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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ

Autobus č. 169
Považuji záležitost kolem autobusové linky č. 169 za natolik závažnou, že se k ní hned na úvod vracím.
Rada MČ Dolní Chabry přijala na svém zasedání dne 7.1.2013
usnesení, v němž nesouhlasí s postupem ﬁrmy ROPID. Nesouhlasné stanovisko s jakýmkoliv omezením provozu této
linky jsme předali i náměstkovi primátora MHMP pro dopravu
Ing. Josefu Noskovi.
Proti způsobu realizace změn v městské hromadné dopravě jsme se ohradili také jako Svaz městských částí hlavního
města Prahy.

Děkuji všem, kteří vyjádřili svůj postoj v této věci. Vaše názory mohou být pro nadcházející
jednání o pražské hromadné dopravě rozhodující. Pište i nadále!

Místní komunikace
– investice, opravy
a údržba
Velmi častým tématem dotazů a stížností
jsou místní komunikace.
Tedy především ty, které jsou ve správě MČ
Dolní Chabry. Páteřové ulice, tedy ty na
nichž jezdí autobusy MHD, spadají mezi povinnosti TSK. Realitu na těchto cestách dnes
nechci řešit. Rád bych se zabýval těmi, které
ze svého rozpočtu udržuje a opravuje městská část.
Nejvíce kritických připomínek se váže k zimní údržbě. Povinnost MČ je zde ze zákona
zcela jasná. Realita ovšem stále za představou zákonodárce pokulhává. A zřejmě
i nadále bude. Aniž bych se chtěl vymlouvat,
musím konstatovat, že zajistit okamžitý úklid
sněhu je prakticky nemožné. A to bez ohledu na ﬁnanční náročnost. Firmy disponující
příslušnou speciální technikou jsou smluvně
vázány především na úklid komunikací těch
vyšších kategorií. My jsme až v dalším pořadí.
Letní údržba , opravy a nové stavby
Investice hlavního města do zásadních
oprav komunikací jsou v současnosti mizivé.
Nové komunikace staví v obci prakticky jen
developerské ﬁrmy ve vazbě na občanskou
výstavbu. A kvalita těchto ulic je často velmi
pochybná. MČ nepřevzala například nové
silnice a chodníky v oblasti za základní školou. Kvalita provedení je špatná. Jen o něco
starší jsou komunikace vybudované v lokalitách pod Ďáblickým hájem, nebo pod horním
rybníkem. Tam je to s kvalitou ještě mnohem
horší. Stačí jmenovat ulice: Doubická, Podhořská a Ploskovická. Ty jsou zralé na celkovou rekonstrukci, včetně spodních staveb.
Prozatím se daří realizovat opravy pouze
havarijních, destruktivních poruch. I těch je
dost. Zaznamenali jsme je například v ulicích Kobyliská, Žďárská, Budyšínská a dalších. Víc nám ﬁnanční prostředky přidělené
magistrátem nedovolují. A tento rok nebude
lepší, protože jsme vázáni provést udržovací
práce na komunikaci kolem hřbitova do Veltěž. Nepříliš taktické jednání zástupců obce
v minulosti, má za následek povinnost tuto
cestu nejen strpět jako další zdroj dopravní
zátěže v obci, ale na náklady městské části
ji důkladně vylepšit. A právě zde skončí tento
rok výrazná část ﬁnancí určených na opravy.

Naučná stezka

Po důkladné přípravě bude v nejbližší době
zahájena instalace několika úvodních zastavení naučné stezky nazvané „Brána do
pravěku Prahy“. Společný projekt městské
části, komise kulturní a komise životního
prostředí.
Velké uznání patří především autorkám obsahové náplně: paní M. Mrňavé a paní J.
Snížkové, ale také místní truhlářské ﬁrmě
za zpracování pevných součástí projektu.
Jednotlivá stanoviště naučné stezky představí spoustu zajímavostí a faktů ze vzdálené i bližší historie.
Možná i obyvatelé Dolních Chaber zde objeví pro ně dosud neznámé skutečnosti.

Vybíráme ze zasedání
Rady MČ
dne 7. 1. 2013
Rada souhlasila
 se záměrem uzavřít smlouvu o poskytování služeb
s Diakonií Broumov, jejímž předmětem je bezplatná obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu;
 s poskytnutím daru OS DIVOCH za spolupořádání
slavnostního vánočního večera dne 20.12.2012 ve výši
50% výtěžku z vybraného vstupného a daru MŠ Chaberáček za spolupořádání výstavy s vánoční tematikou
v termínu 1.12.2012-5.1.2013 ve výši 3.000, – Kč. Rada
zmocnila starostu k podpisu darovacích smluv;
 s pronájmem části pozemku parc. č. 528/1 o výměře 645 m2 a pozemku parc. č. 1444 o výměře 280 m2
Sk Dolní Chabry na dobu 25 let za pronájem 1.000, –
Kč ročně z důvodu potřeby rozšíření sportovní plochy
a zajištění přístupové cesty do fotbalového areálu;
 se stavebním povolením k provedení stavby Infrastruktura pro zásobování území zahrnující stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v rámci stavby
“20 bytových domů včetně IS a komunikace“, lokalita
Beranov;
 s územním rozhodnutím o umístění dočasné stavby „Dočasná staveništní komunikace pro stavbu Obytného souboru Beranov-Dolní Chabry, Praha 8, Čimice,
Dolní Chabry, K Ládví“ s dobou trvání do 31.12.2019.
Rada nesouhlasila
 s postupem ﬁrmy ROPID a Dopravního podniku
hl.m. Prahy při úpravě provozu linky MHD č. 169 v období 24.12.2012 – 7.1.2013. Změna nebyla projednána
s MČ a zásadně ovlivnila dostupnost MHD pro občany
MČ.
Rada schválila
 dodatky k nájemním smlouvám mezi MČ a ﬁrmou
Endl Petr a Jiří Toman. Předmětem uvedených dodatků
je prodloužení nájemních smluv do 31.12.2013. Rada
zmocnila starostu k podpisu těchto dodatků.
Rada vzala na vědomí
 informaci o změně provozovatele dětského centra
Pod Smrkem. Z důvodu narovnání smluvních vztahů
byla vypovězena nájemní smlouva a rada souhlasila
s vyvěšením záměru na pronájem objektu bývalého KD
v ulici Ulčova. Záměr bude vyvěšen na úřední desce.
Rada stanovila

termín vypracování projektové dokumentace
vyplývající z kontrolní prohlídky stavby účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem včetně
projednání této dokumentace kompetentními orgány do
31.3.2013. Rovněž odsouhlasila následnou realizaci 1.
etapy výstavby, která by měla proběhnout do 30.6.2013.

Kostel Stětí
sv. Jana Křtitele

Především zásluhou členů komise životního prostředí byla minulou zimu realizována
úprava porostů v okolí areálu kostela.
Byly ošetřeny stromy a keře na jihozápadní
straně a tím se pro návštěvníky opět otevřel
pohled na západ – k Drahaňskému údolí. Na
základě dendrologického posudku a po projednání s památkáři jsme se Římskokatolickou farností u kostela sv. Václava, která je správcem
toho našeho, dohodli na pokračování úpravy
stromů, tentokrát v areálu kostela. Stále žije i myšlenka na realizaci večerního osvětlení exteriérů. Po
provedení údržby stromů bude podle reálného stavu vypracován návrh na možnou instalaci světel.

Zprávy z úřadu

3

Místní poplatek ze psů za rok 2013
je splatný do 31.3.2013

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení
do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby
poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 a 18/2004 Sb. hl. m. Prahy jsou následující:
300,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
200,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirot
čího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
300,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidní
ho, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250 – Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel
je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 7:45-12, 13-17.45 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské
nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu / červené/.
Povinnost chovatelů:
– přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa čipem, tetováním
– v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře /pokud jste tak dosud neučinili,
informujte prosím příslušný odbor i dodatečně/
Adresy registrů:
ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272
MHMP – Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) je od 1. září 2010 v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku (odbor živnostenský a občansko-správní MHMP). Vedením evidence je pověřena Klára Nováková, telefon 236 00 2257, e-mail
klara.novakova@cityofprague.cz, kancelář č. 110 v 1. patře Škodova paláce (Jungmannova 29, Praha 1) a Dana Šachová, telefon 236 00 4638, e-mail
dana.sachova@cityofprague.cz, přepážka č. 19 v přízemí Škodova paláce (viz plánek). Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00 – 17:00,
středa 8:00 – 18:00.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva ﬁnancí – ustanovení § 11a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění
obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení
místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.
Volný pohyb psů: MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů.
Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, Zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 127, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60. Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy
č. 6/2011, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.
G. Chamrová, referent ÚMČ

Skála Pod Zámečkem

Skalní výchoz v ulici Pod Zámečkem byl vždy
dominantou nejzápadnější části Chaber. Postupným zarůstáním některými dřevinami (především
velmi agresivním akátem – Robinia pseudoacacia ) nejen že ztrácel svůj vzhled, ale působením
těchto porostů docházelo k vážnému ohrožení
další existence velmi vzácných rostlin na této
lokalitě. Proto jsme v součinnosti s komisí životního prostředí přijali zásadní záchranná opatření.

Celá lokalita byla očištěna do původní podoby
skalní stepi s výskytem např. kostřavy (Festuca
valesiaca) nebo křivatce (Gagea bohemica).
Velké poděkování patří všem, kteří se bez nároku na ﬁnanční náhradu podíleli na této akci. Odměnou jim tak mohlo být jen dřevo z vykácených
akátů a nádherný pohled do Drahaňského údolí.
Doufejme, že celá tato krásná oblast neskončí ve
stínu naprosto necitlivě navrhované trasy silničního okruhu.

Trnovník akát a jeho nepříznivý vliv na stepní lokality

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) je nepůvodním druhem, který se do pražské přírody rozšířil
hojněji na konci 19. a na začátku 20. století. Pochází ze severní Ameriky a v našich podmínkách
zdomácněl na prudkých, erozně ohrožených svazích, skalních výchozech, ale také v nížinách na
písčitých půdách jižní Moravy. V oblasti Prahy byl hojně vysazován na prudké svahy vltavského
kaňonu a do přilehlých údolí, aby zabránil sesuvům a erozi půdy. Původní bohulibý záměr se však
změnil v černou můru pro řadu významných stepních lokalit celé Prahy.
Trnovník akát patří mezi bobovité rostliny. Stejně jako jetel nebo vojtěška je schopen pomocí symbiotických bakterií na kořenech ﬁxovat dusík obsažený ve vzduchu. Dlouhodobě tak obohacuje půdu
velkým množstvím dusíku. Původní rostliny skal a skalních stepí, nejsou na takové podmínky zvyklé
a postupně je nahrazují nitroﬁlní druhy, jako je kopřiva dvoudomá, netýkavka malokvětá, bez černý
nebo některé druhy svízelů. Kromě toho akáty obsahují v listech i ostatních částech látky, které
snižují klíčivost semen ostatních rostlin a tím výrazně omezují duhovou rozmanitost podrostu. Na
mnoha stepních lokalitách tak vlivem výsadby akátů vymizely vzácné druhy, jako je křivatec český
pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) nebo koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica).
Neutěšený stav stepních lokalit na území Prahy 8 se pokoušeli změnit odborníci již v průběhu 70.
let 20. století. První plošné kácení akátů v chráněných územích Prahy 8 proběhlo koncem sedmdesátých let přičiněním Aktivu státní ochrany přírody v Praze 8 pod vedením tehdejšího konzervátora
RNDr. Jiřího Kříže, CSc. Později, od roku 1981, zajišťovala většinu údržby chráněných území 01/34.
ZO ČSOP (dnes 01/34. ZO ČSOP Křivatec). První kácení akátů proběhlo v roce 1978 v přírodní
památce Zámky, přesněji v jeho horní části nad lomovou hranou a severně od ní. Dodnes jsou po
těchto zásazích ve stráni patrné asi půlmetrové pařezy. V roce 1979 započalo také kácení akátů
v přírodní rezervaci Podhoří, v severní, strmější části území zvaném Kalvárie. Dlouhodobou péčí
a pravidelným odstraňováním kořenových výmladků, které akáty hojně tvoří, se podařilo obnovit
původní stepní charakter řady lokalit a dnes byste již nepoznali, že na mnoha místech nebylo po
vzácných stepních druzích ani památky.
V souvislosti s tím je proto velmi pozitivní, že došlo na skalním výchozu v Dolních Chabrech k odstranění nepůvodních akátů a v této cenné lokalitě vyhlášené jako významný krajinný prvek se bude
nerušeně rozrůstat stepní společenstvo s jednou z nejbohatších populací křivatce českého na území
Prahy 8.
Zpracoval. Mgr. Pavel Rosendorf, 01/34. ZO ČSOP Křivatec
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Provozní doba Kulturního centra
Chaberského dvora:
pondělí – pátek
10 – 18 h
sobota
10 – 18 h
(polední přestávky 12 – 13 h)
Kontakt:
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu
Soukromé oslavy – ﬁremní akce
Divadlo pro děti

Perníčková pohádka

Hanička i Honzík jsou sourozenci a moc šikovné děti jako Vy... Dokonce i poslouchají na uši.... A když jim maminka řekne , že se něco
nesmí tak nezlobí a poslouchají... Až jednou.... maminka vypraví děti
pěkně po cestičce k babičce, ale Honzíka pozlobí zlobivé kouzlo
a zlobí a zlobí až se ztratí v lese...., potká žábu kuňkalku, také, sovu
a představte si on všechny zlobí....a to tak dlouho, než se začne
stmívat...a Honzík uvidí světélko.....a jak to všechno dopadne uvidíme v pohádce....už se na vás těší, Hanička , Honzík, kašpárek Všeználek a divadélko Paleček...

Březnový festival ochotnických divadel
Dolní Chabry
Vážení přátelé, příznivci divadla,
je mi potěšením pozvat vás na výjimečnou kulturní událost, kterou je
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry.
V průběhu měsíce března se v prostorách divadla v Chaberském dvoře,
jako hosté pořadatelského domácího divadla DIVOCH, představí v nesoutěžním přátelském klání pět pražských ochotnických souborů. Vysokou
úroveň představení zajišťuje skutečnost, že soubory během své více jak
desetileté činnosti získaly řadu ocenění na různých soutěžních festivalech
a to, jak za herecké výkony, tak i za režii a výběr her.
Nenechte si ujít tento divadelní svátek, za kterým nemusíte dojíždět nikam
daleko. Tituly, které jsme vybrali vás pobaví a budete překvapeni, jak profesionální výkony ochotníci podávají.
Připravili jsme pro vás cenově výhodné vstupenky v podobě:
permanentky přenosné na všechna představení 380,-Kč/důchodci 200,-Kč
jednotlivá představení samostatně
120,-Kč/důchodci 60,-Kč

Vstupenky lze zakoupit od 4.2.2012 v pokladně Chaberského dvora.
Bližší informace o jednotlivých hrách najdete na www.divochdivadlo.cz.

Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry pořádá DIVOCH ve
spolupráci s MČ Dolní Chabry.

Za všechny, kteří se na svátku ochotníků podílejí, vás srdečně zve
Alena Borhyová, DIVOCH

ˇ
BREZNOVÝ
FESTIVAL
ochotnických divadel Dolní Chabry
CO ?

Nesoutěžní přátelské setkání pražských divadelních ochotnických souborů
KDE ?

Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry
Pohádka je určená všem dětem, i dospělákům – kteří mají rádi legraci a zábavu. Hraje: Pražské divadélko „Paleček“ 16.2.2013 so 15 h

Představujeme festivalové hry
5.3.2013 Divadlo Židle Půlnoční přepadení Miroslav Mitrovič
Vedoucí prodejny Michal má milující, leč velmi žárlivou manželku,
náročnou milenku, nepořádek v účetnictví a revizi na krku. Čeká ho
opravdu náročná noc...Půlnoční přepadení Miroslava Mitroviče je nejen situační komedie založená na záměnách identity, ale i hra hodící
se snad více do dnešní mírně chaotické společnosti, než do doby
svého vzniku v uniformitě sedmdesátých let, a to i přes to, nebo právě
proto, že se mnoho změnilo.

8.3.2013 Divadlo MAŠKARA Každý s každým, aneb Každý
každému trochu jinak Larra Nowitz
Že otec nemusí být skutečně otcem a matka nemusí být tak jistá, jak
se původně zdálo…. Komedie
13.3.2013 Divadlo SoliTEAter Pochyby John Patrick Shanley
Co uděláte, nemáte-li jistotu? Jak dál? Kudy? Trápíte se, až jednoho
dne zanaříkáte k Bohu: Pomoz mi! A co když nepřijde odpověď? Jen
ticho...Příběh divadelní hry, oceněné v roce 2005 Pulitzerovou cenou,
nás zavádí do církevní školy v Bronxu, kde se charismatický kněz pokouší uvolnit pravidla nekompromisně nastavená místní ředitelkou z
řad řádových sester. Čeká ho nelítostný střet, v němž nejde o důkazy.
Další festivalové hry budou představeny v březnovém čísle.

Pošli knížku dál

Vyhodit knihu do popelnice je pro některé lidi stejný přečin jako vyhodit
chleba. Co můžeme udělat, když jsou
regály domácích knihoven zaplněné
a pro nějaké knihy již není místo? Řešením může být poslat vybrané knihy
dál k dalším čtenářům.
Místní veřejná knihovna Praha – Dolní Chabry takové místo v knihovně od

ZA KOLIK ?

Permanentka přenosná na všechna představení 380 Kč, důchodci 200 Kč
Jednotlivá představení 120 Kč, důchodci 60 Kč
Vstupenky od 4. 2. 2013 v pokladně Chaberského dvora tel: 283 852 858

Program:
5. 3. 2013 19.00 Divadlo ŽIDLE
Půlnoční přepadení Miroslav Mitrovic
8. 3. 2013 19.30 Divadlo MAŠKARA
Každý s každým, aneb Každý
každému trochu jinak Larra Nowitz
13. 3. 2013 19.30 Divadlo SoliTEAter
Pochyby John Patrik Shanley
16. 3. 2013 19.30 Divadlo ČERNÁ OVCE
"Mátový nebo citronový" Patrick Haudecoeur

Slovo,
hudba,
tanec,
emoce ,
setkání ,
sdělení
teď a tady
v tomto okamžiku,
to je divadlo!

21. 3. 2013 19.30 Divadlo SUMUS
Hosté Večeře Páně Ingman Bergman
28. 3. 2013 19.00 Divadlo DIVOCH
Osm žen Robert Thomas
Autorská práva mají účinkujíci soubory zajištěna

Informace o jednotlivých hrách na www.divochdivadlo.cz
K účasti zve divadlo DIVOCH - divadelní ochotníci
chaberští a MČ Praha - Dolní Chabry

února zřídí. Bude se jednat o regál v přízemí Kulturního centra Chaberského dvora označený nápisem „pošli knížku dál“.
Knihovna takto získané knihy protřídí, a ty, které bude moci využít, zařadí
do svého fondu. Ty ostatní dá volně k rozebrání dalším zájemcům.
Pro upřesnění, knihovna může přijmout omezené množství knih. Prosím
o knihy, které byly především vydány v uplynulých sedmi letech a pravděpodobně také zaujmou další čtenáře (dětská literatura, detektivky, thrillery,
sci-ﬁ, fantasy, červená knihovna či historické romány).
Věřím, že společně dáme knihám další šanci a že tato akce bude přínosem pro všechny zúčastněné.
Klára Zuzáková

Chaberský dvůr
Koncert

Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
ÚNOR 2013
Výstava
Můj svět 1. – 26.2.2013
Výstava autorských prací (Lanpa fotograﬁe, Misha obrazy, Sylvaem
obrazy, Nikol portréty a Annie mandaly)
Vernisáž 1.2. pá 17 h
Vstupné 30 Kč

5.2. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

6.2. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

9.2. so 14 Chaberský masopust
sraz maškar na hřišti u základní školy Spořická

14.2. čt 19 h
DVOJKONCERT písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka
Pořad sestává ze dvou samostatných částí, z nichž každá trvá cca 1 hodinu. Po společném úvodním bloku se v té první představí Miroslav PALEČEK – 1/2 známé dvojice Paleček a Janík, která patří k legendám českého
folku. V originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY – písně
V+W+J, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. Písničkám již tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled. V druhé části pořadu
pobaví Ivo JAHELKA, který je známý jako „zpívající právník“, svými
zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze
soudních síní a předsíní. Vstupné 150/100 Kč

12.2. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

14.2. čt 19 h Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
dvojkoncert zpívajícího právníka a legendy českého folku
Vstupné 200/150 Kč

16.2. so 15 h Perníčková pohádka
divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč

19.2. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

20.2. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

26.2. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

Po-Pá: 10–12 13–18, So: 10–18
Kontakt: 283 852 858 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
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6 Školy, sdružení

Adventní sobota v chaberském kostelíku
Druhou adventní sobotu
se otevřely pro veřejnost chaberský kostelík
a také Knorův statek.

Základní škola Praha Dolní Chabry
Spořická 34/400, Praha 8 – Dolní Chabry

pořádá

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2013-2014

Děti si společně s p. učitelkami připravily vystoupení s adventními, zimními písničkami a říkankami. V kostelíku postupně vystoupily 4 třídy naší
ve středu 6.února 2013 od 13 do 17 hodin
školy, střídaly se od 11 do 15 hodin. Nejprve vya ve čtvrtek 7.února 2013 od 13 do 17 hodin
stoupili naši druháčci z 2. B s vystoupením nazvaným podle písničky „Jede sedlák do lesa“. 2.
K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem, jeho rodným listem,
s vlastním občanským průkazem a vyplněným zápisním listem.
B je plná malých muzikantů, a tak zpívání uvedly
děti s housličkami, ﬂétničkou a kytarou. Šesťáci
Pokud budoucí prvňáček chodí do MŠ v Dolních Chabrech, budou zápisní listy
vystoupili se 4 písněmi ze své připravované vák dispozici ve školkách. Ostatní rodiče si formulář zápisního listu mohou stáhnout
noční divadelní hry „Vánoční čas“. Zazněla anglická lidová koleda o dobrém českém králi Václavovi
z webových stránek školy nebo je vyplní při zápisu.
za doprovodu kytary, klarinetu a houslí, spirituál „V jeslích dítě spinká“, americká koleda „Bubeníček“
a nakonec krásná vánoční píseň od Johna Lennona. Zima byla přímo ukázková a mrzlo, jako když Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba si u zápisu
vyzvednout žádost o odklad a informaci o postupu a příslušných dokladech
praští, ale muzikanty ze 6. třídy – Terezku, Káju, Verču, Kačku, Adélku, Janičku a Dominika ze 7.tř.
k žádosti.
to nevyvedlo z míry a své nástroje i hlásky si doladili a ukázali, že se nedají jen tak něčím zaskočit.
Potom se mohli jít všichni ohřát teplým čajem do Knorova statku, kde měli možnost také ochutnat
Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, školní
družině a zájmové činnosti získáte na
voňavé cukroví, vyzkoušet si zdobení perníčků a vyrobit si vánoční přání. Zde se také pomalu sešli
www.zschabry.cz nebo na tel. 233544562
malí prvňáčci a děti z 5. B. Společně pak potěšili své rodiče a ostatní návštěvníky kostelíka dvakrát
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd ve středu 5.6.2013
v 17 hodin v jídelně školy
za sebou společným vystoupením, které neslo název opravdu veselé písničky „Veselá sanice“, kterou si všichni náramně oblíbili, a po celý advent si ji ve škole s chutí za doprovodu tamburín zpívali….
Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví pan učitel
Prvňáčci prožili svá první dvě vystoupení pod ochrannými křídly svých kamarádů z 5. B, kteří mají za
Mgr. Jaroslav Hudák, který je pověřen řízením zápisu.
sebou už nejedno představení. Naši nejmenší přednášeli a zpívali před plným kostelíkem s velkou
odvahou. Odměnou jim byl velký potlesk. Předtím než se rozešli za maminkami a tatínky, čekala na
Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry
ně i sladká odměna. Zpívání a hraní v kostele v době předvánoční je dávná česká tradice, v malém
ve spolupráci se ZŠ Spořická
chaberském kostelíčku jsme si s dětmi a rodiči vychutnali tu pravou staročeskou adventní atmosféru.
Vás zve

Vánoční čas aneb Každé Vánoce mají svého ducha
„V Londýně byl Štědrý večer. Lidé po celém městě se chystali na svátek na příští
den. Ale ne Ebenezer Scrooge. Ten nevěřil
na kouzla Vánoc.“ Těmito slovy začalo 17.
prosince divadelní představení na motivy
povídky Charlese Dickense žáků šesté třídy chaberské základní školy, které sehráli
pro své rodiče, babičky a dědečky, spolužáky a kamarády v Chaberském dvoře,
aby jim navodili tu správnou vánoční atmosféru. Protože příběh o Ebenezerovi,
lakomci a bručounovi, který nakonec pochopí, že je lepší se radovat a s ostatními
vycházet, sklidil bouřlivý potlesk, dočkal
se i své první reprízy v tělocvičně školy.

Kulturní akce v předvánoční 3. B
Předvánoční čas měla 3. B kulturně nabitý. Vyjeli jsme společně s 1. A
na výlet do zámku Loučeň, kde jsme si ozdobili perníčky a prošli bludiště. Také jsme si společně užili koncert Rožmberské kapely v Městské
knihovně a seznámili se s prastarými hudebními nástroji. Třeťáci se ještě
podívali na Staroměstské náměstí a na Václavské náměstí, kde si Pražané právě připomínali svíčkami Václava Havla. Kromě shlédnutí Příběhů
lišky Bystroušky, vánoční besídky a účasti na jarmarku jsme si užili mnoho legrace a perné práce při nácviku divadla Santa opět v nesnázích.

v sobotu 2. března 2013
od 15.00 hodin
na

dětský karneval
pod názvem

Z pohádky do pohádky
___________________________________________________

v tělocvičně školy
Vstupné dobrovolné
Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.

Poznáte čolka od mloka?!

Prostřední rybník ležící u skály Pod Zámečkem má nejstarší historii z rybníků v Chabrech. Z kronik se dovídáme, že roku 1855 náležel hned dvanácti místním sedlákům, a právě proto byl původně nazýván rybníkem
gruntovním.
Mlok i čolek jsou obojživelníci, se kterými jste se zde mohli v minulosti
vedle mnohých dalších živočichů setkat. Dnes je asi v rybníce již nezahlédnete, ale jejich podobu si budete moci připomenout aspoň u skládačky na tabuli naučné stezky.

Na všech otázkách a hravých prvcích vznikající naučné stezky se aktivně
podílejí děti z místní základní školy pod vedením učitelky Petry Svárovské. Zvlášť velké poděkování patří Karolínce Dvořáčkové, která pro naučnou stezku vytváří většinu doprovodných kreseb. U interaktivit se nelehkého úkolu převedení nápadů dětí do hmoty chopili truhláři ﬁrmy Lignum,
kterým tímto také moc děkujeme.
Rozeznáte je?

Za OSOP Martina Mrňavá

Sport
Představujeme:

Trenéra mladších žáků Davida Hradila

Protože nejsi rodilý Chaberák
a v Chabrech nebydlíš, budeme rádi, když se trochu blíž
představíš našim čtenářům.
Ano, máte pravdu rodilý Chaberák opravdu nejsem, ale od mých
dvou let (tj. od 1978) bydlím
v Bohnicích, takže to mám a vždy
jsem měl do Chaber, co by kamenem dohodil.
Jaká byla a je tvá fotbalová kariéra?
Jak jsem říkal, bydlím v Bohnicích, tak i mé první fotbalové
krůčky začínaly v oddílu kopané
TJ Slovan Bohnice, kde jsem strávil prakticky celé fotbalové dětství. Až ve svých
patnácti letech – to bylo v mladším dorostu – jsem udělal první přestup do Unionu
Vršovice, kde jsem si dva roky zahrál druhou dorosteneckou ligu. Potom jsem těsně
před dovršením osmnácti let přestoupil do dospělého fotbalu do Uhelných Skladů
(tenkrát Krabhaus), kde jsem měl výborného trenéra Miroslava Pauříka – mimochodem také výborného fotbalistu a reprezentanta, který mně jako mladému pomohl
se postupně začít prosazovat mezi muži. Potom jsem ale začal chodit do práce
a začaly první problémy skloubit třikrát v týdnu trénink a zaměstnání . Chvíli jsem to
vydržel , ale potom jsem na nějaký čas na fotbal zanevřel. Ale vydržel jsem jen dva
roky a fotbal mi začal chybět, tak jsem začal znovu a přes Izros Libeň (okr. Praha
západ), Viktorku 8, Krňany, TJ Slovan Bohnice jsem se
dostal až do Chaber.
Jaké jsou tvé trenérské zkušenosti?
Mé trenérské zkušenosti začaly zhruba před šesti lety
v Kobylisích, v oddílu FK Admira Praha, kde začal trénovat můj syn David, r. 2000. A jak všichni, kdo do fotbalu
dělají, vědí, že je mládežnických trenérů nedostatek, tak
jsem začal dělat trenérovi ročníku 2000 panu Lapkovi
asistenta. Dále se má trenérská kariéra ubírala podle
mého syna, který přestoupil do Bohnic a poté do Chaber,
kde oba působíme dodnes.
Tvé fotbalové a životní cíle?
Mé životní cíle se asi naplnily, mám šťastnou rodinu
a syna, který hraje taky fotbal, co bych si mohl víc přát.
Jak se ti líbí v Chabrech?
Díky fotbalu jsem v Chabrech poznal spoustu úžasných a milých lidí. V Chabrech
trávím až pět dní v týdnu, takže je jasné, že jsem tady spokojený. Hlavně je tady
spokojený i můj syn díky, kterému jsem se do Chaber dostal.
Jaký je tvůj vztah k chaberskému fotbalu?
Ten je jednoznačně kladný, myslím, že je chaberský fotbal , zejména ten mládežnický, na vzestupu a jsem rád, že můžu být u toho a nějakou měrou k tomu i přispět.
Víme o tobě, že hraješ v chaberském B týmu mužů. Jak jsi zapadl do kolektivu? Kolik branek jsi zatím za Chabry nastřílel?
Ano, v Chabrech už kroutím druhou sezonu. A zejména ta letošní pro mě začala
famózně, v prvních dvou utkáních jsem nastřílel pět branek, ale jelikož už nejsem
nejmladší, tak přicházejí i zranění. A to hned ve čtvrtém kole a návrat na trávník
jsem měl až na poslední dvě kola, kde už se mi vsítit branku nepodařilo. Ale to
není důležité, hlavně, že je tady dobrá parta, která mě přijala.
Co bys přál do budoucna chaberskému fotbalu?
Hlavně bych popřál všem funkcionářům a hráčům pevné zdraví v novém roce
2013. A co se týče budoucnosti fotbalu v Chabrech, aby byl na vzestupu dále a co
nejdéle.
Děkujeme za rozhovor.
Martina Tomšů
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Historické fotograﬁe
chaberského fotbalu

Vánoční turnaj ve stolním tenise o pohár TJ ZŠ Chabry

Dne 29. prosince 2012 se konal již XIV. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v kategorii žen a juniorek a v kategorii mužů a juniorů. Do školní tělocvičny dorazili ve větším počtu
muži a v počtu tří i ženy, kteří na pěti stolech bojovali ve dvouhře. Odměna jim byla v podobě
pohárů. Největší boj byl sveden o putovní pohár. Poděkování patří všem hráčům za fair-play
chování a předvedené výkony. Všichni se již společně těší na další turnaj ve stolním tenisu a to na Velikonoční turnaj. Pozvánka
bude uveřejněna v březnovém zpravodaji. Přihlásit je možno u p. Vokáče na emailové adrese: jaroslav.vokac@iex.cz.
Kategorie ženy a juniorky
1.
místo M. Hronková
2.
místo K. Mitošníková
3.
místo K. Škurková
Kategorie mužů a juniorů
1.
místo J. Radouš
2.
místo M. Filip
3.
místo M. Taranko
Foto z turnaje je možno shlédnout na: http://tjzschabry.rajce.idnes.cz
ředitel turnaje Jaroslav Vokáč
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Ohlédnutí za akcemi kulturní a sociální komise
v roce 2012

Již tradičně je největší akcí Chaberský masopust, kterého
se účastní mnoho dětí z chaberské školy a obou školek. Loňský masopust byl ve znamení sněhuláků. Nejvíc sněhuláčků
za sebou mělo teprve třetí nebo čtvrtou zimu, nanejvýš tak
pátou, mnoho sněhuláků ale vydrželo neroztát deset či jedenáct zim. Největší výdrž však předvedli sněhuláci, kteří se
slunečním paprskům úspěšně brání několik desítek let. Však
také bylo vidět, že někteří už pomalu odtávají.

Společnost jim dělali otužilí černoši, půvabné
byly plavky z kokosových ořechů. Kravičky
na nich mohly oči nechat, sněhuláček před
nimi smekl.
Nad průvodem se vznášely půvabné akrobatky na chůdách, pod nimi pochodovaly
plechovky od limonád, očarované zvětšovacím kouzlem, pytel s moukou a spousta masopustních koláčků, na něž si brousili zuby
myšáci Mickey v neodolatelných disneyovských trenýrkách, myšky Minie a další nenechavé myši. Do průvodu se vloudil dokonce
počítačový vir, který všechny oklamal svým
nevinným úsměvem a soutěž masek vyhrál.
Nejmenší oceněnou maskou se stal modře
pruhovaný polštářek.

CHABERSKÝ MASOPUST
potřinácté
Milí sousedé, konec světa se nekonal, můžeme tedy
po roce opět přivítat další chaberský masopust.
V sobotu 9. února 2013 ožijí Dolní Chabry masopustním veselím již po třinácté.
Maškary se sejdou
ve 14 hodin na
hřišti u základní
školy Spořická. Po
slavnostním předání práva masopustu z rukou
starosty se vydají
ulicí U Václava na
Bílenecké náměstí, kde bude první
zastávka s pohoštěním. Odtud půjde průvod kolem
Sokolovny a kolem Cukrárničky na pěšině, kde budou další zastavení, na Hrušovanské náměstí, na
nádvoří restaurace U Karla. Zde je pro vás připraveno povyražení a stánky s občerstvením, keramikou,
dřevěnými hračkami a vitrážemi. Do kroku i do tance bude maškarám vyhrávat náš oblíbený dechový
orchestr Pralinka.
Účast na masopustu je dobrovolná, dodržení dresscodu neboli předepsaného společenského úboru je
nanejvýš žádoucí. Společenským úborem se pro tuto
příležitost rozumí maska oblečená nebo nesená na
tyči, škraboška či bláznivé oblečení. Dodržení dresscodu bude kontrolováno. Kdo by tuto podmínku
z jakýchkoliv důvodů nemohl dodržet, může získat
přímo na místě za malý peníz originální škrabošku,
vyrobenou chaberskými dětmi. Kdo bude přistižen
bez masky, bude pro výstrahu štípnut husou a označen úředním masopustním razítkem.
Začátkem ledna se ve škole promítaly fotograﬁe
z fenomenálního roztockého masopustu, kde nás
nadchly především kašírované masky na bambusové
konstrukci. V polovině ledna jsme jejich jednodušší
verzi na masopustní dílně v Chaberském dvoře zkusili také vyrobit. Přijďte se podívat, jak se podařily.
Těšte se na neopakovatelnou podívanou, na jitrničky
a na legraci, my se těšíme na vás a vaše nápady.

Velikonoční dílna pro děti byla opět ve znamení drátování. O den později si tytéž techniky
se zájmem vyzkoušely v rámci kavárničky tvořivé důchodkyně.
Blížící léto jsme vítali již poněkolikáté Svatojánskými slavnostmi.

Srdečně zve kulturní a sociální komise
MČ Praha-Dolní Chabry a Spolek přátel chaberské školy

inzerce
pomoc mladším spolužákům v družině.
O vydařeném Chaberském dýňohraní, krásném Podzimním strašení a návštěvě sv.
Martina jsme informovali v prosincovém čísle Zpravodaje. Na svatomartinské dílničce
zdobily děti drátěné husičky a koníky bílými
korálky, i nejmenší zvládli vytvořit Martinova
koně technikou frotáže a ještě stihli krásné vitHudební a taneční vystoupení byla zpestřena
ráže z barevného hedvábného papíru. Domů
soutěžemi a jako obvykle doplněna výtvarnými
si pak odnášeli spolu s výrobky i nadívané
dílnami. Děti si mohly vyzkoušet práci kováře,
husičky.
dráteníčka, tvořily z vizovického těsta, ze slámy, dřeva, mohly si vyrobit vitráže.
Poslední akcí pro děti byla Svatá Lucie, která
přišla na závěr perníkové dílničky do ChaberKaždoročně je udělována cena Fair Play za
ského dvora zkontrolovat, zda je tu předvápříkladné jednání vůči spolužákům a spoluobnočně uklizeno. Knížky byly krásně uklizené
čanům. V roce 2012 bylo na základě mnoha
a když děti uklidily i papírky od bonbónů, vynominací uděleno ocenění dlouholeté praslechly si legendu o svaté Lucii a slíbily, že i
covnici školy paní Vlastě Zíkové za láskyplný
doma si pěkně uklidí, aby měly maminky před
přístup a úsměv, který nemizí ani při opakovasvátky méně práce. Obchůzka se pro nedostaném zapomínání žáků. O putovní pohár Fair
tek kostýmovaných dětí protentokrát nekonaPlay se podělila s žačkou 4. B, Aničkou Nela. Co myslíte, není to škoda?
tolickou, oceněnou za dennodenní nezištnou
Za kulturní a sociální komisi Hanka Řepková

Návrhy a realizace
dětských pokojů a interiérů
malování na zeď, šité dekorace,
poradenství

MARTINA PRŮŠOVÁ
autorské práce a návrhy
www.vyzdoba-pokoju.cz
Dolní Chabry, tel. 737 102 128
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