
Slovo místostarostky

Seděla jsem dnes dopoledne u počítače a psala
úvahu Velikonoční. Mělo to být takové sváteční
zamyšlení o tom, čím nás může i dnes oslovit toto
specifické období, co z té bohaté symboliky
Velikonoc, ať už v pojetí pohanském nebo
křesťanském, může být  praktickým přínosem
našemu lidskému vývoji, chtěla jsem se dotknout
toho, že tak jako končí zima, tak končí i určité
období našeho života, a tak, jako házíme do
vody Moranu, jako symbol něčeho, co v novém
jarním období už nebudeme potřebovat, mohli
bychom se podívat na své hodnoty, stereotypy,
klišé a zamyslet se nad tím, jestli některé z nich
už nezaslouží, abychom se s nimi rozloučili
a otevřeli se novému, co právě přichází. Protože
dokud se člověk učí, tak žije.
Jenomže uprostřed těch úvah jsem zaslechla
z vedlejší kanceláře křik, který nepřestával
a dokonce ještě zesiloval a ačkoli jsem se snažila
soustředit na rozdělanou práci, nemohla jsem
navázat přetrženou nit myšlenky. Nezbývalo, než
se zvednout a podívat se, co se děje a zda bych
nemohla být ve sporu, který se patrně za dveřmi
odehrával, nějak užitečná.
Obrázek, který se mi naskytl bych popsala asi
takto: Žena středních let přišla zaplatit poplatek
za psa a při té příležitosti informovala úřednice
již výše uvedeným způsobem, že jsou neschopné odborně i lidsky,
stejně tak naše samospráva, dále pak vláda naší země, současná
i všechny minulé, všechna práce všech jmenovaných samozřejmě
také nestála a nestojí za nic a tento způsob hlasitého monologu
nepřestával a za dveřmi už se pomalu tvořila fronta dalších klientů.
Nechci Vás zatěžovat detaily, protože ty jsou pro tuto situaci
nepodstatné, podstatné je to, že tato žena přišla rozzlobená na celý
svět a toto byla jen náhodným způsobem spuštěná ventilace toho
všeho, co nemohla nebo neuměla ve svém životě správně řešit a co
se za ta léta nahromadilo. Ale možná, že ve skutečnosti, když
bychom odhlédli od těch rozjitřených emocí, měla na srdci také
něco konkrétního a užitečného, co by mohla stručně, jasně a velmi
jednoduše vyjádřit jako podnět nebo připomínku a co by mohlo
zkvalitnit život nás všech. Pokoušela jsem se jí vysvětlit, že má-li
opravdu konkrétní podnět, kritiku, žádost či připomínku, ať to
napíše a určitě se tím budeme zabývat, ale neměla jsem úspěch.
Mezery v jejím monologu byly krátké, neboť byla dechově dobře
vybavena a tak nádechy mezi větami nestačily na to, abych se do
nich vešla celou větou a posléze, když jsem přece jenom vyslovila, co
jsem chtěla, pochopila jsem, že nebyla vhodná chvíle, protože tato
žena nechtěla poslouchat, co kdo říká, chtěla jen mluvit a mluvit
a mluvit. 
Já rozumím tomu, že přes půl století náš národ procházel
v minulosti těžkými morálními zkouškami a mnoho z nás se z toho
dosud těžko vzpamatovává. Milióny lidí získávalo opakovanou
zkušenost, že stát a úřady jsou nepřáteli, kteří stojí na druhé straně,
kteří chtějí lidem vládnout, obelhávat je, okrádat, manipulovat jimi
a za každý otevřený názor na tuto situaci je dokonce odsuzovat do
vězení. Že tedy je dobré reptat a nadávat anonymně, ale hlavně nic
nepodepsat, k ničemu se nepostavit čelem. To bylo v té době
opravdu bezpečné řešení a kritika byla pojímána jen jako ventil
a nikoli jako snaha o zlepšení neměnného stavu. Kdyby se dnes
probudila nějaká Šípková Růženka, která usnula za totality
a prospala těch pomalu 15 let od revoluce, určitě by postupovala
stejným způsobem, jako ta výše uvedená nešťastná paní. Měla by
v srdci mnoho zklamání a hořkosti, ale nikomu by nevěřila a bála by
se konkrétně cokoli kritizovat, natož se podepsat, maximálně by tak
všeobecně remcala. A teď se dostáváme k tomu, proč jsem z úvahy
velikonoční přešla k tomuto tématu: Chtěla bych oslovit všechny ty
Šípkové Růženky a pomoci jim stručným návodem, aby se začaly
orientovat v těch posledních prospaných patnácti letech (a řádným
občanům se omlouvám, že píšu o něčem, co oni nejen znají, ale
i praktikují):

Žijeme v demokratické společnosti, ale to neznamená, že je všechno
dokonalé a až utopicky spravedlivé, to znamená, že máme právo
a dokonce povinnost do toho mluvit. Měřítkem fungování
demokracie je totiž fungující občanská společnost, což znamená
společnost občanů, kteří cítí spoluzodpovědnost za stav, úroveň
a řízení státu a využívají jeho zákonů k aktivní spoluúčasti na
podobě této země. Ti nejaktivnější dokonce zakládají nadace,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další iniciativy,
aby zaplnili mezeru tam, kde to stát dosud nedokázal (já sama jsem
léta členem nadace, která poskytovala osobám starým
a bezmocným nebo dětem s hendikepem služby domácí péče,
respitní péče a osobní asistence, protože stát v té době tyto služby
ani neposkytoval, ani nefinancoval, ale podle nového zákona, který
zanedlouho vejde v platnost už tyto služby bude poskytovat stát ze
zákona), ale daleko větší je počet občanů, kteří nemají čas ani
ambice poskytovat nějakou pomoc či služby, avšak přesto jsou
dobrými občany. 

… pokračování na str. 3
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INFORMACE Z RADNICE

Zasedání Rady MČ ze dne 10.2.2004

ad 1) Oprava zápisu: Původní znění: „žádost o navýšení počtu členů
školské a sportovní komise. Rada se shodla, že počet členů bude 7, na
uprázdněné místo po pí Richterové jmenuje rada  Ing. Arch. Hanu
Řepkovou. Proběhlo hlasování: pro - 0, proti 4" p. Vokáč upozornil na
nejasnou formulaci a proto se nahrazuje: nebylo odsouhlaseno navýšení
počtu členů  na 7, členkou sportovní a školské komise místo p. Richterové
bude p. ing. arch. Řepková.
ad 2) Rada MČ vzala na vědomí rezignaci Julie Vaicové a jmenovala
novým šéfredaktorem p. Zdeňka Šíra. Zároveň ukládá redakční radě
předkládat jednotlivá vydání Chaberského  zpravodaje  ke korektuře
Radě MČ.
ad 3) Dále byla projednána žádost manželů Vlčkových, ul. Ledčická 
č. 734/8, o vyjádření k projektu bezbariérového vstupu do RD. Rada vydala
souhlasné stanovisko k projektu pro účely územního a stavebního řízení. 
ad 4) Rada  MČ  se dále vyjádřila k návrhu dopravního opatření týkajícího
se ukončení linky autobusu č.162 v souvislosti se zprovozněním úseku
linky metra IV.C do stanice Kobylisy. Dopravním podnik hl. m. Prahy
navrhuje výstup z autobusu č. 162 na metro v ulici Ke Stírce (nynější
zastávka "300" autobusů). Požadavek, který vznesla starostka a o kterém
informovala Radu MČ je ukončení linky 162 v ulici Pod Sídlištěm (před
Katastrálním úřadem), kde je vzdálenost k nástupišti metra kratší než při
navrhovaném ukončení linky 162 v ulici Ke Stírce. MUDr. Dvořák navrhuje
znovu striktně odmítnout dopravním podnikem navrhované řešení
a prosadit variantu ukončení linky 162 tak, jak požaduje Rada MČ. 
ad 5) Rada MČ projednala žádost firmy I.V.Projekt spol s r.o., zastoupenou
jednatelkou p. Irenou Kunešovou, o odkoupení pozemku č.parc. 332/3
o celkové výměře 1.093 m2 k.ú. Dolní Chabry. Rada MČ nesouhlasí
s prodejem tohoto pozemku. 
ad 6) Různé: Byl přečten dopis obyvatel ulice Dvorní se žádostí o vyčištění
zanesených vpustí do kanalizace. Dále se hovořilo o černých skládkách
a navážení sutě na  soukromé pozemky   vpravo od ulice K Ďáblicím.

Zasedání Rady MČ ze dne 23.2.2004

ad 1) Proběhla kontrola zápisu z předešlého 27. zasedání  Rady MČ 
ad 2) Starostka připomněla, že ke dni 31.3.2004 končí nájem firmy
Phoenix Art v ZŠ Spořická a proto je nutné vypsat výběrové řízení na
tento nájem. Rada navrhla za tyto prostory nájemné ve výši 900,- Kč m2/rok.
ad 3) Paní starostka seznámila Radu s návrhem usnesením 
č. 0193/004/Rady MČ - stanovení cen za uveřejnění barevné inzerce.
Starostka připomněla, že Chaberský zpravodaj bude nyní vycházet
v jiném formátu a barevně, proto i ceny za inzeráty budou nyní jiné:
cena A4 inzerát byla stanovena ba 5.000,-, za A6 1.250,-, za A7 625,- a za
A8 313,-. Rada tento bod odsouhlasila s dodatkem, že ceník za
černobílou inzerci zůstává stejný.
ad 4) Rada přistoupila k projednání dalšího návrhu usnesení č. 0194/004
- k výjimce pro vjezd do ul. V Kratinách, jedná se o vjezd nákladního
vozidla p. Petra Novotného. Rada odsouhlasila žádost p. Novotného
ovšem s dodatkem, že vjezd bude časově omezen na dobu od 17 do 7 hod.
Žádost bude postoupena příslušnému odboru Prahy 8 pro vydání rozhodnutí.

Zasedání  Zastupitelstva MČ ze dne 11.2.2004

ad 1) Kontrola zápisu z 8. zasedání ZMČ - bez  připomínek.
ad 2) K žádosti o změnu ÚP předala pí starostka slovo Ing. Kessnerovi ze
spol.     Central Group a.s. Vysvětluje záměr CG o změně ÚP na pozemku,
který leží sice na katastru Čimic, ale nachází se na okraji Chaber. Podali
návrh na změnu využití pozemku za stávající VVZ na funkci všeobecně
obytnou. Dr. Doušová vysvětluje záměr a proč MČ netrvá na využití
pozemku pro zdravotní a sociální péči.. P. Valchář přečetl návrh usnesení
- ZMČ souhlasí s navrženou změnou.
ad 3) Starostka pí Plevová přečetla návrh rozpočtu a pohovořila
k jednotlivým položkám. Ing. Nigrinová žádá navýšení rozpočtu pro
školskou a kulturní komisi o 20.000, - Kč. Starostka souhlasí s navýšením
a z položky knihovna-mzdy navyšuje rozpočet pro ŠTK o 20.000,- Kč.
Starostka dává o takto pozměněném návrhu  hlasovat - všichni přítomní
souhlasí. Starostka dává hlasovat o rozpočtu jako takovém. Hlasování :
13 pro, 1 se zdržel, 0 proti. Dále je projednáván rozpočet vedlejší
hospodářské činnosti, bez připomínek.
ad 4) Starostka informuje o žádosti manželů Kopeckých na koupi
pozemku, na kterém stojí    jejich RD v ulici Pod Zámečkem. RD stojí na
skále. Rada tuto žádost projednala a doporučuje pozemek, který jim
dosud MČ pronajímá, prodat za cenu 1.100 Kč/m2. Ing. Foit se dotazuje,
zda byl udělán znalecký odhad tohoto pozemku, jestli ne, navrhuje
nechat jej udělat, aby bylo o co se opřít. Dr. Doušová vysvětluje, jak
uvažovala Rada MČ. P. Valchář přečetl návrh usnesení doplněný o to, že
cena, kterou Rada MČ navrhla je stanovena s ohledem na to, že na
uvedeném pozemku stojí jejich rod. domek a pozemek je na skále.
S takto formulovaných usnesením zastupitelé souhlasí.
ad 5) Souhlas  s přijetím  peněžního daru  od společnosti AAA Auto Praha s.r.o.
ad 6) Rezignace člena Rady MČ - starostka MČ vysvětluje - pan Český
podal písemnou žádost o rezignaci na tuto funkci pro pracovní zatížení,
v zastupitelstvu zůstává. ZMČ bere tuto informaci na vědomí. Navržen
je Ing. Foit a Ing. Pexa. Volba bude tajná. Bylo odevzdáno 14 hlasovacích
lístků. Ing. Borhy z volební komise přečetl výsledek tajného hlasování.
Ing. Zdeněk Foit je novým členem Rady MČ Praha-Dolní Chabry.
ad 7) K návrhu Ropidu o ukončení linky BUS č. 162 v metra na
Kobyliském nám. vysvětluje starostka jaký je stav, co navrhuje Ropid a co
městská část. MČ žádá, aby autobus měl zastávku v ul. Pod Sídlištěm
u katastrálního úřadu a konečná byla v ul. Na Stírce u tramvaje, aby
starší občané neměli daleko na přestup.Informuje zastupitele, že na
16.2. t.r. domluvila schůzku na místě, aby si to prošli a rozhodli, kterou
stanici preferovat. Všichni souhlasí.
- Ing. Nigrínová navrhuje, aby byl dán návrh na prodloužení linky BUS
152 do Chaber, aby obyvatelé západní části obce měli též spojení
k metru.
- starostka souhlasí a navrhuje tyto dvě věci oddělit a projednat samostatně.
- pí. Machytková - obyvatelé ul. Ústecké nechtějí čistit  a udržovat chodníky
pro jejich havarijní stav. Zastupitelé  - je nutné i přesto dodržet zákon
- p. Dobrý - kdo uklidí skládku pod Ďáblickým hájem, která tam zůstala
po firmě StaR, lidé tam přidávají odpad.
- částečně byla  v loňském roce skládka uklizena, s celou skládkou se
zatím nedá nic dělat, firma je v konkurzu, spravuje ji správce konkurzní
podstaty.  MČ nemá prostředky na její odstranění - říká starostka
- pí. Vlčková - zda došlo k nějaké změně v dopravním značení v ulicích
Perštejnské, Prunéřovské a Na Pěšině.
- vysvětluje Dr. Dvořák - informuje o jednání s Ing. Menšíkem
z policejního prezidia. V letošním roce bude MHMP, odd. Besip
dopravní situaci v Dol. Chabrech zpracovávat projekčně.
- starostka - na 16.3.04 je na úřad svoláno jednání se všemi
zúčastněnými orgány.

Zasedání Rady MČ ze dne 8.3.2004

ad 1) Proběhla kontrola zápisu z předešlého 28. zasedání  Rady MČ 
ad 2) Pan Pěnička, který provádí technický dozor investora a Ing. Štrobach
- zástupce firmy HPN s.r.o. odůvodnili vícepráce na stavbě rekonstrukce
MŠ na Bíleneckém náměstí 33. 
ad 3) Paní místostarostka seznámila Radu s návrhem usnesení 
č. 0196/004/Rady MČ -povolení dočasného užívání komunikace
parc.č.1447, zřízení staveniště a vstupu na pozemek firmě ENVICON s.r.o.,
Hradec Králové. Firma ENVICON zajišťuje stavbu "Revitalizace
Drahaňského potoka - II. etapu - napájení horní nádrže", v důsledku této
stavby žádá o povolení na vstup do stávajícího chodníku na parc.č.1448/1
v délce 18 m a o dočasné užívání komunikace na pozemku parc.č.1447,
k.ú. D.Chabry pro realizaci přívodního potrubí k horní nádrži. 
Rada návrh odsouhlasila  s podmínkou, že práce budou koordinovány
s pracemi prováděnými na rekonstrukci komunikací Krbická,
U Rybníčka,Na Dolíku firmou Inpros a že chodník bude uveden do
původního stavu.
ad 4) Rada přistoupila k projednání dalšího návrhu usnesení č. 0197/004 -
k žádosti Dopravního podniku HMP a.s. o umístění sociálního zařízení na
konečné MHD - A.
Radě byl návrh o umístění soc.zařízení předložen již jednou - ovšem
oproti záměru předloženého v lednu, kdy se jednalo o mobilní buňku
připojenou na elektro, byl tentokrát předložen návrh, kde sociální
zařízení bylo připojeno na vodu a kanalizaci, tento nový objekt bude
odstíněn keřovým porostem. 
ad 5) Paní místostarostka předložila Radě návrh usnesení č. 0198/004 -
žádost o souhlas s vyvěšením záměru na pronájem pozemku parc.č.1327,
k.ú. D.Chabry o výměře 409 m2 v zahrádkářské kolonii.
Rada tento návrh odsouhlasila s dodatkem, že minimální cena pronájmu
bude stanovena na 5 Kč/ m2/ rok.
ad 6) Paní místostarostka přečetla žádost Mgr.Tichého o souhlas
s ukončením nájemní smlouvy a současně žádost o užívání kanceláře
v přístavbě hlavní budovy školy  po dobu cca dvou měsíců. Žádost
navazuje na předchozí osobní jednání, kdy Reálné gymnázium projednalo
ukončení nájmu nebytových prostor ze ZŠ Spořická 400 a 401, Praha 8 -
D.Chabry.
ad 7) Různé : Pan Šír předložil Radě požadavek na rozšíření březnového
čísla Chaberského zpravodaje. Po konzultaci s Radou však bylo navrženo,
aby informace o volbách do Evropského parlamentu byly přesunuty do
dalšího čísla. Pan Vokáč dodal, že v březnovém čísle by mohlo být oficiální
zhodnocení Masopustu od vedoucí Školské komise - A. Nigrinové.

Vážení občané,

protože se na mnoha místech obce v letošním roce
podařila dokončit rekonstrukce chodníků, žádáme Vás,
aby jste na těchto nových chodnících neparkovali.
Firma, která opravu prováděla, poskytuje záruku na
práci v délce 72 měsíců a pokud dojde k jejich
poškození, nebudou chodníky firmou opraveny. Proto
Vás prosím, chovejte se k hezkým věcem hezky.
Děkuji.

Jaroslava Plevová - starostka
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Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – na přeměnu topného zdroje  na území hl. m. Prahy v roce 2004

Poskytnutí finančního příspěvku se vztahuje na přeměnu topného zdroje z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva
(centrální zásobování teplem, zemní plyn, elektrickou energií, alternativní zdroje energie) v bytovém domě, rodinném domku nebo bytě.
Město poskytne investorovi příspěvek na základě podané písemné a městem schválené "Žádosti o poskytnutí příspěvku" na přeměnu
topného zdroje na území hl.m.Prahy (dále jen žádost). Výše příspěvku odpovídá nastavenému výkonu nového topného zařízení,tj. 1 tis.Kč
za kilowatt, nejvýše však 15 tis. Kč na jeden byt. Příspěvek se nevztahuje na samostatnou přípravu teplé užitkové vody a na doplnění již
částečně provedených přeměn v bytě. Topný zdroj , na který je uplatňována žádost o příspěvek, nesmí být instalován do novostavby,
přístavby, nástavby, půdní vestavby, rekreačního objektu, nebytových prostor. Pokud se přeměna částečně týká  právě zmíněných prostor,
bude posuzovaný výkon topného zdroje alikvotně snížen o podíl  plochy přístavby,  vestavby…
Investor se zavazuje  dnem uvedení do provozu nového topného zdroje trvale odpojit od topného systému a z objektu odstranit všechna
dosud používaná topidla na tuhá nebo kapalná používaná k vytápění bytu, a to po dobu nejméně 10 let.
Příspěvek je určen fyzické nebo právnické osobě se sídlem na území ČR, která na území hl.m.Prahy v době od 1.11.2003 do 31.10 2004
změnila topný zdroj ve prospěch ušlechtilých paliv v bytě nebo v objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, které neslouží
k podnikání , např.jako ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod. a pokud nepožádala o příspěvek na stejný účel jinou instituci.
Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že se jedná o první přeměnu konkrétního bytu nebo konkrétních bytů.
Formuláře s podrobnými informacemi si můžete vyzvednout na Úřadě MČ D.Chabry. Lhůta  pro podání  žádosti je nejpozději do 21 dnů od
uvedení nového topného zdroje do provozu, výjimku tvoří investoři, kteří přeměnili topný zdroj od 1.11.2003 do 10.3.2004, pro tyto
investory je lhůta podání žádosti do 31.3.2004. Později podané žádosti budou registrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou finanční
prostředky  na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne OIM MHMP po posledním termínu pro podání
žádosti, který je 21.11.2004 o jejich vyplacení v plné nebo alikvotní výši.                                                                                               ÚMČ

Hromadné očkování psů a koček

Ve středu 19.5.2004 od 18.30 hod proběhne 
před ÚMČ hromadné očkování psů a koček. 
Psi musí být přivedeni na očkování dospělou 
osobou, v žádném případě ne dětmi.
Vakcína proti vzteklině:   50,- Kč
Kombinovaná vakcína:   200,- Kč
Cena je stejná i pro kočky.
!!!Nezapomeňte na očkovací průkazy!!!

ÚMČ

Mobilní telefony na místní policisty

v případě tísně je můžete kdykoli zastihnout: 

pan Možkovský : 606 409 075
pan Drešer : 721 132 183                ÚMČ

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ Chaberáček, ul.
Protilehlá 235, Praha 8 - Dolní
Chabry, se koná od 19. - 23.
dubna 2004 od 1500 - 1700
hodin. Při zápisu rodiče předloží
svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. V době zápisu jsou i dny
otevřených dveří.

ÚMČ

Můžeme, nebo nemůžeme si za to sami?

V době puberty, když jsem přišla za svojí matkou s nějakou stížností
na to, jaký je na mě ošklivý ten okolní svět, říkala mi 
„Můžeš si za to sama.“ Měla pravdu, ale tehdy jsem to od ní brala
jako ubližování.
Proč píši tento úvod? Zajímá snad někoho z Vás moje puberta? Ne.
Dneska nezajímá ani mě. Vzpomněla jsem si na  ni v souvislosti
s jinou větou, kterou občas musím vyslechnout. 
„A kdo to udělá?“  nebo  „Kdo se o to bude starat?“ Pokud tyto
věty zazní v souvislosti s něčím ,co občané opravdu nemohou, pak
to musí někdo udělat. Když ale slyším, že v místě bydliště občané
hlásí, že u nich není posekaná tráva, uklizené okolí atd., napadá
mě ta věta mojí mámy.
Jak jste si mohli přečíst ve schváleném rozpočtu na letošní rok,
plánujeme výdaje na údržbu zeleně ve výši 350.000,-Kč. Asi by to
mělo být  víc, protože tato částka zahrnuje pouze běžnou údržbu
/posekání trávy, vyhrabání trávníků apod./, ale je potřeba provádět
prořezání stromů a keřů, výsadbu nových keřů a stromů,  vylepšit
zanedbaná místa. Pokud  budeme z toho mála nuceni udržovat
i prostory, které sice jsou v majetku obce a měli bychom se o ně
postarat, ale slouží  k zlepšení životního prostředí v omezené
lokalitě, nebudeme mít prostředky na vylepšování.  
V průběhu roku bude prováděna údržba na prostranstvích, které
jsou v majetku  obce. Není jich málo. Chabry jsou rozsáhlé.
V loňském roce jsme vyslechli mnoho oprávněné kritiky  na firmu,
která péči o zeleň prováděla, mnoho stížností občanů,  že právě
u nich není  ten kousek trávníku posekán, že to, či ono je
neudržované. Ale  bylo a bude opravdu nutné, aby veškerou  zeleň
udržovala obec? V době benzinových sekaček a nutnosti si občas
protáhnout tělo, by neměl být problém, aby si ten kousek přírody
před vlastním domem, byť na   pozemku obce, udržovali občané sami.
Někteří to dělají , např. pan Doubek ze Spořické ulice. Již léta se
stará o velký kus pozemku, který sousedí s jeho zahradou. Je tam
krásné podívání na udržovaný trávník a keře, ošetřené stromy.
Děkuji mu za to. Stejnou měrou  se podílejí i mnozí další občané
na tom, aby prostředí ve kterém žijí, prostor, na který se dívají byl
hezký. Za mnohé jmenuji některé: občané v Obsužné ulici se starají
o svah před domem, manželé Schutzovi  se starají o nemalý prostor
kolem kostela,  v ulici Pod křížem paní Kalinová má vždy vzorně
zametený chodník, v ulici Pod zámečkem  pan Vlček, který  se stará
i o květinovou výzdobu chodníku, pan Náprstek v ulici Kobyliské
udržuje krásně keře před svým domem, občané  v Podhořské ulici
mají hezké předzahrádky, manželé Janouškovi v ulici na Pěšině
udržují živý plot  a je  mnoho dalších, kteří o své okolí  pečují,
a které jsem zde zatím nejmenovala. Všem těm jmenovaným
i nejmenovaným občanům děkuji.   
Jaký je to rozdíl, když pak jdu okolo domu, z jehož zahrady
přesahují na veřejné prostranství větve stromů a znečišťují chodník
spadaným ovocem, listím a větvemi a ani ve snu nikoho
nenapadne po sobě uklidit. I tyto občany  bych mohla jmenovat.
Zatím nebudu. Mají šanci  změnit svůj přístup. 
Chceme mít v Dolních Chabrech příjemné místo pro život.  Pokud
nebude „můžeme si za to sami“.

Jaroslava Plevová - starostka

Slovo místostarostky  … pokračování ze str. 1
Začíná to tím, že jdou k volbám, protože už od počátku chtějí, aby
i v malé oblasti jejich bydliště rozhodovali o jejich záležitostech lidé
maximálně kompetentní a poctiví. Protože je zvolili, tedy dali jim
důvěru, nebojí se je v jejich volebním období kritizovat, dávat jim
podněty k zamyšlení, připomínky a nápady a jsou přesvědčeni, že se
nad jejich náměty zamyslí a jejich připomínky budou seriozně řešit.
A pokud jejich poslanec nereaguje na jejich připomínky, mohou se
obrátit k radě nebo zastupitelstvu obce a uvést, kolikrát a jakou formou
vznesli připomínku, která nebyla akceptována. Takový poslanec může
být dokonce na popud občana (je-li jeho stížnost pravdivá) odvolán.
Obracím se tedy k občanům, pro ten případ, že by si nebyli úplně jistí,
jaká jsou jejich práva: vy jste ti, kdo nás zvolili, vy máte právo a dokonce
občanskou povinnost spolupodílet se na správě věcí veřejných, takže
připomínejte nám naše sliby, sledujte, zda děláme vše, jak je třeba,
upozorňujte nás na to, co jsme přehlédli a rozdělte se s námi o vaše
dobré nápady.
Pro případ, že je mezi námi ještě pár „Šípkových Růženek“, těm dávám
možnost, aby se zamysleli nad tím, čeho dosáhnou tím, že zaspali dobu.
Když zásadně nechodí volit, tak se předem vzdávají  možnosti svěřit
správu obce do rukou lidí, které znají a váží si jich, ale samozřejmě
opatří si alibi pro případ, že budou s něčím nespokojeni, protože mohou
vždycky říci: „A divíte se? Tyhle já jsem nevolil.“
A ještě bych přidala, že sice zůstanou zakonzervováni v tom, přes půl
století zafixovaném a bezpečném remcalství, že všechno je špatně, ale
co tím získají? Všechny své dobré nápady nebudou moci realizovat,
protože se pod ně nepodepíší, všechny dobré připomínky padnou
nazmar, protože přece víme, že nic nemá cenu. Možná, že jednoho dne
se přece jen probudí, pohlédnou na svět, v němž žijeme dnes a uvidí. Pro
ten případ dovolte, abych byla první, kdo vás vítá do země občanské
společnosti. Choďte s připomínkami, náměty, kritikou, šlapte nám na
paty, pomáhejte nám, otevřete nám oči, vy jste nás přece volili a tak nás
nenechte usnout.

Věra Doušová



CHABERSKÝ MASOPUST 2004
(akce školské a sportovní komise)

Jak jste si letos užili masopustního veselí? Na této dvoustraně
přinášíme reportáže z pera přímých účastníků. Dočtete se, jak se rodí
nápad na dobrou masku, dozvíte se o třídě, kde dětem, přestože
nebyly líné a docela pilně se učily, narostly dlouhé nosy jako záškoláku
Pinochiovi. Zjistíte, že lidé neváhají urazit mnoho kilometrů pro
dokonalou rekvizitu, že se dokáží rozvětvené rodiny domluvit, aby
vytvořily jedinečnou týmovou masku. 
Přestože v masopustních tématech dávám přednost tradičním a tak
trochu staromilským maskám, přiznám na rovinu, že mě letos, stejně
jako vás, zcela odzbrojila Sněhurka a sedm trpaslíků s krumpáči
a kyblíčky a s vousy, vyrobenými z mopu! Potěšilo mě, kolik lidí je
ochotných vynaložit čas, peníze, nápady a hlavně odvahu na  báječné
nesmysly, které pobaví a potěší. Snad nejvíc mě letos potěšilo, že se
obyvatelé Horních Chaber nenechali zahanbit svými sousedy z Dolních
Chaber a připravili pro masky občerstvení. Kromě výborného
domácího pečiva se tam, stejně jako na Bíleneckém náměstí, podával
horký grog. Do příštích let se přimlouvám za malé vylepšení,
nabídněte prosím dětem horký čaj! Ostatně, nejsme všichni tak
trénovaní, jako Moraváci a i mnozí dospělí si rádi dají čaj. V mrazivém
počasí to je velmi příjemné, ze zkušenosti vím, že člověk občas podcení
záhřevnost svého kostýmu. Jsem ráda, že posvícenská zábava
v Sokolovně se letos také vydařila, jen mě mrzí, že se termíny obou
akcí nesešly. Věřím, že se to příští rok podaří lépe. 
Letos se sice nad průvodem vznášela  veliká jitrnice na stříbrné vidličce
a vepřová hlava na talíři, ale chuti vzbuzovaly marně. Řezníci a uzenáři
se svou nabídkou se do průvodu nezapojili. Oč by bylo (alespoň
dospělým a všem masorádům) milejší, kdyby stánek s pouťovými
hračkami nahradil stánek s jitrnicemi! Už teď se těším, jakými nápady
se navzájem překvapíme příště. A třeba budou i ty jitrnice.

Za školskou a sportovní komisi Hana Řepková

Již tradičně!

Auvajs!" řekl dnes při večeři manžel a vytáhl z černé mikiny několik
štětin, které ho píchaly do ruky… Jejda - to jsou jistě štětiny z té
originál kominické štětky, pro kterou jsem "štvala" bratra na 150 km
vzdálenou chalupu. Proč? Přece kvůli masopustnímu průvodu! Kvůli
nápadu, že půjdu za kominíka. Nejspíš pro radost dětem, pro radost
sobě, pro odpočinek od každodenních všedních povinností
a stereotypních nutností… Také pro dodržení tradice. Doufejme.
Snad by to tak mohlo zůstat, nebo nám to vydržet co nejdéle.
Společně se pro něco nadchnout, vymýšlet, tvořit, zabavit i pobavit
sebe i své nejbližší či známé, odreagovat se. Někdy ale samotné
nadšení nestačí. Je třeba ještě mít nápad, čas a někdy i odvahu, ale
když je odhodlání veliké, může být i nakažlivé. A tak se mi zdálo, že
letos přibylo několik maminek i babiček, které se odhodlaly udělat
radost sobě či svým dětem a vymyslely netradiční  nápadité masky.
Například laskavý bonbónek, který štědře nabízel z kornoutu
dobrůtky a bonbóny (proto měl kominík plnou pusu, takže nerad
odmítl lákavě nabízený rum od veselé babice bradavice). Také jsme
mohli vidět štíhlou zebru, černočernou čarodějnici s malou
čarodějničkou, rolničkovou kašpárka, postavy z "Pána prstenů"
a spoustu dalších nápaditých maškar. Též pihatá princezna s něžnou
růží a zlatými vlasy byl neodolatelná.
Myslím, že se letošní masopustní průvod opět vydařil - včetně
ukázkového slunečného počasí. Spousta nadšení, rámusu, radosti,
dobrot, úsměvů. Maminky i babičky pekly, děti ve školce vázaly
šňůrky na preclíky, šarmantní principál se naštěstí i letos nechal
přemluvit a rázně a zvesela udával směr celému průvodu spolu
s početnou šikovnou kapelou. Na Hrušovanském náměstí pak celý
dav přivítal statečný Komanč, který zaujal celý průvod i přes
nahluchlý mikrofon. Pro maškary byl připraven pultík s odměnami,
nechyběly dobrůtky v podobě perníčků, koláčků a cukrovinek apod.,
na  nejmenší čekal skákací hrad. Dobře připravené bylo také pódium,
na kterém hodnotila porota, složená z „prasečí hlavy“ a "zebry",
nejlepší masky. Na 1. místě se umístila "KOZA" (Hana Radová, 2.
třída), na 2. místě „MASOPUSTNÍ PLAVBA CHABERSKÁ“ (Matouš
Bičák + Šimon Bičák jako námořník),  3. místo mezi maskami
jednotlivců získal „JOŽIN Z BAŽIN“ (Jitka Zahradníková)
a „KOSMONAUT“ (Martin Kouklík), který přijel až z Černého Mostu.
V průvodu jsme mohli shlédnout také dokonale sehrané týmy,
z nichž nejvíce zaujal porotu a na 1. místě se umístil mezi dospěláky
tým „SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ“. Z dětských týmů pak nejvíce
zaujal tým „STŘAPÁČI“ (děti z 3.B), dále „ŠKOLNÍ SKŘÍTCI“ (děti
z 1.B) a nepřehlédnutelní byli roztomilí „BROUČCI A BERUŠKY“, se
svými obětavými učitelkami, kteří prozářili celý průvod nejen
nadšeným úsměvem a štěbetáním, ale také zářivě červenýma
krovkama s (opravdu sedmi) puntíky. Možná, že by mohlo být
inspirující pro „dočasně masopustně nenamaskované“, kdyby nám
některé letošní (či loňské či předloňské)  masky napsaly svůj
příspěvek, jak vzniká takový nápad za co vlastně jít, jak se
namaskovat, jakou masku a jak či z čeho vytvořit. Bylo poznat, že
spousta zúčastněných věnovala svým kostýmům více času a energie,
takže bylo na co se dívat a co obdivovat. Ne vždy ale musí jít
o nákladnou a časově náročnou investici. Jde přece o to se pobavit.
Většinou totiž část té zábavy vzniká právě při tvorbě masky.
Takže než se pustíte do jarního úklidu, zkuste se zamyslet, jestli by
se Vám za rok nemohl třeba takový obal od vánočního stromečku či
pytel od brambor či roztrhané punčocháče či sekáčový závěs hodit.
Také je možné použít sáček od vysavače, namalovat na něj podle
vánoční formičky čtyřlístek, doběhnout k sousedům pro bílé
rukavičky do tanečních, přes bundu obléknout manželovu
teplákovou soupravu a trochu robustnější - ale praktický kominík je
na světě! (komínem nepropadne). Mnohým z nás zbyla na letošní
masopustní průvod pěkná vzpomínka (doufám lepší než štětina
zabodnutá v oblečení…) třeba jako fotografie nebo jen jako pěkný
pocit z krásně vydařeného dne. 

Jana Zahradníková

březen – duben 2004 Chaberský zpravodaj    str. 4



březen – duben 2004 Chaberský zpravodaj    str. 5

Poděkování

Jaro nezadržitelně získává své pozice a na masopustní veselici
zůstaly fotografické vzpomínky na rozverné masky a vůni a chuť
napečených dobrot, které nezištně připravily obětavé chaberské
ženy. Nebyly to vždy matky a babičky, ale i ty, kterým v průvodu
pobíhaly jejich děti či vnoučata, a přesto se podílely velkou měrou
o zdárný průběh odpoledne. Přijměte, prosím, alespoň toto malé
poděkování:
Dvořáková, Rybínová, Panáčková, Eichlerová, Bartoušková M.,
Foerstová, Rubínová, Tupá, Klocperková, Deutschmanová, Knapová,
Fólová, Staňková, Kadeřábková, Hofmanová a další, kteří pomohli.
Paní Součková a Samková z budoucí cukrárny v budově bývalé
samoobsluhy dodaly dorty pro nejlepší masky a řadu dalších dobrot,
takže se těšíme, až po dořešení všech formalit zahájí provoz,
abychom mohli okusit a konzumovat všichni. Na závěr poděkování
rodině Stejskalových, která vždy a ve všem ochotně pomáhá na úkor
svého soukromí. 
Všem díky a v příštím průvodu naviděnou.

M. Vlčková 

Zvláštní poděkování

za zdar letošního masopustu patří Dagmar a Daliboru Stejskalovým,
kteří opět nezištně poskytli zázemí. Skvělé ceny pro vítěze dodala
nová Cukrárna Na Pěšině paní Samkové, sladkosti pro masky
poskytly Potraviny U Vomáčků, hostinec U Míšků, U Kulhánků
a restaurace U Karla. Stavbu podia zajistili pánové Stejskal a Vokáč.
Poděkování patří také Městské policii za zajištění bezpečnosti
průvodu.

Alena Nigrinová - školská a sportovní komise

Jak jsme se loučili se zimou na letošním
Masopustu

Tak už se zase blížil tradiční Masopust. Letos jsem opravdu nevěděl,
jakou masku vymyslet, aby byla stejně dobrá jako loňský chaberský
komín. Když jsem byl jednou nemocný, tak mě babička naučila dělat
papírové parníky. Udělal jsem jich plnou krabici, kterou mi máma
pořád chtěla vyhodit. Ale já jsem jí to nedovolil. Tak mi řekla, ať je
použiju na Masopust. A tak jsem dostal nápad, že vyrobím velký
parník s nápisem Masopustní plavba chaberská, i když v Chabrech
máme jenom potok. A k tomu jsem  vymyslel, že můj brácha půjde
za námořníka.
Masopustní průvod tedy vyšel a můj parník vyplul s ním. Jako
obvykle na Bíleneckém náměstí byla první zastávka - občerstvení,
které nazvali U berušek. Tentokrát jsem si mohl ulovit mnoho dobrot
a dokonce je i sníst, což v loňské masce komínu nešlo. Pak průvod
pokračoval dál. Nejvíce se mi líbila maska kozy a také trpaslíci se
Sněhurkou byli výborní. Netradiční občerstvení se nacházelo
v Kobyliské ulici. Průvod pak úspěšně dorazil na Hrušovanské
náměstí, kde byly vyhlášeny nejlepší masky (jednu cenu jsem také
získal) a masky se veselily dál a radovaly se, že zima už se blíží ke
konci. Byl jsem rád, že se to všechno zase povedlo a že pan zástupce
zase dělal principála, i když každý rok slibuje, že je to naposledy. Dal
jsem mu za to vlajku z parníku. Kdo to všechno neviděl na vlastní oči,
může se podívat aspoň na Internet : www.chabry.tripcar.net
(fotoalbum).  A příští rok přijďte všichni znovu!

Matouš Bičák

Jak vznikl střapáč?

Víte, co je Chaberský Masopust? To je průvod různých masek, které dělají po celých Chabrech strašlivý randál. Už v lednu jsme přemýšleli
o letošním masopustu, jaký asi bude a za jakou maškaru bychom mohli jít. Dali jsme všichni hlavy dohromady a zkoušeli jsme vymýšlet různé
masky. Byla spousta návrhů : voda, les, třída, strašidla, koně, párky… Ale na žádném jsme se neshodli. Až když se do toho zapojili i naši rodiče,
tak se rozhodlo. Přišli jsme na takového krásného střapáka. A jak naši střapáci vznikli? Nejdříve jsme udělali dlouhé červené nosy. Potom jsme
rozstříhali rukávy a dolní části košil. Po celé košili jsme ještě nalepili třásně z látky. Na hlavy jsme si vyrobili slaměné čepice. Jak nám to všem
slušelo, jste mohli všichni vidět v sobotu 21. února na 4. Chaberském masopustu.     

Prokop, Tomáš, Denisa, Patrik
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8. ročník běhu Gustava Peši

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
pořádá dne 17.4.2004 již 8. ročník tradičního
běhu Gustava Peši.
Dopoledne od 1000 je vyhrazeno soutěžím
dětí a odpoledne ve 1400 hodin závodu pro
dospělé v osmi kategoriích. Po uvítacím
ceremoniálu a rozdání cen pokračuje volná
zábava spojená jak už je zvykem s občer-
stvením. Pokusíme se také zajistit živou
hudbu s tématikou country - trampské
písničky. Zveme proto všechny, kteří chtějí

absolvovat 4,5 km
dlouhý závod nebo
ty kteří se přijdou
podívat, nebo pose-
dět v naší sokolovně
a zpříjemnit si tak
sobotní odpoledne.

Co připravuje TJ ZŠ Chabry?

Na začátek  dubna  jsou  připraveny 4
turnaje ve stolním tenisu. Je to již X. ročník
velikonočních turnajů v kategoriích  žáci  a
žákyně od 9 do 15 let  a muži a ženy od 16
let nahoru. Turnaje se mohou zúčastnit
neregistrovaní hráči stolního tenisu.
Žákovské turnaje začínají v pátek 2.4. ve
1200 hod a turnaje dospělých začínají
v sobotu 3.4. v 900 hod. Máte-li ještě zájem, 
můžete se přihlásit u ředitele turnajů 
p. Vokáče na tel. 723 127 130 
do úterý 30.3. 1200 hodin. 
Všechny  4  turnaje 
se hrají v tělocvičně  ZŠ 
v Dolních Chabrech. 
Vítězové kategorií budou 
mít v držení putovní pohár 
a první  tři v každé kategorii 
obdrží diplom, pohár a věcnou
cenu. Těšíme se na vaší účast.

Jaroslav Vokáč

Skončily jsme čtvrté!

Naše účast na florbalovém turnaji základních škol začala na ZŠ Chabařovická v listopadu
2003. Nikdo z nás nevěřil, že postoupíme až do celopražské soutěže. Ve finále Prahy 8 jsme
se utkaly se ZŠ Ústavní. Finále bylo zajímavé, ale v základní hrací době se o vítězi nerozhodlo
a tak došlo k nájezdům. Na nájezdy jsme díky šťasné ruce Kateřiny a Míši vyhrály 2:1. Získaly
jsme medaili a postup do celopražského finále, hraného tříkolově. V prvním i druhém kole
jsme vyhrály a postoupily do finálových bojů. V hale Tatranu Střešovice už se nám tolik
nedařilo. Se ZŠ Vladivostocká jsme prohrály 1:7. Druhý zápas byl dramatičtější. Tři minuty
před koncem jsme prohrávaly o dvě branky, ale stačily jsme vyrovnat. V poslední minutě jsme
však inkasovaly a vyrovnat jsme již nestihly. Prohrály jsme 3:4 a skončily čtvrté. Prý je to velký
úspěch, myslely jsme trochu výš, ale protože to bylo finále celé Prahy, jsme spokojeny. Jen
pro dokreslení se v obvodních kolech určitě zúčastnilo více než 80 družstev. A pro úplnost
kdo se na úspěchu podílel: v brance Jana Škrabánková, v obraně Eva Manderlová a Petra
Chlustinová, v útoku Kačka Mitošinková, Jana Benešová a Míša Hronková. Ke střídání byly
připraveny Monika Suchá, Míša Hofmanová, Jenifer Machnyková a Maruška Bohuslavová.

Koučem týmu byla paní učitelka
Šimůnková.

žákyně IX. třídy

Dovětek pana ředitele: Další úspěch v tomto
poměrně oblíbeném sportu na naší škole.
Navazuje na úspěchy chlapců v předešlých
letech a věřím, že nebude poslední.
Blahopřeji.

starosta TJ Sokol - M. Pospíšil
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Volby do Evropského 
parlamentu

se konají v České republice v rozmezí 
od 11. do 12.června 2004.

MČ Praha Dolní Chabry hledá 
dobrovolníky pro práci v okrskové 

volební komisi.
Zájemci, prosím, hlaste se na radnici 

u pani Vostřákové.
Děkujeme za Vaši pomoc.

„Neexistují špatné otázky, ale špatné odpovědi a neexistuje nic,
na co by se nedalo slušně zeptat"

Ptáme se členek zastupitelstva - starostky J. Plevové a místostarostky PhDr. V. Doušové

Jaká je Vaše nejoblíbenější osobnost ve veřejném životě?
J. Plevová (dále JP) : Od dob Karla IV. je to těžké! Možná Marek Eben.
V.Doušová (dále VD) : Dalajláma

Máte životní krédo, citát, přísloví..?
JP: Žít  a nechat žít.
VD: Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě!

Váš dosavadní životní úspěch?
JP: Odnaučila jsem se závidět.
VD: Neustupuji násilí ani davové psychóze, ačkoli je to někdy těžké, respektuji svobodu
druhých, ačkoli to někdy svádí a nesoudím druhé, ačkoli odsuzování je naším národním zvykem.

Proč jste vstoupila do komunální politiky?
JP: Já nepovažuji svou současnou práci jako politické dění. Chci v rámci svých možností
pracovat pro lidi v Dolních Chabrech tak,  aby se pro ně zlepšilo prostředí, ve kterém žijí.
Samozřejmě, že se s politikou setkávám, protože z politických důvodů bylo rozhodnuto
jinak, než by bylo správné (dle mého názoru), ale s tím musím počítat.
VD: V mnoha oblastech a oborech mám co nabídnout.

Čím se myslíte, že jste nejvíc užitečná v práci zastupitelstva?
JP: Moji užitečnost musí posoudit jiní. Já se snažím odvádět dobrou práci.
VD: Každý z nás je cenný svou jedinečností a to nejen v zastupitelstvu, ale na celé této planetě.

Co bude jiného (lepšího) v Chabrech za 4 roky, až skončí volební období?
JP: To si povíme za 4 roky. Nemám křišťálovou kouli, ale něco určitě.
VD: Nová knihovna, přestavěná MŠ, čisté rybníky a potok, nové chodníky a silnice, byty...

Vzkaz čtenářům Zpravodaje?
JP: Držte nám palce, když se bude dařit nám, bude se dařit i vám.
VD: Nevěřte všemu, co čtete a slyšíte, spoléhejte jen na svůj zdravý úsudek.

Děkujeme oběma klíčovým ženám naší chaberské politiky za  jejich odpovědi.    

Alena Nigrinová
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STŘÍPKY (nejen z chaberské politiky)

„Hustý náměstí“
Když je něco zvláštního, pozoruhodného či extrémního, teenageři
prohlašují: „To je hustý!“ Hrušovanské náměstí v Chabrech je pro mě
neoficiální centrum naší vesničky střediskové. Musím říct, že je fakt
HUSTÝ. A to ve smyslu: špinavé, neupravené, lemované polozbo-

řenými soukromými stav-
bami, zkrátka do podoby
náměstí běžného bavorského
městečka má hodně daleko.
Co bude dál? Na Úřadě leží
projektová dokumentace
nového pojetí náměstí i ko-
munikací od ZŠ až ke

křižovatce za Úřadem. Investorem této rozsáhlé akce má být
Magistrát, ale časové a finanční hledisko je v tuto chvíli v nedohlednu.
Snad až mě mé děti vyzvednou v domově důchodců a pojedeme 
se podívat na naše náměstí, budu moci zvolat: „To je teda hustý!“  
(ve smyslu krásný).

V hlavě mám asi brouka....
Má čtyřletá dcera se o vánocích neustále škrábala ve svých
kudrnatých vláskách. Plácala jsem ji přes ručičku, protože jsem
se domnívala, že je nervózní, roztržitá. 
Až naše babička odhalila, že příčinou je
VEŠ domácí. Mezitím se broučci
přestěhovali také do mé hlavy a později
i do několika hlaviček dětí z MŠ
Bílenecké náměstí. Na jejich počest paní
učitelky z MŠ vyzdobily okna různými
broučky - našimi "nezdolnými kamarády".
Se vstupem do EU očekávejme v Cha-
brech návštěvu VŠI EVROPSKÉ.

Vy parchanti! 
Parchant znamená nemanželské dítě. Mimo to šlo o jednu
z nejmírnějších nadávek p. Pankovičové, kterými nás bezdůvodně
označovala každé ráno, když jsme my - rodiče - vedli své děti do MŠ.
Osobně jsem na ni podala stížnost, jindy jsem se s ní snažila lidsky

pohovořit, vše marné. Vždy vyšla před
dům, křičela a křičela. Lidé se mstili např.
vylitím barvy na její dům. V únoru p.
Pankovičová zemřela. Jde o smutný
STŘÍPEK o nešťastné a nemocné paní.
Shodou okolností jsem byla svědkem
příjezdu pohřební služby k jejímu domu.
Pohled na vynesenou rakev ve mě
vyvolával smíšené pocity. Je kruté, ale
pravdivé napsat: pro všechny rodiče

i zaměstnance školky jde o jistou úlevu a poněkud klidnější rána. Ale
věřte, že v tu chvíli bych si daleko víc přála, aby na mě p. Pankovičová
v plné síle a zdraví zavolala: „Vy parchanti...“. Odpustila jsem jí.
(Hned další den zmizela z jejího domu poštovní schránka).

Škopkařský střípek
Škopkaři = lidově pivaři. Pocházím z K. Varů, tak jsem silně
becherovková, ale trochu pivečka si občas ráda dám. (že po něm
rostou prsa nemohu potvrdit). S dcerou Klárkou jsme se vydaly na
pochůzku po chaberských hospodách, abychom srovnaly CO a ZA
KOLIK kde točí. Tady jsou výsledky: U Sparťana - Gambrinus 10° Kč
16,-, Granát 12 ° Kč 16,-, U Kulhánků - Gambrinus 10° Kč 15,-,
U KARLA - Gambrinus 10° Kč 17,-, Plzeň 12° Kč 20,-, U Míšků -
Staropramen 10°  Kč 13,50, Granát 12° Kč 15,-, Gambrinus 10° Kč
17,50 a Na Hřišti - Gambrinus 10° Kč 14,-, Plzeň 12° Kč 20,-.
Mimochodem Na Hřišti zorganizovali 21. 2. úžasné vepřové hody.
Občas slyším od svého otce, vášnivého fotbalisty, jak u televize řve na
faulujícího fotbalistu:"Ty prase!". Nevím, jaké prase zapíchli Na
Hřišti 21. 2., ale játýrka a jitrničky, které tam podávali, byly vskutku
znamenité.(krk).

Vzorný řezník
Pro bezproblémové chování propouští
pankrácká věznice našeho řezníka vždy
od úterý do neděle domů. Uleví se tak
i státní pokladně v kolonce vězeňské
výdaje. Během pobytu na svobodě nesmí
pan řezník Kubík přijít do styku s NOŽEM!

Těším se zase příště

Vaše     Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Jiřím Kubelkou
od r.1990 ředitelem ZŠ Praha - Dolní Chabry

Pane řediteli, co Vám ve Vaší funkci udělalo v poslední době radost
a co Vám radost neudělalo?
Překvapila mě p. starostka svou vstřícností k návrhu přístavby
nářaďovny u tělocvičny, čtvrté místo v celopražské soutěži žákyň ve
florbalu - podle mého odhadu se zúčastnilo nejméně 80 družstev.
Naopak negativně mě zaskočila zpráva z Anglie, že p. učitel Strejček,
který se jel zdokonalovat v angličtině, se  už  asi nevrátí. Prý doufá,
že se vstupem do EU už bude konečně jako učitel v Anglii
ohodnocen "na úrovni" a mimo jiné našel v této zemi svůj sen. Bude
nám chybět.

Trochu statistiky - vyberme zajímavá čísla z výroční zprávy o Vaší
škole..
Máme cca 240 žáků (většina z Chaber, někdy přijmeme žáky z jiných
oblastí na žádost jejich rodičů,  protože se proslýchá, že s nimi máme
větší trpělivost, než jinde). Máme 18 učitelů, z toho 5 mužů.
Průměrná hrubá mzda pedagog. pracovníků v r. 2002/03 činila cca Kč
16 000,- včetně přesčasové práce a osobního ohodnocení. Průměrný
věk učitelů je 45 let. Co se týká úspěšnosti našich žáků, loni bylo
přijato 7 dětí z 5. třídy (26 žáků) na víceletá gymnázia, z 9. třídy (17
žáků) bylo přijato na střední školy s maturitou 10 žáků.

Existují na Vaší škole případy drog, šikany apod.?
Drogovou závislost jsme na konkrétním případu zatím naštěstí řešit
nemuseli, šikana se občas (1-2 případy za rok) vyskytne. Řešíme to
přes třídní učitele a rodiče, horší je fakt, že často rodiče těchto dětí
přiznají, že na ně sami nestačí.

Říká se, že jsou děti stále „horší, agresivnější“.
Bohužel ano,  díky televizi, novinám a počítačovým hrám. Ptáte se,
jaké máme na ně nástroje... Sociálku, ale k tomu sáhnout nechceme,
tak trpělivě komunikujeme s rodiči. Žáci provokují i různými
menšími výstřelky, např. lepením mokrého toaleťáku na zdi (drží to
báječně).

Vaše škola vybudovala mimo rozpočtové prostředky moderní šatny,
finančně se na akci podíleli sponzoři, hlavně Spolek přátel
chab.školy, firma Norske Skog a Kittfort. Co chystáte dál?
Oříškem je rekonstrukce škol. jídelny. 1. fáze proběhne o jarních
prázdninách (výdejní pulty za cca 120 000,-) a až "nakoupíme"
peníze, rozjedeme zbytek - jídelní komplety. Celkem za 300 000,-.
Zdůrazňuji, že bez podpory sponzorů bychom se museli značně
omezit.

Jaká je podle Vás úroveň výuky cizích jazyků a informatiky na Vaší
škole?
Učíme angličtinu a tu máme učiteli pokrytou, i když ne každý ji
vystudoval a je takzvaně aprobovaný. Bohužel  od ministerstva
školství jsme nedostali na pracovnu výpočetní techniky ani korunu,
protože jsme byli zařazeni do 2. vlny škol. Po zkušenostech
s nepovedeným projektem  p. ministryně Buzková projekt Internet
do škol, jeho druhou fázi, zastavila a teď čekáme alespoň na slíbený
příspěvek Kč 250 000,- pro rok 2005. Zatím musíme vystačit sice
s darovaným, ale funkčním hardwarem, použitelným pro výuku
vyučovacích předmětů.  

Množí se absence žáků. Máte s tím problém?
Zavedli jsme limit 10 dní ve školním roce pro „rodinné důvody“ a je
na rodičích, jak s tím naloží. Nepočítáme do toho samozřejmě
zdravotní důvody, ale rodinnou rekreaci mimo prázdniny apod.

Vzpomínáte si na nějaké výrazné žáky?
Mojí žákyní byla např. p. arch. Poláková, která pro školu zpracovala
řadu návrhů na zlepšení školy a z těch slavných např. Jitka Asterová
(milovala brannou výchovu). Učím už spoustu let a často se mezi
dětmi vyskytují věrné kopie rodičů, které jsem učil před lety.

Rok 2004, bude něčím výjimečný?
Stálý problém = peníze. Ministerstvo hradí škole mzdy + učební
pomůcky (5 000 000,- ročně), obec hradí provozní náklady (cca 1 500
000,-) a přispívá na školy v přírodě (360 000,-). Pro názornost - ze
zákona náleží učitelům navýšení platových tarifů, ale z usnesení
zastupitelstva MHMP  pro rok 2004 vyplývá, že rozpočet školy je o 30
000,- Kč menší. Tak přijde na řadu rozpočtové řízení.
No uvidíme ...

Děkuji za rozhovor . Alena Nigrinová
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