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SLOVO STAROSTKY

Milí spoluobčané,

na úvod chci poděkovat těm z Vás, kteří Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Chabry vyjádřili
podporu v letošních komunálních volbách. Velmi si toho Vážím. Věřím, že se nám podaří
uskutečnit všechny naše sliby, které jsme uvedli ve volebním programu. Nejen nám, ale i ostatním
stranám, které se komunálních voleb v Dolních Chabrech účastnily. Ale dost bylo voleb.
Protože je teď před námi radostnější doba Vánoc, budeme se radši věnovat jí.
O Vánocích se snažíme udělat radost svým blízkým. Nejsnáze se dělá radost dětem. Rozzářené
dětské oči při pohledu na stromek, nebo dárky, jsou  tou nejkrásnější odměnou pro nás,
dospělé. I větším dětem se snažíme  splnit jejich tajná přání, ale oni už trochu ztratili schopnost
projevit radost. Pro naše rodiče a prarodiče je největší radostí to, že prostě jsme. Protože
Vánoce jsou poselstvím klidu, míru, pohody a vzájemné lásky, snažme se obdarovat každého. 
Já přeji všem hodně štěstí, zdraví a v příštím roce všechna splněná přání. 

Jaroslava Plevová, starostka

 Jak dopadly volby u nás v Dolních Chabrech

Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do
zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry
a volby do zastupitelstva hl. m. Prahy
a Senátu Parlamentu ČR. Volební účast
občanů byla vysoká - 55% oprávněných
voličů a průběh voleb nebyl ničím
narušen. Přestože většina občanů měla
možnost seznámit se s výsledky ihned po
vyhlášení na internetu či na vývěskách
ÚMČ, předkládáme vám tento přehled
ještě v tištěné podobě.

Volby celkově proběhly bez jakýchkoli
nedostatků, přičemž chceme poděkovat
hlavně dobrovolníkům - občanům
Dolních Chaber za dobře  odvedenou práci
ve volebních komisích. Děkujeme též
příslušníkům Městské policie, kteří
dohlíželi nad klidným průběhem voleb.

Blanka Kadlecová, tajemnice
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Jaroslava Plevová

Pod Zámečkem 516

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry

starostka MČ

rada MČ

zastupitelstvo MČ

MUDr. Zbyněk Dvořák

Podhořská 757/21

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Ing. Alena Nigrinová

Kadaňská 842/28

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Jaroslav Vokáč

Dvorní 537/3

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

PhDr. Věra Doušová

Spořická 328/26

Strana zelených

Ing. Ladislav Borhy

U Větrolamu 889/16

Občanská
demokratická strana

Václav Dobrý

Ulčova 593/3

Strana zelených

Miroslav Malina

Ústecká 382/87

Občanská
demokratická strana

Ing. Miloslav Pexa

Počeradská 739/34

Občanská
demokratická strana

Ing. Emil Korejčík

Počeradská 430/25

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Zdeněk Šír

U Václava 89/4

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Oldřich Valchář

Lednická 671/20

Občanská
demokratická strana

Mgr. Petra Vostřáková

Ulčova 697/2

Občanská
demokratická strana

Ing. Jindřich Novák

K Brnkám 909/3

Sdružení
nezávislých kandidátů

Dolní Chabry

Bc. Andrea Dvorská

U Jízdárny 999/12

Občanská
demokratická strana



prosinec 2006 Chaberský zpravodaj    str. 4

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry, konaného dne 20. listopadu 2006

Průběh jednání:

Ad 1) V 18.10 hodin zahájila dosavadní starostka MČ pí Jaroslava Plevová ustavující zasedání Zastupitelstva MČ. Úvodem
uvítala všechny přítomné a pogratulovala jim ke zvolení. Seznámila přítomné s pořadem jednání. Předala slovo p. Jaroslavu
Vokáčovi, jako nejstaršímu z nově zvolených členů zastupitelstva. 
Pan Vokáč se ujímá řízení zasedání. Přivítal přítomné. 

Ad 2) Proběhla kontrola mandátů, pí Kadlecová, tajemnice úřadu, přečetla zprávu o platnosti mandátů všech 15 zvolených
členů zastupitelstva pro volební období 2006 - 2010. 

Ad 3) pí. Kadlecová přečetla slib. Nově zvolení zastupitelé jednotlivě přistupovali k p. Vokáčovi aby složili do jeho rukou  slib.
Podáním ruky p. Vokáčovi,  slovem „slibuji“ a podpisem  svůj slib stvrdili. Po té stejným způsobem složil slib p. Vokáč do rukou p. Dobrého.

Ad 4) p. Vokáč přistupuje k volbě návrhového a volebního výboru - navrhuje pí. Kadlecovou jako předsedkyni a dva členy
ZMČ pí. Doušovou a p. Nováka.
Proběhlo hlasování: pro návrh   15, proti    0, zdržel se    0

Dále navrhuje ověřovatele zápisu p. Šíra, p. Dobrého, dává o návrhu hlasovat.
Proběhlo hlasování: pro návrh   15, proti    0, zdržel se    0

Ad 5) Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, 
p. Vokáč navrhuje veřejné hlasování, protinávrh není, dává o svém návrhu hlasovat
Proběhlo hlasování: pro návrh   15,  proti    0, zdržel se    0
p. Vokáč navrhuje 1 uvolněného člena ZMČ na post starosty a 4 členové Rady MČ, stejně jako to bylo v uplynulém volebním
období. Dává hlasovat.
Proběhlo hlasování: pro návrh   15, proti    0, zdržel se    0

Ad 6) p. Vokáč přistupuje k volbě starosty MČ, navrhuje pí. Jaroslavu Plevovou, která kandidaturu přijala, dále je navržen 
p. Miroslav Malina, kandidaturu též přijímá.
Nejprve dává p. Vokáč hlasovat o protinávrhu  pro p. Malinu
Proběhlo hlasování: pro návrh   6,  proti   9,  zdržel se    0
p. Malina nebyl zvolen.
p. Vokáč dává hlasovat o návrhu kandidatury pí. Plevové
Proběhlo hlasování: pro návrh   9, proti    0, zdržel se    6
p. Vokáč konstatuje, že starostkou MČ Praha-Dolní Chabry byla zvolena pí. Jaroslava Plevová.
Předává slovo nově zvolené starostce pí. Plevové.
Ta se ujímá slova.

Ad 7) pí. starostka Plevová přistupuje k volbě 4 členů Rady MČ.
Žádá přítomné členy zastupitelstva o předložení návrhů.
pí. Plevová navrhuje  Dr. Dvořáka, Ing. Nigrinovou za SNK a Ing. Pexu za ODS. Za stranu zelených navrhuje p. Dobrý 
Dr. Doušovou. Ing. Pexa  navrhuje p. Malinu. Všichni navržení kandidaturu přijímají. 
Pí.  Plevová dává o jednotlivých kandidátech hlasovat.
Nejprve je hlasováno o posledním navrženém členu rady p. Malinovi.
Proběhlo hlasování: pro návrh   6, proti    0,  zdržel se    9
p. Malina nebyl zvolen členem rady.
Ing. Pexa se vzdává kandidatury.
Pokračuje hlasování
- Dr. Doušová - Proběhlo hlasování: pro návrh   9, proti    0, zdržel se    6, 

byla zvolena členkou RMČ
- Ing. Nigrinová - Proběhlo hlasování: pro návrh   9,  proti    0, zdržel se    6

byla zvolena členkou RMČ
- Dr. Dvořák -  Proběhlo hlasování: pro návrh   9, proti    0, zdržel se    6

byl zvolen členem RMČ
Starostka vyzývá k předložení návrhu na poslední neobsazené místo v radě.
- Dr. Dvořák navrhuje  p. Vokáče, který kandidaturu přijímá.
Starostka navrhuje  - Ing. Borhy, který kandidaturu odmítá

- p. Valchaře, který rovněž odmítá kandidaturu
Proběhlo hlasování o p. Vokáčovi: pro návrh   9, proti    0, zdržel se    6
byl zvolen členem  RMČ
Zastupitelstvo MČ schválilo volbu 4 členů Rady MČ ve složení MUDr. Dvořák, Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová, p. Vokáč.
Zbývajícím 5. členem RMČ je starostka pí. Plevová.

Ad 8) Starostka MČ pí. Plevová předkládá k projednání a schválení Jednací řád Zastupitelstva MČ. Členové zastupitelstva 
jej dostali k prostudování s pozvánkou na zasedání.
Nikdo z přítomných nemá připomínky a proto dává starostka pí. Plevová hlasovat.
Proběhlo hlasování: pro návrh   15, proti    0, zdržel se    0
Zastupitelstvo MČ schválilo pro volební období  2006 - 2010 předložený jednací řád.

Byl stanoven termín nejbližšího zasedání zastupitelstva na 11. 12. 2006 v 18:00 hodin v KD v Ulčově ul.

Starostka poděkovala přítomným za účast a za důvěru, popřála všem členům zastupitelstva hodně sil k jejich práci
v nadcházejícím období. Vyzvala všechny zastupitele k práci ve výborech a komisích.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, nikdo neměl žádné další připomínky a návrhy bylo zasedání ukončeno.
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 27. 11. 2006

- Rada schválila Jednací řád Rady MČ Praha-Dolní Chabry pro volební
období 2006 - 2010.
- Starostka obeznámila Radu se stanoviskem  a připomínkami MČ
Praha - Dolní Chabry k Návrhu územního plánu obce Zdiby, které
bylo nutno vydat ještě před plánovaným zasedáním Rady, tj. do
23.11. 2006.  Dále starostka informovala radní o krocích souvisejících
s prošetřením stížnosti pana Knížka týkající se zahrazení horní části
úvozové cesty Pod Zámečkem, kterou se v současnosti zabývá právní
zástupce MČ. Obě uvedené skutečnosti vzala Rada na vědomí.
- Ing. Nigrinová vznesla dotaz týkající se petice rodičů žáků ZŠ
v souvislosti s chystanou žádosti o instalaci zpomalovacích prahů na
ul. Spořická v blízkosti budovy ZŠ. MUDr. Dvořák odpověděl, že
opatření přijatá s ohledem na bezpečnost žáků ZŠ jsou dle jeho
mínění dostačující, nakolik v obou směrech je povolená pouze 30-km
rychlost, přechod pro chodce je řádně označen a bezpečnost dětí
v ranní špičce každodenně zabezpečují příslušníci MP. Rovněž
nainstalovaný ostrůvek zde významným způsobem zpomaluje
rychlost silničního provozu a případná instalace retardérů by
znamenala problematické čištění komunikace v zimním období. Jak
uvedla starostka, přesto se v případě podání petiční žádosti bude
nutno uvedenou skutečností znovu zabývat. Určitou prevenci
a možnost zvýšení bezpečnosti skýtá instalace světelných panelů,
které informují projíždějící řidiče o tom, jakou rychlostí v blízkosti ZŠ
projíždějí, což je však nutné projednat s TSK. Starostka přislíbila do
příštího zasedání Rady vypracovat návrh, který by MČ TSK předložila.
- Ing. Nigrinová informovala Radu o nespokojenosti občanů se
službami Pražských služeb, kdy posádky vozů vyvážejících komunální
odpad a bioodpad odkládají nádoby zpět takovým způsobem, který
občanům způsobuje problémy při pohybu na komunikacích
i chodnících. Starostka přislíbila uvedenou skutečnost projednat
s vedením Pražských služeb.
- Dále upozornila Ing. Nigrinová na skutečnost, že v redakční radě
Chaberského Zpravodaje chybí kompetentní osoba z ÚMČ, která by
zodpovídala za aktuálnost příspěvků a dodávala je v takové podobě,
aby nebylo nutno je dále zpracovávat.
- PhDr. Doušová informovala Radu o tom, že dokument
o koncertování a cestě chaberského zpěváckého kroužku pro krajany
na Ukrajině, který se uskutečnil v září 2006, odvysílá program ČT 1
dne 17. 1. 2007 ve 20:00 hod.
- Posledním příspěvkem, který na zasedání zazněl, byl dotaz Ing.
Nigrinové, jaká je situace s chátrajícím objektem č.p. 243 na
Hrušovanském náměstí v těsném sousedství nově rekonstruovaného
M-Centra, restaurace K.A.R.E.L. a novostaveb vila-domů firmy Arch-
Invest, protože dle jejího mínění by chátrající objekt měl být
rekonstruován nebo odstraněn před rekonstrukcí Hrušovanského
náměstí jako celku. Starostka uvedla, že doposud byla jednání
s majiteli neúspěšná, ačkoliv byli na situaci upozorněni, a že stav
objektu bude předmětem dalších jednání mezi MČ a jeho vlastníky.

Autobus 202 - stížnost
Na začátku listopadu 2006 se na ÚMČ Praha-Dolní Chabry obrátili
občané se stížností týkající se nedodržování jízdního řádu linky č. 202
v obou směrech. Jednalo se o zpoždění od 10 až do 30  minut, které
je vzhledem k četnosti přepravy velmi nepříjemné.
Obrátili jsme se tedy na DP hl. m. Prahy s žádostí o prošetření
intervalů zmíněné linky. Obdrželi jsme odpověď, že naše stížnost byla
důvodná a opodstatněná, neboť ve zmíněné době v důsledku opravy
železničního přejezdu v ul. Cukrovarská byla zhuštěna jak
individuální tak i ostatní doprava a tím i zhoršená průjezdnost
autobusů. To se projevilo na prodlužování odbavovacích časů na
zastávkách a i nerovnoměrnosti intervalů na lince. Byli jsme
ubezpečeni, že DP hl. m. Prahy má zájem na tom, aby k podobným
situacím nedocházelo, ale není v rámci svých možností schopen
vyřešit komplikovanou dopravní situaci v Praze jako takové. Touto
cestou tedy předáváme omluvu občanům MČ Dolní Chabry, kteří se
s touto situací museli vypořádat.

Blanka Kadlecová, tajemnice ÚMČ

Městská policie v Dolních Chabrech 

233 544 373

strážník Milan Cakl        
strážník Jan Drešer  

Úřední hodiny: středa 15 30 – 1730

Operační středisko MP, Balabánova 1173, Praha 8
284 686 680 

nebo linka 156

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 04. 12. 2006

- Rada souhlasila se zřízením 4 komisí, jmenovala jejich předsedy
a souhlasila  též se složením redakční rady dle přílohy tohoto usnesení..

Komise sociální a kulturní
Předseda: Zdeněk Šír
Členové: MUDr. Marta Tupá, Zdeňka Machytková, Růžena Klimešová,

Václav Dobrý, Andrea Dvorská, Iveta Limburková, 
Jana Zahradníková, Kateřina Hanáková

Komise školská a sportovní
Předsedkyně: Ing. Alena Nigrinová
Členové: Jaroslav Vokáč, Ing. Miloslav Pexa, Lenka Nikodýmová, 

Petra Vostřáková, Arch.Hana Řepková, Miroslav Pospíšil,
Mgr. Jiří Kubelka, Miloslav Hofman

Komise životního prostředí
Předseda: Ing. Jindřich Novák
Členové: Antonín Matějka, Ondřej Vojtěch, Mgr. Kateřina Výborná,

PhDr. Věra Doušová  

Stavební a dopravní komise
Předseda: Ing. Ladislav Borhy
Členové: MUDr. Zbyněk Dvořák, Ing. Jan Stránský

Redakční rada
Zdeněk Šír, Ing. Alena Nigrinová, Arch. Hana Řepková

- Rada vzala na vědomí složení inventarizační komise jmenované
starostkou  pro zajištění a provedení inventarizace majetku MČ za
rok 2006.
- Starostka seznámila Radu s žádostí ředitele ZŠ Mgr. Kubelky -
doplněnou žádostí  školské rady a peticí rodičů žáků  - o řešení
dopravní situace a zajištění bezpečnosti dětí na Spořické ulici,
v úseku od Hrušovanského náměstí po ulici V Kratinách. Požadavek
rodičů na umístění zpomalovacích prahů podpořila Ing. Nigrinová.
MUDr. Dvořák připomněl jednání z minulého roku, kdy bezpečnost
tohoto úseku  byla řešena společně s Policií ČR Praha 8, odborem
dopravy ÚMČ Praha 8 i Magistrátu hl.m. Prahy. Zpomalovací prahy
tehdy nebyly doporučeny s odůvodněním, že  jsou problematické
pro autobusy MHD. Výsledkem jednání byla instalace dvou
bezpečnostních ostrůvků, které se osvědčily. Diskuse o možnostech
zvýšení bezpečnosti např. umístění ukazatele naměřené rychlosti,
byla uzavřena přijetím návrhu starostky na  otevření nového
jednání společně  s mjr. Vocáskem z Dopravního inspektorátu hl.m.
Prahy  a silničním správním útvarem odboru dopravy ÚMČ Praha 8
o dalších variantách řešení bezpečnosti na ulici Spořická.  
- Ing. Nigrinová  konstatovala, že při svozu komunálního odpadu
nenastala náprava. Pracovníci Pražských služeb  nevracejí popelnice
zpět na chodník. Dále zdůraznila potřebu rozšíření a nasvětlení
chodníku po levé straně ulice Spořická, v úseku od ulice Dvořákovy
směrem do Čimic. Chodník je úzký, pro chodce nebezpečný
a v zimním období řada občanů Dolních Chaber  nevyužívá
autobusového spojení z Čimic jen proto, že chodník není  osvětlen.
Starostka informovala, že řešením bude stavba  nového chodníku
po pravé straně komunikace směrem do Čimic. Projektová
dokumentace je zpracovávána od r. 2005.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ 
ze dne 11. 12. 2006

- byly navrženy výbory zastupitelstva MČ a jejich předsedové:

kontrolní výbor
předseda: Jaroslav Vokáč
členové: Zdeněk Šír, Ing. Zdeněk Foit, JUDr. Jiří Goldstein, 

Ing. Alena Nigrinová
tajemnice: Daniela Pisingerová

finanční výbor
předseda: Ing. Emil Krejčík
členové: Růžena Klimešová, Tomáš Nachtman, Vladimír Rodr, 

Jiří Sysel
tajemnice: Ivana Maryšková

- byly navrženy termíny zasedání zastupitelstva MČ v roce 2007 a to:

7. 2 . 2007      16. 5. 2007      12. 9. 2007      12. 12. 2007

vždy od 18 hodin
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Vzácná mohyla v Chabrech

My Chaberáci víme, že naše obec je velmi vyhledávaná lokalita pro archeology. Tajuplné místo nedaleko menhiru je letos už
podruhé v zájmu archeologů! V listopadu 2006 pan Jakub Skala z Ládevské ulice na svém pozemku při bagrování odkryl hrob
s kostrami. Ihned práce nechal zastavit a nález nahlásil. Pozemek dal k dispozici bádání, na místo přišli archeologové ze
společnosti LABRYS OPS pod vedením Mgr. Milana Kuchaříka. Nepříliš hluboko pod povrchem země se našlo 16 kostrových
hrobů, mohlo by se jednat o mohylu. Postupem času mohla být rozorána a srovnána při pracích na polích.
Při mojí návštěvě na pozemku pracovali antropolog Pavel Kubálek a jeho kolegyně. Pozemek byl zajímavě rozčleněn na hrobové
jámy, kolem kterých archeologové měli rozloženo své nářadí, dokonce i zubařské náčiní a soustředěně pracovali. Pod nánosy
hlíny, kousek po kousku právě odkrývali skrčenou kostru s bronzovou náušnicí a keramickým pohárkem. Další práce s nálezy
budou pokračovat v restaurátorské dílně a pak se dozvíme více podrobností. Vzácná mohyla je zatím odhadnuta do období starší
fáze únětické kultury, která spadá do starší doby bronzové 2200 - 2000 let před naším letopočtem.
V 16 hrobech se ukrývala keramika, bronzové ozdoby, jantarový korálek.
Díky archeologům a jejich mravenčí práci v dílně pod širým nebem, často za velmi nepříznivých podmínek, se nám v Chabrech
opět poodhalila tajemná opona minulosti.
Díky panu Skalovi, který nález nahlásil, i když se mu stavba domu oddálila, dnes už víme, že na tomto místě stála od doby starší
doby bronzové pravděpodobně vzácná mohyla. Co znamená jeden nebo dva měsíce zdržení výstavby, proti tisícům let lidské
existence! Věřím, že nálezy z hrobů, které jsem měla možnost spatřit při odkrývání, budete moci i vy jednou vidět v Chaberském
muzeu! Máme se na co těšit!

Jana Snížková
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Vážení občané Chaber,

než budete číst tento stručný článek, měli byste mít letáček s dotazníkem ve své schránce.

Dne 23. 12. 2006 bude proveden závěrečný svoz pilotního projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech.

Poněvadž jsme společným zodpovědným přístupem docílili vysoké úspěšnosti sběru tohoto specifického druhu odpadu, rádi
bychom Vám nabídli možnost v něm pokračovat, než bude sjednocen celkový postup nakládání s bioodpadem v Praze.

Vyhotovili jsme pro Vás stručný dotazník. Jeho součástí je mimo jiné nabídka v pokračování svozu na vlastní náklady. Rádi bychom
Vás požádali o jeho zodpovězení a to v termínu do 23. 12. 2006. Vyplněný dotazník můžete následujícími způsoby odevzdat:

• na Úřadu městské části Praha - Dolní Chabry
• on-line vyplnit a odeslat přes internet (adresa bude uvedena na dotazníku)
• elektronicky odeslat emailem na adresu: bioodpad@cityofprague.cz
• provést vyplnění telefonicky přes call linku Pražských služeb: 284 091 888
• zaslat poštou na adresu: 

OOP MHMP, Oddělení komunální hygieny, Jungmannova 35, 110 00, Praha 1

Byli bychom rádi, aby se nám sešlo co nejvíce dotazníků, abychom měli co nejpřesnější informaci o tom, jak jste byli s tímto projektem
spokojeni, zda jste ochotni sami kompostovat nebo je pro Vás přijatelnější volbou vlastní objednání služby svozu bioodpadu.

V sobotu 13. 1. 2007 proběhne mimořádný svoz bioodpadu. Pravidla pro svoz vánočních stromků zůstávají stejná jako
v minulých letech (tzn. stromek musí být bez ozdob, můžete jej rozstříhat a vložit do nádoby nebo jej ponechat vedle nádoby
při svozu). V případě, že neodevzdáte dotazník nebo uvedete v dotazníku, že nemáte zájem o svoz bioodpadu na vlastní
náklady, bude Vám tento den protokolárně odebrána nádoba na bioodpad. Pokud se více než 300 rodin rozhodne ve sběru
bioodpadu pokračovat na své náklady, bude svoz v dalším roce zajištěn.  

Závěrem Vám moc děkujeme za dosavadní spolupráci a úspěch při tomto projektu. 

Srdečně Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví a životní pohody!

Oddělení komunální hygieny OOP MHMP

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

! ! ! B I O O D P A D ! ! !
d o t a z n í k o v á a k c e

dotazník obdržíte do svých schránek
Termín odevzdání: do 23. 12. 2006

Svoz bioodpadu: 23. 12. 2006

Závěrečný svoz: sobota 13. 1. 2007
V odůvodněných případech dojde k odevzdání nádob.
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Chaberská sokolovna jubiluje

Skoro se to zdá neuvěřitelné, ale chaberský sokolský stánek
už existuje 60 let. Slavnostní zahájení činnosti v sokolovně 
se totiž uskutečnilo 22. prosince 1946.

U každého významného jubilea je zavedeným pravidlem
probrat historické skutečnosti, které jubileu nutně předcházely.
Dodržme toto pravidlo i v tomto případě.

K 1. lednu 1946 měl chaberský Sokol celkem 140 dospělých
členů a 134 členů z řad dorostu a žactva. Činnost tak velké
členské základny se už nedala provozovat po hospodách,
a proto se jednota rozhodla pro stavbu vlastní sokolovny.

Zevrubně je výstavba popsána v kronice jednoty, ale pro účel
tohoto článku by takový popis byl příliš dlouhý. Proto budou
tyto skutečnosti uvedeny jen  v jejich dějových vrcholech:

V březnu 1946 zakoupila jednota pozemek o výměře 720
m2, který navazoval na plochu cvičiště. V dubnu pak byl od
letňanské továrny Rudý Letov odkoupen jako základ budoucí
sokolovny demontovatelný barák, postavený v Mlazicích
u Mělníka. Současně byla odhlasována pracovní povinnost 50
hodin pro všechny dospělé členy.

A již 20. dubna odjela do Mlazic desetičlenná výprava, aby
barák demontovala a odtransportovala do Chaber. Podařilo se
to v rekordní době 9 dní.

Mezitím p. stavitel Svoboda vypracoval plány a bylo získáno
nezbytné stavební povolení. Konečně pak 29. června mohlo na
staveniště sokolovny nastoupit prvních 46 členů.

A jak stavba probíhala? Bylo třeba ručně vykopat
a vykolečkovat 273 m3 zeminy, na staveništi se denně pilně
pracovalo a stavba tak rychle vyrůstala.
Část pracovního úsilí se však odbývala i mimo staveniště - bylo
nutno sehnat nejrůznější stavební materiál - a to nebylo krátce
po válce vůbec jednoduché. Jako zajímavost je možno uvést, 
že v naší sokolovně jsou zabudovány např. cihly z vybombardova-
né sokolovny v Praze I Na Františku a základový opukový kámen
z pobořené Staroměstské radnice.

Úsilí členstva se naplňovalo, takže po tvrdě odpracovaných
10 450 hodinách bylo možno už ve svrchu zmíněný den
22. prosince 1946 uspořádat v sokolovně slavnostní akademii
s bohatým tělocvičným a kulturním programem... Sokolovna
od toho dne umožnila nejen bohatou vlastní sokolskou činnost,
ale jednota v ní umožňovala společenskou a kulturní činnost
i jiným organizacím.

Sokolovna byla postavena vlastními silami členstva v mezích
materiálních možností tak, aby vyhověla potřebám jednoty
v době svého vzniku. Postupem doby se však ukázalo, že objekt
přestává vyhovovat novějším požadavkům a zpřísněným
hygienickým podmínkám. Proto tehdejší MNV - s ohledem na
obecnou prospěšnost budovy - nabídl jednotě koncem 70. let
přistavět v akci „Z“ k sokolovně sociální část, v níž by byly šatny,
toilety, spolkové místnosti a kotelna pro ústřední vytápění.
Jednota tuto nabídku akceptovala, a tak se na začátku 80. let
začala přístavba realizovat. V tomto případě už převážně
dodavatelským způsobem, ale také s přispěním jistého
procenta brigádnické pomoci.

Funkční i hygienická úroveň sokolovny se přistavěním
sociální části velice pozvedla, smutnou skutečností však zůstává,
že místo plánovaných cca 18 měsíců trvala doba výstavby déle
než 10 let! Proto také v polovině roku 1993, kdy obnovený
chaberský Sokol přebíral restituovanou sokolovnu do vlastních
rukou, nebyla přístavba stavebně ještě zdaleka dokončena.

A jak vypadá sokolovna dnes? Díky promyšlenému
a racionálnímu úsilí členstva a nepřehlédnutelné ekonomické
podpoře z různých zdrojů se sokolovna stala moderním
tělocvičným a kulturním stánkem, kde je možno v příjemném
a přátelském prostředí naplňovat nejrůznější tělocvičné,
sportovní a kulturní zájmy.

A ještě na závěr malé konstatování: od navrácení sokolovny
(v polovině 1993) uspořádala jednota ve svém stánku více než
40 různých tanečních zábav a plesů, k tomu je možno přiřadit
každoročně pořádané dětské karnevaly a mikulášské besídky.

A na úplný závěr budiž ještě přidána tato informace:
Na 20. ledna 2007 se připravuje další sokolský ples za účasti
oblíbeného souboru písní a tanců „Vycpálkovci“.

Ing. Miroslav Vítězník
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NOC DUCHŮ A STRAŠIDEL - 6. ročník podzimního strašení

Halloween. Tenhle svátek mi nepřirostl zrovna k srdci. Spíš mi to připadalo jako americká propagace. Proč by se mělo stále něco
přebírat od Američanů, copak nemáme své vlastní krásné svátky? Když se však zatouláme hlouběji do minulosti, zjistíme, že je
to svátek, který má kořeny na našem území, u našich dávných předků.

V tomto období Keltové slavili svátek Samain, při kterém uctívali své mrtvé. Chudí lidé se pomalovali jako duchové a chodili od domu
k domu pro obětní dar - díl jídla pro zemřelého. V tomhle období, na přelomu živé, plodící a jakoby mrtvé, spící části roku, mohou
lidé s těmi, kteří odešli, snáze komunikovat. Tyhle dávné obchůzky jsou předobrazem pozdějšího, již křesťanského koledování.

A tak jsem se vyrazila podívat, jak se slaví tady u nás v Chabrech. Dosud se slety strašidel konaly jen v dolní části Chaber a letos tomu
poprvé bylo jinak. Strašidla, čarodějnice, bubáci, piráti a jedna krásná dýně, většinou v doprovodu rodičů, přišly do potemnělého
parku u nového hřiště. Děti měly krásná světýlka, ať už to byly lampiony, lucerničky, vydlabané dýně nebo jen svíčky, byli všichni skvělí.
Když se všichni shromáždili, řekli jsme si něco o tom, jak se mají strašidla chovat, jak koledovat a za koledu hezky poděkovat. Děti
byly nadšené, zářily jim oči, divily se, že jeden den v roce se dospělí nezlobí, když strašidelně kvílí. Prostě to patřilo k věci, strašidla tím
ohlašovala svůj příchod. Část lidí bohužel neotvírala, buď z nezvyku, nebo nechtěli být obtěžováni. Když se strašidlům podařilo vylákat
hodné sousedy ven, recitovala strašidláckou koledu, za kterou dostala oříšky, bonbony, mlsky. Hodná strašidla za to sousedům popřála
a na památku darovala košťátko, vyrobené na halloweenské dílně, konané o týden dříve. Když to shrnu, tak to bylo fajn, děti se
pobavily, rodiče prošli a všem bylo hezky. Není to lepší, než vysedávat doma u televize a koukat na (americké) filmy? Budu ráda, když
se příští rok zase sejdeme a vy přijdete mezi nás. 
Chcete-li vědět, jak se strašidla při obchůzce mají chovat, přijďte příští rok na halloweenskou výtvarnou dílnu, neboli do školy strašení.

Monika Bartoušková

POLICIE  RADÍ ... Co má obsahovat autolékárnička ?

Kvalitu lékárničky je  třeba sledovat stejně jako ojetí pneumatik, či množství oleje. V autolékárničce by nemělo nic chybět a hlavně
obsah by neměl být v žádném případě prošlý a proto je třeba čas od času lékárničku zkontrolovat a prošlé věci vyměnit. 

Lékárnička se ve voze ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo. Obsah  lékárničky se ukládá
do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno
přístupný. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat, jak
již bylo řečeno. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb  je  na nich vyznačena.

Povinným obsahem  autolékárničky pro osobní motorová vozidla je obvaz hotový sterilní č. 2 , č. 3, č. 4  -   v počtu po dvou kusech,
obvazy slouží ke krytí ran , povinný je také šátek trojcípý rovněž 2 kusy -  slouží k znehybnění horních končetin, k připevnění dlah,
obinadlo elastické 10 cm x 5 cm - 1 kus, náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m - 1 kus, náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm v počtu 6- ti kusů,
náplast slouží k ošetření drobných poranění, dále je povinné obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm - 1 kus slouží k zastavení krvácení,
dezinfekční roztok ve spreji - 1 kus, obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm - 1 kus slouží ke krytí ran , rouška resuscitační slouží k dýchání
z úst do úst, jedná se o igelitovou roušku doplněnou jednocestným ventilem nebo chlopní. Rouška  PVC  20 x 20 cm  - 1 kus - k překrytí
poranění hrudníku, rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 kus slouží k ochraně proti infekci, je vhodné rukavice si nejprve
vyzkoušet a vybrat správnou velikost (S,M,L), v opačném případě rukavice při navlékání prasknou a neplní svůj účel, chirurgické
rukavice by se měly používat nejen při kontaktu s krví, ale  také se slinami či zvratky, špendlík zavírací v antikorozní úpravě v počtu
2 kusy - slouží k upevnění obvazu a šátku, špendlíky by neměly být přiliš malé a měkké,  nůžky  1 ks by měly mít kulaté zakončení
a dostatečnou pevnost, nůžky musí být schopné přestřihnout šaty či bezpečnostní pás.

Podle slov šéfa dopravního inspektorátu  Policie ČR OŘ v Praze III (Praha 9, 8, 3) kpt. Přemysla Arnolda ,většina řidičů
autolékárničku má, ale málokdo ji pravidelně kontroluje a průběžně vyměňuje prošlý materiál.

Lékárnička je jednou z nejdůležitějších součástí vybavení auta (mnohdy podceňována) a každý řidič v zájmu vlastní bezpečnosti
a bezpečnosti spolucestujících a ostatních účastníků silničního provozu by měl dbát na to, aby byla vždy po ruce a aby obsahovala
všechny náležitosti dané podle přílohy č. 6 vyhlášky  Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.. Správně vybavený obsah autolékárničky
slouží k poskytnutí předlékařské dočasné první pomoci a může nám zachránit život.

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS,  kpt. Mgr. Gabriela Krupičková, tel. 974 858 208
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Jak hodnotíte výsledky voleb v Chabrech?
Jsem ráda, že naše SNK Dolní Chabry s podporou Strany zelených má možnost
pokračovat v práci pro chaberské občany.  Děkuji všem, kteří nám dali hlasy.

Začínáte druhé období ve funkci starostky. Je něco důležitého, co uděláte V PRVNÍ ŘADĚ po svém
opětovném zvolení?

V první řadě jsem chtěla svoje znovuzvolení oslavit, ale nedostavila se ta pravá konstelace, ale
ptala jste se na něco důležitého. Všechno je důležité……… nepřipomíná Vám to Malého prince?

Vaší prioritou v následujícím období je výstavba M - centra na Hrušovanském náměstí. Jak se zde práce
vyvíjejí, kdy má být akce   dokončena a na co se v tomto komplexu mohou občané Chaber těšit?
Vaše otázka mě trochu zaskočila. Měla jsem za to, že jsou občané o M-centru  informováni ( psali
jsme o něm již v některém z minulých čísel zpravodaje),  ale vím, že je opodstatněná. Při náhodných
rozhovorech s občany jsem zjistila, že informací  je málo. Budu se snažit, aby se to zlepšilo.
Práce na stavbě byla zahájena v listopadu t. r. a má být dokončena v prosinci roku 2007.
Prostředky na realizaci stavby jsou poskytnuty z prostředků EU, státních fondů ČR, MHMP
a MČ.  Celkové náklady stavby se pohybují kolem 60 miliónů Kč. Podíl jednotlivých subjektů
na přijatý projekt je vyčíslen cca takto:

EU 33 mil. Kč, Státní fondy 15 mil. Kč, MHMP 15 mil. Kč,  MČ 3 mil. Kč.
A na co se můžeme těšit? Na sál pro různé kulturní akce a veřejná zasedání zastupitelstva,
na ordinace lékařů, na informační centrum, kde by se občané mohli dozvědět nejen
o zemích Evropské unie, ale i o programech na podporu nejrůznějších aktivit z fondů EU, na
čajovnu, kde by bylo možné posedět v příjemném prostředí, na muzeum, kde budou
soustředěny poznatky o historii Dolních Chaber a v neposlední řadě zde bude mít sídlo
Radnice. Přínosem však bude i hezčí vzhled Hrušovanského náměstí.

Znamená, podle Vás, vítězství ODS na pražském Magistrátu urychlení výstavby silničního okruhu
v "nepříznivé" variantě "J"?

Ano.

Jak vypadá Váš (stručně) typický pracovní den?
Typický pracovní den nemám, každý z nich je atypický. Někdy mám z proběhlého dne dobrý pocit, někdy  špatný, pokud se nedaří
tak, jak bych chtěla.

Jak se budou lišit Chabry  roku 2010(konec tohoto volebního období) od Chaber 2006?
Otázku o tom, jak se budou lišit Chabry  za čtyři roky jsem zodpovídala již před čtyřmi roky a tehdy jsem, tuším, odpověděla, že
uvidíme za ty čtyři roky. Moje současné přání je, aby se Chabry vyvíjely lépe než dosud s ohledem na zeleň, kulturu i mezilidské
vztahy.  Chci, aby občané, kteří se do Chaber  stěhují,  zde našli opravdu domov, aby se více sžili se starousedlíky a ti aby lépe
přijímali nové občany. Aby se zapojili do práce pro Chabry tak, jako jste to udělala např.Vy paní Nigrinová a pan doktor Dvořák,
a že vás občané přijali bylo vidět i na výsledcích letošních voleb.

Trochu osobní otázka - jak se změnila Jaroslava Plevová od doby, kdy se stala starostkou?
Já myslím, že hodně. Ve své funkci jsem musela mnohé z toho, co dělalo  Jarku Plevovou, tak jak ji dříve lidé znali, zapomenout nebo potlačit.
Snažila jsem se vyvarovat  osobní zainteresovanosti v každém jednání. I když jsem byla dřív hodně konzervativní, jsem nyní  ještě víc. Musela
jsem se naučit přenést přes urážky a osočování, odnaučila jsem se  cítit emoce. Neměla jsem čas na to, abych se radovala pokud se něco
povedlo, nebo rmoutila, pokud se něco nepovedlo. Co nejvíc postrádám,  je humor, který si nyní  při různých jednáních opravdu nemohu
dovolit. No prostě, je ze mě pěkný suchar.  A když už jsme v tom osobním rozhovoru, chci poděkovat své dceři za to, že funguje jako
katalyzátor všech mých starostí a nenálad, které si přinesu s sebou domů a které ona musí vyslechnout. I když se snažím, abych ji toho ušetřila.

Přes to všechno dělám tuto práci ráda a pokud se opět vytvoří v tomto volebním období pracovitý kolektiv, jako byl ten minulý,
bude mě to těšit.

Děkuji Vám za rozhovor Alena Nigrinová 
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Příští uzávěrka  26. 1. 2007 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

NA SLOVÍČKO s …

Jaroslavou PLEVOVOU

starostkou MČ Praha-Dolní Chabry


