
PamûÈ

Dvefie ti‰e sténají,
hold vûkÛm dávají,
kdyÏ v pfiítmí vcházejí
hfií‰níci v  nadûji.

Dnes sotva kdo to ví,
Ïe Konrád I. Brnûnsk˘
v listinu zapsat dal,
ves Chraberzych co dar.

Zdi kostela v‰e znají,
své taje ukr˘vají.
Tak postÛj nebo klekni
a klobouk v úctû smekni...

S.·.

září 2007

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(European Heritage Days, EHD)

každoročně v měsíci září se otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné.
Chaberský kostel Stětí svatého Jana
Křtitele byl letos poprvé zařazen mezi
tyto památky.
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 25. 6. 2007

- nesouhlasila  opětovně s připojením vjezdu parc.č. 528/7 na ulici
Krbickou. Vzhledem k dopravní situaci v ulici Krbická, která je
předmětem neukončeného soudního řízení, Rada do výsledku
soudního jednání nebude přijímat rozhodnutí.
- podpořila návrh občanů ulic Doubická a Podhořská, který zaslali
k vyjádření MČ a který spočívá ve zrušení obytné zóny v uvedené lokalitě,
jejíž vyznačení způsobuje obyvatelům problémy spojené s parkováním.
- schválila poskytnutí daru z prostředků sociální a kulturní komise
jako příspěvek na práci dvou dirigentů pěveckého souboru Camera
Chabra pro r. 2007 v celkové výši Kč 7000,-.
- schválila smlouvu o spolupráci a partnerství na projektu „Bezdrátová Praha“

Vybíráme z mimořádného zasedání RMČ ze dne
20. 8. 2007

- RMČ vzala na vědomí úmrtí člena zastupitelstva městské části p. Ing.
E. Korejčíka a v souladu se zákonem schválila předání osvědčení  MUDr.
M. Tupé, která se dle volebních výsledků stala jako I. náhradník  volební
Strany nezávislých kandidátů zastupitelkou MČ Praha - Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 3. 9. 2007

- podpořila návrh firmy Campingaz, která hodlá na pozemku parc. č.
1233/2 k.ú. Dolní Chabry vybudovat sídlo firmy se zázemím. Jedná se
o 2 administrativní budovy a skladovou halu.
- Schválila záměr o výměně části pozemku p. Kremlíka parc.č. 1463/2
o výměře 69 m2 za část pozemku par.č. 1462/6 o stejné výměře ve
vlastnictví městské části, kterou má p. Kremlík od MČ pronajatu.
- Souhlasila s příspěvkem ve výši Kč 3000,- na zajištění projektu
„Informace po ruce“, který bude realizovat PČR v rámci bezpečnosti
seniorů a projektu "Bezpečné chování" pro prevenci bezpečnosti dětí.
- Souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 20 000,- TJ Sokol
Dolní Chabry na opravu podlah.
- Souhlasila s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky na
pozemku parc.č. 1422/1 k.ú. Dolní Chabry v ulici K Brnkám - Pod
zámečkem za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce po dobu jejich
výstavby a za podmínky smlouvy o věcném břemeni.

Termíny řádných zasedání Rady a Zastupitelstva MČ
do konce roku 2007

Rada MČ: 03. 9., 24. 9., 15. 10., 05. 11., 26. 11., 10. 12.

Zastupitelstvo MČ: 12. 9., 12. 12.

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážená paní starostko a vážení čtenáři Chaberského zpravodaje.

Nerada píšu otevřené dopisy, ale po zvážení jsem se rozhodla
reagovat na „Slovo starostky“ z posledního čísla a také na její
postesknutí, že se jí nedostává konkrétních ohlasů na práci úřadu.
Doufám tedy, že mému příspěvku bude věnován adekvátní prostor.
Velmi mě v článku zaujal výčet toho, co se vlastně bude nacházet
v M-centru, které vzniká na Hrušovanském náměstí. 

Předesílám, že jsem matka s dvěma malými dětmi, a je nás,
mamin, tady v části Chaber, které se humorně říká „U dálnice“ (tzn.
nová zástavba ve směru do Čimic) skutečně dost. 

Cestu do místního obchodu s dvěma dětmi a kočárkem bych ráda
navrhla na adrenalinovou disciplinu libovolných místních
sportovních her. Těsně před cílem totiž číhají dvoje (proč dvoje?!)
dlouhé schody, na které nemá ani náš terénní kočárek zocelený
z Tater. Tak tedy přes hřiště - a to také není zcela triviální, anebo
směrem doprava, po ulicích, kde vás opět uzemní uzoučký chodník
na celkem frekventované ulici Osecká. Schvácená stojím po dobrých
čtyřiceti minutách v obchodě a myslím na cestu zpátky.

Proto jsem s nadějí vzhlížela k M-centru, že se tam třeba najde
místečko alespoň pro jeden obchůdek s rohlíky. Obchod v obci jako
jsou Dolní Chabry má totiž i další funkci, kromě toho,že si každý
domů donese něco na zub. Je to zároveň místo setkávání sousedů
a možná také místo pro vytváření těch nových akcí a nápadů, které
tady paní starostka tak postrádá. 
Místečko pro obchod se zjevně nenašlo. Po hluchém prostoru
v bytovém domě na Spořické ulici to pro nás zřejmě byla poslední šance.

Nicméně budou zde lékaři specialisté. Výborně, ale jací
specialisté? Logoped? Alergolog? Urolog?  Možná na to odpovídá
následný odstavec ve "Slově starostky", kde hovoří o problému
školek, který řešit nemůže. V Chabrech ani v M-centru se totiž
s dětmi neplánuje. Možná, že malou náhradou za neexistující místa
ve školkách by mohla být alespoň malá herna, třeba s programem.
Na příkladu Kláry Hiczové je vidět, že snaha i zájem tu je.
A v okolních čtvrtích jsou jich desítky.

A tak prostě předpokládám, že i lékaři v M-centru budou spíše
specialisté na choroby týkající se seniorů.

A je to logické! Protože kdo jiný by navštěvoval častěji než jednou
ročně chaberské muzeum, malou výstavní galerii (čeho vlastně?),
zaplňoval euroinfosál (a to je jako co?) a popíjel čajík v nepochopitelné
čajovně? Mládež, která se poflakuje kolem dětského hřiště (a není to
jejich vina, oni fakt nemají kam jít) to asi nebude, že.

Jinak umístění radnice v M-centru je logické, obřadní síň  (na
svatby a pohřby nebo na co - skutečně ji tolik potřebujeme?) budiž
a samozřejmě  „nezbytná“ vinotéka - další pěst na oko.

Není třeba se lamentovat nad tím, že tu není více zajímavých
akcí. Negativní selekce normálních občanských služeb je totiž
umrtvuje už v zárodku.

Jinak - existence komisí je jistě chvályhodná. O to víc mě mrzí,že
moje zkušenost s jednou z nich, je bohužel velmi rozpačitá. Na schůzi
zastupitelstva jsem, pravda, byla jen jednou - ? přes počáteční
„občanské“ nadšení jsem se cítila jako nevítaný host. Mrzí mě to, měla
jsem za to, že je správné se aktivně zapojit do života obce,kde žiju.

Tak to je M-centrum, jak ho přes původní nadšení vnímám já.
A jak ho vidíte vy?

P.S.: Jen bych ještě ráda upozornila paní starostku, že není pravda, že
děti nepřijaté do školky v Chabrech mohou jednoduše využívat
zařízení v Čimicích a Kobylisích. Dolní Chabry jsou v této věci
považovány za samostatný celek a v podstatě jinou městskou část (tak
mi to bylo alespoň na několika oficiálních místech vysvětleno), takže
chaberské děti stojí v kritériích o přijetí až za VŠEMI ostatními čtvrtěmi
Prahy 8, tzn. třeba i za Libní nebo Karlínem. Takže pravděpodobnost
přijetí je naprosto minimální. Škoda, že zmíněná školská komise ani vy
o tom zřejmě obeznámeny nejste.                  Ing. Barbora Florianová
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Vážená paní Floriánová,

pokusím se odpovědět na Vaše kritické připomínky, které jste mi poslala v otevřeném dopise.
Seznámila jste mě s Vaší představou o tom, co by podle Vás mělo být v M-centru. Chápu, že jako matka malých dětí preferujete v obci

zařízení pro malé děti. Až Vám děti vyrostou, bude  to patrně školství, které bude předmětem Vašeho zájmu a až budete ve věku seniorském, 
bude pro Vás důležité mít dostupnou zdravotní péči, nebo zařízení pro seniory.

Dolní Chabry byly ještě donedávna vesnice, připojená k Praze. Občas se zde postavil dům a noví občané   se pomalu sžívali se
starousedlíky. Po invazi společností, které zde začaly stavět masivně nové byty a rodinné domy je stále více zřejmé, že Chabry na tento příliv
nových obyvatel nestačí. Chybí zde služby, současný počet míst v mateřských školkách je nedostačující, začíná být malá škola, komunikace jsou
přetížené dopravou. Co s tím? Nevím. Chabry nafouknout nedokáži a místa,q kde bychom mohli občanům zajistit vše potřebné nejsou.
Možná, že by v tomto případě pomohl zákon, či vyhláška, která by stanovila povinnost společností, které postaví domy a byty, zajistit pro
občany  potřebnou infrastrukturu. Ale to se pohybujeme na jiné úrovni a tou je chybějící legislativa v tomto směru.
Vy jste  se ptala, co  se vlastně bude  nacházet v M-centru. Chcete zde obchůdek s rohlíky a mateřskou školu. 

Mrzí mě,  že Vám toto přání nemůžeme splnit. Evropská unie by nám nedala peníze ani na jeden obchůdek s čímkoli a mateřské školy
jsou v Chabech dvě.  Ostatně, o tom, co by chtěli občané mít v bývalém statku probíhala anketa, kde každý mohl vyjádřit svůj názor. 
Přestože zde nebude onen Vámi požadovaný obchůdek věřím, že i M-centrum se stane místem pro setkávání občanů všech věkových skupin. 
Pokusím se Vám přiblížit program, který bychom zde  chtěli uskutečnit. Nejprve k lékařům.  Naše snaha směřuje k tomu, aby zde fungoval
pediatr, rehabilitace a gynekolog. Jenže tak jednoduché to nebude, protože lékaři musí mít uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou,
která jim dá nebo nedá souhlas s otevřením ordinace. Protože záměr otevřít ordinace v M-centru  byl předmětem projektu schváleném
Evropskou komisí, musíme po dobu pěti let tento projekt naplňovat. Takže, pokud se nám nepodaří obsadit ordinace výše zmíněnými lékaři,
obsadíme je  lékaři, kteří budou ochotni a schopni si zde otevřít ordinaci. Ať je jejich zaměření jakékoli.

Nelíbí se Vám, že v M-centru bude obřadní síň, muzeum, galerie a euroinfosál. Jaké tedy bude jejich využití.
- Obřadní síň už sama o sobě napovídá  co se zde bude dít. Budou to veřejná zasedání  zastupitelstva, vítání občánků, svatby,  divadelní nebo
pěvecká vystoupení, můžou se zde pořádat taneční nejen pro mládež, ale i pro všechny věkové skupiny občanů,  uvažujeme o promítání filmů,
mohou se zde  konat různé prezentace a školení. Bude zde zázemí, které bude vytvářet prostor pro kulturu v Chabrech.
- Muzeum by mělo mapovat historii Chaber. Nebude to mrtvá expozice. Chceme zde zájemce seznámit s průřezem jednotlivých časových
období  a to, jak v nich lidé žili. Zájemci si budou moci přímo sáhnout na minulost. Komu z dam by se nelíbilo si  třeba vyzkoušet šaty z doby
rokoka, nebo z let třicátých. Možná, že tím  bude  vytvářen i prostor pro budoucí módní návrháře, kteří se seznámí s historií oděvů a jejich
případné návrhy mohou být předvedeny na módní přehlídce, která se zde také může konat. Dále  zde budou  připomínky starých řemesel,
které si také budou moci zájemci vyzkoušet. Podotýkám, že zájemci všech věkových kategorii, tedy i děti.
- Euroinfosál. Dle projektu zde má být informační centrum EU, kde by se měli občané dozvědět o fungování EU, o dotacích které  nabízí nejen
fyzickým, ale i právnickým osobám. Bude zde veřejné připojení na internet. Chceme  uzavřít partnerství s některou obcí EU a informovat tímto
způsobem o životě lidí této země, a to  např. výměnnými pobyty,  různými sportovními  a kulturními akcemi. 
Čajík v čajovně mohou popíjet nejen senioři, ale i mládež ( alespoň nebude pít nic horšího)  a i tady to bude samozřejmě záviset na tom, jaký
program lidem nabídneme. 

Vinotéka není pěst na oko, ale chytré využití prostoru, který  by jinak byl  prázdný a těžko využitelný. 
Doufám paní Floriánová, že jsem Vám zodpověděla všechny Vaše dotazy týkající se M-centra a tudíž Vám umožnila  se do tohoto dění zapojit 

Zde chci podotknout, že v přípravných pracích na to, aby se fungování M-centra rozběhlo tak jak si představuji, má nemalou zásluhu paní
Nigrinová, která odvádí kus práce na tom, aby Centrum fungovalo nejen jako informační a reprezentativní prostory pro Chabry, ale také, aby
na sebe mohlo vydělat.

Nevím, s jakou komisí máte negativní zkušenost a mrzí mě, že jste se cítila na zasedání zastupitelstva jako nevítaný host, ale veřejná
zasedání se řídí Jednacím řádem a je nutné jej dodržovat.  

Nyní ještě o tom, co se nelíbí nejen Vám. Je to přístup z ulice Krbické do ulice Dvorní přes schody.  V minulosti bylo v Krbické ulici v jižní
části svahu  vybudováno jedno rameno schodiště. Do té doby tam byly pouze dvě ušlapané pěšinky do pěkně vysokého svahu . Proč bylo
schodiště vybudováno pouze na jedné straně Vám nemohu zodpovědět, protože jsem tehdy na radnici nebyla. Předpokládám však, že to byly
finanční důvody. V roce 2005 jsem vznesla požadavek na vybudování schodiště na severní straně svahu s tím, že zde měl být i pruh pro jízdu
kočárky. Bohužel dané parametry to neumožnily. Proto byl do projektu na rekonstrukci Krbické ulice zahrnut i potřebný nástupní prostor před
severním schodištěm, který umožní dodatečně vybudovat rampu pro jízdu kočárky. 

Nesouhlasím s vaším názorem, že zde mládež nemá kam jít. V Dolních Chabrech jsou tři sportovní oddíly, které nabízejí mládeži i malým
dětem sportovní vyžití, pro zájemce o ekologii zde funguje již několik let oddíl Sůvy, ti, kdo chtějí, mohou zajít pro vzdělání ducha do
knihovny, jsou zde dva jezdecké areály, u školy je pro každého nepřetržitě otevřené hřiště. Jenže patrně je pro mládež lepší se poflakovat
kolem dětského hřiště, popřípadě ničit co se vybudovalo nebo zalézt na málo frekventované místo a učit se kouřit cigarety nebo drogu, pít
alkohol, malovat sprejem po objektech. Proč by si hledali něco pozitivního, když celá společnost jim ukazuje, že je snazší ničit a bořit? Ale
lamentace nad tím jaká ta dnešní mládež vlastně je, je stará už stovky let. Patrně každá generace musí projít i tím negativním vývojem proto,
aby dokázala posoudit co je dobré a co ne. Ale to bych já nechala na nich.

Paní Floriánová, chci Vám poděkovat za Váš otevřený dopis. Umožnil mi mnohé vysvětlit nejen Vám, ale i ostatním občanům Dolních Chaber.
Na závěr chci popřát všem dětem úspěch v nadcházejícím školním roce, rodičům pevné nervy a všem ostatním občanům klid a pohodu.

Jaroslava Plevová, starostka 

SLOVO STAROSTKY

Vážení čtenáři Zpravodaje

Dnes na tomto místě reaguji na otevřený dopis paní Floriánové. 

Možná, že se i Vy dozvíte odpověď na otázky které si kladete.  
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CO SE DĚJE NA STAVBĚ.

Vypadá to že nic, ale pravdou je to, že v současné době jsou hotové rozvody topení, vody a vzduchotechniky, probíhají práce na rozvodech pro
elektřinu, dodělávají se příčky, jsou hotové vrty na tepelná čerpadla, provádí se napojení objektu na veřejnou kanalizaci. Začíná se pracovat na
fasádě a vnitřních omítkách. Průběžně se budou osazovat okna a dveře. Ostatně k jakým změnám na stavbě dochází můžete vidět nejen osobně,
ale i na fotkách, které Vám zde uvádíme.

Jaroslava Plevová, starostka
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY

22. září 2007 - 14.00 - setkání seniorů v hostinci U Míšků
8. - 20. října 2007 - v tomto termínu plánujeme zájezd na podzimní
výlovy lnářských rybníků spojené s prohlídkou rybářského muzea
a zámku Lnáře. Možná je i návštěva muzea koček na zámku.
V zámecké restauraci bude připraven oběd z rybích specialit. U rybníku
je možnost koupě ryb. 
Vzhledem k termínovníku výlovů bude přesný termín znám koncem
září. Sledujte, prosím, vývěsky.

Omlouváme se, ale avizovaný výlet na Moravu se neuskuteční. 
Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Šír

NEJEN STAVBA M-CENTRA

JE PŘEDMĚTEM NAŠÍ 

POZORNOSTI.

Je to také rekonstrukce ulic Krbická,
U rybníčka a Na dolíku - západní část.
Investorem stavby je hl.m. Praha,
zhotovitelem fi INPROS, za technické věci
a projekt fi ZAVOS. Že se nám po nových
cestách bude chodit a jezdit dobře, je
zřejmé. Jak dlouho, to záleží na nás.
Pokud je budeme ničit máme smůlu. Už
nikdy se, v tomto rozsahu, rekonstrukce
provádět nebudou.

Jaroslava Plevová, starostka

ROZVRH CVIČENÍ

(Cvičební rok 2007 – 2008)

Pondělí 16.00  – 19.00 tenisová školička

Úterý 15.30 – 16.30 žáci a dorostenci

17.00 – 18.00 zdravotní tělocvik

18.30 – 19.30 harmonická gymnastika

Středa    16.00 – 19.00 tenisová školička

Čtvrtek    17.00 – 18.00 rodiče s dětmi

19.00 – 20.00 volejbal (florbal)

Pátek     15.00 – 18.00 tenisová školička

Začínáme 10. září 2007

Cvičí se v sokolovně – Měděnecká 17



TJ ZŠ CHABRY ZAHAJUJE SVÁ CVIČENÍ
v tělocvičně základní školy Dolní Chabry, 
Spořická 400

takto:

3. září Pondělí 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl
17. září 19.45 – 21.00 ženy – aerobik Plevová Jarmila
18. 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
19.30 – 21.00 volejbal mix 1. oddíl

13. září Čtvrtek 17.00 – 19.00 nohejbal
19.45 – 21.00 ženy - Body styling interval Plevová

Neděle 10.00 – 11.30 malá kopaná - muži
9. září 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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INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2007/2008

V souvislosti s dlouhodobou pracovní neschopností ředitele ZŠ
Mgr. Jiřího Kubelky byl od 1.září 2007 do ukončení pracovní
neschopnosti pověřen výkonem funkce ředitele školy v plném
rozsahu zástupce ředitele ZŠ p. Martin Cutych.

Ve školním roce 2007/2008 vstupuje v platnost vlastní Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání. V tomto školním
roce se podle něj bude vyučovat v 1. a 6. ročníku. V ostatních
ročnících se nadále vyučuje podle vzdělávacího programu
Základní škola, č. j. 16847/96 - 2 ve znění pozdějších změn.

Prázdniny a pracovní volna žáků:
Pátek 28. září 2007 - Den české státnosti
Čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007 - Podzimní prázdniny
Sobota 22. prosince 2007 až středa 2. ledna 2008 - Vánoční
prázdniny (vyučování od 3. 1.)
Pátek 1. února 2008 - Pololetní prázdniny
Sobota 23. února až neděle 2. března 2008 - Jarní prázdniny
Čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008 - Velikonoční prázdniny
Pondělí 24. března 2008 - Velikonoční pondělí
Čtvrtek 1. května 2008 - Svátek práce
Pátek 2. května 2008 - Ředitelské volno
Čtvrtek 8. května 2008 - Den vítězství
Pátek 9. května 2008 - Ředitelské volno
Sobota 28. června až neděle 31. srpna 2008 - Hlavní prázdniny

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2008/2009 proběhne ve dnech 15.
a 23. ledna 2008 vždy od 13 do 17 hodin. Zápisu bude předcházet
Den otevřených dveří ve čtvrtek 19. prosince 2007 s tradičním
vánočním zpíváním.

Přijímací řízení ke studiu na středních školách proběhne 21. dubna
2008 (talentové zkoušky 14. ledna 2008, konzervatoř od 15. do 31.
ledna 2008). Žáci, kteří neuspějí, se mohou zúčastnit dalších kol
přijímacího řízení, jejichž termíny stanoví ředitelé jednotlivých
středních škol. Přihlášky odevzdají žáci výchovné poradkyni do 20.
2. 2008 (na obory s talentovými zkouškami do 15. 11. 2007).

Plavecký výcvik bude organizován ve druhém pololetí pro žáky 
2. a 3. ročníku v bazénu Neratovice.

Další informace: www.zschabry.tripcar.net 
tel. ředitelna: 233 544 562
sborovna: 233 544 359
hospodářka: 283 852 235, 736 754 937 (mob.)
družina: 731 165 610 (mob.)

TĚŠTE SE NA PODZIMNÍ SVÁTKY
V Chabrech je na podzim na co se těšit. Všichni, kdo se budou chtít
zúčastnit již sedmého CHABERSKÉHO PODZIMNÍHO STRAŠENÍ,
mohou přijít ve středu 24. října na školu strašení. Budeme se učit
strašidelný bonton a vyrábět halloweenské dárky. K podzimnímu reji
se strašidla slétnou v předvečer svátku Všech svatých, ve středu 31.
října v 17 hodin v parku u autobusové zastávky Počeradská. Nápadité
kostýmy, lucernu a znalost podzimní koledy doporučujeme.

Těšíme se, kolik dýňových luceren letos rozzáří Chabry a prosíme všechny,
kdo mají rádi děti a legraci: mějte doma ošatku bonbónů, ořechů nebo
žvýkaček, děti chodívají po skupinkách, protože je už pěkná tma
a například vykoledované bankovky se moc špatně dělí. Pokud se budou
účastnit menší děti, je samozřejmě nutný dospělý doprovod. 

Srdečně zve matka strašidel Hanka Řepková

PODZIM V CENTRU

05.10. burza dětského oblečení - pátek 15 - 18 h
06.10. burza dětského oblečení - sobota 10 - 12 h
24.10. škola strašení a halloweenská výtvarná 

dílna - středa 18 h
11.11. Svatomartinská slavnost + lampiony
08.12. vánoční dílna

Pravidelný týdenní program najdete na stránkách
www.pod-smrkem.cz

JAKÉ BYLY PRÁZDNINY
TŘÍDY II. A
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TAK NÁM ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Tak nám začal nový školní rok. Tentokrát až 3.září. Protože nám počasí přálo, sešli jsme se, jak
už je u nás zvykem, na školním hřišti. A bylo nás letos opravdu hodně! Počet žáků se vyšplhal
až k samé hranici 250, přesně 249, což je o 17 více než vloni. Celkem pozitivní náladu kazila
jen nepřítomnost pana ředitele Kubelky, který o prázdninách podstoupil vážnější lékařský
zákrok a nyní se z něj bude nějaký čas zotavovat. Všichni mu přejeme brzké uzdravení.
Shromážděný učitelský sbor byl obohacen o jednu novou tvář. V důsledku nárůstu počtu žáků
nám přibyla jedna třída, a tak na školu nastoupila nová paní učitelka do 1.B.
Po skončení slavnostního uvítání se žáci se svými učiteli odebrali do svých učeben. Tam také
naše prvňáčky navštívila v doprovodu dvou strážníků paní starostka Jaroslava Plevová,
popřála jim úspěch ve studiu a předala jim pamětní listy. Poučila také žáky o bezpečné cestě
do školy a o úloze strážníků. Nedlouho po té pro žáky první den ve škole skončil. Někteří
si ještě zašli do jídelny na již tradiční sladké těstoviny a pak už se škola téměř vylidnila.
Téměř, protože tu samozřejmě zůstali učitelé, které na začátku školního roku čeká ještě
mnoho náročné práce, aby škola fungovala tak, jak správná škola fungovat má.

Martin Cutych

MODERNÍ UČEBNA

Již před několika lety jsme se začali zabývat myšlenkou
na vybudování speciální učebny, která by sloužila
netypickým formám vzdělávání. Scházel nám prostor
pro pořádání besed se zajímavými hosty, prostor pro
kvalitní poslech hudby, pro projekci dokumentárních
filmů atd. Od té doby se na poli vyučovací techniky
objevil nový fenomén - interaktivní tabule. Pomůcka,
která umožňuje modernizovat výuku a učinit ji pro žáky
poutavou. Někteří učitelé se s ní setkali při různých
prezentačních akcích, chválu na ni jsme slyšeli ze všech
stran. Začalo to vypadat, že bez této pomůcky dnes
žádná moderní škola neobstojí. Tak se stalo, že jsme se
vybudováním učebny, kterou jsme pojmenovali
MULTIMEDIÁLNÍ, začali v minulém školním roce
zabývat opravdu vážně. Porovnávali jsme jak jednotlivé
produkty, tak firmy, které by nám techniku instalovaly.
A protože taková moderní technika není "za hubičku",
požádali jsme Místní úřad Dolních Chaber o uvolnění
potřebných finančních prostředků. Ten nám vyhověl,
a díky tomu jsme se mohli dát do práce. Nebylo jí málo,
ale nakonec se dílo podařilo. Dnes má škola k dispozici
moderní učebnu vybavenou kvalitní audio-video
technikou (DVD, video, magnetofon, radiopřijímač,
vizualizér - to vše funkčně propojeno), keramickou
tabulí, vhodným nábytkem a samozřejmě interaktivní
tabulí včetně příslušenství. Teď už zbývá jen absolvovat
nezbytné odborné zaškolení učitelů a můžeme to
spustit. Všichni se už moc těšíme!
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Blížil se konec školního roku, na který se těšily
nejen děti, ale určitě i pedagogové, kteří již potře-
bovali zasloužený odpočinek od svých svěřenečků
a já se rozhodla zase trochu připomenout dění
v naší školičce. Bohužel předprázdninový zpravodaj
byl již v tisku a tak toto ohlédnutí přichází s menším
odstupem času.   

U nás ve školce v závěrečném období uskutečňu-
jeme takové dvě větší rozlučkové akce. 

Pravidelně vyjíždíme s naší školičkou na školu
v přírodě, kde zúročujeme vše co jsme se snažili děti
během roku naučit. Letošní výjezd do Chocerad se
velmi vydařil, děti byly (až na malé výjímky) zdravé,
vyšlo nám krásné počasí a prostředí ve kterém jsme
týden s dětmi strávili bylo ideální. 

Vyvrcholením rozlučky je však již tradičně
„Loučení s předškoláky“, které proběhlo tentokrát
19. 6. opět na naší pěkné školní zahradě. Předškolní
děti hrdě prošly cinkajícím špalírem rodičů
a mladších kamarádů ze školky a rozloučily se svými
nejoblíbenějšími písničkami a básničkami. Pak byly
slavnostně pasovány na školáky, ošerpovány a byly
jim byly rozdány pamětní listy a knihy v upomínku
na naší školičku (částkou 2500,- Kč nám na tuto akci
přispěla Školská komise při naší obci, za což srdečně
děkujeme). Po společném přípitku „dětským
šampáněm“ všechny děti se svými rodiči zdolávali
soutěže, které jim zde paní učitelky nachystaly.
Samozřejmě nechyběly odměny za splněné úkoly.
Na závěr rozlučkového odpoledne nám tatínkové
připravili ohýnek, kde si všichni opékali své uzeniny,
poseděli a popovídali. Pro děti bylo toto odpoledne
určitě příjemnou a radostnou událostí a jsou
patřičně hrdy na to, že jsou již skoro školáci. Již
sedmnáct let se takhle se svými dětičkami loučím
a mělo by to být již zažitou rutinou, ale věřte, že mi
tato událost každým rokem přináší notnou dávku
lítosti při pomyšlení, že děti s kterými jsme se každý
den po tři roky v naší školičce scházeli usednou
v září do lavic „velké školy“ a k nám již nepři-
běhnou. Ale to je holt koloběh života a za rok nás
to čeká opět. 

Toto předprázdninové období bylo však také
trochu bilancováním nejen nad tím, co se nám
v našem úsilí obohatit dětský svět o něco nového,
něco děti naučit, povedlo, ale jestli jsme snad i něco
neměli dělat jinak. To už však musí posoudit hlavně
rodiče našich svěřenců. Také jsme se ohlíželi za tím,
co se nám podařilo vylepšit na prostředí a vybavení
naší školky. Patřičně si ceníme všech, kteří nám
pomáhají v našem úsilí, aby se u nás dětem a jejich
rodičům co nejvíc líbilo a byli zde všichni spokojeni
. V naší školce na nástěnce přibývají jména
sponzorů, ale tam se s nimi seznámí pouze naše
rodičovská veřejnost. Touto cestou chci tedy opět
poděkovat našim stálým sponzorům - Vlastimilu
Němcovi za hygienické dávkovače a jejich stálý
servis, Ondřeji Němcovi z Triocampu za poskytování
prostor a občerstvení při pořádání některých našich
akcí, majitelům restaurace U Míšků za přívod vody
z jejich pozemku a pomoc při zahradních oslavách.
Finančním darem nám přispěli pan Doležal - 20 000
Kč a pan Vašíř - 5 000 Kč. Pan Knížek zajišťuje
pravidelné dodávky jednorázových kelímků,
papírových utěrek a kapesníků. Paní Owenová
nechala pro všechny děti vyrobit stejná trička
s naším logem. Pan Setnický zakoupil digitální
fotoaparát. Pan Vlček nám v hernách zdarma
provedl položení nových podlahových krytin a pan
Rodr nám již tradičně bezplatně provedl potřebné
malířské práce. Na závěr výčtu však chci poděkovat
všem, kteří nejsou přímo sponzory, ale pomáhali
nám svými službami, které jsou pro nás stejně
důležité. 

Snad jste všichni ve zdraví a pohodě prožili
letošní prázdniny, jste bohatší o nové zážitky
z dovolenkových cest a hlavně jste načerpali
dostatek energie a sil. Všem za naší školičku přeji
dobrý nový školní rok 2007/08
- Lenka Nikodýmová, ředitelka MŠ Bílenecké
náměstí.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
BÍLENECKÉ NÁMĚSTÍ
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EHD V DOLNÍCH CHABRECH

Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
Pořádají se každoročně od roku 1991. V České republice proběhnou od 8. do 16. září 2007. 

Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl v letošním roce do Dnů evropského dědictví přihlášen vůbec poprvé. Měli jsme štěstí. Kostel byl díky
své výjimečnosti zařazen mezi ostatní zpřístupněné památky Prahy 8. V sobotu 15. září se úderem deváté otevřou dveře doposud nepřístupného
Dolnochaberského kostela. Do 18.00 zde budou pro všechny zájemce vystaveny románské dlaždice objevené během archeologického výzkumu
v podzemí kostela (v bývalé rotundě), dále staré fotografie kostela a jeho okolí a ukázky zajímavostí odhalených během restaurování románských
fresek v apsidě a bočných zdech svatyně. Celý den bude doprovázen hudbou.

Přejeme Vám ke Dnům evropského dědictví příjemné kulturní zážitky.  
Jana Snížková

Vážení spoluobčané,
naše Tělovýchovná jednota ZŠ
Chabry Vám v novém školním roce
nabízí opět množství aktivit. Mimo
ně připravujeme ještě několik akcí.
Je to 9. ročník volejbalového
turnaje mixů ve středu 28. 11.
2007, tradiční Mikuláš pro děti
bude ve čtvrtek 6. 12. 2007
a poslední akce tohoto roku již
tradičně, je vánoční turnaj mužů
a žen ve stolním tenise.
Na všechny akce i do cvičení všech
oddílů Vás srdečně zve za všechny
členy jednoty

Jaroslav Vokáč, 
cvičitel a předseda TJ ZŠ Chabry
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TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
 NA 2. POLOLETÍ ROKU 2007

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny 
dne 23. 9. 2007 a 25.11. 2007

t.j. v neděli, a odvezeny budou následující den - v pondělí. Vzhledem
k omezeným finančním prostředkům nebudou kontejnery vyměněny s výjimkou
3 vybraných stanovišť, kterými jsou stanoviště V Kratinách, Bílenecké náměstí
a na stanovišti Ulčova/Ústecká.

Umístění:

ul. V Kratinách (u větrolamu)
Bílenecké náměstí
ul. Kadaňská (23. 9.) střídá se s ul. Jirkovskou (25. 11.)
ul. Tušimická
ul. Dvorní
ul. Na Pěšině (ul. Prunéřovská)
ul. Pod Křížem (mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou)
ul. Pod Křížem (u větrolamu)
ul. Ulčova (na místě bývalé TS)

Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude k dispozici kontejner
stabilně umístěný u hřbitova. Ten bude předem vyvezen a připraven ve
stanovený den prázdný.

Kontakt: referát životního prostředí
Bronislava Kukurová

tel.č.: 283 85 12 77, 283 85 12 72 
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OZDOBENÁ OKNA - POZNÁTE JE?

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry. Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková,

Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@tripcar.net Tiskárna: Flora s.r.o., Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. 

Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Příští uzávěrka  19. 10. 2007

(příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).

NA SLOVÍČKO s …

Pavlem SLADKÝM

knihovníkem v Místní knihovně 

Jaký je Váš vztah k naší městské části a proč jste se vlastně zúčastnil výběrového
řízení na knihovníka?
Na pozici knihovníka jsem od 1. srpna tohoto roku, to znamená velmi krátce na to,
abych mohl hovořit o vztahu k Vaší městské části jako o něčem hotovém. Prozatím
můžu říct, že jsem se za těch několik dní, kdy je knihovna opět v řádném provozu,
stačil setkat s několika velmi příjemnými a zajímavými lidmi (ať již z pracovního
okruhu či okruhu čtenářů) a že se mi líbí klidné prostředí Dolních Chaber.
Z toho, co jsem uváděl v odpovědi na první otázku, je, myslím, patrné, že mám
velmi vřelý vztah k literatuře, a to nejen k té filosofické, ačkoli právě ta v mé
vlastní knihovně převažuje. A to je i má odpověď na druhou část otázky: ke
knihovnictví mě přivedla právě tato má záliba v dobré literatuře všeho druhu.

Co právě čtete?
Momentálně mám rozečteno více knih, což se u mě stává už takovým pravidlem.
Konkrétně dočítám Bassův Cirkus Humberto (v rámci získávání všeobecného
literárního přehledu), jsem zhruba v polovině nepříliš vydařeného knižního
rozhovoru s režisérem W. Allenem a soustavně se zabývám eseji podnětné
americké myslitelky německého původu H. Arendtové.

Jaké autory a knihy máte rád?
Autorů, kteří mě něčím oslovili, je velká spousta, což je mimochodem velmi jasný
důkaz toho, že je vlastně neustále z čeho vybírat. Mám-li být konkrétní, pak mezi
mé nejoblíbenější patří M. Kundera, F. Kafka a M. F. Dostojevskij, co se beletrie
týče, z filosofický autorů upřednostňuji M. Heideggera (kterému se věnuji v rámci
svých studií), mezi básníky jsou mými oblíbenci I. Blatný a francouzští autoři..
Vlastně bych takto mohl pokračovat velmi dlouho. Odbočím-li od konkrétních
autorů a zamyslím-li se nad „dobrou knihou“ jako takovou, pak je to podle mě
taková, jejíž sdělení se nevyčerpává dobou svého vzniku, nýbrž překračuje časová
měřítka a stává trvalým zdrojem otázek. Právě „otázky“ bych v tomto případě
zdůraznil, neboť knihy, které vnucují svým čtenářům odpovědi, jsou vždy
přinejmenším podezřelé. Stručně řečeno, vyhledávám všechny „dobré knihy“.

Co říkáte zažité frázi „mladí nečtou, jen sedí u počítače“?
Zdá se mi, že odpověď je přítomna v samotné otázce. Tato věta, kterou tak často
slýcháme, je skutečně „frází“, tedy otřepaným tvrzením, které má pramalou
výpovědní hodnotu. Osobně znám mnoho příkladů, které jsou s tímto tvrzením
v rozporu. Na druhou stranu je ale pravda, že mladí lidé musí čím dál tím častěji dělit
svůj volný čas mezi nová technická lákadla a tradiční prověřené zdroje. V každém
případě to však vždy zůstává na volbě toho kterého mladého člověka. Budou-li totiž
mladí ke čtení nuceni, jistě se pro ně nestane přirozenou součástí života. Jde o to je
nenásilně upozornit, že existují věci (dobré knihy mezi ně počítaje), které daleko více
odpovídají skutečným duchovním potřebám člověka a nejsou jen „módním hitem“,
jehož potřebnost zmizí dříve, než k němu uživatel najde vztah (tím samozřejmě
nemám na mysli počítače a výpočetní techniku jako takovou).

Je něco „speciálního“, na co se v knihovně můžeme těšit, čím nás překvapíte?
Vedle nových knižních titulů by to mohla být i plánovaná výstava jedné mladé
výtvarnice či osobní návštěva jedné naší současné spisovatelky. Jména ani další
podrobnosti prozatím neprozradím, tyto věci jsou v jednání a hlavně bych rád
čtenáře naší knihovny překvapil.
Děkuji za rozhovor         Alena Nigrinová

Zkuste se stručně charakterizovat.
Jmenuji se Pavel Sladký a v únoru
tohoto roku jsem oslavil 27. naro-
zeniny. Nejsem sice rodilý Pražák
(pocházím z Jaroměře poblíž
Hradce Králové), ale v Praze pobý-
vám již sedmým rokem. Většinu
času jsem se zde zabýval studiem -
před dvěma lety jsem získal titul
Bc. na Filosofické fakultě Univer-
sity Karlovy v oboru filosofie,
v současné době jsem studentem
2. ročníku navazující magisterského
studia tamtéž -, později však přiro-
zeně přibyly i pracovní povinnosti.
Mimo jiné jsem spolupracoval
s několika neziskovými organiza-
cemi ve sférách ekologie a vzdělá-
vání. Jsem dosud svobodný, i když
s jedním závazkem, kterým je můj
dvouletý kocourek.
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