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Slovo starostky 
Vážení spoluobčané,  
vítám Vás po prázdninách opět doma. Doufám, že jste si všichni odpočinuli, že jste strávili 
dovolenou podle svých představ a že jste pro další pracovní rok načerpali hodně sil.  
Většina z vás bilancuje uplynulý rok podle kalendářního roku. Já budu bilancovat  teď, na konci 
léta, na začátku školního roku a před sestavováním rozpočtu na příští rok. Pokusím se zhodnotit 
to, co se za 1 ¾ roku mého působení na Radnici podařilo udělat.  
Abych začala úplně od začátku a nejdříve si všímala věcí, které může vidět každý z Vás a které se 
během času staly natolik součástí našeho života, že je nyní už nevnímáme. 
Přestože to na první pohled nevypadá, je naší prioritou starost o školství. Vždyť celá třetina 
rozpočtu naší městské části jde na výdaje školství. Nemůžeme nijak markantně ovlivnit výuku jako 
takovou, ale prostředí, ve kterém se žáci pohybují do výše svých finančních možností ovlivnit 
můžeme. Proto byla naše první akce věnována péči o okolí školy. Nechali jsme zpevnit ujíždějící 
svah u školy svahovkami a vybudovali přístupové cesty pro větší bezpečnost dětí zrušením 
parkoviště před školou. Na nátlak školské komise jsme museli vybudovaný chodník demontovat,
provedeno při rekonstrukci chodníků ve Spořické ulici v souladu s návrhem pí. arch. Polákové. Nech

školy. 
Pro umístění prvň
Provedli jsme opra
schodiště, opravili 
osvětlení, vymalova
Oprav se se ctí  zh
nemalé problémy, 
víkendu znehodnot
Upravili jsme i okol
potřeby školy probě
Pro nedostatečnou 
na přístavbu nářaďo
stavbu "někdo dá“.  
Největší investice 
náměstí, kde jsme 
ve výši 3 mil. Kč, 
odvlhčení objektu 
zařízením.   
Dluh, který máme
odvlhčení, se budem
Veřejné prostranstv
zastupitelů. Jsem r
lhostejné prostředí,
v našich silách. Pro

jsme koupili mechanizaci, zlikvidovali jsme většinu černých skládek (já vím, že jsou  už nové),  snaží
práci, apelujeme na Vás občany, aby jste si zeleň kolem vašich objektů snažili udržovat sami, pokouš
dle možností, umisťování a osazování  truhlíkú na chodnících před Vašimi objekty.  
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 protože byl údajně nebezpečný. Nové řešení bude 
ali jsme zhotovit  povrch přístupové cesty  ke hřišti u 

áků v "domečku“ jsme rekonstruovali tento objekt. 
vu poškozené fasády, zrekonstruovali jsme vstupní 
podlahy i ostatní interier tříd a kabinetu včetně 

li, vybavili jsme obě třídy novým nábytkem a tabulemi. 
ostila fi. VALMONT, které tímto děkuji, přestože měla 
zvláště při opravě fasády, kdy jejich práci  během 
ili darebáci, kteří hotovou fasádu  značně poškodili. 
í "domečku“ rozšířením vydláždění.  Další opravy pro 
hnou v září úpravou kabinetů v přístavbě školy.  
vybavenost tělocvičny jsme nechali zpracovat projekt 
vny, ale zde musíme vyčkat do doby než nám na tuto 
 
do školství byla uskutečněna v MŠ na Bíleneckém 
z prostředků, které nám poskytl Magistrát hl.m. Prahy 
 zřídili další třídu pro děti,  opravili fasádu, provedli 

a z vlastních zdrojů  vybavili třídu potřebným  

 ve školce Protilehlá, kdy i zde musíme provést 
e snažit splatit v příštím roce. 

í. To je věčně diskutované téma při každé poradě 
áda že zaznívá, alespoň vím, že  nikomu z nich není 
 ve kterém žije. I v tomto směru jsme dělali, co bylo 
 pracovníka, který uklízí komunikace v majetku MČ, 

me se nutit firmu starající se o veřejnou zeleň k dobré 
íme se o osvětu občanů v tomto směru. Financujeme, 

(pokračování na str. 3) 
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 INFORMACE                 Z  RADNICE 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 30.8.2004 
-- projednání návrhu usnesení č. 0276/004 – souhlas s připojením na komunikaci 
pana Balona , parc.č.360 – ulice Pod Zámečkem. Pan Balon chce koupit pozemek 
patřící MČ za účelem zbudování přístupové komunikace  ke svému pozemku. Pan 
Foit namítnul, že požadavek takto formulovaný je nejasný a že by proto byl 
nejlepším řešením plánek, ze kterého by bylo patrné, kudy cesta povede. Rada MČ  
ses shodla na tom, že jednat o souhlasu  se žádostí p.Balona bude znovu až poté, 
co p.Balon nechá provést vytyčení v terénu a následně proběhne zástupci stavební 
komise místní šetření, Rada se přitom shodla, že místní veřejná cesta musí být i po 
zbudování příjezdové cesty k pozemku p.Balona zachována. 

 
 
 
 

Rybářské lístky 
 
RL opět vydává Úřad MČ a to pro děti, mládež, občany i cizince mající trvalé bydliště 
v Dolních Chabrech.  
Při žádosti o rybářský lístek občané starší 15 let předloží: 

- občanský průkaz 
- pro 1.rybářský  lístek osvědčení o zkoušce, druhý a další RL může být 

vydán prokáže-li se občan dřívějším RL, případně jiným dokladem 
osvědčujícím, že již byl držitelem RL 

Cizinci žádající o RL předloží: 
- doklad o své totožnosti 
- platný RL 
- licenci vydanou ve své zemi (ofocený doklad – překlad, ověřený 

notářem) 
- trvalý pobyt (nebo dočasný) musí cizinec mít v Dolních Chabrech 

Za děti  do 15 let vyřizuje jejich žádost zákonný zástupce, který předloží: 
- svůj platný občanský průkaz 
- rodný list dítěte 
- osvědčení o rybářské zkoušce dítěte (pro 1.RL) nebo již dříve vystavený 

rybářský lístek dítěte 
- dítě musí mít trvalý pobyt v D.Chabrech 

Cena RL:          Dětský RL – pouze roční za 20 Kč 
                          Po občany ČR i pro cizince roční 50 Kč, tříletý 100 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 16.8.2004 
--Starostka přednesla Radě návrh usnesení č. 0261/004 – nabídka k odkoupení 
pozemku parc.č. 1742/4 o výměře 5.209 m2 v k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví úpadce 
fi STAR s.r.o., tento návrh podala správkyně konkursní podstaty Mgr.Hložková. 
Rada MČ souhlasila s odkoupením  tohoto pozemku a uložila starostce předložit toto 
usnesení k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva. 
-- Další návrh usnesení – č.0265/004/Rady MČ - se týkal uzavření mandátní 
smlouvy na drobné údržbářské práce v obci se sdružením Říh-Ni. 
--Starostka seznámila Radu MČ s návrhem usnesení č.0266/004 – souhlas s přijetím 
daru ve výši 1.000,- Kč od pana J.Šuberta. Rada MČ odsouhlasila přijetí daru. 
--Dalším bodem jednání Rady MČ byl návrh usnesení č.0269/004 – odpověď 
p.Malého na nabídku k odkoupení/výměnu pozemků. Pan Malý jakožto jednatel 
společnosti Ekoclub s.r.o. i jako právnická osoba odpověděl na nabídku MČ 
k odkoupení nebo výměně pozemků MČ pod skládkou. P.Malý ani Ekoclub s.r.o. 
nemají zájem na odkoupení nebo výměně pozemků, proto MČ nabídne pozemky ve 
veřejné dražbě. 

Sběr bioodpadu v Dolních Chabrech 
je malým vítězstvím městské části Praha - Dolní Chabry v oblasti životního prostředí, že jako první městská část v Praze byla vybrána odborem 
infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy (OIM MHMP) k realizaci bezplatného zkušebního projektu tříděného sběru bioodpadu. 
Po informační kampani, která proběhla prostřednictvím propagačních letáků do schránek a informační kampani ve škole a v sokolovně v srpnu letošního 
roku, bylo ve dnech 3. a 4. září předáno občanům cca 800 sběrných nádob na bioodpad. Současně byl občanům předán kalendář svozu s podrobným 
popisem, co do hnědé nádoby patří a co ne. V sobotu 11. září proběhl za účasti zástupců OIM MHMP a Pražských služeb první svoz bioodpadu. Bioodpad 
byl odvezen svozovým vozidlem se speciální záchytnou vanou na kompostárnu JENA v Úholičkách u Velkých Přílep. Podle sdělení provozovatele 
kompostárny byl přivezený materiál až na jedinou výjimku (igelitový sáček) velmi kvalitní a překvapivě čistý. Jak jste měli možnost zjistit z informačních 
letáků a slyšet při diskusích, které jsme zorganizovali, jedna nesprávně naplněná (znečištěná) nádoba způsobí, že celý obsah vozidla kompostárna nemůže 
přijmout a následně je nucen řidič odvézt celý náklad na skládku směsného odpadu, což znamená nejen znehodnocení celého objemu vozu, ale také 
kilometry ujeté navíc. Díky Vašemu odpovědnému přístupu bude všechen Vámi vytříděný bioodpad cca 11 tun z prvního svozu zkompostován. 
Těšíme se, že letos ubudou divoké skládky hnijící trávy, jablek, švestek, větví a listí z podzimní sklizně, že se uvolní místo ve Vašich popelnicích na směsný 
odpad a že nadstandardní služba, která je poskytnuta pro následující dva roky zcela zdarma, plně využijete. 
Ptáte se, co bude dál? Po dobu dvou let zkušebního projektu budeme třídit bioodpad a bude záležet pouze na nás (kvalitě materiálu – bioodpadu), zda bude 
projekt pokračovat. Cílem zkušebního projektu je získání zkušeností v oblasti sběru bioodpadu v Praze. Městská část Praha – Dolní Chabry byla vybrána na 
základě dobrých zkušeností s tříděním odpadů od občanů a vhodným typem zástavby rodinných domů se zahradami. Doufáme, že správným přístupem 
k tříděnému sběru bioodpadu budeme příkladem pro další městské části, ve kterých bude OIM MHMP tento způsob sběru bioodpadu zavádět. Malým 
vítězstvím bylo tuto službu získat, velkým vítězstvím však bude, jestli tuto službu dokážeme využívat a ne zneužívat. 
A co my, kteří jsme nedostali nádobu? Pro projekt bylo ze strany OIM MHMP vybráno 750 domácností. Toto množství plně nepokrývá všechny domácnosti 
na území MČ Praha – Dolní Chabry. Projekt byl konzultován s ÚMČ Praha – Dolní Chabry a posléze byl počet domácností navýšen na 800. V této chvíli již 
víme, že většina občanů má o třídění bioodpadu zájem a v případě, že nemají nádobu, rádi by ji získali. V souvislosti s finančním omezením projektu není 
možné v současné době všem žadatelům vyhovět. Tento projekt je bezplatný, a proto žádáme ty z vás, kteří mají nádobu, aby jste umožnili v rámci dobrých 
sousedských vztahů odložit bioodpad ze zahrady sousedovi, v případě, že budete mít volné místo v nádobě. Jsme rádi, že máte zájem o sběr bioodpadu, a 
proto OIM MHMP se bude snažit co nejdříve uspokojit požadavky na další nádoby. Z tohoto důvodu je vhodné požádat na tel. č.  236 00 4362, zda by jste se 
i Vy mohli projektu zúčastnit. 
A nakonec jedno malé upozornění. Pro celý projekt byla přijata myšlenka „Třikrát a dost!“. Co to znamená? Pokud bude zjištěno, že v hnědé nádobě není 
odloženo to, co do ní patří (obsah je znečištěn), bude tato nádoba vyřazena ze sobotního svozu bioodpadu. Vlastník bude na tuto skutečnost upozorněn a 
nádoba bude odvezena až následující týden se směsným odpadem. V případě, že se taková situace bude opakovat, po třetím upozorněním bude nádoba 
odejmuta a tento „hříšník“ vyřazen z projektu. 
Většina z Vás přijala nové nádoby s potěšením a pro ty, kteří se ptají, jaký to má vlastně smysl třídit, mám jednu 
lakonickou odpověď: Pokud nedokážeme našim dětem předat lepší životní prostředí, než je to, v němž jsme vyrůstali 

my, pokusme se alespoň toto prostředí ještě dále 
vlastním přičiněním nezhoršovat. Třídění odpadu je 
jednou z cest, jak to dokázat. 

 
 

Prosíme, aby jste nepřikládali ke 
svozu pytle naplněné bioodpadem. 

 
 

Svozové vozidlo je určeno pouze pro 
svoz bioodpadu z hnědých 

plastových nádob. 
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Slovo starostky (pokračování ze str. 1) 
 
Ruku v ruce s veřejným prostranstvím jde i starost o  životní prostředí. Zde si každý z Vás musí položit sám otázku, do jaké míry přispívá, nebo 
znehodnocuje životní prostředí kolem nás, pálením odpadů ze zahrady, vyvážením odpadů na černé skládky, znečišťováním veřejného prostranství, 
neudržováním svého pozemku. Chci vyjmout vinu řidičů na znehodnocování životního prostředí pouhým užíváním aut, ale vyzvednout jejich "provinění“ 
způsobem, kterým auta užívají. Rychlou a hlučnou jízdou, zbytečným pojížděním, parkováním na chodnících, mytím  a opravami aut na veřejných  
prostranstvích.                  

I do životního prostředí byla investována nemalá částka. Podařilo se 
vyčistit dva rybníky v obci, probíhá revitalizace Draháňského potoka, kterou 
hradí hl. m. Praha, snažíme se o novou výsadbu stromů a keřů. Stali jsme 
se první městskou částí, ve které se uskutečňuje pilotní projekt na likvidaci 
bioodpadu, přistavujeme kontejnery na likvidaci domovního odpadu. 
Technická vybavenost je hrazena z prostředků, které nám poskytuje 
Magistrát hl.m. Prahy. 
Zatím se podařilo uskutečnit rekonstrukce chodníků v některých částech 
obce, namátkou: ulice Pernštejnská, Jirkovská, Doksanská, Ládevská, část 
Údlické, U váhy, včetně komunikace, část Měděnecké, Na šubě, probíhá 
rekonstrukce ulice U větrolamu.  
Někde se díky aktivitám stavebních společností i soukromých osob 
technická vybavenost "zlepšuje sama“, někde se jejich vinou zhoršuje, viz. 
ulice Jirkovská a  spodní část ulice U Václava.  
Chci zde zmínit i ty "drobné“ investice, které však musíme zaplatit a 
v poměru k našemu rozpočtu nejsou zanedbatelné. Např.: osvětlená 
veřejná vývěska u "Radnice“,  zlepšení pracovních podmínek úředníků 
vybavením kanceláří, snaha o osazování chybějících nebo poškozených 
dopravních značek, i když tady nemáme tak docela čisté svědomí, 
osvětlení chodníku na Spořické.  Začali jsme budovat dětské hřiště u školy.  
Kultura - zřízení nové knihovny a veřejného internetu v prostorách školy. 
Při této příležitosti chci poděkovat paní Jiřině České za dlouholetou práci 
v knihovně. Zní to kýčovitě, ale já osobně tuto dámu za její životní elán 

obdivuji. Přestože v současné době funkci knihovnice vykonává paní 
Šírová, jsem přesvědčena o tom, že pokud budu potřebovat v knihovně 
pomoc, mohu se na paní Českou obrátit. Jinak jí přeji hodně pohody a  
zaslouženého odpočinku.  Paní Česká, děkuji Vám.    
Musíme myslet i na věci, které jsou pro všechny z nás nepříjemné a to na 
věci, které jsou spojeny s úmrtím. Občanů v Dolních Chabrech přibývá (o 
cca 150 ročně)  a kapacita hřbitova by měla pokrýt  i tuto zvýšenou  
potřebu. Já vím, zní to morbidně, ale takový je život. Na rozšíření 
kapacity hřbitova nám poskytl Magistrát 1 mil. Kč. Budou vybudovány 
kolumbární schránky a zvětšeny prostory pro ukládání do urnových 
hrobů, o které je největší zájem. Máme zpracovaný projekt i na 
rozptylovou loučku, její stavba se však, zatím, neuskuteční.                  
To jsou věci, které se nám povedly. Jsou však i ty, které se nepovedly. 
Slibované propojení území kolem Spořické ulice s metrem, zajištění 
vhodného prostoru ve východní části obce pro vybudování hřiště pro děti 
a mládež, výstavba nájemních bytů, která je vázána na získání pozemků 
pod domy v Bolebořské ulici,  zajištění  budoucí zdravotní péče pro 
občany tím, že se nám nepodařilo získat prostředky na nákup 
zdravotního střediska. 
A ta největší bolest je bezpečná doprava v Chabrech. Přestože proběhlo 
mnoho jednání s BESIPem i s odborem dopravy Prahy 8, je bezpečnost 
dopravy tím, co se zatím podařilo nejméně. Ale všechny výše jmenované 
akce nepouštíme ze zřetele, budeme se snažit dál, aby byly 
uskutečněny. 
Končím toto dlouhé povídání. Určitě jsem na mnoho věcí zapomněla, 
např. kulturní a společenské akce, které pořádají nejen jednotlivé komise, ale i spolky a podnikatelé, sportovní vyžití  atd…………….  
A co jsem, přes svůj slib, zatím také neuskutečnila, je setkání s občany. Tímto plním svůj slib a zvu Vás všechny na setkání  se starostkou a 
zastupiteli  dne 20. října  od 17 hod. v kulturním domě v  Ulčově ulici . 

                                                                                                           Jaroslava Plevová, starostka 
 

 
     
    Z činnosti kulturní a sociální komise  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

První  poprázdninovou akcí bylo setkání se seniory v Sokole, které se konalo dne 2.9. 
odpoledne . Zástupci komise seznámili účastníky s programem akcí do konce roku 2004 a 
zmapovali zájem seniorů o jednotlivé akce. Z nabízených akcí se s největším zájmem 
setkakl plánovaný jednodenní zájezd na hrad Loket a do Bečova nad Teplou, který se 
uskuteční 5.října. Mnoho zájemců se zapsalo také do počítačového kurzu a kurzu na 
internetu, který v místní knihovně povede pan Šír. Na podzim připravujeme ještě kurzy 
vitráže, batikování a vázání suchých květů, turistické vycházky do okolí, kurzy sebepoznání 
a překonávání stresu, nespavosti , přednášky, koncerty v kostele, posezení  se známými 
osobnostmi, diashow o cizích zemích, vánoční setkání a další aktivity dle iniciativy seniorů. 
V neděli odpoledne se uskutečnil v kostele Stětí sv.Jana Křtitele také koncert duchovní 
hudby v podání Foersterova pěveckého sboru a varhan. 
Pro občany všech věkových kategorií pořádáme také kurz jógy a správného dýchání, který 
se bude konat  vždy ve čtvrtek od 17 hodin v Ulčově ulici (zájemci se přihlásí u V.Doušové 
na ÚMČ) a pěvecký sbor, který se začne pravidelně scházet od října t.r. pod vedením 
dirigenta Prof.Mátla (zájemci se hlásí u V.Doušové). 
V říjnu zorganizujeme v místní knihovně výstavu maleb na hedvábí, která bude 
otevřena v otvíracích hodinách knihovny návštěvníkům celý měsíc. 
Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout tak pestrou škálu zábavy, odpočinku, vzdělání i 
sportu a těšíme se na Vaši účast. 

Věra Doušová
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  Slunečný dvůr  
 
   CO:      Místo nekomerčního využití volného času,   
               místo relaxace a zábavy. 
   HESLO: Tvoření, radost, setkávání. 
   KDE:    V barokním statku, Bílenecké náměstí 15/11,               
               Dolní Chabry. 
   KDO:   Občanské sdružení Slunečný dvůr. 
   KONTAKTY: www.slunecnydvur.wz.cz                                               
                         tel.: 777159037, 737159037 
 
Sociálně - komunikační centrum "Slunečný dvůr" je 
projektem neuvěřitelně rozsáhlým nejen nabídkou 
programů a aktivit, ale především myšlenkou a svými 
cíli. Občanské sdružení směřuje k vytvoření centra 
vzdělanosti, kultury a umění pro všechny věkové 
kategorie, seniory nevyjímaje.  
Kromě pravidelných aktivit, jež budou organizovány 
celý týden (školička s prvky Montessori, výtvarná, 
pohybová výchova, tematické, dílny, divadlo, keramika, 
hra na kytaru, tanec, "baby" masáže, besedy, 
cestopisné pořady, atd.) , připravuje sdružení různé 
originální víkendové  pořady, které respektují tradice 
anebo oslavují důležitá data ( Vánoce, Velikonoce, 
začátek a konec školního roku apod.). Kalendář akcí, 
stejně jako další aktuality si zájemci mohou zjistit na webových stránkách. Nosnou myšlenkou a mottem se stává "tvoření-radost-setkávání". Občanské 
sdružení si klade za cíl nabídnout další alternativu volného času, podpořit plnohodnotný rozvoj osobnosti, znovuobnovit přirozenou komunikaci mezi lidmi,  
posilovat rodinné vazby, vést děti k chápání tradičních lidských hodnot, naučit je spolupráci, kamarádství, loajalitě. Vyšším cílem je boj proti závislostem 
všeho typu a proti kriminalitě mládeže. Projekt "Slunečný dvůr" se neuzavírá do sebe, je přístupný vnějším podnětům, vjemům, nabídkám pomoci a 
spolupráce. Dlužno říci,že může prosperovat a růst především díky finanční pomoci a dobročinnosti lidí. 

 
4. 9. 2004 – Den otevřených vrátek 
 Kromě prezentace aktivit pro děti i dospělé ve šk. roce 2004/05 se soutěžilo, malovalo a 
tancovalo. Nejen dvůr, ale celý den byl ryze slunečný. Na zahájení přišla i herečka Květa 
Fialová, nechyběl večerní táborák ani indická tanečnice. Prostě chaberská veselice, jak má být. 
 
Slunečný dvůr očima jedné anonymní rodiny  
Malá Nigrinčata skákají, soutěží, pobíhají, malují, pozorují. Tatínek si koupil zelenou Fidorku ( 
Whisky tu dnes bohužel neprodávají) a šel si prohlédnout svěží vonné esence, co tu prodává 
neznámá, svěží, blonďatá teta. Maminka zvažuje zápis do kurzu jógy a při pohledu na bující 
vrásky pod očima se hlásí u vizážistky s kosmetikou M. Kay. Zkrátka – „sluní se“ celá rodina! 
 
Anketa mezi nejmenšími 
Jak se ti tu líbí? 
Tomáš s pusou plnou bonbonů: "Bomba!“ 
Lucinka s omalovánkami v ruce: "Jo.“ 
Petřík: "Chodil bych na karate, ale to tu nemají, tak mě chce maminka přihlásit na keramiku I.“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slunecnydvur.wz.cz/
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 NA SLOVÍČKO s … 
                      
 Liborem Kolmanem 
předsedou sdružení Slunečný dvůr 
 
Práce redaktorky Zpravodaje je příjemná tím, že 
občas děláte rozhovor s mladým, svěžím,     
příjemným mužským. Takový je i Libor Kolman. 
Mimochodem, milé čtenářky, je zadán. 
 

Kudy vedly Vaše cesty před vznikem Slunečného dvora? 
Původně jsem strojař, mnoho let jsem pracoval na elektrárně Ledvice. 
Odjakživa mě ale bavila práce s dětmi, věnuji se jim přes 20 let. 
Ochotnické divadlo, tématické víkendy v přírodě apod. 
 

Jak vznikla myšlenka Slunečného dvora a proč právě v Dolních 
Chabrech? 
Delší čas máme s mou přítelkyní takový projekt v hlavě a náhodou jsme 
našli na internetu nabídku p. Němce na pronájem jeho statku, který 
získal po dlouhých soudních sporech v restituci. Dříve tu mimochodem 
sídlili památkáři a restaurovali sochy. S rodinou p. Němce jsme se 
dohodli na výhodném pronájmu na dobu 10 let s cílem vybudovat tu 
centrum využití volného času (nejen) dětí na nekomerčním základě. 
 

Chystáte 4 fáze přestavby statku na Bíleneckém nám. Co je tedy 
obsahem projektu? 
V 1. fázi vnitřní skotačiště pro děti, ve 2. fázi baletní sál a výtvarný ateliér, 
ve 3. fázi čajovna, keramická dílna, galerie, přednášková místnost a 4. 
fáze úprava vnějšího prostranství. Plánované náklady cca 1 100 000,-. 
 

Jistě lákavá představa pro Chaberáky, ale „nekomerční“ aktivity 
něco stojí..Co finance? 
Do 1. fáze vkládáme my, členové sdružení, své finanční prostředky. Dále 
jsme oslovili agenturu TOP ART MEDIA, která naším jménem vyjednává 
grant od EU cca 2 000 000,-. Patronkou agentury je p. Kanyzová 
(manželka herce Kanyzy), která nad Slunečným dvorem převzala 
mediální záštitu. S těmi penězi uvidíme…Momentálně se grant aktuálně 
vyřizuje. 
 

Jaké očekáváte „klienty“? 
Kromě dětí tady z okolí předpokládáme zájem lidí všeho věku z celé 
Prahy. Němcovi nám pomohou řešit i otázku parkoviště u objektu, bude-li 
koncert apod. Jinak vstupné bude spíše symbolické. Provoz plánujeme 
téměř celodenní (9-18h). Hlavně nabízíme různé kroužky, viz strana _ 
tohoto Zpravodaje. 
 

Přeji Vám úspěšný start a Slunečný pocit z Vaší práce. No a ty peníze… 
Alena Nigrinová 

 
Poznámka: Rozhovor byl sestaven "v letu“ někdy v červnu. Teď stojím 4. 
9. na upraveném dvoře, kde probíhá Den otevřených dveří. Ptám se 
Lidušky, zakladatelky projektu a jak se zdá i partnerky Libora Kolmana: 
"Jaký je Libor vlastně člověk? Jak ho mám popsat do Zpravodaje?“ 
Liduška se pousměje: “Libor má hlavně široké srdce. Nadšenec. Já spíš 
stavím vzdušné zámky a Libor to vše uvádí do reality.“ Další usměvavá 
slečna u vchodu v lidovém kroji, co příchozím nabízí chleba a sůl se 
přidává: "Libor je fakt slušnej a hodnej člověk.“ 
 
 
Škola 
Na konci školního roku 2003/2004 se s absolventy zdejší "university" 
rozloučili také zástupci obce. Každý absolvent obdržel pamětní list. 
Pamětní listy předala starostka s místostarostkou i žáčkům, kteří v září 
přišli do 1. třídy. 
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                A  ZASE  TA  STRAŠIDLA   
info pro děti, rodiče, prarodiče a všechny sousedy 
Dny se začínají zkracovat, rukávy a úkoly prodlužovat, prázdniny jsou 
pryč a do Vánoc daleko. A to je doba, kdy se můžeme začít těšit na 
trochu světla, legrace a pamlsků. Tím světélkem v podzimním šeru bude 
už čtvrté chaberské podzimní strašení. Letos připadá strašidelný večer 
- předvečer svátku Všech svatých neboli All Hallows´ Evening, 
zkráceně Halloween na neděli 31.října, tedy na konec podzimních 
prázdnin. Strašidel by tedy mohlo být méně než vloni. Milí sousedé, milí 
rodiče a prarodiče, pro případ, že by k vám v ten tajemný večer zavítali 
hodní duchové a strašidla na podzimní koledu, mějte pro ně nachystáno 
trochu bonbónů, žvýkaček, ořechů či malých sušenek, tyčinek nebo 
jablíček. A ještě jedna velká prosba: dávejte dětem raději jednotlivé 
kousky na ošatce než celá balení - vyjde na každého a vám zůstane 
rezerva pro další příchozí. Počet strašidel se nedá předem odhadnout a 
je škoda, když někdo vykoleduje všechny sladkosti v domě a na jiného 
nezbude ani jeden bonbón. Tenhle večer se strašidla a duchové opravdu 
jen rojí a nikdy si nemůžete být úplně jistí, že koledník, kterého jste 
počastovali, je ten poslední. V Chabrech se zatím strašidla začala rojit 
vždy za soumraku a letošní slet je opět u školy v pět hodin.  

Škola strašení se bude konat 21.10. v 17h v ZŠ Spořická. Výuku 
povede a těší se na vás Matka strašidel. 
Doporučeno pro strašidla všeho věku, u malých strašidel vhodný 
dospělý.doprovod. Dozvíte se, jak se obléci, jak nejlépe strašit, naučíte 
se vyrábět strašidelné doplňky. Naučíme vás :  

strašidelné koledy - strašidelný bonton - strašidelné žertíky 
Srdečně zve Matka strašidel, Hana Řepková.
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Ohlédnutí za dětským dnem 
v Dolních Chabrech 

 minulém zpravodaji jsme Vás zvali na „Dětský 
en“, zúčastnilo se ho na 300 dětí. Z toho bylo 
50 dětí základní školy, 45 dětí z mateřské 
kolky a 10 dětí přichozích. Děti z MŠ závodily 
a koloběžkách, skákaly v pytli, závodily v běhu 
 v dalších disciplinách. Děti školou povinné 
ěly připraven sportovní víceboj v běhu, hodu, 
řekážkové dráze, šplhu a dalších disciplin. 5. až 
. třída sehrála  turnaj ve  florbalu (6 družstev) a 
ybijené (3 družstva). Na závěr se uskutečnilo 
tkání výběru žáků proti učitelskému sboru ve 

lorbalu. Zvítězili žáci. Všichni účastníci obdrželi 
a své výkony pití a balíček cukrovinek a 
platek. Jako organizátoři a rozhodčí se 
účastnili:   

a ZŠ    16 učitelů a učitelek                 
kofórum    1 zástupce 
Š     5 vychovatelek                        
řátelé školy    2 zástupci 
J ZŠ      3 cvičitelé                                
omise MČ     2 zástupci 
J Sokol    2 cvičitelé 

inančně zajistila dětský den školská a sportovní 
omise MÚ Dolní Chabry. Sponzorsky se na 
dměnách podíleli: Potraviny Vomáčková + 
adouš, Řeznictví a uzenářství Kubík. Členové 
K Chabry (kopaná) zajistili posekání trávy 
 prostorách závodů u ZŠ. Zvláštní poděkování 
atří celému kolektivu ZŠ za přístup k celé akci. 
oděkování patří i všem vychovatelkám MŠ, 
ástupcům všech organizací, které se zúčastnily 
 všem dětem za pěkné chování a dobré 
ávodění. Spojí-li se více sil, dobrá věc se 
ždycky podaří. A tak by to mělo být vždy. 

a komisi školskou a sportovní Vás informoval 
aroslav  Vokáč 
tbal to je hra… 
 sobota 19. 6. 2004. Čeští fotbalisté sehrají večer 
ové utkání na letošním EURU s Holandskem. 
šem na hřišti SK Dolní Chabry je již od časného 
a ruch. Tento místní sportovní klub totiž toho dne 
řádal fotbalový turnaj mladších žáků „CHABRY 
OPHY 2004“ za účasti dalších čtyř pražských 
žstev zvučných jmen - v areálu se postupně objevily žákovské dresy hráčů ABC Braník, Bohemians, Dukly a Meteoru. Ředitel celého turnaje pan 
nislav Hlas informoval vedoucí jednotlivých družstev o pravidlech a organizaci celé akce: Družstva se utkala v základní části každý s každým a podle 
ulkového umístění sehrálo na závěr 3. a 4. mužstvo utkání o bronzové umístění a 1. a 2. mužstvo ukončilo celou akci závěrečným utkáním o vítěze 

lého turnaje. 
tno podotknout, že naši žáci si vedli v průběhu turnaje velmi dobře oproti soupeřům, kteří hrají vyšší soutěže a disponují širším hráčským kádrem. Po 
jímavém vývoji základní části se nakonec v celkové tabulce umístila na prvním místě Dukla, druzí skončili naši žáci, na dalších místech se umístili 
hemians, Braník a poslední zůstal Meteor. Asi nejdramatičtější bylo utkání o 3. místo mezi mužstvy Bohemians a Braníku, které se nerozhodlo ani v řádné 
cí době, ani v prodloužení, a ke slovu musely přijít pokutové kopy. Zde v šesté sérii rozhodli střelci Braníku o svém vítězství a zisku 3. místa. 
 finálovém utkání se střetli naši žáci s Duklou. Naši chlapci se sice vypjali ke statečnému výkonu, ale nepodařilo se jim zopakovat své vítězství ze základní 
sti a to zejména proto, že nedokázali proměnit své šance, do kterých se v průběhu utkání dostali. Může je však hřát dobrý pocit, že vítěze turnaje - Duklu 
ha - dokázali alespoň jedenkrát porazit. Dukla zvítězila ve finále těsně 1:0 a stala se celkovým vítězem. 

věr turnaje již patřil předávání cen vítězům a upomínkových předmětů všem účastníkům turnaje. Nejlepším brankářem 
l vyhlášen chaberský Radek Kubička, nejlepším hráčem turnaje pak Daniel Dufek z Bohemians. Nejlepším střelcem 
naje byl Dan Pouva z pražské Dukly. Co k tomu všemu dodat? 
časí přes nepříznivé předpovědi turnaji přálo. Utkání se hrála někdy v bouřlivé kulise diváků, kteří přišli každé mužstvo 
vzbu-dit. Hráči i diváci si pochvalovali organizaci turnaje i nabídku občerstvení. Zde patří specielní dík panu Horovi za 
rfektní servis v průběhu celého dne - zejména však při podávání obědů pro hráče i diváky. Ocenění zaslouží i 
legovaní rozhodčí, kteří ve dvou lidech odpískali bez zvláštních připomínek celý maratón jednotlivých zápasů.  
 patří i našim mladším žákům, kteří svým výkonem potěšili srdce přítomných diváků. Jistě stojí za to, na tomto místě 

ést jejich jména, protože si to chlapci určitě zaslouží. Takže s číslem jedna stál mezi tyčemi Radek Kubička, v poli se 
stupně střídali Jan Jiroušek, Pavel Sládek, Adam Bajrami, Petr Hronek, Daniel Palma, Jan Pinsker, Jakub Nachtman, 
chal Pechar, Přemysl Vodička, Marek Zelizka, Tomáš a Jakub Hlasové, Radim Nigrín. Pokud píšeme o výborném 
onu naši žáků, je zapotřebí se zmínit, že tato skutečnost je výsledkem dlouhodobé a usilovné práce jejich trenérů pánů 
nislav Hlase a Jiřího Hronka. Tito pánové věnovali práci s těmito žáky spoustu volného času i nervů, nicméně dokázali 
růměrných žáků udělat velmi solidní fotbalisty. 
es už je dávno po fotbalovém Euru a Vy, kteří máte fotbal rádi a nedostali jste se přímo do hlediště v Portugalsku, 
ste přijít na „svůj“ stadion a povzbudit „své“ mužstvo - ať už to budou žáci, dorostenci, nebo některý z dospělých týmů. 

mý fotbalový zážitek jen tak něco nenahradí. A jestliže ostravští fandové mají svůj „Baníček“ mějme my, chaberští 
čané, v přízni náš SK DOLNÍ CHABRY.                                                                                                    Miloslav Hofman 
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TJ ZŠ CHABRY  zahájila  svá  cvičení "Neexistují špatné otázky, ale špatné 

odpovědi a neexistuje nic, na co by se 
nedalo slušně zeptat" 

 
Ptáme se členů zastupitelstva:  
Zdeny Machytkové (ZM ) a Jaroslava Vokáče(JV). 
 
Nejoblíbenější osobnost ve veřejném životě? 
ZM: Nemám nikoho, koho bych vyzdvihla nad ostatní. 
JV: Pracuji ve sportu a tak obdivuji obrovský výkon a profesionalitu 
předsedy představenstva Sazky p. Aleše Hušáka 
 

Vaše životní krédo, citát, přísloví? 
ZM: Raduji  se, když vidím spokojenost druhých. 
JV: Práce pro druhé, ve sportu především. 
 

Váš dosavadní největší životní úspěch? 
ZM: Mateřství, výchova dítěte. 
JV: Mám dobré děti, zasadil jsem mnoho stromů a postavil dům. 
Všechny další úspěchy jsou pouze dílčí. 
 

Proč jste vstoupil(a) do chaberské politiky? 
ZM: Moc jsem kritizovala ty „bývalé“… 
JV: Chci, aby se sport stal součástí života obce, chci se podílet na 
lepším životě v Chabrech. 
 

Čím si myslíte, že jste nejvíce užitečný(á) v práci zastupitelstva?
ZM: Žádný problém neopustím a neleknu se ani větších problémů. 
JV: Užitečný jsem v tom, co umím a to je sport. Snad i v jiných 
věcech. 
 

Co bude jiného (lepšího) v Chabrech za 4 roky? 
ZM: Mám zkušenost s úředníky na vyšších postech a dá velkou práci 
obec zviditelnit. Setkávám se často s odpovědí „Nikdo si dříve 
nestěžoval“.Mimochodem současná starostka mě nezklamala. Bojuje 
a všechny připomínky, které spolu probíráme, se snaží řešit. 
JV: Snažím se, aby věci fungovaly lépe než dosud. 
 

Vzkaž čtenářům Zpravodaje? 
ZM: Má domovní schránka na Ústecké ulici 347/71 je otevřena 
každému – pro připomínky, stížnosti, náměty. 
JV: Pomozte nám zlepšit prostředí v obci, ať je krásnější. Bez vaší 
spolupráce se nám to nepodaří. 

Alena Nigrinová

 
v tělocvičně základní  školy  v pondělí  13. září  2004, některé oddíly již 
svá cvičení zahájily 1. září.  
 
Vážení spoluobčané, na dnešních stránkách zpravodaje Vás 
informujeme o zahájení cvičení naší Tělovýchovné jednoty ZŠ Chabry . 
Velice rádi bychom naše hodiny rozšířili o další rekreační sporty pro děti i 
dospělé, ale brání nám v tom nedostatek cvičitelů a trenérů. Potřebovali 
bychom znát i Váš zájem o další hodiny. Hledáme schopného cvičitele 
/cvičitelku/ jogy.Zvláště v nových zástavbách by mohl být někdo, kdo 
pěstoval určitý sport a hlavně je ochoten předat své zkušenosti dalším. 
Ozvěte se nám a nabídněte své zkušenosti. Zajistíme školení nebo 
doškolení. Přijďte  mezi nás a pomozte nám přesvědčit více dětí i 
dospělých, že tělovýchova a sport jsou v dnešní době nedílnou součástí 
lidského života. 
Informace můžete získat u cvičitele a předsedy TJ ZŠ Chabry Jaroslava 
Vokáče na adrese Dvorní 537 Dolní Chabry / vedle prodejny potravin V + 
R/ nebo na telef.   233 544 532 - byt nebo 723 127 130 mobil nebo u 
vedoucích jednotlivých oddílů. 
Všechny  zájemce  o  cvičení  zve výbor a cvičitelský sbor TJ ZŠ 
CHABRY. Na spolupráci  s Vámi  se těší cvičitelé  TJ ZŠ Chabry  
        
Pondělí 18.00 - 19.30  volejbal mix 2. oddíl   
 20.00 - 21.00  ženy -- aerobik  
        
Úterý 16.00 - 17.00  předškolní děti 4 - 6 let 
 17.00 - 18.00  chlapci a dívky  1 a 2 třídy 
 18.00 - 19.00  chlapci a dívky 3 až 6 třídy 
 20.00 - 21.00  muži - kondiční a posilovací   
                                                                cvičení   
        
Středa 18.00 - 19.30  volejbal mix 2. oddíl  
        
Čtvrtek 17.00 - 19.00  nohejbal   
 20.00 - 21.00  ženy - posilování  
        
Neděle 10.00 - 11.30  malá kopaná - muži  
 17.00 - 18.30  volejbal mix 3. oddíl 
 19.00 - 20.30  volejbal mix 1. oddíl   
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Roznáška Chaberského Zpravodaje 
 
MČ Praha - Dolní Chabry vydává Chaberský Zpravodaj pro 
informaci občanů Chaber. Má velký zájem na tom, aby si 
jednotlivá čísla mohl přečíst každý chaberský občan, a proto 
zajišťuje roznášku jako bezplatnou službu občanům.  
K odstranění případných nedostatků v roznášce se obracíme na 
občany, aby si zkontrolovali stav, dostatečnou velikost a hlavně 
vhodnost umístění svých schránek u vchodu do objektu - 
Zpravodaj je roznášen do každé schránky v Chabrech - mnohdy je 
zapotřebí instalování chybějící schránky.  
Jestliže bude zájem o více Zpravodajů, doporučujeme si toto číslo 
vyzvednout na místním úřadě, případně v místní knihovně, kde 
jsou k dispozici až do rozebrání. 
Děkujeme Vám všem za pochopení. 

redakce

  
MŠ v novém… 
 
Žlutá fasáda dovršila náročnou rekonstrukci MŠ Bílenecké náměstí. 
O prázdninách bylo rušno i uvnitř školky, kde všichni zaměstnanci, v 
čele s paní ředitelkou Lenkou Nikodýmovou, připravovali útulné třídy 
pro začátek školního roku.   
Díky všem za obětavost!                                           Alena Nigrinová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Revitalizace Draháňského potoka 2. etapa - stavba byla dokončena a předána 15.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 .10.2004. 

mailto:menhir@tripcar.net

	Sběr bioodpadu v Dolních Chabrech
	Z činnosti kulturní a sociální komise

