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Vážení občané,  
letošní Zpravodaj vyjde 
v jiné podobě, než na 
jakou jste byli doposud 
zvyklí. Je to způsobeno 
změnou v redakční radě 
vyvolanou kritikou ze 
strany některých občanů a 
členů zastupitelstva a 
následnou rezignací pí 
PhDr.Věry Doušové a celé 
redakční rady. Rada 
Městské části ustanovila 
novou redakční radu ve 
složení: redaktorka Julie 
Vaicová, členové rady: 
Miloslav Hofman, Zdeněk 
Šír, Ing. Alena Nigrinová, 
Ing.  Arch. Hana Řepková. 
Doufám, že bude 
Zpravodaj vycházet i 
nadále tak, aby nejen 
informoval, ale přinášel do 
vašich domovů i radost. 
Přeji k tomu nové redakční radě hodně sil a úspěchů a 
zároveň chci poděkovat té minulé za jejich dlouholetou práci 
spojenou s vydáváním Zpravodaje. 
Tolik na úvod a vysvětlení proč je nyní Zpravodaj jiný. 
Co nás čeká v nejbližší době? Především to bude schválení 
rozpočtu na rok 2004. Od 26. ledna jeho návrh můžete vidět 
na úřední tabuli a vyjádřit se k němu. Rozpočet budeme 
schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva MČ dne 11. 2. 
2004 od 18 hodin, na které jste i vy srdečně zváni. 
V loňském roce se uskutečnilo neformální setkání občanů a 
členů zastupitelstva, které přineslo některé podnětné návrhy 
z řad občanů. Chceme tato setkání opakovat i v letošním roce 
a to alespoň 2x do roka. Pokud budete mít zájem, mohou se 
tato setkání uskutečňovat častěji. 
V roce 2004 budou  pokračovat práce na opravě chodníků a 
komunikací, které byly zahájeny v roce 2003, dále práce  na 
vyčištění prostředního rybníka a dostavba MŠ včetně 
provedení fasády. Zahájena bude poslední etapa revitalizace 
Draháňského potoka a po vydání povolení i dětské hřiště 
v ulici  U Václava. 
Věřím, že výčet těchto investičních akcí není úplný a že vás na 
stránkách Zpravodaje budu informovat  o dalších, které 
v tomto roce budou zahájeny. 
Pokud budete v ulicích Dolních Chaber potkávat příslušníky 
nejen městské ale i státní policie, je to proto, že státní policie 
má zájem na tom, aby se snížila kriminalita ve státě a rozhodla 
se tedy pro nejúčinnější postup pro prevenci. Státní policie 
bude, po dohodě s MČ, sledovat  nejen dopravní situaci v obci 
(rychlá jízda, vjezd těžkou mechanizací,…) ale i klid a pořádek 
v obci přes den i ve večerních hodinách a v noci. 
Na závěr dovolte, abych popřála všem členům zastupitelstva  
zdraví, pevné nervy a úspěch v tomto roce. 
                                                                                                   
Starostka MČ 
Jaroslava Plevová 
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INFORMACE Z RADNICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výběr ze zasedání Rady MČ:  
 
Dne 12.1.2004  
     -     jednala Rada o přidělení bytu z kvóty r.2003 přidělené 
MHMP. Na návrh sociální komise Rada souhlasí s přidělení bytu 
p.Miroslavu Jarešovi z Osecké. 
     -     dále Rada odsouhlasila znění smlouvy o ukládání zeminy 
uzavřenou mezi MČ a Ing.D.Stejskalem. 
 
Dne 26.1.2004  Rada 

- odsouhlasila vícepráce na stavbě MŠ Bílenecké nám. 
- schválila projektovou dokumentaci rekonstrukce RD 

Prunéřovská 10 
- vzala na vědomí rezignaci členky školské a sportovní 

komise Marie Richterové a jmenovala novou členku 
komise Ing.Arch.Hanu Řepkovou  

- projednala studii na rekonstrukci hřbitova s návrhem na 
rozšíření kapacity a umístění rozptylové loučky 

- projednala návrh rozpočtu na rok 2004 
- vydala nesouhlasné stanovisko k žádosti fi Central

Group o změně územního plánu 
- projednala žádost o koupi pozemku manž.Kopeckých 

v ulici Pod zámečkem a navrhla cenu 1.100,-
s požadavkem k projednání v zastupitelstvu 

- vyjádřila se k umístění sociálního zařízení na konečné 
busu 162 v ulici Pod zámečkem, kde nesouhlasí 
s umístěním v prostoru zastávky 

jmenovala novou redakční radu Chaberského zpravodaje v tomto 
novém složení: šéfredaktorka – Julie Vaicová, členové rady: 
Ing.Arch.Hana Řepková, Ing Alena Nigrínová, Zdeněk Šír, 
Miloslav Hofman 

POPTÁVKA NA ÚDRŽBU PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ
 

Městská část Praha – Dolní Chabry pravidelně udržuje cca 42 
tis.m2  ploch veřejné zeleně různého druhu – parky, 
komunikační zeleň, keřové porosty. Práce na jejich údržbě 
spočívají v: 

- sekání cca 35 tis.m2 travnatých ploch min 2x ročně 
s převahou sekání nerovných ploch a cca 5 tis.m2 

ploch ve svahu 
- řezu a tvarování živých plotů a keřů cca 1200 m2 do 

výšky až 2,5m 
- hrabání listí a stařiny včetně jeho likvidace 
- úklid po zimě včetně čištění příkopů 
- kácení stromů včetně likvidace dřevní hmoty 
- zakládání nových trávníků 
- výsadbě keřů a stromů 

 
Při zadávání uvedených prací preferuje Městská část kvalitu a 
profesionalitu, cenu prací, včasné a operativní provedení práce 
(od zadání práce k jejímu zahájení by neměla přesáhnout 14 
dnů, řešení havarijních situací potom  1 den), vstřícný postoj 
k požadavkům občanů. 
 
Firmy, které by měly v uvedeném rozsahu zájem spolupracovat 
s Městskou částí Praha – Dolní Chabry, mohou poslat 
cenovou nabídku na Úřad MČ Praha Dolní Chabry, Spořická 
314, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry do 31. 3. 2004. 

Zlatou svatbu oslaví 27. 2. 2004  
manželé Miroslav a Pavla Přibylovi  

z Dolních Chaber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je chodník v zimě před vaším 
domem klouzačkou? 

 
Staráte se v zimě o chodník, který je před 
vaším domem, nebo necháváte závěje do výše 
půl metru a potom za oknem pozorujete, jak se 
jimi sousedé brodí případně ti vynalézavější 
jedou na lyžích? Možná si přitom užijete 
legraci, ale v případě, že některý z chodců 
uklouzne a zraní se, vám začnou velké 
problémy. Jakožto vlastník nemovitosti, která 
v zastavěném území obce hraničí se silnicí 
nebo místní komunikací (tady už cituji zákon 
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), 
odpovídáte za škody, jejichž příčinou byla 
závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, 
která vznikla zněčištěním, náledím nebo 
sněhem. Doba odstranění závady schůdnosti je 
dvanáct hodin od jejího zjištění.  Zákon 
dokonce definuje i termín „závada ve 
schůdnosti“ – je to taková změna, kterou 
nemůže chodec předvídat při pohybu po 
komunikaci. 
Připravte si tedy lopatu a koště, protože 
podle nejnovější předpovědi počasí, je ta 
pořádná zima teprve před námi! 
 

Splatnost místního poplatku za psa  
Držitelům psů připomínáme, že splatnost místního poplatku ze psů za rok 
2004 je 31. března. Složenky na úhradu poplatku nezasíláme (pouze 
výjimečně na vyžádání), neboť většina poplatníků v minulých letech a stejně 
tak i v letošním roce, využívá možnosti zaplatit místní poplatek přímo na 
ÚMČ. 
     Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl.m. Prahy 
nebude již prodlužován.  Nezaplacený poplatek bude  vyměřen platebním 
výměrem, přičemž  ÚMČ  využije ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, který umožňuje včas nezaplacené poplatky zvýšit až 
na trojnásobek. 

 

Nové obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům 
V minulém čísle jsme informovali o změnách u místních poplatků 
souvisejících s novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
provedenou zákonem č. 229/2003 Sb. Na základě těchto změn, platných od 
1. 1. 2004 vydala obec – hlavní město Praha –  tyto nové obecně závazné 
vyhlášky k místním poplatkům. 

 

Vyhláška hl. m. Prahy č.:  

 

23/2003 Sb. HMP - o místním poplatku ze psů 

 
 



leden - únor 2004 
 

ZIMA + VÁNOCE = RADOST 
 
Takovouhle rovnici uložila žákům základní školy přes vánoční prázdniny školská a sportovní komise Rady Městské části. Že je ta 
rovnice už vyřešená ? Ne tak docela. Úkol spočíval v tom, vyjádřit tuhle rovnici kresbou nebo veršem. Výtvarných  a literárních děl se 
sešlo mnoho, porota, složená ze členů Spolku přátel chaberské školy měla co dělat, aby z té spousty výtvorů vybrala ty 
nejpovedenější. Z výtvarných děl nás nejvíc zaujala romantická zimní krajina od Vojty Ševčíka, vánoční atmosféra, vytvořená 
plovoucími svíčkami a rozkrojeným jablkem od Gábiny Dufkové a kostelík v mrazivé vánoční noci od Báry Novákové. Čestné uznání 
v kategorii kresba dostali Dang Tuan Anh, Katka Sládková a Zuzka Princová – ta nakreslila velice akční „Soutěž sněhuláků“. Na 
II.stupni bylo výtvorů mnohem méně, proto byly oceněny jen dvě výtvarné práce.  První místo obsadila velehorská krajina s lyžaři a 
kamzíky od Báry Vaculčíkové. Literární soutěže se zúčastnili až na malé výjimky převážně žáci  I.stupně. Z mnoha krásných zimních 
a vánočních textů získalo nejvyšší ocenění  „Čekání na Ježíška“ od Přemysla Vodičky. Další příčky obsadila báseň „O svatém 
Martinovi“ od Julie Kopecké a „Vánoce“ od Terezky Hrdinové. 
Hana Řepková 
 

Vánoční pohodička skončila! 
 
Řeknu Vám, jsem 
tomu ráda. 
Zklidníme se, 
najedeme do kolejí 
standardního 
„REÁLU“ a za 
rokem 2003 
uděláme tlustou 
čáru. Vytýčíme si 
nová předsevzetí, 
abychom v prosinci 
2004 zjistili, že jsme 
je nenaplnili. Nebo 
ANO? 
Členové školské a 
sportovní komise 
žili v prosinci 
NAPLNO. 
Devadesát let 
Sokola, Mikulášské 
mejdánky, 
předvánoční 
turnaje, soutěže o 
nejkrásnější 
vánoční básně a 
výtvarná díla v ZŠ. 
A co hlavně, 11. prosince setkání členů komise a představitelů 
obce s učiteli, dále pak předvánoční koncert v kostele Stětí sv. 
Jana Křtitele. (viz fotografie). 
Klaplo to díky vstřícnosti p. děkana Prokopa, protože nám 
zpřístupnil kostel. Klaplo to díky příjemným učitelům a hostům, 
kteří přišli (Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian Wright – loutna). 
Klaplo to díky pohostinnosti p. Milana U KARLA. Bylo to milé 
setkání na cestě mezi Bauhausem a Tescem, kde často 
nesmyslně poletujeme s nákupními vozíky.  
Mimochodem, chvála Bohu, že nám v kostele, kde se netopí, 
nezmrzli interpreti. Brianovi jen amputovali malíček (na ruce) a 
Jarmile odřízli kus nosu (na obličeji). Už slyším svého syna, jak 
po přečtení tohoto článku prohlásí: „Mami, jsi FAKT vtipná...“. 
Těším se na další akce roku 2004, první z nich je MASOPUST  
21. 2. 2004 (sobota) od 14 hodin. Víno, masky a zpěv jsou 
zaručeny.  
Tak zas brzy na viděnou, Chaberáčci. 
Alena Nigrinová 
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Kulturní a sociální komise 
 
pro vás připravila pro tento rok bohatou nabídku kulturních 
akcí. Z těch největších můžeme připomenout červnové 
Svatojánské slavnosti a podzimní Chaberské fofrování , 
několik koncertů vážné hudby v kostele sv. Jana Křtitele, které 
se jako vždy uskuteční v rámci církevního roku (zahájíme 
Velikonočním koncertem), několik zajímavých přednášek, 
setkání se zajímavými lidmi a umělci, fotografickou soutěž na 
téma  „Chabry nejkrásnější “ spojenou s výstavou a oceněním 
vítězů , pro seniory pak několik výletů dle zájmu (jako první se 
uskuteční tolik žádaný výlet do termálních koupelí na 
Slovensku počátkem dubna), posezení v sokolovně spojené 
s kulturním nebo osvětovým programem a mnoho dalších akcí. 
Podrobné informace budou vždy k dispozici na vývěskových 
tabulích naší městské části. Vítáme vaše náměty a nápady 
v jakékoli formě (elektronicky, písemně, telefonicky i ústně) a 
těšíme se na vaši hojnou účast na našich akcích. 
Věra Doušová 
 
Co nás čeká 
 
Kulturní a sociální komise vás zve na 1. akci v roce 2004 
pod názvem 
                       „BÁJEČNÁ  INDONÉSIE “ 
Cestopisné pásmo a diashow je dílem českého cestovatele 
Karla Wolfa, který získal za tento program několik cen, jako je 
Cena diváků, Cena cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a byl 
oceněn i cenou na festivalu Go kamera 2003 v Brně. 
„ Báječná Indonésie “ je poutavý pořad, v němž se budete 
moci seznámit zajímavou formou s exotickou zemí, která se 
rozkládá na 17 000 ostrovech . Budete svědky několikadenní 
cesty lodí z Jávy na ostrov Sulawesi, navštívíte tropický deštný 
prales, setkáte se s dřevorubci, kteří těží ratanové dřevo, 
poznáte, jak se vyrábí palmové víno a sklízí rýže. Nahlédneme 
na dobytčí trh, seznámíme se s domorodými rituály a 
poznáme, jak obyvatelé jižní části ostrova Sulawesi získávají 
ručně přírodní hedvábí. Na jezeře Tampere nás překvapí 
plovoucí vesnička a na ostrově Flores budeme svědky výstupu 
na unikátní sopku Keli Mutu. Autor pořadu, přírodovědec a 
cestovatel Karel Wolf odpoví i v krátké besedě na dotazy 
posluchačů. Zveme Vás na tuto akci, která se koná 
v sobotu 28. února v 15 hodin v Sokole, 
ulice Měděnecká . Vstup zdarma.  
Věra Doušová 
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Pozvánka na Masopust 2004 
 
Milí obyvatelé a přátelé Chaber !  
Rok s rokem se sešel a je tu čtvrtý chaberský MASOPUST. 

Jsou zváni všichni, staří i 
mladí na masopustní 
veselí, které vypukne 
v sobotu 21. 2. 2004 ve 
14 hodin. Na sebe civil i 
masky, do rukou 
chřestidla, bubínky a 
řehtačky. Hrát nám bude 
vynikající dechovka ZUŠ 
Klapkova, kterou už 
známe z loňska. Průvod 

začne jako obvykle na školním hřišti, kde se maškary 
shromáždí a paní starostka zahájí masopust symbolickým 
předáním klíčů od obce. Maškary se vydají ulicí U Václava a 
Jirkovskou na Bílenecké náměstí, kde bude první 
občerstvovací zastávka. Do Horních Chaber se průvod vydá 
ulicemi Měděneckou, Bolebořskou, Oseckou a Kobyliskou, aby 
se ulicí Na pěšině a Spořickou dostal na Hrušovanské 
náměstí, kde proběhnou všechny další ceremonie.  
Dechovka půjde v čele masopustního průvodu až na 
Hrušovanské náměstí. 
Tam se masky 
předvedou v plné kráse 
na pódiu a nejlepší týmy 
a jednotlivci budou 
oceněni. Na náměstí 
budou na všechny čekat 
stánky s občerstvením  
a dětské masky 
dostanou opět 
masopustní penízek, který si  budou moci vyměnit za jídlo a 
pití. Po vyhlášení nejlepších masek  bude volná masopustní 
zábava, ke které nám bude opět hrát naše oblíbená dechovka. 
Kolem páté hodiny nastane truchlivé loučení s masopustem, 
zakončené symbolickým pohřbením basy.  
 
 
Ohlédnutí za nejlepšími maškarami 
 
Milí Maškarádi, těšíme se na vaše nápady a jsme zvědaví na 
vaši odvahu s jakou  své nápady uvedete do života pro radost 
nás všech. Obzvlášť doporučujeme masky, inspirované 
masopustní tradicí : střapáči, kominíci, klibny, bába s dědkem 

li také vojáci ve vysokých 
kloboucích, zdobených 
papírovými růžemi, 

ozbrojení dřevěnými 
šavlemi, smrtka, muži 

ských šatech a 
ženy v šatech mužských. 
Nejlépe se ovšem 
v průvodu vyjímají 
skupinové masky. Takže 
se domluvte se 
spolužáky, učiteli, 

kamarády, sousedy, příbuznými a vytvořte masky na jedno 
zvolené téma.  

v nůši apod. Tradičními postavami by

v žen

vlastnoruč

a, 

      

ěříme, že v předchozích masopustních průvodech najdete 

 
V historicky prvním chaberském masopustu nejvíce upoutala 
kuřátka a kvočnou, koláče, kůň na koloběžce či hudebníci 
s papírovými nástroji. Působivý byl zdravotnický personál 
se zafačovanými pacienty, s lapiduchy a blázny ve svěrací 
kazajce, provázený záchranáři s nosítky. Skupinu uzavírala 
bedna, pomalovaná jako sanitka, pohybující se na čtyřech 
nohou.  A jak se dokázali namaškařit dospělí ? Kromě už 
zmíněné kvočny třeba za cikány, střapáče, selku s nůší nebo 
Kecala.  
Ve druhém masopustu zaujala  bába s nůší, kostlivec, kluk, 
převlečený za svůdnou  cikánku, kominík s domečkem, velmi  
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působivá byla i postava Gandalfa Šedého. Dospěláci se 
předvedli jako jeptišky s farářem, divoženky a čarodějnice, ale 

třeba i jako vepřová 
hlava na talíři.  
 
Na třetím masopustu 
byl nejnápaditější 
dětskou maskou  
veselý chaberský 
komín na kolečkách 
s kominíkem, který 
dokonce rozdával 

ně vyrobené 
pamětní listy. Objevil 

se tradiční medvědář s medvědem, vodník, krásnou variací 
byly Střapatí klobouci či 
strašidýlk nechyběly ani 
krásné čarodějky. Nejvíc 
Chabry rozsvítili broučci a 
berušky z dolní školky, 
provázení shodně 
kostýmovaným personálem. 
Červené krovky a 
zakroucená tykadla zářila i 
po setmění. Z dospěláckých 
masek obzvlášť zaujala 
vousatá Karkulka či tlustý stréc. 
 
V
zajímavou inspiraci a těšíme se, čím nás (a možná i sebe) 
překvapíte tentokrát.        
 
 
Kdo nám pomůže upéct 
 masopustní dobroty? 
 
Nechce se mi věřit, že je tomu už rok, co jsem vás vyzývala ke 

 všechny, kteří 
e č

s všechny, ušetřete trochu času, zapojte 

můžete 

čk

spolupráci s přípravou 
dnes už tradiční 
masopustní veselice, ale je 
to tak. Rok přinesl dobré i 
špatné a jistě přispěl i ke 
zmoudření nás všech, 
takže přicházím i se svým 
přáním. 
   Prosím
mohou ož let nějaký as a 
finance, aby nám pomohli 
upéct jako každoročně mas
setkala vždy s ochotnými a vstřícnými lidmi , pouze v loňském 
roce jich bylo méně. 
    Apeluji proto na vá

opustní dobroty. Moje žádost se 

fantazii a upečte něco 
pro děti. V sobotu 21. 
února uvidíte nejen 
jejich vystoupení 
v maskách, ale i 
vděčnost a ocenění vaší 
práce.  
    Své výrobky 
předat v pátek 20. 2. od 
16. hodin paní 
Stejskalové na 
ové, Na Pěšině 303/16. 

Jménem školské a tělovýchovné  komise vám předem děkuji! 
Marie Vlčková 

Hrušovanském náměstí nebo M. Vl
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Když se řekne masopust… 
 

asopust nemá pevné datum. Závisí M na datumu Popeleční 

ásleduje průvod obcí 

 
Dvoustranu připravila Řepková 

středy a tedy na Velikonocích. Velikonoce se ten který rok 
vypočtou takto: 
v kalendáři se vyhledá, 
kdy je měsíc v úplňku 
poprvé po prvním jarním 
dnu (21. březen). 
Velikonoce potom tento 
rok začínají v pátek po 
takto vypočteném prvním 
jarním úplňku. Datum 
Popeleční středy se 
vypočte: od pondělí toho 

dečteme 40 dní a máme 
datum Popeleční středy. Masopust potom trvá ode dne po 
svátku Tří králů (6. ledna) 
až do úterý , které 
předchází Popeleční 
středě. Název Popeleční 
středa je od tzv. „udílení 
popelce“. Popelec je popel 
ze starých ratolestí jehněd, 
posvěcený na Květnou 
neděli minulý rok. 
Podle tradic končí 
masopustním veselím 
období hojnosti, doba 

týdne, ve kterém jsou Velikonoce o

zabijaček vrcholí a začíná p
třeba se pořádně najíst a pobavit, utužit sousedské vztahy. 
Všichni se symbolicky napijí z jednoho džbánu, společně se 

pobaví, zatancují si na 
zábavě, kterou celý 
masopust vrcholí. 

ůst, který trvá až do Velikonoc. Je 

 
K masopustu patří 
maškary, liší se podle 
místních zvyků a tradic, 
nesmí ale chybět kůň. Za 
masky se mají převlékat 
pouze muži. Např. na 

skupiny: Červená maškara 
(Pěkná) – Laufr, Ženuška  
a čtyři Turci (tvoří ji  pouze 
svobodní chlapci před 
vojnou). Červená maškara 
(Šeredná) – ras a Kobylka, 
Žid, Kominík, Slaměný.  
 
Průvod většinou začíná tím, že vybrané maškary (krajově) 
ožádají starostu o povolení schůzky. N

Hlinecku (Hamry, 
Studnice, Vortová) se 
masky dělí na dvě 

p
od domu k domu a maškarám je při obchůzce leccos dovoleno 
a předem odpuštěno. Mohou vás např. pomazat sazemi, honit 
ve sněhu atd. Masky dostávají od hospodářů odměnu, dříve to 

byly  potraviny, vajíčka, 
obilí, dnes i peníze. 
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Masopust v Buštěhradě 
 
Jeden z dozajista prvních letošních masopustů se konal 

městečku známém 
Pavla. 

s místním úřadem 
ho pořádal spolek 
„Buštěhrad sobě“. 
Shodou okolností 
také počtvrté. 
Početně byl průvod 
menší, než na  jaký 
jsme zvyklí 
v Chabrech, zato 
nechyběla tradiční 

obchůzka sousedů. Na několika místech se průvod zastavil a 
byl ve dvoře, před domem nebo z okna počastován kalíškem 
rumu či kelímkem horkého čaje nebo vína a koblihami. Po 

celou dobu 
vyhrával Pražský 

Hradčanský 
orchestr Josefa 
Kocúrka. Při 

každém 
zastavení se 
zpívalo a někdy i 
tancovalo. A jaké 
se mi líbily masky 
? Průvod vedla 
bába s nůší, 
akonec k té nůši 
svůdné cikánky, 

čarodějky, ovečky, 
kočky, upír… Nejvíc mě 
však zaujaly masky na 
tyči, které se jakoby 
vznášely nad průvodem. 
Byli to vodníci, bubáci, 
čert, kostlivci a další. 
Vymyslela je a s dětmi 
vyrobila výtvarnice paní 
Hrušková, která učí 
v Buštěhradské základní 
umělecké škole. A jakou 
si lze vzít z Buštěhradských inspiraci? Že není vždycky nutno 
vymýšlet rafinované masky a nebo na vlastní masku 
rezignovat, protože: 
a) nemám dost dobré nápady nebo  

poslední lednovou sobotu v Buštěhradě, 
z knih Oty 
Ve spolupráci 

n
přivázala. Byl tam krásný Kašpárek, 

jich realizaci.  
be legraci. 

 

které tak dlouho padala sukně, až si ji 

b) mám nápady, ale nemám čas na je
Maškary jsou o tom, namaškařit se, udělat si ze se
Stačí prohrábnout skříň a obléct si něco, co byste na sebe za 
normálních okolností nevzali a maska je hotova!  
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V novém roce více pohybu 
 
Jako zástupce TJ ZŠ Chabry bych vám všem chtěl popřát mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2004. Jistě jste si mnozí dávali svá 

jbal. Bližší informace můžete získat u 

urnaj družstev mix“. Bylo to 17.12. a účast 7 

ráči registrovaní. Za účasti 20 

řech akcích se sponzorsky podíleli tito sponzoři: 

áci, žákyně, muži a ženy. Plakáty s přesným datumem budou včas vylepeny. 

okol slaví devadesátiny

předsevzetí do nového roku a určitě byla některá o tom, že se budete více pohybovat. Můžete to zkusit u nás v tělocvičně ZŠ Chabry. 
Nabízíme cvičení pro děti, ženy i muže. Mimo tato cvičení jsou tu oddíly rekreačních 
sportů jako volejbal mix, malá kopaná a nohe
ředitele ZŚ pana Kubelky  a předsedy TJ J.Vokáče. 
Nyní bych vás chtěl informovat o akcích uskutečněných v minulém roce i o tom co 
připravujeme na začátku roku 2004. 
Ke konci roku to bylo „Soutěžení s Mikulášem“, kterého se zúčastnilo 135 dětí. 
V prosinci hrajeme již pravidelně „T
družstev, s toho 5 z  naší TJ hovoří samo za sebe. Na 1. místě se umístilo družstvo 
z Bohnic Rychlý pípy, 2. místo obsadilo družstvo Chabry senioři před družstvem Trosky 
B. Padesát lidí si zahrálo krásný volejbal, a o to nám jde. 
Mezi Vánocemi a silvestrem se již několik let odehrávají tuhé boje ve stolním tenisu 
dospělých. Je to jediný turnaj na který se mohou hlásit i h
mužů a 5 žen, si ceny a putovní pohár odnesl Janeba, druhý byl Slavata a na třetím 
místě  Čejka U žen byl boj velice vyrovnaný a pořadí se počítalo až podle setů. První I. 
Davidová, druhá N. Hořejší, třetí L. Fišmistrová . Musím připomenout, že na těchto t
Městská část Dolní Chabry, Ekochab s.r.o., Potraviny V + R a „Pension Knížkovi“. 
Co připravujeme na začátek roku? V březnu to bude „Dětský karneval“, již si připravujte své masky. V dubnu již 10. ročník turnajů ve 
stolním tenisu v kategorií ž
To je zatím vše ze zpráv z naší TJ ZŠ Chabry. 
Nashledanou při některé naší akci nebo při cvičební hodině v tělocvičně.  
Jaroslav Vokáč 
 
 
S  

o od zrození chaberské 
okolské jednoty. Kulaté jubileum je vždy důvodem nejen 

o
Čítalo jen 

tisíc 

adě. V Ch
byl sice o cvičení zájem již dříve – chaberští chodili do

 

dnota se zrodila především jako výsledek nesmírného nadšení 
Materiální a ekonomické 

 

 
vlastně jednotu při tak skromných podmínkách posilovalo a 

ení 
poluobčanů, kteří byli  - jak vyplývá z dobových záznamů hrdi 
a to, že i v Chabrech vznikla a funguje sokolská jednota! 

h 

nám 

 také hodnotný zpěv dětského souboru. Za vynikající 
potlesk – stejně jako světoznámý folklorní 

 Vycpálkovců. Ti svým zpěvem, tancem a vlastní kapelou 
dostí a pohodou lidská srdce nejen v Chabrech, ale 

ší vlasti, ale i v daleké cizině. Nelze se přitom nezmínit, 

 

 
evadesát let! Tolik času uplynulD

s
k oslavě, ale i k zamyšlení a ke zhodnocení toho, čím bylo celé 
jubilující období naplněno. Nejdříve budiž i při tomto úctyhodném 
výročí konstatováno, že k založení chaberského Sokola došlo 
poměrně pozdě – až 51 roků po vzniku první sokolské  jednoty. 

Pro ilustraci , 
v tomto roce 
(1913) bylo už 

sokolstvo 
mohutnou 
rganizací. 

v českých 
zemích 128 

členů, 
sdružených 

v 1080 
jednotách! 

abrech 
 Sokola ve 

Veltěži, ale existenční starosti obyvatel zemědělské obce dlouho 
zatlačovaly do pozadí snahu spolkově se organizovat.  
   Teprve od začátku roku 1913 začala myšlenka založit 
v Chabrech sokolskou jednotu nabývat reálnější 

Vysvětlení, proč v Chabrech tak pozdě je nasn

podoby.
Iniciátorem byl především František Sládek, adjunkt 
v hospodářství Karla Dvořáka. Po několika přípravných 
schůzkách uskutečněných během roku 1913, se konala 7, 
prosince 1913 v hostinci U Kulhánků ustavující schůze. Na ní byl 
zvolen za starostu jednoty Karel Dvořák st., za místostarostu 
František Stejskal, náčelníkem Jaroslav Vít, za členy výboru 
František Sládek, Karel Dvořák ml., Josef Kulhánek, Jan Eliášek, 
Emanuel Kohout, Václav Dobřanský, Václav Knittl a Josef 
Karásek. Ustavující schůze byla zakončena národní hymnou „ 
Kde domov můj“. To bylo tedy poněkud podrobnější vylíčení 
založení jednoty, ale jak to bylo dál?  
  
Jak žila jednota ve svých začátcích 
Je
jejich zakladatelů pro dobrou věc. 
zajištění činnosti však bylo – jak jinak! – minimální. Cvičilo se 
v sále hostince U Kulhánků, s cvičebním nářadím vypomohly 
nezištně okolní sokolské jednoty. Finanční hotovost byla kolem 
jednoho sta tehdejších korun. Cvičili tehdy žáci a muži, výbor se 
pravidelně scházel, jednota se pomalu rozrůstala a sílila. Co  

drželo pohromadě? Byla to především obětavost a dobrá vůle 
členů překonávat obtíže a  také pochopení a nadš
s
n
V podstatě toto zaznělo o zrodu a počátcích Sokola v Chabrech 
při oslavě devadesátin jednot v sobotu 13. prosince  2003 
v sokolovně. Oslava to byla náramná, bylo na ní vše, co k takové 
události patří. Tak především – sváteční nálada všech, kdo přišli, 
vytvořila  v sokolovně přátelskou atmosféru. K tomu přispěla i 
decentní výzdoba sálu, které vévodil historický prapor jednoty a 
mánesovský znak – dnes bychom spíše řekli logo – sokolstva. 
    Na ostění pod okny pak na osmnáct metrů dlouhém panelu 
byla charakterizována činnost jednoty spoustou otitulkovaných 
fotografií. Byly chronologicky seřazeny od vzniku jednoty až po 
současnost a staly se středem pozornosti účastníků oslavy. To 
hlavní byl živý program. V jeho celkem dvanácti bodec
převažovala tělocvična, taneční a hudební náplň nad mluveným 
slovem. Při přípravě programu bylo také rozhodnuto využít 
oslavu devadesátin jednoty jako vítanou příležitost přiučit se od 
těch, kteří jsou 
v něčem 
dokonalejší než 
my sami. Proto 
byla přizvána 
děvčata zvenčí, 
aby 
předvedla 
dokonalý 
tělocvik a zpěv. 
Dívky předvedly 
sestavy 
závodního 
aerobiku a
sklidily mohutný 
soubor
naplňují ra
v celé na
že všichni do jednoho jsou členy chaberského Sokola. Bylo by 
ovšem nespravedlivé, kdybychom současně neuvedli, že aerobik 
předvedla děvčata z Fines centra Hanky Šulcové a zpívaly dívky 
z Dětského pěveckého sboru Clairton Chorale z Klánovic. 
  
pokračování na str. 7…   
  
 



 

 

sestře Miloslavě Linkové  a sestře Miloslavě Mackové. 
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pokračování ze str. 6 … 
 
Do programu oslavy patřily také pozdravy zástupců vyšších 
rgánů, a to místostarosty sokolské župy Jana Podlipného a 
tarostky Městské části Praha - Dolní Chabry Jaroslavy Plevové. 

azněly sympatie a zasvěcené uznání činnosti 

ům programu patřila i chvíle, kdy starosta 
 uznání za celoživotní sokolskou činnost 

o
s
Z obou projevů z
haberského Sokola. c

K povznášejícím bod
dnoty předal Čestnéje

Kontejnery  
     
     
    Kontejnery na velkoobjemový  

 odpad budou rozmístěny ve dnech :    
 
                 

4 
4 

            13. 6. - 14. 6. 2004 
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 ještě – pro úplnost – po programu se při pohoštění rozproudila 
vá přátelská debata mezi pamětníky a známými na téma „jak to 
ecko bylo“.  

     

                  14. 3. - 15. 3. 200
               4. 4. -   5. 4. 200     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
A
ži
vš
V tomto článku jsme se z důvodu čtenářské únosnosti omezili na 
ákladní informace o tom, že chaberský Sokol dovršil 90 let své z

existence, a že to na patřičné úrovni oslavil. Čtenářům 
Zpravodaje jsme však připravili pokračování, zejména stručné a 
přehledné vylíčení historie jednoty, jakož i zprávu o postavení a 
poslání Sokola v naší současnosti. 
Miroslav Vítězník                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace z chaberského Sokola 
 
Obracíme se na vás, chaberské 
spoluobčany, abyste nám pomohli získat 

  ul. V Kratinách    (u větrolam
  Bílenecké náměstí 

e s ulic Jirkovskou   

 
  ul. Na Pěšině  (ul. Prunéřov á) 
  ul. Pod Křížem  (mezi ul. Kobyliskou a        

teckou)      

u) 

  ul. Kadaňská střídá s
  ul. Tušimická 
  ul. Dvorní

í 
nové cvičitele. V současné době bychom 
nejvíce potřebovali cvičitele a cvičitelky pro 
ředškolní děti a pro cvičení rodičů s dětmi, p

dále pro mladší žactvo, aerobik, rytmickou 
gymnastiku, zdravotní tělesnou výchovu, 
jógu, volejbal atd. Jestliže se rozhodnete 
věnovat část svého volného času 
cvičitelské činnost, zjistíte, že je to práce 
sice náročná, ale přináší člověku radost a 
uspokojení. Bližší informace podá 
Stanislava Klocperková, tel. 233544327. 
Jedna dobrá zpráva nakonec! Od 4. 3. 
zahajujeme opět cvičení pro mladší ženy a 
dorostenky „Aerobik + kondiční 
gymnastika“. Cvičit se bude každý čtvrtek 
od 20. hodin v tělocvičně Sokola 
v Měděnecké ul. Cvičení povede Mgr. L. 
Avgustinovichová a Mgr. Králová.   
Stanislava Klocperková 
 

sk

                                                 Ús
ětrolamu)   ul. Pod Křížem  (u v

  ul. Ulčova  (na místě bývalé TS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Upozorňu
vzhledem

jeme, že kontejnery budou přis  
ním prostřed
 autobusu   
ístěný u hřb a připraven 

Do kontejnerů neodkládejte nebezpečné ruhy odpadů jako jsou n ř. barvy, léky, 
ředidla,  kyseliny,  oleje,  akumulátory,  zářivky atd.    

taveny v neděli, ale odvezeny už v pondělí a
 k omezeným finanč

Pro občany bydlící u konečné
kům  nebudou vyměněny ani přistaveny další.

h termínech kč. 162 bude ve výše uvedenýc
dispozici kontejner stabilně um itova. Ten bude předem vyvezen 
ve stanovené dny prázdný. 

 d ap

Na chodbě Úřadu MČ Dolní Chabry a Základní školy je umístěný malý kontejner 
pro sběr použitých baterií. Využijte této možnosti! 
(ÚMČ) 
9
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TŘÍPKY (nejen z chaberské politiky)

le
 
S  

sku, že je 
 zubaři, 

 obvodnímu či dětskému lékaři? Ano, je pravda, že tato budova 
tarostky a 

. telefonicky 

ozsah prací zatím není znám, ale ve 2. polovině února budou 
nout do projektu. Řekněme si 

ně, ale nemohu jinak. Moc se těším na 
ovou cukrárnu (Na pěšině 40 hned vedle Úřadu). Manželé 

etně vlastní výrobny na jaře. Výhledově plánují i 

časí přemýšlet o vybudování bazénu na Vaší 

formace v podatelně MČ Prahy 8 v budově ZŠ Spořická 400. 
 nebo velký “MACÍK” a zda budete 

bec má právo udělovat pokuty. Například za drobné krádeže 
 Bauhausu (raději si tu sekačku kupte) nebo např. za 

ztahů. Nástroj pokut je spíše 
k 2003 činila celková vybraná částka na 

ŘÍPKY může přispět 

ebo zastupitelstva, ale o subjektivní příspěvky autorů. 
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věnuji se rodině. Adrenalin 
 se, trochu chybí. 

ace a snad 
konstrukci staré budovy ZŠ. Po mém nástupu do funkce nebyl 

ný záměr revitalizace Draháňského potoka a s tím 

oc „hodný“ např. při jednání s Central 

,-) za obecní pozemky, které využívá firma 

ástupci firmy argumentovali tím, že výnosnost firmy jim 

finanční. Nebyli jsme zařazeni např. do 
elopražských programů BESIP. Stále problematičtější získávání 

sledků 

li ani korunu. 
rováděli jsme rekonstrukci obou školek najednou, horní za 3 

víjí (díky 
miňovanému přílivu financí) akce jako rybníky, revitalizace 

rem 

 
ane doktore RoP ttere, kuřte, ale neopouštějte nás! 

Také Vás znepokojil transparent na zdravotním středi
tento objekt na prodej? Kam budeme chodit k
k
má nového majitele a bohužel, přes veškerou snahu s
její nekonečná jednání s prodávající stranou, jím nebude obec. 
Zatím se neznepokojujme – ústní příslib nových majitelů zní: 
minimálně 2 roky zdravotní středisko v Chabrech zachováme. 
Poté zastupitelstvo jistě udělá maximum, aby se lékařské služby 
z Chaber neodstěhovaly. Je to v zájmu nás všech. 
 
 
Pošta – krasavice inteligentní 
Technický náměstek České pošty p. Šum 26. 1
potvrdil záměr rekonstruovat místní poštu v letošním roce. 
R
moci zástupci obce nahléd
upřímně, rekonstrukce je více než nutná.  
S modernější poštou vyvstanou další starosti obci, kde 
v Chabrech zajistit náhradní prostor.  
Ale nepředbíhejme – zatím je pošta stále ještě „ošklivé káčátko“ 
a akce je v plenkách. 
 
 
Sběhlé sliny 
Tento titulek zní hroz
n
Samkovi s maminkou cukrářkou (p. Součkovou) slibují otevření 
provozovny vč
kavárnu, ale nechtějí nic zakřiknout, protože budou rozhodovat 
(jak jinak) finanční možnosti. Dorty, kávička, poháry atd. jistě 
potěší maminky na mateřské dovolené, tatínky vyhnané na 
povinnou rodinnou vycházku i Vás, co si potřebujete občas obalit 
nervy šlehačkou. 
 
 
Zase už v tom plavete? 
Teď je ideální po
zahradě. Pokud budete uvažovat o jeho stavbě, můžete získat 
in
Jestli to bude malý bazének,
potřebovat stavební povolení, nebo stačí ohlášení, vám zde rádi 
sdělí. Pokud se Vám bazén sesune, zhroutí, vyboulí, je tu šance 
vykoupat se načerno v zušlechtěném rybníku, v blízkosti 
hospody u Míšků. Zde se vyléčíte z vybouleného MACÍKA coby 
dup. Práce na rybníku pokračují směle, všichni zastupitelé už se 
těší na letní NECKIÁDU. 
 

 

Ohromující číslo 
O
v
narušování sousedských v
symbolický, za ro
pokutách Kč 2 400,-. Nejsme takoví vzorňáci, jak by se mohlo 
zdát, spíše je problém ve vymáhání pokut. 
 
 
Přeji Vám v příštích dnech minimálně 2 400 důvodů 
k úsměvu a zdůrazňuji, že do rubriky ST
každý z Vás. Upozorňuji, že nejde o oficiální stanovisko Úřadu 
n
 
Alena Nigrinová 
 

  

N
 
Jistě je užitečnější hledět dopředu. Přesto mi přišlo zajímavé 

il položit pár otázek člověku, který 9 let (1994 – 2002) působ
ve funkci starosty D. Chaber: 
 
Jak teď žijete? 
Jako svobodný pán na důchodu. Trochu se snažím proniknout 
jako uživatel do světa PC, 
 komunální politiky mi, přiznámz

 
Co považujete za největší úspěch a neúspěch Vaší éry na 
Úřadě? 
Za úspěch považuji zavedení plynu, kanaliz
re
čas na nadstavbové věci, např. na kulturu. Minusem je 
nedotaže
související problémy s odtoky dešťové vody.  
 
V Chabrech se v 90. letech nevybudovalo žádné hřiště pro děti. 
Jistě se daly hledat cesty, např. zapojit sponzory, investory typu 
Central Group apod. 

Problém byl vždy s pozemky, většina je privátních a k dohodě 
s majiteli nedošlo s vyjímkou bezplatného užívání zahrady ZŠ. 
 
Nebyl jste spíše m
Groupem? 
Jsem pragmatik. Musel jsem přistupovat na reálné kompromisy. 
 
Je výsledkem kompromisu i extrémně nízká nájemní cena  
(1m2 Kč 5
EKOCHAB? 
Z
nedovoluje platit vyšší nájem. Výroční zprávu však nikdy 
nepředložili. Obec z principu neusilovala o vstup do 
EKOCHABU, neboť řada obcí na vstup do privátních firem 
doplatila. Pokud vím, neplatí ani dnes víc. Jde o neatraktivní 
cesty apod. mezi skládkami a obec nemá páky, jak jim užívání 
zakázat. Ideální je podle mě jim tyto plochy odprodat. 
V souvislosti s touto otázkou je třeba podotknout, že je 
problematické, když restituenti jsou zároveň členové 
zastupitelstva. 
 
Neutěšená je též dopravní situace v Chabrech, např. 
dopravní značení, křižovatka před ZŠ atd. 
Problém byl 
c
peněz z Magistrátu, myslím, souviselo i s tím, že Chabry byly  
rebely proti dálnici „J“.Pokud vím, v důsledku volebních vý
se finanční toky z Magistrátu vůči Chabrům vyvíjí příznivějším 
směrem, a tak v blízké době bude řešena jistě lépe i dopravní 
situace. Vše je v rukou p. starostky Plevové. 
 
MŠ(Bílenecké n.). Rekonstrukce na 2 etapy. Nebylo to 
poněkud nešťastné řešení? 
Jsme opět u financí. Z Magistrátu jsme nedosta
P
miliony, dolní cca. za 3 miliony. Nešlo to finančně zvládnout 
jinak. Jsem rád, že se přístavba dotáhla do konce nyní. 
 
Jak hodnotíte práci nového zastupitelstva v roce 2003? 
Velmi pomalý rozjezd, ale pochopitelný – noví lidé se musí 
s problémy seznámit. Mám pocit, že teď se pozitivně roz
z
potoka, budování komunikací a dostavba MŠ. Rád bych závě
řekl, že by se vždy staré věci neměly rušit za každou cenu, např. 
příspěvky na stravné v ZŠ nebo staré úklidové čety. 
 
Děkuji za rozhovor.   Alena Nigrinová 
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