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centrální evidence psů
K 1. lednu 2022 měla být spuštěna v Čes-
ké republice centrální evidence psů (CEP), 
kterou měla podle novely veterinární-
ho zákona schválené vládou v lednu 2021 
vést Komora veterinárních lékařů. Vzhle-
dem k  tomu, že legislativní proces nove-
ly nebude do konce kalendářního roku do-
končen (v Poslanecké sněmovně byla pro-
jednána do stadia druhého čtení návrhu), 
původně plánovaný registr k 1. lednu 2022 
nevznikne.

V  souvislosti s  tím prozatím nevzniká 
chovatelům povinnost vkládat či hlásit čís-
la čipů svých psů jakož i s nimi souvisejí-
cí údaje. Za nesplnění této povinnosti ne-
hrozí chovateli žádná sankce. Samozřejmě, 
je třeba připomenout, že již od roku 2020 
platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy 
označeny. Za psa bez označení hrozí správ-
ní řízení s  uložením až padesátitisíco-
vé pokuty. Novela ještě nebyla schválena, 
nicméně lze předpokládat, že bude třeba 
přihlásit do evidence všechny psy označe-
né v souladu s legislativou, tedy i ty ozna-
čené předtím, než vstoupila v účinnost po-
vinnost mít psa označeného. Pro psy ozna-
čené přede dnem nabytí účinnosti novely 

zákona by ale mělo platit přechodné usta-
novení, které chovateli umožní splnit po-
vinnost zapsání psa do centrální evidence 
při nejbližším očkování nebo přeočkování 
psa proti vzteklině, tedy do 1 až 3 let v zá-
vislosti na typu vakcíny.

Předpokládá se, že většina psů bude 
v evidenci zapsána po prvním roce naby-
tí účinnosti novely veterinárního zákona.

Chovatelé psů budou po 1. lednu 2022 
prozatím moci prostřednictvím svých ve-

terinárních lékařů dobrovolně vložit čísla 
čipů svých psů do databáze, kterou vede 
Komora veterinárních lékařů, případně 
mohou evidovat své psy v databázích pro-
vozovaných soukromými subjekty. To však 
chovatele nezbaví budoucí povinnosti vlo-
žit čísla čipů jejich psů do CEP poté, co 
bude spuštěna.

Gabriela Chamrová

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

předně bych vám moc ráda poděko-
vala za míru solidarity, kterou projevuje-
te. Díky vám se získaly finanční prostřed-
ky pro Ligu proti rakovině, na válečné ve-
terány a vojáky, pro pečující o lidi s men-
tálním postižením, Tříkrálovou sbírku a na 
opravu obrazu z chaberského kostela. Při-
spěli jste – a do května stále ještě může-
te – do sbírky na pomoc rodině, která byla 

loni násilně napadena, a pomáháte a při-
spěli jste paní družinářce, když se ocitla 
v nelehké životní situaci vinou exekuce. Je 
mi ctí být správcem takového rajónu!

Co se týká dalšího vývoje v  projektu 
Nové Chabry. Městská část se loni odvola-
la do územního rozhodnutí. V současné se 
připravují podmínky dohody, za kterých je 
městská část ochotna vzít odvolání zpět. 
Některé již byly veřejně prezentovány ko-
aličními partnery, jiné vycházejí z  několi-
kaměsíčních schůzek mezi městskou čás-
tí a developerem. Teď je na nás, abychom 
z toho učinili závěr, který bude dlouhodo-
bě nejvýhodnější pro občany Dolních Cha-
ber, ne pouze pro dva hlavní developery 
vlastnící území za školou.

V lednu jsem k nám svolala setkání Sta-
rostů pro okruh. Dohodli jsme se na dal-
ším společném postupu a  spolu se sta-
rosty Suchdola a  Radonic jsme se sešli 

s novým ministrem dopravy. Setkala jsem 
se též se senátorem za Prahu 8 Lukášem 
Wagenknechtem. Cílem těchto setkání je 
prosazení rozumné varianty okruhu.

Vzhledem k  dlouhodobému problému 
s tříděným odpadem a častému nepořád-
ku na stanovištích jsem iniciovala změnu 
v četnosti svozu. Plast a papír je navýšen 
na svoz čtyřikrát týdně. V Nových Chabrech 
vzniknou dvě nová stanoviště. Zároveň žá-
dáme o  výměnu některých nádob. Věřím, 
že tato změna významně zlepší současnou 
situaci.

Přeji krásný únor a budu se těšit na se-
tkání třeba na masopustním reji.

Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a Knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
1. místostarosta JUDr. Milan Golas
�tel.: 702 141 288
�e-mail: milan.golas@dchabry.cz
místostarosta Jan Vokurka
�tel.: 602 306 029
�e-mail: jan.vokurka@dchabry.cz

OTEVŘENÁ RADNIcE
Veškeré informace o naší MČ nalez-
nete na webu a také Facebooku:
www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady 
6., 20. a 30. prosince
schválila
�vypracování a podání odvolání proti do-
datečnému povolení stavby na pozemku 
parc. č. 1055, k. ú. Dolní Chabry, ul. U Vě-
trolamu,
�projednání záměru rekonstrukce domu 
Spořická 249/38 s  Komisí stavební a  do-
pravní na jejím příštím zasedání,
�žádost pro umístění stavby Dobíjecí sta-
nice v rozsahu 1 × 2 AC 22 kW,
�revokaci usnesení č. 823/21/RMČ ze dne 
22.  listopadu  2021, kterým RMČ schváli-
la finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na 
akci Vánoční slavnost pro sdružení OSOP, 
a schválila příspěvek 5 000 Kč pro sdružení 
OSOP na vánoční výzdobu kostela,
�Zápis č. 1/2021 ze schůzky Likvidační ko-
mise ze dne 6.  prosince  2021, jmenová-
ní předsedy Likvidační komise RMČ paní 
Martinu Bahou Procházkovou, vyřazení po-
škozeného a morálně zastaralého majetku 
z  účetní a  majetkové evidence v  celkové 
výši 334 846,93 Kč,
�odměny ředitelkám příspěvkových orga-
nizací zřízených MČ v 4. čtvrtletí 2021,
�zadání geometrického zaměření komu-
nikace K Brnkám a vyřešení majetkopráv-
ních vztahů, zařazení projektu do investič-
ních akcí MČ na následující období,
�bezúplatný převod movitého majetku 
na MČ, pořízeného příspěvkovou organi-
zací Základní školy Praha-Dolní Chabry 
a převod dlouhodobého hmotného majet-
ku v celkové hodnotě 432 968 Kč,
�roční cenovou nabídku na pojištění mo-
vitých a nemovitých věcí MČ od pojišťovny 
Kooperativa ve výši 181 885 Kč,
�rozpočtové opatření č. 13 v roce 2021,
�vyjádření do zahájeného řízení „Poly-
funkční objekt SO 05 v areálu GENIUS I při 
ulici Dopraváků, Praha“ zpracované Ing. Vi-
lémem Knoblochem,

souhlasila
�s  projektovou dokumentací „Novostav-
ba rodinného domu v  obci Praha na po-
zemku parcelní číslo 1373/112 a  1373/128 
v katastrálním území Dolní Chabry“,
�s  projektovou dokumentací přemístění 
zapínacího místa „Veřejného osvětlení č. 
0807, Praha 8, ulice Spořická“, na pozem-
cích parc. č. 557, 559, 1399, 1395/1, 1398/8, 
1406/5 a 1406/11, k. ú. Dolní Chabry,
�s  bezúplatným převodem dlouhodobé-
ho hmotného majetku nad 40 000 Kč ve 
výši 3 499 120,54 Kč a  drobného dlouho-
dobého majetku ve výši 3 665 912,72 Kč Zá-
kladní škole Praha-Dolní Chabry.

Starostové pro okruh
opět v chabrech
Dolní Chabry jsou pevnou a  stabilní zá-
kladnou uskupení Starostů pro okruh. 
V polovině ledna se proto u nás opět se-
šli jeho zástupci, aby zhodnotili dosavadní 
kroky a projednali plány ve věci prosazení 
rozumné varianty Pražského okruhu. Naši 
městskou část zastupovala starostka Kate-
řina Šilhová Šafránková.

Společně přítomní probrali například 
vývoj a postup po podání dopisu k Evrop-
ské komisi týkající se Evropské doprav-
ní sítě TEN-T a  její plánované vedení skrz 
hlavní město v  České republice. Projekt 
vychází z  více než 50 let starých podkla-
dů a  jeho realizace by vedla hustě obyd-

lenými oblastmi, parky a chráněnými pří-
rodními památkami na území Prahy. V na-
vrhované variantě je prosazovaná trasa 
okruhu v  rozporu s  nařízením Evropské-
ho parlamentu a Rady, které vyžaduje, aby 
byla tranzitní kamionová doprava vedena 
mimo sídelní útvary.

Starostové se také vzájemně informo-
vali o všech učiněných krocích a koordino-
vali ty budoucí ve shodě nad trváním spo-
lečného postupu.

Jedním z  témat byla také připravova-
ná schůzka s novým vedením ministerstva 
dopravy, které vyplynulo z výsledků po říj-
nových sněmovních volbách jmenováním 
vlády Petra Fialy 17. prosince 2021.

redakce

Od nového roku 
se upravuje poplatek 
z pobytu na 50 Kč
V hlavním městě platí od ledna 2022 upra-
vená vyhláška o místním poplatku z poby-
tu, který se nově zvýšil ze stávajících 21 Kč 
na 50 Kč. Poplatek platí především turisté 
a Praha díky němu získává prostředky po-
třebné k naplňování své dlouhodobé vize 
kultivovaného a  trvale udržitelného ces-
tovního ruchu, rozvoje města jako atrak-
tivní destinace pro kongresy, konference či 
výstavy a propagace města v zahraničí. Po-
platek se ale týká každé osoby, která v obci 
není přihlášená a které je poskytnuto uby-
tování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů u jednotlivého poskyto-
vatele pobytu. Poskytovatel úplatného po-
bytu je povinen vybrat poplatek ve stano-
vené výši.

Úpravu poplatku z  pobytu schválili 
pražští zastupitelé v  prosinci a  základem 
nové podoby bylo memorandum, které 
Praha letos v listopadu podepsala s Asoci-
ací hotelů a restaurací ČR a městskou spo-
lečností Prague City Tourism. Město z  vy-

braných peněz podporuje nejen image 
Prahy jako vhodné destinace pro kongre-
sy a konference, ale rovněž výstavy, veletr-
hy nebo jiné významné akce, ať už kultur-
ní či byznysové, které budou lákat kultivo-
vané návštěvníky.

Cestovní ruch je významnou složkou 
pražské ekonomiky, Praha však získává 
pouze zlomek z  daňových výnosů, které 
z turismu plynou veřejným rozpočtům. Po-
platek z pobytu je oproti tomu jediný v ob-
lasti cestovního ruchu přímým příjmem fi-
nancí pro obce.

redakce

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 

na adresu
inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce
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Změny v poplatcích 
za odpad
Mění se způsob výpočtu poplatků 
za komunální odpad, 
svoz bioodpadu nově zdarma

Od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová 
obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. 
m. Prahy o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. Vy-
hláška reaguje na národní legislativu o na-
kládání s  odpady. Zároveň se mění sys-
tém správy poplatku za komunální odpad. 
Možnost zpoplatnění komunálního odpa-
du dle původní právní úpravy zaniká k 31. 
prosinci 2021.

Poplatek je stanoven jednotnou sazbou 
0,50 Kč za litr objednané sběrné nádoby 
na směsný komunální odpad. Výše poplat-
ku se bude vypočítávat na základě celko-
vého počtu objednaných litrů sběrné ná-
doby u konkrétního objektu, tedy dle ka-
pacity nádoby, a počtu svozů v poplatko-
vém období, tj. kalendářním roce.

Splatnost poplatku zůstává v  obdob-
ných termínech jako doposavad, tedy do 
15.  června za období prvního kalendářní-
ho pololetí roku a do 15. prosince za ob-
dobí druhého kalendářního pololetí roku. 
Žádné dokumenty v souvislosti se změnou 
systému správy poplatku není třeba do-
kládat. Nynější plátci budou k novému po-

platku přihlášeni automaticky.
Stejně tak zůstává stejné číslo účtu hl. 

m. Prahy pro platby poplatku: 090018  – 
0005157998/6000 (PPF banka a.s.). Nově 
bude v návaznosti na změny všem poplat-
níkům přidělen nový variabilní symbol pro 
platby, který poplatníci naleznou v  dal-
ším pravidelném rozpisu poplatku za prv-
ní pololetí roku 2022. Rozpisy jsou správ-
cem poplatku rozesílány pravidelně cca 14 
dní před splatností.

Další podrobné informace naleznete 
na webu www.praha.eu/poplatekzaodpad, 
a  to včetně přehledné kalkulačky pro vý-
počet nové výše poplatku za odpad pod-
le nové vyhlášky. Informace naleznete také 
na Portálu Pražana.

Dejte BIOodpadu druhou šanci 
– nově zdarma 
Od 3. ledna 2022 bude poskytnutí nádoby 
na biologicky rozložitelný rostlinný odpad 
včetně zjištění pravidelného vývozu bez-
platné. K  objednání využijte formulář na 
webu https://bioodpad.praha.eu.

Na stránkách se dozvíte také další po-
drobnosti o nádobách na bioodpad nebo 
co vše lze jejich prostřednictvím třídit 
a snížit tím četnost svozu nádob na směs-
ný odpad, a tím i  ušetřit část financí za 
svoz odpadu. K  listopadu loňského roku 
služby využívalo přes 16 000 pražských do-
mácností. Zapojte se také.

redakce

Třídění bioodpadu má cenu

Cenu Vašeho zdraví, 

lepšího životního prostředí 

i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu
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Úprava rozbahněných 
chaberských cest
V průběhu zimy trpí nezpevněné cesty čas-
tými změnami počasí. Rozbahněné povr-
chy jsou nepříjemné pro chodce i  cyklis-
ty, kteří se snaží nezašpinit a mnohdy jsou 
nuceni doslova ke slalomu mezi kaluže-
mi. V polovině ledna proto pracovníci péče 
o veřejný prostor společně s místostaros-

tou Janem Vokurkou rozváželi na nejkritič-
tější místa v Dolních Chabrech štěrk a vy-
sypávali jím rozblácené cesty. Zpevněné 
povrchy cesty V  Kratinách, u  Milana Ka-
dlece nebo cesty do Ďáblického háje z uli-
ce U Větrolamu díky tomu umožní pohodl-
nější přístup při procházkách, jízdě na kole 
nebo venčení pejsků.

redakce

Oprava značek

Městská část zaznamenala několik vanda-
ly poničených dopravních značek v Koby-
liské ulici. Počátkem ledna proto pracov-
níci péče o veřejný prostor vyrazili k něko-
lika z nich, aby je znovu narovnali do pů-
vodní podoby a odstranili torzo těch zni-
čených.

V  ulicích Kobyliská a  Na Pěšině jsou 
na základě studie plánované změny do-
pravního režimu, které radnice na podzim 
projednávala s veřejností. Značky se osa-
dí až dle opatření vyplývajících z projektu 
a projednání s odbory a policií.

4 Z městské části



Sociální komise je zpět 
na chaberské scéně
Vážení a  milí, věřím, že nadešel čas, kdy 
nám bude dovoleno znovu zasednout 
k  jednomu stolu, společně si užít krás-
ných chvil v nádherném chaberském diva-
delním sále nejen v programu pořadu Krá-
sa zralého věku a že si znovu s chutí, ra-
dostí a  úsměvem zazpíváme známé pís-
ně v autobusu na cestách za poznáváním 
krás naší nádherné české země. Různá na-
řízení, opatření a hrozící restrikce souvise-
jící s  kovidovou situací, která nás po dva 
roky učí, jak umět žít i v omezených pod-
mínkách, se nemilosrdně dotkla přede-
vším aktivit určených lidem v seniorském 
věku. Nevyhnula se pochopitelně ani ome-
zení, dokonce zastavení činnosti na tom-
to poli v naší obci. A já přesto přese všech-
no věřím, že nás nikdo neobral o  vnitřní 
svobodu, pevnou víru sama v sebe a  lás-
ku, kterou máme možnost šířit kolem sebe 
za jakýchkoli okolností. Jedině doba temna 
ukáže, kolik v sobě máme radosti, jak moc 
dokážeme potěšit druhé a šířit dobrou ná-
ladu. Vážení, ujišťuji vás všechny, že členky 
sociální komise mají srdce na pravém mís-
tě a díky empatii a optimistické náladě ne-
složily ruce v klín a poctivě se chystají na 

rozjetí našeho rychlíku v tomto roce.
Kavárnička pro dříve narozené pat-

ří mezi evergreeny aktivit sociální komi-
se. A  tak se letos poprvé sejdeme ten-
to měsíc v zavedených středách. Jedná se 
o první a třetí středu v měsíci, tentokrát ve 
dnech 2., 16. a 30. března v čase od 15:30 
hod. Sklenka šampaňského a vždy přítom-
ná více jak dobrá nálada je zárukou i dob-
ře pospolu stráveného času.

Krása zralého věku patří už také do 
společenského arzenálu aktivit kona-
ných pod hlavičkou našeho úřadu. A i když 
i tady nám korona hodila lidově řečeno vi-
dle do našich pevně stanovených setkává-
ní, zvedáme se jako Fénix z popela a prv-
ní posezení plánujeme na polovinu květ-
na. S jakými hosty bychom se letos mohli 
setkat? Konečně snad Eliška Hašková Coo-
lidge, zpěvačka Marcela Březinová či zpě-

vačka a herečka Dáša Zázvůrková, herečka 
Jitka Sedláčková či Valina Zawadská (dluží 
nám slíbenou návštěvu) a další.

Zájezdy patří k  našemu vrcholnému 
společenskému folklóru. A pokud vše pů-
jde dobře, jako že půjde, první výlet na-
směrujeme třeba na hrad Bezděz s projížď-
kou po jezeře a dobrým obědem v místní 
restauraci. No řekněte: nezní naše nabíd-
ka lákavě?

Udělejte si čas, nastartujte v sobě spo-
lečenského ducha a  s  dobrou náladou 
pojďte s námi dobývat svět. Síly i chuť do 
života máme. Na všechny se těší celá soci-
ální komise.

Marie Kunešová,
vedoucí Sociální komise

Informační leták sociální práce 
v městské části Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu 
„Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“, který je spolufinancován Evropskou unií 

z Operačního programu Zaměstnanost. 

Pomoc je určena pro všechny občany naší městské části, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemohou ji vyřešit 
vlastními silami, především pro:

�osoby se zdravotním postižením,
�osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené,
�bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování,
�neformální pečovatelé (osoby pečující o osoby závislé na 
péči jiné osoby),
�osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi.

Poskytujeme odborné informace, rady, pomoc i asistenci při konkrétních 
úkonech. Nabízíme jednorázovou i dlouhodobější pomoc.
V jakých oblastech můžeme konkrétně pomoci?  
�Informace o nárocích, službách a možnostech přispívajících k řešení nepříznivé 
a obtížné sociální situace,
�poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, dluhů a 
exekucí, zaměstnání ad.,
�podpora při jednání na úřadech a jiných institucích,
�odkázání na další návazné služby, odborná pracoviště, event. zprostředkování 
takové služby,
�pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např. vyřizování osobních dokladů, 
sociálních dávek, průkazu osoby se zdravotním postižením aj.,
�zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.,
�a další záležitosti spojené s řešením životní situace.

Záměrem nabízené služby je zajistit našim občanům sociální pomoc v jejich přirozeném prostředí, zlepšit jejich kvalitu života.

Projekt: Sociální pracovník 
                   na MČ Praha Ďáblice a Dolní Chabry                           

Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejde.
Ale nezapomeňte - každá situace se dá řešit. 

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti a veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Nicméně při osobním 
kontaktu a jednání je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů. 

V případě potřeby se můžete obrátit na sociální pracovnici Mgr. Marianu Kaliankovou 
v budově úřadu městské části (pondělí 14:30 – 16:30) a dále dle individuální domluvy. 

Kdykoliv ji můžete kontaktovat také pomocí telefonu 725 010 084 či e-mailu socialni@dchabry.cz.
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Telegraficky
Permanentka do botanické

Stále platí, že si v chaberské knihovně mů-
žete vypůjčit permanentku do Botanic-
ké zahrady v Tróji. Na roční permanentku 
mohou denně vstoupit čtyři osoby jak do 
vnitřních, tak do venkovních expozic. Skle-
ník Fata Morgana i venkovní areál je zají-
mavý v každém ročním období.

K  zapůjčení je permanentka chaber-
ským občanům v Kulturním centru Chaber-
ského dvora vždy v  provozní době oproti 
vratné záloze ve výši 1000 Kč. Doporuču-
jeme předem ověřit dostupnost na tel.: 
604 976 653. Vrácení následující otevírací 
den, případně po předchozí domluvě. In-
formace o botanické zahradě a  jejích ak-
cích naleznete na www.botanicka.cz.

Barbora Šedová, Kulturní komise

Využívejte Mobilní rozhlas naplno

Líbí se vám naše pravidelné zprávy z Mo-
bilního rozhlasu? Přihlaste se také k pravi-
delnému odběru krátkých mimořádných či 
krizových informací prostřednictvím mo-
bilní aplikace (iOS, Android). Budeme rádi 
také za doporučení ve vaší rodině a mezi 
přáteli a sousedy. Sdílejte s nimi odkaz na 
registraci zdarma: http://www.mobilniroz-
hlas.cz/register/dchabry.

Prostřednictvím aplikace můžete nejen 
získávat aktuality o  dění v  Dolních Cha-
brech, ale také třeba nahlašovat lokality, 
v nichž je potřeba náhlého úklidu, opravy 
či jiné akce. Díky vám jsme takto vyřešili již 
desítky podnětů. Děkujeme.

Příspěvek občana
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych poděkoval současné 
starostce i předchozím starostům, radním, 
zastupitelům, paní ředitelce Chaloupecké, 
projektantům i stavebnímu dozoru za úsi-
lí vynaložené při dostavbě základní ško-
ly. Děkuji pedagogům, dětem a  rodičům, 
kteří dokázali zvládat nepohodlí s dostav-
bou spojené. Těším se, až o tom, že máme 
školu 21. století, nebude vypovídat jen 
nová fasáda a  novotou zářící učebny, tě-
locvičny a  technické zázemí, ale i  skuteč-
ný skok v  kvalitě jejího fungování. Pozná 
se to krom spokojených dětí, rodičů a za-
městnanců i na podobě a informační hod-
notě webových stránek školy, desítkách 
stran textu s konkrétními návrhy a řešení-

mi z  jednání školské komise, na zápisech 
školské rady, které nebudou připomínat 
hru „Najdi deset rozdílů“. Přispěje k tomu 
i  motivace zaměstnanců školy, například 
v  podobě ankety o  nejlepšího pedagoga 
pořádaná pod záštitou obce, s  možnos-
tí hlasovat pro děti, zaměstnance i rodiče 
žáků ZŠ. Občané Chaber dále určitě přiví-
tají větší zapojení žáků ZŠ do života v obci, 
třeba při údržbě a rozvíjení naučné stezky, 
zvelebování veřejných prostranství nebo 
setkávání se seniory. Možná i tento příspě-
vek podnítí širší diskusi a přinese další ná-
vrhy jak školství v  Chabrech pozdvihnout 
na novou úroveň.

MUDr. Michal Šotola,
někdejší člen školské komise

Reakce na příspěvek
Reakce na vyjádření Odboru 
ochrany prostředí MHMP v Cha-
berském zpravodaji 1/2022
Vztahy mezi samosprávou naší MČ a  Od-
borem ochrany prostředí MHMP byly vždy 
korektní, třebaže postoje někdy odlišné, 
zvláště v otázkách dvou chaberských ryb-
níků. Na prostředním rybníku měla naše 
MČ od magistrátu svěřený podíl. Napro-
ti tomu horní rybník byl po celou dobu ve 
správě magistrátu. Jak uvádí ve svém pří-
spěvku sám pan Frantík, magistrát podmí-
nil opravu jejich horního rybníku ztrátou 
podílu MČ na tom prostředním.

Naše samospráva ale svůj podíl na pro-
středním rybníku vyměnit za opravu hor-
ního nechtěla. Považovali jsme za důležité 
zachování vlivu MČ na další osud rybníku. 
Jeho poloha přímo vybízí k  rekreačnímu 
využití, děti by zde mohly rybařit, v zimě by 
se zde dalo bruslit. Tuto ideu považuji stá-
le za nejlepší a věřím, že jednoho dne do-
jde realizace. V zájmu vývoje a využití obou 
vodních ploch jsme s odsvěřením našeho 
podílu nakonec souhlasili.

Horní rybník ve správě magistrátu byl 
zcela samostatný problém. V  posledních 
desetiletích si název „rybník“ mohl náro-
kovat jen stěží. Velkou část roku zapácha-
jící louže zoufale volala po záchraně. Pra-
videlně, v průběhu léta, se alespoň o zá-
kladní údržbu starali dobrovolníci z  řad 
obyvatel. Proto jsme se intenzivně snaži-
li u jeho vlastníka, resp. magistrátu, o ná-
pravu.

Pan Frantík ve svém příspěvku uvádí, že 
připravený projekt revitalizace ležel něko-
lik let ladem jen kvůli požadavkům odboru 
ochrany prostředí „něco za něco“. Přitom 
bylo zcela v jejich moci svůj vlastní maje-
tek opravit. Takto postavený požadavek by 
mohl leckdo vnímat velmi negativně. Vý-
sledek je i přes to všechno opravdu per-
fektní. Poděkování patří investorovi, pro-
jektantovi i realizační firmě.

Miroslav Malina
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Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Milí Chaberáci,
Srdečně zdravím s  novým rokem 2022. 
Úvodem vám upřímně přeji dobré zdraví 
a veselou mysl. Doba, v níž se nacházíme 
již druhým rokem, nás proškolila, protrá-
pila i prověřila v mnohém. Je dobré připo-
menout si to dobré, co se odehrálo, a vzít 
si ponaučení z toho, co obtížná doba při-
nesla. Vstupujeme do tohoto roku s novou 
zkušeností roků předchozích. A také s no-
vou vládou a nadějemi. Já osobně věřím, 
že reálná podstata naděje je vždy polože-
ná na základech cti, zodpovědnosti a pra-
covitosti a jen na těchto měřítkách lze do-
opravdy stavět.
V  historii všechny generace zažily svá 
omezení, ale složitá doba někdy vytvoří 
i  nečekané možnosti a  dokáže i  zdánlivě 
nemožné. Pevně v to doufám pro všechny 
z nás a zejména pro generaci našich dětí, 
pro které uplynulé roky byly, a stále jsou, 
náročné. Vyrůstá nová generace, s  jinými 
dovednostmi. Přeji jim i nám, aby dokáza-
li sloučit účinnost nových možností s eti-
kou poctivého a  dobrého života. A  aby-
chom jim v nepřehledné situaci mohli na-
bídnout i inspiraci. Samozřejmě, že zoufa-
lý chaos a  neschopnost naší radnice mě 
v  tomto ohledu mrzí.  Chvástavost jed-
něch, kteří nic nepředvedli po dvě hluchá 
období, byť samolibost jim stále nechybí, 

je podpořena ... 
   Barbora Floriánová 

Příspěvky zastupitelŮ

Nové parky, hřiště a relax i v Nových Cha-
brech?
Jan Vokurka a  Martin Knížek, jako mís-
tostarosta a  radní Volby pro Chabry, ve 
spolupráci s místostarostou Milanem Go-
lasem z ODS, mají za sebou řadu kol ná-
ročných jednání s  developerem projek-
tu Nové Chabry ohledně konečné podoby 
celé výstavby. Nyní se podařilo dosáhnout 
předběžné dohody, podle které:
Zbývající část projektu bude významně 
zredukována. Developer daruje MČ celko-
vě bez mála 1,5 hektaru pozemků. Tím zde 
vznikne park pro rekreaci místních obyva-
tel a  prostor např. pro mateřskou školku 
či jinou vybavenost. Developer postaví na 
své náklady pro obyvatele také menší fot-
balové hřiště, multifunkční hřiště, venkov-
ní posilovnu a pumptrack dráhu pro kola. 
Developer poskytne MČ i  finanční kom-
penzaci na další rozvoj.
Uvedené body jsme již navrhli na jedná-
ní rady MČ a nyní čekáme, jak se k nim po-
staví kolegové ze 18400.cz, kteří byli v mi-
nulosti připraven bez výhrad podpořit pů-
vodní variantu projektu zastavující skoro 
celé území, bez ploch určených pro naši 
MČ a  její obyvatele. Poté bude nutné za-
jistit přenesení závazků developera v po-
době vymahatelných povinností do smluv. 
Uzavřením této dohody by byla vypořádá-

na většina námitek ... 
Jan Vokurka

Souboj velkých developerů v Nových Cha-
brech začíná
Lokalita Nové Chabry (Beranov) je největ-
ším rozvojovým územím Dolních Chaber. 
Developer Star Group zde buduje byto-
vý komplex, který dnes čítá 26 domů a žije 
zde přibližně 1000 obyvatel. V plánu je vý-
stavba dalších minimálně 13 domů.
V  lednu 2022 se na facebooku jednoho 
chaberského uskupení objevil tento text 
(cituji): “Jsme krok od získání nových po-
zemků pro naši MČ - nové parky, hřiště 
a  relax i v Nových Chabrech. Jan Vokurka 
a  Martin Knížek, jako náš místostarosta 
a radní, ve spolupráci s Milanem Golasem 
mají za sebou řadu kol náročných jedná-
ní s  developerem projektu Nové Chabry 
ohledně konečné podoby celé výstavby.” 
Následoval dotaz, proč takto významná 
jednání vedou zmínění pánové bez vědo-
mí paní starostky Kateřiny Šilhové Šafrán-
kové, zastupitelů i občanů. Jako zastupite-
lé za 18400.cz máme otázek daleko více:
1) Proč by obec měla brát do svého vlast-
nictví pozemky, které poslouží pouze jako 
ochranné pásmo pro navýšení další vý-
stavby soukromých developerů, když ne-
máme pozemek pro domov seniorů a dal-
ší mateřskou školku?
2) Proč nám bylo v loňském roce slibová-
no, že dojde ke snížení počtu budov v... 

Ing. Petr Kasa, 
zastupitel za 18400.cz 

Proč Volba pro Chabry opět lže?
Jako už mnohokrát se zastupitelé VpCh 
snaží vytvořit dojem, co vše pro nás dě-
lají. A jako obvykle to není pravda. Tento-
krát se chválí, že jednáním s developerem 
NCh dosáhli výrazné redukce výstavby dal-
ších domů a předání uvolněných pozem-
ků obci.
Skutečnost je jiná. Developer masivní vý-
stavbou už dosáhl koeficientu maximální 
zastavěnosti daného území. Proto MČ po-
dala v červenci 2021 námitky proti územní-
mu rozhodnutí na další fáze výstavby (H+I). 
V námitkách se mj. uvádí, že developer do-
sahuje splnění koeficientu zeleně (KZ) při 
výstavbě jednotlivých fází tak, že opakova-
ně používá stejnou plochu při výpočtu KZ 
pro různé fáze výstavby. Zeleň pro fáze F, 
G je znovu použita jako zeleň pro fáze H, I. 
A nakonec se na této 2x použité zeleni po-
staví domy. V důsledku toho je ve skuteč-
nosti zelených ploch/parků výrazně méně. 
Podle námitek, k nimž se VpCh opakovaně 
hlásí, lze v NCh postavit už jen část fáze H. 
Na celém zbývajícím území má developer 
provést parkovou úpravu.
Nyní VpCh „zapomněla“ na tyto námit-
ky a podporuje další mohutnou výstavbu. 
Na svých webových stránkách a FB se pyš-
ní dohodou s  developerem, podle níž se 
na těchto stavebně vyčerpaných plochách 

postaví 4 domy fáze H... 
M. Šušáková

Obrázky k příspěvku J. Vokurky:
Zeleně označené plochy, na kterých mělo 
původně stát 5 bytových domů, by develo-
per daroval MČ.

Více informací najdete na našem webu 
www.volbaprochabry.cz. 
Vaše Volba pro Chabry

Martin Knížek

Partnerství a  spolupráce jsou postaveny 
na vzájemné důvěře, respektu, otevřenos-
ti a férovosti. Dvojnásob to platí, když jsou 
uzavřeny písemně a  před zraky spoluob-
čanů.
Považuji za skandální, když se veřejnost 
z  úst našich koaličních partnerů dozví-
dá, jak paní starostka Šilhová Šafránková 
(18400) mohutně podporuje masivní vý-
stavbu v Nových Chabrech. Děje se tak ve 
světle právě skončených soukromých jed-
nání mezi VpCh, ODS a developerem No-
vých Chaber, o  nichž jsme coby koaliční 
partneři nebyli informováni a  jejichž ob-
sah v  tuto chvíli známe jen ze sociálních 
sítí!
Přitom nynější aktivitu našich koaličních 
partnerů vítáme, je to hmatatelný výsle-
dek referenda, u jehož zrodu stála mj. i ny-
nější starostka, a  kterým uskupení 18400 
v roce 2016 zabránilo navýšení následují-
cích fází Nových Chaber o  1 až 2 podlaží. 
Body referenda jsou nyní závazné pro roz-
hodování naší MČ, jejíž vedení do té doby 
přípravu projektu připomínkovalo jen ne-
určitě a  komunikace s  občany vázla. Po-
doba stojících fází Nových Chaber vznikla 
hlavně mezi lety 2009–17, kdy v čele obce 
převážně stál nynější kritik, VpCh.
Závažný je především způsob komunikace, 
kdy paní starostka ani zastupitelé ...

Stanislav Vyšín, Radní MČ, 
18400 - Za lepší Chabryzkráceno zkráceno

zkráceno zkráceno zkráceno
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Výstava v knihovně
Klára Smolíková: Tajná dvojka A+b
Letošní rok v knihovně s detektivní tematikou pokračuje. Po 
celý únor a březen bude interiér naší knihovny doplňovat pa-
nelová výstava plná hádanek a  pátrání ve formátu komik-
sových příběhů. Jejich literární předlohou je dětmi oblíbená 
detektivní série Tajná dvojka A+B autorů Jiřího W. Procházky 
a Kláry Smolíkové, ilustrace vytvořil Viktor Svoboda. Pro naše 
čtenáře máme tyto tituly k dispozici.

Pohádka: O Terezce a Matějovi
19. 2. so 15:00 hod.
Hudební pohádka O Terezce a Matějovi s písničkami Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Scénář: Kateřina Tomanová. Účinkují: Jaroslav Beneš a Jana 
Koutová. Délka pohádky je 50 minut.

Ú N O R  2 0 2 2

Všechny akce jsou podřízeny aktuálním nařízením
Konání plánovaných akcí je podmíněno aktuálně vydaným 
nařízením a hygienickým opatřením. V případě přetrvávajících 
omezení proto níže vypsané akce nemusí proběhnout. 
Pro nejnovější informace proto sledujte weby a FB stránky 
Kulturního centra a městské části. 

Výstava: Jak se v chabrech kdysi žilo
12. 1.–26. 3.

Výstava: Tajná dvojka A+b
Hádanky a detektivky v komiksu
Panelová výstava v knihovně

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

10. 2. čt 19:30 hod., Divadlo DIVOch: Sisi na titulní straně
Divadelní hra Jakuba Hojky, režie: Gabriela Rejková
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

19. 2. so 15:00 hod., O Terezce a Matějovi
Divadelní pohádka pro děti.
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

24. 2. čt 19:30 hod., Studio D: Na správné adrese
Divadelní hra Marca Camolettiho, režie: Alena Borhyová
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

2. 3. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra chD omezen.

během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

DÍKY VÁM!

 

 V ý těže k  z  p r o d e j e  ž l u t ý c h  k v í t ků
 k  a k c i  L i g y  p r o t i  r a k o v i ně  

v y n e s l  1  4 3 5  Kč .
 

 V ý těže k  z  p r o d e j e  v lč í c h  m á ků  
k e  D n i  v á l ečn ý c h  v e t e r á nů  

v y n e s l  1  3 8 6  Kč .  
 

V ý těže k  z  p r o d e j e  k e r a m i k y  p r o  D o m o v  s v a t é
R o d i n y  v  P r a z e  6 ,  p eču j í c í  o  l i d i  s  m e n t á l n í m

p o s t iže n í m ,  v y n e s l   2 0  9 0 0  Kč .
 

V ý těže k  z  p r o d e j e  p e r n íčků  s d r uže n í  O S O P  
n a  o p r a v u  o b r a z u  z  c h a b e r s k é h o  k o s t e l a  

v y n e s l  3  2 4 6  Kč .  
 

PŘ Í S PĚV K Y  P O D Z I M N Í  C H A R I T Y  C E L K E M :   

2 6  9 6 7  KČ  
K C  C H D  DĚK U J E  

Z A  V Á Š  Z Á J E M  P O M Á H A T .   
 

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb
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V loňském roce se s největším zájmem čte-
nářů knihovny setkaly tituly od autorky Ju-
lie Caplinové (v  čele s  Pláží v  Chorvatsku 
a Čajovnou v Tokiu), která překvapivě sesa-
dila z pomyslného trůnu autora detektivek 
Roberta Bryndzu (Smrtící tajnosti) a  čes-
kou spisovatelku Alenu Mornštajnovou (Lis-
topád). V těsném závěsu za nejpůjčovanější 
trojicí byl zájem o tituly Počkej na mě v Pa-
říži od Kristin Harmelové a Nemocnice Cha-
rité od Ulrike Schweikertové. Do popředí zá-
jmu se dostaly také dva díly plánované tri-
logie Šikmý kostel od Karin Lednické. Za celý 
rok se uskutečnilo 10 357 výpůjček a přibylo 
762 nových svazků.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRAcÍ DObA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
N E  Z AV Ř E N O

chAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z Knižních novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti

Nejčtenější knihy
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Znáte signál první pomoci?
V posledních týdnech se univerzální signál 
domácího a jiného násilí dostal do popře-
dí zájmu také velkých médií typu České te-
levize. Ve stručnosti jde o jednoduché ges-
to uzavřeného palce v dlani, kterým může-
te tiše a nenápadně upozornit na nebez-
pečí, kterému jste vystaveni.

Pokud tento signál uvidíte např. ve vi-
deochatu nebo v kontaktu s osobou, která 
jej ukáže, jde obvykle o jasné volání o po-
moc, které vyžaduje okamžitou, nicméně 
opatrnou akci.

Tyto osoby z důvodu ohrožení často ne-
mohou otevřeně hovořit o  svých problé-
mech. Někdy jsou proto účinné otázky, 
na které lze odpovědět ano nebo ne, jako 
např.: „Mám zavolat na tísňovou linku?“ Sa-

mozřejmě za podmínky, že má daná osoba 
sluchátka a otázky neslyší nikdo další.

Signál se postupně dostává do široké-
ho povědomí a je dobré jej znát a umět vy-

hodnotit. I jednoduché gesto může pomo-
ci zachránit život.

redakce, zdroj: FB @signalpomoci

Štafetový kolík – tři otázky 
pro Karolínu Drew
V  únorovém čísle Zpravodaje se v  pravi-
delné rubrice představí další Chaberačka, 
tentokrát překladatelka a včelařka Karolí-
na Drew.

Chaberští spoluobčané vás vídají při růz-
ných veřejných akcích, kde nabízíte vlastní 
med. Jak dlouho včelaříte a co vás k cho-
vu včel přivedlo? Máte nějakou zajímavou 
historku spojenou se včelařením?
Ke včelám jsem měla vždycky blízko, už 
jako dítě jsem u prarodičů na venkově či-
chala vůni pláství ve včelíně a při medo-
braní jsem se těšila na voštiny. Takže mož-
ná i  díky těmhle vůním a  chutím mých 
prázdninových vzpomínek mě to ke včela-
ření vždycky táhlo.

Asi před deseti lety, když jsme ješ-
tě bydleli v bytě v centru Berlína, jsem si 
díky vzrůstající popularitě městského vče-
laření uvědomila, že mi vlastně nic nebrá-
ní v tom začít hned. A tak jsem si nedale-
ko od nás našla pro své úly kousek divo-
činy, absolvovala jsem pár krátkých kurzů, 
vyhledala několik sdílných včelařů v oko-
lí, kterým jsem se chodila dívat přes rame-
no a pomáhat, ale hlavně jsem toho o vče-
lách opravdu hodně přečetla. Svět včel je 
totiž neskutečně fascinující, a  jakmile do 
něj jednou nahlédnete, většinou vás už 
nepustí.

První včelstvo jsem získala jako roj od 
jednoho včelaře výměnou za jablkový ko-
láč a s chytáním rojů se pro mě taky pojí 
určitě nejvíc zážitků, protože roje se někdy 
usazují na těch nejbizarnějších místech, 
jako třeba uprostřed Berlína.

Jednou kamarádce volali z  kavárny na 
Postupimském náměstí, což je jedno z no-
vých a velmi prestižních berlínských cen-
ter, že se jim tam usadil včelí roj. Proto-
že jsem u ní právě byla, vydaly jsme se ho 
odchytit spolu. A teď si to představte: lidé 
sedí venku u stolečků, popíjí kávu a metr 
od nich visí na stromku roj jako tele. V tom 
se objevujeme my, v kuklách jako dvě mi-

mozemšťanky, včely na pár pokusů sklep-
neme do rojáčku a  pak opět mizíme do 
jiné galaxie dřív, než naprosto nevzrušení 
hosté dopijí své Milchkaffee.

Jste chaberská rodačka, ale žila jste dlou-
ho v  zahraničí. Můžete srovnat, co se 
v Chabrech, případně v ČR za dobu změni-
lo? Co považujete za největší změnu k lep-
šímu a co k horšímu?
Když jsem se vrátila do Čech, vrátila jsem 
se do jiné společnosti, než ze které jsem 
odjížděla. Když jsme se koncem devadesá-
tých let přestěhovali na pár let do Irska, 
jedna letenka stála tolik jako dneska čty-
ři, komunikace e-mailem byla tehdy vrcho-
lem techniky a mobilní telefony také neby-
ly ještě dlouho samozřejmostí. Prostě Ir-
sko odsud bylo mnohem dál než dneska.

Nyní jsme součástí Evropské unie a jsme 
daleko víc propojeni se světem i mezi se-
bou navzájem. Vyrostla tu celá další gene-
race, pro kterou je dnešní svět samozřej-
mostí a  dokáže se v  něm s  lehkostí po-
hybovat. Lidé jsou sebevědomější, posíli-
la občanská společnost. I tady v Chabrech 
se lidi zapojují do řešení otázek spojených 
s  lokální politikou, není jim lhostejné, co 
se kolem nich děje, a mají pocit, že to mo-
hou ovlivnit. Na druhou stranu je naše 
společnost na všech úrovních rozdělená, 
a  přestože přibylo komunikačních kaná-
lů, v našich uzavřených bublinách je nám 
dobře. Jak všichni víme, k tomu ale nedo-
chází jen v Čechách.

Díky sociálním sítím se změnil i soused-
ský život v Chabrech. Je daleko jednoduš-
ší poznat nové lidi, což je určitě fajn i pro 
naše nové sousedy, kterých tu poslední 
dobou hodně přibývá. Mám proto radost, 
že se i  nadále mezi sebou známe, máme 
k sobě blízko a scházíme se na různých ak-
cích, kterých se tu dneska pořádá mnohem 
víc než před lety. Navíc je tu teď kromě 
kostela, Sokola, fotbalového hřiště, školy 
a hospod další středobod společenského 
a kulturního dění, krásně zrekonstruovaný 
Chaberský dvůr.

Jaké je vaše zaměstnání, co vás na něm 
baví?
Co se týče mého povolání, tak poslední 
léta se věnuji hlavně překladům pro da-
bing a tvorbě titulků.

I  když by se mohlo zdát, že se jedná 
o  monotónní práci, není to tak. Mám to 
štěstí, že dostávám zakázky z různých ob-
lastí filmové a  televizní tvorby, takže ně-
kdy pracuji na seriálu pro nejmenší, jindy 
na dokumentárním filmu o zvířatech nebo 
třeba o vážnějších tématech, jakým byl na-
příklad odsun Němců po válce, a  vzápětí 
se pro změnu nořím do vysoké společnos-
ti Anglie 60. let.

S  každým novým filmovým dobrodruž-
stvím vždy přichází i další lingvistická vý-
zva, takže ať už jsou témata a žánr jakéko-
liv, vždy je nad čím přemýšlet.

Nominace do příštího čísla: 
Tomáš Frantík
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Pohled na chaberskou dominantu
Kostel na Bíleneckém náměstí je trvale spjat s duchem Dolních 
Chaber. Pro adventní období členové spolku OSOP nazdobili brá-
nu areálu místní pamětihodnosti, která díky tomu večer co večer 
zpříjemňovala a prosvětlovala cestu všem kolemjdoucím. Z krás-
ných pohledů jste se mohli těšit ještě počátkem letošního roku, 
jak na fotografii níže zachytil autor Alain Flores y Flores, který nám 
snímek zaslal a sdíleli jsme jej rovněž na sociálních sítích. Kos-
tel Stětí sv. Jana Křtitele patří mezi nejstarší románské památky 
u nás a vždy stojí za to se u něj na chvíli zastavit. Navíc, okolnos-
ti občas vytvoří souhru doslova k potěše oka, jak dokládá zmíně-
ná fotografie.

redakce

Zveme vás 
na chaberský masopust
Blíží se každoroční událost, na kterou se 
těší snad každý z vás. V sobotu 26. února 
proběhne v Dolních Chabrech masopust!

Tradiční lidová zábava spojená s  ho-
dováním mezi dvěma postními období-
mi, bez které si už konec února v Chabrech 
ani neumíme představit. Masopustní prů-
vod plný tanců, zpěvu, radovánek a přede-
vším nejrůznějších masek poputuje v  so-
botu odpoledne ulicemi ve své běžné tra-
se, aby rozdával radost a dobrou náladu.

Sraz všech účastníků s  maskami i  bez 
nich bude v parku U Václava pod základní 

školou. Účastníci se dají do pohybu přes-
ně ve 14:00 hodin, kdy získá principál Jo-
zef Mitošinka masopustní právo od měst-
ské části z rukou starostky. Od té doby pa-
tří Chabry maskám.

Průvod se vydá po trase ulicí U Václa-
va a  Jirkovskou k  Bíleneckému náměstí. 
Zde bude občerstvovací zastávka v Kavár-
ně Pod pavlačí a u kostela pravděpodob-
ně vystoupí děti z mateřských školek a di-
vadelní ochotníci. Dál trasa povede Mědě-
neckou kolem Sokola, Oseckou nahoru ke 
Spořické, kde budou další očekávané za-
stávky u Cukrárny Na Pěšině a restaurace 

U  Trumpety. Celý průvod bude zakončen 
pohřbením basy a  vyhlášením těch nej-
lepších masek na Hrušovanském náměstí. 
Po celou dobu bude hrát do kroku pražská 
dechová kapela Jitřenka pod dirigentem Ji-
řím Kejmarem a zúčastní se také malé ma-
žoretky ze školního klubu Beruška. Kultur-
ní centrum také letos po celé trase rozmís-
tí masopustní kvíz, který si může každý vy-
plnit, a to i po skončení maskovaného prů-
vodu.

Všichni jste zváni, ať už s maskami či bez 
nich. Nechť masopustní řádění započne!

redakce
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Milí Chaberáci,
covid nám všem už pěkně leze na nervy, co 
takhle pořádná nálož legrace a dobré ná-

lady? Kde? No přece u nás Na Správné adrese.
Těšíme se na vás                                                                 STUDIO D

Divadelní ochotníci chaberští vás zvou 
na reprízu bláznivé komedie pro kaž-
dou dobu s názvem Sisi na titulní stra-

ně. Autorem hry je Jakub Hojka, režíruje Gabriela Rejková. Přijď-
te ve čtvrtek 10. února 2022 v 19:30 hodin do Chaberského dvora.

chabry a lední hokej? 
Ano, a NA vysoké úrovni
V Dolní Chabrech bylo pro sport vždy pří-
znivé klima. Fotbal se u  nás stále hraje 
na velice slušné úrovni a v 90. letech byly 
Chabry se základnou moderního pětiboje 
dokonce sídlem vrcholového sportu. Jmé-
na Jan Bártů, Jiří Adam, Bohumil Starnov-
ský a později také chaberský rodák Milan 
Kadlec se zapsala do mezinárodní spor-
tovní historie.

V minulosti patřil k  Chabrům také ho-
kej. V 50. letech minulého století válel cha-
berský tým na ledě rybníku Pod Zámeč-
kem a také na přírodních kluzištích v oko-
lí. Podmínky pro hráče i diváky byly toho 
času odlišné naprosto zásadně. Přírodní 
led s prasklinami a rozbrusleným sněhem 
by dnes neobstál ani pro nejnižší soutě-
že. Diváci postávali v zalesněné stráni nad 
rybníkem, případně si k  sezení dotáh-
li sáňky. V začátcích byla hrací plocha vy-
mezena jen vyhrabaným sněhem, pozdě-
ji i nízkým ohrazením z prken. Nahazová-
ní puků či souboje u mantinelů tehdy ne-
byly možné. Ostatně hra celá byla na hony 
vzdálena dnešní kontaktní podobě. Důraz 
se kladl na bruslení a techniku přihrávek. 
O to větší obdiv si tehdejší hráči zasluhují. 

Nějakou dobu měl rybník dokonce umělé 
osvětlení, s  dnešními možnostmi nesrov-
natelné, ale zážitky pamětníků připomína-
jí nádherná utkání.

Týmy si tehdy vystačily s  podstat-
ně menším počtem hráčů a  rovněž vý-
stroj byla skromnější, všechna v jedné taš-
ce s jedinou hokejkou. Nesourodou kvali-
tu dresů vynahrazovalo mnohdy až spole-
čenské oblečení pod nimi.

Zvyšující se nároky na kvalitu hrací plo-
chy vyhnaly v  70. letech hokej na umě-
lá kluziště. Pro naše dorostence i muže se 
staly základnou Čimice, v  jejichž barvách 
nastupovali na ledě Štvanice, Nikolajky 

nebo vysněné haly na Výstavišti.
S  Dolními Chabry se pojí i  významná 

jména československého a českého hoke-
je. Zdejší rodák Jaroslav Radvanovský hájil 
v 70. letech spolu s Jiřím Holečkem bran-
ku Sparty, Pavel Richter přivezl celou sbír-
ku medailí z  mistrovství světa a  olympij-
ských her a  nezapomeňme na Jana Mar-
ka, skvělého hokejistu a výborného kama-
ráda, o jehož osudu rozhodla bohužel tra-
gická nehoda.

Do Chaber se asi v nejbližší době hokej 
nevrátí. Přejme alespoň našemu národní-
mu hokeji návrat na mezinárodní výsluní.

Miroslav Malina s přispěním redakce
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Zahájení výstavy: 
Jak se v chabrech kdysi žilo
Nejen chaberští pamětníci přišli 11.  led-
na 2022 na zahájení výstavy o životě v naší 
obci přes 100 lety. Dobu první republi-
ky hned v  úvodu vernisáže přiblížil mla-
dý harmonikář Adam Vokurka písněmi Ach 
synku, synku a Jaké je to hezké, dva kováři 
v městě. I přes nepohodlné roušky si hosté 
společně s Adamem s chutí zazpívali.

Při prohlídce vystavených starých fo-
tografií byli především mladší návštěvníci 
zvídaví, kde v obci stávaly původní kovár-
ny či zaniklé hospody a  obchody. Kaplič-
ka, která vyrostla v podkroví pod rukama 
architektky Pavly Zimové, připomněla svou 
někdejší slávu a úctu statkářů k drobným 
sakrálním stavbám. Dnes už v  Chabrech 
původní zděnou Fantovu kapli nenajdeme. 
Stávala kdysi v Ústecké ulici a v roce 1967 
byla srovnána se zemí. Za její doprovod-
né kresby děkujeme dětem ze 7. B Základ-
ní školy Praha-Dolní Chabry.

Výstavu se starými fotografiemi a mno-
ha exponáty ze života v  naší obci si mů-
žete prohlédnout až do 26.  března  2022. 
Děkujeme členům OSOP v  Dolních Cha-
brech, kteří se podíleli na přípravě výstavy, 
i všem, kteří jste přispěli svými zápůjčkami 
nebo vzpomínkami.

Přejeme, ať se vám výstava s  duchem 
starých časů líbí.

Jana Snížková a Martina Mrňavá,
autorky výstavy

100 let Velké Prahy
Už je tomu sto let, kdy 1.  ledna  1922 na-
byl účinnosti zákon o vytvoření Velké Pra-
hy. Tehdejší města Břevnov, Karlín, Smí-
chov, Vinohrady nebo Žižkov se staly praž-
skou součástí. Celkem se do jednoho celku 
Velké Prahy spojilo 37 obcí a osad. Po spo-
jení měla Praha 676 000 obyvatel na rozlo-
ze 17 164 ha (171,64 km²). Obec Dolní Chab-
ry si na připojení k  hlavnímu městu mu-
sela tou dobou ještě 46 let počkat. Dneš-
ní Praha má třikrát větší rozlohu a dvakrát 
více obyvatel.

Zdroj: FB Praha.eu

Pozvánka na prohlídku
Komentovaná prohlídka výstavy „Jak se v 
Chabrech kdysi žilo“ se uskuteční v sobo-
tu 12. února 2022 ve 13:30 hodin. Provádět 
vás bude Jana Snížková. Vhodné se objed-
nat na mobil 604 976 653.
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Jak mít pro strach uděláno
(několik tipů pro rodiče i děti)
Čeho se nejčastěji bojíme? Ztráty zdra-
ví, nákazy nemocí, neúspěchu, odmítnu-
tí, změny, neznáma, bolesti, různých sig-
nálů, které čteme jako ohrožující (i  když 
třeba ve skutečnosti nejsou), zesměšně-
ní, zážitku frustrace (pocitu, že nedostane-
me, co jsme čekali), smrti a dalších. Jsme-li 
vedeni strachem, vše, co děláme, je hroz-
ně namáhavé a únavné. Strach nelze z na-
šeho prožívání jednoduše „vypustit“ nebo 
„z hlavy vymazat“, i když bychom si to mož-
ná někdy i přáli. Třeba v situacích, kdy nás 
spíše zatěžuje, než aby dobře varoval před 
reálným nebezpečím.
První pomoc proti strachu

Když se strach nedá „zrušit“, co proti 
němu můžeme dělat?

Každý z nás máme několik přirozených 
zdrojů pro práci se svým strachem.

Máme asi všichni vyzkoušeno, že „ne-
boj se“ bývá sice jedna z prvních rad, kte-
rá člověka napadne, zároveň je tou radou, 
která téměř jistě nezafunguje. Strach se 
nedá „zahnat“.

První pomoc proti strachu, která se dá 
vyzkoušet vždy, je odpoutat od něj pozor-
nost. Vědomě se zaměstnat něčím jiným. 
Každému bude fungovat něco trochu jiné-
ho, proto nabízíme hned několik tipů k vy-
zkoušení:

1) Zapojte své tělo: Rozkročte si nohy na 
šíři boků, dejte ruce v  bok, lokty nechej-
te směřovat mírně ven a  hlavu vzhůru, 
v  hrudníku můžete udělat mírný záklon. 
Udělejte tři hluboké nádechy a  výdechy 
nosem, ideálně s  dechovou zádrží mezi 
nimi, například vše na tři doby. A několi-
krát to zopakujte.
2) Zapojte své smysly: Vdechujte vůni. Nos-
te při sobě levandulový krém nebo malou 
krabičku s kávovými zrny. Proveďte tři sou-
středěné nádechy a výdechy nosem, se zá-
drží dechu mezi nimi. Vyjmenujte všechno, 
co je kolem třeba červené.
3) Zapojte svou mysl (racionální aktivi-
ta): Vzpomeňte, co jste měli minulou so-
botu na večeři. Jakou písničku máte rádi? 

Vyjmenujte jména všech spolužáků ze zá-
kladní školy.
4) Zapojte své duchovno: Představte si 
v  co největším detailu, jak podle vás vy-
padá Bůh? Nebo univerzum/zdroj/vesmír/
nekonečno…?
A další pomoc?

Když si nevíte rady a potřebovali byste 
radu nebo o strachu více promluvit? I kvů-
li strachu můžete volat na naši RODIČOV-
SKOU LINKU (606 021 021) nebo na LINKU 
BEZPEČÍ (116 111), jestli jsi dítě nebo stu-
dent do 26 let. Hovory jsou zcela ANONYM-
NÍ.

Andrea Květoňová, Linka bezpečí

Praha spustila web pro zákazníky 
zkrachovalých dodavatelů energií
Mnozí obyvatelé hlavního města ještě nemají dořešenou proble-
matickou situaci s odběrem energií poté, co jejich původní doda-
vatel zkrachoval a ukončil dodávky. Bez plynu ani elektřiny nezů-
stali, dodávky jim zajišťují tzv. dodavatelé poslední instance (DPI). 
Podle zákona jim v rámci režimu DPI budou energie dodávat po 
dobu šesti měsíců, pro odběratele je však výhodnější, aby si co 
nejrychleji našli svého stálého dodavatele.

Maloodběratele na území hlavního města Prahy, kteří odebí-
rali plyn nebo elektřinu od zkrachovalých dodavatelů, převzaly 
automaticky v  režimu DPI společnosti Pražská plynárenská, a.s., 
a Pražská energetika, a.s. Obě společnosti oslovují tyto své nové 
odběratele dopisy, v nichž je informují o změnách a podmínkách 
odběru, včetně výše záloh za energie.

Hlavní město se snaží pomoci Pražanům lépe se orientovat 
v aktuálně složité situaci a zřídilo proto webové stránky energie.
praha.eu s informacemi a radami, které směřuje v první řadě na 
seniory a další zranitelné skupiny obyvatel.

Na stránkách naleznete také materiály od Energetického regu-
lačního úřadu (ERÚ) s informačním letákem pro seniory a odka-
zem na nejčastější otázky a odpovědi k tématu nebo odkaz na in-
formační linky obou pražských dodavatelů energií PRE a PPas.

Do nepříjemné situace se v současnosti dostali především zá-
kazníci společnosti Bohemia Energy a dalších menších dodavate-
lů zemního plynu a elektřiny, kteří v uplynulých týdnech nečeka-
ně skončily.

Lidé by navíc obzvlášť v této době také neměli podléhat tlaku 
neprověřených prodejců, kteří se snaží současné situace zneužít.

redakce, zdroj: energie.praha.eu

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 
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Fyzika trochu jinak 
v mateřské škole beranov
V lednu jsme zahájili v MŠ Beranov pravi-
delná setkání s „Pohádkovou fyzikou“. Děti 
objevují s pedagogem z Matematicko-fyzi-
kální fakulty UK okolní svět. V průběhu pěti 
týdnů se setkají s fyzikou a vyzkouší si, jak 
funguje například magnet, proč termoska 
udrží teplé nápoje, jak se pracuje s termo-
kamerou a k čemu slouží. Pro děti i dospě-
lé je to nevšední zážitek.

Irena Majerová, za MŠ Beranov

Školská rada: 
Staré časy se vracejí?
Koncem minulého roku doputovala na 
Českou školní inspekci stížnost na níz-
kou kvalitu vzdělávání v naší škole, zejmé-
na v páté třídě. Trochu mě překvapilo, že 
školská rada, které jsem členem, nedosta-
la v tomto smyslu žádný podnět od nikoho 
z rodičů. Jako by se mi vynořily staré časy 
a nemilé vzpomínky na udavačské praktiky 
komunistického režimu. Stížnost byla totiž 
podána anonymně.

Jako důvod anonymního podání je uve-
deno: „obava o  obrácení hněvu učitele, 
případně vedení školy, proti mému dítě-
ti“. Už i jen tuto obavu můžeme v naší ško-

le kategoricky odmítnout. Děti za své ro-
diče nemohou. Ve stížnosti jsou jinak zce-
la zjevné nepravdy a vyfabulované závěry 
členěné do tří oblastí:

1.kvalita výuky,
2.nedostatečné řešení podnětů zákon-

ných zástupců žáků,
3.nedostatečná informovanost zákon-

ných zástupců žáků.
Po důkladném zhodnocení ČŠI v  prv-

ních dvou bodech stížnost jednoznačně 
odmítla jako nedůvodnou. U třetího bodu 
konstatovala, že je možné informovanost 
zvýšit. Nicméně, pokud by kdokoliv požá-
dal o informace o výuce, zcela jistě se mu 
relevantních informací dostane.

V kontextu výše uvedených skutečností 

se stížnost jeví nikoliv jako starost o úro-
veň vzdělání našich dětí, ale jako sna-
ha poškodit pověst školy, dehonestovat 
její vedení a učitelský sbor. Pokud by to-
tiž pisateli šlo skutečně o kvalitu vyučová-
ní a nabyl přesvědčení, že to není v pořád-
ku, může se kdykoliv obrátit na školskou 
radu, školskou komisi nebo na radního p. 
Golase, který má školu ve své gesci.

Nemohu mluvit za všechny výše uvede-
né, ale jsem přesvědčen, že všichni, kdož 
máme se školou cokoliv dočinění, za uči-
telských sborem a  vedením školy zcela 
stojíme, vážíme si jich a oceňujeme jejich 
práci v této nelehké covidové době.

Ing. Miloslav Pexa,
člen školské rady a zastupitel za ODS

Vystoupení Sborečku
před Vánoci

Děti ze základní školy v Dolních Chabrech 
ukončily advent vystoupením pro rodi-
če a přátele Sborečku 21. prosince 2021 ve 
Velkém sále Chaberského dvora.

Vystoupení se jim velmi podařilo a hez-
ky se tím rozloučily s rokem 2021.

S paní starostkou jsme se domluvili na 
další spolupráci, a když vše vyjde, těšíme 
se všichni na vystoupení, které se bude ko-
nat v březnu tohoto roku.

Eva Marešová

Tříkrálový čas v Jaatě
V  Jaatě jsme si užili leden, chvilkami za-
sněžený a  chvilkami plný bláta. Ať tak 
nebo tak, byli jsme rádi za to, co nám na-
bídl čas tříkrálový.

Vyjeli jsme společně do hor na lyže 
a teď už prožíváme Hromnice a masopust-
ní přípravy.

Pomalu se chystáme na příchod předja-
ří, sněženek, oblev, zelené barvy do života. 
Nechť je všeho dostatek.

Přejeme vám rok naplněný radostí, 
vnitřním světlem a nadhledem. Jaké si to 
uděláme, takové to budeme mít. A  tak ať 
nás optimismus neopouští ani v  nejtem-

nějších chvílích, které určitě přijdou. Ale 
jen na chvilku… Pak se zase mračna roze-
stoupí a vykoukne modré nebe.

Vše dobré přejeme z Jaaty!

Tereza Vavrečková
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Minihorses
v jezdeckém areálu 
PJS Dolní chabry
Plemeno Minihorse vzniklo převážně v An-
glii a USA přirozenou chovatelskou snahou 
vyšlechtit kuriózní plemeno koní malé-
ho vzrůstu. Cíl šlechtění směřoval k mini-
aturizaci plemene při dodržení pevné kon-
stituce, bez jakýchkoliv znaků případného 
přešlechtění a  následné degenerace. Mi-
niaturní koně byli vyšlechtěni z velmi ma-
lých pony. Minihorses je vlastně „zmenše-

ný“ normální kůň, při zachování základ-
ních tělesných proporcí.

Miniaturní koně jsou přátelští a komu-
nikativní. Mají velmi milou a  mírnou po-
vahu, jsou učenliví. Z tohoto důvodu jsou 
často drženi jako rodinní mazlíčci. I  přes 
svou velikost si ale stále udržují pro koně 
přirozené chování a musí s nimi být zachá-
zeno jako s koňmi. Jedině tak mohou být 
výbornými společníky. Malá plemena koní 
jsou všeobecně považována za dlouhově-
ká a odolná. Průměrná délka života minia-
turních koní je uváděna na 25 až 35 let. Pro 

svoji „křehkost“ se nepoužívají pod sed-
lem ani pro malé děti.

V  našem jezdeckém areálu PJS Dolní 
Chabry máme dva zástupce těchto miniko-
níčků a nabízíme je do pronájmu jako ro-
dinného mazlíčka, o  kterého se komplet-
ně postaráme a  s  kterým můžete chodit 
na procházky, hrát si s ním, popř se účast-
nit i závodů, výstav. Nebo zapůjčíme mís-
to pejska na procházku, musíte ovšem po-
čítat s  tím, že budete středem zájmu ko-
lemjdoucích.

Ivana Kodrasová

XXII. Novoroční 
turnaj ve stolním 
tenise 2022

V sobotu 8. ledna 2022 proběhl v nové tě-
locvičně základní školy v  Dolních Cha-
brech XXII. Novoroční turnaj ve stolním te-
nise. Za ženy zlato získala Jana Zahradní-
ková, stříbro Jana Vecková a bronz Micha-
la Hronková. Mezi muži byl na prvním mís-
tě Michail Taraňko, na druhém Jakub Mach 
a na třetím Pavel Fára.

Všichni, kdo přišli, si turnaj užili, a pat-
ří jim velké poděkování za fair play chová-
ní a předvedené výkony.

Zúčastnění se těší na další turnaj, a to 
Velikonoční, který bude včas ohlášen ve 
Zpravodaji a  na našich facebookových 

stránkách.
Ivana Rakovská
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