
 
  

Slovo starostky 
 
Že bychom se konečně 
dočkali? Čeho? Připojení  
autobusové linky č. 162 k 
metru.  
 
MČ Dolní Chabry, byla (a 
dosud je) jedinou městskou 
částí, která neměla přímé 
spojení autobusu MHD na 
metro. Už i každá okolní 
vesnička se k metru dostala 
přímo, jen „chaberáci“ museli 
vystoupit, přejít a nastoupit. 
Nyní, kdy se výstavba metra 
posunula k Chabrům blíže, se 
můžeme těšit téměř všichni, 
že se nám zrychlí cestování, 
že se do středu Prahy, nebo 
na její opačný konec 
dostaneme o něco rychleji. 
Napadlo mě rčení „Nejde-li 
hora k Mohamedovi, musí 
Mohamed k hoře.“  V tomto 
případě jsou horou myšleny 
Dolní Chabry. Pak, že nejsme důležití. 
 
Tak tedy autobus 162 konečně pojede k metru.  
 
Určitě Vás bude zajímat, kde budou zastávky. Zajímalo to i členy 
zastupitelstva a to z toho důvodu, abychom opětovně nebyli vyřazeni z 
dění a mohli se vyjádřit k optimální trase pro občany Dolních Chaber. 
 
První konkrétní návrh připojení autobusu 162 na metro jsem 
projednávala se zástupci ROPIDu  5. února t.r. Strávili jsme nad mapou 
více než hodinu a dohadovali se o umístění zastávek. Předložený návrh 
byl ten, že autobusová linka 162  bude mít ukončení v ulici Nad Šutkou a 
vstup do metra bude směrem k Salesiánskému divadlu. Na mapě, která 
mi byla předložena nebylo patrné, jak daleko je v podzemí přístup na 
nástupiště vlaků a zástupci ROPIDu  mi to nebyli schopni sdělit. Trasa k 
hlavnímu vchodu umístěnému v ulici Pod sídlištěm (Katastrální úřad) se 
mi zdála z Kobyliského náměstí dlouhá. Scházelo i napojení 162 na 
tramvaj. Proto jsem požadovala ukončení 162 v ulici Pod sídlištěm, na 
hlavním terminálu, současně s ostatními linkami včetně linek PID 
(Příměstská integrovaná doprava). S tímto závěrem jsem seznámila radu 
MČ a  následně na veřejném zasedání i zastupitelstvo MČ a oznámila jim 
vyjednanou schůzku  se stavbyvedoucím ing. Drholcem  dne 16.2.2004 
přímo na místě, abychom se mohli přesvědčit na vlastní oči jak daleko je 
v podzemí umístěno nástupiště vlaků metra. 
 
Všichni členové zastupitelstva, pokud měli zájem, se mohli účastnit. 
Dne16.2 v 17 hodin byli na místě: starostka J.Plevová, zástupce 
starostky PhDr V.Doušová, radní Mudr. Z.Dvořák a ing. Z. Foit.  Prohlédli 
jsme si trasu, po které bychom v budoucnu sestupovali do metra a zjistili 
jsme, že navrhované řešení tj. připojení na metro autobusu 162 v ulici 
Nad Šutkou nám vyhovuje, trasa k nástupišti je krátká a poté, co bylo 
rozhodnuto, že se nebude rušit tramvajová zastávka  Ke Stírce , budeme 
mít i připojení na tramvaj. Takže jsme se nakonec rozhodli akceptovat  
navrhovanou trasu tj. ukončení 162 v ulici Ke Stírce s připojením na 
metro v ulici Nad Šutkou.  
 
S tímto závěrem seznámili zástupci MČ ing. Foit a J. Vokáč  všechny  
zúčastněné strany na jednání 24.2.2004 , které se konalo na místě 
stavby a všichni s tím souhlasili. 
 
Od té doby  však proběhla ještě mnohá jednání kdy bylo pokaždé 
všechno jinak a konečný návrh byl ten, že budeme ze 162 vystupovat v  
ulici Horňátecké a sestup do meta bude před rohovým domem na 
Kobyliském náměstí. Tato trasa by byla nejdelší ze všech, proto byla 
naprosto nepřijatelná. Po intenzivním jednání s vedením Dopravního  
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podniku a zástupci ROPIDu  se podařilo prosadit a snad už je to opravdu 
konečné řešení, připojení k metru v ulici Nad Šutkou. 
 
Další jednání s ROPIDem probíhá v současné době  a týká se možnosti  
připojení k metru lokality kolem Spořické ulice. Pokud všechno dobře 
dopadne, mohli by se občané z této lokality vozit k metru od září tohoto 
roku. Ale jsme teprve na začátku jednání.    
 
Možná, že by na těchto řádcích mělo být napsáno spíše pár  slov, které 
by se týkaly  našeho vstupu do Evropské unie, ale významem  pro nás 
„chaberáky"  je důležitější připojení k metru a je smutné, že jsme byli v 
Evropské unii dřív, než u metra.                                

J. Plevová - starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z OBSAHU VYBÍRÁME: 
 
Informace z radnice: 
Bezplatné právní porady                                                         … str. 2 
 
Česká republika a Evropská unie                                        … str. 3
 
Kde najdete své zastupitele…                                             … str. 4 
 
Dětský den                                                                             … str. 8
Foto
os
Školská a sportovní komise vyhlašuje
  

FOTOSOUTĚŽ 
 

"Léto v pohybu" 
 

grafie formátu 20x30 cm podepsané na zadní straně odevzdejte 
obně v obálce označené "fotosoutěž - Zpravodaj" na Úřad MČ 

nejpozději do 1.9.2004. 
Báječné ceny zajištěny. 

Vyhodnocení bude provedeno ve Zpravodaji. 
 

Těší se komise + rada Zpravodaje 
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Vzpomínka padlých 5. května 1945 
 
 Jako každý rok položili věnce a kytičky zástupci obce a členové Sokola 
 

                   Zasedání  Rady MČ ze dne 5.4.2004 
 ad 1)  Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání Rady MČ. Bez připomínek. 
ad 2) V tomto bodě Rada MČ projednala zakoupení věcného daru v hodnotě 1.100,- 
Kč u příležitosti narození dcery p. Mgr. Kalábové. Rada souhlasila s tímto darem, 
který bude hrazen z repre fondu p. starostky. 
ad 3) Dále byla projednána nabídka firem na péči o zeleň v roce 2004. Celkem se do 
veřejné soutěže přihlásilo 5 firem: Libosad, s.r.o., Meandr – ing. Bartoň, TAXUS – A. 
Růžička, firma Karel Černý a firma Bukovský. Došlo k diskusi a k porovnání nabídek 
jednotlivých firem. PhDr. Doušová upozornila na činnost firmy Růžička v loňském 
roce, kdy tato firma udržovala zeleň v Dolních Chabrech. Rada, po zvážení všech 
nabídek, vybrala firmu Libosad, s.r.o., se kterou bude uzavřena mandátní smlouva.  
ad 4) Rada MČ se dále vyjádřila k výběru firmy na údržbu počítačové sítě na ÚMČ 
Praha – Dolní Chabry. Posoudila dvě nabídky a to: firmy Software service p. RNDr. 
Františka Mantlíka a nabídku firmy DATACO s.r.o. p. Davida Průši. Došlo 
k porovnání  nabídek a bylo dohodnuto, že dojde k uzavření mandátní smlouvy na 
„zkušební“ dobu 3 měsíců s firmou F. Mantlík.  
ad 5) Rada MČ projednala nabídku JUDr. Kokešové na bezplatné právní porady pro 
občany Dolních Chaber. Jednalo by se o bezplatné krátké čtvrthodinové právní 
porady, uskutečňované maximálně 1xměsíčně v prostorách zasedací místnosti 
ÚMČ. Rada souhlasila s touto nabídkou. 
ad 6) Dále byl projednn předložený návrh p. Ing. Aleny Nigrínové na rozdělení části 
příspěvku komise pro tělovýchovné jednoty. Příspěvky budou rozděleny podle 
rozsahu akcí na rok 2004 jednotlivých sportovních subjektů: TJ ZŠ Dolní Chabry, 
Sportovní  klub fotbalistů a TJ Sokol Dolní Chabry. Rada s tímto návrhem souhlasí. 
S každým příjemcem daru bude sepsána darovací smlouva, kterou podepíše za MČ 
starostka a předsedkyně školské a kulturní komise. 
ad 7) V tomto bodě podala p. starostka Radě informaci vestavby MŠ Bílenecké nám. 
33. Předání stavby bylo zahájeno 4.3.2004 a ukončeno 15.3.2004. Ze strany p. 
starostky také došlo k vysvětlení vyčíslení nákladů investice.   
ad 8) Dále p. starostka informovala Radu MČ o ponechání nevyčerpané účelové 
dotace ve výši 1.028.188 Kč v rozpočtu MČ na rok 2004. Tato dotace bude použita 
ke stejnému účelu a to k dokončení rekonstrukce Mš Bílenecké nám. 33.  
ad 9) Rada MČ byla dále informována o záměru přistavby nářaďovny v areálu ZŠ. 
Tento záměr byl projednán i se ředitelem ZŠ p. Mgr. J. Kubelkou. Na přístavbu 
nářaďovny by měla být zadána studie, kterou vypracuje ing. Švarcová. Tento projekt 
je nutný pro zažádání MHMP o finanční dotaci na přístavbu. Cenová nabídka studie 
je 21.000 Kč, tato částka bude hrazena z rozpočtu MČ 6171 5169.  
ad 10) V tomto bodě byla předložena ke schválení kúpní smlouva na prodej 
nemovitosti. Jedná se o dům čp. 40 v ul. Jirkovské, na kerý probíhala veřejná soutěž 
a který má být prodán p. MUDr. Olze Škopkové. V předložené kupní smlouvě však 
byly shledány nejasnosti, proto Rada MČ s touto kupní smlouvou nesouhlasí a 
ukládá právníkovi tuto smlouvu přepracovat a p. starostce předložit přepracovanou 
kupní smlouvu na příštím zasedání Rady MČ.  
ad 11) Různé: Ukončení linky autobusu č.162 u stanice metra Kobylisy. V minulém 
týdnu došlo k opětovnému jednání mezi MČ Praha – Dolní Chabry a Dopravním 
podnikem hl.m.Prahy, tohoto jednání se zúčastnila za MČ p. starostka a p. ing. Foit. 
Stále trvá ze starny MČ požadavek na připojení aut. linky  162 k metru v blízkosti 
vstupu do metra v ulici Nad Šutkou, popřípadě v ulici Pod sídlištěm. Dopravím 
podnikem navrhované řešení napojení  162 v ulici Horňátecké je pro MČ nepřijatelné 
z důvodu dlouhé trasy. 

Zasedání Rady MČ ze dne 22.3.2004 
ad 1) Proběhla kontrola zápisu z předešlého 29. zasedání  Rady MČ Bez  
připomínek.  
ad 2) Paní starostka přednesla žádost Místní knihovny v Klánovicích o zapůjčení 
prosklené vitríny od 19.4.04 – 20.5.04, která je majetkem Úřadu MČ Dolní Chabry, 
knihovna v Klánovicích se hodlá zapojit do putovní výstavy  o povodněmi zničené a 
nyní již zrestaurované Pražské bibli z roku 1488. Rada souhlasila s uzavřením 
dohody o výpůjčce. 
ad 3) Paní starostka seznámila Radu s návrhem usnesení č. 201/004/Rady MČ – 
pronájem nebytových prostor v přístavbě ZŠ Spořická. Na záměr MČ odpověděli Ing. 
Luděk Patera a Česká pošta, s.p. Oba dva zájemci nabídli  částku 900/Kč/m2/rok. 
Rada odsouhlasila panu Paterovi pronájem  kanceláře ve druhém patře o výměře 12 
m2 za částku 75/Kč/m2/měsíc + poměrnou část za sociální zařízení. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 
Druhému zájmci – České poště budou pronajmuty tři kanceláře v prvním patře + 
sociální zařízení o výměře 15 m2 za částku 75 m2/Kč/měsíc na dobu určitou  a to od 
15.4.04 – 31.12.04 a parkovací stání za 100Kč/m2/měsíc. 
Rada ukládá starostce předložit příští Radě smlouvy o nájmu.
ad 4) Rada přistoupila k projednání dalšího návrhu usnesení č. 0202/004 – nové 
zkušební otevírací době v knihovně v Dolních Chabrech. Paní místostarostka 
navrhla následující otevírací dobu : út-pá 12-18.30, so 11-15. čas mimo otevírací 
dobu by knihovníci věnovali práci s elektronickou databází Clavius. Tato otevírací 
doba by platila od 1.4. – 30.6.2004. 
ad 5) Paní starostka předložila Radě návrh usnesení č. 0203/004 – žádost paní 
Ing.Jarmily Dvořákové o směnu pozemků parc.č.1449/3 a 1448/2. Paní Dvořáková 
navrhuje směnit tyto své pozemky nebo jejich části s pozemky spadajícími do 
vlastnictví MČ – a to s částí parcely 1448/1. 
ad 6) Paní starostka přečetla návrh usnesení č. 0204/004 – Vyjádření k záboru 
staveniště na akci novostavba Bytového domu. Akci provádí firma RS Development 
s.r.o., zábor se týká pozemku s parc.č.1533, trvalý zábor bude zřízen na dobu 3 
měsíce od 13.4.04-13.7.04. Pan Foit přečetl návrh usnesení č. 0204/004, Rada tento 
návrh odsouhlasila a zmocnila starostku k podpisu rozhodnutí. 
7) Paní starostka přednesla Radě návrh usnesení č.0205/004 – žádost MUDr.Olgy 
Škopkové o souhlas s vyčištěním a zabezpečením pozemku v Jirkovské ulici č.40. 
Paní Škopková se ve výběrovém řízení stala potencionální majitelkou domu 
v Jirkovské 40 a než budou vyřízeny formality ohledně prodeje domu, ráda by začala 
s s vyklízecími pracemi. Rada tento návrh schválila ovšem pod podmínkou, že bude 
právníkem sepsána smlouva o smlouvě budoucí, ve které bude v případě úrazu 
přebírat právní odpovědnost MUDr.Škopková. 
8) Různé : Pan Šír předložil Radě návrh dalšího čísla Chaberského zpravodaje.  

 INFORMACE                 Z  RADNICE 
Zasedání Rady MČ ze dne 19.4.2004 

ad 1) Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání Rady MČ. Bez připomínek.  
ad 2) V tomto bodě Rada MČ jednala  o trase autobusové linky č. 152 přes území 
Dolních Chaber. Dne 13.4.2004 proběhlo místní šetření za účasti p. starostky, p. 
místostarostky a zástupců ROPIDu a dopravní policie, jehož předmětem bylo zjistit 
zda by byl možný průjezd obcí kloubovým autobusem. ROPID navrhuje,  aby ve 
špičkách autobus linky č. 152  zajišťoval spojení s metrem C a to, zastávky na ulici 
Spořická a pokračování přes Ústeckou na Kobyliské nám. v jednom směru a 
odpoledne v opačném směru. Toto prodloužení linky č. 152 by mělo být zavedeno 
vzhledem k nedostatečné obslužnosti MHD  západní části Dolních Chaber (jedná se 
o oblast okolí ZŠ a přilehlých ulic). Návrhem MČ je prodloužení  trasy autobusu č. 
152 po trase Spořická, s výjezdem přes komunikaci K Ďáblicům na  ulici Ústeckou. 
P. starostka vysvětlila návrh ROPIDu, který chce výjezd linky na komunikaci 
Ústeckou přes ulice Kobyliskou a Prunéřovskou ve směru do Kobylis a v odpolední 
špičce zpět po trase Ústecká, K Ďáblicům, Spořická. Toto řešení  však Rada MČ 
odmítá. Jednalo by se o nárůst hluku, otřesů a exhalací v obytné zóně. Z místního 
šetření vyplynuly skutečnosti, že kloubový autobus se nevejde na Ústeckou ulici 
v místě přejezdu ve směru na Kobylisy (zatarasí tři jízdní pruhy). P. Vokáč podotkl, 
že  průjezd kloubového autobusu ulicí Kobyliskou zhorší bezpečnost provozu 
v oblasti křižovatky Spořická – Kobyliská. MUDr. Dvořák upozornil, že v poslední 
době došlo k velkému nárůstu obyvatel právě v západní oblasti okolí Spořická ulice a 
zájmem MČ by měla být dopravní obslužnost této oblasti. To znamená, trvat na 
prodloužení linky 152 do Dolních Chaber a v případě, že nelze použít kloubový 
autobus, použít na této lince pro některé spoje autobusy „krátké“. Rada tedy 
souhlasila s prozatímním řešením dopravní obslužnosti v lokalitě okolo Spořické 
ulice za podmínek, že bude využita trasa Spořická, K Ďáblicům, Ústecká v obou 
směrech. Nesouhlasí s využitím trasy Spořická, Kobyliská, Ústecká. S tímto 
stanoviskem bude seznámen ROPID a případně hledáno jiné řešení, které bude 
přijatelné pro obě strany. Dále Rada MČ souhlasila se zajištěním nezbytného 
prodloužení zastávek dle požadavku ROPIDU za podmínky, že finanční krytí této 
akce schválí Zastupitelstvo MČ.   
ad 3)  V tomto bodě Rada MČ projednala odsouhlasení Kupní smlouvy na domek čp. 
40 v ulici Jirkovská, k.ú. Dolní Chabry. Rada souhlasí se zněním kupní smlouvy 
uzavřené na prodej nemovitosti a zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy. 
ad 4) Různé - MUDr. Dvořák vznesl dotaz, který se týkal nepořádku na pozemku 
č.1244, k.ú. Dolní Chabry. (Jde o okolí bývalého „kravína“ při komunikaci 
K Ďáblicům). P. starostka vysvětlila, že s uživatelem tohoto pozemku jednala a do 
konce dubna 2004 mu byl dán termín k uklizení..  
 

Upozorňujeme občany bydlící v ulicích V kratinách, Nad 
úvozem, Vernéřovská, Budyšínská, Libická, Pod Václavem, 
Citolibská, Libochovická a Velemínská na změnu 
odvozového dne domovního odpadu z pondělka na středu. 

Bezplatné právní porady 
  
Dne 2. 6. 2004  od 15.00 do  16.00 hod.  bude v prostorách  Úřadu  MČ  
Praha - Dolní Chabry poskytovat  JUDr. Marilla Kokešová, advokátka  
bezplatné  právní porady občanům,  zejména  podnikatelům MČ Praha - 
Dolní Chabry. 
Jde o krátké  informativní porady v rozsahu  cca 15 minut na jednoho 
zájemce  z oblasti obchodního a firemního práva, nájemních smluv a z 
oblasti nemovitostí (kupní a směnné smlouvy, darovací smlouvy, zástavní 
smlouvy a věcná  břemena     k nemovitostem). 
Na konzultace je nutné se předem objednat na tel. č. 266712468 (pevná 
linka) nebo 603156623 (mobil).  Neobjednaným zájemcům a mimo 
stanovenou hodinu  nebudou konzultace poskytnuty. 
V případě neodkladného pracovního zaneprázdnění  v  uvedený den bude 
JUDr. Kokešovou  stanoven náhradní termín. 
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                                           Informace 

Pro volby do Evropského parlamentu 
konaných ve dnech 11. - 12. června 2004 jsou 

v MČ Praha - Dolní Chabry stanoveny dva volební okrsky:

VO č.1 - KD Ulčova ul. čp. 652/6, Praha 8 - Dolní Chabry

O č. 2 - ZŠ Spořická ul. č. 400/34, Praha 8 - Dolní Chabry
 

VO č. 1 - pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
 

ská, Dopraváků, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, Ládevská, Ledčická, Libědická, 
vická, Počeradská, Pod Křížem, Pod Větrolamem, Protilehlá, Prunéřovská, U Váhy, U 

Větrolamu, Ulčova, Ústecká a Žďárská. 
 

VO č. 2 - pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
 

é náměstí, Bolebořská, Budyšínská, Do Rybníčků, Doksanská, Domašínská, Doubická, 
ořákova, Hrušovanské náměstí, Jirkovská, K Brnkám, Kadaňská, Krbická, Libochovická, 

 Měděnecká, Na Dolíku, Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, 
ská, Pihelská, Pod Hrází, Pod Václavem, Pod Zámečkem, Podhořská, Před Sokolovnou, 
ká, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny, U rybníčka, U Václava, Údlická, V Americe, V 

Kratinách, Velemínská a Vernéřovská. 
á kolaudace 

la zkolaudována přístavba
krovní prostory pro děti a 
dělení, které bude od zář
davky všech rodičů umístit
ší obce a především p. sta
ýt nikdy uskutečněno, a pro

                                     Lenk

 
 

ské republiky do Evropské
e do zastupitelského orgán
niká podle evropského vole
 
ropského parlamentu pro o
 Evropského parlamentu 
nie, který je na území Česk
l věku 21 let, není zbaven

tním občanem, zbaven práv
 může v týchž volbách do Ev
va způsobu hlasování ve 
 České republiky. Neproká
tátu a v případě občana jin
Voliči, který není zapsán 

rčeném pro úpravu hlasov
 čísla nejvýše u 2 kandidátů
í na kandidátní listině uved
ch hlasů odevzdaných pro 
ost funkce poslance Evrop

stky budou občanům rozesí
te chtít vyhledat podrobnějš
leznete na webových stránk

z nebo na webových stránká
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o volbách do Evropského parlamentu  

 unie k 1. květnu 2004 vznikne automaticky občanům České republiky občanství Evropské unie a tím i právo volit 
u Evropské unie - Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát 
bního zákona zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského 

bdobí let 2004 - 2009 se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června 2004. 
může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu 
é republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den 
 způsobilosti k právním úkonům a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, 
a být volen do Evropského parlamentu. 
ropského parlamentu hlasovat pouze jednou, stejně tak kandidovat v týchž volbách lze pouze jednou. 
volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny 
že-li volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného 
ého členského státu také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování 
ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování 

acích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 
 uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Vliv na postup kandidátů, 
eném politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, má zisk nejméně 5 % přednostních hlasů z celkového 
daný kandidující subjekt. Zákon o volbách do Evropského parlamentu  upravuje rovněž důvody zániku mandátu 

ského parlamentu. 
lány nejpozději do 8. června 2004.                                                                                                                               
í informace o volbách do EP na území ČR, najdete je v zákoně č. 62/2003 Sb., o volbách do EP. Další informace 
ách Českého statistického úřadu www.volby.cz, dále na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
ch Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.  
  MŠ Bílenecké nám. Vznikly 
byla vybudována i umývárna a 
í v provozu. Můžeme konečně 
 děti v této MŠ. Bez vstřícnosti 
rostky J. Plevové by však toto 
to Vám všem za to DÍK!                       
a Nikodýmová - ředitelka školy   

 
Rybník

Jak pokračuje akce "čiš
přiložené fotografii. Lesy 
Určitě se už všichni těším
hladině se bude odrážet s
a šumět rákosí. 

 
 

O volbách do Evropského 
parlamentu  
      
Informace o prvních volbách do 
Evropského parlamentu, kterých se účastní 
i občané České republiky.  
 
Nejdůležitější jsou tyto skutečnosti:  
 
- volby proběhnou:  
 
v pátek 11. června 2004 od 1400 do 2200 h 
 
v sobotu 12. června 2004 od 800 do 1400 h
 
- celá Česká republika tvoří jeden volební 
obvod, voliči na všech místech České 
republiky tedy budou vybírat ze stejných 
kandidátních listin  
 
- volí se na principu poměrného 
zastoupení, systém je podobný jako pro 
volby do Poslanecké sněmovny  
 
- hlasy pro kandidátky, které nezískají 5 % 
hlasů, propadají  
 
- každý volič má k dispozici dva preferenční 
hlasy  
tění prostředního rybníka" můžete vidět na 
hl. m. Prahy zde odvádějí pěkný kus práce. 
e na to, až v rybníce bude čistá voda na jejíž 
luníčko, budou se šplouchat ryby, kvákat žáby 

Jaroslava Plevová - starostka 

http://www.volby.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.mvcr.cz/
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Slovenské termální lázně Podhájská 
 

navštívili senioři naší městské části letos na jaře formou čtyřdenního 
autobusovém zájezdu. 
Zájezd zorganizovala komise 
na základě četných iniciativ 
z řad seniorů, kteří vzpomínali 
na loňský pobyt v termálních 
lázních Velký Meder a přáli si 
něco podobného zopakovat i 
letos. 
A co bychom mohli o letošním 
výletu říci? 
Ačkoli se uskutečnil na 
počátku dubna, počasí nám 
přálo, léčivá termální voda 
příznivě ovlivnila kondici všech zúčastněných (voda má podle informací 
na letáčcích lázní stejné složení jako voda mrtvého moře), každý den 
byla možnost podívat se za přírodou i historií  blízkého okolí, večer se 
senioři scházeli při hudbě a zpěvu  a kdo chtěl, i u dalších darů zdejší 
přírody- sklenky zdravého moku . Takže výlet byl příjemný a všem, kteří 
se ptají, zda pojedeme znovu, vzkazuji : příští rok  se pokusíme ! 

Věra Doušová 
 
Sloup, Zákupy, Kamenický Šenov  
 

to byly cíle dalšího výletu pro seniory, tentokrát jednodenního, který se 
uskutečnil v úterý 18.května. Trocha historie, mnoho přírody a také něco 
výtvarného umu našich sklářů, to vše mohlo potěšit a věříme, že také 
potěšilo duše našich výletníků. Další výlet plánujeme až na podzim. 

Věra Doušová 
 
Pro nejširší veřejnost Chaber 
 

Připravila kulturní a sociální komise Velikonoční koncert, který se 
uskutečnil jako vždy v kostele Stětí 
sv.Jana Křtitele v neděli 18. dubna 
odpoledne. Velikonoce jsme 
oslavili nejen vajíčky, výpraskem a 
výslužkou pro koledníky, nejen 
výlety do přírody a konzumací 
velikonočního pečiva, ale také 
trochu duchovně - hudbou a 
malým zamyšlením nad smyslem 
Velikonoc v podání ThDr. Prokopa. 

Věra Doušová 
 

 

Svatojánské slavnosti  
 
jsou bezkonkurenčně nejvýznamnější kulturní událostí, kterou naše 
komise organizuje. Zahájení 
bude opět v kostele a celý 
odpolední průběh bude 
stylizován do staročeské 
pouti- tedy atrakce lidové 
zábavy, stánky s řemesly, 
hudba, zpěv, zábava a 
pohoštění. Do akce se zapojí 
aktivně i škola a školky a 
večerní zábava by měla být 
tentokrát překvapením. 
 
A to hlavní : letošní termín byl určen na pátek 25. června. 
 
Všichni jste vítáni!                                                                Věra Doušová 
 
Zimo sbohem! 
 

 Každoročně probíhá na zahrádce MŠ Bílenecké nám. loučení s BABOU 
ZIMICÍ. Děti pálí studenou, odměřenou bábu na ohni, zpívají písničky, 
opékají buřtíky a veselí se z nastupujícího jara. Je to takové milé 

odpoledne, které připravuje p. 
ředitelka Nikodýmová se svým 
školičkovým teamem. Rodiče 
poklábosí, děti si zařádí a všem 
je moc hezky. A to není málo. 
Bohumil Hrabal to nazval "Každý 
den zázrak". V MŠ Bílenecké 
nám. je teplo celý rok. Díky 
rodinné atmosféře a pohodě, 
která tam panuje.  

 Alena Nigrinová 
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Životní jubilea  
 

 
velmi významná jsme slavili hned 
dvě- nejmladší občanku a 
nejstaršího občana. 
Na jaře jsme přišli pogratulovat 
paní Kalábové, ředitelce mateřské 
školy Chaberáček k narození 
zdravé a krásné dcerky, které je 
v této  chvíli již 6 měsíců a jak 
vidíte ze snímku, dárek za nás 
všechny jí předaly dvě kmotry. 

Přejeme mamince i dceři hodně zdraví a štěstí a radosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejstarším občanem Dolních Chaber se stal letos náš oblíbený občan 
a slavný hudebník, pan Josef Šoltys, 
jemuž bylo dne 30.4.2004 pěkných 94 
let. Jménem nás všech mu 
pogratulovaly a předaly dárek paní 
starostka a místostarostka  a  také my 
mu přejeme ještě mnoho zdraví a 
dobré mysli do dalších let. Věříme, že 
jeho humor a radostná povaha jsou 
jedním z nejdůležitějších „tajemství“ 
jeho dobré kondice. Doufáme, že to tu 
s námi vydrží alespoň do stovky  a 
pak to teprve pořádně oslavíme. 

Věra Doušová 
 

Chaberská kapela Houpačka - druhá v republice! 
 

Jsme dětská folková kapela původně z jedné třídy chaberské školy. Ze 
začátku jsme hráli v početnější sestavě, ale nyní je nás pět. Máme 
klavíristku Kláru Hartlovou, kterou občas můžete vidět i u afrického 
bubnu (tzv.bonga). Za kytarou stojí Patrik Michalů a Matěj Zralý. Sólistka 

Denisa Nováková zpívá a na flétnu 
hraje Iveta Pisingerová.Ta si stejně 
jako Klára a Denisa někdy sedne 
k bubnu. Naše kapela vznikla v roce 
1999. Do našeho repertoáru patří 
především irské lidové balady ( 
Čarodějnice z Amesbury, Dva 
havrani), moravské písně (Mezi 
horami, Hruška, Husličky) a jiné 
folkové skladby.  
Jedním z našich úspěchů byla účast 

na celorepublikovém finále dětské folkové soutěže Brána v Brně. Tam 
jsme postoupili z pražského předkola. Bohužel jsme se  neumístili  mezi 
prvními třemi kapelami. Nejprve jsme byli zklamaní, ale když nás Česká 
tábornická unie ve spolupráci s vedením Brány pozvala na letní hudební 
tábor v Lipnici nad Sázavou, 
potěšilo nás to. Tábor byl úžasný. 
Získali jsme na něm hodně 
kamarádů a zkušeností. Hráli jsme 
každý den. Jedním z největších 
zážitků bylo hraní ve sklepení 
lipnického hradu. Poslední táborový 
den jsme se zúčastnili velkého 
hudebního festivalu „Folková 
Lipnice“.   
A dalším velkým úspěchem se 
stalo 2.místo v republikovém 
finále dětské Porty. Do této soutěže jsme nacvičili novou  
instrumentální skladbu, kterou pro nás napsal náš kapelník a učitel 
Jakub Linhart.  
První koncert, kde jsme účinkovali, byl v Domku dětí a mládeže 
v Praze 8. Od té doby  jsme hráli například v Klubu Mlejn ve 
Stodůlkách, v divadle Za plotem jako předskokani kapely Jauvajs a 
na mnoha jiných pódiích. Hraní a zpívání nás moc baví a doufám, že 
se naše písničky někdy dostanou i k Vám, máte k tomu příležitost 
25. června na Svatojánských slavnostech, které se budou konat na 
Hrušovanském náměstí.  
Pokud se chcete podívat, máme i internetovou stránku: 
„http//:www.volny.cz/kapela.houpacka“ nebo nám můžete i napsat 
na e-mail: houpacka.praha@seznam.cz .                                        

Za Houpačku Iveta Pisingerová 

mailto:houpacka.praha@seznam.cz
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Milí spoluobčané, vážení 
podnikatelé! 
 
V minulých letech Vám již byla několika články 
v Chaberském zpravodaji naše Mateřská škola – 
Bílenecké náměstí  představena a byli jste tehdy 
seznámeni především s organizací v MŠ, 
činnostmi a akcemi, které pro naše děti, ale také 
pro jejich rodiče pořádáme, nebo kterých se 
zúčastňujeme.  
Také jsme si však v článcích povzdechli, že již 
několik let nemůžeme uspokojit zájem všech 
rodičů, kteří žádají o umístění dětí právě v naší 
školičce. Nyní se však situace změní. Neboť 
bude dokončena přístavba započatá v loňském 
roce a prostory tak budou splňovat podmínky 
pro rozšíření o jedno oddělení, tj. o 25 dětí. 
Jenže ač jsou nově vzniklé místnosti pro druhé 
oddělení velmi pěkné, je třeba tyto plochy ještě 
zařídit vhodným dětským nábytkem, vybavit 
hračkami a učebními pomůckami, také dovybavit 
školní kuchyň a v nemalé míře dát do pořádku 
původní místnosti, které byly probíhající 
přístavbou částečně poničeny. Což znamená 
především opravit stropy a zdiva, a hlavně pak 
vymalovat celou budovu. 
Moc bychom si totiž přáli mít prostředí pro naše 
nejmenší opět pěkné, čisté a útulné. Přes 
značnou pomoc naší obce zůstává ještě mnoho, 
co bude do nového školního roku potřeba 
zajistit, a protože mi není lhostejné, do jaké míry 
se vše povede. Přicházím tímto článkem 
s prosbou, zda mezi Vámi spoluobčany není 
někdo, kdo by se mohl stát sponzorem a 
napomohl nám ke zdárnému dokončení této 
mateřské školy. 
Za dosavadní spolupráci a sponzorské dary chci 
tímto poděkovat především pánům Němcovým 
z Triocampu – Dolní Chabry a firmě Kittford – 
bratrům Doksanským, dále pak p. Hronkovi, 
Kubičkovi, Doksanskému, Geffertovi a všem 
ostatním, kteří nám jakkoli v minulosti pomohli. 
Telefonické spojení na naší školu je 284 68 08 
36, osobní návštěva je možná po domluvě 
termínu. 
 
Děkuji za věnování Vašeho času tomuto článku 
a těším se na případnou spolupráci. 
 
                       Lenka Nikodýmová - ředitelka MŠ 
 
 

 
 

 

 
                                        

 
 

Školská a sportovní komise zve na    DĚTSKÝ DEN   1.6.2004 od 9 h do 12h v areálu ZŠ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ročník VELKÁ CENA GUSTAVA PEŠI 
 
                                                                                          Polovina měsíce dubna se stala již po osmé velkou událostí naší tělocvičné jednoty. Uskutečnil   
                                                                                          se běžecký závod na počest velkého vyznavače maratonských závodů Gustava Peši. Tento  
                                                                                          mimořádný člověk, přítel a kamarád nevynikal na poli sportovním oslnivými výkony, ale svojí  
                                                                                          houževnatostí a nesmírnou vůlí. Za svého působení v této disciplíně absolvoval více než 300  
                                                                                          maratonských závodů, z nichž ani jeden nevzdal. Rekord uběhnutých závodů nebyl překonán.  
                                                                                          Námi pořádaný již 8. ročník "Velké ceny Gustava Peši" se uskutečnil 17.4. 2004 a byl rozdělen   
                                                                                          na dvě části. 
                                                                                          Dopoledne v 1030 - 1200 hodin běh dětí v pěti kategoriích, odpoledne hlavní závod dospělých v  
                                                                                          osmi kategoriích a to pěti mužských a třech ženských. Začátek závodu byl ve 1400 hodin. V obou 
                                                                                          závodech se start uskutečnil na konečné zastávce autobusu 162 v Dolních Chabrech u hřbitova. 
                                                                                         Trať pro děti je volena podle stáří, v délce 200m předškolní děti, v délce 400m mladší žáci a  
                                                                                          žákyně a 1000m starší žáci a žákyně. Ceny za vynikající sportovní výkony nebyly zanedbatelné 
                                                                                          - míče, sportovní tašky, medaile a diplomy. To všechno stálo za to, aby se všichni snažili  
                                                                                          zvítězit. K závodu se dostavilo 28 dětí. Rádi bychom v příštím roce přivítali i více závodníků. 
                                                                                         Hlavní závod byl odstartován ve 1400 hodin za účasti 58 startujících a měřil 4500m v krásném       
                                                                                         prostředí Drahaňského údolí. Začátek trati vede asfaltovou cestou k nádrži a na jejím konci 
odbočuje vlevo lesními pěšinami, míjí zadní část chatové oblasti a v nejzazší části sbíhá k můstku přes potok a proti jeho proudu je vedena na cestu 
vedoucí k Brnkám a končí pár metrů od startu. Pro orientaci jsme trať značili proužky krepového papíru. 
Prvního závodníka v cíli jsme přivítali za 15 minut 36 vteřin a posledního za 29 minut 7 vteřin. Všichni různě unaveni, ale spokojeni, jak s prostředím, 
které jsme vytvořili, tak s vlastní tratí, která je vedena krásnou krajinou. Počasí se nám vydařilo a tak podle nás i podle účastníků závodu, se kterými 
jsme při "posezení s občerstvením" hovořili, jsme prožili krásný den. 

M. Pospíšil
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"Neexistují špatné otázky, ale špatné odpovědi a 
neexistuje nic, na co by se nedalo slušně zeptat"
 
3x ODS: Ing. Miloslav Pexa, Oldřich Valchář a Ing. Ladislav Borhy 
 

Jaká je Vaše nejoblíbenější osobnost ve veřejném životě? 
M. Pexa (dále MP): Václav Klaus. 
O. Valchář(dále OV): Václav Klaus. 
L. Borhy (dále LB): Václav Klaus. 
 

Máte životní krédo, citát, přísloví..? 
MP: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. 
OV: Hlavně zdraví. 
LB: Vesluj usilovně, štěstí je vítr, který ti možná foukne do plachet.  
 

Váš dosavadní životní úspěch? 
MP: Každý člověk prožívá různé životní úspěchy a prohry. Je těžké označit 
některý z úspěchů za životní. 
OV: Rodina a prosperující firma. 
LB: Skvělá rodina a občasné úspěchy v práci. Vnitřní pohoda. 
 

Proč jste vstoupil do komunální politiky? 
MP: Je snadné kritizovat zastupitelstvo. Obtížnější je pokusit se něco pro obec 
udělat a to ve svém volném čase. Nechci být jen kritikem. 
OV: Z obavy že vyhrají komunisté. 
LB: Není mi lhostejné místo, kde žiji.  
 

Čím se myslíte, že jste nejvíc užitečný v práci zastupitelstva? 
MP:Usiluji o zlepšení podmínek v ZŠ. Ředitel ZŠ je výborný pedagog a věnuje 
vzdělání a volnému času dětí více, než je jeho povinnost. Není však technik a 
proto se snažím mu pomoci v technických záležitostech provozu školy. 
OV: Rovným přístupem ke všemu. 
LB: Ve stavební komisi, teď např. urychluji výstavbu komunikací U Větrolamu. 
 

Co bude jiného (lepšího) v Chabrech za 4 roky, až skončí volební období?
MP: Chabry se potýkají s nedostatkem dětských hřišť a podobných prostor. 
Doufám, že se nám podaří najít pozemky a umožnit dětem hrát si  kulturně. 
OV: Rada i zastupitelstvo. 
LB: Hlavně ať fungují základní věci jako čistota, doprava a vstřícnost úředníků. 
 

Vzkaz čtenářům Zpravodaje? 
MP: Dolní Chabry jsou i Vaše obec !!! 
OV: Aby se nebáli do Zpravodaje napsat o čemkoliv. 
LB: Nešetřete své zastupitele! Chtějte maximum. Alena Nigrinová
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STŘÍPKY (nejen z chaberské politiky) 

 
Tento trabant-sympaťák ve 
španělských barvách neustále 
odpočívá kousek od hospody U Míšků. 
Každý den se uctivě pozdravíme a 
máme svá očekávání. On si přeje, 
abych ho pozvala k Míškům na jeden 
půllitr(benzínu) a já si přeji, aby brzy 
zmizel. Mimochodem – dlouhodobě 
odstavená vozidla na nelegálních 
místech hlaste na Úřadě, kde budou 

řešit jejich odstavení. Promiň tráboši. Nejsem "bonzák", ale někdo to 
nahlásit musí. Nebo se mýlím a ty to POŘÁDNĚ ROZJEDEŠ? 

 
Pověšení prezidenta je věc dobrovolná. Myslím 
jeho obraz na úřadech, ve 
školách apod. O umístění 
obrazu rozhoduje vedoucí 
organizace. Na zdravotním 
středisku u p. doktorky 
Hamáčkové a sestřičky p. 
Vokurkové v ordinaci visí stále 
Václav Havel. Je mi sympatická 

SVOBODA, kdy mi nad hlavou visí někdo, koho si 
vážím nebo koho zbožňuji, koho mám zkrátka ráda. 
(Já mám už dva měsíce vyvěšeného Sámera Issu. Promiňte, Vašci). 
 

Někdo točí peníze, někdo točí 
růžovou kabelkou v Perlové a jiní si 
rádi zatočí "jen tak" klíči od domova na 
šňůrce. Tomuto chlapci se podařilo 
roztočit klíče a zaháknout je na stromě 
ve výšce 7m. Pět lidí mělo hodinu co 
dělat, aby je sundali. Inu, každý máme 
různé koníčky. Jen tak dál a výš, 
chlapče. 
 

 
Můj kolega v zastupitelstvu L. Borhy nemá 
rád členění na Horní a Dolní Chabry. Vždy 
říká: "Jsme přece Dolní Chabry, tak nečleňte 

problémy na 
Dolní a Horní!" 
Z principu má 
pravdu. Jsou 
záležitosti, ve 
kterých jsou si Dolní i Horní Chabry naprosto 
rovny, viďte PEJSKAŘI! 
 

 
 
Tento chaberský VOKOUN 
v předvečer zápasu Česká republika 
v. Spojené státy americké, je 
důkazem, že hokej s námi silně 
zacloumal. Snad tahle generace 
zopakuje NAGANO. 
 
 
 
 
Závěrem VÝZVA: posílejte zajímavé postřehy, fotky a náměty do 
STŘÍPKŮ. Nejlépe e-mailem do Zpravodaje nebo je nechte u p. 
Vostřákové na Úřadě. 
 
Díky a pohodové léto        Alena Nigrinová 
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NA SLOVÍČKO s … 
                      
ThDr. Stanislavem Prokopem  
 
katolickým knězem z farnosti Prosek, pod kterou spadá filiální kostelík 
Sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. 
 
Jak byste charakterizoval náš kostelík? 
Kostel Sv. Jana Křtitele je velmi starý, roku 1908 byla odkryta původní 
freska z 12. století. Je v románském stylu a jde o velmi vzácný kostel. 
V 70. letech proběhla jeho generální oprava a nadešel čas provést 
opravy další. Mimochodem provoz kostela, bohoslužby apod. hradí 
církev, větší stavební zásahy stát za pomoci obcí (už by potřebovala 
opravit střecha). 
 
Jaké akce zde pořádáte? 
Každou 1. neděli v měsíci s vyjímkou prázdnin probíhá bohoslužba (vždy 
od 15 hod) a během roku, v době církevních svátků, několik koncertů 
vážné hudby. 
 
Moc lidí, jak jsem se sama přesvědčila, na nedělní obřady nechodí. 
Je pravda, že Chabry a Ďáblice jsou "bezbožné"? 
Pravda je, že v těchto částech Prahy se církev velkému zájmu netěší. 
Souvisí to úzce s komunistickou érou.  
 
Neměla by jít církev blíže lidem, např. neformálními pořady pro děti, 
pořádáním výstav a zkrátka víc akcí i necírkevního charakteru, aby 
se kostelík zpřístupnil lidem? 
Neumíme se vnucovat jako např. Svědkové Jehovovi. Těžko lidem víru 
ordinovat. Základem katolické církve, která je mimochodem podle sčítání 
lidu nejpočetnější v ČR, je křesťanská rodina. Kdo tyto hodnoty v sobě 
nemá, těžko ho přesvědčíme. 
 
Jak probíhá typický den katolického kněze? 
Každý den vedu bohoslužbu, navštěvuji nemocné, křtím, oddávám, vedu 
dvouměsíční kurzy přípravy snoubenců na manželství, rodičovství. K životu 
patří i pohřby a kremace. 
 
Máte i "necírkevní"  koníčky? 
Jistě, miluji vážnou hudbu a občas čtu detektivky. 
 
Vždy v kostele na mě dýchne vážná, patetická atmsféra. Patří k víře i 
HUMOR? 
Jistě, při mých kázáních se lidé občas pousmějí, to patři k životu. 
 
Zaujala Vás nějaká osobnost, která Vás navštívila? 
Snad Josef Kemr. Byl silně věřící člověk. Bydlel sice v Nerudovce, ale 
jednou tu zazvonil a hezky jsme si popovídali. 
 
Chtěl byste prostřednictvím Zpravodaje něco vzkázat Chaberákům? 
To v jedné větě nejde. Samozřejmě by šlo o APEL na rodinný, 
harmonický, duševní život. A važte si svého kostela. V Čechách je takto 
starých, románských kostelů jako šafránu. 
 
Děkuji za rozhovor                Alena Nigrinová 
 
PS: Během našeho krátkého rozhovoru zazvonily nezávisle dva mladé 
páry v riflích, že chtějí dohodnout termín sňatku. Prosecký kostelík je pro 
tento účel nádherný. V příštím životě se tam vdám. A vezmu si zase p. 
Vlastimila Nigrina. 

 
 

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry. Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková, Miloslav Hofman, Zdeněk 
Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 52 20 73, e-mail: zpravodaj@tripcar.net  Tiskárna: G print spol s.r.o., Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu 
odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Příští uzávěrka 10.9.2004. 

mailto:menhir@tripcar.net

	Slovo starostky
	Pro nejširší veřejnost Chaber
	Chaberská kapela Houpačka - druhá v republice!
	Jsme dětská folková kapela původně z jedné třídy chaberské š
	Jedním z našich úspěchů byla účast na celorepublikovém finál

