
Vážení spoluobčané,

máme před sebou komunální volby,  které se uskuteční  21. a 22. října a tím se uzavře čtyřleté volební
období současného zastupitelstva. Známku za to, jak jsme pro Vás pracovali nám dáte Vy. Na mě teď je,
abych zhodnotila působení  zastupitelstva tak jak ho vidím já.  Chci připomenout to, co se podařilo udělat
i co se udělat  nepodařilo.
V roce 2002 jsme převzali po minulém zastupitelstvu některé akce, které byly rozjednané a které bylo
potřeba dotáhnout do konce. Přebírali  jsme dokončené chodníky v lokalitě pod školou  v ulicích U Václava,
Pod Václavem, Podhořská, Kadaňská, část Jirkovské, zahájili  jsme revitalizaci rybníků a Draháňského
potoka, jejíž přípravu provedlo minulé zastupitelstvo, dokončili jsme přístavbu mateřské školy na
Bíleneckém náměstí jejíž první část provedlo rovněž minulé zastupitelstvo. 
Čekaly nás úkoly, které jsme Vám slíbili ve volebním programu, komunikace, chodníky, bezpečná doprava
v obci, její čistota a vzhled, péče o děti , mládež  i seniory, řešení obchvatu, informovanost občanů,
modernizace a výstavba bytového fondu, výstavba domu s pečovatelskou službou, hřiště pro děti.Pokusím
se v jednotlivých bodech zhodnotit jak se nám dařilo tyto sliby plnit.
1. Komunikace a chodníky

K letošnímu roku  je v Chabrech dokončeno 80% povrchu komunikací a chodníků. Jsem velmi ráda, 
že se podařilo, kromě jiného, zrekonstruovat chodníky na Ústecké ulici, která je hlavní a nejzatíženější
komunikací, Na Šubě a části Měděnecké, v lokalitě kolem Ládevské  a Kobyliské ulice. Podařilo se dokončit
povrchy komunikací v Ploskovické a Pod větrolamem, které po sobě nechala nedokončené firma STAR, byla

provedena rekonstrukce povrchu na Spořické ulici včetně přilehlého chodníku ke škole a prostranství okolo školy. Z těch větších  oprav zbývá
dokončit povrch Hrušovanského náměstí s návazností na ulice Krbická  a Na dolíku, chodníky na Měděnecké, včetně cesty před kostelem
a druhá část ulice Jirkovská.  Již druhým rokem se připravuje projekt na ulici Pod zámečkem, kde bychom chtěli vybudovat chodníky po obou
stranách ulice tak, aby byla zajištěna jejich návaznost až ke hřbitovu. 
2. Bezpečná doprava

Současné zastupitelstvo se intenzivně snažilo zlepšit bezpečnost občanů i řidičů a přestože se nezdá, že by byl výsledek adekvátní
vynaložené námaze  /ale  hlavně díky neukázněným lidem/  dosáhli jsme alespoň dílčích výsledů, přisvícení přechodů na Ústecké ulici a před
školou  instalování zpomalovacích prvků na Spořické ulici. Snažili jsme se zajistit bezpečnost  omezením rychlosti. Požadovali jsme vybudování
okružní křižovatky  na Ústecké ulici , což se zatím nepodařilo. V současné době je připraven projekt  okružní křižovatky v prostoru ulic Spořická
- K Ďáblicům na kterou je vydáno stavební povolení a měla by se v dohledné době stavět. 
3. Čistota a vzhled 

O čistotu a omezení černých skládek na našem území se velice zasloužil tříděný sběr odpadů a pilotní projekt sběru bioodpadu, kterého
jsme byli všichni účastníky. Také to, že na náklady MČ i hl. m. Prahy jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery, kam mohou občané odkládat
nepotřebné věci a jejichž likvidaci výše zmíněné organizace hradí. O vzhled obce se starají zahradnické firmy,  které sekají trávníky, udržují
veřejnou zeleň,  případně vysazují nové  stromy a keře. O vzhled a čistotu se však musí starat také občané.  
4. Péče o děti, mládež i seniory 

Mám za to, že zde máme co dohánět . Podařilo se nám sice vybudovat dvě dětská hřiště, zajišťujeme pro seniory program, který
financujeme přes sociální komisi, poskytujeme školské komisi finance na programy pro mládež,
ale myslím si, že to zdaleka nestačí.  Hlavně děti od 10 do 15 let , nemají velkou možnost si najít
v Chabrech zábavu, pokud nechtějí být nikde organizovaní.  
Pro seniory jsme slibovali ve volebním programu vybudování domu s pečovatelskou službou.
V současné době není na území Dolních Chaber pozemek, kde by se takové zařízení mohlo
postavit. Bude možné o tomto uvažovat po změně územního plánu.
5. Řešení obchvatu

O tomto bodě bych mohla napsat mnoho, ale nestačil by mě vymezený prostor. O všech
děních kolem okruhu se můžete informovat na stránkách občanského sdružení Nad
Draháňským údolím které spolupracuje s naší městskou částí, s MČ Suchdol a dalšími aktivisty,
kteří se stavějí proti této, pro nás zničující, stavbě.   
6. Informovanost občanů

Je zajišťována zveřejněním zápisů z rad a zastupitelstva MČ nejen na stránkách
Chaberského zpravodaje a vývěskách, ale i na internetových stránkách MČ i osobním
přístupem samosprávy a úřadu. Do jaké míry Vám tento přístup vyhovuje nevím. Zatím
žádný požadavek na zlepšení nepřišel.
7. Modernizace a výstavba bytového fondu

Tento bod se nepodařilo zrealizovat. Důvodem jsou vysoké náklady na stavbu
nájemních domů i to, že pro stavbu nemáme  žádné  vhodné pozemky. Uvažovaná
přístavba k domu v Bolebořské ulici je zatím pouze studie na papíře. 
Tolik  k plnění volebního programu.
Mimo tento program jsme zajistili další akce a na některé můžeme být pyšní. Je to
otevření  nové knihovny v budově školy, odvlhčení MŠ Protilehlá, rekonstrukce
Domečku u školy, rozšíření kapacity hřbitova, zajištění autobusové linky 169, nákup
statku na Hrušovanském náměstí a získání potřebných financí, jejichž výše se pohybuje
kolem 66 mil. Kč, na jeho rekonstrukci z prostředků programu JPD 2 Evropské unie,
vydání knihy o Dolních Chabrech. 
Výčet uskutečněných akcí není malý i když je pravda, že není málo těch, které by ještě
měly být uskutečněny. Ale to už bude práce pro jiné zastupitelstvo. Já tomu
současnému zastupitelstvu chci poděkovat za práci, kterou odvedli za uplynulé
volební období. 

Jaroslava Plevová - starostka

www.dchabry.cz září 2006
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Do knihovny

Venku to fičí a skoro se zdá, že podzim začíná kralovat. Listí se honí
ulicemi a čepice se nadzvedávají. A to je právě ten čas, kdy by se
mělo zamířit do knihovny. Čekají tam na vás nové i staré knihy, které
si zaslouží vzít do dlaní a být přečteny, prožity a obdivovány.
Nějak to k podzimu patří. Teplo domova má být doplněno čtením
báječných knih. Je to stále jen kniha, která vás potěší a probudí vaší
fantazii. Přijďte si vybrat tu vaši! Čeká na vás….

Městská policie v Dolních Chabrech 

Na koho a jak se dovoláte: 

Milan Cakl         sl. mobil:  606 409 075
Jan Drešer         sl. mobil: 721 132 183

Úřední hodiny: středa 1530 – 1730 

K 1. 9. 2006 nastoupil po mateřské dovolené na místo strážníka pan
Milan Cakl. Pan Jiří Možkovský, který do té doby v Dolních Chabrech
působil, odešel na vlastní žádost do Karlína.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 15. 8. 2006

- Firma POZIMOS požádala o možnost odstoupení od smlouvy o dílo
na zakázku 0125 - Multifunkční centrum Dolní Chabry - revitalizace
statku na Hrušovanském náměstí. 
- PhDr. Doušová požádala členy Rady jménem kulturní a sociální
komise o možnost zvážení příspěvku pro chaberský pěvecký spolek
z fondu této komise na zahraniční turné na Ukrajinu, které se
uskuteční v 1. polovině září tohoto roku. I když jsou náklady z velké
části hrazeny získaným grantem a částečně je hradí krajané nebo
kulturní spolky, na jejichž žádost a pozvání se turné uskuteční,
přesto náklady spojené s dopravou značně převyšují možnosti členů
sboru převážně důchodového věku. PhDr. Doušová obeznámila
Radu s trasou zájezdu, počtem vystoupení, která sbor absolvuje,
a navrhla v případě souhlasu s příspěvkem ve výši 20.000 Kč jejich
čerpání z fondu kulturní a sociální komise, která tyto prostředky
prozatím nečerpala. Po návratu z turné by pak čerpání příspěvku
bylo řádně dokladováno  a předloženo společně se zprávou
o průběhu cesty. 
- Závěrem starostka informovala radní o přípravách spojených
s křtem Knihy o Chabrech, který je plánován na 23.09.2006.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 4. 9. 2006

- MČ získala grant ve spolupráci se Sdružením 7 paprsků od MHMP na
úpravu parku  kolem kostela na Bíleneckém náměstí. Realizace projektu
by měla proběhnout do poloviny roku 2007.
- Propadající se vozovka v oblasti Doubické ulice a nevyhovující
kanalizace již dlouho znepříjemňují život  místních  obyvatel, proto
MUDr. Dvořák po dohodě se starostkou oslovil soukromé vlastníky
(vozovka - Hestia, s.r.o., kanalizace - firma Star, s.r.o.) a vyzval je k jednání,
které by směřovalo k odstranění závad a jednání o případném předání
do správy MHMP.
- Starostka členy Rady informovala o situaci kolem  kanálových poklopů
- horských vpustí, které byly na některých ulicích zcizeny v průběhu
letních měsíců. Protože se jedná o nedostatkové zboží,   a v těchto ulicích
stále poklopy chybí, bude starostka  pokračovat v jednání o vyhovujícím
řešení, které by provizorní stav nahradilo, s firmou Duma, s.r.o.
- Ing. Foit vznesl dotaz, zda již byly zkolaudovány nově vybudované
chodníky na ulici Ústecká, a upozornil na skutečnost, že v některých
případech nebylo prakticky vyřešeno propojení nájezdů chodníků
s garáží. V nočních hodinách se výškové nesrovnalosti mohou stát
nebezpečím především pro chodce. Starostka jej ubezpečila, že
v průběhu  měsíce října, kdy budou probíhat dodělávací práce, budou
tyto reklamace uplatněny a dořešeny.

Novinky z o.s. Nad Drahaňským údolím

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vás jménem o.s. Nad Drahaňským údolím informovala o dění týkající se  výstavby severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy. 

V prosinci loňského roku byla zahájena územní řízení na umístění stavby Silniční okruh Prahy (stavba 518 Ruzyně - Suchdol i stavba 519
Suchdol - Březiněves). Obě řízení byla ovšem v zápětí přerušena s výzvou k doplnění podkladů s termínem do 30. 6. 2006 pro stavbu č. 518
a do 29. 12. 2006 pro stavbu č. 519. Územní řízení o umístění stavby Ruzyně - Suchdol bylo v červenci zastaveno z důvodu nepředložení
požadovaných náležitostí.

Významným krokem v březnu tohoto roku bylo požádání  Evropské komise o pomoc s řešením problému severozápadního segmentu SO.
Dokument s popisem stavu věci a žádostí o pomoc podaly společně Městské části Praha-Suchdol, Praha-Dolní Chabry a Praha-Lysolaje a celkem
5 občanských sdružení včetně o.s. Nad Drahaňským údolím. Kompletní podání včetně příloh je k nahlédnutí na internetových stránkách
EKOFORUM-PŘISO www.volny.cz/szokruh.

V dubnu tohoto roku byly zpracovány nové nezávislé odborné posudky k oběma zmiňovaným stavbám.  Autoři Ing. Strnad a Ing. Tvrzník patří
k nejrenomovanějším odborníkům v ČR. Z jejich posudků zcela jasně vyplývá, že trasa Ss (vzdáleněji vedená v lokalitě obce Řež) je v porovnání
s trasou J (vedenou přes MČ Suchdol a Dolní Chabry) jednoznačně přijatelnější, a to   ve VŠECH hodnocených kriteriích. 

V červenci nyní již bývalá vláda svým Usnesením č. 927 povolila výjimku ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Sedlecké skály
a Přírodní památky Zámky za účelem realizace stavby Stavba mostu SO 201 (trasa J) přes údolí Vltavy, který je součástí stavby Silniční okruh
kolem Prahy.

Další aktuality, články a dokumenty najdete na webu sdružení www.drahan.chabry.cz .

Hana Francová za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
internet: www.drahan.chabry.cz



Jak bude pokračovat sběr bioodpadu v Chabrech?

Milí občané Chaber, 
již uběhly 2 roky od zahájení pilotního projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Dovoluji si konstatovat, že kvalitním organizačním

zajištěním celého projektu a Vaším uvědomělým přístupem k třídění tohoto specifického odpadu jsme dosáhli vynikajících výsledků. Celkem bylo
vysbíráno při 52 svozech 547,17 tun bioodpadu. Všechen bioodpad je zpracováván na kompostárně v Úholičkách a to formou kompostování 
za přístupu vzduchu.  

Vzhledem k úspěšnosti sběru a nadcházející podzimní sezóny se nám podařilo zajistit prodloužení projektu na náklady Hlavního města Prahy
a to do konce roku 2006. Bohužel z důvodu finanční náročnosti projektu není možné již zajistit pravidelný svoz 1x 14 dní po celu dobu.
Z pohledu projektu je však upravený harmonogram svozu vítanou zkouškou, zda frekvence svozu 1x 3 týdny v zimních měsících bude dostačující.
Termíny svozu do konce roku 2006 jsou vždy v sobotu a to v těchto dnech: 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 2.12., 23.12. Kalendáře svozu
byste měli obdržet do svých schránek nejpozději do konce září. 

Mnozí z Vás si kladou otázku, jak bude tento sběr dále pokračovat. V době prodloužení projektu je projekt komplexně vyhodnocován.
Co se týče logistiky sběru a zpracování máme dostatek zkušeností, abychom tento projekt mohli úspěšně rozšířit. 

Z hlediska celkové ochrany životního prostředí je nejlepší variantou, v případě nakládání s bioodpadem, jeho přímé domácí kompostování nebo
komunitní kompostování (kompost je založen více občany na vhodné ploše, kde si svépomocí zajišťují zpracování bioodpadu kompostováním).
Podpora této myšlenky je zakotvena i v Plánu odpadového hospodářství Prahy, který je zpracováván vždy na 5 let. V tomto plánu je uvažováno
o finanční podpoře pro zakoupení kompostovacích pomůcek příp. speciálních kompostérů, v kterých lze kompostovat nejdná se
o Compostainery!). 

Další variantou je sběr, který právě probíhá v Chabrech. Avšak při zvolení tohoto způsobu sběru by se  pravděpodobně musel občan již finančně
spolupodílet. Jakou částkou a jakým způsobem by byla tato povinnost dána, je hlavní otázkou, na kterou budeme muset najít konečnou
odpověď. Samozřejmě tato skutečnost a různé možnosti financování jsou diskutovány od zahájení projektu.  

Doufám, že v příštím příspěvku Vám budu moci podat více informací k tématům, které jsem tentokrát jen okrajově zmínila. Přeji Vám
příjemné prožití podzimních dnů a hodně sluníčka nejen při práci na zahradě!

Anna Vojtěchová
OOP MHMP
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VOLBY 2006

Vážení občané,
prezident republiky  rozhodnutím z 21.července

2006 č. 369/2006 Sb., vyhlásil volby do Senátu
Parlamentu ČR avolby do zastupitelstev obcí na 
20. a 21. října 2006.
Případné II. kolo voleb  do Senátu Parlamentu ČR
proběhne ve dnech 27. a 28. října 2006.

V naší MČ jsou stanoveny dva volební okrsky:

VO č. 1 - KD Ulčova ul. č. 652/6
Praha-Dolní Chabry

-pro občany přihlášené k trvalému pobytu v ul.:

Cítovská, Dopraváků, Kobyliská, Kozomínská,
Křimovská, Ládevská, Ledčická, Libědická,
Ploskovická, Počeradská, Pod křížem, Pod
větrolamem, Protilehlá, Prunéřovská,  U Váhy,
U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďárská.

a

VO č. 2 – ZŠ Spořická ul. č. 400/34 
Praha-Dolní Chabry 

- pro občany přihlášené k trvalému pobytu v ul.: 

Bílenecké náměstí, Bolebořská, Budyšínská,
Citolibská, Do rybníčků, Doksanská, 
Domašínská, Doubická, Dvorní, Dvořákova,
Hrušovanské nám., Jirkovská, K Brnkám, Dadaňská,
Krbicmká, Libochovická, Litická, Měděnecká, Na
Dolíku, Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová,
Obslužná, Osecká, Pernštejnská, Pihelská, Pod  Hrází,
Pod Václavem, Pod zámečkem, Podhořská, Před
Sokolovnou , Spořická, Tušimická, U Jirkovské,
U jízdárny, U rybníčka, U Václava, Údlická,
V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.

Volební místnosti budou otevřeny  
v pátek 20. 10. 2006 od 14 - 22 hod. 
a v sobotu 21. 10. 2006 od 8 - 14 hod.
Každý volič je povinen se prokázat platným
dokladem totožnosti.
Hlasovací lístky budou rozneseny nejpozději 3 dny
před volbami.

Zájemci z řad občanů, kteří by chtěli pomoci s čin-
nostmi  volební komise se mohou hlásit na Úřadě
městské části Praha -Dolní Chabry osobně či na tel.:
283 851 272.

Blanka Kadlecová  
tajemnice MČ
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Všesokolské slety a Sokol v Chabrech

Úvodem je třeba konstatovat, že od svého vzniku v roce
1913 se chaberská sokolská jednota zúčastnila všech
Všesokolských sletů, které se po tomto datu konaly.
Poprvé to bylo v roce 1920 - to už byl  VII. Všesokolský
slet, potom v meziválečných letech 1926, 1932 a 1938.
Po druhé světové válce se konal v roce 1948 slet XI.
a konečně po listopadu 89 slety v roce 1994, 2000
a v letošním roce 2006 to byl již XIV. Všesokolský slet.

Letošní sletovou skladbu „Ta naše písnička česká“
nacvičilo z chaberského Sokola celkem 18 seniorek
a seniorů. Nácvik probíhal v radostné atmosféře, kterou
by bylo možno charakterizovat slovy ze známého
sokolského pochodu "nadšení v duši, v líci zář". Přesto, že
s nacvičováním bylo možno začít až v lednu 2006, byl
výsledek - díky neobyčejnému zájmu cvičících - vynikající.
Ovšem, ten zájem by nestačil, kdyby nebylo obětavé
a nezištné práce cvičitele bratra Ing. Vladimíra Markanta!

Ocenily to i autorky skladby a obě chaberské devítky
byly při vystoupení na Strahově zařazeny na expono-
vaném místě, které snímaly televizní kamery.

Počasí sletu přálo - skoro přespříliš - v prvním červen-
covém (sletovém) týdnu byla v celé zemi tropická vedra.
Ale všichni vydrželi - počínaje sletovým průvodem
Prahou a na něj navazujícím devítinásobným nástupem
na plochu Rošického stadionu konče. Z toho byla dvě
vystoupení hlavní, jedno večer (5/7) a druhé odpoledne (6/7).

Společně s chaberskými nastupovali na plochu nejen
sokolové z celého Česka, ale také z Rakouska, Francie,
USA, Kanady, Austrálie. Byli od nás k nerozeznání -
úborem, jazykem, smýšlením.

Skladba „Ta naše písnička česká“ byla jednou
z nejpůvabnějších. Známé a milé Hašlerovy melodie,
které skladbu doprovázely, si při cvičení prozpěvovali
nejen cvičící na ploše stadionu, ale i diváci na tribunách
- prostě „jediné oko nezůstalo suché“!

A chaberští sokolové mohou s hrdostí prohlásit: 

OPĚT JSME TO DOKÁZALI! 
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TJ ZŠ Chabry 

Vážení spoluobčané,
opět Vám nabízíme ve svých oddílech velkou

řadu sportovních aktivit pro děti i dospělé.
Potřebujeme doplnit oddíl rekreačního nohej-

balu a ženám, které si chtějí udržet dobrou
postavu a kondici nabízíme pod vedením Jarmili

Plevové velmi kvalitní a odborně vedené cvičení. Bylo by možné naše
aktivity pro vás ještě rozšířit ale k tomu nám schází větší kádr
vedoucích a cvičitelů. Potřebujeme pomocníky hlavně do hodin dětí.
Můžeme zajistit odborné doškolení ve všech kvalifikacích. 
Těšíme se na vás, přijďte mezi nás ať už jako cvičenci nebo cvičitelé.
Informace získáte u všech vedoucích oddílů.

Vokáč Jaroslav
předseda TJ a cvičitel

TJ ZŠ CHABRY zahajuje svá cvičení v tělocvičně základní školy 
Dolní Chabry, Spořická 400

v pondělí 11.září 2006, sportovní oddíly již zahájily 4.září.

Pondělí 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl
11.září. 19.45 – 21.00 ženy - aerobik  Plevová Jarmila
19.září. Úterý 16.00 – 17.00 předškolní děti 4 - 6 let

17.00 – 18.00 chlapci a dívky  1 a 3 třídy

18.00 – 19.00 chlapci a dívky 4 až 6 třídy
20.00 – 21.00 muži - kondiční a posilovací

cvičení
Středa 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl
Čtvrtek 17.00 – 19.00 nohejbal

11.září. 19.45 – 21.00 ženy - Body styling interval Plevová

Neděle 10.00 – 11.30 malá kopaná - muži
17.00 – 18.30 volejbal mix 3. oddíl
19.00 – 20.30 volejbal mix 1. oddíl

Všechny informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů.

Všechny  zájemce  o cvičení  zve výbor a cvičitelský sbor TJ ZŠ CHABRY
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NA SLOVÍČKO s …

Janem Jakubem SOUKUPEM

povoláním zlatníkem

CHABRY MAJÍ DVA MENHIRY

Stalo se to 3. 8. 2006. Do Chaber přijíždí autojeřáb 
a zvedá obrovský balvan na zahradě paní Skřivánkové. 
Kolem jede Mercedes a kdosi z něj křičí: „Chlapi, kam 
valíte ten balvan, mně by se hodil na zahradu…“. 
Ten člověk ze zmíněného Mercedesu netuší, že je svědkem 
historické události! 

Ale pěkně od začátku: V Ládevské ulici najdete vzácný chaberský MENHIR.
Stojí tu údajně přes 5 000 let, je 1,5m vysoký. Jde o „černý buližník“ se silným
magnetickým polem. Kámen navštěvují různí mágové, geodeti a výletníci. A stojí
před plotem paní Skřivánkové, která se o něj s láskou stará. O tom jsme psali ve
Zpravodaji už v dubnu 2005. Také jsme zmínili skutečnost, že vedle vyhlášeného
MENHIRU leží pod zemí další balvan - „bratr“ či „sestra“ (pohlaví nelze určit). 
Před 3 lety se rozhodl mladý, sympatický pán (povoláním zlatník) Jan Jakub
Soukup, že sourozence MENHIRU postaví na vlastní „nohy“, což tohoto léta
skutečně zrealizoval. Sám, vlastníma rukama a bez podpory institucí, kámen
vykopal a za pomoci autojeřábu a svých přátel Menhir II. postavil. Takže teď máme
MENHIRY v Chabrech DVA! Udělal to proto, že MENHIRY jsou jeho koníčkem.
Koníčkem, kterému se ovšem věnuje na profesionální úrovni. Zajímavostí také je,
že mezi přátele pana Soukupa patří i primátor Bém, který je horolezec a má také
rád kameny. Pan Bém svého kamaráda Soukupa v této věci podporoval a nebýt prý
složité povolební situace, přijel by se prý osobně s našimi MENHIRY pozdravit.
Pan Soukup dále zjistil, že postavený kamen nemá na nalezeném místě své lůžko
a že byl tudíž k paní Skřivánkové na zahradu přemístěn z blízkého okolí. Důvod
samozřejmě nevíme. Pan Soukup každopádně odhaduje, že historie chaberských
menhirů spadá až do období 12 tisíc až 2 tisíce př. n.l. Vzdušnou čarou cca 1 km se
našly ostatky pravěkého osídlení, tak třeba tam spadá původ našich „bratrů“
kamenů. 
Když jsme se sešli na zahradě paní Skřivánkové, bylo krásné sledovat NADŠENÍ
pana Soukupa a paní Skřivánkové pro menhiry. Paní Skřivánková dokonce
zvažovala překopat svůj plot, aby byly oba menhiry přístupné veřejnosti.Pan
Soukup by zase nejraději zbořil všechny okolní maxi-vily, aby bylo odhaleno okolí
menhirů, které teď „hyzdí“ okolní zástavba rodinných domů.
A já se Zdeňkem Šírem začínáme zvažovat variantu, jestli jde o MANŽELE a nikoliv
sourozence „Menhirovi“, protože se u nich našel ještě jeden malej prcek! Ale to
nám pan Soukup hned vyvrátil, protože znaleckým okem prokouknul, že prcek
není černý buližník a tudíž to asi bude obyčejnej šutr.
A tím končí dnešní menhirový propletený příběh se šťastným koncem - CHABRY
MAJÍ DVA MENHIRY. Menhiry, které jsou nedílnou součástí chaberské historie
a Chaberáci by si je měli hýčkat.  

Alena Nigrinová

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry. Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková,
Miloslav Hofman, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@tripcar.net Tiskárna: G print spol s.r.o., Nevyžádané rukopisy,
fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. 

Příští číslo bude předvolební (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).
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Viděli jste někdy dlažbu z podzemí 
Chaberského kostela?

Můžete ji vidět v našem kostelíku 23. 9. 2006 při slav-
nostním křtu nové knihy o Dolních Chabrech.
Památkový ústav Praha nám zapůjčil několik zajímavých
kusů terakotových dlaždic, které pocházejí z podzemí
kostela  Stětí sv. Jana Křtitele, starých skoro 900 let.
V roce 1973, kdy se začal opravovat kostelík v Chabrech,
byl zároveň prováděn archeologický výzkum. K velkému
překvapení se zjistilo, že pod podlahou stávajícího
kostela byly ještě další starší stavby. Největší z nich byla
kruhová rotunda s jednou apsidou a k ní náležela
podlaha z pálených dlaždic. Na čtyřech místech se
zachovala v souvislejších plochách. Byla to terakotová
dlažba s profilovanými výjevy. Některé náměty byly
oblíbené už ve starém Římě - sfinga, gryf, lev, král Nero.
Další motivy jsou rostlinné a geometrické tvary. Vše
zelené a rostoucí je stvořené Bohem a symbolizuje život.
Nejbližší analogie některých dlaždic je ze Sázavského
kláštera, další obměňují motivy z Vyšehradu,
z Ostrovského kláštera u Davle, z rotundy u Plzně nebo
Pražského hradu.
První dlaždice v Českých zemích začali vyrábět mniši
v benediktinském Ostrovském klášteře u Davle, asi od
roku 1130 až do konce 13. století. Nejprve pro svůj
klášter a dále je vyráběli pro potřeby dalších významných
svatostánků. Náměty byly velmi promyšlené, obsahovaly
hlubokou symboliku dobra i zla. Námětů se našlo přes 20
druhů. Osm z nich pouze v Chabrech. Dlaždice „Daniel
v jámě lvové“ se našla jen zde. Velmi pozitivní námět.
Svatý muž drží v každé ruce zvíře, které přemohl.
Připomíná námět jak sv. Jíří  vítězí nad drakem. Znamení
morálního vítězství dobra nad zlem. Dalším zajímavým
námětem je poprsí krále Nera. To je velmi negativní
námět, navazuje na pověsti o krutosti krále Nera. Tenhle
motiv se opakoval v několika svatyních. Známe jej hlavně
z Vyšehradu. Vyšehradská dlažba měla šestiboký tvar.
Chaberská - tvar obdélníku a čtverce. Náměty byly ale
velmi podobné.
Terakotové dlaždice byly součástí nejslavnějších kostelů
a klášterů. Čím si je zasloužila právě Chaberská rotunda?
To už nikdo neví, dokonce se o rotundě nenašel ani
jediný písemný záznam. Musela být stavěna někým velmi
významným nebo pro někoho významného. Je to velká
záhada ale tenhle dávný příběh už odvál čas. O slávě
Chaberského vršku před tisícem let si můžeme
představovat už jen ve své fantazii, ale ostatky po ní se
nám zachovaly dodnes…
Po rotundě nám tady zůstalo pár dlaždic a základy druhé
největší rotundy v Čechách. První byla Svatovítská na
Pražském hradě, velikostí druhá byla právě Chaberská!
Ve významný den, jako je křest knihy naší obce, máte
jedinečnou možnost si prohlédnout „Daniela v jámě
lvové“ a pár dalších  dlaždic. 
Všechny zajímavosti a záhady našeho kostela najdete
také se spoustou fotek a obrázků v nové knize
o Chabrech, kterou si v tento den můžete také zakoupit.

Jana Snížková


