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Slovo starostky 
 

Je tady listopad, který nám přináší plískanice a deprese. Snad proto, že bude za chvíli konec 
roku a my jsme nestihli to, co jsme chtěli , či měli udělat a protože se sluníčko ne a ne ukázat 
protože prší.  Doba kolem nás je stále hektičtější a stále více surová. A jednomu je z toho 
někdy smutno.  
Možná, že je nám smutno i proto, že přichází čas „Dušiček“, podle kalendáře Památka 
zesnulých. Připomeneme si, že byl někdo, kdo odešel, koho jsme měli rádi a kdo měl rád nás. 
Víme všichni, že příchody a odchody jsou součástí lidského života. Ty krátkodobé, i ty, 
kterými nás blízcí opouštějí navždy.  Bolí to vždycky.  
Protože od svého narození bydlím u hřbitova, stal se pro mě součástí života víc, než pro jiné 
lidi. Jako děti jsme  si zde hráli, starali jsme se o opuštěné hroby. Nyní se starám o to, aby  

hřbitov mohl dále sloužit 
účelu, ke kterému byl zřízen.  
Setkávám se tady s lidmi, 
kteří říkají „ až umřem, tak si 
na nás nikdo nevzpomene“. 
Není to pravda. Právě v době 
„Dušiček“ je zřejmé, že si lidé 
na své zemřelé vzpomínají. Každý rok se hřbitov rozzáří stovkami světel a zkrášlí stovkami 
květů. Tady nepotřebujeme moc, peníze, úspěch a čas. Tady je vidět, jak jsme byli milováni. 
Mám za to, že klid na hřbitově se z části přenese i na nás, kteří v tuto dobu přicházíme 
vzpomenout.  
Kdesi, na čísi hrobce je nápis. „ Co jste Vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i Vy. Je jenom 
na nás, jakou stopu  na tomto světě po sobě zanecháme.  
 

Jaroslava Plevová - starostka 
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Upozorňujeme inzerenty a autory příspěvků, že na zadní straně každého Zpravodaje, 
dole v tiráži, je vždy uveden termín příští uzávěrky. Neznamená to ovšem datum, kdy 
se odevzdají příspěvky, ale nejzazší možný termín pro odevzdání příspěvku, resp. 
podání inzerátu. Včasným podáním Vašeho příspěvku nám velice usnadníte práci. 
Příspěvky, které nebudou v elektronické podobě, prosím, odevzdejte nejpozději 5 dní 
před uzávěrkou. 
Děkujeme za pochopení a Vaši podporu. 
                                                                                                                           Redakce
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                              SBĚR BIOODPADU V DOLNÍCH CHABRECH 
 
Již téměř  2 měsíce máte možnost odkládat  bioodpad do speciálních hnědých nádob. Proto bychom Vás rádi informovali, 
jak tento zkušební projekt sběru bioodpadu v městské části Praha – Dolní Chabry probíhá krok za krokem . 
 
Taky by jste chtěli nádobu na bioodpad a ještě ji nemáte … 
Před vlastním zahájením projektu bylo stanoveno, že se zúčastní projektu obyvatelé z maximálně 800 objektů (tzn. cca 1,5 
% rodinných domků v Praze). Přestože v prvních dnech byly obavy, že nádoba na bioodpad nebude moci být předána 
každé domácnosti, zůstalo pro občany k dispozici cca 34 ks  nádob . V případě, že Vám nádoba nebyla přidělena a máte 
zájem bioodpad třídit, můžete si nádobu vyzvednout proti podpisu vždy v pondělí a ve středu na úřadě městské části od 
paní místostarostky PhDr. Doušové nebo od paní Kukurové. Telefonní číslo je 283 851 272.  
 
A teď něco o svozu bioodpadu … 
Od soboty 11. září probíhá každých 14 dní v lichou sobotu cca od 7:00 do cca 10:30 svoz bioodpadu za účasti zástupců 
odboru infrastruktury města MHMP a Pražských služeb. Dvě vozidla  Pražských služeb značky Mercedes s označením 
BIOODPAD odvezlo během čtyř provedených svozů na kompostárnu JENA v Úholičkách u Velkých Přílep celkem 54 
tun bioodpadu. Průměrná hmotnost hnědé nádoby s bioodpadem o objemu 120  l je cca 21,84 kg.  240 l nádoba  
průměrně váží 43,68 kg.   
 

                                                                   Množství vysbíraného bioodpadu [t] 
Datum 11.9.2004 25.9.2004 9.10.2004 23.10.2004 

Množství bioodpadu (t) 11,04 13,15 14,94 14,8 
 

Odkládáte do hnědých nádob skutečně to, co tam patří … 
V zářijovém Chaberském zpravodaji jste se mohli dozvědět o myšlence „Třikrát a dost!“. Bohužel jsme při svozu 9. října 
zjistili, že někdo z obyvatel bytového domu na rohu Spořické ulice odložil do hnědé nádoby polystyren a plastové láhve, 
přestože je v Dolních Chabrech dostatek kontejnerů na tříděný odpad. Snad v budoucnu uloží tento hříšník odpad do 
správného kontejneru, aby nemusela být nádoba na bioodpad odebrána na úkor ostatních obyvatel bytového domu.  
 
Závěrem … 
Těší nás, že většina z Vás přijala po velmi krátké době tříděný sběr bioodpadu jako přirozenou součást svého života a 
držíme palce, aby to i tak nadále zůstalo. Záleží na nás, zda hodnotný bioodpad bude v budoucnu končit dále na 
skládkách nebo ve spalovnách, či bude moci být využit k dalšímu zpracování na kompostárnách. Pak budeme moci říct 
našim dětem, čím jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí na Zemi, kterou chceme uchovat pro další generace. 

 
Máte-li nějaké otázky spojené se sběrem bioodpadu v Dolních Chabrech, můžete nám psát na adresu: 

bioodpad@cityofprague.cz nebo zatelefonovat na číslo: 236 004 362. 
 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ dne 29.9.2004 
- odvlhčení zdi přístavby šatny v MŠ Bílenecké náměstí. Protože přes veškerou 
snahu MŠ o řešení problému  ve spolupráci se stavební firmou Ja&SA a 
projektantem Aschenbrennerem nedošlo k dohodě, byla celá causa předána 
právnikovi. Tuto skutečnost Rada vzala na vědomí. 
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy s Českou poštou, s.p., v přístavbě budovy 
ZŠ do 30.06.2005 za stejných podmínek. Prodloužení smlouvy bude řešeno 
dodatkem k původní smlouvě, k jejímuž podpisu Rada starostku zmocnila. 
- Rada souhlasila s předloženou PD přístavby haly L7 v areálu PEMA, Dopraváků 
723, která má sloužit jako Stanice TK, pokud je v souladu s územním plánem. 
 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ dne 11.10.2004 
- Byl schválen návrh dopravního opatření v obci, který předložila stavební komise. 
- Rada vzala na vědomí rezignaci  předsedkyně komise ŽP paní Hronkové a 
s ohledem ke skutečnosti, že se komise ŽP v roce 2004 sešla do října  t.r. pouze 3x, 
rozhodla se Rada komisi zrušit.  
- Seznámení s návrhem usnesení Rady MČ - odsvěření majetku - horního rybníka 
z MČ Praha-Dolní Chabry na Lesy hl.m. Prahy, kteří budou provádět údržbu vodního 
toku. Bude předloženo k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ. 
- schválení dodatku ke smlouvě s firmou Fragment, spol.s.r.o. na úpravu místního 
hřbitova.  

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ dne 15.9.2004  
- Starostka  Zastupitelstvu předložila výsledek hospodaření PO MŠ Bílenecké nám. 
za rok 2003. Vysvětlila, že záporný výsledek hospodaření byl způsoben výdaji za 
energii ve výši 27 568,46 Kč, které vznikly v důsledku stavby. Schodek ve výši 8 
087,79 Kč bude  PO MŠ Bílenecké nám uhrazen zaplacením výdajů za energii 
v plné výši z rozpočtu zřizovatele koncem roku. 
- Zastupitelstvo požaduje, aby v projektu předloženém firmou ZAVOS - Hrušovanské 
náměstí a Ústecká ulice - byla dešťová kanalizace zrevidována. 
- Žádost fi HQ Plus – změna využití pozemku p.č. 1279/1 k.ú. D.Chabry z původního 
určení veřejná zeleň na stavbu RD.  Zastupitelstvo odsouhlasilo tuto změnu, jejíž 
podmínkou je  zajištění  výsadby náhradní zeleně, dále Zastupitelstvo odsouhlasilo 
smlouvu o budoucí spolupráci mezi MČ a firmou HQ Plus s.ro., ve které se firma 
zavazuje  nejpozději do 30.9.2005 provést rekonstrukci části komunikace Do 
Rybníčků.  
- Byl proveden výběr  uchazeče o přidělení bytu. PhDr. Doušová představila adepty 
a na základě předložených skutečností byla vybrána paní Matoušová.   
- Různé - paní starostka předložila Zastupitelstvu ustavující prohlášení Sdružení obcí 
proti omezení samosprávy. Zastupitelé  se   
                seznámili s dokumentem a případné připojení se k tomuto prohlášení bylo 
odloženo na další zasedání Zastupitelstva.  
       - Ing.Balon vysvětlil Zastupitelstvu svou žádost na odkoupení pozemků 
       - P. Šír  navrhl změnu stávajících internetových stránek Úřadu MČ Dolní 
Chabry, návrh bude projednán. 

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ  
 

Od 1.12.2004 nabízí MČ Praha - Dolní Chabry v místní knihovně rozšířené služby občanům, a to vidimaci listin a 
legalizaci podpisů v odpoledních hodinách a v sobotu v otvírací době knihovny. 
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Nové občanské sdružení v Dolních Chabrech 
 
Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás informovali o založení nového občanského sdružení Nad Drahaňským údolím, které si dává za 
cíl zabránit realizaci varianty "J" při budování silničního okruhu kolem Prahy a prosadit variantu "Ss". 
Toto občanské sdružení chce úzce spolupracovat s vedením a ostatními orgány naší MČ a také se sdružením 
Ekofórum, které se celou záležitostí zabývá dlouhodobě a intenzivně a pochopitelně i s dalšími občanskými 
iniciativami, který mají stejné cíle. Naším prvořadým úkolem je informovat Vás – občany o dění spojeném s 
přípravou SZ segmentu SO kolem Prahy, získat Vaši podporu a především zapojit se aktivně do souvisejících 
rozhodovacích procesů, příp. správních řízení. 
V měsíci září jsme Vám do schránek distribuovali první informační letáky, situace o dalším dění je popsána v 
dalším výtisku, který je pro Vás umístěn na obecních vývěskách a kopie pro Vaši potřebu také ve vstupní hale 
Obecního úřadu, v místní knihovně a samozřejmě i na našich internetových stránkách. 
Obracíme se na Vás také s žádostí o spolupráci. Jistě je mezi Vámi, našimi spoluobčany, někdo z řad právníků, 
doktorů přírodních věd, ekologů, soudních znalců, novinářů, projektantů a dalších odborníků. Pokud je některá z 
výše uvedených profesí právě tou Vaší a není vám lhostejné, jakým způsobem byla varianta J zakotvena do 
územního plánu Prahy a nechcete připustit takovou devastaci přírody, která by byla touto stavbou způsobena, 
prosíme, kontaktujte nás pro možnost další spolupráce. 
Samozřejmě oceníme pomoc i dalších dobrovolníků zejména při tisku a distribuci informačních letáků, petic, 
vymýšlení další strategie občanského sdružení Nad Drahaňským údolím a stejně tak i případnou nabídku 
sponzoringu. 
Velmi významné je pro nás i vyjádření Vaší podpory, což můžete učinit zaregistrováním na našich internetových 
stránkách nebo vložením kontaktního lístku do schránky připravené na obecním úřadě. 

 
Nevzdávejme se, nic  není ztraceno,  definitivní slovo dosud nepadlo a celý průběh 

rozhodování se dá ještě zásadně ovlivnit! 
 

Pro více informací sledujte obecní vývěsky a nástěnku na obecním úřadě a zaregistrujte se na našich 
internetových stránkách: 

 
www.drahan.aktualne.cz 

 
Hana Francová a Štěpánka Venzlová za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím 

e-mail: info@drahan.aktualne.cz          internet: www.drahan.aktualne.cz 

 

10 důvodů proč nechceme variantu J 
 
1.Ničení přírody – trasa J prochází několika 
chráněnými územími (přírodní památky Sedlecké 
skály, Bohnické údolí, Zámky, přírodní park Draháň  
a přírodní památka Čimické údolí). 
2.Znehodnocení rekreace – trasa vede tou nejhezčí 
přírodou v severní části Prahy, která je využívaná na 
rekreaci. 
3.Hluk – neumíme si představit jak se dají odhlučnit 
mosty, navíc údolí zvuk zesiluje. 
4.Smog - chaberský konec draháňského údolí  je 
uzavřený a nevětrá – už teď je vidět, co se stane 
když v této oblasti někdo zatopí  uhlím nebo začne 
pálit listí. 
5.Výrazné snížení tržní hodnoty nemovitostí – 
dotkne se každého z nás, dá se chápat jako zásah 
do vlastnických práv. 
6.Tranzitní doprava do města nepatří - dramatický 
nárůst tranzitujících kamiónů a s tím související 
zvýšený počet nehod kamionů včetně těch s 
nebezpečnými náklady je nepřehlédnutelný. 
7.Mohutný rozvoj letecké dopravy – očekává se 
mnohem větší průlet koridorem Ruzyně – Suchdol – 
Dolní Chabry – spolu s dálnicí by byly tyto městské 
části dvojnásobně postiženy. 
8.Rozvoj komerční výstavby – zbytek přírody, 
kterou nezničí dálnice nikdo neuchrání před 
velkosklady, hypermarkety a ostatní komerční 
zónou. 
9.Urbanistické řešení - dálnice nepřirozeně město 
rozetne a okrajové oblasti oddělí. 
10.Výrazně vyšší náklady a náročnost stavby 
varianty J oproti Ss. 

Silniční okruh na severozápadě Prahy  
-stručná rekapitulace- 

  
Podstatou  problému je výběr trasy silničního okruhu (SO) kolem Prahy v jeho 
severozápadním segmentu , přičemž SO jako celek  je součástí IV. evropského 
multimodálního koridoru ”Berlín – Drážďany – Praha (vč. odbočky na Norimberk) – 
Bratislava – Györ – Budapešť – Arad – Craiova – Sofia – Plovdiv – Instanbul. Jeho 
základní funkcí je propojit navazující síť dálnic a rychlostních komunikací, oddělit 
místní dopravu od tranzitu a Prahu tak před masivním mezinárodním a 
vnitrostátním tranzitem ochránit. Financována bude tato komunikace z prostředků 
státního rozpočtu, z úvěrů EIB a také, jakožto stavba celoevropského dopravního 
významu, z kohezních fondů EU.  
 
Zásadní spor je veden, především na základě procesu EIA ukončeného v dubnu 
2002, o 2 varianty, o tzv. trasu jižní ”J” procházející severozápadním okrajem 
města a o tzv. severní trasu ”Ss” obcházející město zhruba o 3 km severněji, 
převážně ve volné rovinaté krajině a obkružující menší obce Pražského regionu. 
Obě varianty mají značně rozdílné stavebně technické charakteristiky (viz též 
schéma) a liší se významně svými vlivy na životní prostředí.  
 
Severozápadní okraj Prahy se vyznačuje velmi členitým terénem s hlubokým 
skalnatým údolím Vltavy a mnoha příčnými údolími, jsou zde přírodní parky a 
příměstské lesy a háje, zoologická a botanická zahrada apod. 

Konflikt o předmětnou komunikaci vznikl fakticky  v  v letech 1992 - 95, kdy byla do konceptu ÚP Prahy zahrnuta tzv. trasa jižní “J”, která prochází 
městskou částí Suchdol a hrubě devastuje krajinu vč. chráněných přírodních oblastí na severním okraji hlavního města.  
 
Stalo se tak podivným kabinetním způsobem, bez  řádného zdůvodnění a bez prověření alternativních řešení a prakticky bez  jakékoliv účasti a 
podílu veřejnosti i dotčených městských částí.  
 
Vážná diskuse o alternativních trasách silničního okruhu nebyla vůbec připuštěna. Obecně uplatňované praktiky vyřazování veřejnosti z 
rozhodování o rozvoji území vyvrcholily schválením návrhu ÚP HMP jakožto sídelního útvaru v září 1999, přičemž z projednání Zastupitelstvem 
HMP bylo úplně vyjmuto cca 1800 námitek a připomínek městských částí, občanů a občanských sdružení, a to i zcela zásadních zejména k 
dopravním stavbám. Ty tak nebyly vůbec věcně vypořádány a brány v úvahu! Záminkou bylo lživé tvrzení vedení města o negativních stanoviscích 
dotčených orgánů státní správy k těmto námitkám a připomínkám. Taková negativní stanoviska v naprosté většině případů nikdy nebyla vydána!  
 
Ve věci silničního okruhu přitom Usnesení vlády  ČR z r. 1993 uložilo ministru hospodářství ve spolupráci s primátorem hlavního města Prahy určit 
jeho trasu v rámci územně plánovací dokumentace velkého územního celku Pražské aglomerace. Stejný postoj uplatnilo Ministerstvo dopravy ve 
svém Souborném stanovisku  k návrhu ÚP Prahy z 18.6.1998. Tento klíčový požadavek byl úplně ignorován. Zrovna tak byl pominut fakt, že v té 
době probíhal, ale zdaleka nebyl ukončen, proces projektové EIA hodnotící varianty okruhu. Územní plán Prahy (ani jeho dopravní řešení) nebyl z 
hlediska vlivu na životní prostředí posouzen. 
 
Nedůsledností  a neschopností MMR a dalších institucí tak vznikl absurdní stav, kdy byl nejprve schválen ÚP obce Praha, a teprve s mnohaletým 
zpožděním se projednává nadřazený plán VÚC Pražského regionu a to fakticky na principu, že tento nadřazený plán se přizpůsobuje  územnímu 
plánu obce, což je v rozporu s logikou územního plánování i stavebním zákonem. Do dnešního dne tak neexistuje žádné vládní usnesení či jiný 
dokument obdobné právní síly, které by trasu okruhu do polohy přes Suchdol, tj. variantu J, určily.   
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Trasa jižní J 

 
je dlouhá cca 16,4 km , vyžaduje 3 tunely v celkové délce přes 3 km 
a 3 velké mostní objekty s celkovou délkou cca 1350 m a výškou od 
30 do 90 m. Je umístěna ve značně kopcovitém terénu se složitými 
geologickými podmínkami.  Výše uvedená trasa J je velmi tvrdě 
prosazována především politickým vedením Prahy. To má zřejmě 
jistou investiční logiku – silniční okruh platí stát a EU a Praha by tak 
získala “zdarma” most přes Vltavu a z části, i když dopravně velmi 
špatně a za cenu smíchání vnitroměstského provozu s tranzitem a 
při vyloučení MHD, by řešila objektivně chybějící místní spojení. 
Magistrát HMP při tom bagatelizuje  fakt, že okruh ve variantě J 
znamená zavedení dálniční tranzitní dopravy na IV. multimodálním 
koridoru do zastavěných částí města a uplatňuje proti tomu falešné 
tvrzení o tom, že trasa J, na rozdíl od trasy Ss, povede k výraznému 
snížení intenzit provozu v centru města. To však nebylo nikdy 
věrohodně doloženo! Naopak – centru města blízká trasa “J” by byla 
lákavou komunikací pro zvyšování městského provozu, což by 
znamenalo především enormní zatížení radiál a jejich okolí 
(přivaděčů k trase) v hustě zastavěných částech města.   
Z hlediska vnitřního města je také velmi důležité, že ze 
severozápadního směru přichází do centra čerstvý vzduch. Blízká 
trasa “J” namísto něj bude trvale produkovat znečištění.   
 
 
 
 
 
 
 

Varianta severní Ss 
 
navržená nezávislými iniciativami, je vedena územím Středočeského 
kraje , převážně ve volné krajině a v dostatečné vzdálenosti od obcí 
a  její trasa byla   definována v rámci procesu EIA. Jediná vážnější 
komplikace celé trasy ”Ss” je průchod pravobřežního přemostění 
Vltavy. Na severu se nachází  přírodní rezervace a na jihu areál 
Ústavu jaderného výzkumu Řež, ve kterém jsou v činnosti dva malé 
jaderné reaktory a je třeba řešit problém jejich ochranných pásem a 
ochranného pásma komunikace. Trasa Ss ovšem nebyla 
optimalizována, existuje doposud jen v hrubém měřítku pro účely EIA 
a ÚP VÚC Pražského regionu a nebyla státní investorskou 
organizací ŘSD v rozporu s požadavky MŽP ve Stanovisku k 
dokumentaci EIA z dubna 2002 a přes naše mnohokrát opakované 
žádosti  technicky dopracována. Stavební délka trasy “Ss” je 16, 976 
km a neobsahuje žádný tunel. Pro vnitroměstský provoz je 
pochopitelně díky mírně vzdálenější poloze tato trasa delší  o cca 8 
km (peáže cca 4 km s komunikacemi R7 a D8) než trasa “J”, ale pro 
tranzit (a to je hlavní účel obchvatu) je kratší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces EIA dle zákona 244/92 Sb., který je zatím jediným relativně věrohodným hodnocením možných variant řešení, byl ukončen 30. dubna 2002 vydáním závěrečného 
Stanoviska MŽP k dokumentaci EIA s tímto výrokem: 
 
”Doporučená varianta: Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na životní prostředí lze akceptovat realizaci variant označených v dokumentaci 
jako Ss a J, ostatní varianty byly vyloučeny. Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci varianty Ss, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. 
Varianta J je krajním řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že projednání konceptu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu vyloučí možnost 
realizace varianty Ss.” 
 
Možnost vyloučit realizaci varianty Ss nebyla dosud žádnými věrohodnými dokumenty dokázána. Přes tuto skutečnost obhajuje Rada zastupitelstva hl. města Prahy tvrdošíjně 
trasu J. Ministerstvo dopravy jako vrcholný orgán státní správy se zde nepochopitelně jakoby vzdává své zákonné zodpovědnosti a kompetence a postoj Rady pražského 
Zastupitelstva bez vlastního zhodnocení plně přejímá a podporuje jako závazný! 
 
Výsledek procesu EIA, jehož základním účelem a smyslem je posouzení a výběr variant a jenž musí být nedílnou součástí rozhodovacího procesu,  byl však investorem pojat 
zcela formálně a předem zvolené řešení nijak neovlivnil. Stejně tak jsou hrubým způsobem porušovány omezující podmínky pro trasu J. I podle vyjádření ČIŽP z  31.května 
2004 se tak varianta J stala nepřípustnou a ČIŽP navrhuje rozpracování jiných variant, např. Ss.   
 
Nekompromisní dlouhodobé ztotožnění státního investora s trasou J a nerespektování zásad rovné hospodářské soutěže potvrzuje skutečnost, že již v květnu 1998 byla 
vypsána veřejná soutěž na dodavatele DÚR pro trasu J přes Suchdol. S nabídkou za cca 11 milionů Kč zvítězily firmy Pragoprojekt a PUDIS. Ty od té doby  na  kompletaci a 
upřesňování dokumentace neustále pracují. K zahájení územního řízení by podle přání ŘSD mělo dojít na podzim t.r., tj. po více než 6ti letech! V r. 1998 byla též za přibližně 1 
milion Kč vypsána architektonická soutěž na dvoupatrový most v Suchdole. Opět bez jakýchkoliv územně plánovacích podkladů či rozhodnutí kompetentních státních orgánů! 
(I ÚP Praha byl schválen až v září 1999.)  
 
Z hlediska územně plánovacího je trasa Ss obsažena jako varianta v Konceptu ÚP VÚC Pražský region. (Spolu s trasou J podle ÚP Prahy, byť ÚP VÚC území Prahy formálně 
nezahrnuje, a trasou Sc, která zase byla v procesu EIA označena za nepřijatelnou a s  jejíž realizací vlastně nikdo neuvažuje.) V současné době se k tomuto konceptu ÚP 
zpracovává Souborné stanovisko. 
 
Státní investorská organizace ŘSD ignoruje nicméně i skutečnost, že proces  přípravy ÚP VÚC nedospěl zatím ani do fáze zpracování návrhu, natož pak jeho schválení 
zastupitelstvem Středočeského kraje a intenzivně pracuje na dokončení čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro trasu J.  Údajně je povinna se řídit ÚP Prahy 
(schváleném jako plán obce) a usneseními Rady Zastupitelstva HMP! Kromě tohoto  formálního zdůvodnění, které kromě jiného popírá zákonné kompetence Ministerstva 
dopravy a vlády ČR, neuplatňuje ŘSD prakticky žádné věrohodné věcně odborné argumenty potvrzující vhodnost trasy J. Proti tomu stojí mnoho expertních zjištění, oficiálních 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a odborných institucí, podle nichž se trasa J jeví jednoznačně jako vysoce devastační, stavebně  velmi náročná s 
velkým počtem nadstandardních technických  objektů, ve složitých stavebně geologických a terénních podmínkách, investičně a provozně daleko dražší než Ss, s nižší 
bezpečností provozu a snadnou zranitelností v případě teroristického útoku.  
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Při uplatnění pozitivního a konstruktivního přístupu a ve snaze dosáhnout ještě širšího a důkladnějšího 
porovnání obou variant, nad rámec procesu EIA,  se v červenci minulého roku obrátily městské části Suchdol, 
Lysolaje a Dolní Chabry na Parlament ČR s žádostí o stanovisko a o podporu požadavku na vypracování 
srovnávací studie proveditelnosti, která by přísně nezávisle a v souladu s evropskými metodikami vyhodnotila 
skutečné společenské náklady a přínosy té které varianty v dlouhodobém pohledu. Opíraly  se při tom mimo jiné 
o rozpočtová pravidla, zjištění NKÚ v kontrolních zprávách 10/03 a 13/03 a o  podmínky a pravidla poskytování 
prostředků z kohezních fondů EU.  
 
Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil, aby  Ministerstvo dopravy a 
Ministerstvo životního prostředí zpracování takové studie proveditelnosti iniciovaly. K tomuto doporučení se 
připojil i Podvýbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Ministr životního prostředí RNDr. Ambrozek 
iniciativu velmi uvítal. Rozhodující orgán státní správy Ministerstvo dopravy však nejprve  reagovalo úhybnými 
vyjádřeními. Po několika urgencích a po uplynutí řady měsíců však studii proveditelnosti přímo odmítlo jako již 

nepotřebnou s odvoláním na územní plán 
Prahy. To je podle našeho názoru naprosto 
neobhajitelný a nepřijatelný postoj. Vždyť MD 
je ze zákona odpovědno za účelné a 
hospodárné využití prostředků státního 
rozpočtu , je správcem příslušné kapitoly 
reprodukce majetku a má neoddiskutovatelnou odpovědnost za výstavbu komunikací celoevropského významu. 
Do dnešního dne přitom nebyly řádně propočítány a porovnány ani přímé investiční a provozní náklady a to u 
investice, která se může velice přiblížit 20ti mld Kč! K dispozici jsou pouze spíše odhady z různých období, které 
kolísají u J od 9ti do 17ti mld Kč a u trasy Ss od 9ti do 12ti mld Kč (včetně mostu pro místní spojení Bohnice – 
Sedlec). Vzhledem k tomu, že trasa J je stavebně-technicky mnohem náročnější, lze odhadnout, že je 
přinejmenším o několik miliard Kč dražší a že by její výstavba trvala déle než trasy Ss. Je také velmi 
pravděpodobné, že vzhledem k právním a technickým vadám trasy J, bude déle trvat její úřední schvalování. 
  
Podléhání lobbistickým tlakům, zjevně podle hesla ”Čím větší kšeft, tím lépe”, a nedostatek politické vůle a 
odvahy k tomu, aby rozhodnutí o nejvhodnější variantě obchvatu bylo učiněno při přísném dodržení českých a 
evropských právních norem, na základě objektivně a věrohodně zjištěných faktů a při respektování 
dlouhodobého zájmu státu a regionu i práv občanů a obcí v dotčeném území na příznivé životní prostředí a 
především bez rovnocenného porovnání možných alternativ vytváří nebezpečnou situaci, která by mohla vyústit 
v prosazení špatného řešení. Řešení, které bude nevhodné z dopravně inženýrského hlediska (především z 

důvodu směšování tranzitu s městským provozem), nedobré pro bezpečnost účastníků provozu (např. problematika možnosti havárií nebyla dosud vážně řešena, a trasa J je v 
dokumentaci k územnímu řízení (z důvodu, že by byla jinak v rozporu s vymezením v územním 
plánu Prahy) navrhována v parametrech neodpovídajících normám pro komunikaci tohoto druhu), 
které způsobí zbytečnou a nevratnou devastaci přírody, krajiny, ohromný nárůst hlukových a 
emisních zátěží, zbytečně a hrubě naruší urbanistickou strukturu cenné části města a povede k 
plýtvání veřejnými prostředky v řádu miliard Kč. 
 
Podle našeho názoru se východiskem  musí stát, v souladu s evropskými standardy, důkladné  
nezávislé a transparentní ověření a porovnání společenských přínosů a nákladů v nejširším slova 
smyslu za účasti veřejnosti a dotčených obcí jako základu rozhodovacích procesů, nikoliv jako 
formálního bezvýznamného aktu. V nejbližších týdnech se proto spolu s  městskými částmi 
Suchdol, Lysolaje, Dolní Chabry a několika občanskými iniciativami obrátíme na evropské orgány, 
aby  předtím, než by byly evropské finanční prostředky pro výstavbu trasy SO poskytnuty nebo 
přislíbeny, posoudily rozdíly variant. K tomu účelu aby požadovaly zpracování nezávislé objektivní 
studie proveditelnosti porovnávající možná řešení  a zasadily se o to, aby do jejího vyhodnocení 
nebyly činěny kroky vedoucí k nevratným rozhodnutím. 
 
Jsme přesvědčeni, že společným úsilím obcí, občanských sdružení i jednotlivých občanů je stále možné prosadit skutečný dlouhodobý veřejný zájem vycházející ze šetrného 
přístupu k životnímu prostředí a k ochraně zdraví obyvatelstva, z moderních principů řešení dopravních problémů a účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků! 
 

Ing. Jaroslav Korf, člen zastupitelstva MČ Praha 8 a občanského sdružení Ekofórum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kol. autorů   Schůzky s tajemstvím 
Kol. autorů   Možná mi porozumíš 
Říha Jaromír  1000 + 1 rada pro rybáře 
Švandrlík Miloslav  100 nejlepších hororů 
Brown Dan   Šifra mistra Leoparda 
Zweig Stefanie  Shledání s Afrikou 
Drake Shannon  Ve stínu noci 
Brown Sandra  Silnější než slova 
Erskinová Barbara  Oheň je tvým osudem 
Hamel Francoise  Královna temnot 
Birkbeck Lyn  Praktická příručka Astrologie 
Carroll Lewis  Alenčina dobrodružství 
Remešová M.,Mácha D. Posel dobrých zpráv 
Herfurt Ivan  Fotbalové dobývání Evropy 
Gribbin John  Pátrání po velkém třesku 
Langbein W. J  Největší záhady posledních 2500 let
Däniken Erich von        Strategie bohů 
Kinkelová Tanja  Synové vlčice 
Mahmoodyová Betty  Bez dcerky neodejdu 
Brigit Michael  Lidožrouti 
Patriot Leon  1992-1994 
Lindgrenová Astrid  Kalle  Blomkvist zasahuje 
Lindgrenová Astrid  My z ostrova Saltkräkan 
Steklač Vojtěch  Boříkovy lapálie 
Štorch Eduard  Hrdina Nik 
Čapek Josef  Povídání o pejskovi a kočičce 
Čapek Karel  Povídky z jedné a druhé kapsy 
Fousek Josef  Fouskoviny pro lidi 
Kolektiv autorů  Válka o Irák 
Goelho Paulo  Jedenáct minut 
Mulvaney Jay  Diana & Jackie 
Obermannová Irena  Matky to chtěj taky 
Kuras Benjamin  Češi na vlásku 
Mahmoodyová Betty  Z lásky k dítěti 
Robertsová Nora  Půlnoční zátoka 
Card Orson S.  Děti ducha 
KnapKarel   Kluby NHL 2005 
Primusová Hana  Jak chovat puberťáka 

Nové knihy v místní knihovně  MČ Praha - Dolní Chabry 
Krejčí Ivan   Nezoufejte! V každé rodině je něco. 
Krejčí Ivan   Nezoufejte!Jsou ještě horší děti než ty vaše. 
   Ottova encyklopedie 
Jacq Christian  Egypťanky 
Haškovec V.,Miller O.  Galerie géniů 
Doktorová Blanka  Za štěstím s královskými dluhy 
Budinský Libor  Sebevraždy slavných 
Miller Zdeněk  Jeruzalém 
Leacock Stehen  Maloměstské poklesky slavných 
Klíma Josef  Jsi mrtvej tak nebreč 
Rohál Robert  Dvojí život slavných mužů 
Conradová Sheree Dukes Sexuální inteligence 
Hay Louise L.  Miluj svůj život 
Krumlovská O., Alexa J. Léčení těla a duše 
Sapkowski Andrej  Magické střípky 
Burroughs Edgar Rice  Cesta do nitra země 
Moldonová Dobrava  Naše příjmení 
Švandrlík Miloslav  Jak byli vyhubeni draci v Čechách 
Švandrlík Miloslav  Starosti korunovaných hlav 
Duwe Georg  Jak ulovím rybu, kterou chci 
Fogle Dr. Bruce  Psi 
Novák I., Severa F.  Motýli 
Cadburyová Deborah  Ztracený král Ludvík XVII. 
Mazeau Jacques   Královské lásky 
Schuster Gaby  1000 dívčích otázek 
   Astronomie 
Lindgrenová Astrid  Madynka 
Maurier du Daphne  Dům na pobřeží 
Andrews V.C.  Na konci duhy 
Vostrá Alena  Co mně ryba vyprávěla 
Vostrá Alena  Pepibubu 
Herriot James  Zvěrolékař má namále 
Baker Stehen  Jak žít s neurotickým psem 
Svobodová Zděnka  Asijská kuchyně po česku 
   Kapesní atlas světa 
Hrubín F., Miler Z.  Kuřátko a obilí 
Miler Zdeněk  Krtek a zajíček 
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ULICI U VÁCLAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak byste stručně charakterizovala Vaši  
mateřskou školu? 
Momentálně nás navštěvuje 64 dětí, pracuje tu  
5 učitelek. Zřizovatelem  je obec, která hradí  
náklady na provoz (r.2004 760 000,-). Od  
r. 2003 máme právní subjektivitu. Kus práce  
zde odvedla p. ředitelka Kalábová (t.č. na  
mateřské), která dala věci do  pořádku,  
sehnala spoustu sponzorů a především díky ní  
má školka materiálně i duševně skvělou úroveň a atmosféru. 
 
Co Vám přinesla „právní subjektivita“ pozitivního? 
Sami si určujeme priority, co potřebujeme – např. jsme nakoupili protialergické deky+ 
nábyteček. Posledním „hitem“ je tato kuchyňka a koupelnička pro naše malé dámy(viz foto). 
 
Co je ,podle Vás, na Vaší MŠ nejlepšího? 
Rodinné klima, čisté a útulné prostředí. Na třídu je zapsáno jen 21 dětí. Spousta kroužků jako 
výtvarný, taneční, flétničky,angličtina a ve 2. pol. pořádáme plavecký výcvik pro děti 
v Letňanech.Každý měsíc organizujeme pro děti ekologickou výchovu formou her.Důkazem, 
že se dětem u nás líbí je fakt, že se mnohým ani nechce domů, když si pro ně rodiče přijdou. 
  
Co Vás naopak nejvíce tíží? 
Úprava zahrady. Rušíme staré průlezky a na nové zatím nemáme peníze. Díky sponzorovi 
začínáme na zahradě alespoň s terénními úpravami. A v suterénu nás trápí vlhkost zdi, tento 
problém nám pomáhá řešit p. starostka. 
 
Máte nějaké zajímavé výroky Vašich dětí? 
Kdysi jsem si vedla notýsek „veselých proslovů“ dětí. Např. Číňánek, kterého tu máme, 
nakreslil pejska a řešili jsme, jak se bude jmenovat: Co třeba BOBÍK? (Bobíka děti vybrali 
podle reklamy, ve které byl pejsek sežrán).Už v těchto letech má na ně reklama silný vliv. 
 
Četla jsem kritiku v LN, že některé školky často pouštějí dětem video.. 
My jen sporadicky, když si přinesou pohádku z domova a je vysloveně špatné počasí. 
  
Jak děti rozlišují, kterou paní učitelku mají raději a kterou méně? 
Je to jako mezi dospělými-někdo Vám sedne lépe, někdo méně. Jedna paní učitelka je tu 
pojmenována jako Modrá, protože má modré oči. Ale oblíbené jsou všechny stejně. 
 
Zmínila jste, že máte mezi dětmi Číňánka. Chovají se k němu děti jinak? 
Ne, vůbec. Kamarád jako kamarád. Učí se od něj, jak se co řekne čínsky.  
 
Jak Vy sama vzpomínáte na MŠ? 
 Příjemně. V MŠ vznikají první lásky. Např. má sestra se sblížila s kamarádem Pepíkem, až 
kvůli němu jednou spadla do strouhy, jak za ním ve 4 letech spěchala. 
 
Děkuji za rozhovor.                 Alena Nigrinová 

NA SLOVÍČKO s….. 
 

Jaroslavou Tymichovou 
statutární zástupkyní MŠ Chaberáček

 

POZVÁNÍ DO SOKOLA 
Udělejte pro sebe to, co udělat můžete, překonejte nedůvěru, ostych, 
nechuť, lenost a místo k lékaři, přijďte do tělocvičny. TJ Sokol v 
Dolních Chabrech nabízí všem občanům (tedy nejen členům Sokola) 
cvičení v těchto složkách: 
 

Pondělí 1400-1600 Školička tenisu dětí 
1600-1700 Cvičení žáků 
1700-1900 Badminton 

Úterý 1700-1800 Zdravotní cvičení 
 1830-1930 Zdravotně kondiční cvičení 
Středa  1400-1700 Školička tenisu dětí 
 1700-1800 Aerobic děvčata 
Čtvrtek 1700-1800 Cvičení rodičů s dětmi 

1800-2000 Volejbal 
2000-2100 Aerobic žen 

Pátek 1400-1700 Školička tenisu dětí 
Neděle  1800-2000 Florbal 

 

TJ Sokol nabízí kromě cvičení i zábavu: 
 

V sobotu 20. listopadu ve 20 hodin pořádáme pro Vás 
COUNTRY BÁL 

k tanci a poslechu hraje kapela "Druhej dech" 
 

V sobotu 4. prosince přijde do Sokola Mikuláš 
zábavné odpoledne s mikulášskou nadílkou začíná v 1500 

 

starosta Sokola: Miroslav Pospíšil

Během letních prázdnin byla dokončena kompletní obnova vybavení 
jídelny základní školy. Původní koncepce vybavení novostavby 
jídelny byla již naprosto nevyhovující. Nejen nedostatečnou kapacitou 
míst u stolu, ale především velmi nepříjemnou hlučností, způsobenou 
kombinací materiálů ( dlážděné podlahy, rezonující stěny ) a 
kovového, volně stojícího nábytku. V jídelně jsou instalovány pevně 
ukotvené sestavy dlouhých stolů se zabudovanými sedáky, přibyly 
výdejní pulty, umožňující rozšíření nabídky o saláty a moučníky. 
Změnu završuje nové barevné pojetí výmalby, laděné v  oranžové, 
modré a bílé. Nový příjemný interiér mohl vzniknout jen díky 
sponzorským darům rodičů a přátel školy a díky efektivnímu 
hospodaření Spolku přátel chaberské školy.   

JÍDELNA V NOVÉM
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JASNÁ ZPRÁVA Č.10 
Před dvěma lety přinesl Zpravodaj informaci o založení školního časopisu a úspěšném 
vydání prvních dvou čísel. Ke svým čtenářům dorazilo již 10. číslo časopisu JASNÁ 
ZPRÁVA a to je příležitost k malé rekapitulaci. Časopis malého formátu s jednoduchou 
grafickou úpravou vydává již třetím rokem základní škola Spořická ve spolupráci se 
Spolkem přátel školy. Časopis vychází přibližně každé dva měsíce.   
Na prvních osmi číslech se podíleli převážně žáci 1.stupně se svými učiteli, devátým 
číslem se představili a zároveň rozloučili žáci 9.třídy. Toto číslo mělo přes všechny dílčí 
výhrady k deváťákům vynikající úroveň. Odcházející žáci nám odhalili kus svého světa a 
jako jediní číslo sami celé graficky zpracovali. Založili tak doufám tradici, že všichni 
deváťáci po sobě zanechají takovouto tištěnou vzpomínku.  
Letos vyšlo úvodní číslo s klíčovými informacemi o organizaci školního roku, aktuálními 
informacemi o chystaných akcích a zhodnocením aktivit školy a Spolku v uplynulých 
měsících.  

Hana Řepková

Kulturní a sociální komise 
informuje o akcích realizovaných v posledním čtvrtletí letošního roku: 
Kromě pravidelných akcí, které probíhají již od října, jako jsou vždy ve čtvrtek od 17 hodin 
kurzy jógy v ulici Ulčově a sborový zpěv ve čtvrtek od 19 hodin v místní knihovně (ul.V 
Kratinách- srdečně zveme všechny zájemce o sborový zpěv), počítačové kurzy pro 
seniory, které probíhají v místní knihovně v dopoledních hodinách (jen pro přihlášené), 
turistické vycházky (jednou za 14 dní, každá jednotlivá vycházka je předem ohlášena na 
vývěskách ÚMČ) , připravujeme i obvyklé jednorázové akce.  
Po té, co jsme se  mohli v měsíci říjnu zúčastnit v sokolovně cestopisné přednášky 
spojené s promítáním zaměřeným tentokrát na Jižní Ameriku, připravujeme kurz 
sebereflexe pro seniory, spojený s nácvikem asertivity, předcházení depresí, nespavosti, 
dále kurz vitráže, batikování , přednášku o kostele sv.Jana Křtitele, vánoční koncert  
v kostele a tradiční vánoční posezení pro seniory spojené s návštěvou paní Květy Fialové 
a Nadi Konvalinkové . Všechny tyto akce budou včas ohlášeny formou vývěsek, proto 
prosím sledujte pravidelně tyto informace. 
Městská knihovna instalovala v naší místní knihovně výstavu koláží a malby na hedvábí, 
která bude otevřena návštěvníkům v otvíracích hodinách naší knihovny, čtenáři knihovny, 
ale i nejen oni jsou srdečně zváni. 
                                                                                      Věra Doušová, předsedkyně komise 

DOUČOVÁNÍ - LEVNĚ 
Studentka bydlící v Dolních Chabrech s bohatými zkušenostmi s doučováním 
dětí (možnost referencí) nabízí: 
- kvalitní doučování angličtiny, francouzštiny a matematiky 
- přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá i čtyřletá gymnázia nebo střední 
školy 

tel: 603 821 261 
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STŘÍPKY (nejen z chaberské politiky) 
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Goticko-románský 
střípek. 
Vzácná freska v našem 
kostele z 12. století 
bledne! Světlo jí nesvědčí. 
Byla odkryta v 70. letech 
a pod omítkou jí bylo 
daleko lépe, jak nám 
sdělil p. farář Prokop. 
Bledulko, bledulko. My 
lidé to máme opačně -čím 
více světla, tím lépe. 
Nastává zima a sílí tma - 
freska se raduje, my 
bledneme…  
(vážný střípek!) 

Jak si přijít na pěkný 
meloun. 
Jdete na Úřad, odplivnete 
si „fuj ta politika“ a z úst 
Vám vypadne pecka od 
melouna, který jste 
předtím jedli. Pecka se 
ujme a na místě vyroste 
pořádnej meloun. Tak 
nějak si vysvětluji 
následující fotografii, 
kterou jsme pořídili na 
Úřadě v Chabrech. 
 

„Neexistují špatné otázky, ale 
špatné odpovědi…“ 

 
Ptáme se členů zastupitelstva – tentokrát Marie 
Vlčkové (MV) a Miroslava Maliny (MM). 
 
Nejoblíbenější osobnost ve veřejném životě? 
MV: Jan Ámos Komenský. 
MM: Václav Havel. 
 
Vaše životní krédo, citát, přísloví? 
MV: V každém prožitém dnu najít něco pozitivního. 
MM: Zbytečně někomu neublížit. 
 
Váš dosavadní životní úspěch? 
MV: Dožití padesáti let. 
MM: ---- 
 
Proč jste vstoupil(a) do chaberské politiky? 
MV: Žiju zde téměř celý život a vzhledem ke znalosti  
       lidí, poměrů a své profesi chci být  prospěšná      
       v oblasti školství. 
MM: Byl to idealismus (už né mladický). 
 
Čím si myslíte, že jste nejvíce užitečná(ý) v práci 
zastupitelstva? 
MV: Pracuji ve školské a sportovní komisi – snažím  
       se o zlepšení podmínek a prostředí Pro děti       
       všech věkových skupin. 
MM: V současné době z časových důvodů jen velmi  
       omezeně. 
 
Co bude jiného (lepšího) v Chabrech po 
skončení Vašeho volebního období? 
MV: Věřím ve splnění předvolebních plánů. 
MM: Pevně doufám, že nic horšího. 
 
Vzkaz čtenářům Zpravodaje? 
MV: Snažme se všichni o lepší vzájemné vztahy. 
MM: Čtěte Zpravodaj a v životě se mějte co nejlépe. 
 
Děkuji za odpovědi.                        Alena Nigrinová 

Oprava ke článku NA SLOVÍČKO z 
minulého Zpravodaje 

 

Libor Kolman, předseda sdružení Slunečný 
dvůr, opravil některé nepřesnosti našeho 
rozhovoru, které Vám nyní předkládám: 
 

- plánované náklady na realizaci projektu 
Slunečný dvůr činí Kč 10 000 000,- 
 

- agentura Top art je mediální partner 
Slunečného dvora 
 

- granty zajišťuje  spol. Prosperita, o.p.s. (od 
Min.pro místní rozvoj + EU) 
 

- patronkou Slunečného dvora se stala 
herečka Květa Fialová 
 

- co se týče symbolického vstupného, platilo 
na den otevřených vrátek, samozřejmě to 
nemůže platit na všechny aktivity Slunečného 
dvora (přesto se Sdružení snaží zachovat 
vstupné na přijatelné výši). 
 

Za nepřesnosti se dodatečně omlouvá Alena 
Nigrinová 


