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Prezidentem ČR 
byl zvolen 
Petr Pavel
Prezidentský kandidát Petr Pa-
vel byl 28.  ledna  2023 zvolen 
prezidentem České republiky. 
Ve volbě celkově získal 58,32 % 
(3 359 151 hlasů). Druhý kandi-
dát Andrej Babiš obdržel 41,67 
% (2 400 046 hlasů). Volební 
účast byla rekordní, nejvyšší od 
sněmovních voleb v  roce 1998, 
když se celkově zapojilo 70,25 % 
oprávněných voličů, tj. celkem 
5 789 991 hlasujících.

V  Dolních Chabrech zvítězil rovněž Petr Pavel s  81,85 % (2 210 
hlasů), druhý Andrej Babiš zde obdržel 18,14 % (490 hlasů). Volební 
účast byla v naší MČ opět skvělá, překonala i vysokou účast z prv-
ního kola, když k volbám přišlo 80,52 % oprávněných voličů.

Podrobné informace o  hlasování až po jednotlivé okrsky na 
webu: https://www.volby.cz/. 

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Milí sousedé,
masopustní rej se nám letos zase vyda-

řil a předělil období mezi Vánocemi a Ve-
likonocemi. Do ulic vyrazily stovky z  vás 
a společně jsme si pod vedením osvědče-
ného principála Josefa Mitošinky užili di-
voký průvod Dolními Chabry. Ani letos ne-
chyběly nádherné masky, ať už ty tradič-
ní, nebo zcela nové, přichystané právě pro 
masopustní veselici. Všechny dohroma-
dy vytvořily úžasnou atmosféru. Zaslouže-
ně tak máme v okolí pověst městské čás-
ti, co umí žít. 

V naší půvabné MČ je ale kromě kultur-
ního dění velký zájem také o dění spole-
čenské. Dokazuje to nedávná volba pre-

zidenta republiky a vysoká chaberská vo-
lební účast 80,52 %! Celkem vás k hlasova-
cím schránkám zamířilo 2 707, což je skvě-
lá zpráva o občanské zodpovědnosti v Dol-
ních Chabrech. Uvnitř Zpravodaje pak na-
leznete rozhovor s Danielou Pisingerovou 
o tom, jak se vůbec celé volby připravují, 
jak probíhá sčítání a co vše to pro komi-
se obnáší.

My zastupitelští jsme v  únoru z  důle-
žitých věcí schválili rozpočet na rok 2023, 
výběr multifunkčního zametacího stro-
je na celoroční údržbu, smlouvu o spolu-
práci s  investorem, který bude stavět by-
tový dům v Kobyliské ulici, společný dopis 
všech zastupitelů adresovaný předsedovi 
vlády, předsedům obou komor Parlamen-
tu a Evropské komisi s žádostí o přehod-
nocení jejich přístupu ke stavbě Pražské-
ho okruhu, nebo přistoupení městské čás-
ti do Sdružení místních samospráv ČR. Po-
drobně si o únorovém zastupitelstvu mů-
žete přečíst také v tomto Zpravodaji.

Po mrazivém únoru již všichni vyhlíží-
me jarní měsíce a teplé počasí, které s se-
bou do Chaber přinesou spoustu zajíma-
vých akcí. Dvě z  nich bych ráda vypích-
la. Akci pořádanou společně s  komunit-

ním centrem Moringa Tree, jíž je přednáš-
ka Police České republiky na téma sexting 
dne 15. března od 18:00 hodin v obřadním 
sále chaberského úřadu. Sexting je sdílení 
erotického či intimního obsahu, se kterým 
má zkušenosti každý sedmý teenager ve 
věku 12-18 let, každý třetí dospělý a pětina 
z nich se již setkala s nějakou formou jeho 
zneužití. Přednáška je první ze série před-
nášek, které bychom chtěli s PČR společně 
uspořádat. Druhou akcí je chaberský far-
mářský trh v sobotu 11. března a 25. břez-
na. Trhovci jsou některým z vás dobře zná-
mi z Čimického trhu. Počínaje březnem by-
chom se měli co dva týdny střídat s Čimi-
cemi. Konkrétně svou účast přislíbili Zele-
nina Černí, Květiny od Týny, Bačovské sýry 
a pečivo. Akutně sháníme prodejce dobré 
kávy. Nevím jak vy, ale pro mě je to prv-
ní stánek, který na trzích hledám. Do bu-
doucna bych byla moc ráda, kdyby se trhy 
u  nás staly příjemnou a  navštěvovanou 
tradicí, ideálně za hudebního doprovodu 
některého z místních talentů. Herecké etu-
dy též vítány. 

Krásný březen vinšuji. 
Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

1. místostarosta Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@dchabry.cz

OTEVŘENÁ RADNIcE
Veškeré informace o naší MČ nalez-
nete na webu a také Facebooku:
www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady  
11. a 25. ledna 2023
schválila
�darování finanční částky osobám zajiš-
ťujícím v MČ volbu prezidenta ČR dle se-
znamu,
�žádost MŠ Beranov o  udělení souhla-
su zřizovatele s  realizací projektu OP JAK 
(Podpora škol formou projektů zjednodu-
šeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ 
I Operačního programu Jan Amos Komen-
ský),
�rozdělení kompetencí členů rady násle-
dujícím způsobem: 
 aMgr. Kateřina Šilhová Šafránková, sta-
rostka, uvolněná pro funkci  – rozpočet 
městské části a finance, strategie územní-
ho rozvoje, školství, IT a otevřený úřad, so-
ciální oblast, 
 aStanislav Vyšín, 1. místostarosta, uvol-
něný pro funkci  – stavební a  dopravní 
agenda, územní rozvoj, životní prostředí, 
kultura, volnočasové aktivity a spolky,
 aIng. Barbora Floriánová, místostarost-
ka, neuvolněná pro funkci – sport,
 aMgr. Radka Mlynárová, radní, neuvolně-
ná pro funkci – školství, spolky,
 aDr. Ing. Přemysl Vávra, radní, neuvolně-
ný pro funkci – Pražský okruh, finance,
�finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na 
podporu chodu sboru Camera Chabra dle 
důvodové zprávy, 
�námitky proti žádosti vydání společného 
stavebního povolení na stavbu „V409/419 – 
SMYČKA PSE“ odeslané datovou schránkou 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR dne 
9. ledna 2023,
�připojení se k  mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“,
�zvýšení nájemného v  roce 2023 o  prů-
měrnou roční inflaci, která byla ve výši 15,1 
% v roce 2022,
�uzavření Smlouvy o umístění nereklam-
ních doplňků (měřiče rychlosti) na zaříze-
ních veřejného osvětlení s  odbornou in-
stalací a  připojením k  odběru elektrické 
energie za podmínek uvedených v příloze 
č. 1 výše uvedené Smlouvy,

souhlasila
�s uzavřením darovací smlouvy mezi 
Spolkem přátel chaberské školy a Základ-
ní školou Praha-Dolní Chabry v  hodnotě 
57 614 Kč,
�s uzavřením darovací smlouvy mezi WO-
MEN FOR WOMEN, o.p.s., a Základní školou 
Praha-Dolní Chabry,
�s přistoupením MČ do Sdružení místních 
samospráv ČR,

odvolala
�člena školské rady zvoleného za zřizova-
tele při ZŠ Praha-Dolní Chabry Ing. Milosla-
va Pexu ke dni 31.  ledna 2023 a  jmenova-
la členkou školské rady při ZŠ Praha-Dol-
ní Chabry MgA. Andreu Hora Krausovou, 
zvoleným zástupcem za zřizovatele školy, 
s účinností od 1. února 2023.

Zastupitelé schválili 
rozpočet i koupi 
víceúčelového zametacího 
stroje
Chaberské zastupitelstvo se sešlo ve 
středu 1.  února  2023 a  jak je již zvykem, 
schvaloval se na prvním zasedání v novém 
roce rozpočet. Ten je navržený jako vyrov-
naný s 41 miliony korun příjmů a 49 mili-
onů korun výdajů a rozdílem pokrytým fi-
nancováním minulých let. Nejvyšší polož-
ky tvoří tradičně výdaje na činnost míst-
ní správy, financování školství nebo právě 
investice do péče o vzhled veřejného pro-
storu a zeleně. Součástí přijatého materiá-
lu byly rovněž střednědobý výhled do roku 
2028 nebo návrh hospodářské činnosti na 
rok 2023.

Jasno je již také ve výběru zametací-
ho stroje, kde jako dodavatele zastupite-
lé vybrali firmu Kärcher spol. s r. o. Výbě-
rové řízení bylo vyhlášeno na nákup víceú-
čelového zametacího stroje pro městskou 
část bylo vyhlášeno ještě v  loňském roce 
a přihlásili se do něj celkem čtyři zájemci. 
Vysoutěžený stroj má sloužit pro zametání 
ulic a chodníků v letním i zimním období, 
z čehož plyne také požadavek na souvise-
jící vybavení jako šípová sněhová radlice, 
sypač vozovek nebo čelní odmetací kartáč. 
Zakázka by bez DPH neměla přesáhnout 
nabídkovou cenu 2,8 milionu korun.

Zastupitelé zrušili výběrové řízení na 
Realizaci energeticky úsporných opatře-
ní mateřských školek, které bylo v  plánu 
financovat z  dotačních programů. Důvo-
dem zrušení je nemožnost v  jeho pokra-

čování, protože na jednom z předchozích 
zasedání zastupitelstva 14. září 2022 nebyl 
schválen dodavatel služeb, resp. kvůli ne-
schválení navrženého programu nemoh-
lo být o bodu hlasováno, a proto nemohl 
být výběr formálně ukončen. Městská část 
bude o  účast v  programu usilovat znovu, 
až bude dotační výzva vyhlášena. 

Souhlasem většiny zastupitelů bylo 
posvěceno přistoupení městské části do 
Sdružení místních samospráv ČR (zkráceně 
SMS). Členství poskytne především mož-
nost vyjadřovat se k  legislativním návr-
hům vlády, což je významný nástroj v pro-
cesu přijímání zákonů ČR, a otevírá rovněž 
možnost zapojovat se do odborných pra-
covních skupin, účastnit se setkávání od-
borníků a také starostů a získávat tak zku-
šenosti a příklady dobré praxe.

Přijata byla rovněž smlouva o spoluprá-
ci s  investorem Tepko reality s.r.o., která 
v rámci dohody dle zásad přinese do roz-
počtu městské části více než 750 tisíc ko-
run jako kontribuci za bytový dům Koby-
liská.

Kontrolní výbor získal zvolením zastupi-
teli novou tajemnici v osobě Bc. Kateřiny 
Vosátkové. A poté již následovaly informa-
tivní body o rozpočtových opatřeních např. 
v podobě připsaných 70 tisíc korun dotace 
na nákup knih do chaberské knihovny jako 
výhra v soutěži Knihovna roku 2022.

Závěrem zastupitelé přijali usnese-
ní o  poslání dopisu k  záměru Pražského 
okruhu nejvyšším státním představitelům 
ve snaze upozornit na současnou situaci 
a dlouhodobý postoj městské části.

redakce

Poplatek ze psů:  
splatnost do 31. března
Připomínáme všem pejskařům, že splat-
nost místního poplatku ze psů je do 
31. března 2023.

Od 1.  ledna 2023 došlo k novému způ-
sobu zasílání plateb, kdy stávající platební 
údaje pozbyly platnost a na e-mailové ad-
resy byly rozeslány nové e-složenky s no-
vými údaji včetně QR kódu pro rychlé pro-
vedení platby. 

Kdo e-mail při přihlášení neuve-
dl, nechť jej prosím zašle na referát 
místních poplatků Gabriele Chamrové: 
gabriela.chamrova@dchabry.cz včetně 
čísla popisného.

Další informace na referátu míst-
ních poplatků na tel.: 283 851 272 nebo 
722 974 765.             Gabriela Chamrová, ÚMČ
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harmonogram kontejnerů 
a svozu odpadu 
I. pololetí 2023
Obyvatelé městské části mohou od února 
opět zdarma využívat služeb ukládání bio-
logicky rozložitelného odpadu, listí, trávy 
a bioodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve 
Spořické ulici směrem do Ďáblic. 

Sběrna má otevřeno v pondělí a středu 
8:00–15:30 hod. a v sobotu 8:00–13:00 hod. 

Nadále platí pravidla pro příjem: 
�Třetí budova v areálu: V případě zavře-
né brány u příjezdové cesty ke sběrně kon-
taktujte prosím obsluhu na tel. čísle vyvě-
šeném na bráně.
�Dovezený materiál je třeba vážit: Vážení 
je podmínkou bezplatného odběru, který 
následně zaplatí městská část na základě 
výkazu váhy přijatého bioodpadu. Z  váhy 
se také snáze vyklápí obsah vozíků do při-
staveného kontejneru. 
�Prokázání pobytu: Pro odevzdání biood-
padu zdarma je třeba se prokázat trvalým 
místem pobytu v Dolních Chabrech.
�Co je přijímáno: Sběrna přijímá odpad 
rostlinných pletiv, odpadní kůru a  dřevo 
a další biologicky rozložitelný odpad. Listí 
a dřevo je třeba třídit zvlášť. V případě ne-
jasností dbejte pokynů obsluhy.

redakce, ÚMČ

Dubnová kroková 
výzva  
je tu!
Dny se prodlužují a venkov-

ní teplota stoupá. Ideální čas na pravi-
delné procházky do Draháně, Ďáblického 
nebo Čimického háje či ještě někam dál. 
Po půl roce zde máme opět oblíbenou vý-
zvu 10 000 kroků, do které se může zapojit 
jednoduše každý z vás.

Motivujte se k  pravidelné aktivitě, za-
pisujte ušlé či naběhané kilometry, pod-
pořte městskou část v  soutěži obcí a na-
víc můžete závodit s přáteli a dalšími Cha-
beráky o to, kdo za pohyb získá víc bodů. 
Účastnit se mohou jednotlivci (od šesti 
let), týmy – nejlépe mezigenerační, partne-
ři, firmy i školy. Do Dubnové výzvy se při-
hlásíte od 1. března na www.desettisickro-
ku.cz, kde také naleznete veškeré informa-
ce o projektu včetně pravidel. 

Ve svém profilu si po registraci můžete 
opět zvolit svou osobní výzvu, tedy zvířát-
ko symbolizující ideální denní vzdálenost, 
kterou budete chtít pravidelně překoná-
vat – od jednoho želvího kilometru denně 
po třicet kilometrů sobích. A evidence kro-
ků už je možná i synchronizací s chytrými 
hodinkami!

Dolní Chabry jsou navíc partnerským 
městem výzvy. První tři v ženské a mužské 

kategorii a první tým s největším počtem 
bodů budou odměněni.

Pro Dubnovou výzvu roku 2023 zůstává 
nezodpovězena jedna ze základních otá-
zek: Najde se vyzyvatel Josefu Doležalovi, 
který v Chabrech zvítězil ve všech čtyřech 
výzvách předešlých?

redakce

Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)

12. 3. 2023 Bílenecké nám., Na Pěšině, 
Pod Křížem × U Větrolamu 9:00–12:00

16. 4. 2023 Dvorní, Ulčova, V Kratinách 9:00–12:00

28. 5. 2023 Pihelská, Protilehlá × Kobyliská,
Velemínská 9:00–12:00

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Datum Stanoviště Čas (hod.)

12. 3. 2023 Ulčova, Bílenecké nám., 
Dvořákova × Milana Kadlece 9:00–13:00

2. 4. 2023 Pod Křížem × U Větrolamu,
Dvorní, Kadaňská 9:00–13:00

14. 5. 2023 Protilehlá × Kobyliská, 
V Kratinách, Pihelská 9:00–13:00

11. 6. 2023 Ulčova, Na Pěšině 9:00–13:00

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2023
Datum Stanoviště Čas

18. 4. 2023 Ulčova × Ústecká 15:00–15:20
Hrušovanské nám. 15:30–15:50

Bílenecké nám. (k. ul. Měděnecká) 16:00–16:20
22. 7. 2023 Ulčova × Ústecká 8:00–8:20

Hrušovanské nám. 8:30–8:50
Bílenecké nám. (k. ul. Měděnecká) 9:00–9:20

19. 9. 2023 Ulčova × Ústecká 15:00–15:20
Hrušovanské nám. 15:30–15:50

Bílenecké nám. (k. ul. Měděnecká) 16:00–16:20
10. 10. 2023 Ulčova × Ústecká 15:00–15:20

Hrušovanské nám. 15:30–15:50
Bílenecké nám. (k. ul. Měděnecká) 16:00–16:20

Výlet na zámek hluboká
Kulturní komise zve na jarní výlet na no-
vogotický zámek Hluboká nad Vltavou, 
který patří mezi významné české památ-
ky a  jehož historie sahá až do 13. století. 
Na zámku Hluboká se točilo hned několik 
známých pohádek a ročně si jeho prosto-
ry přijede prohlédnout zhruba tři sta tisíc 
návštěvníků. 

Termín v sobotu 18. března s odjezdem 
v 8:00 hodin od chaberské základní školy. 
Cena: 200 Kč za dospělou osobu, děti zdar-
ma (v ceně doprava a vstupné). Pozor, ka-
pacita zájezdu omezena. Závazné rezerva-
ce v chaberské knihovně osobně nebo na 
tel. 604 976 653, 283 852 858.

Barbora Šedová, Kulturní komise
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Tradiční masopust
Masopust je úspěšně za námi a nikdo ne-
ulétl. Principál s kapelou Pralinka, medvě-
dem a krásnými mažoretkami vedli dlouhý 
průvod plný masek. Chabry zase ožily. Na 
trase vlál masopustní kvíz. Školkové děti 
recitovaly, Ilegumova divadelní společnost 
zahrála Pověst o pražském orloji. Občerst-
vení po trase bylo lahodné, jen namátkou 
to nejlepší: Pod Pavlačí škvarkovka, u So-
kola koláče, u Cukrárny jahody se šlehač-
kou a u Trumpety klobásky. Na Hrušovan-
ském náměstí bramboráky od Potravino-
vé banky, Ciao od Honzy nás dobře napoji-
lo a Bubble palačinky byly sladké. Martina 
Průšová malovala na obličej ty nenamas-
kované a škrabošky od dětí z družiny zdo-
bily také hodně tváří. Nejhezčí masky vy-
hrály dort z Cukrárny Na Pěšině a na závěr 

se pohřbila basa. Děkuji všem, kteří se za-
pojili, a úřadu a dámám z komise za spolu-
práci a skvělou organizaci. Těšíme se spo-
lečně za rok!

Barbora Šedová, Kulturní komise

S kávou do Afriky
V únoru se opět naplno rozběhly oblíbené Kavárničky v čajovně 
Kulturního centra Chaberský dvůr. Na té druhé ve středu 15. úno-
ra si pro přítomné hosty připravil Josef Doležal obrazovou před-
nášku s podtitulem Vzpomínky na Afriku. V krátkém povídání se 
zaměřil na vlastní vzpomínky z celkem sedmi výprav do zemí již-
ní a východní Afriky.

Kavárničky v březnu
V dalším již jarním měsíci je vše opět při 
starém a na oblíbeném kavárenském po-
sezení v čajovně v Chaberském dvoře se 
můžete potkat první a druhou březnovou 
středu v  datech 1. a  15.  března vždy od 
14:30 hodin.

redakce

beseda Policie ČR  
na téma sexting
Sextingem se rozumí zve-
řejňování osobních údajů 
na sociálních sítích, pří-
padně zveřejňování vlastních intimních 
materiálů, což může přerůst ve formy gro-
omingu a jinou trestnou činnost.

Moringa Tree Club a  městská část 
ve spolupráci s  Policií ČR pořádají dne 
15. března 2023 od 18:00 hodin v obřadním 
sále Chaberského dvora veřejnou besedu 
na téma sexting/grooming.

Z  průzkumu společnosti ESET soft-
ware vyplynulo, že každý třetí dospělý (33 
%) a přibližně sedmý nezletilý (14 %) ně-
kdy někomu poslal vlastní intimní foto či 
video. Sdílení erotického obsahu přitom 
probíhá mezi osobami s jejich souhlasem, 
často se znají i  osobně. Opomíjena jsou 
v takovou chvíli rizika například po ukon-
čení vztahu, kdy může dojít k vydírání oso-
by, která takový obsah zveřejnila. Zveřej-
něno či proti vůli autora bylo rozšířeno 7 % 
intimních obsahů pořízených mladistvými 
a 1 % těch pořízených dospělými. 

Sexting je závažné téma a v souvislos-
ti s digitální bezpečností obecně se může 
dotknout mladistvých i  dospělých. Přijď-
te 15.  března na besedu do Chaberského 
dvora.

redakce, foto: Policie ČR
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Rozvoz obědů
Služba Kuchyně Plotna, která spadá pod 
Potravinovou banku a rozváží obědy také 
v Dolních Chabrech. Od pondělí do pátku, 
výběr ze dvou jídel + polévka, cena 100 Kč 
senioři, 110 Kč ostatní. Objednání den pře-
dem (do 10:00) na kuchyne.plotna@se-
znam.cz nebo u paní Jungmannové na tel. 
721 820 909.

Praha má novou radu
Pražský magistrát má od včerejška nové 
vedení, které bylo zvoleno pět měsíců po 
komunálních volbách. Novým primátorem 
hl. m. Prahy se stal Bohuslav Svoboda.

Zvoleni byli i jeho náměstci a náměst-
kyně: Zdeněk Hřib, Petr Hlaváček, Jiří Po-
spíšil, Jana Komrsková a Alexandra Udže-
nija. Funkce radních budou zastávat Mi-
chal Hroza, Antonín Klecanda, Zdeněk Ko-
vářík, Daniel Mazur a Adam Zábranský.

Podrobně na stránkách hl. m. Prahy 
včetně oblastí, za které jednotliví radní 
zodpovídají. redakce
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přístřešky
Na prvních autobusových zastávkách jsou 
již usazeny nové typizované přístřešky 
z  jednotného pražského mobiliáře včetně 
košů, které realizuje společnost Techno-
logie hl. m. Prahy. V době uzávěrky Zpra-
vodaje byl hotový přístřešek na zastáv-
kách V Kratinách a na Bíleneckém náměs-
tí. Na druhé zmíněné zastávce ještě do-
časně přetrvávala stará budka, ale již byla 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy odve-
zena a uvolněné místo bude součástí plá-
nované kultivace celého okolí kostela. Pří-
střešek na Bíleneckém náměstí výjimeč-
ně postrádá bočnice kvůli úzkému chod-
níku a  nutnosti zachovat předpisově do-
statečný průchod i  pro kočárky nebo vo-
zíčky. V polovině února ještě stále čekáme 
na dokončení přístřešku zastávky Osec-
ká. Původní byl odstraněn, kabely pod 
chodníkem byly v místě vedeny příliš měl-
ce, a  proto zbudování přístřešku vyžadu-
je nutnou opravu. O  výměnu dalších pří-
střešků bylo městskou částí rovněž zažá-
dáno a jsou v jednání. 

redakce
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Ing. Alena Hájíč-
ková (18400.CZ 
s podporou Sta-
rostů)
Jaká je vaše profese?
Vystudovala jsem me-
zinárodní obchod na 
Vysoké škole ekono-
mické. Již během studií 
jsem se věnovala řízení ekonomiky a ob-
chodu v  menší rodinné firmě obchodují-
cí se zabezpečovací technikou a elektroni-
kou. Poté jsem pracovala jako ekonom ve 
společnosti, zabývající se zpracováním od-
padů. Nyní pracuji v korporátní sféře v od-
dělení správy úvěrů a úvěrových bankov-

ních aplikací, kde mám na starosti správu 
bankovní aplikace na poskytování úvěrů.
Váš vztah k Dolním Chabrům?
Dolní Chabry mne dostaly svou atmosfé-
rou hned při jejich první návštěvě, pro-
to se staly místem, které jsme si s  man-
želem vybrali v roce 2000 jako naše první 
společné bydliště, založili zde rodinu a zů-
stali zde natrvalo. Proto bych si přála, aby 
se Dolní Chabry rozvíjely v duchu moderní 
obce a přitom si udržely i nadále své oso-
bité kouzlo.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?
Jako zastupitelka MČ Praha-Dolní Chabry 
se věnuji oblasti financí, jsem předsedkyní 
finančního výboru.
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?

Aby se nám v Chabrech dobře žilo, je nutné 
skloubit nároky na modernizaci obce s po-
třebnou infrastrukturou, to vše v souladu 
přírodou. Proto je potřeba vytvořit jednot-
nou strategii rozvoje obce jako celku. To je 
i cílem současného vedení obce.
Jaký máte cíl pro toto volební období?
Jako matka tří synů (20, 18 a  16 let) bych 
ráda, aby se naše mladá generace aktivně 
zapojila do dění v naší městské části, při-
cházela s nápady a podněty na další zlep-
šování kvality života v Dolních Chabrech.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Mezi mé koníčky patří pohyb všeho dru-
hu: běh, aerobic, pěší turistika, miluji vý-
lety do přírody i prohlídky měst, cyklotu-
ristiku a cestování. Mám ráda knihy a filmy 
o přírodě a severské detektivky.

Představujeme  
chaberské 
zastupitele

Redakce Chaberského zpravodaje oslo-
vila všech patnáct zastupitelů zvolených 
loni na podzim na čtyřleté funkční obdo-
bí. Každý obdržel krátký dotazník se šes-
ti otázkami a  maximálním rozsahem pro 

své odpovědi. Další tři obdržené odpově-
di členů chaberského zastupitelstva před-
stavujeme v abecedním pořadí zastupite-
lů.

Mgr. Ludmila  
Urbanová (Volba 
pro Chabry)
Jaká je vaše profese?
Věnuji se správě byto-
vých domů a  proble-
matice SVJ a jsem spor-
tovní instruktorkou. 
Vedu skupinové lekce 
Pilates. 
Váš vztah k Dolním Chabrům?
V  Chabrech bydlíme s  rodinou téměř 14 
let. Líbí se mi život v malé obci, kde se lidé 

znají, a blízkost do přírody. Chabry se staly 
mým domovem.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?
Podpora sportu a sportovního vyžití v naší 
městské části. 
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?
Chabry, a  především základní škola, po-
třebují nové venkovní multifunkční hřiště 
na atletiku a další sportovní hry a sportov-
ní aktivity. Jelikož městská část nevlastní 
v okolí ZŠ žádný pozemek, kde by mohlo 
sportoviště vzniknout, je potřeba začít jed-
nat s majiteli pozemků za základní školou. 
Od dohody s nimi by se vše odvíjelo.

Jaký máte cíl pro toto volební období?
Ráda bych jako nová a opoziční zastupitel-
ka dohlížela na činnost našich vládních za-
stupitelů a rady městské části. Aby finanč-
ní prostředky, naší městské části přiděle-
né, byly hospodárně využity. Jako předsed-
kyně kontrolního výboru budu zajišťovat 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. 
Čemu se věnujete ve volném čase?
Ve volném čase většinou sportuji a trávím 
čas s rodinou. Se synem jsem se zase vrá-
tila k tenisu, jezdíme na kole, na in-linech 
a paddleboardu, lyžujeme. Milujeme hory.

Dr. Ing. Přemysl 
Vávra (Budouc-
nost pro Chabry)
Jaká je vaše profese?
Mojí hlavní profesí jsou 
finance a správa nemo-
vitostí, ale jsem také 
daňový poradce a  vy-
sokoškolský učitel na 
Dopravní fakultě ČVUT.
Váš vztah k Dolním Chabrům?
Bydlím tu od roku 2001, hledali jsme vhod-
né místo pro život a  výchovu našich dětí 
a volba padla na Dolní Chabry.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?
Tím je jednoznačně okruh kolem Prahy, 
resp. jeho severní část, která se nyní blí-
ží k  Chabrům. Chci přispět k  tomu, aby 
se tranzitní kamionová doprava nedosta-
la do Chaber. Pochopitelně jsem pro lep-
ší a rychlejší spojení Prahy 6 a 8, ale měst-
ským okruhem, který by sloužil pro MHD 

a pro osobní přepravu. Rozhodně však ne-
podporuji průjezd desetitisíců kamionů 
každý den okrajem Chaber. Mezinárodní 
nákladní přeprava mezi Německem a Bal-
kánem musí vést dál od Prahy, dál od re-
zidenčního bydlení. V Chabrech a okolí by 
měly vyrůst obytné domy, školy, školky 
a další občanská vybavenost, nikoli šesti-
proudá dálnice a logistické parky. 
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?
Chabry potřebují vyřešit řadu věcí, tou prv-
ní je již zmiňovaná doprava. Nejen řešení 
okruhu, ale i  další menší dopravní stav-
by. Např. každý den ve špičce ucpaná Ús-
tecká ulice by si zasloužila semafory, do-
stat se na hlavní je čím dál těžší. Také řeše-
ní tramvaje musí přihlédnout k potřebám 
naší městské části, pokud nebudou trať 
a  její dopravní zapojení udělány správně, 
může se z tramvaje místo pomoci stát noč-
ní můra. Nesmíme ale zapomínat na dal-
ší podstatné věci, jako je podpora chaber-

ských škol a školek a také péče o seniory.
Jaký máte cíl pro toto volební období?
Chtěl bych spolu se členy koalice pomo-
ci řešit dopravu v  Chabrech a  její návaz-
nost na celou dopravní síť. Bohužel, Chab-
ry jako městská část mají omezené mož-
nosti vstupovat do stavebních řízení týka-
jících se celopražských a celostátních sta-
veb, přesto ale chci udělat maximum pro 
to, aby byly ochráněny zájmy Chaber a je-
jich občanů. 
Čemu se věnujete ve volném čase?
Volný čas je nyní pro mne vzácnost. Z mi-
nulosti mám řadu koníčků, tím největším 
je však sportovní létání – již více než 30 let 
se věnuji letecké akrobacii. Letos asi budu 
mít méně času na trénink, ale přesto bych 
se rád účastnil mistrovství světa v akroba-
cii na kluzácích, které se bude konat v čer-
venci v Polsku.
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Výstava: Ola Rose, Digital art: Květiny
7.–25. 3. 
„Něco být amatérkou v oboru výtvarna mě oprošťuje od do-
konalosti.

Tu jsem našla právě v květinách, o kterých je má první sa-
mostatná výstava. Květiny jsou něžné, krásné na obrazech 
i  v  představách. Nahlédněte do mé duše, kterou konejším 
prostřednictvím okvětních plátků. A co vy?“

Série workshopů: Když kniha roste s dítětem
6. díl: „Polámal se mraveneček aneb když kniha 
zachraňuje život“ 21. 3. út 17:00 hod. 
Workshop pro maminky a děti. Zazpíváme si písničky a říkan-
ky na toto téma. Ukázky her na práci s informací z knihy a pro-
pojení do běžného života (např. popis těla, hry s  tvary pís-
men…). Vstupné 50 Kč, knihovna.

Pohádka: O pejskovi a kočičce 
25. 3. so 15:00 hod.
Divadelní pohádka 
pro děti. Známé příbě-
hy o pečení dortu, mytí 
podlahy, žížale, kterou 
se nedají zašít kalho-
ty, a  panence, co tence 
plakala. Mistrně zdra-
matizované Jiřím Žá-
kem, provázené veselý-
mi písničkami na slova 
autora, baví malé i vel-
ké diváky.

Podle předlohy Jose-
fa Čapka napsal Jiří Žák, autory hudby jsou Jiří Mates a  Ri-
chard Mlynář. Hraje: Divadlo KK. Pro děti od 3 let. Vstupné 50 
Kč, velký sál, bez rezervace.

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra chD omezen.

během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.
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Každé úterý 9:30–11:00, Dvoreček 
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč. FB: „Dvorečky Chaberský dvůr“

1. a 15. 3. st 14:30–16:30, Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje

7.–25. 3. 
Výstava: Ola Rose
Digital art: Květiny
Výstava obrazů

21. 3. út 17:00, wORKShOP Když kniha roste s dítětem
6. díl série: Polámal se mraveneček aneb Když kniha zachraňuje 
život
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy. Knihovna, vstupné 50 Kč

23. 3. čt 19:30, DIVADLO: STUDIO D
Michael cooney: Nájemníci pana Swana
Režie: Alena Borhyová
Velký sál, vstupenky 120 Kč, v prodeji v KC/knihovně 

25. 3. so 15:00, POhÁDKA: O PEJSKOVI A KOČIČcE 
Hraje: Divadlo KK 
Velký sál, bez rezervace, vstupné 50 Kč

28. 3. út 18:00, JARNÍ KONcERT: cAMERA chAbRA
Romantické písně pro sbor a sóla.
Komorní sbor Camera Chabra a Markéta Fassati
Velký sál, bez rezervace, vstupné dobrovolné

30. 3. čt 19:30, DIVADLO DIVOch
Víkend. Komedie Ivana Krause
Režie: Ivana Fára 
Velký sál, vstupenky 120 Kč, v prodeji v KC/knihovně 

31. 3. pá 18:00, NOc S ANDERSENEM
Knihovnická akce pro děti, přihlášky v knihovně

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Velikonoční dílna 
4. 4. út 16:30 hod.

Přijďte si s dětmi vyrobit velikonoční deko-
raci ptáčků a kuřátek. Rezervace místa v KC, 
vstupné 30 Kč/výrobek.

OTEVÍRAcÍ DObA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
N E  Z AV Ř E N O

chAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z Knižních novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti

V pondělí 13. února jsme v Chabrech uvítali exkurzi knihovníků or-
ganizovanou pražskou organizací SKIP (Svaz knihovníků a  infor-
mačních pracovníků) a Národní knihovnou. Zájemce o prohlídku 
prostor Knihovny roku 2022 jsme provedli všemi patry a pohovo-
řili o aktivitách, které u nás realizujeme, a vzájemně se inspirova-
li i na akce budoucí. Nechybělo ani malé pohoštění a poté jsme 
se společně odebrali na prohlídku chaberského kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele a zvonice, kde nás provedl Stanislav Vyšín ze sdruže-
ní OSOP. Byla to vzácná příležitost setkat se s kolegy z celé repub-
liky, které si vážíme a za jejich zájem děkujeme!

Knihovnická exkurze

Zveme na besedu s novinářem a zahraničním zpravodajem Čes-
ké televize Jakubem Szántó. Autorské čtení z právě vydané kni-
hy Putinova válka spojené s besedou nejen na toto téma a auto-
gramiádou se uskuteční ve velkém sále CHD. Vstupenky v prode-
ji v KC od 1. března.

Autorské čtení a beseda: Jakub Szántó
13. 4. čt 18:00 hod.
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Daniela Pisingerová: 
Povídání o volbách
Zeptali jsme se Daniely Pisingerové, která 
má na místním úřadě v Dolních Chabrech 
už deset let volby na starosti, co se děje po 
uzavření voleních místností a  co vše v  tu 
chvíli komise obstarávají.
Kdy pro vás začíná příprava na volby?
Vyhlášením voleb prezidentem republiky, 
potažmo předsedou Senátu. V tu chvíli se 
rozeběhne velké množství úkolů a činnos-
tí pro instituce státní správy a samosprávy 
jako ministerstva, ČSÚ, krajské úřady nebo 
pražský magistrát a obecní úřady, v našem 
případě úřad městské části. Termín pre-
zidentské volby vyhlásil předseda Senátu 
27. června 2022.
Jak náročný pro vás následující půlrok je?
Veškeré povinnosti a práce vyplývají z ter-
mínů a lhůt na základě volebního zákona 
a vše je o spolupráci velkého množství lidí. 
Jedná se tedy hlavně o koordinace úkonů, 
které na sebe vzájemně navazují.
Nastávají zde ještě nějaké změny?
Například loni jsme v  Dolních Chabrech 
rozšiřovali počet volebních okrsků ze tří 
na čtyři. Důvodem byl velký počet voličů 
v těch stávajících. Okrsek musí být vyme-
zen hraničními body, musí tvořit souvislou 
plochu atd. 
Mají jednotlivé druhy voleb svá specifika?
Například u  voleb do Sněmovny, Evrop-
ského parlamentu, senátních a prezident-
ských je umožněno voličům volit na volič-
ské průkazy, které vydáváme na úřadech. 
Vydat jej ale lze až 15 dní před konáním 
voleb, proto je třeba vést složku žádostí. 
U  komunálních voleb lze hlasovat pouze 
v místě trvalého bydliště.
Jak se skládají komise, kdo v nich zasedá?
Starosta obce jmenuje zapisovatele komi-
sí a určí, kolikačlenné komise budou. Ná-
sledně jsou komise vytvářeny na základě 
jmenování a  delegování od jednotlivých 
politických stran a sdružení, často je pak 
doplňujeme z vlastních úředních řad a ze 
strany dobrovolníků, někdy i oslovením ro-
dinných příslušníků. Každý volební okrsek 
má svou komisi, na kterou je třeba zajistit 
telefonické spojení. 

Poté je ještě třeba svolat komise, při-
pravit listiny ke složení slibu, vydat průka-
zy členů komisí a zapisovatelů a připravit 
se na volbu předsedy a místopředsedy ko-
mise.
Kde se berou urny, plenty a jiné potřeby?
Vše potřebné k volbám je dané zákonem. 
Na nás je, abychom podle toho zajisti-
li materiálně technické zázemí, tj. zástě-
ny, urny, kancelářské pomůcky, vlajky, zna-
ky atd.

V  případě, že je u  voleb přítomen zá-
stupce ČSÚ, je třeba na úřadě zajistit také 
instalaci routeru, počítačové vybavení 
a spolupráci s IT.

Ve spolupráci s  Ministerstvem vnitra 
pak dochází k  distribuci volebních lístků, 
přičemž je třeba naplnit roznášené obálky, 

zkontrolovat roznosové seznamy a zajistit 
případné brigádníky k distribuci.
Už jsme tedy skoro ve dni voleb…
Té práce je tam ještě hodně, od vydávání 
voličských průkazů po další přípravu a ad-
ministrativu jako zajištění orazítkovaných 
úředních obálek, protokolární předání 
předsedům komisí dle volebního zákona 
nebo kontrola seznamu voličů z  eviden-
ce obyvatel. A nesmíme zapomenout na IT 
podporu nebo zajištění ostrahy.

Průběžně je také třeba informovat vo-
liče. Primárně vyvěšením informací na 
úřední desku a v neposlední řadě na webu 
MČ, Zpravodaji nebo sociálních sítích.
Jaký je zájem o  hlasování do přenosné 
hlasovací schránky?
O přenosnou urnu je zájem v každých vol-
bách. Ať už se jedná o starší, méně pohyb-
livé občany, nebo o  voliče např. po úra-
zech, kteří nemohou do volební místnos-
ti dojít.
V Chabrech byly ve 2. kole kompletní vý-
sledky online už hodinu dvacet po uzavře-
ní místností. Co se dělo během těch 80 mi-
nut?
Po vysypání odevzdaných obálek z uren se 
nejprve spočítají, aby se zjistilo, zdali ně-
kdo nehlasoval dvakrát (obálek odevzda-
ných nesmí být více než vydaných). Poté, 
pod dohledem všech osmi členů komise, 
dojde k otevírání obálek a třídění jednot-
livých hlasů. Nakonec se vše ještě jednou 
zkontroluje a  počty se zapíší. K  dispozi-
ci je počítačový program, který znovu ově-
ří pravost zápisu pomocí kontrolních čí-
sel a součtů. Pokud je vše v pořádku, vy-
tiskne se zápis, který podepíší všichni čle-
nové komise. Výsledky jsou také přene-
seny na flash disk a s papírovým zápisem 
i „fleškou“ odjede zástupce z každé komi-
se na pražský magistrát, kde je přebírací 
místo ČSÚ. I  tam se vyhotoví zápis, který 
je součástí celorepublikových výsledků vo-
leb. Vzápětí se pak na webu ČSÚ a násled-
ně ve sdělovacích prostředcích objeví ofi-
ciální výsledky.

Zástupci komisí se vrací s  protokolem 
zpět na úřad, kde dojde k  předání ofici-
álních výsledků a zaprotokolování. Zde už 
pak čeká zbytek komisí, mohou začít s pe-
četěním použitých obálek, lístků a  ostat-
ních materiálů, které je nutno archivovat.
Lze říci, že jsou prezidentské volby pro ko-
mise oblíbenější?

Jsou určitě jednodušší na sčítání. Sice jsou 
dvoukolové, zaberou dva víkendy, ale od-
padá počítání preferenčních hlasů. Spočí-
táno je pak rychleji, není to souběh několi-
kera voleb. Komunální volby bývají oprav-
du náročné.
V minulosti se sčítalo i do brzkých ranních 
hodin, třeba v roce 2018. Jaké je to pro ko-
mise, které jsou na ÚMČ od osmi od rána? 
Souběh voleb do Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy, zastupitelstva MČ a v některých letech 
ještě voleb do třetiny Senátu bývá z pohle-
du náročnosti opravdu nejtěžší. 

V  roce 2018 jsme výsledky voleb ode-
vzdávali v  neděli 6:30 ráno, což bylo po 
šestnácti hodinách od uzavření volebních 
místností. Bylo to vyčerpávající. Komise se 
scházejí v první den voleb v pátek v poled-
ne, přítomni jsou cca do 22:10, druhý den 
ráno od 7:30 a v uvedeném roce 2018 od-
cházeli následující den v 7:00 ráno. Bez od-
počinku, bez spánku, vyčerpaní, ale zvlád-
li to.

Vzpomenete si vy sama, kolik voleb už jste 
měla v rámci úřadu na starosti?
První byly v roce 2013 volby do Poslanec-
ké sněmovny. V Chabrech byly pouze dva 
okrsky. Bylo to tehdy komornější, volební 
tým byl zhruba dvacetičlenný. 

Uplynulo již deset let, takže mám vlast-
ně letos „kulaté“ výročí.

Chabry se rozrostly, přibylo voličů 
i  okrsků, ale základ práce zůstává stejný. 
Celé je to o vzájemné spolupráci a šikov-
ných, pracovitých lidech, kteří jsou schop-
ni strávit v komisích hodně svého volného 
času, dělají to rádi, pečlivě a svědomitě.

redakce
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Myslivecký ples

Po dvouleté přestávce zaviněné koronavirovou epidemií se Mys-
livecký spolek Zdiby – Klecany letos vrátil k tradici pořádání mys-
liveckých plesů. V novější historii spolku se jedná již o desáté po-
kračování, neboť první ples se uskutečnil v roce 2011. Následova-
lo pravidelné každoroční konání plesu ovšem s několika výjimka-
mi. V roce 2019 probíhala rekonstrukce sálu sokolovny ve Veltě-
ži a tak se ples nekonal. Nekonal se též ve výše zmíněných letech 
2021 a 2022 vzhledem k zákazu shromažďování většího počtu lidí 
kvůli covidové nákaze. V lednu roku 2020 byl, v podstatě na po-
slední chvíli, uspořádán zatím poslední ples, protože již v únoru 
začaly platit restrikce kvůli nepříznivé epidemické situaci. 

Dá se říct, že dnes již máme toto obtížné období za sebou, 
a tak se můžeme vrátit k obvyklému každodennímu životu, práci 
i zábavě. Proto jsme rádi, že se letošní myslivecký ples s bohatou 
zvěřinovou tombolou a dobrou hudbou k tanci i poslechu mohl 
21.ledna 2023 uskutečnit.                                         Ing. Jindřich Trpák

Ohlédnutí za prvním 
půlrokem ve farnosti
Vážení a milí čtenáři Chaberského zpravo-
daje,

byl jsem požádán, abych přerušil naše 
toulky po českých stopách v Římě a podě-
lil se s vámi o jakousi rekapitulaci prvního 
půlroku ve farnosti. Ačkoli se domnívám, 
že je potřeba větší časový odstup na hod-
nocení událostí, pokusím se o to.

Tedy, v  první řadě jsem byl velmi pří-
jemně překvapen, pokud jde o  spoluprá-
ci s vedením městské části a představite-
li OSOPu. Doposud jsem se během svého 
kněžského působení nesetkal s tím, aby na 
území farnosti působil spolek, který by po-
máhal s obnovou kostela a jeho okolí s ta-
kovou vervou, nadšením a  profesionali-
tou, jako to zažívám právě tady v Dolních 
Chabrech. Jsem opravdu velmi vděčný i za 
všechny dobrodince, kteří svými příspěvky 
pomáhají s restaurováním mobiliáře nebo 
záchranou obvodové zdi hřbitova. Hned, 
jak jsem zdejší kostelíček uviděl, zamilo-
val jsem se do něj a  začal přemýšlet, jak 
by bylo možné ho opravit. Díky podpoře 
paní starostky a pana místostarosty se za 
pomoci stavebního technika Arcibiskup-
ství pražského Ing. Dlabala podařilo na-
plánovat další opravy včetně kompletního 
statického zajištění kostela, jeho sepnutí 
ocelovými svorníky a  injektážní vysprave-
ní prasklin. To nás čeká v příštím roce 2024, 

pokud vše dobře dopadne a seženeme po-
třebné finance.

Když ale odhlédneme od stavební 
stránky, musím říct, že do Chaber jezdím 
rád především kvůli zdejším lidem. Spole-
čenství lidí okolo kostela zahrnuje všechny 
generace a nedělní podvečerní bohosluž-
by jsou pro mne vítaným výjezdem z pro-
seckého panelákového prostředí. Rád také 
dojíždím učit náboženství na zdejší zá-
kladní školu a spolupráce se daří i ve for-
mě exkurzí skupinek žáků na komento-
vané prohlídky kostela. Před Vánoci jsme 
měli i hezké hudební setkání, kdy nám pan 
varhaník hrál koledy podle našeho výbě-
ru a my je doprovázeli zpěvem. Na podzim 

jsem byl rád, že jsem mohl mít malé poví-
dání o sv. Martinovi pro děti s rodiči u no-
vého komunitního centra Moringa, načež 
nás překvapil svým příjezdem na nádher-
ném běloušovi sám svatý Martin s kolegou 
římským vojákem. Tamtéž se pak ve velmi 
příjemné atmosféře uskutečnilo povídá-
ní o  vánočních svátcích v  adventu. Vidím 
tedy bohaté možnosti další spolupráce na 
všech frontách a  už teď ujišťuji všechny 
Chaberáky o svých vřelých sympatiích. Tě-
ším se na viděnou třeba na velikonočních 
bohoslužbách, chystaných jarních koncer-
tech nebo na červnové Noci kostelů.

S přáním krásných jarních dní
P. Petr Havlík

Pro ty, kteří rádi luští, jsou připraveny křížovky,
které si již od října můžete vyzvednout v knihovně Chaberského dvora.
Zájemce čeká 10 křížovek, jejichž tajenky jsou posléze slosovány.
Tedy - můžete luštit a soutěžit! Těšíme se na Vás!

List s tajenkami odevzdejte, prosím, 
nejpozději do 21. dubna 2023 
do knihovny Chaberského dvora.
Výherci si věcné ceny mohou vyzvednout 
v týdnu od 2. do 6. května 2023.

Křížovkářská liga - Mezigenerační Akademie - Chaberský dvůr
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Podrobnější informace
Vám podají přímo v knihovně. 
Tel: 283 852 858, 604 976 653
E-mail: knihovna@dchabry.cz

Inzerce
 

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 
na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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Sobota 15. duben
Sobota 27. květen
Sobota 27. květen
Pátek 23. červen
Sobota  9. září 10 - 17 h 
Říjen - listopad
Sobota 3. prosinec 14 - 18 h

Brigáda - Den otevřených dveří kostela
Komentované vycházky po obci a okolí
Ekumenická bohoslužba za krajinu
Svatojánské slavnosti
EHD – Dny evropského dědictví 
Brigáda - Den otevřených dveří kostela
Adventní setkání a jarmark u kostela

PLÁN AKCÍ OSOP PRO ROK 2023
pořádaných či spolupořádaných
Občanským sdružením na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z.s.
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Čím budu,  
až budu velký
V rámci projektu „Čím budu, až budu velký“ 
jsme pozvali do MŠ Beranov rodiče, kteří 
chtějí představit své zaměstnání. Tento-
krát přišel rodič ze třídy Kuřátek a přiblí-
žil nám práci moderátora. Připravil pro nás 
vědomostní kvíz, kde si děti mohly vyzkou-
šet také práci s mikrofonem. Akce děti ve-
lice bavila a my se těšíme na další rodiče, 
kteří nám představí svou profesi.

Za MŠ Beranov
Irena Majerová

Olympiády na ZŠ
Letos se opět účastníme přírodověd-

ných olympiád. Zatím proběhlo okres-
ní kolo Geologické olympiády, kde se naši 
žáci umístili následovně: 1. místo Jorika Tá-
borská z  9. A, 2. místo Ondřej Kratochvíl 
z 8.A a 3. místo Linda Drbalová z 8. B. Spo-
lečně s nimi postoupili do krajského kola 
dalších čtyři žáci 8. a 9. tříd. Ke krásným vý-
sledkům gratulujeme a postupujícím pře-
jeme hodně štěstí v dalším kole.

Dále proběhla školní kola Zeměpisné 
a Biologické olympiády, kterých se celkem 
zúčastnilo téměř 40 žáků 2. stupně. Biolo-
gickou olympiádu vyhrála Nela Foitová z 8. 
B, 2. místo obsadil Filip Šimáček z 9. B a 3. 
místo Nicola Kupková z 8. B. Žáci aktuálně 
zpracovávají vstupní úkoly a připravují se 
na okresní kolo. 

Zeměpisná olympiáda měla celkem 3 
kategorie a první tři zároveň postupují do 
okresního kola. Z kategorie A (6. třídy) ob-
sadila 1. místo Štěpánka Svobodová (6. A), 
2. místo Anthony Drew a 3. místo Jan Eng-
lich (oba 6. B). Kategorie B (7. třídy): 1. mís-

to Sabina Gajdíkova 7. A, 2. místo Natálie 
Soukupová a  3. místo Sofiia Zhelnarchuk 
(obě 7. B). V kategorii C pro 8. a 9. třídy vy-
hrála Jorika Táborská, 2. místo obsadil Voj-
těch Šotola (oba 9. A), na 3. místě byl Filip 
Šimáček (9. B). Všem zmíněným gratuluje-
me a přejeme mnoho štěstí v dalším kole.

Po návratu z  jarních prázdnin nás ve 
škole čekal barevný týden. Akci jsme si vy-
mysleli společně se žákovskou radou pro 
zpestření běžné výuky. Cílem bylo zkusit se 
obléci ten den do dané barvy od hlavy až 
k patě. V pondělí nás čekala černá barva, 
v úterý na Valentýna růžová, středa patřila 
nápisům na oblečení, čtvrtek byl černobí-
lý a pátek jsme zakončili v modré. Zapoji-
li se žáci celé školy včetně učitelů. Někteří 
lovili oblečení v šatníku maminek a tatín-
ků, některé třídy počítaly každý den jed-
notlivé kousky a například 2. C na sobě ve 
středu napočítala neuvěřitelných 323 ná-
pisů. O  kreativitu a  nasazení tedy nebyla 
nouze a  některé outfity byly opravdu vy-
dařené. 

Veronika Minaříková 

Klub 
mladých diváků

Je docela možné, že do Klubu mladých di-
váků (KMD) chodily už naše babičky. Tisíce 
mladých diváků se každý rok díky KMD se-
znamují s pražskými divadly.

I  naše škola se do tohoto výhodného 
programu zapojila. Akci zajišťuje Divadlo 
v Dlouhé již 54 sezón!

Navštívili jsme krásná představení za 
výhodnou cenu, žáci základních škol mo-
hou navštívit taneční i  baletní produk-
ce. V  březnu nás čeká Stavovské divadlo 
a představení Modrý pták.

Moc se těšíme a ať žije kultura!
Eva Blahušová

Začátek 
druhého pololetí

Druhé třídy oslavily pololetní vysvědčení 
zhlédnutím pohádky, kterou nám promít-
li v DDM Spirála. Některé třídy se vypravily 
do kina Letňany.

Druhé pololetí jsme započali „Listová-
ním“. Naše tělocvična se proměnila v diva-
delní sál a  dva herci nás bravurně vtáhli 
do děje knihy.

Tento den byl zároveň speciální černým 
oblečením, které odstartovalo celý barev-
ný týden podle nápadu žákovské rady. Ná-
sledovala například růžová na Valentýna.

Druháci již také zahájili plavecký výcvik. 
Po lekci zaznělo pochvalně: „To byla zába-
va.“

Jana Linhartová

14 školy



Děti pomáhají dětem
V letošním roce se předškoláci z MŠ Cha-
beráček opět zapojili do 11. ročníku celo-
republikové benefiční kampaně Sněhulá-
ci pro Afriku na podporu vzdělávání dětí 
v Gambii. Benefici pořádá organizace Kola 
pro Afriku (www.sněhulaciproafriku.cz, 

www.kolaproafriku.cz). Myšlenkou kampa-
ně je skutečnost, že děti v Africe si sněhu-
láka sice nikdy nepostaví, mnozí z nich se 
ale nedostanou ani do školy. Pomoc spočí-
vá v tvorbě skutečných nebo symbolických 
sněhuláků. Počasí nám letos přálo a jeden 
den jsme měli dostatek stavebního mate-

riálu pro stavbu několika pravých sněhu-
láků na zahradě mateřské školy. Ve třídě 
jsme si sněhuláky namalovali a  seznámi-
li se s nejmenším státem Afriky – Gambií.

MŠ Chaberáček

chystání na jaro v Jaatě
Mrazivý únor nám mnoho sněhových rado-
vánek nedopřál, ale i přesto jsme ho pro-
žili naplno. Na zahradě, na poli i  v  lese. 
V druhé půlce února jsme si užili školko-
vý masopustní průvod v maskách. Za vese-
lého zpěvu písní jsme hodili do vody basu 
a  ochutnali dětmi vyrobené masopustní 
koblížky. A od té doby nedočkavě vyhlíží-
me jaro. Slunce je s námi každý den o kou-
sek déle, hřeje o trochu více a první rost-
linky už statečně vykoukly ze země. Tak 
jako každý rok nás v březnu čeká symbo-

lické rozloučení se zimou vynesením Mo-
rany. Vyrobíme ji ze slámy, větviček a látek 
a  podobně jako masopustní basu ji spo-
lečně se zimou pošleme po vodě pryč.

Rádi bychom se také podělili o  pří-
běh našeho posledního prasátka Amči. 
Amča byla od lidí, kteří mají koně, a  tak 
nám ráda utíkala do okolních stájí a míst-
ní koně tam plašila. I přes naše velké sna-
žení se ukázalo, že ač o děti pečovat umí-
me, s výchovou prasete jsme na tom o po-

znání hůř. Tímto bychom se chtěli omluvit 
oběma stájím v Dolních Chabrech a podě-
kovat panu Novotnému, že situaci vyřešil. 
Po delších peripetiích jsme se tak s Amčou 
rozloučili a další prasátko v Jaatě zatím ne-
plánujeme. Stále se na vás ale těší kozy, 
králíčci a morčátka. Vaše návštěva jim roz-
září den. Celá Jaata vám přeje pohodové 
březnové dny vonící jarem.

Lucie Horáková

Tradiční  
školičkové těšení
Zima už pomalu balí kufry plné sněhu 
a mrazu. Z pod ledového pláště, který za-
haloval chaberskou krajinu, již začína-
jí vykukovat bílé hlavičky těch nejodváž-
nějších sněženek. Lidé, zvířátka i  rostlin-
ky se už moc těší na jarní sluníčko a tro-
chu toho tepla. Je čas masopustu. Období 
plné radosti, zpěvu, tance, veselení, popí-
jení a pojídání.

Jelikož tento příspěvek vznikl ještě před 
masopustní veselicí, dovolujeme se s vámi 
podělit o tradiční velké přípravy, které se 
v naší Pohádkové školičce před tímto ve-
selým rejem masek chystají.

Všude nám tu voní napečené plněné 
rohlíčky, které děti samy s chutí pro maso-
pustní průvod připravily. Pro všechny jsou 
nachystané vytvořené kostýmy plné mra-

zivých vloček, ve třídách čekají malované 
barevné koláče na výzdobu Bíleneckého 
náměstí, naducané jitrnice, strakaté bon-
bóny, veselá lízátka a spousta dalších dob-
růtek, které rozzáří sobotní chaberský prů-

vod masek.
A  teď už může začít hej, tento maso-

pustní rej…! Tancuj, tancuj, medvěde, ať 
masopust se povede!

L. Hromadníková

15školy



Malí chaberáci  
se zimy nebojí
I u nejmladších kategorií na-
šeho sportovního klubu pro-
bíhá zimní příprava. Trenéři 

vymýšlejí, jak udržet kluky neustále v po-
hybu, ani sníh a mráz není překážkou pro 
konání přípravných zápasů. Objíždějí nej-
různější turnaje, utkávají se se sousedními 
týmy, kde mají umělou trávu. Zároveň není 
problém si zahrát proti sobě mezi jednot-
livými ročníky, jako tomu bylo u  ročníků 
2013 a 2014 (viz foto). Pro diváky (nejčas-
těji v podobě rodičů) je toto počasí nejmé-
ně příjemné, ale radost ze hry, kterou mají 
naši malí Chaberáci, je k nezaplacení a na 
konci roztaje nejeden úsměv na rtu. 

Jan Jiroušek

Datum Čas Kategorie Soupeř
SO 18. 3.  15:00 Muži „A“ tým TJ Kyje
SO 25. 3.  15:00 Mladší dorost SK Střešovice 1911 „B“
NE 26. 3.  12:00 Starší dorost FK Admira Praha „B“
NE 26. 3.  15:00 Muži „B“ tým TJ Sokol Královice „B“
PÁ 31. 3.  17:00 Starší přípravka Sokol Kolovraty
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chaberští hokejoví nadšenci
Zřejmě každý Chaberák zná náš slavný fotbalový klub SK Dolní 
Chabry, sportovní základnu při škole TJ ZŠ Chabry a chaberský So-
kol, ale málokdo asi tuší, že se již několik let pravidelně schází 
parta místních hokejových nadšenců na ledové ploše hřiště Glo-
wackého (letos nově s vlastními dresy). Potkává se zde hned ně-
kolik generací hráčů, od studentů chaberské ZŠ až po chaberské 
fotbalové legendy J. Hronka a  M. Hofmana. Vyzdvihnout by za-
sloužili všichni zúčastnění, však se někteří vyprofilovali v neprů-
střelné brankaře, obránce buldoky, hbité útočníky…, ale myslím, 
že o svých kvalitách dobře vědí. Za všechny bych zde tedy chtěla 
především poděkovat hlavnímu organizátorovi pondělních utká-
ní Davidu Vlčkovi, který si právem odnesl trofej nejlepšího střel-
ce sezóny 2023.

Díky, hoši, a v zimě opět „na sehranou“!
Martina Mrňavá

Domácí zápasy v březnu 2023

https://www.skchabry.cz/

