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Každému normálnímu člověku 
j e a zůstává rodiště nejdražším 
místem na světě. Poslední jeho 
domek je mu milejší než pa-
láce v e městech. O - osudy 
svých spoluobčanů se zajímá, 
i když sám dnes ž i je daleko 
od domova. Stejně ho dojímá 
každá zpráva, co se tu dělo 
v minulosti, tak jako ho těší 
současný rozvoj a všecky plá-
ny do budoucna. Čím menší 
obec, tím hrdější jsou potom 
je j í občané na každou tiště-
nou zprávu o sobě a o svém 
domově. 

Není tedy nejmenší pochyb-
nosti, že Chaberšlí a čimičtí 
budou s největšim zájmem číst 
tuto Dvořákovu kroniku. Autor 
ji psal celá léta a psal ji s peč-
livostí příkladnou. Býval sta-
rostou své obce, veřejného ži-
vota se zúčastňoval vždy, kdy 
a kde bylo třeba. Své celo-
životní zkušenosti doplňoval 
studiem všech přístupných 
pramenů. Všecko to činil se 
zanícením, s jakým se lak hned 
nesetkáte. 

Čtěte jeho knížku pozorně! 
Poví vám mnoho nového, 
poučí a potěší vás. B. 





CHABRY^CmiCE 
JEJICH MINULOST 

A DALŠÍ VÝVOJ 

Z lásky k rodné obci napsal 

K A R E L D V O Ř Á K 

1 9 4 8 

NÁKLADEM MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V CHABRECH 



IÍVOD 

Kronika tato je psána pro Vás, moji rodáci, rovněž 
i pro chaberské i čimické spoluobčany. A ž do svých pozd-
ních let jsem viděl, že nikdo z nás nezná nic z dějin našich 
obcí a nic ze života dřívějších usedlíků. Když jsem se 
přesvědčil, že nikdo nemá na věci této zájem, pokusil 
jsem se sám poodhrnout záclonu zakrývající staré naše 
dějiny. Stalo se to vše až v mých 60 letech, kdy jsem po-
stoupil hospodářství svému synu. 

Šlo to z počátku velice těžko, neměl jsem odborných 
znalostí a byl jsem sám na sebe odkázán. Tehdy nebyl ve 
veřejnosti ještě zájem o staré historie obcí a nebylo snad-
no se o nich poučiti. Šlo to z počátku zvolna, velice zvolna. 
Láska k minulosti obce a přesvědčení, že je pro věc samu 
její znalost nutná pro budoucnost, dodávaly mi odvahy 
a vytrvalosti. Zvolna krok za krokem přece jsem jen 
postupoval. Práce však trvala řadu let. 

Začal jsem s proseckou farní matrikou, prohlížel praž-
ské knihovny a vnikl skoro do všech pražských archivů. 
Nejvíce mě zaujal archiv hlavního města Prahy. Zde ve 
velkých knihách v kůži vázaných, psaných staročeským 
švabachem, až tři sta let starých, pro neodborníka vůbec 
nečitelných, dočetl jsem se nejvíce. Zde zaneseni jsou 
chaberští a čimičtí usedlíci, počínajíc r. 1654 - 1848. Od to-
hoto roku vedly se zápisy našich občanů v Karlině v po-
zemkových knihách okresního soudu. 8. května 1945 
jsem slyšel hrůznou zvěst, že část archivu a knihovny ve 
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Staroměstské radnici uložené byly německými zápalnými 
bombami zničeny. Na štěstí knihy se záznamy o zdejších 
osadnících byly poschovávány mimo Prahu. 

V domněnce, že jsem se všemi starými záznamy o našich 
obcích hotov, psal jsem o novějších událostech obcí, 
hlavně od první světové války, až do července památného 
roku 1945. Vypsal jsem pozorné vše, co jsem kdekoli a 
kdykoliv o našich obcích zjistit mohl. Vím, že je vše psáno 
prostě a jednoduše. Omlouvám se, že vše psal rolník, který 
do svých 60 let kypřil rodnou půdu svoji, aby potom prací 
ztvrdlé ruce jeho odložily kleče pluhu a chopily se pera. 
Kromě toho, jak vpředu uvedeno, vše je psáno pro spolu-
občany a ne pro širokou veřejnost. Končím s přáním, aby 
spis byl čten se stejným porozuměním, s jakou láskou a 
nadšením byl pro naše spoluobčany napsán. 
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NEJSTARŠÍ PAMATK1 V OBCI 

Máme doklady o tom, že v Čechách již 2000 let př. Kr. 
dlívaly, byť i jen přechodně, různé kmeny. V naznačenou 
dobu bývali to Gallové. Ti sice byli usazeni hlavně v Anglii 
a severní Francii, ale i přitom byli rozšířeni téměř po celé 
Evropě, tedy i u nás. Důkazem jejich pobytu je velký, jeh-
lancovitý kámen, buližník, značně už zvětralý, který stojí 
v poli u Hor. Chaber, asi 400 kroků východně od státní 
silnice, poblíže filiál. řepové váhy cukrovaru čakovického. 

Jmenovaní kmenové stavěli všude, kde se zdržovali — 
z různých důvodů — tři druhy kamenu: 1. menhír-kámen 
dlouhý, jehlancovitý vysoký, 2. dolmen-kámen, stůl — dva 
vedle sebe stojící kameny s třetím rovným přes ně přelo-
ženým, a konečně 3. kromlechy — skupiny kamenů. Cha-
berský kámen byl považován za menhír-kámen dlouhý. 
Píše o něm J. E. Vocel ve spise »Pravěk země České«. 
Uvádí, že podobné, bezesporně pravé kameny jsou pouze 
čtyři v Čechách. Svrchu uvedené kameny popisuje i Ed. 
Štorch v knize »Praha v době předhistorické« a konečně 
Em. Šimek v pojednání »Megalithy v Čechách«. 

Ze spisů svrchu uvedených vidno, že, jestliže jsou ka-
meny »menhír« v Čechách zjištěny čtyři, za jaký byl i náš 
pokládán, kámen dolmen zjištěn v Čechách pouze jediný, 
a to na vrchu Kbýlu u Strakonic. A nyní se k němu při-
pojuje i náš chaberský, mylně za menhir pokládaný. 

Majitel pozemku, u něhož totiž kámen stojí, chtěl se asi 
v roce 1910 přesvědčiti, zda u kamene není nic zakopáno. 
K velikému překvapení nalezen vedle něho v nevelké 
hloubce na jižní straně ještě dlouhý, prvému podobný ká-
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men, silnější a mohutnější. Byl stále zemí zakryt, nebyl 
vystaven změně povětrnosti, a proto tak zachovalý. 

Z nálezu lze usouditi, že to nebyl menhir, jak se původně 
za to mělo, ale dolmen-kámen stůl. Třetí vrchní deska zmizela. 

Důvod k zakopání tohoto kamene je zcela jednoduchý: 
Když se počala půda kol onoho kamene po rolničku ob-
dělávat, překážely oba kameny vedle sebe stojící, a tak 
se prostě jeden z nich zakopal. 

Druhý důkaz o dávnověkém osidlování zdejšího kraje 
nalezl spis. Ed. Štorch v cihelně u hřbitova u Červených 
vrchů. Vykopán tam proslulý hrob z doby durinské se skr-
čenou kostrou, se vzácnými dvěma nádobami, u nichž byl 
kamenný mlat. Vše pochází z doby asi 2000 let př. Kr. 

Kámen a obsah tohoto hrobu, to by byly dvě chaberské 
památky z doby předhistorické. 

Ale i jinde, ku př. při stavbě stodoly u čís. 5 v Horních 
Chabrech, kde byla velká odkopávka, nalezeno množství 
nádob hliněných — popelnice, leč všechny byly rozbité, 
patrně zde bylo již pátráno pravděpodobně po špercích. 

Na konec dlužno ještě zmíniti se o tajemné velké chodbě, 
která je v Čimicích v čís. 1, bývalém to sídle tamní vrch-
nosti. Chodba vyúsťuje do sklepa zmíněného domu. Poz-
dější jeden majitel onoho domu vešel do chodby té se 
svíčkou v ruce, leč ta po nedlouhé době sama zhasla, a on 
se vrátil, aniž se o další vniknutí do ní pokoušel. Chodbu 
pak prostě zazdil. Podle pověslí vede chodba ta až do 
Bohnic. Doufejme, že jednou bude prozkoumána. 

Velká péče byla věnována posledním dobám ze středo-
věku a prvním stoletím z novověku. Nemůžeme však po-
dati žádný souvislý sled dějin našich obcí, musíme se spo-
kojiti pouhými výpisy a úryvky, jaké ve všech možných 
archivech v Chabrech nebo Čimicích mohly býti shledány. 

Souhrn všech těchto výpisů, přes dvacet let, kde jen 
bylo možno shledávaných, uvádím tuto podle jejich stáří. 

O původu našich dvorů, jichž majitelé byli zaneseni 
v zemských deskách, nebylo možno podati zpráv, neboť 
tento archiv v roce 1650 byl požárem v Praze téměř úplně 
zničen. Teprve nové zemské desky z roku 1653 podávají 
nám další zprávy o bývalých našich dvorech. 
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VÝPISY Z RŮZNÝCH ARCHIVŮ 

P r v ý z j i š t ě n ý z á p i s o Chabrech pochází z roku 
1196. Bližšího však nic o tom známo není. 

D r u h ý z á p i s z r o k u 1273 . Zde je již o Chabrech 
zpráva přesná. V archivu Strahovského kláštera (Sign. 
X V I I A. 3) se uvádí privilegium, jež je vsunuto úplně do-
slovně se jmény statků do listiny, ve které Bartoloměj 
Archidiakon Ambiánský, auditor papežský svědčí, že 
Bernard de Barnardivilla, generální prokurátor řádu prae-
monstratského, dosáhl pro opata Strahovského privilegia 
potvrzení svobod a statků klášterních od papeže Řehoře X. 
Připojeno latinsky: v těchto náznacích uvádíme jména 
osad Bohnice, Keje, Chrabrý (Graber) a Sedlec. 

T ř e t í z á p i s r. 1 3 9 7 (výsady pro Chabry). Jasnější 
už je zápis rovněž z kláštera Strahovského z roku 1397 .. . 
»také v držení kláštera je ves Chabry. Je ve vzdálenosti 
jedné míle od Prahy, směrem ku Staré Boleslavi«. 
Svědčí o tom privilegia a majestáty králův českých (fol. 
12b—13b) Václava, řím. cisaře a krále českého z r. 1397. 
Dále privilegium Vladislava I. z r. 1473, pak Vladislava II., 
česky psaná, dána ve Vídni r. 1515, pak Rudolfa II. 
z r. 1591 a konečné císaře Ferdinanda z r. 1622. 

Č t v r t ý z á p i s r. 1410. Urbář kláštera Strahovského 
(Sign. A XV I I 5 f. 39b: f fx° Item ves Chabry. V e vesnici 
je dvůr s dvěma poplužími, jednou loukou, se dvěma lesy, 
třemi rybníky a příslušným pastvištěm. Item v témž místě 
je I 6 V 2 podílů menší i větší míry a z těch platí se rozdílný 
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úrok: totiž z jednoho každého podílu větší míry platí se 
o sv. Havlu 40 grošů a o sv. Jiří 43 groše. Item z jednoho 
každého podílu dávají 4 kuřata o sv. Havlu a o sv. Jiří 
40 vajec s úrokem. Jtem z jednoho každého podílu jsou 
povinni žiti nebo trhati hrách, žiti 20 mandel obilí, počí-
tajíc po 50 snopech. Item mají shrabovati seno s jedné 
louky ležící pod rybníkem. Item povinni jsou ovce mýti 
a stříhati dvakrát ročně. Item platiti sumu peněžitou z jed-
noho každého podílu V* groše, chalupníci pak po třech 
halířích. V témž místě jsou tři lidé, mající pole menší míry. 
totiž Marik, Dušek a Jakub. Každý z nich dává jen 4 ku-
řata a mají žiti 6 mandel, ale vejce nedávají. V témž místě 
jsou 4 chalupníci, z nichž každý má jen čtvrtku podílu. 
Úroku platí 7 lh groše pololetně. Item platí obecní berní 
s kontribucí dle vůle opata. Pozemky a výměra jich: 
Šimon má 1 čtvrtku 1. Dušek 2 podíly a 2 areas 
Jakuta \x!z čtvrtky 2. Tomáš 1 podíl 
Jeník 1 čtvrtku 3. Vaněk 1 podíl 
Mykuláš 1 čtvrtku 4. Jakub 1 podíl 
Pečeně 1 čtvrtku 5. Kolesco 1 podíl 
Mareš 1 podíl 6. Duchoň 1 podíl 
Plyskotka 1 podíl 7. Lukáš 1 podíl 
Tomáš 1 podíl 8. Mařík 3 čtvrtky 
Beneš 1 podíl 9. Strýc I V 2 čtvrtky 
Bareš I V 2 podílu 10. Klement V2 podílu 

Dodatečná poznámka: Tento zápis o Chaberském dvoru 
z r. 1410 je prvý, dosud známý, z kterého lze viděti, že ho 
držel klášter ve své režii. Další pozdější zpráva o něm 
svědčí, že pak byl v nájmu, aniž tam však nájemce bydlil. 

D a l š í z á p i s y r. 1 4 3 7. 27. listopadu stala se smlúva 
mezi kostelníky kostela (správci kostelního majetku) sv. 
Klimenta na Poříčí a skrze súsedy z Čimic mezi paní 
Evkou, manželkou někdy Kristiánovou, tutiež z Čimic, 
Annou, Markétou a Martú, dcerami jejími tímto obyče-
jem: 2e nejprvé dluhové, kteří s ní pozůstaly po smrti 
Kristiana svrchu psaného, mají z toho ze všeho statku 
vyplněny býti. A paní Evka má býti toho statku mocná hos-
podyně, tak jakož jest jí hospodář její v tomto statku zu-
ostavil a poručil. A dcer svých svrchu psaných má odbýti 
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spravedlivě. A Kačence, dceři nejmladší, má ještě z toho 
statku jedna kopa vydána býti. 

Dodatečná poznámka: V roce 1437 byl majitelem Čimic 
kostel sv. Klimenta na Poříčí a pí Evka vdova, nájemkyní. 

R o k 1443. — Jan Černucký z Radnic kupil dvuor s dě-
dinami, rybníkem, kterýž leží v Č i m i c í c h sám o sobě, 
Kateřině, manželce své, Vaňkovi, střelci z koňské brány 
bratru svému u Maříka, kováře u sv. Ambrože, měštěnínu 
Nového Města pražského za devadesát kop grošů. Pozn.: 
Patrně jen usedlost, dvůr měla pí Eva. Záznam tento ne-
jasný. 

R o k 1 4 5 7. — 11. května stala se přátelská smlúva mezi 
pí Evou z Čimic se strany jedné a mezi Petrem a Annu 
ženu jeho Prokopem a Martú ženu jeho, zeti a dcerami 
téže Evy matky jejich z strany druhé a diel otcovský ta-
kovou mieru, že paní Eva ze statku svého ze všeho tu 
v Čimicích má vydati Petrovi, zeti svému, Anně ženě jeho 
7 kop grošů, Prokopovi, druhému zeti s Martu, ženu jeho 
dcerám svým 7 kop grošů. 

R o k 146 6. — 14. července. Petr Peniezek purkmistr 
a jiní konšelé přísežní Nov. Města Prahy známo činíme 
tímto zápisem nynějším a také i na budoucně, že předstou-
pivše před nás do rady naši opatrní muži Jan Palovic, 
Blažek kožešník s jinými kostelníky a také osadními des-
kami zemskými zapsáno, lán dědiny ve Veleni ot Mrakše, 
k tomu d v u o r v C h a b r e c h , který jemu svědčí ot Ger-
trudy se vším panstvím a zvolí, tak jakožto vše desky 
zemské šíře a světleji odkazují to, dal jest a dává a tiemto 
zápisem jakožto kšaftem otkazuje a vydává osadním sv. 
Vojtěcha a osadě mezi Jircháři a Nov. Městem pražským. 

R o k l 5 3 8. — 7. ledna, v pondělí po Třech králích ozná-
men jest trh, který se jest stal dokonalý o statek a grunt 
v Brnkách mezi Vávru, člověkem pánů Pražan z jedné a 
Martinem z Nové Vsi z Moravy strany druhé a to takový, 
že jest on, Martin koupil sobě, Zuzaně manželce své — 
ten statek a grunt již jmenovaný od Vávry za pět set kop 
grošů. A při tom trhu jsú džberné pili sousedé tito: Jan 
rychtář, Havel krčmář a Petr z H o ř e j š í c h C h a b e r , 
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J a n Vanteberský, sousedé z Č i m i c, Jakub Huša, Petr 
Tomek z Přemyšlení (ruk. č. 2154 f. 7.). 

R o k 1 5 4 5. — (Zkrácený opis, Sub. lit. B 25 Sig. A XVI I 
12.) V sobotu po sv. Řehoři učiněna dobrovolná smlouva 
mezi opatem Strahovským a Janem Kelčským z Kelče 
v tom smyslu, že robotní lidé z Chaber Horních i Dolních 
pánům staroměstským a kostelu sv. Jindřicha patřící, drží 
pustý dvůr v Dol. Chabrech, který nyní jmenovaný Jan 
z Kelče sám na sebe, jako nájemce Čimického dvora pře-
jímá, totiž najímá od kláštera Strahovského za 13 kop 
grošů českých ročně. 

R o k 154 6. — Opat Jan s celým konventem odstoupil 
s povolením císaře Janu Keleczskému z Kelče, pánu n a 
Č i m i c í c h , pustý dvůr ve vsi D o l e j š í c h C h a b e r , 
tak aby on a další držitelé statku Čimic platili každoročně 
13 kop grošů českých. Opat vyhradil si volný lov v lese 
Tenesti (lesík u Brněk). 

V žlutém trhovém quaternu r. 1546 dal císař Ferdinand 
Janu Keleczskému statek Č i m i c e s d v o r e m v D o l . 
C h a b r e c h dědičně; dříve byl statkem zápisným. 

R o k 1 5 47. —16. VI. (Kšaft faráře Duchka Klíče.) Ve 
jméno Boží amen. J á k n ě z D u c h e k K l í č , f a r á ř e m 
j s a t o h o č a s u v C h a b ř í c h , jsa v těžké nemoci a již 
blíž k smrti nežli k zdraví se přibližuje, nechtě tomu, aby 
po mé smrti, zač jsem robotně P. B. prosil, jaké ruoznice 
a nevole vznikly — tento muoj konečný úmysl, jsa ještě 
rozumu zdravého, z čehož jsem P. B. svému děkoval, před 
osobami víry hodnými (jsem) učinil a přísežnými slovut-
ným p. Janem bakalářem, měštěnínem Nov. M. př., přijmi 
Blunkusem, T o m á š e m r y c h t á ř e m a J í r o u Č e j k ú 
k o n š e l e m v s i D o l e j š í c h C h a b e r , souseduov 
svých nad jiné milých. A jim věře pro odplatu boží, že to 
tak po mé smrti zřídí a vyplní, jakž má vuole jest. Najprvé 
odkazuji knězi Pavlovi faráři u sv. Havla v Star. M. př. 
lžičku malú stříbrnú s korporalemi i s korporalnicí, item 
Janovi Košatkovi. bratru mému strejčenému, tři mísy ve-
liké cínové a šest taléřuov cínových. Annu Čejkovú ač 
jsem měl v paměti provaznici, poněvadž mně hrda byla po 
mnohé časy, ani mne nenavštívila v mé nemoci, nic proto 
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neporoučím a prosím, aby se na muoj netáhla statček. 
Janovi bakaláři Blunkusovi odkazuji svú biblí českú i jiné 
knížky sermony a on kněžím, znal-li by potřebu, muož 
rozdati. Item knězi Duchkovi faráři na Prosíku odkazuji, 
provodí-li mne po smrti k hrobu, agendu českú. Pakli nic, 
má zuostati při p. Janovi. Item agendu latinskú do Bohnic 
k záduší. It. Johance, služebnici mé věrné, poněvadž se 
mnú trvajíc a mně posluhujíc mnohá tato léta, víc než dva-
mezdcítma let, a jí jsem za její věrnú službu nikdy ne-
platil, a vejš, což jí P. B. nadělil, v to jest vtrúsila a vydala: 
item koflík stříbrný předkem, lžic s nákončím stříbrným 
devět, (bakaláři jednu), mísy, konve, čtyry talére cínové, 
šaty ložní etc. i jiný svrchek všicek, a votepky dubové a 
dříví (muoj náklad byl). Janovi Blunkusovi bakaláři sle-
pice s kohoutem, neb Johanku služebnici svú jemu porou-
čím, a jeho jsem žádal, byla-li by její vuole, aby si k sobě 
přijal po mé smrti, jí neopuštěl. Slíbil jest. Item k záduší 
fary Chaberské, lehne-li mé tělo při tom, kostele, toto též 
odkazuji: šál svuoj, hrnec měděný v kamnách v světnici 
pro jiné faráře. A na těchto osobách desátek pozuostalý: 
item J í r a Č e j k a čtyry strychy žita, R o z u m tři strychy 
žita, K l í m a dva strychy žita, item v Brničkách u Šále-
ného šest str. žita, u Beneše šest str. žita a XXV I V2 or. 
peněz, za Bulánkem šest str. žita, u Havla čtyrv str. ž.ř 
u Krále v Praze na Nov. M. na Poříčí dva strychy pšenice, 
a já jsem jemu dlužen za čtyry sudy bílého piva, za čtvrci 
starého. Umru-li, osadní mají zapraviti, a také pokudž jsem 
živ, nemají mne opouštěli. Také jsem zapomněl, že kráva 
vlastní jest Johanky, kuchařky mé. Jenž jest dán 1. 1547 
ve čtvrtek po sv. Vítu (Rukop. č. 2142 fol. I. 5.). 

A Č sv. 26. str. 300—301. 
R o k 155 2. — Adam Labunský ze Strašina zapisuje Al-

brechtu Bruknerovi 200 kop grošů na statku svém v Či-
micích. 

R o k 1 5 6 1. — Albrecht Bruckner dal se komorníkem u-
vésti do toho statku. 

R o k l 5 6 5. — Prodal Adam Čimický ze Strašina statek 
Čimice s platem 13 kop grošů, Strahovu náležejícím, Sig-
mundu Dionesu z Hradšína. 
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R o k 156 6. — Sigmund Dionys z Hradešína odstoupil 
s malou náhradou Albrechtovi, purkrabímu z Donina, Ci-
mice, s klausulí platem 13 kop grošů klášteru Strahov-
skému. 

R o k 1 567. Srovnal se Brúkner stran pretense v Čimi-
cích s Albrechtem, purkrabím z Donina. Poněvadž však 
mu termín k placení dodržen nebyl, se opět v r. 1570 
v Čimicích dal uvésti. 

R o k 157 0. — Brukner se dává uvésti do dvora čimic-
kého. 

R o k 158 3. — Novoměstští žádají, by jim opět vrch-
nost dána byla na ves H o r n í C h a b r y , čemuž císař vy-
hověl dne 30. července 15 8 6, předav jim Chabry Horní, 
Velkou Ves a Kbely za 2000 zl. rýnských. 

R o k 1 5 8 6. — Císař propouští Velkou Ves, Kbely a 
Horní Chabry Nov. Městu pražskému za 2000 zl. 

R o k 159 5. — V pondělí po sv. Alžbětě prodal Jiří 
Brukner z Bruckensteina Elišce Hofmanové, roz. purkrab. 
z Donina, vedle jiných statků též celou ves Č i m i c e, s při-
pomínkou platu 13 kop ročně klášteru Strahovskému. 

R o k 1 609. — Eliška Hofmanová, po třetí vdaná, nyní 
za Jana z Čirnhausu, zapsala témuž dědictví své Libeň — 
řadu vesnic — Kobylisy, C h a b r y , Č i m i c e se vším 
lidem, ať usedlým nebo sběhlým. 

R o k 1611. — V tomto roce výše jmenovaná Eliška 
zemřela a panství se ujal manžel Jan z Čirnhausu. Dědici 
jeho byli pak různí příbuzní. 

R o k 1651. — 8. května. Předposlední majitel panství 
libeňského a tím i Dolních Chaber a Čimic, hrabě Hartvik 
z Nostic, nar. r. 1610. zemřel r. 1683. 

R o k 166 2. — S t a r é M ě s t o p r a ž s k é . Poslední 
majitel Chaber Dolních a Čimic, Staré Město praž., které 
zaplatilo hraběti z Nostic 80.000 zl. za libeňské panství, 
sestávající mimo Libeň, Pakoměřice, Líbezníce, Básf, Mě-
šice, dále Holejšovice, Chabry Dol., Čimice, Kobylisy a 
ještě jiné. 

R o k 1719. — Dne 18. měsíce srpna mezi mil. cis. a 
král. purkmistrem Nov. Města praž. a radou král. N. Města 
praž. co prodávající s jedné a pak též mil. cis. král. purk-
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mistrem a radou staršími obecními král. Star. Města praž., 
kupujícím se strany druhé atd. Následuje řada podmínek, 
z nichž hlavní, ž e H o r . C h a b r y k u p u j e S t a r é 
M ě s t o od Nového za 10.000 zl. a tři sta zl. reinských 
klíčného. Tím tedy i horní Chabry se staly majetkem 
panství libeňského. 

PIJVOD SELSKÝCH USEDLOSTÍ 

Dříve než přistoupíme k popisu chaberských gruntů 
rokem 1654 počínajíc, uvedeme co nejstručněji počátky 
selských usedlostí. Je to malý výňatek z knihy, pro rol-
níka přímo nutné: » D ě j i n y s e l s k é h o s t a v u v Če-
c h á c h a na M o r a v ě«. Zde vidíme celý vývo j našich 
vesnic od prvopočátku až do roku 1848, podrobný popis 
robot a všeho utrpení a strádání selského lidu. Spisovatel 
Kamil Krofta, také jeden z národních mučedníků z posled-
ní světové války. 

Počátek zakládání vesnic. 

Koncem dvanáctého století se počala projevovat důle-
žitost orné půdy a zemědělství vůbec, se stoupajícím 
počtem lidstva. Bylo třeba obilnin, rovněž i masa. Počaly 
vznikati jednotlivé dvory, později celá panství. Zprvu 
všechna zem patřila knížeti. Ten pak postupem času při-
děloval jednotlivé kraje lidem u dvora zvlášť zaslou-
žilým, úředníkům dvorským, vojevůdcům a v neposlední 
řadě i různým duchovním ústavům a klášterům. (Víme 
i u nás, že snad od založení Chaber patřily Chabry Dolní 
klášteru Strahovskému po několik století a Chabry Horní 
zase kostelu sv. Jindřicha, pod patronací Nového Města 
pražského.) Majitel nového místa si tam vystavěl zpra-
vidla své sídlo, a co si sám podržeti nechtěl, pronajal 
zájemcům z části za plat, z části za různé plodiny nebo 
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i za výpomoc při práci, tehdy jen nepatrnou. Nájemci se 
snažili zajišfovati si svá pole, aby majetek jejich přecházel 
i na dědice. Původní vlastníci si za to dělali zas různé 
podmínky, jak v platu, tak i výpomoci při polních a luč-
ních pracích. Po 13. století po vzoru německém, bystrý 
schopný člověk si zajistil od majitele určitou rozlohu 
půdy, sehnal potřebný počet zájemníků a založil na vy-
kázaném místě osadu, sám jsa pak zpravidla rychtářem 
jejím. Zem se musila ovšem řádně rozděliti, lesy částečně 
vymýtiti, ale zato byli pak i dědičně vlastníky půdy. Pů-
vodní majitelé tím získali, že neplodná mnohdy půda po-
skytovala nyní vrchnosti slušný příjem a později i levnou 
pracovní sílu. Šlechta a majitelé velkostatků vůbec, měla 
v zemi velké zastání se strany vládních úřadů a robotníků 
stále více utiskovaných si z počátku nikdo nevšímal. 

R o b o t a . Slovo samo budí v nás trpké vzpomínky na 
utrpení a bezpráví velkostatkem na našem venkovském 
lidu páchaném. Nicméně je málo o ní známo, snad nejvýše 
ze zábavných knih nebo divadelních her. — Předem mu-
síme znáti poměr vrchnosti k poddaným. Byl poddaný ma-
jitelem gruntu, nebo jen jeho nájemcem? Na to musíme 
odpověděti, že ani jedno ani druhé. Velkostatek má ovšem 
jakési dozorčí právo na usedlost, dbá, aby byla správné 
vedena, a v opačném případě, když je zde obava, že by 
se grunt neudržel, může tam dosaditi iiného poddaného. 
Něco podobného se stalo i v Hor. Chabrech. V r. 1716 od-
stranila vrchnost v č. 11 Frant. Zebru z jeho gruntu »an 
jest on dluhův nadělal a žádné naděje na zaplacení není, 
starý je, a žena jeho jen utrácí a se opíjí«. Byli ale milo-
srdní a dali grunt jeho dceři a muži jejímu. Naproti tomu 
má poddaný právo dědické, a chová-li se správně, nemůže 
jej vrchnost libovolně z gruntu vypuditi. Naopak, vrch-
nost sama umožňovala každému zájemci, aby pustý a 
opuštěný grunt znovu osadil. Máme zde příklad i v Dol. 
Chabrech z r. 1690. V opisu: »Bartoň Malej dosazen jest 
na ten grunt (č. 6), který nákladem vrchnosti vystavěn jest 
byl, a pak několik let pustý zůstal. Poněvadž žádný hos-
podářský svršky při něm se nenacházely, s poručením 
vrchnosti jemu ze dvorův vůz, pluhy, brány a pár volův, 
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za které on práv býti má, dány jsou, kterýmžto grunt tak 
jest nebožtíkovi Vokurkovi prošacen jest byl, ujal za 
350 kop míšeňských.* Vrchnosti ovšem záleželo na tom, 
aby grunt zase oživl a přiměřené platy a různé povinnosti 
plniti mohl. 

J a k se v y v i n o v a l a r o b o t a . Robota počínala 
zprvu zcela nevinně. Spočívala spíše v robotě osobní. Po-
máhalo se při senosečích a ve žních jen výjimečně s po-
tahy. To trvalo dosti dlouho. Ovšem, záleželo především 
na vrchnosti samé, buď jak se jevila potřeba toho, aby ro-
botníci ve dvoře vypomáhali, po případě i kdo byl tou 
vrchností. U nás v Chabrech, v době kdy zde byl 
dvůr, byla robota nepatrná a později zde vůbec dvůr 
nebyl a do jiných vzdálených se neposílalo. A tak my, ja-
kož i celá řada vesnic, šťastně jako Chabry položených, 
robotu téměř neznaly, jiné zas obce v pozdějších letech 
krutě bývaly jak robotou, tak omezováním osobní svo-
body postiženy. Důkazem toho jsou časté bouře a vzpoury 
uštvaného lidu, který ovšem vyslané vojsko brzy zase 
zkrotilo a ubohý lid trpěl potom často ještě více. Přede-
vším ovšem vůdcové jeho, kteří zpravidla na hrdle trestáni 
byli. 

Povšechný stav selského lidu. 

Celkem vzato, nebyl stav chaberského poddaného lidu 
nikterak zlý. Porovnáme-li hrozné útisky, jakých bylo 
snášeti jiným robotníkům na různých panstvích, vidíme, 
že snad všechen poddaný lid kol Prahy byl těch hrůz, 
z poddanství namnoze vyplývajících, ušetřen. 

Velká část vesnic kol Prahy náležela totiž buď Praze 
samé nebo klášterům a kostelům pražským. I u nás nále-
žely Dol. Chabry zprvu klášteru Strahovskému, později 
Starému Městu pražskému. Horní Chabry pak kostelu sv. 
Klimenta na Poříčí, později Novému Městu pražskému. 
A le největší výhoda spočívala v tom, že v 17. století byl 
dolnochaberský dvůr rozparcelován a usedlíkům obou 
obcí za určitý poplatek pronajat. 

V Čimicích pak byl vždy — až do r. 1782 — pouze 
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dvůr, jen se dvěma chalupníky. A le i zde v r. 1782 byl 
dvůr rozparcelován a usedlíkům všech tří osad rozprodán. 

Nyní uvedeme způsob života a polní práci našeho ven-
kovského lidu před několika sty lety. 

Jak se před lety hospodařilo. 

O tom nás nejlépe zpraví kniha V. Černého: Hospodář-
ské instrukce. Spis ten nám podrobně naznačuje, jak si 
naši předchůdci vedli při hospodářství. 

Zde vidíme, jak primitivně se tehdy hospodařilo. Vše 
bylo stále jako ztrnulé, v ničem žádný pokrok. Jak hospo-
dařil děd, tak hospodařil vnuk. A tak bylo všude, nejen 
v Čechách. Teprve v 19. a 20. století nastal ve vedení pol-
ního hospodářství netušený obrat. Vynález za vynálezem, 
celý svět jako by se náhle z dlouhého spánku probudil. . . 

Různé pohonné látky celý ten zemědělský pokrok u-
snadňují. Síla lidská i dobytčí se zmenšuje na minimum. 
Stroje všude vévodí. 

Podáváme zde jen malou ukázku z výše uvedeného 
spisu: 

Jak se oralo. 

Původní orba se děla jen pouhým dřevěným hákem. Ne-
byla to ovšem orba, bylo to pouhé rozrývání země. 

Když vstoupilo železo ve známost, nastoupilo na jeho 
místo rádlo se železnou špicí, které sice do půdy lip vni-
kalo a ji kypřilo, nicméně půdu neobracelo, a proto musilo 
se orati třikrát až čtyřikrát, než se mohlo sít obilí. Vedle 
toho musil oráč celou vahou těla ležet na klečích, které byly 
proto hodně nízko upevněny, aby se rádlo v zemi udrželo. 
Vedle tohoto byl ještě pluh »ušak«, který měl po stranách 
dřeva k odhrnování zorané země. 

N o v ý p l u h r u c h a d l o . Trvalo to až do r. 1 8 27, 
kdy konečně bratranci Veverkové, rolník a kovář v Ry-
bitví u Pardubic, zhotovili pluh r u c h a d l o se železnou 
deskou, který vyoranou zem na pravou stranu odhazoval, 
a tak po sobě čistou brázdu nechával. Zdokonalení to se 
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rychle rozšířilo i za hranicemi. Pluh byl stále opravován, 
až dospěl k nynější dokonalosti. Prvý skutečný pluh je vy-
nálezem českým. 

J a k s e o r a l o . Způsob orání byl velice primitivní. 
Bylo všeobecným pravidlem orati na »záhony«. Vždy jed-
nou 8, po druhé 9 brázd tvořily jeden z á h o n , na to zapo-
čal záhon druhý. Rozhory mezi těmito záhony zůstaly n e-
d o t k n u t y a neosívaly se. Obilí se rozhazovalo při setí 
na hrubou brázdu a dřevěnými branami, později že-
leznými hřeby opatřenými, se zavláčovalo. 

Všeobecně po celá staletí bylo vedeno trojhonné po-
laření. Prvý rok byla seta do hnoje pšenice nebo i něco 
žita, druhým rokem žito, ječmen a oves a třetím rokem se 
úhořilo. Z části se po celý rok vůbec pole neosívalo, 
z části posledním rokem se zaoralo pole až na jaře a oselo 
hrachem, čočkou nebo i nějakým obilím. Vždy se ale na 
poli zasetém až do zámrazu na strništi páslo, hlavně ovce-
mi. Pasení dobytka kromě zimy po celý rok bylo všude 
pravidlem. Páslo se po sklizni sena na lukách, dále bylo 
hojné obecních pastvin a hned po sklizni na strništi. Na-
před hovězí dobytek, pak vepřový a nakonec ovce, jichž 
bylo všude hojně pěstováno. V zimě však v uzavřených 
chlévech bylo pak dobytku nejhůře. Kromě slámy a plev 
a něco málo sena, které však nebylo dostatečným krmi-
vem. Jetel, vičenec a vojtěška nebyly známy až koncem 
18. století. Brambory rovněž ne, o řepě ani nemluvě. 

Ž e t í o b i l í . Žalo se zprvu jen srpem, později, jen po-
zvolna, kosou, ale jen při stojatém obilí. Sklizeň se počí-
tala i odhadovala jen na mandele. Snopy se jen podle sebe 
kladly. Ječmen a oves se vždy jen kladl na řady, a pak 
vidlemi obracel. 

M l á c e n í . Mlátilo se ve vesnicích hned po žních, aby 
byl čas v zimě docházet do dvora. Ve dvorech se mlátilo 
cepy celou zimu a současně na několika mlatech. Mlátila 
čeleď, zjednaní cizí lidé a především lidé robotní. Mlátilo 
se, pokud se zjednaných cizích lidí týče, buď za plat pe-
něžní nebo za zrní podle vymláceného obilí neb mandel. 

Č i š t ě n í o b i l í . Rovněž velice primitivní a nedoko-
nalé bylo čištění obilí. Mlýnků ovšem neznali. Hromada 
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obilí se lopatou po větru přehazovala, »válo se«. Plevy se 
tak oddělovaly od zrna, což se však až třikrát muselo opa-
kovat. Pak ještě na sítech se podsívalo. Dokonale vyčiš-
těné ovšem nebylo. 

P r o d e j o b i l í . Sedláci prodávali pravidelně obilí své 
vrchnosti hned po výmlatu. Bylo sice v tu dobu nejlaci-
nější, ale bylo třeba peněz. 

Ve dvorech zase naopak se prodávalo až hodně pozdě, 
když byla cena nejvyšší. Vedle toho nechávala vrchnost 
větší množství obilí v zásobě pro své poddané, kterým 
namnoze už na jaře musela půjčovat obilí na setí a tím 
spíše pak přede žněmi do mlýna na mouku. Po sklizni 
to zase pak navraceli, ovšem s nemalým přídavkem. 

C o s e v a ř i l o . Strava bývala jednoduchá a prostá. 
Neměli a neznali kávy, cukru, brambor, tedy věcí u nás 
nejběžnějších. Vařila se hlavně polévka, používalo se 
hojně mléka a výrobků z něho a pak vše, co se doma vy-
robilo. Byla mouka, kroupy, krupky, hrách, čočka, zelí, ale 
i dosti masa, ježto se chovalo mnoho dobytka, hlavně ovcí. 
Vedle toho v krajích, kde byly rybníky, a těch bylo tehdy 
všude hojnost, bývaly i několikráte v týdnu ryby. Bram-
bory byly známy až od r. 1770—73. Cukr řepový o mnoho 
později. Hlavním sladidlem byl med od divokých včel. 

N á p o j e . Za Karla IV. v r. 1358 bylo nařízeno v okolí 
Prahy především všechna volná místa hlavně na jižní 
straně vínem osázeti, což později přišlo zákonem na celé 
Čechy. Proto bylo vína zde hojnost a také bylo nejoblí-
benějším a nejlacinějším nápojem. Vedle toho pilo se 
i v starých dobách pivo, které se namnoze vařilo i v do-
mácnostech. V r. 1600 bylo v Praze na 80 pivovarů. Vedle 
toho byl oblíben nápoj » m e d o v i n a « , c h u t n ý a la-
h o d n ý a m í s t y h o j n ě u ž í v a n ý . 

P e n ě ž n í o t á z k a . Jen několik slov ještě, čím se pla-
tilo. Zprvu byly ovšem peníze jen zlaté a pak stříbrné a 
byly stále měněny. Každý tehdejší panovník si razil své. 
Později se to ustálilo. Základní peníz byl pražský groš 
stříbrný. Razilo se 60 grošů z hřivny čistého stříbra. Větší 
platidla počítala se na kopy grošů. Menším platidlem byly 
haléře. Těch bylo 12 na jeden groš. Vedle toho se počítalo, 
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ale méné, na zlaté; byly české, uherské a rýnské. Platily 
o málo více než groše. 

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN NAŠICH 
TŘÍ OSAD 

Všeobecný přehled. 

Chaberská obec je obcí velice starou, asi z počátku 
XII. století pocházející; stejně staré jsou bezpochyby i Či-
mice. 

Utvořena je ze tří osad: z Chaber Dolních, Horních a 
Čimic. Úřední název její: Dolní Chabry. 

Skládá se ze dvou katastrů: chaberského a čimického. 
Tento druhý trvá v těch téměř hranicích, jaké měl bývalý 
čimický do r. 1782. 

Všechny tyto osady i při své blízkosti Prahy až do 
konce I. světové války se jen velice zvolna rozvíjely. 
V roce 1918 měly ještě 1000 obyvatel. Po několika letech 
nastal pak přímo neobyčejný stavební ruch, takže na 
počátku druhé světové války, asi po dvaceti letech, 
vzrostla obec na 4500 obyvatel. Po druhé světové válce 
počet obyvatel však poklesl. 

Původní název obce byly Chabry. Byla projevena do-
mněnka, zda jméno to není v nějaké souvislosti s Bole-
slavem Chrabrým, knížetem polským, který panoval v roce 
992—1025. Byl příbuzným našeho knížete, bratrancem 
Boleslava II. a často se spolu stýkali. Když však kníže náš 
Boleslav li. zemřel v roce 999, nastal v zemi spor o dědice 
trůnu a tím i zmatek v celé zemi, ba i bezvládí. 

Toho použil Boleslav Chrabrý a z velké tehdy české 
říše přivlastňoval si jednu naši zem po druhé, až zbyly 
pouze Čechy. Prahu chtěl učiniti, až si i Čechy podmaní, 
hlavním městem veleříše polské. Smělé plány ty se mu 
však nezdařily a on byl nucen Prahu i Čechy opustiti. 
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(Kozina, světové dějiny). Naskýtá se domněnka, že se 
některý jeho dvořením nebo stoupenec usídlil blíže Prahy 
a sídlo své nazval k jeho poctě Chrabrý. Ovšem zůstává 
jen při pouhé domněnce. 

Dolní Chabry 

Ze zdejších tří osad byly patrně nejdříve založeny Dolní 
Chabry. Dokazuje to jednak kostel zde postavený, větší 
počet tehdejších usedlíků, jakož i dvůr, při kterémž vždy 
byli usazováni robotníci. 

Známe prvopočátky našich osad; byly už v předu uve-
deny. Původ jejich se klade do roku 1000. 

V archivech se však dočítáme první záznam o Chabrech 
až v roce 1196. 

Rok 1397 už nám praví o prvním snad majiteli obce 
Chaberské a tím byl klášter Strahovský. Vlastnictví kláš-
tera Strahovského dosvědčují a stvrzují tehdejší panov-
níci Ladislav I., Ladislav II. a v roce 1591 i císař Rudolf II. 

Přesný už zápis se všemi podmínkami pro poddané vy-
kazuje archiv kláštera Strahovského v roce 1410. Zde 
čteme prvé známé držitele půdy v obojích Chabrech. Je 
jich 20, a tehdy ještě většinou křestními jmény uvede-
ných. Patrně se tedy v tomto století počaly přidávati pří-
jmení ke křestním jménům. V zápise tom se uvádí výměra 
přenechané půdy — lU podílu až dva podíly, plat z nich, 
dále vejce a drůbež jaká se v roce odváděti musí. Sou-
časně se předpisuje i nepatrná robotní práce. 

V roce 1466 v Chabrech byly vlastně dva různí maji-
telé, jeden byl majitelem obce samé, skoro stále Praha — 
druhý zase majitelem dvora, který však důsledně byl psán 
jako dvůr pustý. V tomto roce se uvádí, že Jan Palovic 
a Blažek kožešník, dosavadní majitelé dvora chaberského, 
darují a odkazují dvůr tento, v zemských deskách zapsaný, 
osadníkům sv. Vojtěcha a osadě mezi Jircháři na Nov. 
Městě pražském. Tento odkaz byl však podle všeho během 
dalších 42 let opět prodán, neboť v roce 1508 čteme opět, 
že Prokop Prase, sladovník z Nov. Města odkazuje také 
dvůr v Chabrech, v zemských deskách zapsaný, osadám 
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sv. Vojtěcha na Novém Městě. Dvůr chaberský, patrně 
menší rozlohy, byl samostatný celek pro sebe. Gruntov-
níci jeho patřívali zprvu klášteru Strahovskému, později 
obci pražské, panství libeňské. Dvůr tento, resp. polnosti 
k němu příslušející, byly patrně Novoměstskými mezi cha-
berské gruntovníky rozebrány, pronajaty a to z obou obcí. 
0 tom svědčí zápis z roku 1545, kde se provádí v klášteře 
Strahovském smtouva mezi ním a Janem Kelčským 
z Kelče, pánem v Čimicích. Postupuje se mu dvůr chaber-
ský za 13 kop grošů českých ročního nájmu, s podotknu-
tím, že za tutéž cenu měli dvůr ten najatý osadníci dolno-
chaberští, poddaní Starého Města a homo-chaberští, pod-
daní kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském. 

Podle záznamů ze spisu Lad. Hejtmánka »Libeň, histo-
rický nástin« byla v držení Dol. Chaber a Čimic Eliška 
Hofmannova, roz. purkraběnka z Domina, znovuprovdaná 
za Jana z Čirnhausu. Zemřela v roce 1611. Dědicové její, 
totiž panství libeňského i s příslušnými k ní vesnicemi 
se střídali, ale i Albrecht z Valdštejna si činil na ně ná-
roky v r. 1634. Po zavraždění jeho se měnili majitelé, ač 
1 obec pražská se marně o Libeň ucházela. 

Konečně se dne 8. května 1651 stal majitelem Libně a 
i Dol. Chaber a Čimic Jan Hartvik, hrabě z Nostic. Za 11 
roků na to prodal hrabě Nostic v roce 1662 celé toto pan-
ství Starému Městu pražskému za 82.000 zJ. Od této doby 
náležely Dolní Chabry k panství libeňskému po celých 
186 let, až do r. 1848, kdy poddanství bylo zrušeno. 

Horní Chabry. 

Původní osada měla uprostřed obce náměstí a kol do-
kola byla rozestavena nynější domovní čísla 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 a 11. Pokud staré záznamy sdělují, vesměs větší 
grunty. V čísle 7 po mnoho století byla vedle polního 
hospodášství i krčma, v kterémž čísle je hostinec dodnes. 

Osada tato byla od svého založení až do roku 1848 stále 
obcí úplně samostatnou, na vedlejších Dol. Chabrech 
v ničem nezávislou. Měla vlastní své rychtáře, ba i vrch-
nost měla skoro stále jinou. Teprve v roce 1719 prodalo 

25 



Nové Město pražské Starému Městu pražskému obec 
Horní Chabry za 10.000 zl. V tu dobu byly zde vedle výše 
jmenovaných usedlostí ještě dvě chalupy, v jedné z nich 
byl kovář. 

Osada tato bývala už od založení stále církevním majet-
kem, původně náležela klášteru Strahovskému. V husit-
ských válkách se zmocnili obce Pražané a darovali ji 
kostelu sv. Jindřicha na Novém městě. V roce 1547 potres-
tal Ferdinand I. Pražany konfiskováním jejich statků, 
mezi nimiž byly i Chabry Horní. 

V roce 1583 dostali Novoměstští zase Chabry zpět se 
svolením císaře za určitý poplatek, a to 22 kop grošů 
míšeňských. Po bitvě bělohorské převzal vlastnictví i plat 
z ní zase kostel sv. Jindřicha na Novém Městě. 

Do roku 1545 — neví se jak dlouho před tím — měli 
gruntovníci horno-chaberští najaty polnosti, ke dvoru 
v Hor. Chabrech náležející, kterýž nájem v tomto roce pře-
vzal jim od kláštera Strahovského majitel čimického dvora 
Jan Kelčský. 

Později dolno-chaberský dvůr zanikl úplně, a osadníci 
obou obcí si zbylé polnosti rozkoupili. 

Proti druhým našim osadám jedině zde se udržují velcí 
a střední rolníci, malozemědělců zde není. Pouze tři dříve 
střední usedlosti jsou od r. 1845 spojeny v usedlost jednu. 
Vedle toho bývalé pozemky při hostinci č. 7 byly úplně 
rozprodány po prvé světové válce. A tak do této doby 
zmizely v obci tři rolnické usedlosti, takže v době pová-
lečné je zde pouze 5 selských gruntů a nově povstalá 
jedna mladá živnost. 

Průmyslové závody zde nejsou. 
Půda je skorém vesměs úrodná, písčitohlinitá, ve spo-

dině ve velké části žlutá cihlářská hlína. Pozemky celkem 
na rovině a jakostně lepší oproti Dol. Chabrům. 

Před druhou světovou válkou se zmohl stavební ruch 
měrou nevídanou, předčiv daleko Dolní Chabry. 

Tak v roce 1940 měly 1906 obyvatel, zatím co Dolní 
Chabry jen 906. V témže roce měly Horní Chabry 243 
domy, Dolní jen 199. Počet ten se ani v roce 1946 ne-
změnil. 
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Tímto velkým vzrůstem obce horno-chaberské je vidno, 
že tato osada bude hlavou všech tří osad. Příznivá její 
poloha, dotýká se bezprostředně Velké Prahy, je roz-
ložena po obou stranách státní silnice, s velikou možností 
dalších staveb, potvrzuje tuto domněnku. 

V Horních Chabrech je veliká budova obecné i měšťan-
ské školy s možností stálého rozšiřování, obecní úřad, 
Chaberská záložna, velké podniky tesařské i truhlářské, 
je sídlem dvou lékařů, sídlem hasičského sboru atd. 
Horní Chabry stojí tedy v čele druhých osad. 

Čimice. 

Osada Čimice, asi 2 km od Hor. Chaber vzdálená, je 
součástí politické obce Chabry-Čimice. Kdy byly tyto 
obce v jednu politickou obec sloučeny není sice známo, 
není však žádné pochybnosti, že se tak stalo v počátku 
vývo je naší samosprávy po roce 1848. 

V této obci až do roku 1782 byl stále dvůr se dvěma jen 
poddanými-chalupníky, kteří bydleli v nynějších popis-
ných číslech 3 a 4. 

První zápis o Čimicích pochází z roku 1334. V tu dobu 
držela část Čimic kapitula pražská, část náležela kostelu 
sv. Klimenta na Poříčí. V husitských válkách tuto ves 
Pražané konfiskovali a darovali ji kostelu sv. Klimenta na 
Poříčí. Později se stal majitelem Čimic Kristián, a když 
v roce 1437 zemřel, převzala Čimice jeho rodina, ač, jak 
ze zápisků vidno, kostel sv. Klimenta měl stále nad touto 
obcí jakési právo. Kdo pak po pí Evce, vdově po výše 
uvedeném Kristiánu, byl držitelem Čimic, nedá se dobře 
určiti. Teprve v roce 1545 se činí záznam o Janu Kelčském 
z Kelče, který sice byl po dlouhou dobu držitelem Čimic, 
ale přece jen byl zavázán k určitým poplatkům klášteru 
Strahovskému a i jinak stále byl odkázán při jakékoliv 
změně na představeného kláštera. S jeho svolením byly 
mu pronajaty v tomto roce i pozemky bývalého dvora 
chaberského. V roce 1552 prodal Čimice Adam Labunský 
ze Strašína Albrechtu Brucknerovi za 200 koj). Pak násle-
doval Jiří Bruckner. V roce 1595 převzala Cimice Eliška 
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Hofmanová z Dominu vedle jiných vesnic s podmínkou 
o stálém půlročním platu 30 kop klášteru Strahovskému. 
Na to v roce 1609 tato Eliška Hofmanová, po třetí provdána 
za Jana z Čirnhausu, připsala mu své panství libeňské, ke 
kterému náležely i Čimice a Dol. Chabry. V roce 1611 ze-
mřela a její manžel v roce 1620. V dědictví panství libeň-
ského se vystřídalo několik majitelů, až konečně v roce 
1651 koupil veškeré panství i s Čimicemi a Dol. Chabry 
hrabě z Nosticů. Upravil i nynější libeňský zámek, který 
v téže podobě stojí dodnes. 

Po l l letém držení celého velkého tehdy panství s celou 
řadou vesnic prodal vše v roce 1662 Starému Městu praž-
skému. To byla poslední vrchnost čimická. V dobách Jo-
sefínských byly zrušeny z velké části dvory městské i cír-
kevní a státní, a témuž osudu propadl i dvůr čimický. 
V roce 1782 byl zrušen a pozemky ve výměře 314 ha byly 
rozparcelovány mezi osadníky čimické a chaberské. 
V krátké době potom v roce 1788 bylo již v tereziánském 
katastru uváděno 9 majitelů samostatných gruntů. Vlastní 
samostatná obec Čimická povstala v letech 1783—1787. 

Prvními osadníky jejími na počátku založení byli: 1. Jo-
sef Schváb, nyní čís. 4ř jehož usedlost, 9 korců veliká, 
trvala již v 16. století. Vrchností bylo původně přiděleno 
— i předkům v téže usedlosti — pole zastrčené, od obce 
vzdálené až u Drahaňského mlýna. Pole to až dosud se 
jmenuje »U Schwábovy rokle*. 

Druhým a posledním bývalým poddaným v nynějším 
čísle 4 bydlícím, byl při vzniku obce Josef Homola a po 
jeho smrti v roce 1795 známý rod Kindlův. Vedle těchto 
dvou původních gruntů zůstal zde bývalý dvůr, o který 
se, resp. o jeho různé stavby, rozdělilo více usedlíků. Byli 
to Václav Lófler, pak rodina Bohuslavova v čís. 2, Josef 
Škrábek, nyní rodina Hladkých v čís. 5. 

Prvým Jan Škrábek, nyní rodina Dostálova v čís. 7 a 
v čís. 8 byl původně Pavel Skřivánek, nyní rodina Souku-
pova. 

A na konec uvádíme hlavní sídlo majitelů, po případě 
někdy jen nájemce dvora čimického, čís. 1. Není to žádný 
vznosný zámeček, je to prosté, poněkud rozlehlejší sta-
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vení, úpravou, jakož i vyšší stavbou poněkud jen od 
druhých staveb se lišící. V jedné větší světnici byl přes 
celý strop velký kříž z malty nebo sádry zhotovený. Patrně 
sloužila as místnost tato k účelům náboženským. 

Prvým majitelem čísla toho byl Tomáš Janocha v roce 
1830 uváděný. Vystřídalo se několik majitelů, až v roce 
1891 stal se jím Frant. Pěknice. Nynější majitelkou je ro-
dina Holasova. 

V té době z původních dvou chalupníků vzrostla na 
8 čísel. Některá z nich — hlavně koupí dvorských pozem-
ků, značně se zvětšila. Osada Čimice byla však stále jen 
malou obcí, nejmenší ze tří zdejších osad až do konce prvé 
světové války. Pak však nastalo veliké rozprodávání po-
zemků na stavební parcely, stavby rodinných domků úžas-
ně rostly až do roku 1940. Tím předhonila svým vzrůstem 
i osadu Dol. Chabry, která stávala od svého založení vždy 
v popředí. Kdežto Cimice měly ještě v roce 1890 pouze 21 
domů se 127 obyvateli, měly Čimice za 50 let, v r. 1940 
271 domů s 1.692 obyvateli. 

Farou je od minulého století přifařena k Bohnicím, při-
školena z počátku k Chabrům, pak k Bohnicím a od roku 
1936 zase k Chabrům. 

Autobusové spojeni s Kobylisy a tím i Prahou je vý-
hodné — každé půl hodiny. 

Čimice jsou spojeny hned počátkem druhé války 
s Chabry v jednu politickou obec, takže veškeren majetek 
je společný. Úřední název celé obce zní Dolní Chabry. 

LIBE& SÍDLO VRCHNOSTI*) 

Při podrobném popisování majitelů Chaber a Čimic, 
které následuje, neni možno nezmíniti se o sídle jejich 
vrchnosti, která nám naposled vládla už od r. 1662 až do 

# ) Vyňato ze spisu >Libeň, historický nástine od Lad. Hejtmánka. 
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r. 1848. Bylo to centrum vnějšího života našich obcí, stře-
disko správy obce, vrchní dozorčí i soudní orgán. Zde se 
udělovalo povolení ku prodeji a koupi nemovitostí, povo-
lení ke svatbě, převádění gruntu s otce na syna, veškeré 
možné smlouvy, zkrátka bez souhlasu a vědomí vrchních 
orgánů libeňských, v čele s panem direktorem, nesměl 
poddaný lid nic samovolně podnikat. 

První historická zpráva o Libni je z r. 1039, kdy kníže 
Břetislav I., pokořiv polskou vládu, vyzvedl v polském 
městě Hnězdně ostatky sv. Vojtěcha a vtáhl 24. srpna 10 3 9 
přes Libeň s velkým vojskem a slávou do Prahy. V tu 
dobu Libeň znamenala spíše jen místo samé, nebo nějakou 
tvrz. Obec vznikla o něco později a pak už následovali 
různí majitelé, kteří pak brzy — v r. 1609 — pán z Cirn-
hausu — Chabry Dolní a Čimice k Libni připojili, aby pak 
byly s ní spjaty i za jiných majitelů. V r. 1662 převzala 
Praha-Libeň Chabry Dolní a Čimice trvale pod své panství. 
Chabry Horní náležely ke kostelu sv. Jindřicha na Novém 
Městě pražském až do r. 1719, kdy převzalo Staré Město 
pražské i Horní Chabry. 

Ve 13. století byly celé Čechy rozděleny na župy či 
krajiny. Naše obce náležely ke kraji kouřimskému. 

Š l e c h t a . Šlechta byla ve středověku nejmocnější stav 
v zemi. Hned po ní následovali měšťané, kteří byli zpra-
vidla velice bohatí, a z nich současně nová šlechta vzni-
kala. 

H l a d o v á l é t a . Léta 1769 až 1771 byla nejhladovější. 
Stále trvající deště a mokro způsobily veliký nedostatek 
obilí v celé zemi. Mnozí, dříve majetní sedláci opustili 
grunty a šli žebrat, aby hlady nezemřeli. Do Prahy a okolí 
se hladový lid hrnul nejvíce. K nouzi a bídě se připojily 
nemoce, povstalé namnoze požíváním různých nezáživ-
ných potravin; to zahubilo přes 200.000 lidí. Nemocnice 
nestačily, v Libni musel být celý zámek proměněn v ne-
mocnici, ježto v okolí na veřejné silnici lidé v bídě zmírali. 
Teprve požehnaná úroda r. 1772 tomu učinila konec. 

P r v n í š k o l n í b u d o v a . Roku 1830 byla v Libni 
postavena první školní budova za přítomnosti všech rych-
tářů, k panství náležejících. 
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V e l k á p o v o d e ň . Roku 1845 byly postiženy Čechy 
velikou povodní.Zprvu byly nebývalé mrazy; ještě 23.břez-
na držel přes 30 cm silný led a teploměr ukazoval 10 stup-
ňů pod nulou. Náhle však počalo velké tání a 27. března 
přišla zhoubná povodeň. Vedle Prahy a předměstí byla 
i Libeň velice zasažena. V Dolní Libni, hlavně v židovské 
čtvrti, hrozně řádila, takže místy vnikla voda až do prvého 
poschodí. Celé libeňské židovské město bylo pod vodou. 
Sám arcivévoda Štěpán přijel se na ty spousty podívat a 
slíbil vydatnou pomoc. 

Ž i d o v s k á o b e c l i b e ň s k á . Snad odevždy byli 
Židé v Praze pronásledováni. Byli isolováni na jedinou 
svou čtvrť. Jakmile se vyskytly jakékoliv bouře nebo vý-
tržnosti, končily obyčejně heslem: Pojďme na Židy! A 
hned se táhlo do židovské čtvrti, kde nastalo drancování 
a vybíjení. Proto se Židé snažili domoci povolení jinam se 
vystěhovati. I opouštěli Prahu tajně a usazovali se na 
venkově, mnozí v Libni. R. 1595 bylo jich zde už hojně, 
více než křesťanů. Za války třicetileté počet Židů ještě 
vzrostl, takže Němci nazývali Libeň posměšné »Juden-
dorf«. A le ani zde nenalézali Židé velké ochrany, až hrabě 
Hartvik z Měšic, jako nový majitel Libně se jich ujal, za-
bezpečil jim pokoj a dal základ k jejich organisaci. Za to 
vše však musili platiti určité mimořádné poplatky. 

K d o b y d l i l v L i b n i. R. 1713 byli v Libni jen 2 sed-
láci, 16 chalupníků. ale zato mimo jednoho krčmáře řada 
řemeslníků, různých živnostníků a nádeníku. Celkem bylo 
v Libni sotva více než 150 obyvatel křesťanských, zato 
ale mnohem více Židů. V témže roce bylo v Libni 51 obyt-
ných židovských domů s 286 židovskými obyvateli. Poz-
ději se usazovali volně i mimo židovské město. 

V r c h n o s t e n s k é z ř í z e n í . Nejdůležitějším čini-
telem v historii osad ve starých dobách byla vrchnost. 
Ona vtiskovala ráz dějinám obcí. Ona a její orgány činily 
poddané obce šťastnými nebo nespokojenými. »Dobrá 
vrchnost, blahobyt lidu«, říkávalo se. Vlastní vrchnost 
u nás byla obec pražská — Staré Město — v čele se svým 
purkmistrem, avšak vládu nad obcemi přímo neprováděla. 
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IVEJSTARSÍ SELSKÉ USEDLOSTI 
Výpisy od roku 1650 

I. Dolní Chabry. 

Po celá staletí byl počet selských usedlostí, větších 
i menších stále stejný, bylo tu 21 čísel. V tomto počtu jsou 
přesné vyznačena. Chalupníci, jak se v záznamech uvádí, 
v počtu pěti, vesměs o 8 korcích — 2V2 ha — a sedláci, od 
50 do 100 korců, v počtu 16. Celkem 21 zemědělských 
usedlostí. Tento stav byl zachován nejméně od začátku 
17. století. Teprve v roce 1744 byl v Dol. Chabrech posta-
ven prvý nový domek, v roce 1763 druhý a konečně v le-
tech 1787 a 1788, kdy po prvé obec počala prodávati po-
zemky od panství libeňského převzaté, počal náhle čilejší 
stavební ruch, hlavně v Chaloupkách., které téměř vesměs 
povstaly v naznačených letech. Byly to téměř samé menší 
zemědělské usedlosti, vy j ímaje čís. 24, které stálo již jako 
druhé staré usedlosti již v letech 1600. 

V archivu kláštera Strahovského uvádí se v roce 1410 
20 selských malých usedlostí. V roce 1654 při soupisu 
selské půdy uváděno 21 selských usedlostí. Dá se tedy 
předpokládati, že až na jednu neznámou usedlost, všechny 
ostatní níže uvedené grunty jsou prastaré, snad z 12. stol. 
pocházející. V roce 1654 dělili se usedlíci na dvě skupiny: 
Sedláci s více než 50 korci (14 ha), chalupníci vesměs 
s 8 korci (2V4 ha). Sedláků bylo v Dolních Chabrech 16, 
v Horních Chabrech všichni, 8 gruntů. 

V Dolních Chabrech byli sedláci — majitelé z r. 1945. 
Č. 6 Friedrichová, č. 7 Míšková, č. 8 Vokurka, č. 9 Luka. 
Nový grunt teprve od r. 1788, č. 13 Macák, č. 14 Malý, 
č. 15 Krušák, č. 17 Míšek, č. 18 Schíitzová. 

Chalupníci v Dolních Chabrech s 8 korci: č. 1 Přáda, č. 10 
Suchý, č. 11—12 Dvořák, č. 24. Běták. 

V Horních Chabrech č. 1. Vomáčka, č. 2 Stejskal, č. 3 
Hudeček, č. 4 Stejskal, č. 5 Dvořák, č. 6 Malý, č. 7 Kli-
korka, č. 11 Stejskal. 

Úřední soupis selské půdy se stal až v r. 1654 za vlády 
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císaře Ferdinanda III. a od té doby teprve měl sedlák svá 
pole úředně zanesená a tím také více zajištěná. 

V roce 1662 se stala Praha majitelkou Chaber a vedla 
o jejich gruntovnících řádné gruntovní knihy již od roku 
1654. Následkem toho bylo umožněno vypsání všech cha-
berských gruntovníků již od uvedeného roku 1654, jak je 
tu uvádíme. 

CHABERSKÉ GRUNTY OD ROKU 1650. 

P ř á d a č í s . 5. O čís. 5 se r. 1654 uvádí v pražském 
archivu: chalupa Matěje Hrušky. Možno počítati, že tito 
Hruškové drželi grunt nejméně 180 roků. Teprve r.. 1826 
prodal jej Josef Hruška manželům Schůllerovým, a rok po 
tom jej koupili manželé Přádovi, kteráž rodina drží grunt 
dodnes, po více roků je však pronajat. 

F r i e d r i c h o v á č ís . 6. Prvým v archivu zaneseným 
majitelem byl r. 1654 Jiřík Petružel. Pak se rychle za 
sebou střídala řada majitelů. R. 1827 si majitelé, manželé 
Popelářovi, bezdětní, vzali za schovanku Ludmilu Myško-
vou z čís. 17, která se v roce 1845 provdala za Martina 
Tichého z čís. 1. Dědička statku byla dcera Tichých Anna. 
Otec její, Martin Tichý, zemřel r. 1905 ve stáří 91 let. 
Dcera Anna se provdala za Josefa Dědečka, profesora, jako 
majitelka statku. Jejich dcera, zase Anna, se provdala za 
ředitele Arnošta, stavši se v r. 1907 majitelkou statku. 
Tedy po celých 100 let byly majitelky stále ženy. Statek 
z části rozprodán, zbytek i pronajat. 

M i š k o v á č í s . 7. I zde byl velký 100 korcový statek. 
R. 1654 byl majitelem Václav Tilly. Také zde následovala 
dlouhá řada různých majitelů, až v r. 1843 koupil statek 
František Stříbrný na jméno své ženy Cecilie. Byla posled-
ní majitelkou tohoto statku. Její muž byl důchodním na 
panství libeňském. Tato Cecilie byla rozená Napravilová. 
Otec byl rovněž úředníkem na panství libeňském a koupil 
statky v Horních Chabrech. Statek držela 30 roků, načež 
je j r. 1873 celý rozprodala,- zbyla pouze zahrada s obytným 
stavením. Kdy bylo postaveno vedlejší číslo 35, není dosud 
známo. (Zdá se, že okolo r. 1865.) — V roce 1873 koupil 
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vše Ant. Luka z Michle, pocházející zde z čís. 9, a zařídil 
tam hostinec. R. 1881 koupil ho Stein, sládek z Pakoměřic, 
a za rok ho prodal řezníku Fr. Fischerovi. Po jeho úmrtí 
se manželka Marie provdala za zdejšího říd. učitele Němce 
a postavili si vilu čís. 49. Hostinec převzal r. 1900 Ant. 
Šafránek, rovněž řezník, a r. 1919 Adolf a Anna Miškovi 
z Veltěž. R. 1923 Adolf zemřel, vdova Anna vede hostinec 
dále, koupivši si r. 1926 i vedlejší dům čp. 37 od Bed. 
Kohna. 

V o k u r k a čís . 8. V čís. 8 hospodařil r. 1754 Václav 
Hrachovina. Po 19 letech Mates Můller a tak stále dále 
měnili se vlastníci, ažr. 1762 převzal usedlost Václav Luka; 
jeho rod byl zde 76 let. Poslední byl František r. 1813. Jeho 
otec Václav rozdělil své dva syny o statek a druhému, 
Jiřímu, postavil vedle hospodářské místnosti u čís. 10 a 
dal mu něco polí. Grunt dostal čís. 9. Frant. Luka byl tak 
stísněn neblahými finančními poměry, že byl nucen statek 
prodat r. 1830 Matěji Fantovi z Horních Chaber, dva roky 
na to ho postoupil mladšímu svému synu Václavovi. Poz-
ději si vzal jeho dceru Karolinu Jan Vokurka ze Strašnic, 
asi r. 1883, a převzal statek. R. 1788 převzal nově utvoře-
nou usedlost čís. 9 o 56 měrách od otce ze sousedního 
statku Frant. Luky syn Jiří Luka. Po něm syn Václav a pak 
syn Josef, r. 1862 rozený. Po jeho smrti r. 1919 převzal 
grunt syn, opět Josef. 

S u c h ý č í s. 10. Po rodině Malých nejstarší rod v Chab-
rech. R. 1654 byl zde chalupník Jan Pašek s 8 korci polí. 
R. 1683 provdali manželé Tillovi svou dceru Annu J a n u 
S u c h é m u , kterýž rod je zde podnes, rozmnoživ majetek 
na 150 korců. R. 1721 syn Jakub, r. 1743 zase syn Jakub, 
pak Jan, Václav, r. 1836 Václav, manželka rozená Vraná 
z Bohnic. Jedna dcera Marie se provdala za Ant. Malého, 
Horní Chabry čís. 6, druhá Alžběta za Josefa Dvořáka 
v Dolních Chabrech č. 12. Syn Václav převzal statek roku 
1860. Od r. 1895 byl statek stále pronajat. Nový majitel, 
zase Václav, nepočal ani hospodařit a zemřel ve světové 
válce r. 1918. Vdova po něm, Marie, znovu provdaná Ža-
tecká, vedla zprvu hospodářství se svým druhým manže-
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lem, pak je pronajali. Po dlouho trvajícím nájmu převzal 
hospodářství její syn Karel od r. 1940. 

D v o ř á k č í s . 11. I zde je starý grunt. V archivu praž-
ském stojí r. 1654- chalupa Václava Chrudimského. Zase 
se majitelé střídali. R. 1747 postupuje vrchnost tuto used-
lost Matěji Bohuslavovi, pak syn Václav, který prodal 
grunt Matěji Suchému. Ježto byl však soused rovněž 
Suchý, říkalo se zde stále »U Bohuslavů«. Následoval syn 
Václav Suchý, pak Josef Suchý r. 1858, kterému se však 
na gruntě nedařilo. Přešel do malé usedlosti čís. 24, kterou 
si r. 1876 vyměnil se sousedem Jos. Dvořákem z čís. 12. 
Tím tato usedlost, sloučena s usedlostí čís. 12, úplně zmi-
zela. 

D v o ř á k č ís . 12. I zde bývala původně chalupa 
s 8 str. polí. Podle stáří je rod Dvořákův třetí v obci, něco 
přes 200 roků starý. R. 1654 byl majitelem Martin Svět a po 
něm i před ním podle archivu řada jiných majitelů. R. 1741 
provdal majitel Jan Jirkovský svoji dceru Dorotku J a n u 
D v o ř á k o v i z Roztok. Pak následoval syn Matěj, pak 
zase syn Matěj a r. 1862 syn Josef. Manželka Alžběta, roz. 
Suchá z čís. 10. R. 1876 převzali výměnou vedlejší usedlost 
č. 11. Roku 1891 převzal usedlost jeho syn Karel s man-
želkou Františkou ze Svrkyně. R. 1919 koupili statek čp. 5 
v Horních Chabrech a hospodařili společně v obou. R. 1922 
postoupil mladšímu synu Jaroslavovi statek č. 5 a rodný 
grunt staršímu Karlovi, bývalému profesoru hospodářské 
školy. Obě hospodářství vedl otec, pak syn Jaroslav. 
V roce 1945 převzal vedení tohoto statku vpředu uvedený 
Karel. 

M a c á k č í s . 13. Zase jedna zrušená usedlost střední 
velikosti. V roce 1654 byl zde podle zemského archivu 
Dolejšovský. Pak jako jinde více majitelů. R. 1833 Jan 
Schuster s Magdalenou, jejíž dceru si vzal Josef Plicka, 
rolník z Veltěže, odkudž obě usedlosti obhospodařoval. 
Domovní stavení pronajal. Po jeho smrti r. 1897 převzala 
grunt dcera, provdaná Krumholzová z Mal. Čičovic, která 
později pole odprodávala, až celá usedlost byla rozpro-
dána. Ze stavení zbylo naposled jen obytné stavení, které 
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r. 1924 koupil a důkladně přestavěl Jindřich Macák, řez-* 
nik z Libně, kterýž dále zde tento obchod provozuje. 

M a l ý č í s . 14. Nejstarší rod v Chabrech, od r. 1667 
nepřetržitě drží tento grunt. První známý majitel r. 1654 
byl Václav Kamarit. Nato v pražském městském archivu 
č. 2962 čteme: »Roku 1664 vzal jest Jan Rychtařík týž 
grunt po zběhlém Vorlovi.* Dále v témž archivu č. 2962: 
»Zápis V á c l a v a M a l é h o na statku Vojkovskýmroku 
1667.« Pak Václav Malý odevzdává grunt za 290 kop míšeň-
ských koupený, synu Řehoři, který r. 1733 postupuje 
statek synu Jakubovi. R. 1767 zase Jakub. Měli 13 dětí, 
z nichž syn Tomáš převzal statek r. 1814. Měli 11 dětí, 
z nichž Václav postoupil hospodářství synu Václavu, a 
druhému synu Antonínu koupil statek č. 6 v Horních 
Chabrech. R. 1851 postoupili statek synu Václavovi s man-
želkou Teklou, roz. Srbovou z čís. 7 v Horních Chabrech. 
Václav statek značně zvětšil. Po něm následoval nejmladší 
syn Josef r. 1890 s manželkou, roz. Frantovou z Holešovic. 
Po delším pak čase byl statek pronajat současně se stat-
kem č. 6 v Horních Chabrech, který pí Malá koupila od 
bratrance svého muže, Václava Malého r. 1896. R. 1898 se 
přestěhovali manželé do tohoto statku. V tomto čísle 
v Dolních Chabrech bydlil nájemce Bedřich Kohn. Manželé 
Malých měli 2 syny, z nichž starší Josef v roce 1922 pře-
vzal statek s Karolínou, roz. Černou z Višehořovic, a mlad-
ší Václav se ujal statku č. 6 v Horních Chabrech s man-
želkou Marií, roz. Durovou. 

P r u š á k č í s. 15. Statek na prvý pohled značně odlišný 
svou výstavností, svým slohem a rozlohou ode všech 
druhých usedlostí. Možno se i domýšleti, že zde býval 
kdysi dvůr, který ovšem dávno před jeho stavbou r. 1720 
— zanikl. A le už před stavbou bylo znáti, že zde byli zá-
možní majitelé, docela »svobodníci«, lidé vrchnosti nepod-
léhající, jak se dočítáme z archivu. 

V roce 1654 sídlil zde Duchoslav Petružel. Po něm ná-
sledoval r. 1673 Jiřík Svoboda — člověk svobodný, a odtud 
patrně příjmení jeho. Koupil statek za 300 kop míšeňských. 
R. 1681 Tomáš Maxa, zase člověk svobodný. V roce 1720 
Jan Svatoš. Vdova po něm se provdala v roce 1742 za Jana 
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Knora z Dolan. Rodina tato byla zde nepřetržitě plných 
175 let. Posledním hospodářem byl Karel Knor, který pře-
vzal statek r. 1866. Byl svobodný, rovněž jako jeho čtyři 
bratři. R. 1894 zemřel. Statek byl pak stále v nájmu. Ne-
bylo přímých potomků a tak rod Knorův vymřel. Byly 
čtyři sestry, jedna svobodná, druhé vdané. Když r. 1926 
zemřel poslední syn, ing. Josef Knor, byl statek prodán, 
tehdy ve výměře 100 korců, Václavu Prušákovi z Prahy. 
Polnosti byly pronajaty. Zemřel r. 1926. Po jeho smrti pře-
vzal usedlost syn zase Václav. Během času byly pozemky 
většinou prodány a část jich změněna v zahrady. 

O b e c n í d o m e k č í s . 16. V roce 1780 se počaly po 
prvé domy čáslovati. Obecní domek, pastouška zvaný, stál 
před číslem 17. Že už měl postupné číslo 16 je viděti, že 
byl hodně starý, když as v letech sedmdesátých bouře a 
vichřice jej tak zdemolovaly, že musil být odklizen a po-
staven v místech nynějších, u čp. 4. 

M í š k o v á č í s. 1 7. R. 1654 Matěj Pacovský. Pak ná-
sledovali čtyři různí majitelé, až v r. 1673 nastoupil Jan 
Myška (od slova myš). Rodina tato držela grunt téměř 
200 let. Prvý Myška zaplatil za grunt 290 kop. Nebyl tedy 
malý. Následovala řada Myšků, až r. 1864 prodána used-
lost Josefu Fantovi z Horních Chaber č. 5. Stavení pro-
najal, pole vzdělával se svými. Nato r. 1907 koupil usedlost 
Václav Míšek z Veltěž a r. 1937 převzala grunt jeho 
dcera Anna. 

S c h ů t z č í s. 18. Zde byla zase rodina Světů plných 
100 let. Už v dávných dobách býval zde zájezdní hostinec, 
všeobecně krčmou zvaný. Zde okolo jezdívali se zbožím 
formani do Němec od sv. Václava dolů a zas Červenými 
vrchy nahoru. Na zámečku býval prý jakýs srub, kde 
bývaly hlídky, které střežily povozy se zbožím tudy je-
doucí, aby nebyly olupovány. R. 1654 byl zde Holubovský, 
ale v archivech čteme poznámku: »grunt zbořený a pustý*. 
V archivu praž. č. 2962 se uvádí, že r. 1673 zemřel zde 
Martin Svět, který koupil tuto krčmu od Bartoně Horáka. 
Pak tu stále hospodaří řada Světů až do r. 1829, kdy pře-
chází krčma i s gruntem na Jana Schustra. A zase čtyři 
noví majitelé, až r. 1862 koupil vše Jan Melin, takto sta-
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vitel vysokých komínů. Hostinec zatím vedl dále. Vysta-
věl velikou stodolu, kterou uzavřel průchod dvorem a zří-
dil pěšinu kol stodoly. V rybníčkách vypustil a odvodnil 
menší rybník a proměnil ho v pole. Dceru svou 2ofii pro-
vdal za úředníka Jindřicha Schútze, pak na statku hospo-
dařil. Zemřel r. 1881. Statek převzali manželé Schútzovi 
r. 1890. Měli dva syny. Starší později převzal hospodářství, 
druhý syn Ferdinand, úředník, postavil si s manželkou 
vilu u okres, silnice č. 51. 

B ě t á k č í s. 2 4. Po staletí jediná usedlost v Chaloup-
kách, v tu dobu však již není. Zbylo pouze obytné stavení 
a stodola rovněž na byty přestavěná, zahrada a kousek 
pole. R. 1624 držel grunt Schwarcovský. Následovali tři 
jiní majitelé, až r. 1696 nastoupil Jakub Procházka; jeho 
rod tu zůstal plných 100 let. Poslední z rodu; Tomáš 
Procházka, zemřel r. 1813 a vdova po něm, Barbora, roz. 
Suchá z č. 11 provdala se za Matěje Dvořáka do čís. 12. 
Obě usedlosti vedli současně. R. 1862 postoupili synu 
Josefovi obě usedlosti, a r. 1876 vyměnil J. Dvořák tuto 
usedlost za č. 11 v Chabrech, a Josef Suchý z č. 11 se stal 
novým vlastníkem. Zemřel r. 1881 a dědictví převzaly 
děti Marie a Josef. R. 1892 prodali, teď už jen stavení se 
zahradou Frant. Hausmanovi, a r. 1922 je převzal Fr. 
Burda. Za dva roky na to koupili dům manželé Jaroslav 
a Marie Bětákovi. Zařídili si tu smíšený obchod. 

Horní Chabry 

V o m á č k a č í s . 1. Jeden z největších bývalých stat-
ků. Bývalá rodina Soukupů byla zde snad plných 200 let, 
až do r. 1881. Prvý známý majitel byl Tomáš Loukota, po 
něm r. 1654 Kateřina Klabelková. Ve farní matrice se 
uvádí již r. 1688 jako kmotra při křtu Anna Soukupová. 
Jako majitel statku se uvádí r. 1696 Jan Soukup, od r. 1713 
Václav Soukup. Již v tu dobu měl 18 kusů polí, tehdy 
měřilo se jen na kusy — a měl 4 koně. Pak následoval 
Jiří Soukup, Václav, Jan. Janova sestra Anna se provdala 
za Václava Srbu v čís. 7. Syn Janův Josef Soukup, r. 1833 
rozený, převzal statek r. 1854 s manželkou Annou. Byl 
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posledním z toho rodu v Chabrech. Manželku měl dlouhá 
léta nemocnou, hospodářství zvolna upadalo, měl 7 dětí, 
které vesměs dal studovat, až v r. 1870 ovdověl, a r. 1881 
přišla katastrofa. Zanechal zde vše, a náhle statek opustil. 
Odjel k dvěma synům do Ruska, kteří tam měli vynikající 
postavení, a později i třetí syn a dcera se za ním odebrali. 
Po prvé světové válce přijeli synové domů. Statek měl 
pak nějakou dobu soudní vnucenou správu. R. 1883 pře-
vzal statek Ant. Schuster a r. 1887 jej koupil Jan Fischer, 
býv. ředitel cukrovaru. Ten pronajal statek zprvu Sig-
mundu Kohnovi a když pak Kohn svůj statek č. 3 prodal, 
zanechal i tohoto nájmu. Usedlost najal Alois Brázda 
z Nábina, bratr F. Hudečkové. Jan Fischer daroval r. 1908 
statek Národohospodářskému ústavu při Akademii věd 
a umění s výhradou, že bude míti na statek dohled. R. 1914 
byl statek prodán Jos. Chvojovi z Kobylis, a r. 1918 ho 
převzal syn Josef. R. 1921 ho z větší čásli koupil Václav 
Vomáčka z Krupé. Část pozemků si ponechal býv. majitel 
nadále. V tu dobu (v r. 1944) činí výměra s celou řadou 
najatých poli 85 ha. 

S t e j s k a l č í s . 2. Původně usedlost střední velikosti. 
R. 1654 maj. J. Pokora, pak Žežula. Pak jeho dceru Dorotu 
si vzal Jakub Volf. Zemřel r. 1743. Grunt převzal syn 
Václav Volf, pak Jiří Volf. R. 1845 nastoupil zase rod 
Žežulů, a hned na to Václav Nepravil, úředník z Libně, 
usedlost koupil a později připojil k čís. 11. 

H u d e č e k č í s . 3. Žádná usedlost nevystřídala tolik 
majitelů, ač je to krásný statek, jako tato, kdysi tak velká, 
dnes s nepatrnou výměrou. A přece byla zde rodina 
Kauckých plných 200 let. R. 1654 držel grunt Jan Kaucký, 
jehož předchůdce byl jeho otec. A pak stále Kaucký až 
do r. 1816, kdy nastupují poslední držitelé, manželé Matěj 
a Kateřina Kauckých. A jak neslavně. R. 1821 pro samé 
dluhy přebírá cestou exekuční statek Josef Šembera, 
a zase exekučně r. 1829 dr. Ant. Schmidov. A pak se maji-
telé, v chaber. archivu vesměs zaznamenaní, rychle za 
sebou stále střídali, jeden za druhým. Teprve od r. 1855 
se zde na delší dobu zachytil Josef Špinar, ale i ten ne-
slavně skončil. Byl to člověk neklidný, podnikavý sice, 
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ale ukvapený. Byl přesvědčen, a snad i nesvědomitými 
lidmi v tom utvrzován, že se na jeho poli, blíže sv. Václava 
najde uhlí. Vykopal velice hlubokou studnu — ale ovšem 
že se uhlí nedokopal. Postavil cihelnu, ale i tu po čase 
zrušil. Pak si pomáhal odprodáváním polí, ale ani to ne-
pomohlo. Byl nucen r. 1874 zadlužený grunt prodati Hor-
novi, který za dva roky ho prodal Ant. Kandertovi. Ten si 
vzal za manželku Růženu Fantovou z protějšího čísla 5. 
Jejich syn Josef pojal za manželku Annu, roz. Stejskalo-
vou z č. 11. R. 1886 koupil statek Sigm. Kohn. Pak násle-
doval Dítě, Landa, a konečně r. 1896 koupili statek man-
želé H u d e č k o v i . Pozemky od statku většinou rozpro-
dány, zbytek najal si majitel č. 1. 

S t e j s k a l č í s . 4. Také bývalá usedlost střední veli-
kosti. R. 1654 majitel Tomáš Vlk a pak různí majitelé až 
do r. 1713. V tu dobu převzal grunt Frant. Žebro s 90 korci 
polí. Na to se r. 1753 v tereziánském katastru uvádí maji-
tel Pavel Zeman, pak František Zeman. Dcera Veronika 
převzala usedlost s Martinem Kunrádem z Turska. Pak 
Jiří Volf. R. 1823 byla exekučně prodána J. Napravilovi, 
který ji po čase postoupil k číslu 11. 

D v o ř á k č í s . 5. Býval zde velký statek, větší nyněj-
šího. I zde býval dlouho v majetku rodiny Fantu, 161 rok. 
R. 1654 byl zde Jan Homola. I tento rod byl zde 100 let. 
R. 1743 vymřel poslední z rodu Homolů. Vdova se pro-
vdala za Pavla Fantu z Vodolky. A nyní následovala celá 
řada Fantů. R. 1783 byl majitelem Tomáš Fanta. Měl devět 
dětí, z nichž Matěj převzal statek r. 1800. Druhý syn Josef 
si vysloužil svou dvanáctiletou vojenskou povinnost 
a usadil se jako sedlář v č. 4 v Dol. Chabrech, kteréž 
jméno trvá tam dodnes. (Matěj Fanta postavil na svém 
pozemku na křižovatce silnic státní s ďáblickou známou 
kapličku, na níž je vzadu při zemi ve velkém pískovci 
vytesán nápis: »Kaple tato vystavěna ku cti a chvále Boží 
od Matesa a Roziny Fanty, L. P. 1819.« 

Po něm nastoupil syn Josef a r. 1841 syn tohoto zase 
Josef. Jeho bratr Václav převzal statek č. 8 v Dolních 
Chabrech, který proft otec jeho zakoupil r. 1837. 

R. 1845 obytné stavení, postavené z části na západní 
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straně statku, kde stávala i stodola, vyhořelo a postaveno 
nové, tak jako dosud stojí. R. 1894 převzal statek poslední 
z rodu Fantů, Václav, r. 1870 rozený. Manželka Anna, roz. 
Bukovská z Holešovic. Po osmiletém manželství zemřel 
r. 1902 ve 32 letech. Vdova Anna po dvou letech statek 
prodala manželům Šrámkovým, býv. lékárníku z Libocho-
vic. Za 5 roků na to, r. 1909 prodali statek manželům Karlu 
a Františce Dvořákovým z č. 12 v Dolních Chabrech. Obě 
usedlosti spravovali současně. Na to r. 1923 odevzdali 
tento statek mladšímu synu Jaroslavu s manželkou Marii, 
roz. Kolmistrovou. 

M a 1 ý č í s. 6. R. 1654 byl majitelem Tomáš Vlk. Po něm 
převzal statek Jiří Polák r. 1724 a na to Langinová. Její 
dceru si vzal Jan Homola, patrně ze sousedního statku č. 5, 
který se tak ujal hospodářství r. 1724. Rod tento se držel 
zde plných 120 let. Je zajímavo, že ze starších rodů na 
starém hřbitově jedině jejich náhrobní deska je dosud tam 
upevněna. R. 1843 koupil grunt Tomáš Malý z Dol. Chaber 
pro svého syna Antonína, který se oženil s Annou, roz. 
Suchou z č. 10 v Dolních Chabrech. R. 1886 postoupil used-
lost synu Václavovi. Bylo devět dětí. Oženil se s Ludmilou 
Hollasovou z Ďáblic. Dítek neměli. Finančně se mu ne-
vedlo valně a byl konečně nucen po deseti letech statek 
prodati. Usedlost koupili manželé Malých z č. 14 v Dol. 
Chabrech. Je to táž rodina, která už v roce 1843 koupila 
tento grunt tehdy pro svého druhého syna Antonína, jehož 
pozdější syn Václav prodal ho zase rodině Malých z č. 14 
v Dol. Chabrech. Jak svrchu uvedeno, převzali usedlost 
r. 1896 a v brzku na to se tam přistěhovali. Oba statky 
pronajali Smolkovi, který bydlil ve statku v Dolních 
Chabrech. As po dvou letech převzal celý nájem i byt 
Bedř. Kohn. R. 1901 zemřel Josef Malý, manželka Marie 
r. 1919. Nájem statku končil r. 1923, načež převzal statek 
jejich syn Václav, který se oženil s Marií, roz. Durovou 
ze Zámku u Bohnic. 

K u l h á n e k č í s . 7. Dnes pouze hostinec, ač to bývala 
současně selská usedlost. Z hospodářského stavení zbyla 
jen stodola, která teprve r. 1940 byla zbourána. Zato hos-
tinec trvá celá staletí. V archivu města Prahy píše se už 
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r. 1654: »Od starodávna krčma Pokorného.* Po něm násle-
dovala Kovárkova. a od r. 1713 rodina Kauckých z č. 3. 
R. 1830 převzal živnost Václav Srb z Lysolej s Annou, roz. 
Soukupovou z č. 1. Tito manželé ve starších letech pole 
pronajali a vedli jen hostinec. Jejich dcera Tekla se pro-
vdala do čís. 14, do rodiny Malých, a po její smrti se stal 
syn Antonín dědicem celé usedlosti. Měl velkoobchod 
vínem v Praze, a hospodářství bylo stále pronajato, rovněž 
i hostinec. Teprve r. 1891 prodal budovy mimo stodolu Fr. 
Kulhánkovi, který r. 1908 hostinské místnosti značně roz-
šířil a zvýšil. Po úmrtí své manželky se oženil s Marií Klí-
movou z č. 40 v Dolních Chabrech. Zemřel r. 1913, a vdova 
vedla hostinec dále. Když syn Alois dospěl, převzal živ-
nost s manželkou Annou, roz. Svobodovou. Zemřel mlád, 
v roce 1930. Vdova vedla hostinec dále, až se tam roku 1934 
přiženil Ant. Klikorka a živnost dále vedou. 

S t e j s k a l č í s . 11. Statek se skládá ze tří bývalých 
usedlostí, čís. 2, 4 a 11. V tu dobu největší statek v obci. 
Ve staré stodole je ve trámě vytesán letopočet 1620. 
V roce 1654 byl zde majitelem Tomáš Vlk. ač v č. 6 je 
uvedeno totéž jméno. Snad otec a syn. V archivu města 
Prahy r. 1716 stojí: »Dne 6. Februar 1716 z jistý vůle slav-
ného magistrátu králov. Nového Města pražského postou-
pen jest grunt Volkovský ve vsi Hořejších Chabrech tak 
řečený, k chrámu Páně záduší sv. Jindřicha patřící, se 
vším, od starodávna přináležejícím příslušenstvím, a to od 
Frant. Zebry Janovi Dolejšímu, jakožto zeti, a manželce 
jeho, poněvadž on, Frant. Zebro mnoho dluhov nám on 
nadial a k vyplacení žádné naděje není zač taky věkem 
sešlý, tím méně manželka jeho jest se spustila, kde co měl 
pobrala a do hospod na pivo roznesla a prodala. Jemu 
živit pomáhat nechtěla atd.« Tento nástupce, Dolejší, 
držel pak grunt se svými potomky celých 100 let. Posled-
ním z rodu byl Tomáš Dolejší, který převzal grunt r. 1805. 
Finančně se mu nevedlo dobře, topil se stále více v dlu-
zích. V této tísni mu vypomáhal Václ. Napravil, úředník 
panství libeňského, až konečně r. 1822 celý grunt koupil. 
Hned při svém nastoupení postavil známou pískovcovou 
sochu sv. Václava na rohu svého pozemku u Horních 
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Chaber. Nápis německo-český — přece bývalý vrchnosten-
ský úředník — zní: »Na památku od jeho věrného ctitele. 
Léta Páně 1822.« Později připojil ke statku i usedlost č. 2 
a 4, z nichž jednu koupil původně patrně jeho bratr Jan. 
Po smrti Václava Napravila drželi statek jeho dědici, kteří 
patrně společně statek koupili, ještě 2 roky. Václav Napravil 
byl veřejně činným a současně plných 22 roků obecním 
starostou. Postavil u statku r. 1874 lihovar, který však po 
dvou letech zase zanikl. R. 1886 prodán statek manželům 
Antonínu a Marii Stejskalovým z Chodouně. Ten r. 1901 
postavil zvoničku uprostřed obce, kde dříve stával dře-
věný kříž. R. 1915 postoupil statek nejstaršímu synu Fran-
tiškovi, který si vzal za manželku Marii, roz. Dvořákovou 
z č. 12 v Dol. Chabrech. 

Změny ve zdejších usedlostech za posledních 100 let. 

Až do první poloviny 18. století byl počet domovních 
čísel 21, počítajíc Hor. i Dol. Chabry, stále týž jako v roce 
1410. Teprve v druhé polovině 18. stol. počaly zvolna a 
ojediněle přibývati nové domky a malé usedlosti. 

Rovněž i stav starých gruntů se podstatně během po-
sledních 100 let změnil. Tak čís. domov. 6. zmenšilo se 
o polovinu, usedlost č. 7 úplně zmizela, grunty č. 11 a 12 
se spojily v jeden celek, usedlost č. 13 zmizela, usedlost 
č. 15 až na několik nově založených ovocných zahrad 
rovněž zmizela, grunt č. 18 značně zmenšen a grunt č. 24 
rovněž zmizel. 

V Horních Chabrech č. 2 a 4 sloučena v jeden celek a 
grunt č. 7 rovněž zmizel, č. 3 bylo značně zmenšeno. 

Celkem z bývalých 22 usedlostí během 100 roků ubylo 
úplně 5 a 3 čísla přivtělena k číslům jiným. Je tedy roku 
1945 v celých Chabrech celkem 12 samostatných gruntů. 

ČIMICE. 

Čís . 1. H o l a s : Tento grunt se liší svou minulostí na-
prosto od druhých. Bývalo to panské sídlo, bydleli zde 
majitelé dvora, spíše však po většině jeho nájemci. Po 
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celá staletí byli v obci jen dva chalupníci, či jak se psá-
valo, dvůr tam měl »dva člověky*. Odvozeno od toho, že 
se dobrovolně podrobili člověčenství, t. j. poddanství. Měli 
původně po 9 korcích a sídlili v nynějších číslech 3 a 4. 
Hospodářské budovy byly v nynějších číslech 2, 5, 6, 7 a 8. 
Stodoly bývaly na západní straně obytných stavení, dnes 
není po nich ani stopy. 

Dvůr byl zrušen za císaře Josefa II., který se pokoušel 
zrušit robotu vůbec a když nemohl panský odpor přemoci, 
tož aspoň byly zrušeny všechny dvory zemské a měšťan-
ské, mezi něž jako poddaní pražští i Čimice patřily. Přesto, 
že dvůr byl zrušen již r. 1781, je známý majitel prvý Tomáš 
Jamochna z roku 1788, který převzal tehdy malou used-
lost. Po něm r. 1830 Václav Popelář, pak Šeyfried z Ko-
bylis a r. 1872 syn Tomáš. R. 1885 byl vlastníkem Leopold 
Susland, a za tři roky na to Jos. Franěk, který r. 1891 
prodal grunt Frant. Pěknici. 

Zde se dlužno pozastaviti u zajímavého objevu. V e 
sklepě tohoto dříve panského sídla vede dlouhá chodba, 
prý do Bohnic a odbočuje, a také i do Kobylis. Jmenovaný 
Pěkník vešel kdys do tohoto sklepa se svíčkou, prošel kus 
chodby, přišel tam na studánku a něco dále na hromádku 
jemného popele. Vtom však svíčka zhasla, on se vrátil 
a z opatrnosti vchod do sklepa zazdil. Od té doby nikdo 
se již o zazděnou chodbu nestaral. Snad v budoucnu se 
přece něco bližšího o té chodbě zjistí. R. 1912 prodal used-
lost Josefu Holasovi a ten ji postoupil r. 1933 synu Zdeň-
kovi. 

Č í s . 2. B o h u s l a v : Bývalá součást dvora. Po rozdě-
lení dvora r. 1782 byl prvým knihovně zaneseným maji-
telem Václav Lófler r. 1788. V roce 1842 byla majitelkou 
Cecilie Stříbrná, choť vrchnostenského úředníka. R. 1850 
koupil usedlost prvý Bohuslav Václav. Po něm převzal 
grunt syn Vít a na to r. 1902 syn František. Zemřel roku 
1934. Vdova po něm, Marie, roz. Kmoničková, jejíž otec 
býval zde kdysi učitelem, vedla usedlost dále, pak ji po-
stoupila synu Karlovi. 

Č í s. 3. B o h u s 1 a v: Jedna z dvou jediných usedlostí po 
staletí až do r. 1782. Bývala to stále jen chalupa s 15 korci. 
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R. 1654 byl majitelem Soldatovský. Zde vidíme, jak se ve 
starých dobách, zprvu jen křestními jmény jmenované 
další příjmení vytvářela. Soused přišel z vojny, a na rozdíl 
od jiných se mu říkalo soldát — jak se vůbec vojáci na-
zývali. Bylo zvykem přidávati ke kmenu přípojku -ský. 
Schwarcovský a pod. Zde tedy Soldatovský. Pak Martin 
Dolejší i v Horních Chabrech známý. Majitelé se pak 
stále měnili, až r. 1788 nastoupil Josef Schwáb, který 
patrně měl pozemek u Draháně, po něm zůstal název 
Schwábova rokle. Ten provdal svou dceru Josefu Bohu-
slavovi z Hostivaře, jehož rod měl pak tři usedlosti v Či-
micích. Měl tři syny, Víta a Matěje, kterým koupil used-
losti čp. 2 a 5 v Čimicích. Synu Václavovi postoupil statek 
r. 1891. Tento Václav zemřel r. 1926. Vdova Kateřina 
statek pronajala. 

Č í s . 4. K i n d l — J a n á č e k : Po zrušení dvora největší 
statek v obci. Před tím chalupa o 15 korcích. V r. 1654 byl 
zde majitelem Štěpánovský, pak »chalupa Václava Špač-
ka* jak v archivu uvedeno. Nato následovali tři různí ma-
jitelé a r. 1770 převzal grunt Josef Homola. Zemřel r. 1795, 
po něm nastoupil rod Kindlův, který držel statek přes 100 
let. Prvý Kindl byl Jakub, nato syn František, který statek 
převzal r. 1814. Po něm nastoupil syn zase František s man-
želkou Annou, roz. Srbovou z Kobylis r. 1853. Zemřel 
r. 1905. Jediný syn Bedřich převzal statek r. 1883 s Emilií, 
roz. Pokornou z Třeboradic. Zemřel bez dítek r. 1913, a 
tím rod Kindlův zanikl úplně. Vdova Emilie z počátku 
statek pronajala, pak ho v r. 1937 postoupila příbuznému 
Frant. Janouškovi. Statek je stále v nájmu — poslední 
dobou tu hospodaří Kočí. 

Č í s . 2 0. D r a h a ň s k ý m l ý n : Stojí úplně osamocen 
v čimickém katastru sice, ač má mnohem blíže do Chaber, 
od nichž je vzdálen as % km na západ. Býval zde po celá 
staletí mlýn, před nímž byl rybník napájený dvěma zdejší-
mi rybníky a potůčkem z Rybníček. Před dávnými lety 
bývaly v Draháni dva větší rybníky, z nichž rovněž voda 
tekla do rybníka u mlýna. Původní, mnoho set let starý 
mlýn byl zbořen, jak v archivu města Prahy č. 2962 se 
uvádí r. 1676: » Prodáno jest jedno místo pode vsí Dolní 
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Chabry pod lukama panskýma, kde někdy předešle mlýn 
stával, tak jak po dnes grunty a zdi se spatřují, Tomášovi 
Kocourkovi, řemesla mlynářského, by na místě mlejn po-
stavil. Za to 60 zlatých povinen dáti bude.« Za 11 let na to, 
r. 1687 už byl mlýn prodán Ludmile Jirkovské. Je až ku 
podivu, co se zde vystřídalo majitelů, kteří podrobně v ar-
chivu zdejším uvedeni jsou. Mezi nimi i hrabě Malesino, 
patrně majitel sousedních Brněk, jichž majitelé jak podle 
cizích jmen souditi možno, kupovali často mlýn k vůli 
dvorskému mletí. Po r. 1850 koupil mlýn August Zvelebil 
z Roztok, jehož rod po přeslici je zde dosud. Tehdy bylo 
při něm 6 korců polí. Manželka Anna, roz. Kindlová, otec 
její z Čimic č. 4. Dcera těchto manželů Anna, se provdala 
za Jos. Křepelu z Přemyšlení, který mlýn vedl sice dále, 
ale nemohl se už vyrovnat mlýnům modernějším a proto 
konečně svůj mlýn r. 1910 zrušil a r. 1915 i rybník vypustil, 
vysušil a přeměnil v pole. 

Dcera Marie se provdala r. 1919 za Václava Příhůnka. 
Vpředu uvedený Aug. Zvelebil přikoupil v letech 1860 
od C. Stříbrné č. 7 v Dolních Chabrech veškeré stráně, ve 
výměře 26 korců — 7V2 ha, které jsou při mlýně. Jediný 
jejich syn v mladých letech zemřel. 

Tím končíme soupis všech nejstarších usedlostí z Chaber 
i Čimic. Vše zaneseno v celé řadě velkých svazků v ko-
žené vazbě, v rukopise skoro všude českém, švabachem 
psaném. Všechny tyto knihy se všemi možnými zápisy, 
jsou uloženy v archivu města Prahy, ježto Praha, resp. 
Libeň byly chaberskou vrchností. 

Soupis selské půdy se stal r. 1654 a proto i záznamy 
o našich předcích jsou zanášeny až do tohoto roku. Poně-
kud podrobnější výpis je v knize: » M a j i t e l é u s e d -
l o s t í v C h a b r e c h a Č i m i c í c h« od pisatele to-
hoto spisu. 

Naše dvory. 

Pokud známo, bývaly zde jen dva dvory: v Čimicích a 
v Dolních Chabrech. 
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D o l n í C h a b r y . Zprávy o tomto dvoru jsou dosti 
kusé, a píše se o něm jako o dvoru pustém, majitelem 
opuštěném. Prvá zpráva archivu kláštera Strahovského 
z r. 1410 zní: Dolní Chabry: I tam v téže vesnici jest jeden 
dvůr se dvěma poplužními, s jednou loukou, se dvěma lesy 
a třemi rybníky. 

Na to v roce 1545 se uvádí v témže archivu smlouva 
mezi klášterem Strahovským a Janem Kelčským z Kelče, 
pánem na Čimicích, v níž čteme, že robotní lidé z Dolních 
Chaber, patřící staroměstským pánům, a lidé z Horních 
Chaber, kostelu sv. Jindřicha patřící, měli najatá pole 
patřící k pustému dvoru chaberskému za roční poplatek 
13 kop. Smlouva s nimi se ruší a nájem přebírá svrchu 
uvedený Jan Kelčský z Kelče. Z toho vidno, že Chabry 
samy nepatřily ke dvoru. Rok na to, 1546, se smlouva 
opakuje s dodatkem, že po úmrtí svrchu psaného přechází 
nájem na jeho dědice. Později pak, neznámo v kterém 
roce, se uvádí, že nájemce nájem neplatí a smlouva se 
ruší. Později patrně převzali celý dvůr držitelé gruntů 
obou osad, neboť již počátkem 17. století byly v Chabrech 
grunty i přes 100 korců velké — 30 ha. Doslovný opis 
o nájmu dvora chaberského, přesně opsaný ze zemských 
desek z roku 1540, nalézá se v knize: »Výpisy z různých 
archivů« v archivu obce Chabry. 

Č i m i c e . Zde byl zase výhradně jen dvůr, bez podda-
ných. Měl v obci jen »2 člověky« jak se v zápisech už 
v roce 1600 o nich píše. Byli to dva malí chalupníci, každý 
s 9 korci pozemků, a to v nynějších číslech 3 a 4. 

Dvůr patříval vždy původně ke klášteru Strahovskému. 
Pozdější majitelé, všichni byli vázáni ročním poplatkem 
26 kop českých grošů. Prvým známým majitelem byl 
vpředu uváděný Jan Kelčský z Kelče už v roce 1545 
a 1546. V roce 1522 se uvádí majitelem Albrecht Bruckner. 
V roce 1565 převzali statek manžele Dionysovi z Hradšína, 
stále s poplatkem 26 kop klášteru Strahovskému. Rok na to 
převzal dvůr Albrecht z Donina, a r. 1595 převzala majetek 
Eliška Hofmannová vedle jiných dvorů a obcí kol Libně, 
v r. 1651 byl majitelem hrabě Jan Hartvik z Nostic, a r. 
1662 prodal celé panství libeňské, i s Dolními Chabry 
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a Čimicemi Starému Městu pražskému. To drželo Čimice 
až do r. 1782, kdy byly rozparcelovány a gruntovnikům 
obou Chaber a Čimic rozprodány. 

Sídlo dvora bylo v nynějším č. p. 1. Hospodářské a 
obytné budovy býv. dvora stojí dodnes, jen stodoly, stá-
vající jihozápadně od sídla, zmizely úplně. 

CHABERSKÝ KOSTEL 

Nejpamátnější a nejstarší chaberská stavba je starobylý 
c h a b e r s k ý k o s t e l í k . Přes 700 let již shlíží se svého 
vršku na své okolí, pamětník tolika bouří a převratů, jichž 
byl sám hlavně v dobách husitských účasten. Památku 
toho lze dodnes na něm viděti. Sám mluvit nemůže, tož 
alespoň napíšeme v krátkosti, co o něm známe. Podrobný 
popis jeho uvedl pisatel těchto řádků v knize »Dějiny 
Chaber a Čimic« v obecním archivu. 

Chaberský kostelík, v románském slohu stavěný, patří 
bezpečně mezi nejstarší kostely v Čechách. Odhaduje se 
jeho stavba na 12. století. Dnes je filiálním kostelem fary 
prosecké, ač dříve býval po celá staletí samostatným far-
ním kostelem. Dle doby sloužil především katolíkům, ale 
nějaký čas i evangelíkům. Kostel stojí na vršku uprostřed 
Dol. Chaber. Vystaven je z části z pískových kvádrů, 
hlavně v rozích, oknech a dveřích, ostatní zdivo vesměs 
z opukového kamene, velice tvrdého. Nynější předsíň 
jakož i sakristie jsou stavěny později. Hlavní okrasný 
vchod býval na západní straně, dnes jen výjimečně použí-
vaný. Pro dva velké zvony vystavěna dřevěná zvonice po-
blíže kostela. Jeden velký, 200 kg těžký, zhotoven Schón-
feldem v r. 1605 s nápisem: »Zvon tento litý jest nákladem 
zádušním chrámu Páně sv. Jana stětí v Dolejších Chabrech 
za správy primátorství v Starém M. pražském pana Jana 
Saxa anno v r. 1605.« V roce 1870 byl pak nákladem zá-
dušního úřadu v Praze přelit Annou, dcerou Karla Bel-
manna v Praze. 
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Druhý zvon s nápisem: » Pokřtěn na jméno sv. Jana stětí 
r. 1843, ulit v Praze od Karla Belmanna.« Tento zvon byl 
v roce 1917 vojenskou správou zabaven k vojen, účelům. 
Když pak bylo proft posláno, neví se proč, byl odnesen 
pouze malý zvonek z kostela, t. zv. umíráček. 

Horší osud stihl jej, i jeho druha z roku 1605, 8. čer-
vence 1942, kdy byly oba s věže sňaty pro vojenské 
účely. S nimi odvezli i zvon kostelní vížky, znovu tam 
dodány z kapličky v Hor. Chabrech, ze hřbitova, a z či-
mické kapličky. 

K radosti všech občanů byly velké zvony nalezeny na 
Štvanici v Praze a v červnu 1945 zase do zvonice přive-
zeny. Doufejme, že i malé zvonky přijdou zase zpět. Dne 
6. září po prvé se zase zvony naše rozzvučely. 

A ž do r. 1906 býval kolem kostela hřbitov, v kterém je 
dodnes dosti starých hrobů. Celý hřbitov obehnán masivní 
silnou zdí, která snad kdysi i k obraně sloužila, tak jako 
snad i kostel sám. Jak již uvedeno, kostel je vystavěn vět-
šinou ze zvláštního opukového kamene, ale tak čistě uhla-
zeného a k sobě přesně stmeleného, že to budí až obdiv. 
A přece byla krásná ta stavba snad celá staletí omítkou 
zastřena. Původně bylo v celém kostele 7 okének, jejichž 
vlastní účel je dnes nejasný. Jsou as 1.20 m vysoká, as 
70 cm zvenčí i uvnitř široká. Okénka ta však až blíže 
stropu umístěná, jsou zvenčí i uvnitř tak zúžena, že upro-
střed zdi jsou jen 15 cm široká. Ovšemže v kostele 
musela být úplná tma. Proč byla uprostřed zdi tak úzká, 
beze skel a tak vysoko stavěna? Byly to skutečně střílny? 
I ty mohutné zdi kolem kostela nasvědčovaly, že snad to 
byla současně i pevnost. A ještě jednu, zdánlivě nepatrnou 
věc možno na sloupích kostela na východní straně pozo-
rovati. As jeden metr nad zemí lze viděti po celé šířce 
sloupu, jak tam bezpočtukráte byl na sloupu nějaký široký 
nástroj broušen. Snad sekerou? A zase na druhém sloupci, 
nedaleko stojícím, na ploše rovněž tak velké, je tato plocha 
celá rozbrázděna nějakým špičatým předmětem, snad 
pikou? Místo bylo jinak nepřístupné, vraty hřbitovními 
uzavřené, kdo a co tam tedy brousil? Či stráž halapartny? 
Neporušeno zůstalo pouze 5 okének. Okénka byla pískov-

Chabry-Čimicc 4 
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covými kameny velice vkusně obezděna. Po čase, aby 
získáno bylo více světla, byla některá probourána a značné 
rozšířena. Bohužel si zedník počínal přímo vandalsky. Obe-
zdívku u všech oken provedl opukou, menšími jen kameny 
tak křiklavě a neodborně, že se to musí každého nemile 
dotknout, kdo vidí tu krásnou, pečlivou dřívější práci 
a tu nynější, tak hrubě provedenou. Snad až od té doby, 
kdy »úprava« ta tak hrozně dopadla, raději pak celý 
kostel pohodili vápennou maltou. Konečně r. 1938 po dlou-
hých přípravách, odhodlal se patron kostela — magistrát 
pražský — omítku s celého kostela zvenčí odstranit a pak 
teprve — až na ta probouraná okna — bylo vidět stavbu 
kostela v celé jeho kráse. Jen zadní část kostelního zdiva, 
asi 3 m nad zemí, je opukové zdivo běžně zednické; možná 
že je později znovu stavěné. 

V n i t ř e k k o s t e l a . Vnitřek kostela je nyní zcela 
jednoduchý, prostý. Jen u oltáře je okolí lépe a vkusně 
propracováno, krásná kopule, před ní tři vítězné oblouky. 
V r. 1905 se konala důkladná vnitřní oprava, při které bylo 
shledáno po odstranění vápenného povlaku na kopuli, že 
tam pronikají barevné postavy. Vedoucí inženýr ihned 
opatrně dřevěným kladívkem vápno odstraňoval, a když 
pak celou plochu omyl vodou, objevil se mu krásný, ne-
poškozený obraz, který přivolaní znalci vysoko hodnotí. 
V knize »Dějiny umění národa českého« Lehner, díl III. 
(v obecní knihovně) str. 270 se o něm píše: »Co ve Vrati-
slavově kostelíku v Praze na Hradě zachováno jen částeč-
ně, spatřujeme tu celistvě nejen v konturách, ale též 
v barvách. 

T o u t o p ů v o d n í ú p l n o s t í k r e s b y a m a l b y 
j e s t k o n c h a v D o l . C h a b r e c h j e d n í m z n e j -
d ů l e ž i t ě j š í c h p a m á t n í k ů v d ě j i n á c h č e s -
k é h o m a l í ř s t v í r o m á n s k é d o b y . « 

Na obraze lze viděti Krista v mandorle orámované čer-
veným, žlutým a bílým pasem, v ladné okrášleném román-
ském trůně, světlo-žluté barvy. Na trůně sedí Vykupitel, 
žehnající pravicí po způsobu římském, a levice přidržuje 
o koleno podepřenou rozevřenou knihu s nápisem: »EGO 
SVM PRIMUS ET NOVISSIMUS« (Já jsem první a po-
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slední). Rázovitá tvář, oživena pronikavým zrakem, za-
okrouhleným obočím, rovným nosem a zavřenými ústy, 
jest vroubena krátkým, hnědým plnovousem a s hlavy 
splývají dlouhé hnědé vlasy po skráních na obě ra-
mena v bohatých kotoučích. Rám mandorly drží dva 
silně rozkročení andělé, každý s jedné strany. Za anděly 
po pravici Vykupitelově, blíže mandorly, stojí Panna 
Maria. Je vyobrazena jako orodovnice. Po levici stojí 
sv. Jan Miláček. Ukazuje pozdviženým prstem pravice 
na Vykupitele a v levici drží zápisovou blanku. Hlavu 
pokrývá dlouhý vlas a tvář má zarostlou dlouhým plno-
vousem. Ve svrchu uvedené knize »Dějiny umění národa 
českého« je dlouhý podrobný popis celého tohoto 
obrazu. Dále se tam praví: Na pravoúhlých výstupcích 
vítězného oblouku obíhá na obou stranách románská 
římsa. Tento pás odděluje konchu od kolmé stěny polo-
kruhovité absidy, k d e s t á l y p o s t a v y d v a n á c t i 
a p o š t o l ů v ž i v o t n í v e l i k o s t i . 

O b j e v e n í t ř i a p o š t o l o v ě . Tři apoštolově za-
chovali se skoro úplně, druzí jen tu a tam se slabě rýso-
vali a byli znovu barvou zakryti. Jsou to ctihodné vysoké 
postavy. Jeden starší s dlouhým vlasem a dlouhým plno-
vousem, druhý mladistvé tváře, bezvousý. Úplně zacho-
valá malba konchy a dvou apoštolů ukazuje týž předmět, 
který malíř znojemské rotundy vyobrazil na počátku 
12. století. Vedle těchto maleb shledány slabé kontury 
postav na stěnách pobočních, které však bylo znáti jen 
nepatrně. Dal si tedy před dávnými časy malíř velkou 
práci s výzdobou kostela. 

Dále v Lehnerově knize »Dějiny umění národa českého* 
se ještě o malbě píše: Máme tři významné památky ma-
lířského uměni českého z konce románské doby, jeden 
z rozhianí 12. a 13. věku, dva z prvé poloviny třináctého 
věku. Známe-li počátek a konec vývoje, lze prázdnou me-
zeru 12. století vyplniti tím snáze, že z prvé této doby se 
zachránily nástěnné malby. Z n o j e m s k á z p o č á t k u , 
c h a b e r s k á a svatojirská basilika na Hradě pražském 
z d r u h é p o l o v i n y 12. v ě k u . Kostel chaberský snad 
hned od počátku založení svého byl stále kostelem samo-
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statným, farním, až do třicetileté války. Kde fara stávala 
se sice neví, možno však určitě předpokládati, že nemohla 
být jinde, než poblíže kostela na prostranství nynější škol-
ní zahrádky, mezi čísly 6 a 7. Čísla 5 až k číslu 13 pojí se 
těsně k sobě grunt za gruntem, jen jmenované místo je 
prázdné. Patří pražskému záduší. Není tedy téměř ani po-
chyby, že zde stávala fara, a snad v bouřích husitských, 
tak jako kostel prosecký byl spálen, že v tu dobu byl 
i zdejší kostelík zapálen a s ním snad i fara. Místo se jme-
novávalo »na farce«. Na kostele lze dobře viděti, že střecha 
kdysi spadla a podstřeší znovu bylo zase tak nedbale upra-
veno, jako zdi okolo oken. A le i zadní stěna, západní ho-
řejší část, dělá dojem, jakoby byla stavěna znovu. To není 
už ten pěkný tvrdý kámen, rovněž práce není zdaleka tak 
umělá, jako se jeví jinde. A byl zde přece hlavní vchod 
do kostela! Další možnost se připouští, že zde bývalo 
v kostele klenutí, a že se po požáru už neobnovilo, a že se 
zřídil rákosový strop. 

F a r á ř i . Prvý známý farář v Chabrech už r. 1359 byl 
f a r á ř V á c l a v , který zde v tomto roce zemřel. V témž 
roce zase jiný Václav, pak do roku 1378 byl zde Jakub 
z Hoštky. Pak Martin do r. 1409, na to Petr z Lušan. V hu-
sitských válkách a po nich, byli tu faráři podobojí. Ještě 
r. 1547 byl zde farář podobojí — Klíč — jehož obšírnou 
závěť máme zapsanou v knize »Dějiny Chaber a Čimic« 
v chaberském archivu. V třicetileté válce, v 1. 1618—48 
fara zdejší osiřela, obsazována už nebyla a byla připojena 
k faře prosecké. R. 1870 byly odloučeny Čimice od Pro-
seku a připojeny k faře bohnické. 

Na konec jeden výpis z archivu arcibiskupského z roku 
1667. Léta Páně 15. prosince 16671 Úředníci záduší sv. Jind-
řicha v Praze podávají zprávu úřadu novoměstskému 
o chaberském kostele. Urození a stateční vladykové, též 
slovutní a mnoho vzácné poctivosti V. M. páni laskavě 
př ízniv í . . . uvádíme jen vlastní věc ..., že jsme bez pro-
dlení rychtáře chaberského spolu s jedním konšelem da-
douce před sebe předvolati, examinírovali, kteřížto jsa vší 
případnosti vědomi na naše otázky toto seznání učinili. Že 
ten kostelík, který v Dolejších Chabřích leží, od Panýra 
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(švédský vojevůdce r. 1639) do 1651 léta pustý byl a pod 
vrchností libeňskou zůstával. Potom pak, ujmouce toho 
celá osada Dolejších i Hořejších Chaber tři kostelníci jsou 
zvoleni a co tak na rolích zádušních z božího požehnání 
obilí vzrostlo, to zpeněžili, k čemuž také dva sousedé ze 
vsi Ďáblic pomocí svou konkurírovali. . . Dále pak: když 
správce duchovní k službám Božám tam přisluhuje, po po-
řádku dva sousedé je j stravují a k obyčejnému obědu 
jedna kopa míšen, z důchodu zádušního se jemu přidává .. 

V roce 1648 patřily k farnosti prosecké tyto obce: Pro-
sek, Libeň, Kobylisy, Strašnice, Chabry, Vysočany, Letňa-
ny, Brnky, dvůr čimický, volšanský, střížkovský a 59 v i -
n a ř s k ý c h d o m ů . Všech duší bylo 1.970, vinařů 792. 
Od Chaber měl farář příjem z 27 strychů. 

As r. 1938 počal spolek zahrádkářů opravovati a upra-
vovati okolí kostela a rok na to ujmula se věci sama obec. 
Staré akáty, které pohledu na kostel zabraňovaly, vyká-
cela, násep podle silnice a cesty cihlovou zdí opatřila a 
celé okolí kostela i před kostelem v slušný parčík promě-
nila. 

Tím končí vzpomínky na staré Chabry a Čimice a vše, 
co s tím souvisí. 
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DOBA NOVĚJŠÍ 



CHABERSKA ŠKOLA 

Vyučování chaberských dítek začalo v roce 1 7 8 0, kdy 
František Schuller, hostinský ve Vysočanech, když se mu 
v živnosti nedařilo, uchýlil se do Chaber, založiv si zde 
jinou »živnost«, počal zde vyučovati děti: čtení, psaní a 
počítání. Z počátku ve vlastní najaté světnici. Za rok na 
to, v roce 1781 postavil si již vlastní domek na bývalém 
obecním pozemku, obcí k tomu cíli mu darovaným. Je to 
v místech, kde stojí čp. 19 paní Schmídové. Postavil si tam 
přízemní domek a tam děti na svůj vrub vyučoval. Vy-
učoval dosti dlouho, až konečně za panování Františka I., 
syna Leopolda II. v r. 1823 si postavila obec, po vzoru obcí 
jiných, svou vlastní školu, přízemí, s jednou větší vyučo-
vací světnicí. Náklad na stavbu činil 7.185 zl., či 14.370 ko-
run. Byl zde ovšem i slušný byt pro správce školy. Vyučo-
vání počalo rok na to, r. 1824. 

Z počátku navštěvovaly školu i dítky z okolních vesnic, 
Čimic, Veltěže, Zdib a Brnek. Zdiby byly odškoleny roku 
1851, Čimice r. 1858 do Bohnic a v r. 1898 i Brnky. Tak 
zbyly zde jen dítky chaberské do r. 1935, kdy opět byly 
přiškoleny Čimice. 

P r v é p o č á t k y š k o l n í h o v y u č o v á n í . Počátky 
vzdělání naší mládeže byly nad pomyšlení ubohé. Vše po-
necháno na starost jednotlivci, který chtěl vyučovati, 
nikdo se o něho nestaral. Zpravidla mu příjem učitelský 
nikdy nestačil. Byl nucen »po škole« ještě jinak si při-
vydělávati. Učil buď ve svém bytě, nebo v najatém. Teprve 



v druhé polovině 18. století se počínaly školy náhle stavět. 
Za panování Marie Terezie od r. 1740 počínajíc, věnováno 
konečně školství více pozornosti. Právem nazývá se zakla-
datelkou rakouského školství. V tu dobu byl vydán dotaz, 
který sám sebou odhaluje v některých bodech hrozné po-
měry, jaké ve školství panovaly. 
1. Jméno učitele, zaměstnání jeho — řemeslníka a pod. — 

a jaké má v e d l e j š í zaměstnání. 
2. Jeho pfí jmy ze školy na hotovosti a jaký má deputát. 
3. Počet dětí podle stáří: od 4—6 let, od 6—8, od 10—12 a 

starší. 
4. Kolik dětí chodí do školy celý rok, kolik jich chodí jen 

v některé části roku a v k t e r ý c h h o d i n á c h . 
Kolik platí učiteli školního platu (sobotáles). 

5. Čemu se děti učí a kterých knih při čtení používají. 
6. Jak daleko mají děti do školy. 

Děti se posílalv do školy velice nedbale. Tak ze zápisu 
klecanského vidíme, že čtyři pětiny dětí vůbec do školy 
nechodily. 

Hlavní překážkou správného vývo je školského byla 
i okolnost, že škola závisela úplně na vrchnosti, a ta často 
hleděla především na to, aby neměla se školou velké vý-
lohy. Nemalou příčinou veškeré té zaostalosti byli i uči-
telé sami. Byli to lidé zcela prostí, řemeslníci, vysloužilí 
poddůstojníci i rolníci, vzdělání často velice chatrného. 
Pohlédneme-li do některých obcí našeho okresu, vidíme, 
že v Brázdími byl učitelem kaprál, v Čelákovicích vyslou-
žilý voják, v Břežanech obuvník, v Hlavenci krejčí, v Zá-
rybech krejčí, v Chabrech hostinský, v Nehvizdech řez-
nický pomocník, ve Skorchově punčochář. Stačí-li jim 
jejich příjem ze sobotalesu, o to se nikdo nestaral. Ovšem, 
že nestačil. Musili si všelijak přivydělávat, snad z části 
i své bývalé řemeslo provozovati. Místy, hlavně v sídle 
vrchnosti, míval i malý deputát. Vedle toho naučili děti 
různým »říkáním« ; koledám a pod. a chodili s nimi po 
číslech je odzpívat. Později, po lepší přípravě k učitelské-
mu stavu, měli jakýs takýs příjem ze hry na varhany 
v kostele, kde po případě řídili i zpěvácký sbor. 

P l a t y u č i t e l ů . Roku 1785 bylo učitelů povšimnuto 
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alespoň potud, že jim vyměřili 130 zl. přijmu ročně, po-
mocník měl 70 zl. Hlavním však příjmem učitelů byl stále 
sobotáles, ovšem vedle různého soukromého výdělku. 
České gubernium r. 1777 se vyslovilo, že sotva desetina 
učitelů může být ze svého školního platu živa. Ostatní 
jsou v tom většinou bídně, a mnozí raději povolání své 
opouštějí, hledajíce si lepší příjmy. 

L e p š í d o h l e d na š k o l u . Za vlády Marie Terezie 
v druhé polovině 18. stol. se konečné uznává nezbytnost 
úpravy školní, a státní orgány počaly otázku školní dů-
kladně studovati. V důsledku toho byla zřízena v každé 
zemi školní komise. V sídle té zřízena současně t. zv. 
»škola normální«. Podle vzoru tohoto měly být zřizovány 
další školy po Čechách. R. 1807 vychází konečně instrukce, 
podle které nikdo bez potvrzení krajského úřadu nesmí 
učitelské místo zastávati. 

M i n i s t e r s t v o v y u č o v á n í . Další, ale velký po-
krok proveden r. 1848 zřízením ministerstva vyučování. 

Počátky vyučování v Chabrech. 

P r v ý u č i t e l . Podle záznamů v chaberské školní mat-
rice byl prvým učitelem Frant. Schůller, bývalý hostinský 
z Vysočan. Když se mu tam nedařilo, přestěhoval se do 
Chaber, aby se zde živil vyučováním dětí. Stalo se to roku 
17 8 0. Zda byl skutečně prvým, nedá se dokázati už proto, 
že některé okolní obce měly kantora daleko dříve. Tak 
v Kojeticích už prý r. 1660, v Líbeznících r. 1676. To však 
byly řídké výjimky. 

P r v n í c h a b e r s k ý u č i t e l S c h ů l l e r . Tento 
Frant. Schůller se usídlil v Dolních Chabrech, jak již uve-
deno r. 1780, kdy v najaté světnici vyučoval. Rok na to, 
r. 1781 koupil od obce pozemek v místě, kde dnes je čís. 19, 
postavil si tam domek a tam přihlášené děti vyučoval. 
Učitelství se již patrně v té rodině vžilo, neboť to po otci 
převzal syn a po něm vnuk. Jak uvedeno, po otci Fran-
tiškovi převzal kantorství syn, rovněž František a když 
r. 1806 zemřel, vedla vdova po něm »živnost« dále, vzavši 
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si k tomu účelu pomocníka až do roku 1812, kdy její syn 
Karel dorostl a kantoroval dále. 

P r v n í š k o l a . R. 1 8 2 3 za vlády Františka I., syna 
Leopolda II., postavila obec v Dolních Chabrech vlastní 
školní budovu, na tehdejší dobu velice slušnou, s velkou 
učební světnicí, která stojí dosud, byť v jiné podobě. 
R. 1824 byla slavnostně vysvěcena vikářem Frant. Kraba-
tem z Prahy. V archivu školním uvedeny písně, které dítky 
zpívaly cestou do kostela, a jinou zase z kostela do školy. 
Náklad na stavbu školy činil 7.185 zl. či 14.370 K. 

D a l š í u č i t e l é . Prvním učitelem v nové škole byl 
ještě člen rodiny Schullerů, vzpomenutý už Karel Schuller, 
až do r. 1827. Po něm nastoupil učitel Rathouský, který 
prvý byl už jmenován dekretem arcibiskupské konsi-
stoře. Byl uveden slavnostně do školy farářem proseckým 
a místním školním dozorcem Knorem z čís. 15. Tak po prvé 
oceněn byl v tu dobu učitel. R. 1835 nastoupil po něm Jan 
Lipšík, který však za rok zemřel; r. 1838 nastoupil výborný 
a všude oceňovaný učitel V á c l a v Č i p e r a . Vychoval 
celou řadu generací a všichni s vděčností na něho vzpo-
mínali. Měl v každém směru i o obec velké zásluhy, a ta, 
z vděčnosti i starostou jej zvolila. Jeho různé písemné 
práce uschovány i v archivu školním, švabachem a brko-
vým perem psané. Zemřel 14. srpna 1870. Po dobu jeho 
nemoci učil učitel Josef Kodrle, a po něm Jos. Kmoníček. 
Krátký čas byla obec bez učitele, až 4. ledna 1871 nastoupil 
K a r e l S o j k a , podučitel z Třeboradic a vyučoval tu 
plných 34 roků. R. 1905 odešel na odpočinek do Prahy-Ko-
bylis, kde zemřel. Za jeho působení rozšířena škola, dosud 
jednotřídní, na dvoutřídní. Nová třída umístěna v nedale-
kém domě č. 37. Proto pomýšleno na zřízení vlastní druhé 
učebny, a to zvýšením dosavadního přízemí o jedno po-
schodí. Stavba se provedla r. 1 8 8 6. 

P ř í s t a v b a I. p o s c h o d í . Získány tak v I. poschodí 
dvě velké učebny. Dole zůstal byt pro řídícího učitele a 
přepažená z části bývalá učebna ponechána z poloviny 
novému podučiteli. Stavba vyžadovala nákladu 5080 zl. t. j. 
10.160 K. 

N o v ý u č i t e l . R. 1886 počal vyučovati nový poduči-
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tel Josef Němec jako druhá síla učitelská. R. 1906 se stal 
řídícím učitelem. Oženil se s vdovou Fišerovou z č. 7, 
a když zemřela, se sl. Suchých z čís. 15 v Chabrech. Po-
stavil si pěknou vilu č. 49 u okresní silnice. Zemřel ve vý-
službě r. 1922. Vyučoval 34 roky. 

Pak nastoupili učitelé: Bakule, Náhlíček, Bilanský, roku 
1918—1920 Milan Kozel, a od 1. VIII. 1920 Václav Kozel, 
majitel čp. 21 v Dolních Chabrech. 

Ř í d í c í u č i t e l é . Říd. učitel Landovský sloužil u nás 
od r. 1923 do r. 1927, potom dva roky Václav Kozel, r. 1929 
Fr. Kopšík, r. 1935 Václav Kozel, který po roce přešel vy-
učovati do Prahy. Do r. 1939 Jos. Kuchta, pak Frant. Šír a 
Jos. Fiala z Klecan do r. 1942 a od té doby Karel Matoušek. 

U č i t e l s k é p l a t y . Stálý pevný příjem prvého uči-
tele Fr. Schíillera byl 100 zl. ročně. Jeho vnuk Karel do-
stával z vrchnostenských důchodů 30 zl., 30 V2 krejc. a 
ponechána mu chaberská vrchnostenská pole k užívání 
s podmínkou, že po úpravě lepšího platu jeho, mohou mu 
býti zase odebrána podle dekretu ze dne 18. dubna 1812. 
Tyto pozemky ve výměře as 31/* ha patří z části pražské 
obci, z části zádušnímu úřadu pražskému. K objasnění po-
dotýkáme, že před dávnými lety při rozparcelování dvora 
Dolní Chabry obec pražská si ponechala 14 korců jako 
deputát pro zdejší učitele a 14 korců pro záduší, pro po-
třeby kostela chaberského. 

Š k o l n í p o z e m k y . V roce 1890 chtěla si obec praž-
ská pozemky, učiteli k užívání dosud věnované, zase ve 
svou správu zabrati, ježto nynější učitelé mají svůj pevný 
plat. V nastalém sporu byla věc vyřešena tak, že učitel 
K. Sojka při přijímání učitelského místa přebíral jako dů-
chod svůj i tato pole. Z důvodu toho ponechávají se mu 
pozemky po dobu, pokud bude jako učitel v obci působit. 

Š k o l n í z a h r á d k a . Další nevyřešený problém byla 
školní zahrádka mezi čísly 6 a 7 v Dolních Chabrech. Škola 
jí bez závad stále užívala k cvičení dětí i k různým za-
hradnickým pracím. Obec se tudíž snažila, poukazujíc na 
zákon z prodlení, aby byla zahrádka připsána do jejího 
vlastnictví. Pozemek č. pare. 4 (školní zahrádka) získala 
potom vydržením do vlastnictví místní školní rada v Dol-
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nich Chabrech rozsudkem okres, soudu v Karlině ze dne 
6. IX. 1883 č. 15583; (potvrzen vrch. zem. soudem dne 26. II. 
1883 pod č. 23419). 

S t a r é š k o l n í z á z n a m y . Ve školním archivu jsou 
staré školní záznamy, rokem 1826 počínajíc. Pohříchu, jsou 
všechny psány podle tehdejších předpisů německy. Jen 
první je český, v němž zástupce okres, dozorce ve Zbra-
slavi dává různé sdělení. Nadpis zní: »Velectění páni pas-
týři duchovní a milí páni učitelové školního okolí praž-
ského.^ Z obsahu listu lze seznat, že tehdy ještě pošta ne-
fungovala. Naznačuje, že ten, kdo má důležitější sdělení, 
má vyslat k němu zvláštního posla. Jinak však že má každý 
svůj dopis odevzdati u kupce na Malé Straně, a udává bliž-
ší adresu. Každé úterý že ke kupci tomu dochází a ode-
vzdané tam dopisy si vyzvedne. Jak sám příslušným orgá-
nům dopisy své odesílá, není známo. 

Pozvolný vzrůst počtu dětí a potřeba učeben. 

P r v n í v y u č o v á n í r. 182 4. Jak vpředu uvedeno, 
počalo se vyučovati ve vlastní budově r. 1824. Řádné kaž-
doroční záznamy o počtu školních dětí jsou v archivu cha-
berském školním od r. 1838. Tehdy bylo zapsáno 63 dítek. 
Dalo se však předpokládati, že sotva polovina školu pra-
videlně navštěvovala. Za 10 let na to zapsáno 69 dětí, ale 
za dalších 10 roků r. 1858 bylo jich už 128. Ovšem, že by 
se do jedné třídy nevešly a že vždy jich větší část chy-
běla, ježto povinná docházka nebyla. 

O d š k o l e n í Č i m i c d o B o h n i c r. 186 8. Za 
dalších 10 let odškoleny Čimice do Bohnic, kam měly blíže 
než do Chaber. V tomto roce 1868 je zapsáno 58 dětí, 
r. 1878 bylo jich 89. 

R. 1 9 1 3 se obec bohnická chystala postaviti novou 
školu. Předpokládala, že na stavbu přiměřeným dílem tu 
přispěje i obec chaberská. Ta však musila rovněž pomýš-
leti na stavbu nové školní budovy, do které by ovšem byly 
pojaty i děti čimické. Žádala tudíž o odškolení Čimic do 
Chaber. Pomýšlelo se na zajištění příhodného místa pro 
školu, ovšem v Horních Chabrech, poněkud směrem k Či-
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micům, aby tamní děti neměly do školy daleko. Zvolen 
pozemek p. Hudečka u okresní silnice, proti soše sv. 
Václava. 

O d r o č e n á s t a v b a š k o l y . Prozkoumány již i na-
vržené plány, prozatím na 6 tříd, a z jara 1915 mělo se 
počít se stavbou. Leč na podzim 1914 vypukla válka, 
všichni mladší muži odešli a stavba se na neurčito odložila. 

O d k l a d na 22 r o k y . Nikdo netušil, že ten proza-
tímní odklad bude trvat plných 22 let, než konečně ke 
stavbě dojde. 

Přípravy ke stavbě školy 

a potíže při stálém vzrůstu dětí s jejich umístěním. Poklá-
dáme za nutné, aby i pro budoucnost byl zachován přehled 
všech obtíží a svízelů, jaké obec, a především její vedoucí 
musili překonávati, než mohlo dojiti ke stavbě školy. Nedá 
se ani dost odsoudili jednání jednotlivců, jejichž jediným 
ušlechtilým cílem bylo zmařit stavbu školní budovy za 
každých okolností. 

Od r. 1927 počet dětí rapidně stoupal a obec měla k dis-
posici dvě učebny! Pro jasnější přehled uvádíme zde rok 
za rokem, co vše se v tomto roce provedlo. 

R o k 192 8. V tomto roce přibylo najednou 42 dítek. 
Bylo nutno zříditi na rychlo učebnu třetí, ze staré bývalé 
třídy v přízemí. Náklad na její zřízení činil 20.000 Kč. 

R o k 1 930. Dítek přibývalo a zase se jevila potřeba 
nové učebny. 

Č t v r t á u č e b n a . K účelu tomu najmuta a zřízena 
nová učebna v čís. 37 za školní zahrádkou, za roční nájem 
3500 Kč. Náklad činil 6000 Kč. 

R o k 1 9 3 1. V tomto roce usneseno ve schůzi míst. škol. 
rady podati žádost o zřízení měšťanské školy. 

R o k u 1 9 3 2 p á t á u č e b n a . Za dva roky na to už 
zase dosavadní učebny nestačily. Nová tedy byla opatře-
na v domě stavitele Karáska v Horních Chabrech, odstra-
něním dvou příček ze tří obytných místností, za roční ná-
jem 4000 Kč. Úprava stála rovněž 4000 Kč. V tomto roce 
se ukázala naprostá nezbytnost urychlené stavby nové 
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školy. I okresní školní rada v tom smyslu naléhala a žádala, 
aby obec navrhla vhodné místo na školu. Byla navržena tři 
místa: 1. Obecní pozemek severně od okresní silnice 
u sochy sv. Václava, 2. protilehlý pozemek na jižní straně 
od silnice č. par. 457, 3. konečně par. č. 349 v Horních 
Chabrech, záduší obci pražské patřící, nad obecním ryb-
níkem. Příslušná okresní komise zamítla obecní pozemek, 
ale schválila oba druhé navržené pozemky. Po krátké době 
přívrženci stavby na obecním pozemku dosáhli, že byla 
vyslána nová komise z okresní politické správy, ale obecní 
pozemek byl znovu zamítnut. Trvalo to však delší čas, než 
bylo konečně rozhodnuto pravoplatně, že bude škola po-
stavena na pozemku č. par. 457 u transformační stanice. 
Rozhodovalo tu hlavně, že je značně bližší Čimic než po-
zemek zádušní. Původně pro školu vyhlédnutý pozemek 
v roce 1914, byl během doby zastaven. Velikost zakoupe-
ného pozemku byla 2000 sáhů či 72 ary. V témž roce za-
dány plány na novu školní budovu na přání okresního in-
spektora architektu dr. Babuškovi v Praze. Byly rozděleny 
na šest etap. Byly pak odborníky schváleny. 

Ač už byl pozemek pro školu zajištěn, plány na stavbu 
školy schváleny, množily se v obecním zastupitelstvu stále 
různé návrhy. Jedni navrhují další novou přístavbu staré 
školy, druzí zas trvají na tom, by se postavila prozatímní 
dřevěná škola. Pro stále nové návrhy nebylo možno dojít 
k definitivnímu usnesení a stavba školy stála na mrtvém 
bodě. Najednou se ozvala i obec bohnická se sdělením, že 
dítky čimické už do školy přijímati nebude. Zase nové ne-
snáze. Po delším jednání svolila však k tomu, že čimickým 
dětem ponechá dvě učebny a zapraví se náhrada za jejich 
vydržování 3650 Kč. Pro příští rok ale už 8650 Kč. 

R o k 1 9 3 3 . 28. března přišli do obecního výboru zá-
stupci Čimic s novým návrhem, aby se nová škola posta-
vila u chabersko-čimické okresní silnice na hranicích obou 
obcí, což by bylo několik minut od Čimic. Nastala zase 
debata a ke konečnému ujednání se nedošlo. 

R o k 1 9 3 5 — o d c h o d d ě t í z B o h n i c . V čer-
venci t. r. opustily konečně školní dítky čimické nadobro 
školu bohnickou. Zřízeny pro ně provisorní dvě třídy 
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z bývalé truhlářské dílny p. Mouchy č. 10 v Čimicích. Aby 
nesnáze školní ještě byly větší, odmítl pražský školní 
výbor přijímání dalších chaberských a čimických dětí do 
jeho měšťanských škol. Po delším jednání povolena ještě 
lhůta jednoho roku. V témže roce usneseno, aby stavitel 
p, Barták vypracoval nové plány na školní budovu. Od 
r. 1914 nastaly poměry zcela jiné, na měšťanskou školu 
nebylo vůbec počítáno, a i jiné nové projekty bylo třeba 
uskutečnit. Celkový náklad na stavbu rozpočten na 1 a V2 
milionu Kč. 

R o k 1 9 3 6 . Návrhy stavitele p. Bartáka na stavbu 
školy byly komisionelně schváleny. Za vyhotovení po-
drobných plánů požádal 12.000 Kč. 

P ů j č k a Z e m s k é b a n k y . Současně zajišťována 
i výpůjčka 1 a V2 milionu Kč u Zemské banky; proti po-
skytnutí půjčky nečinila námitek. 

V y p r á z d n ě n í u č e b n y . Jednoho dne bylo zpozo-
rováno, že strop v prozatímní učebně v č. 37 v Dol. Chab-
rech povážlivě praská. Bylo to na jaře. Z ohledů bezpeč-
nostních byla ihned další docházka dítek zastavena. Ne-
bylo však nikde místa na umístění učebny, a tak nezbylo, 
než najmouti taneční sál v hostinci u Kulhánků a lavice 
se vším potřebným tam přestěhovali. Ovšem, jen do škol-
ních prázdnin. 

V témž roce seznáno, že zaopatřování dalších nových 
tříd je už nemožné a že nezbývá, když pro tu dobu není 
možno myslit na stavbu nové velké školní budovy, než 
postaviti zatímně dvě třídy zatímní, a to přímo na stave-
ništi budoucí školy. Stavbu s největším urychlením pro-
vedl stavitel Barták během dvou měsíců za obnos 49.494 
Kč. Po prázdninách bylo už možno v nich vyučovati. 

N e j k r i t i č t ě j š í d o b a . Nejtrapnější dobou s umis-
ťováním školních děti byl rok 1936. V tu dobu bylo již 
12 tříd se 393 žáky. Ve staré škole jsou tři učebny, v nové, 
zatímní, dvě a tři učebny v najatých místnostech. Pro 12 
tříd 8 učeben! Ve většině tříd nastalo ovšem polodenní 
vyučování. Dále bylo třeba umístiti 144 žáky měšťanské 
školy. Ti byli ovšem odkázáni jen na pražské školy. Cho-
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dili do Kobylis, Libné i do Karlina. Místy se platilo 250 Kč 
poplatku za žáka. 

R o k 1936 — o f e r t y . V tomto roce vypsány oferty 
na stavbu školy. Došlo 5 nabídek. Byly tyto: stavitel 
Nekvasil s rozpočtem 1,617.243 Kč, stav. Brabec 1,590.806 
Kč, stavitel Nesnídal 1,512.191 Kč, stavitel Barták 
1,494.538 Kč a stavitel Šimek 1,342.109 Kč. Schůze místní 
školní rady se konala 8. prosince 1936, a stavba svěřena 
staviteli p. Bartákovi z Veltěž. 

Ú k l a d y p r o t i s t a v b ě . V tomto roce nastal se stav-
bou školy dokonalý chaos. Všude plno návrhů a nápadů, 
bohužel i postranní snahy a intriky, jak jen by se stavba 
školy znemožnila. Ba i do Zemské banky se vniklo a tam 
se dokazovalo, jak nevýhodná by byla půjčka pro banku, 
kdyby se měla uskutečnit. V protokolech místní školní 
rady vše podrobněji vyznačeno, ba i jména uvedena. 
Tolik je však jisto, že téměř hotová už smlouva o půjčku 
Zemské banky, brzy na to byla odřeknuta. Vedoucí tehdy 
činitelé s trpkostí vzpomínají na všechny ty překážky, 
jež jim bylo zdolati, aby vytčený svůj cíl mohli provésti. 
Bojovalo se proti nim v zastupitelství, v novinách i letáky. 
Na jedné straně poctivá a upřímná snaha obci prospěti, 
vždyť velká řádná škola je pro obec nezbytnou podmín-
kou, a na druhé straně několik jednotlivců, kteří nepo-
krytě projevují »ušlechtilou« snahu zase vše rušit. 

Aby neblahý tento rok 1936 ještě více obec zatížil, na-
stala všeobecná těžká finanční situace. Nebylo peněz, 
a obec si nemohla nikde zaopatřit ani sebe menší půjčku. 
A tak nastává hotový zmatek. Dítek přibývá, do měšťan-
ské školy Praha děti chaberské přijímati nechce, a mož-
nost výpůjčky nikde! Pod dojmem trapné situace usneseno 
sice postavit prozatím I. část o 4 učebnách, leč půjčku 
350.000 Kč potřebných na tuto stavbu, nebylo možno si 
opatřit. Teprve na osobní zákrok pisatele této stati u sta-
rosty karlínské hospodářské záložny, žádaná půjčka, přes 
protest jiných obcí, které marně o půjčku žádaly, po-
volena. 

K o n e č n ě 1. e t a p a . Ihned na to 11. listopadu 1937 
se počaly kopati základy na novou školu. Ježto však tou 
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dobou ruční práce i stavební materiál značně stouply, žá-
dal projektant stavitel Barták o příplatek 14 a V- °/o k pů-
vodní rozpočtené a požadované sumě. Celkový náklad 
činil by tudíž sumu 237.000 Kč, což obec povolila. Stavba 
rychle pokračovala, takže do konce prázdnin byla zhruba 
hotova. 

R o k 1 9 3 8 . Do počátku školního vyučování 1938 byla 
úplně hotova. Jak již uvedeno, zřízeny 4 učebny. Zdálo 
by se, že se tím obci značné ulehčilo. 

M ě š ť a n s k á š k o l a . Zatím přišlo povolení ke zří-
zení měšťanské školy, byť zatím jen pobočky čakovické. 
A jí bylo nutno věnovati — pro prvou třídu — dvě 
učebny, ježto jedna nikterak nestačila; přihlášeno hned 
80 žáků. Z těch několik ze Zdib a Veltěž. Zbyly tedy pro 
obecnou školu jen dvě učebny. Obecnou školu navštěvo-
valo tehdy 371 dětí. Měla 5 tříd s 5 pobočkami. 

Č í m s p l á c e t p ů j č k u ? Zase nové velké nesnáze. 
Situace na peněžním trhu se stávala sice příznivější, ale 
obec při takové žádosti o půjčku musí předložití výkaz, 
jakým způsobem si opatří potřebnou částku, kterou by 
splácela úroky i splátky. Navrženy a zastupitelstvem po 
delších námitkách schváleny k tomu účelu dávky z obyd-
lených místností tak, jak je to ve vzorných pravidlech 
0 vybírání dávek uvedeno. 

B y t o v é d á v k y . Bylo rozpočteno 32 Kč ročně z jed-
né světnice. Vzhledem k velikému počtu novostaveb, da-
leko přes polovinu staveb starých, žádáno, aby dávky pla-
til každý majitel domu, ač měl ovšem právo je rozvrhnouti 
na své nájemníky. Majitelé novějších domů však protes-
tovali, poukazujíce na zákon, podle kterého jsou novo-
stavby na určitou řadu let od obecních přirážek i jakých-
koliv dávek osvobozeny. K témuž náhledu se připojily 
1 nadřízené úřady. Navržené bytové dávky sice schválily, 
leč však pouze u starousedlých. Novostavby byly z placení 
dávek vyňaty. Všechna další odvolání obce, že staro-
usedlí naprosto nemohou platit sami úroky a splátky 
z I V 2 milionu korun, byla zamítnuta. I vyšší instance 
trvaly stále na znění zákona, ač uváděno, že v Chabrech-
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Čimicích je 125 č í s e l s t a r ý c h a 5 1 8 d o m ů n o -
v ý c h, od daní a dávek osvobozených. 

Konečně učiněn zásluhou Ferd. Schútze, člena obecního 
výboru, jiný, dosud nikde uplatněný návrh, vybírati 
d á v k y z e z a s t a v e n ý c h p l o c h všeobecně, bez 
ohledu na novostavby. Navrženo platit z každého metru 
zastavené plochy 2 Kč, a kde je jedno poschodí, tedy 3 Kč. 
Tím by odpadlo odvolávání na vzorná pravidla, kde se sice 
uvádějí bytové dávky od dávek osvobozené, ale o nově 
navržených dávkách se zmínka nečiní. 

R o k u 1939 d á v k a z e z a s t a v e n ý c h p l o c h 
s c h v á l e n a . Konečně po dlouhém jednání, stálých 
osobních intervencích i celých deputací dosaženo, že dne 
9. k v ě t n a 1939 po dohodě ministerstva vnitra i s minis-
terstvem financí definitivně dávky ze zastavených ploch 
schváleny. Je zajímavé, že pak i druhé obce, které byly 
v téže těžké situaci jako Chabry-Čimice, použily okamžitě 
tohoto východiska a hned také žádaly o schválení podob-
ných dávek. Tím byla velká křivda na starousedlících 
zásluhou F. Schútze odčiněna. Konečně se chmurná 
situace se stavbou školy poněkud vyjasnívá. Obecní 
školní dávky schváleny a uskutečnění potřebné půjčky už 
je na obzoru. 

P ů j č k a p r o v e d e n a . Byl to Pensijní ústav zaměst-
nanců, Praha II, Dittrichova. Poskytl půjčku I V 2 milionu 
korun se 68 pololetními splátkami. Úroky a splátky činí 
5t/2%>. Podmínka: stavební dohled jejich stavitelem za 
odměnu V2 % z celé rozpočtové sumy. 

R o k 1 9 4 0 — II. e t a p a z a p o č a t a 2 9 . VII. Stavba 
II. etapy mohla být konečně 29. července započata. Dosa-
vadní budova prodloužena směrem západním. Střecha 
z I. etapy snesena a stavěna hned dvě poschodí. Leč mezi 
stavbou vzrostly zase těžké mraky na obzoru. Vzhledem 
k válečné době byl dán všeobecný zákaz staveb a pří-
staveb. V tu dobu úřadující vládní komisař, vzpomenutý 
již Ferd. Schutz v přesvědčení, že stavby školy se zákaz 
ten netýče, dal školu stavěti dál, nedbaje ani dalších 
výstrah. Jedině jemu lze děkovati, že stavba byla vůbec 
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ukončena, a že vzal veškerou odpovědnost se stavitelem 
Bartákem na sebe. 

R o k 1 9 4 1 . V e stavbě bylo usilovně pokračováno, 
takže se v m ě š ť a n s k é š k o l e mohlo již 1. ř í j n a 
1941 z a p o č í t i s v y u č o v á n í m . V obecné škole 
1. listopadu 1941. Prvním ředitelem byl jmenován Karel 
Lodr. 

D o k o n č e n á s t a v b a š k o l y . V celé budově je 
12 učeben, 2 sborovny, 2 ředitelny, 2 kabinety a 1 ku-
chyně. Soukromý byt školníka a ústřední topení pone-
cháno na pozdější dobu. Jen když byly nejnutnější učebny. 
Po tolika svízelích a překážkách byla přece jen stavba 
školy dokončena. — V r. 1914 dokončovány přípravy na 
stavbu školy, projektované na rok 1915, a po 26 letech 
teprve provedena! Všechny školní děti v Chabrech a Či-
micích, obecná i měšťanská škola, mají svůj pevný útulek. 
Nebudeme se už doprošovat Prahy ani Bohnic, aby našim 
dětem poskytly na nějaký čas přístřeší. 

R o k 1 9 4 2 . V tomto roce zřízena tak zv. pomocná 
škola pro děti, které méně rychle chápou, takže třeba se 
jim více věnovati. Je umístěna ve staré školní budově 
v Dolních Chabrech. V téže budově jsou i dvě oddělení 
mateřské školy, a to pro ty nejmladší, které si jen hrají, 
a pro starší, které se již pomalu připravují ke vstupu do 
prvé třídy. Mateřská školka je i v Čimicích v najaté 
světnici v č. 10. 

R o k 1 9 4 3 . V tomto roce měla měšťanská škola 
5 učeben, ježto čtvrtá třída měla jednu poboční třídu. 
Bylo zde 173 žáků, učitelský sbor měl 10 členů, ředitele 
a tři učitele náboženství. V obecné škole bylo v 10 učeb-
nách 350 žáků, 10 učitelských sil, 3 učitelé náboženství. 

V ý l o h y na u d r ž o v á n í š k o l y . Udržování školy 
stálo 32.679 K, palivo pro celou školu 29.546 K, pomůcky 
školní 7.917 K, desinfekce 884 K. Celkem 71.026 K vydáno 
správou školy. Uskutečněny byly dvě výpůjčky na školu: 
350.000 K, úroky a splátky činily 23.871 K, druhá půjčka 
1,500.000 K, úroky a splátky činily 84.698 K. 

R o k 1 9 4 4 a 1 9 4 5 . Od prázdnin do vánoc bylo pra-
videlné vyučování. Počátkem roku 1945 se pro naprostý 
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nedostatek paliva nevyučovalo. V březnu pak, kdy by se 
pomalu mohlo pomýšlet, na vyučování, přišel do obce větší 
díl německého vojska a ubytoval se z nedostatku jiných 
místností ve školní budově. Aby děti nebyly vůbec bez 
vyučování, bylo použito v březnu staré školní budovy 
o třech místnostech a současně i tanečního sálu v hostinci 
F. Procházky v Dolních Chabrech. Pro školní děti v Čimi-
cích zřízena znovu bývalá učebna v truhlářské dílně č. 10. 
Bylo by bývalo použito i tanečního sálu pana Klikorky 
v Horních Chabrech, leč i tam bylo vojsko. 

Pak už však vzhledem k vzrušeným a neklidným pomě-
rům vyučování vůbec přestalo. 

Dne 6. května 1945 odtáhlo - nuceně - německé vojsko 
ze školy. Za krátký čas na to určeni všichni zdejší Němci 
a Němky k úklidu a mytí celé školy, aby mohlo být zase 
započato s vyučováním. To se stalo dne 20. května. Tak 
konečně po pětiměsíční přestávce vchází naše žactvo zase 
do své školy! Tou neblahou válkou ani škola ušetřena ne-
byla. Ale mohlo to být ještě horší. Ve válečném roce 1943 
měla být přičiněním Dra Tilsche, tehdy člena obecní 
správní komise, zřízena ve škole německá pomocná škola 
pro 50 dětí nákladem asi 1 milionu K; projekt padl pro 
náhlé úmrtí původce, a pak, že nebyla škola vybavena 
ústředním topením. To jedině je od zabrání školy odradilo. 

V době revoluce německá posádka opevnila budovu ve 
II. poschodí a i na střeše kulomety. Vyjednáváním a vhod-
ným manévrováním Němci se vzdali a vydali zbraně. 
V provisorní malé dvoutřídní budově zřízena byla vojen-
ská nemocnice. 

Nyní zase bude škola klidně a nerušeně plniti vznešený 
svůj úkol, býti zdrojem vzdělání našich dítek. 

v ý v o j obce a obecní zř ízení 

Pohlížiíme-li do minulosti na způsob vedení našich obcí, 
na samosprávu jejich, musíme vše rozdělit na dva úseky. 
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Prvý z dávné minulosti až do roku 1848, druhý od tohoto 
roku až dodnes. 

V starých dobách, až do r. 1848, veškerá správa politic-
ká, berní i soudní spočívala výhradně jen v rukou vrch-
ností. Ty měly hlavně v dřívějších, dávných letech neoby-
čejnou pravomoc, ba i na hrdle v jistém čase trestat mohly. 

Teprve v dobách terezínských a josefínských byla jejich 
moc značně okleštěná. 

Ani krajská města, jež se stala v roce 1751 trvalými 
sídly krajských úřadů, nedovedla vrchnostenský vliv od-
straniti. 

Teprve rok 1848 učinil tomuto násilnému jednání rázem 
konec a vesnický, stále utlačovaný, poddaný člověk byl 
pojednou svobodným občanem. 

V starých dobách vedl správu obce rychtář, vrchností 
libovolně jmenovaný. K ruce měl několik »starších«, kteří 
v mezích, jim určených obec spravovali a po případě 
menší místní spory urovnávali. 

Rychtáři a starostové. 

V Čimicích rychtáři nebývali. Byl tam jen dvůr a dva 
chalupníci. Teprve v roce 1782 byl dvůr rozparcelován 
a v roce 1788 byla již obec z části osídlena. 

Chabry Dolní a Horní byly stále od sebe odděleny, kaž-
dá obec byla úplně samostatná, každá měla svého rych-
táře. I vrchnosti jejich byly dlouho, až do roku 1719 každá 
jiná. Známe dosud 20 starostů a rychtářů chaberských. 
Jejich jména a doba působení jsou uvedeny v knize »Ma-
jitelé usedlostí v Chabrech* ve zdejším archivu. Nejdelší 
dobu starostoval Václav Napravil z čís. 11, celých 22 let. 
O posloupnosti starostů od prvé světové války a o obec-
ním zřízení vůbec, bude uvedeno později. 

Chaberský archiv. 

V chaberském archivu není nic pozoruhodnějšího ze 
starších dob. Starší úřední listiny nemají zvlášť zajíma-
vého obsahu. Cennější by snad byly staré kupní smlouvy, 
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z větší části německy psané, z let 1814—1839. V tu dobu 
obec prodávala části obecních pozemků, patrně jí daro-
vaných tehdejší vrchností. Byly to menší parcely, jednot-
livcům odprodávané buď na stavbu domků nebo na jejich 
rozšíření, nebo na zahrádku. 

Cennější už je školní archiv ve školní budově. Jsou zde 
různé spisy hned z počátku minulého století a tak se zde 
jeví obraz celého školního života od počátku minulého 
století; rovněž i stará pamětní kniha. 

Jednu věc však máme v obecním archivu opravdu zají-
mavou a cennou, a to »rychtářské právo«. Je to dřevěná 
ruka přirozené velikosti, s prsty v pěsf zaťatými. Všech 
5 prstů je čisté a jemně vyřezáno. Další část ruky, od pěsti 
až k loktu, je na soustruhu čistě vykroužena. Jak už se 
z názvu: »rychtářské právo« jeví, mělo tím býti dokumen-
továno právo a moc rychtářská. Proto prý v sezení 
obecních starších měl předsedající rychtář před sebou 
»rychtářské právo« na stole. Pisatel tohoto spisu sám se pa-
matuje, že vídal jako malý chlapec, ještě před rokem 1870, 
že obecní posel při roznášení úředního spisu měl spis 
volné připevněný na zápěstí »rychtářského práva« (ruky) 
a odtud spis adresátu četl. Zdá se, že se tím měla zvýšit 
vážnost a respekt k úřednímu spisu. 

Povšechný přehled obou obcí, Chaber a Čimic. 

Obě osady leží v bezprostřední blízkosti Prahy a svými 
domy se nynější Velké Prahy téměř dotýkají. Z větší části 
leží v rovině, jen na západní straně je mírný sklon k se-
veru až do Draháňského údolí, odkud pak půda dosti 
značně stoupá dáte na sever. 

Co se vlhkosti půdy týče, jeví se jen na straně ďáblické 
proti Dolním Chabrům v mokrých letech voda, často i na 
povrchu půdy. Rovněž tak i v Drahaňském údolí. To však 
jen v míře nepatrné. 

Půda je zde většinou písčito-hlinitá, ne těžká. Spodina 
z větší části »žlutka«, cihlářská hlína. Jen od Dol. Chaber 
k severu po celé šíři až k hranicím Brněckým je půda 
z části více nebo méně jílovitá, ojediněle křemenitá. 
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Celkem tedy možno říci, že je v obou obcích zemědělská 
půda prostředně dobrá. V katastru čimickém je o něco 
lepší. 

K a t a s t r y . Naše obce se skládají ze dvou katastrů, či-
mického a chaberského. Prvý se skládá jen z pozemků, pa-
třících do roku 1782 dvoru čimickému. V uvedeném roce 
byl rozparcelován a chaberským a čimickým usedlíkům 
rozprodán. Původní výměra tohoto katastru činila okolo 
314 ha. 

V roce 1921 se tehdejší zemský výbor usnesl, že celý či-
mický háj i s některými pozemky při něm, ve výměre asi 
62 ha, připojí ke katastru bohnickému, ač dosud patřilo 
vše ke katastru čimickému. Příslušné usnesení o tom za-
slal zdejšímu obecnímu úřadu patrně s odvolací lhůtou. 
Tehdejší starosta p. 2. zaslaný připiš obecnímu úřadu 
patrně ani nečetl, zůstal prostě nepovšimnut. Následkem 
toho se žádné kroky na obhájení vlastnictví obce neuči-
nily a celý háj s příslušnými k němu pozemky, ba i několik 
soukromých pozemků, odepsány z katastru čimického a 
připsány do katastru bohnického, což vše knihovně pro-
vedeno. Osada čimická podala později odvolání proti za-
brání těchto pozemků, leč protest byl zamítnut. Nicméně 
pohlížíme-li na věc se stránky právnické, dlužno se nad 
tím pozastaviti. 

Vzrůst osad. 

Až do roku 1927 se celkem naše osady jen pozvolna roz-
šiřovaly. V tomto roce však rozparceloval V. Malý z č. 6 
svůj pozemek č. p. 409, nedaleko okresní a státní silnice, 
na stavbu malých rodinných domků za velice nízké ceny, 
a prudký stavební ruch rázem započal. A to tím spíše, že 
hned na to parceloval i jeho soused Fr. Stejskal z č. 11 po-
zemek při okresní silnici, směrem k státní silnici. V Čimi-
cích se počalo na stavbu malých domků parcelovati v roce 
1928. První počala A. Nováková na pozemku čp. 253. 

A tak rostly domky ve všech osadách a přibývalo jich 
stále až do roku 1940. V tu dobu němečtí okupanti, potře-
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bujíce veškerý stavební materiál, rovněž i pracující lid 
k svým válečným účelům, všecky stavby zakázali. Po-
volení ke stavbám rázem přestalo, ba i rozestavené domy 
se později zakazovaly dostavovat. A tak po 6 let nové 
stavby nepřibývaly. 

V roce 1946 nebylo zase možno pro nedostatek a dra-
hotu stavebních potřeb a rovněž i mzdových cen domky 
stavěti. Podáváme zde přehled o pohybu obce rokem 1843 
počínajíc. 

Počet obyvatel a domů rokem 1843 počínajíc: 

Rok 
Chabry | Čimice j Celkem 

Rok 
domň obyvatel !; domů 1 obyvatel | obyvatel 

1843 49 243 !, 18 S 64 307 

1857 51 412 18 90 ~ 502 

1869 51 432 I 20 110 542 _ 

1880 57 1 
! 

532 li 1 |i 20 j 102 634 

1890 j 57 | 632 í 21 127 i 759 1 
1921 89 787 ! 

i- 35 265 1002 
| 

1930 i 273 1737 ij 119 | 811 2548 

1936 353 2587 ~ 2 1 2 ~1298 3885 

1940 445 2838 i 269 1692 4530 

1946 475 2561 j' 279 1297 j 3858 

Okresní a obecní samospráva od r. 1848-1945. 

Po r. 1848 byly zvolna zřizovány různé veřejné úřady: 
c. k. okresní hejtmanství, c. k. okresní soudy, potom 
okresní výbory, bezprostřední dohlédací úřady nad ob-
cemi. Původně byly Cechy rozděleny na župy, pak kraje. 
Naše osady patřily k župě mladoboleslavské, pak ke kraji 
kouřimskému. To bylo již počátkem 15. století. Současně 
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náležely k okresu karlínskému, kde byly veškeré vyšší 
úřady. V druhé světové válce se jména nadřízených úřadů 
měnila. 

Volby obecních zastupitelstev. 

Ihned po ukončení první světové války konány horlivé 
všeobecné přípravy k novým, zcela demokratickým vol-
bám. 

V roce 1912 konány v Chabrech poslední volby podle 
starého tehdejšího obecního zřízení. Právo voliti do obec-
ního zastupitelstva měl a volen býti mohl jen ten, kdo 
platil dané. Vedle toho i inteligence, v obci učitelé, kněží 
a pod. Voliči se dělili na tři volební sbory. Nejvíce platící 
byli ve sboru prvém, druzí ve druhém a nejméně platící 
ve sboru třetím. Vše podle přesně uvedeného klíče. Ve tře-
tím sboru jich bylo nejvíce. Při posledních volbách před 
světovou válkou r. 1912 byl zvolen starostou Josef Hu-
deček a když se ještě v tomto roce poděkoval, zvolen 
Karel Dvořák. Za dva roky na to vypukla I. světová válka, 
kdy volby konány nebyly a tak zastupitelstvo toto řídilo 
obecní věci celých 7 let, až do roku 1919. 

Hned po válce konány pilné přípravy k novým volbám 
na základě demokratickém. Zákonem ze dne 30. ledna 1919 
nařízeny volby na základě rovného, přímého, tajného vše-
obecného hlasovacího práva. Každý svéprávný občan i 
občanka (dříve volili jen muži) od stáří 21 let, byl-li stát-
ním občanem, měl volební právo. 

První volby konány v hostinci »Na Kovárně* dne 15. 
června 1919. Volily jen tři politické strany a dostaly 
strana sociálně demokratická 308 hlasů, na něž připadlo 
9 mandátů, strana národně sociální obdržela 99 hlasů a 3 
mandáty, strana republikánská (agrární) 100 hlasů a 3 man-
dáty. Za starostu zvolen příslušník tehdejší strany soci-
álně demokratické (komunistické nebylo) Josef Ženíšek, 
který po dvou letech odstoupil. Místo něho byl zvolen 
příslušník strany národně sociální Fr. Karásek. Později, po 
uplynutí volebního tříletí, konány ještě do II. světové 
války čtverý volby s tímto výsledkem: 
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Další vedení obecní samosprávy. 

Až do roku 1935 konány obecní volby pravidelně. V tom-
to roce při volbě starosty neuposlechlo obecní zastupitel-
stvo nařízení okresního hejtmana, bylo proto rozpuštěno 
a dosazen vládní komisař v osobě Jos. Čermáka z Ďáblic 
až do 25. VI. 1935. Na to konány nové volby a starostou 
zvolen Jan Hofman fstr. nár. soc.). Dne 28. VIII. 1938 bylo 
obecní zastupitelstvo znovu rozpuštěno z toho důvodu, že 
vládním nařízením byla rozpuštěna strana komunistická. 

Jako vládní komisař byl dosazen Ferd. Schútz, úředník 
šekového úřadu v. v. Úřadoval od 28. IV. 1939 do prosin-
ce 1941. V tu dobu za německého režimu byla 26. prosince 
německou vládou dosazena pětičlenná obecní správní ko-
mise. Sestávala ze dvou zdejších Němců, dvou Čechů, 
Václava Malého a Václava Turka. Předsedou byl Jos. Hav-
líček, kontrolor politické správy v. v. na Smíchově. 

Tato Němci dosazená správa obce, úřadovala až do 
konce II. světové války, do počátku května 1945. 

Další vedení obecní samosprávy od konce I. do konce 
II. světové války. 

Z počátku, po r. 1918, vedl celou obecní agendu starosta 
obce sám, a to ve vlastním bytě. Teprve v roce 1927 
obecní úřad přesídlil do vlastních nebo lépe řečeno do 
místností, najatých obcí hornochaberskou. 

V témž roce byl přijat i obecní tajemník, prvá skutečně 
placená síla v obecním úřadě. Pak postupem času, při 
stálém vzrůstu obce přibyl účetní a několik výpomocných 
sil, jakož i písařka na stroji. A le později, po vypuknutí 
II. světové války, bylo třeba zříditi ještě zvláštní zásobo-
vací oddělení a najmouti poblíže obecního úřadu dvě další 
místnosti s několikačlenným personálem s předsedou 
v čele. 

Různá další zařízení a usnesení o sloučení tří osad. 

Okolo roku 1940 bylo provedeno sloučení tří osad v je-
dinou obec s úředním názvem Chabry Dolní. Dosavadní tři 



místní zastupitelstva zrušena i s místními starosty. Jmění 
a majetek osad přišel ovšem v majetek jediné politické 
obce: Chabry Dolní. 

Pojmenování ulic. 

Krátce před II. světovou válkou bylo usneseno obecním 
zastupitelstvem, aby veškeré ulice byly pojmenovány a 
tabulkami na každém rohu označeny. Pohříchu se tabulky 
dlouho na svém místě neudržely. Přišla německá okupace 
a vbrzku na to nařízení, že veškeré veřejné nápisy, ať 
kdekoliv, musí býti německo-české. Úřadující v tu dobu 
vládní komisař Ferdinand Schíitz dal sice tabulky se-
jmouti, ale jiné nevyvěsil. A tak tabulky čekaly trpělivě 
kdesi ve skladišti, až budou němečtí vetřelci vyhnáni, aby 
mohly zase na původní své místo. 

Nové číslování domů. 

Obecní zastupitelstvo se v roce 1938 usneslo, provésti 
nové číslování všech chaberských domů tak, aby obě 
osady měly očíslování jednotné, společné. Dosavadní očí-
slování domů v Dolních Chabrech zůstane, ale jejich po-
slední číslo bude základním číslem pro Horní Chabry. 
Poslední číslo v Dolních Chabrech bylo 142, první číslo 
v Horních Chabrech místo 1 bylo tedy 143 a tak se pokra-
čovalo, až byly očíslovány všechny domy. Další číslo 
dostane nový dům bez ohledu, zda bude postaven v Dol-
ních nebo Horních Chabrech. Očíslování domů v Čimicích 
zůstalo nezměněno. 

Obecní účty a výpočty. 

Největší potíží ve zdejší samosprávě byly peněžní ne-
snáze, které vyvrcholily zvláště při stavbě nové školy. 
Jak již uvedeno, obec od r. 1927 přímo úžasně vzrůstala, 
a tím současně rostlo i vydání, nepoměrné k příjmům. 
Průmyslové závody, až na dvě cihelny zde nejsou a maji-
telé stále přibývajících nových domků jsou ode všech 
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daní a dávek osvobozeni. Z počátku si obec vypomáhala 
zvyšováním obecních přirážek u starousedlíků, ale to ne-
mohlo jít do nekonečna. To uznala i vláda, a zákonem 
z roku 1925 určila nejvyšší přípustnou míru obecních při-
rážek a to 400% ke všem přímým daním pozemkovým 
v obci předepsanvm. Přirážka z domovní daně směla činit 
jen 150%. 

Pouze při povolování novostaveb má obec jistý příjem, 
vybírajíc z utržené částky za prodanou parcelu 12% na 
úpravu ulic a pak různé dávky, aniž se tím příjem obce 
nějak zvláště zvyšuje. 

Správa obce po válce. 

Mlhavá už skoro vzpomínka na 15. březen roku 1939, 
kdy za pozdního sychravého večera vpadlo do našich obcí 
náhle německé říšské vojsko: dělostřelectvo. Přes 150 koni 
ustájeno v obou obcích ve stodolách, z části i ve chlévech. 
Mužstvo obsadilo všechny hostince a starou školu; nová 
v tu dobu ještě nestála. V Dolních Chabrech měli polní 
kuchyň před hostincem Na Kovárně, a třetí den nás už po-
nižovali tím, že vařili pro naše lidi v nastrojeném předpo-
kladu, že mají hlad — polévku. Přišlo i více dětí, ale vy-
skytlo se i několik žen, které nastavovaly své misky. 
Němci v říši se pak chlubili, jak zde krmí hladové obyva-
telstvo. Také národní hrdost! 

Ani zdaleka nikdo nepomyslil, že nás budou nezváni 
němečtí vetřelci trápit, mučit a vraždit přes 6 let. 

Po nesmírných útrapách téměř celého světa byli však 
konečně přece němečtí surovci zdoláni. U nás jim došel 
dech 5. až 9. května 1945. Naše nová republika se počala 
zvedat po nesmírných utrpeních k vlastnímu samostat-
nému životu. 

Vládní provolání. 

Vláda vydala v Košicích první provolání k národu, 
v němž vychází ze zásady, že jediným zdrojem státní moci 
je lid. Výrazem toho jsou národní výbory, zvolené lidem 
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v každé obci, okresu i zemi. Národní výbory jsou nejen 
představiteli vůle lidu, nýbrž také orgány státní správy 
v obvodu své působnosti. Právo a moc dřívějších okres-
ních hejtmanů a zemských presidentů přechází na pří-
slušné národní výbory. 

Jinde zase se uvádí: Na venkově se připravuje konfis-
kace půdy, která náležela cizácké šlechtě, Němcům, zrád-
cům. Tato půda bude rozdělena mezi náš drobný země-
dělský lid, který si po vydání příslušného zákona provede 
rozdělení sám. Podepsán předseda vlády Zdeněk Fier-
linger a 24 členů vlády. Totéž znárodnění bude provedeno 
u velkých průmyslových závodů, dolů a peněžních ústavů. 
Závody budou vedeny závodní radou, kterou si dělnictvo 
samo mezi sebou zvolí, s příslušným předsedou. 

Z toho je viděti, že nastávají veliké změny v celém ve-
řejném životě a že vše bude naprosto odlišné od doby 
z prvé republiky. Rovněž tak i vedení obce bude zcela jiné. 
Řada různých bývalých politických stran, hlavně strana 
agrární, národně demokratická, živnostenská a jiné menší 
strany se zrušují. Zůstane pouze strana komunistická, so-
ciálně demokratická, národně socialistická a strana lidová. 
Proto se vydávání deníků zrušených stran zastavuje. Jsou 
to Venkov, Národní listy, Národní politika a jiné. 

První volby do obecního národního výboru. 

Hned vzápětí po odchodu posledního německého oku-
panta z obce, uchopil se vedení obecních věcí sedmičlenný, 
hned počátkem války seskupený tajný podzemní výbor, 
s Ferd. Schutzem v čele. V několika dnech na to, 11. května 
svolala komunistická strana veřejnou schůzi lidu na pro-
stranství za novou školou. Po přednesení několika případ-
ných proslovů o nové naší republice, čtena kandidátní lis-
tina 30 členů, kteří mají býti voleni do ustavujícího ná-
rodního výboru. Z části byli v ní zastoupeni i členové 
strany sociálně demokratické a národně socialistické. 
Čtvrtá, vládou povolená strana, lidová, v tu dobu ještě 
v Chabrech ustavena nebyla. 
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Obecní účty. 

Slabou stránkou při vedení obecní samosprávy bývalo 
obecní účetnictví. Vše měl v rukou starosta a kontrola 
byla nepatrná. Větší vázaná kniha a účetní přehled obec-
ního hospodářství za celý rok namnoze na jediné stránce. 

Dvě rubriky vedle sebe, příjem a vydání, kde byly po-
stupně zanášeny obě položky. Po ukončení roku svolán 
obecní výbor, jednotlivé položky se přečetly, některý 
člen výboru přepočítal příjem a vydání a kde byl správný 
výbor, vyžádal si i doklady na jednotlivé položky. Teprve 
později, hlavně ve větších obcích, se vypracoval i rozpočet 
na příští rok. Tím bylo veškeré účetnictví na celý rok vy-
řízeno. 

Avšak i berní úřad si vyžadoval pomoci starosty pro 
vybírání c. k. daní. Silná velká kniha, s příslušnými rub-
rikami, v nichž každý poplatník měl svou stranu a tam 
vpředu zanesený předpis daní, jak státních, tak samospráv-
ných přirážek. Předpisy ty zasílal každoročně berní úřad. 
Obecní přirážky si stanovila ovšem obec sama. Teprve po-
čátkem 20. století vznikala nespokojenost, hlavně starostů, 
s vybíráním daní, a zvolna se od této povinnosti — ne-
honorované — upouštělo. Berní úřad nečinil proti tomu 
námitek. 

V dobách I. světové války vycítil tehdejší zdejší starosta 
naprostou nedokonalost obecního účtování, nepřehlednost 
a přímo nemožnost řádné revise. Použil proto zásad účet-
nictví, provedených v politickém okrese českobrodském. 
Opatřil si předepsané tam zvláštní tiskopisy, založil dru-
hou kontrolní knihu, v které se po skončení roku jasně 
ukázalo, kde se jaká chyba nebo omyl stal během roku. 
Kniha ta teprve dokázala, že je přímo nezbytná k vedení 
správného účtování. Pohříchu však jeho nástupce vedl 
účty zase jako dříve . .. Konečně teprve v roce 1927 nad-
řízené úřady samy uznaly, že je nutné věnovati obecnímu 
účetnictví více pozornosti, vydaly tiskopisy a zavedeno 
nové, přehledné účetnictví, sestávající z několika různých 
knih. 

Chabry-Ciuiice 6 81 



Výňatky z obecních účtů. 

R o z p o č t y : 
V roce 1911 vydání rozpočteno na 3.764.— Kpřiráž. 36% 

„ 1917 „ „ „ 6.995.—K „ 66°/o 
„ 1920 11 „ „ 22.803.—K „ 100% 
„ 1926 „ „ 11 35.860.—K „ 140% 

V r . 1929 byl příj. 148.278.- K, vyd. 148.279.- K, — 
„ 1935 , , 1, 183.269.- K, „ 184.137.-Kf — 
„ 1942 ,, „ 637.827.- K, M 753.337.- K, přir. 400% 
,, 1944 „ „ 868.819.- K, „ 902.178.-Kř přir. 400% 

školní přir. 135% 

Význačnější obecní příjmy. 

V roce 1940 vynesly obecní přirážky 27.740 K, v roce 
1944 vynesly 40.760.— K. V roce 1943 dávka ze zastave-
ných ploch vynesla 92.497.— K, v roce 1944 124.000.— K. 

Roku 1943 poslední dávka z používaných místností 
59.593.— K. R. 1942 dávka z obecního hřbitova 21.009.— K, 
v roce 1943 příjem 9.095.— K. 

Podpory, subvence a odpisy v roce 1944. 

1. Na úhradu nekrytého schodku povoleno . 104.900 K 
2. Mimořádná podpora na stavbu školy . . . 40.000 K 
3. Z prostředků zem. a stát. podpora na školu . 337.000 K 
4. Od býv. okres zastupitel. Praha-venkov-sever 75.000 K 
5. Na výlohy spojené se zásobovací agendou . 25.000 K 
6. Mimořádná podpora na totéž z r. 1943 . . 50.000 K 
7. Na různé potřeby oběma hasičským sborům 15.100 K 
8. Stát převzal celý dluh na školu a sám ho 

úrokuje 1,719.500 K 
Odpis tohoto značného dluhu provedl bývalý předseda 

obecni správní komise v roce 1942—1945 Josef Havlíček. 
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Význačnější obecní vydání. 

Rok 1943. Ze zápůjčky 350.000.— K v r. 1937 na školu 
úroky a splátky 23.871.— K. Roku 1943 ze zápůjčky 
1,500.000.— K rovněž na školu, úroky a splátky 84.698.—K. 
R. 1935 byl nejhorší pro nezaměstnanost. Celková pod-
pora činila 217.887.- Kč. Vládou poskytnutá výpomoc, a to: 
lístky na potraviny, chléb, mléko, brambory, uhlí, vánoční 
příspěvky. Od obce v hotovosti 2.445.— Kč. R. 1942. Vy-
dání na chudinství 36.782.— Kř v roce 1943 15.839.— K. 
Rok 1942. Výlohy za zásobovací agendu: příspěvek 
10.000.— K, výlohy 25.018.- K. R. 1943. Výlohy za záso-
bovací agendu: příspěvek 10.000.— K, výlohy 40.696.— K. 
R. 1942. Na hasičské potřeby sborů Chabry a Čimice 
24.000.— K. R. 1943 rovněž pro chaberský a čimický sbor 
15.100.— K. 

Stav dluhů obce v roce 1944. 

Dne 1. července 1944 činily dluhy politické 
obce 

pomocný fond, na základě usnesení minis-
terstva vnitra a financí podle zákona ze 
dne 6. dubna 1935 č. 69 Sb. z. převezme 
celý školní dluh podle stavu 1. VI. 1944 . 

Politická obec Chabry dluhovala tudíž po 
1. VII. 1944 

Aktiva a pasiva obce. 

V r. 1940 činila aktiva polit, obce celkem 
V témže roce pasiva činila 
V roce 1943 činila již aktiva 
V roce 1943 činila pasiva 
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2,176.820.—K 

1,719.500.— K 

457.320 K 

1,483.582.—K 
1,841.762.—K 
2,538.064.— K 
2,188.813.—K 



komunikace - dopravn í p r o s t ř e d k y 

Nelze ani dosti posouditi ohromný přímo pokrok lid-
ského důmyslu a vědění, jaký nastal během 19. a 20. sto-
letí. Od začátku 19. století počaly se štěrkovati silnice a 
současně počala i stavba říšských a zemských silnic za 
pevně určených technických podmínek, jako: šíře, stou-
pání atd. Stavba okresních silnic započala okolo r. 1865. 

Jediná státní silnice, kolem Chaber vedoucí, začala se 
stavětí již v druhé polovině 18. století a měla spojovat 
Míšeň a severní země s vídeňskou silnicí přes Moravu do 
Rakous. Byla však teprve v roce 1800 ukončena. 

První okresní silnice chabersko-ďáblická byla postavena 
r. 1895. Dnes nelze ani dost dobře chápati, proč se tato 
silnice tak dlouho nestavěla. V tu dobu se počala ve 
větším rozsahu pěstovati řepa, a jediný cukrovar, který 
měl silniční spojení s Chabry, byl až ve Vodolce. Řepa se 
sice skládala ve zdejší filiální váze, ale v zimě se musila 
odvážeti až do Vodolky. Rovněž trvalo celý den, než se do 
obce dovezly řepné řízky. A přece cukrovarský čakovický 
komín byl viděn před Chabry, jak se tam řepa zpracovává 
a jak se z komína valí dým. Silnice z Ďáblic do Čakovic 
sice byla, ale z Ďáblic do Chaber ne. Menší důležitost měla 
pro čimickou obec silnice, vedoucí z Bohnic k Čimicům, 
poněkud se uchylující a pak rovně směrem východním na 
státní silnici ústící. Byla to tehda jediná silnice, spojující 
Bohnice s Prahou. Pro Čimice měla větší význam teprve 
když chabersko-čimická silnice vyústila až na tuto silnici 
bohnickou. 

R. 1901 postavena - vlastně jen úsek její - silnice okresní, 
vedoucí od státní silnice přes Dolní Chabry až k rozcestí 
brněckému, kde byl později postaven nový hřbitov. Pak se 
měla silnice vést dále k Brnkám, už ale asi nepovede, ježto 
Brnky mají silnici i do Přemyšlené, a dále ku Praze. Trvalo 
to i zde dlouho, než ke stavbě silnice došlo. A přece ne-
bylo potřebnější silnice nad ni. Na západní straně 
»zámečku« byla bývalá vozová cesta úplně utopena. Za 
dešfů se tam sbíhala voda se tří stran, a odtok nebyl 
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žádný. Voda a bláto čekaly, až je sluníčko vysuší 
Další pak cesta od čís. 5 až k čís. 7 měla tak prudké stou-
pání, že co chvíli tam nějaký povoz vázl. Totéž i dále, od 
č. 10 až ke kovárně č. 36. A takový stav byl v obci u samé 
Prahy, to ještě počátkem tohoto století. Nejlépe se stavěla 
silnice čimicko-chaberská r. 1912. Vedla takřka rovinou, 
od státní silnice u Horních Chaber, přes ně, pak rovnou 
čarou až ke křižovatce dvou polních cest — nová cesta do 
Dol. Chaber vedoucí — odtud se uhýbá v pravém úhlu 
směrem jižním do Čimic a za nimi týmž směrem, až se 
připojí k silnici bohnické. Teprve zde za Čimicemi byl 
terén nepříznivý, místy ostré stoupání, takže úprava této 
části byla dosti nákladná. 

Obec chaberská musí míti na zřeteli ještě jednu nezbyt-
nou stavbu silnice v čase co nejkratším, a to je spojovací 
silnice mezi Dol. a Hor. Chabry. O její nezbytnosti není 
třeba ani mluvit. Těžké povozy a auta všeho druhu musí 
se této cestě vyhýbati až přes státní silnici. Rovněž i sta 
lidí tudy denně prochází a v čase podzimním a jarním se 
brodí v blátě. Stavba však bude dosti nákladná, byt by 
jinak silnice byla dosti krátká. 

Pokud se týče vnitřní obce, hlavně ulic, jsou sice dosti 
výhodně položeny, všude v rovině, leč tvrdý podklad mají 
málokde. Proto bláto a zase bláto. Jen něco málo ulic je 
rádně jako silnice upraveno. Alespoň chodníky, sice ne-
dlážděné, jsou přece dosti schůdné. Na celkovou úpravu 
všech ulic obec ovšem nestačí, ač v posledních letech 
vybírá na stavebnících 12 K z každého sáhu zakoupené 
parcely. 

Polní cesty nejsou nikterak v dobrém stavu, jsouce jen 
velice zřídka štěrkem opravovány. Vedle toho má obec 
velkou svízel s potřebným k tomu kamenem, nemajíc 
nikde žádný lom. Jedině v Čimicích je slušnější lom. 

Za to dvě ubohé úvozové cesty v Chabrech doznaly pro-
nikavé změny. Cesta z Kratin, kol čimické cihelny směrem 
severním k sv. Václavu vedoucí, daleko ještě před vyústě-
ním na silnici chabersko-čimickou byla vodou tak vymleta, 
že místy byla až 4 m hluboká. Byl to dlouhý, hluboký 
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úvoz, na kterém voda mnoho a mnoho století pracovala, 
než ho do té hloubky vymlela. Před dávnými lety byla 
prý to hlavní cesta spojující na této straně Prahu se seve-
rem, vedoucí dolů až k Červeným vrchům a pak dále 
k Přemyšleni. 

V tom čase — v roce 1940 — neměla obec pražská dosti 
místa na skládku odpadků popelových a tak ochotně při-
jala nabídku obce chaberské, aby přebytečný popel vozila 
auty do tohoto úvozu. Vyplnění jeho bylo by na dolní části 
ještě vyšší, avšak nové domy, zdola postavené na západní 
straně, byly překážkou dalšího zavážení. Druhý, byť ne 
tak hluboký úvoz, byl pokračováním předešlého, pouze 
okresní silnice jej přetíná. Zde zase povolila obec skládku 
odpadového materiálu v době, kdy se počal projevovati 
stavební ruch, po roku 1925, a v několika letech byl úplně 
zavezen. Jen trochu úpravy by bylo zde třeba. 

Dlužno ještě podotknouti, že je v obci ještě několik, 
ovšem menších úvozových cest. Nejdelší z nich počíná 
u křižovatky nové cesty se silnicí chabersko-čimickou a 
odtud dolů až do Dolních Chaber-Chaloupek. I zde by bylo 
nanejvýše nutno úvozové cesty popelem zavážeti. Jaké 
výhody by tím byly získány! Prudké namnoze stoupání by 
se zmírnilo, rolníci by neměli s cesty na svá pole výstupky, 
jeli by rovně a konečně, nynější moderní široké stroje by 
pohodlně takto rozšířenými cestami projížděly, aniž by 
musily jezditi po sousedově, často zasetém poli. 

To je věc budoucnosti, a bylo by žádoucno, aby se to 
opravdu uskutečnilo. 

Dráhy. 

Nakonec se dlužno zmíniti o místní dopravě osob a 
zboží. Kolem zdejších obcí jsou sice všude železniční sta-
nice, jako Čakovice, Vysočany, Libeň Horní i Dolní, čtvero 
nádraží v Praze, Roztoky. Všech těch se sice podle potřeby 
používá, avšak všechny jsou nejméně hodinu od obcí 
vzdáleny. 
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Elektrická dráha. 

Stavbou elektrických drah v Praze získala obec Chabry 
výhodného spojení s Prahou. Elektrická dráha se přibli-
žovala k Chabrům takto: 

v roce 1910 prodloužena trať až na Libušák-vychovatelna, 
v roce 1924 od vychovatelny do Kobylis, Čimická ul., 
v roce 1937 Čimická ul.—Veltěžská ul., 
v roce 1939 Veltěžská ulice—vozovka na Ládví. 

Autobusy. 

Vedle toho počal zprvu jezditi jen jeden autobus. Byl to 
pokusný autobus z Prahy do Mělníka, ale neosvědčil se. 
(1912—14). Druhý pak r. 1921 od Vodolky, poštovní; měl 
u Chaber svou stanici. Byl stále přeplněn, takže v Kobyli-
sích často muselo obecenstvo, jedoucí do blízkých stanic 
vystupovati, aby uvolnilo místo cestujícím z obcí vzdále-
nějších. Brzy však i jiní podnikatelé, vidoucí tak velký 
zájem, pořídili si autobusy také, a po několika letech jich 
jezdilo kolem Chaber už několik. Pro Chabry byl nejvý-
značnější autobus zdibský, který vícekráte denně kolem 
Chaber projížděl, a měl konečnou stanici v Kobylisích, 
právě tak, jako autobus klecanský, původně z Vodochod 
vyjíždějící. Ostatní autobusy měly vesměs své stanice 
v Praze, z nichž především autobus mělnický. V pozděj-
ších letech druhé války autobusů pro nedostatek pohon-
ných látek stále ubývalo, a i těch několik málo jezdilo 
nepravidelně, a to jen ráno a večer, vozíce výhradně jen 
dělníky do práce a z práce. 

I v Čimicích měli pravidelné spojení s Prahou z Bohnic 
do Kobylis s půlhodinovým intervalem. Stanice na rohu 
bohnického paiku, u křižovatky okresní silnice. V roce 
1943 přestal jezdit. Hned však po válce, v červnu 1945 se 
zase autobusy pozvolna počaly uplatňovat. 
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posta - t e l e g r a f - t e l e f o n 
r o z h l a s 

V nejstarších dobách bývaly dopravy lidí i zboží jen 
soukromé, na vlastní náklad podnikané, a ovšem velice 
drahé. V pozdéjších dobách připuštěna za poplatek i sou-
kromá doprava, a poštovnictví bylo již zorganisováno. 
Byly zřízeny v celém Rakousku, a ovšem i jinde, poštovní 
stanice, kde bylo stále větší množství koní k jízdě připra-
veno. Cestující kurýr, přibyv často se zpocenými a unave-
nými koňmi do stanice, poručil si čerstvé spřežení a zas 
dále odjížděl za svým posláním. 

Už za Karla IV. udržováno bylo pravidelné spojení 
s hlavními městy evropskými, přerušené jen husitskou 
válkou. Pak zase oživlo, hlavně za Ferdinanda I., který už 
v roce 1527 zavedl úřad poštmistrů. Jak vpředu uvedeno, 
byly později připuštěny i soukromé zásilky, ale pošta byla 
v držení soukromých osob. Po roce 1769 byla v držení 
dvou šlechtických rodin, Tescaské a Paarovské. Když pak 
stát viděl, jak výnosná je pošta, vyplatil tyto rodiny a 
převzal ji ve vlastní správu. 

Vlastní světová, všestranná poštovní doprava nastala 
však teprve roku 1878, smlouvou o světovém spolku poš-
tovním se všemi kulturními národy. 

Pokud bylo možno v Chabrech u nejstarších pamětníků 
zjistiti, byla vždy pošta ve Zdibech, byť i později sídlo 
její bylo v sousední Veltěži. 

Není bez zajímavosti, že nedaleko Zdib, u státní silnice 
směrem severním ke Kralupům, je hostinec »Na nové 
poště« zvaný, a asi čtvrt hodiny dále větší usedlost, zvaná 
»Stará pošta«. Obě pošty pocházejí patrně z dob pojízdní 
pošty, kdy ještě dráhy nejezdily. Ovšem, že pošty nejez-
dily denně — snad týdně — a pak se celé okolí poštovními 
zásilkami podělovalo. 

Zdibská pošta byla připojena k poště líbeznické a ta zase 
vysílala svého posla na nádraží do Měšic. Poštovní posel 
ze Zdib docházel denně na poštu líbeznickou. Z Chaber 
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byl vysílán do Zdib posel, který poštu zdibskou převzal a 
po obci psaní a zásilky roznášel. Dlouho se platily zvláštní 
poplatky za doručení dopisů. Teprve v roce 1840 bylo 
prvně v Anglii použito poštovních známek a v krátkém 
čase na to bylo jejich používání zavedeno také v Ra-
kousku. 

Pokud Čimic se týče, byly dříve přiděleny k poštovnímu 
úřadu v Tróji a po čase, když byl v Bohnicích zřízen poš-
tovní úřad, přiděleny Čimice k Bohnicům. 

Ale i Chabry dostaly novou poštu, Ďáblice. Stalo se to 
na naléhání Ďáblic. Chtěly mít vlastní poštu, a Chabry to 
měly usnadnit. Stalo se tak v roce 1936, ale už po 2 letech 
byly připojeny ke Kobylisům. Teprve tím nastalo přímé 
spojení s Prahou. 

Nelze uvěřit, proč pošta do Chaber, hodinu od Prahy 
vzdálená, musila dělat po mnohá desetiletí cestu přes celou 
řadu železničních stanic až do Měšic, odtud na poštu lí-
beznickou a z ní pět čtvrtí hodiny teprve přes Zdiby do 
Chaber. Do Ďáblic šlo psaní velkou oklikou na Čakovice, 
pak na poštu ďáblickou a konečně do Chaber. V dohledné 
době bude zajisté i zde pošta. 

Ve světové válce — nevíme proč — přeložena chaberská 
pošta do Libně. Zřízení vlastní pošty očekává se co nej-
dříve. 

Telegraf. 

Telegraf má svůj původ ve Francii již v roce 1792, kdy 
ho bylo po prvé použito. Nemohl se však úplně vžiti, až 
teprve v roce 1832 Američan Morse sestavil praktické 
spojování dvou vzdálených stanic pomocí elektrického ve-
dení. Pak se zvolna všude rozšiřoval. V Rakousku zaveden 
v roce 1847, a zůstal ve státní správě. Do Chaber donášeny 
telegramy zprvu hlavně z Klecan, později z Kobylis. Po 
zavedení telefonu do obcí je ho zřídka používáno. 

Telefon. 

Do Chaber byl zaveden v roce 1930. Zavedení do obec-
ního úřadu stálo 8.050 Kč a byl také dán do provozu k ve-
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řejnému používání. Z počátku neměl přímé linky a byl 
veden přes Kobylisy. Po dvou letech, v roce 1932 měl už 
samostatné zapojení. V roce 1937 byl zřízen automat. Zá-
roveň dřívější poplatek 2 Kč byl snížen na 1 Kč. 

Po čase byly přihlášeny i jiné soukromé stanice. V Či-
micích si zřídil A. Klíč na svůj náklad telefonní stanici, 
kterou soukromníkům propůjčoval. V brzku na to bylo 
tam zřízeno ještě několik stanic. Telefonu je všude hojně 
používáno a má pro obyvatelstvo velkou cenu. 

Rozhlas. 

V Chabrech byl prvý poslech rozhlasu předveden či-
novnikem čs. rozhlasu 15. listopadu 1925. Anténa byla ve-
dena s vysoké střechy Stejskala k hostinci u Kulhánků, 
kde byl umístěn radiopřijímač a kam se dostavilo velice 
četné obecenstvo, aby po prvé vyslechlo různou hudbu 
i slova z cizích států. 

Brzy na to se počaly v Chabrech rozšiřovati radiopřijí-
mače. Z počátku bylo možno poslouchati jen pomocí 
zvláštních sluchátek, u každého ucha přidržovaných. Poz-
ději byly už nahraženy amplionem, takže sluchátek nebylo 
zapotřebí. Dnes už snad není u nás domácnosti, kde by 
nebyl radiopřijímač, jehož poslech vytlačuje často i denní 
listy, informuje posluchače o všech novinkách a událo-
stech mnohem dříve, než noviny. Za druhé světové války 
se rozhlas stal pro každého něčím naprosto nepostradatel-
ným. Ačkoliv němečtí okupanti všemožně bránili poslechu 
ciziny, i trestem smrti hrozili, ba mnohdy i hrozbu pro-
vedli, věděl skoro každý občan, co se hlásí z ciziny. Když 
ne ze svého přijímače, tedy od svých sousedů, kteří si už 
dovedli zprávy z ci2iny opatřiti. A byl to také náš pražský 
rozhlas, který dal podnět k pražskému povstání proti ně-
meckým okupantům. 

Po válce se rozhlas netušené rychle vyví jel . V roce 1946 
umístěny v Chabrech tři veřejné rozhlasové tlampače. 
V Čimicích byly rovněž instalovány. 
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bezpečnostní s lužba 

První zajištění bezpečnosti na venkově mívalo četnictvo. 
Bylo však ustaveno nejen k ochraně osobní a majetku, ale 
i jako státní orgán musilo hájiti zájmy státu, nestrpěti pro-
jevy proti státní moci a zabraňovati jakékoliv politické 
výtržnosti, jež by se proti státní moci projevovala. 

Četnictvo má svůj počátek ve Francii již v 15. století. 
Odtud název »žandarm«, t. j. muž ve zbrani. V Rakousku 
zavedeno teprve v prvé polovině devatenáctého století. 
Největšího významu dosáhlo četnictvo v letech 1850—60, 
v době bachovského absolutismu. V tu dobu používala 
vláda četnictva hlavně k pronásledování politických pro-
vinilců, a proto mu byla věnována všemožná péče. Bylo 
zřízeno devatenáct pluků četnictva a velitelem jejich byl 
sám podmaršálek, svobodný pán z Fichtenstammu. 

V té době činil náklad na četnictvo 100 milionů zlatých. 
Později se však z pluků stala zemská četnická velitelství. 
Bylo rozděleno na obvodní okresní velitelství a zde na 
místní stanice. Podřízeny byly politickým úřadům. 

Chaberské četnictvo. 

Do Chaber-Čimic docházelo četnictvo ze stanice vel-
těžské, před tím ze stanice trojské. Tehdy nosilo ještě 
typické klobouky s kohoutím peřím a teprve později do-
stalo po vzoru německém helmy. 

V dřívějších dobách chodili po obcích jen ojediněle. 
V obci se musili hlásit u obecního starosty. Měl zvláštní 
přihlašovací německou knihu, kde se znamenal kvůli kon-
trole den a hodina, kdy četník do obce přišel. Tato kniha 
je v obecním archivu. 

Když pak po prvé světové válce obec úžasně vzrůstala, 
přeložena četnická stanice z Veltěž do Chaber v roce 1935. 
Veltěže jako politická obec zůstaly při této stanici. 
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Strážníci. 

Typickou postavou v obcích a městečkách býval obecní 
strážník. V menších městech míval důležitý úkol oznamo-
vati městskému obecenstvu veškerá sdělení, jež si měst-
ský úřad přál ve všeobecnou známost uvésti. Za tím úče-
lem měl na ramenou připevněný buben, na který ostrými 
údery, dosti daleko slyšitelnými, na sebe upozorňoval. 
Když se pak občané sešli, silným důležitým hlasem sdělo-
val svou zprávu, po případě ji četl. Pak šel zase na další 
stanici. 

Chaberský strážník. 

Chabry se zmohly na obecního strážníka ke konci mi-
nulého století. Měl uniformu podle svého vkusu, několik 
hvězdiček na límci, čepici černou na způsob rakouské 
důstojnické a polodlouhou šavli v černém pouzdře. Byl 
především odpověden za bezpečnost v obci, byl obecním 
poslem a v poslední řadě i polním hlídačem v létě a na 
podzim. Zprvu míval u sebe velký notes, kam se mu hos-
podáři zapisovali s potvrzením místa a hodiny, když k nim 
v polích přišel. Později se s úsměškem vyprávělo, že místo, 
aby pozoroval škodnou v polích, pozoroval, kde je vidět 
nějakého hospodáře, a mnohdy dosti daleko jen pro pod-
pis se za ním vypravil. Proto byly později zápisy ty zru-
šeny, zajisté k velké strážníkově radosti. Ale ani povin-
nost polního hlídače se neosvědčila. Bylo na to poukazo-
váno, že hlídá za obecní peníze rolníkům, a proto byl 
zvolen zvláštní polní hlídač, později dva. Byli vedeni jako 
obecní přísežní hlídači, ale rolníci a majitelé pozemků 
předepsanou jim částku skládali u obecního úřadu. 

Když obec stále vzrůstala, zjednala si v roce 1921 ještě 
jednoho obecního strážníka. Nepobyl zde však dlouho, na 
rozkaz politické správy v roce 1942 byla obé místa obec-
ních strážníků najednou zrušena. 

Ponocný. 

Prvými strážci v obci byli už odedávna ponocní. V noci 
dávali najevo svou bdělost tím, že odtrubovali táhlými 
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zvuky počet hodin, později se jen píšťalou počet hodin 
oznamoval. 

p o ž á r n í bezpečnost 

Oheň, praví naše přísloví, je dobrý služebník, ale zlý 
pán. Za starých časů neuměli naši předkové oheň tak zkro-
titi jako nyní. Proto také škody jím způsobené bývaly 
mnohdy ohromné. 

Nejen celé osady, ale někdy i velké části měst lehly po-
pelem. Pojištění tehdy nebylo a tak se často sta lidí stalo 
náhle žebráky. 

Je jistě pravdou, že rozšiřování zhoubného ohně pomá-
hala i ta okolnost, že na venkově byly z velké části stavby 
dřevěné a krytina většinou slaměná — došková — někde 
šindelová, které bylo i v městech používáno. Když stály 
takové domky podle sebe, nebo blíže sebe a požár vypukl, 
hořela ihned celá řada vedlejších stavení. Pomáhal-li však 
ještě vítr, pak běda celé obci. 

Byla-li nedaleko požáru v blízkosti voda, a bylo-li po 
ruce dosti lidí a požár hned zpozorován, dal se často ho-
řící objekt omeziti na toto jediné místo. V tom případě 
postavili se lidé v řetězu podle sebe, podávajíce jeden 
druhému nádoby s vodou. Povážlivější však bylo, bylo-li 
nutno vodu z dáli přivážeti. 

Jak veliký je dnes pokrok v hašení! Zřídka kdy v měs-
tech i vesnicích oheň vypukne, ale i pak zůstane hořící 
objekt isolován. 

Už za starých časů — a činí se tak dodnes — při vy-
puknutí ohně zvoní se na poplach, šturmuje se, jak se 
dříve říkalo. U srdce zvonu je připevněn řemen, jehož po-
mocí se bije jednotvárně do jedné strany zvonu, čímž se 
vyluzuje táhlý, smutný, nezvyklý tón, daleko slyšitelný. 
Kde jsou hasiči, hlásí trubkou poplašné signály, v to-
várnách pak houkají sirény. 
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Stříkačky. 

Prvé hasicí přístroje byly ruční stříkačky, které přece 
jen byly účinnější a dále vodu donášely, než hašení pou-
hými džbery. Kdy byly vynalezeny pojezdné větší stří-
kačky, nevíme, je nám známo jen tolik, že v Chabrech již 
počátkem minulého století taková byla. Zpředu i zezadu 
stříkačky bylo po jedné silné páce, kterou střídavě čtyři 
muži táhli dolů a zase nahoru. Voda se vlévala přímo do 
nádoby, ve stříkačce umístěné, odkud se několikametro-
vou hadicí stříkalo do ohně. Voda se přivážela voznicí. 
Stříkačku zpravidla obsluhovali řemeslníci, především 
kovář, pokrývač a tesař. 

Druhá nová stříkačka. 

Když prvá zdejší stříkačka byla již hodně zchátralá, 
koupila si obec v roce 1874 stříkačku novou, stará se roz-
bila a prodala do starého železa. Byla to jedna z prvých 
stříkaček vůbec a dnes by měla jako starožitnost velikou 
cenu. V roce 1911 koupena opět nová stříkačka a stará 
byla dána do Čimic. Nová stříkačka byla už modernější 
na tehdejší dobu a lišila se od prvé tím, že sama si vodu 
ssála a mohlo se s ní stříkati na velkou vzdálenost. Po čase 
byla ještě zdokonalena benzinovým motorem, který vodu 
z nádrže čerpal sám. 

První hasičský sbor měla Praha od roku 1853 a hned na 
to továrny a pak i jiná města a místa. Trvalo to celkem 
velice dlouho, než se věnovala hasičským sborům a hašení 
vůbec patřičná pozornost. Teprve v roce 1876 byl vydán 
policejní požární řád, v němž bylo postaráno o správný 
dozor bezpečnostní služby. Sdružování hasičských sborů 
počalo teprve v roce 1878. V roce 1876 založena ústřední 
jednota hasičská. V roce 1871 rozdělila se ústřední jed-
nota v samostatné dvě jednotky, českou a německou. 
K zemské ústřední jednotě náležely v roce 1903 — 124 ha-
sičské župy s 3.097 dobrovolných sborů, které měly 
90.938 činných členů. Továrních sborů bylo v tu dobu 377 
mimo řadu jiných neorganisovaných sborů hasičských. 
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Sbor dobrovolných hasičů chaberských byl ustaven 
v roce 1907, v Čimicích v roce 1934. Tehdejšími funkcio-
náři byli: starosta K. Dvořák, velitel Brázda Alois. V roce 
1944 byl starostou Malina, velitel Prachař. 

Obec financuje sbory a má dohled. 

V roce 1944 převzala obec financování obou sborů sama 
na sebe, vyhradivši si kontrolu všeho hasičského účtování. 
Na opatření věcných hasičských potřeb věnovala oběma 
sborům v roce 1942 — 24.000 K a v roce 1943 — 15.100 K. 

Asi v roce 1936 si zakoupil sbor čimický nejnovější mo-
torovou přívěsnou stříkačku. Je to čtyřválec dvoutaktní. 
Má 300 m hadic hlavních a 400 m hadic pobočních. Za 
minutu vychrlí přes 4 hl vody. Tutéž stříkačku si obstaral 
po několika letech, v roce 1941 i chaberský sbor. Obě obce 
by měly řádné moderní hasicí stroje, rovněž i dva zdatné 
hasičské sbory, avšak při hašení je především třeba vody, 
a té není dostatek. Totiž voda by byla, ale místy od budov 
zdejších tak vzdálena, že by se jí snad ani použít nedalo. 
Ještě nejlíp se uplatňuje čimický rybník, který se tří stran 
je domy obklopen, a jen na straně jihovýchodní jsou do-
movní objekty příliš vzdáleny. Rovněž i nevelký rybník 
v Horních Chabrech pro vlastní původní obec by stačil, 
avšak domy směrem k Čimicům, jakož i ke Kobylisům jsou 
přespříliš vzdáleny. Nejhůře však je položen, pokud hašení 
se týče, rybník dolnochaberský. Leží téměř stranou všech 
obydlí, pro nové stavby u státní silnice téměř nedostupný 
a velice nízko položený. Obec se snad bude snažit odpo-
moci tomuto nedostatku vody pozdějším zřízením jedné 
nebo dvou vodních nádrží, leč pochybujeme, že by se přes 
velký náklad skutečně žádoucích výsledků dosáhlo. Ra-
dikální pomocí byl by jen řádný vodovod. 

Požáry. 

V posledních sto letech nebylo v obcích mnoho požárů. 
Ponejvíce stodoly či nějaký stoh. Ke konci minulého sto-
letí vyhořely v Horních Chabrech stodoly v čís. 5 a 1, 
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v Dolních Chabrech v čísle 14. V tomto století v čísle 12 
a 10 v Dolních Chabrech a domek čís. 4. Asi v roce 1942 
byl větší požár skladu, firmy Linek v Horních Chabrech. 
V roce 1890 postihl velký požár v Čimicích usedlosti čísla 
2, 5 a 8. 

spo lkový ž ivot 

býval zde nepatrný, ba žádný. Teprve počátkem I. světové 
války počalo zde být rušněji. Před tím býval zde jen krej-
carový spolek ve prospěch školní mládeže, pak čtenářský 
a zábavní spolek a to bylo vše. 

Původně bylo sídlo všech zábav, především ovšem ta-
nečních v Čimicích u Pospíšilů, v Dolních Chabrech no-
vější hostinec č. 6, od r. 1873 a bývalý velice starý hos-
tinec Melinův, který v roce 1890 byl převeden do č. 36 
na Jos. Procházku. Třetí hostinec »U Kulhánků«, před tím 
u Srbů. Jak onen v čísle 18 v Dolních Chabrech tak i tento 
hostinec je velice starý, mnoho století. 

Všechny tyto hostince hrály v letech 1919—1938 vý-
znamnou úlohu ve veřejném životě těchto obcí. V těchto 
letech nastala doba politického spolkaření, z nichž hlavně 
čtyři politické strany vynikaly. Každá strana měla svůj 
hostinec a v tom pořádány občasné velké schůze, k nimž 
přijížděli zjednaní řečníci z Prahy. Rovněž taneční zábavy 
měla každá strana ve svém. 

Hlavně před volbami do sněmů, okresů i obcí bý-
valo zde nanejvýše živo a schůze následovaly jedna za 
druhou. Plakáty, letáky, tajná agitace, články v novinách, 
celý veřejný život točil se jen okolo voleb. A což při vol-
bách ta spousta hlasovacích lístků! Pro každou přihláše-
nou politickou stranu musily být natištěny hlasovací 
lístky se jmény jejich kandidátů. Při posledních volbách 
před válkou byly do Chaber zaslány hlasovací lístky 
pro 20 stran! Byly to dva balíky, že je dva muži sotva 
unesli. 

96 





Po první světové válce byly zde dva footballové kluby a 
dva tělocvičné spolky. Sokol založen v r. 1913 a Dělnická 
tělocvičná jednota. 

Poslední dobou zřízeny v Chabrech dva ochotnické 
divadelní kroužky, a to v roce 1937 spolek d i v a d e l -
n í c h o c h o t n í k ů K a j e t á n T y l a v roce 1941 
ochotnický kroužek mládeže, kroužek divadelních ochot-
níků J i n d ř i c h a M o š n y . Po druhé válce se oba diva-
delní spolky sloučily. 

Od roku 1943 zakázána veškerá divadelní představení 
vůbec, tedy ani ochotníci pro ten čas nemohli vystupovati. 
Jedině biografy byly otevřeny. I v Chabrech se usídlil 
roku 1935 biograf v hostinci pí M í š k o v é . Účinkoval 
v sobotu a v neděli. 

V červnu 1945 bylo zahájeno jednání o sloučení všech 
tělocvičných a tělovýchovných spolků v jeden celek, 
s dosavadním názvem Sokol. Není divu, že toto jméno po-
necháno pro všechny tělovýchovné spolky. Vždyť jméno 
to má tak dobrý zvuk, že je známo po celém světě. Ně-
mečtí okupanti byli si dobře vědomi, co Sokol pro český 
národ znamená, a proto s neslýchanou krutostí se vrhli 
především na jeho předáky, a na 90 % jich odpravili nebo 
umučili. Počítá se, že tak padlo na 10.000 Sokolů. Český 
a slovenský národ jim této oběti nikdy nezapomene. 

chaberská zá ložna 

P ř e d e m m a l ý ú v o d . 
Staré přísloví praví: » Spořivost a šetrnost je základem 

blahobytu!« Od 19. století nemusí se již uspořené peníze 
kamsi uschovávati či docela zakopávati, jak se dříve dělá-
valo. Dnes máme peněžní ústavy, kam může každý své 
uspořené peníze s největší důvěrou uložiti a ještě mu 
nesou přiměřený úrok, byť v tuto dobu poměrně malý. 
Ale to je jistě věc přechodná. 
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P r v o u z d e j š í v e n k o v s k o u z á l o ž n o u byla 
okresní záložna hospodářská v K a r 1 í n ě. O jejím vzniku 
nutno předeslat několik slov. V starších dobách, kdy ne-
bylo železnic, ani jiných dopravních prostředků kromě 
vodní dopravy, nastával zpravidla v krajích, kde byla 
neúroda, citelný nedostatek potravin a byla-li neúroda 
ve větší míře v celých Čechách, tedy i hlad. 

Aby tomu bylo zábráněno, vyšlo v r. 1788 nařízení zři-
zovati z v l á š t n í k o n t r i b u č e n s k é s ý p k y na 
o b i l í . Na území bývalého karlínského okresu zřízeno 
14 takových sýpek. C h a b r y a Č i m i c e patřily ke kon-
tribučenské sýpce l i b e ň s k é . Po sklizni byli rolníci 
povinni do přidělené jim sýpky předepsaný díl obilí od-
váděti, ovšem při hotovém zaplacení. 

Později však rozvojem dopravnictví, stavbou drah a 
silnic, jakož i špatným ošetřováním obilí, čímž mnohdy 
značná škoda vzešla, jevily se zbytečnými a zákonem 
z r. 1863 přeměněny byly v kontribučenské záložny hospo-
dářské. Avšak ani ty se neosvědčily, jen živořily a na-
mnoze jsouce neodborné vedeny k žádnému životu ne-
byly. Proto zákonem z roku 1882 byly zrušeny a veškeré 
kontribučenské záložny sloučeny v Čechách podle území 
okresů v okresní záložny hospodářské, které se znamenité 
osvědčují. Tak vznikla i Karlínská hospodářská záložna. 

A nyní k C h a b e r s k é z á l o ž n ě , která patří mezi 
p r v n í ú s t a v y v obci. Dnes je pro Chabry-Čimice 
přímo nepostradatelná. Z původního malého spořitelního 
spolku, v roce 1910 založeného, vzrostla na velký pe-
něžní ústav s mnoha miliony ročního obratu. Ještě v roce 
1938 měla tehdejší kampelička 300.000 Kčs vkladu, a za 
pouhých 5 roků, v roce 1943 vzrostl vklad na 7 milionů. 
Takový vzestup je jistě u záložen řídkou výjimkou. Je 
pravda, že počet obyvatelstva velice v posledních letech 
vzrostl, nicméně hlavní zásluhu o tak překotný rozmach 
záložny měl bývalý účetní a správce záložny Ladislav 
S e k y r a , který v roce 1939 řízení záložny se ujal. 

V roce 1910 svolána první ustavující valná hromada 
k založení »Záložen. a spořitel, spolku pro Chabry-Čimice«. 
Přihlášeno 300 zakládajících členů. Počátek působnosti 
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byl velice skromný a přes 25 let to trvalo, než počal vzrůs-
tat. Místnosti byly skoro stále v soukromém domě. 

Prvým jeho starostou byl Josef Dědeček, školní rada 
v. v., předsedou dozorčí rady K. Dvořák, pokladníkem 
Ferdinand Schůtz. V p r v é m r o c e bylo vkladů 4920 K, 
obrat 14.470 K. Koncem roku 1918, tedy po osmileté 
působnosti bylo vkladů 16.536 K, obrat 66.185 K. 

V roce 1924 se valná hromada usnesla na změně dosa-
vadního názvu v název: »Kampelička, spořitelní a záložní 
spolek v Chabrech«. 

V roce 1937 koupila kampelička domek č. 27 v Horních 
Chabrech za 31.704 Kč, kam úřední místnosti — kancelář, 
čekárna — byly umístěny. 

V roce 1938 měla již kampelička 299.442 Kč vkladů a 
čistý obrat činil 2,214.327 Kč. To byl poslední rok, než při-
šel nový účetní a správce kampeličky, Ladislav Sekyra. 

Od této doby počíná přímo překotný vzrůst kampeličky, 
napotom »Chaberské záložny«. 

Již v roce následujícím, r. 1940 bylo viděti, že dosa-
vadní místnosti naprosto nestačí a usneseno postaviti si 
svůj vlastní záloženský dům. V roce následujícím, 194J 
zakoupeno stavební místo od J. Chvoje z Kobylis u okres, 
silnice chornochaberské nedaleko obecního domu. Za 
parcelu zapraveno 20.244 K. Stavbu jednopatrové budovy 
provedl stavitel Barták za 263.494 K. Vedle kancelářských 
místností a čekárny bydlí v přízemí domovník, v I. po-
schodí správce záložny. 

V roce 1941. Dosavadní název ^Kampeličky* změněn 
v »Chaberskou záložnu«. 

K úplnosti nutno uvést některé funkcionáře po dobu 
251eté její činnosti. Starostové: Do r. 1915 Jos. Dědeček. 
Do roku 1925 Frant. Bohuslav z Čimic, Václav Malý do 
r. 1942 a od té doby Václav Vomáčka. 

K v ů l i i n f o r m a c i o v z r ů s t u z á l o ž n y podá-
váme přehled o vkladech, zápůjček a obratu za léta od 
r. 1938 do 1944. Připomínáme, že od r. 1900—1944 za pří-
činou zákazu staveb obyvatelstva vůbec nepřibylo, nic-
méně hlaVně vklady stále velice stoupají. 
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Rok Vklady Zápůjčky Obrat 

1938 299.442 311.362 2,214.327 
1939 925.804 330.486 4,208.553 
1940 2,150.848 1,089.636 14,534.942 
1941 3,114.414 1,728.165 20,855.744 

1942 5,389.523 1,974.553 25,024.412 

1943 7,798.953 2,507.315 28,269.012 

1944 11,516.899 2,298.102 33,425.980 

Chaberská záložna stojí nyní v popředí celého veřej-
ného života zdejšího. Okol jí svěřený plní v nejvyšší míře. 
Část členů s plnou důvěrou úspory své stále větší měrou 
vkládá do záložny, které v roce 1944 dosáhly již výše 
skoro 8 milionů. A ještě větší význam má záložna pro ty, 
kteří z různých důvodů, hlavně k umožnění výstavby 
rodinného domku, nebo jeho rozšíření hledají finanční 
pomoc. 2e pomáhá vydatně v takových případech, toho 
důkazem je, že záložna rozpůjčila již přes 2 V* milionu 
korun svým členům. 

V ý z n a m n ý m a v ý c h o v n ý m f a k t o r e m p ř i 
v ý c h o v ě d ě t í j e zavedení školních střádanek. Vcelku 
500 dítek má zde uloženo své úspory. Zajisté překvapí 
výše vkladů dítek za rok 1944. Činily celých 171.000 K. 
Celkový vklad dětských vkladů koncem r. 1944 činil 
K 28.080. 

Když dítě vy jde ze školy, a zpravidla si pak již něco 
vydělá, nosí na svůj vkladní výkaz, ovšem už jen v hoto-
vých penězích, do záložny dále. 

Tím končíme vývo j chaberské záložny až do konce 
světové války. Třebas hlavní sloup její už odešel a finanč-
ní poměry zastavením všech staveb nepokračují už tak 
vzestupně jako dříve, přece jen je záložna za vedení 
Zdeňka Nováka s t á l e n a p o s t u p u , a vklady utěšeně 
stoupají. Mnoho zdaru do další budoucnosti. 
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ch4berská knihovna 

Prvá knihovna v obci byla obecní knihovna, založená 
počátkem roku 1900. Byla velice skromňoučká, byly to 
hlavně knihy jednotlivci darované, starší, ponejvíce méně 
cenné. 

Když si pak později tělocvičná jednota Sokol založila 
svou vlastní knihovnu a rovněž i Dělnická tělocvičná 
jednota, zanikla knihovna obecní úplně. Nějaké podpory 
od obce na přikupování knih se jí nikdy nedostalo. Teprve 
zákonem o veřejných knihovnách ze dne 22. července 
1919 č. 607 Sb. z. a n. uložena obcím povinnost zřizovati 
obecní knihovny se stálým ročním příspěvkem podle 
počtu obyvatelstva. Knihovny mají bezesporně veliký 
kulturní význam, hlavně na venkově, kde není tolik pro-
středků sebevzdělávání jako v městech. 

V obci chaberské konala se ustavující schůze knihovní 
rady 13. dubna 1924. Předsedou zvolen tehdy Karel 
Dvořák, jednatelem uč. Václav Kozel, knihovníkem řídící 
uč. Václav Landovský. Podporu na zakoupení knih po-
skytla obec 500 Kč. Knihovna umístěna ve školní budově, 
jen zvolna se rozvíjela a uplatňovala. 

Brzy potom se stal knihovníkem učitel Václav Kozel, 
v r.1929 Kar. Roudenský a hnihovna přestěhována do obec-
ního domu. V roce 1930 byla knihovní hotovost 1323 Kč. 
Předsedové a knihovníci se stále měnili. Příspěvky obecní 
činily stále 500 Kč. V době té bylo pouze 31 čtenářů, 
kteří přečetli 627 knih. V roce 1932 zvolen knihovníkem 
říd. uč. Kopšík a byl jím po tři roky do r. 1935. V tu dobu 
čítala knihovna 398 čísel. Příjem se vykazoval 2672 Kč, 
vydání 2168 Kč. 

V září 1935 byl předsedou knihovny J. Kolář a knihov-
níkem zvolen Karel Matoušek, pozdější řídící učitel 
a za vedení jeho knihovna se utěšeně rozvíjí a především 
doplňuje knihami vskutku cennými, nejnovějšími. 

Za první rok jeho činnosti přibylo hned 45 knih a počet 
všech vzrostl na 708 svazků. Čtenářů bylo 103, vypůj-
čených knih 3326 svazků. Vypomáhal J. Klečák. 
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V tu dobu stanoven roční příspěvek 50 h na každého 
jednotlivého obyvatele pro obec. Tím se ovšem příjem od 
obce každoročně bude zvyšovati dle rostoucího počtu 
obyvatel. Za těchto poměrů se již konečně počla knihovna 
utěšeně rozvíjet. V roce 1940 měla již 1033 svazky. Roční 
příjem i s dary čtenářů činil 3059 Kř vydání 2646 K. Půj-
čeno bylo za rok 3705 knih. 

Avšak po nařízených revisích německými okupanty 
bylo vyloučeno 355 knih. Omezení zábav se projevilo 
vzrůstem půjčených knih. Koncem roku 1944 měla knihov-
na přes velký úbytek z roku 1940 již zase 1110 knih. 

Poněvadž počet návštěvníků stále rostl, bylo nutno 
přibrati syna knihovníka Přemysla, a uč. Jindř. Buška. 
Knihovna byla rozmnožena oddělením dětských knih. 
Byla po mnoho let usazena v domě pí Karáskové v najaté 
místnosti. V březnu 1945 musila tuto místnost opustiti a 
v nedostatku jiné byla prozatím umístěna v bývalé úřa-
dovně obecního domu. 
V y ú č t o v á n í z a r o k 194 4. 

Za nové knihy 3304 K 
za vazbu knih 570 K 
úklid, otop, pojištění, světlo 869 K 
z najaté místnosti 1200 K 
pomocným silám . 800 K 

celkové vydání . . . 6443 K 
Ú h r a d a : 

Od obecního úřadu příspěvek 5070 K 
poplatky čtenářů za knihy 1117 K 
pokuty za opožděné vrácení 260 K 
za průkazy od čtenářů . 59 K 

celková úhrada . . . 6506 K 

delnictvo a práce 
( P s á n o v e v á l e č n ý c h d o b á c h ) 

Nikdy ještě nebyl lid náš tak zapřažen do práce, bez 
ohledu na stáří, společenské postavení a pohlaví, jako 
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v druhé světové válce. Velikým a důležitým činitelem 
byl zde Ú ř a d p r á c e . Ten rozhodoval, kdo je ve svém 
povolání, ať už jakémkoliv, ve své domácnosti a vůbec 
v jakémkoliv oboru nutným či nikoliv. Za jistých okol-
ností se však ani na to nehledělo a práce přidělována 
všude, kde bylo třeba. U pracovního úřadu byl každý od 
14 let veden v bedlivé evidenci a kdykoliv se uznalo, že 
ho není v místech jeho působiště nezbytně třeba, byl kaž-
dý a každá »nasazen do práce« jak znělo všeobecné 
rčení. (Totální nasazení.) 

Ještě kdyby byli vysíláni do práce ve svém okolí, ale 
hlavně v prvých letech, ponejvíce mladí hoši i děvčata 
byli posíláni na práci do ciziny, ponejvíce do říše, kde 
pobyli často několik let. Mnozí se vůbec nevrátili. Proto 
hlavně z tohoto důvodu byl u nás nikdy nebývalý počet 
sňatků zcela mladých lidí. Děvčata od 16 let, hochů od 
19—21 let. Počítali, že ženatí a vdané spíše uniknou cestě 
do ciziny než svobodní. Vedle toho mladým lidem byl 
usnadňován předčasný sňatek tím, že jim nebránila po-
vinnost vojenská ženiti se kdykoliv — nebylo žádné vo-
jenské povinnosti. 

Bylo zrušeno mnoho obchodů a živností a personálu 
rovněž z největší části použito bylo k jiné práci, hlavně 
k takové, kde se pracovalo pro válečné účely. Nejhůře 
při tom nasazování do práce dopadla namnoze inteligence. 
Mnozí úředníci i vyšších oborů s akademickým vzdělá-
ním, rovněž učitelé povoláni byli zúmyslně do práce, na-
mnoze hrubé a těžké. Museli pracovati s motykou a lo-
patou na různých tunelových pracích a zákopech. Zle 
bylo na podzim v roce 1944 se zemědělci. Dosud dopadalo 
to s pracovními silami v zemědělství ještě dosti dobře. 
Bylo známo, že zemědělských pracovníků a pracovnic je 
málo, a proto nebyli zařazováni do jiné práce. Nicméně 
však i na ně bylo pamatováno. V zimě, že mají trochu 
oddechu, všichni, hlavně rolničtí synkové, výjimečně 
i kočí, musili před svátky vánočními počínajíc, téměř na 
3 měsíce jít kamsi do Rakous i na Moravu kopat zákopy. 
Po nich pak následovali i různí živnostníci a obchodníci. 

Hlavně v prvých letech až do r. 1944, pokud bylo dosti 
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materiálu všeho druhu, pracovalo se všude s velkým 
spěchem v továrnách a závodech, pracujících pro válečné 
účely. Na ty byly zařízeny téměř všechny závody. Proto 
se namnoze pracovalo i v noci, na tři směny. Teprve po-
sledním rokem horlivost poněkud ochabovala, nebyl ma-
teriál. Dále nutno ještě připomenouti, že každý okres 
žárlivě přímo střežil své pracovníky a proto čeleď z jed-
noho okresu nesměla přecházeti do okresu jiného. Jak už 
předem naznačeno, byl každý zemědělský čeledín a po-
mocník v domácnosti zanesen u úřadu práce, a každé 
vstoupení do služby musilo být předem ohlášeno. A proto 
přestoupení do jiného okresu se vůbec nepovolilo. 

Vraťme se však nyní k poměrům předválečným v našich 
obcích. Pokud zemědělského dělnictva se týče, nebyl ho 
v Chabrech nedostatek. Alespoň potřebám hospodářským 
vyhovoval, ač ovšem o nadbytku nemohlo být řeči. Čeleď 
zdejší, vesměs starší, usedlí muži, se ponejvíce drželi stále 
na jednom místě, hlavně v některých statcích. A ti, kteří 
odcházeli, šli zase jenom, byť i do jiné obce, k svému pů-
vodnímu povolání. 

Důležitou dělnickou kastou na vesnici pro rolnictvo jsou 
zemědělské dělnice. Ty udržují veškerou polní drobnou 
hospodářskou práci v pravidelném chodu. 

Hospodářské stroje. 

Nicméně dlužno doznati, že nebýt novějších hospodář-
ských strojů, nynější dělnictvo by na všechny hospodář-
ské práce nestačilo. Není ani možno dobře si představit, 
jak by mohl dnešní rolník bez těchto strojů obstáti. Po-
hleďme jen, v čem všude stroje lidskou sílu nahradily! 
Hned z jara se rozsívalo obilí rukou ještě v druhé polo-
vině 19. století. Následuje sekání píce na sušení travním 
sekacím strojem. Ba i ty hroudy v poli jsou ušetřeny dře-
věných paliček a motyček. Práci tu zastanou válce, ježky, 
smyky a pod. Velice důležitou práci ve žních konají sa-
movazače, které nejen obilí posečou, ale také i sváží. Tím 
i zimní vázání povřísel ze žitné slámy cepy mlácené od-
padá. Pak místo dřevěných hrábí po sklizni obilí následuje 
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pojízdný pohrabovač. A le největší úspora času nastává 
s mlácením obilí. Co dříve trvalo ve dvorech celé měsíce, 
to se vykoná ve 14 dnech. A i ta sláma se samočinně sváže. 
I při sklizni bramborů místo zdlouhavého vybírání z vy-
orané brázdy, a vyhrabávání motyčkami zastane vše stroj-
ní vyoravač brambor. 

Ř e p a . 

Jediná však polní plodina, která se tvrdošíjně strojům 
vzpírá, je řepa cukrovka. Ta chce stále dosud jen ruční 
práci. Z jara přes dva měsíce vyžaduje usilovnou práci a 
na podzim znova. Zvláště v podzimních, často sychravých 
a studených dnech, bývá sklizeň řepní velice obtížná. 
Dříve se dobývala ze země pomocí vidlí nebo háčků ručně, 
dnes jsou zde na to vyoráváky. A le všechna ostatní práce, 
přes všecku námahu odborníků koná se i nadále ručně. 
V Německu byly učiněny sice již jakési pokroky v té věci, 
u nás se však neosvědčily. 

Konečně ještě malou vzpomínku na prvý poválečný 
stav po p r v é světové válce. 

V tu dobu bylo všude plno horké krve, vše kvasilo, a 
všude samý neklid a reformace. I veškeré tovární dělnic-
tvo se hnutí toho zúčastnilo, a stávka následovala za 
stávkou. 

Ani zemědělské dělnictvo zdejší nezůstalo tohoto hnutí 
ušetřeno a po vzoru jiných vesnic vstoupilo i zde spontán-
ně do stávky, která trvala asi tři dny. Ani některé pomoc-
nice v domácnosti nepracovaly. Hospodáři jezdili sami se 
svými potahy, hospodyně si navzájem pomáhaly s dcerami 
při dojení. Byly všude pořádány schůze, řečníci všemožně 
lid v odporu snažili se udržeti. V sousedních Ďáblicích vy-
zněla stávka nejtrapněji. V tamním dvoře bylo plno de-
putátních čeledínů, byli tam i starší, kteří od mládí tam 
byli usedlí. Když pak po delší dobu odpírali pracovat, dal 
politický úřad svolení k násilnému vystěhování a řada 
rodin se octla na ulici. Po několik dní zůstali venku, pak 
pozvolna se rozešli na různá místa k příbuzným a pod. 
Příslušné vládní orgány se ovšem snažily všemožně spor 
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urovnati. Svoláni zástupci obou stran a nastalo vyjedná-
vání za tím účelem, aby stanoveny byly pevné platy pro 
různé vrstvy dělnictva. Sjednána přesná doba pracovní a 
projednávány různé okolnosti, dělnictva se týkající. 

K naléhání vládních orgánů, polní práce nemohly být 
dlouho odkládány, počalo se už před ukončením porad 
pozvolna do práce zase nastupovati a jen někteří se z obce 
vystěhovali. 

Sjednány pak přesné směrnice, právoplatné pro obé 
strany. I na různé úrodné a méně úrodné kraje pamato-
váno. Kraje rozděleny ve tři skupiny: kraj výlučně řepař-
ský,kraj řepařsko-obilnářský a do toho zařazena naše obec, 
a třetí kraj obilnářský. Platy však nejsou příliš od sebe 
odlišné. Směrnice se úplně osvědčily a jednotlivé soukro-
mé spory projednávaly příslušné orgány. Od této doby 
jest celkem stálý klid. Jsou dvě kategorie dělnictva: de-
putátní chasa, sestávající celkem ze starších čeledínů, 
kteří svému povolání zůstávají stále věrni. Zde povětšině 
pracují ve statcích stále na jednom místě, a zřídka se do 
jiných obcí stěhují. Rovněž zemědělské dělnice pracují 
vždy stále v jednom statku. Jsou to vesměs ženy a matky 
rodin, o něž se musí především starati. Nejsou daleko tak 
vázány na zemědělskou práci, jako dělnice tovární. V zimě 
se nepracuje, a i mezi týdnem v jiných měsících může 
podle potřeby — vyjímajíc žňové práce — v kterýkoliv 
den doma zústati. V našich obcích snad ani jediné děvče 
není zaměstnáno při zemědělské práci — rovněž — kromě 
těch nejstarších — ani jediný muž. Vše pracuje v továr-
nách a různých závodech. 

Veliké změny v práci. 

Předcházející stať je psána ve válečných letech do konce 
roku 1944. Avšak již koncem měsíce května, po vyhnání 
německých okupantů roku 1945 nastal netušený obrat 
v práci, u nás především zemědělské a nedostatek ten se 
stále stupňoval. 

Od 5. května totiž, kdy rozprášena německá armáda, 
byla v celém našem okolí a všude jinde naprostá nejistota 
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dlít v polích a kdekoliv venku. Rozprášené hordy i jed-
notlivci se všude potulovali, a proto jakákoliv práce, ať 
ruční nebo potažná, byla z ohledů bezpečnostních velice 
nejistá. Teprve 12. května v sobotu vy je lo se zase po prvé 
s potahy na pole dokončit jarní polní práce a v pondělí 
14. května vyšly zemědělské dělnice. Zmeškala se tedy 
práce s obděláváním řepy o pouhých 8 dní, ale následky 
zdržené řepné práce byly přímo katastrofální. Příroda se 
tehdy ozvala s plným důrazem, že její plodiny nestrpí od-
kladu a že každá polní práce musí být včas hotova. 

Za několik těch promeškaných dní, následkem vlhké po-
větrnosti se tak zmohla dosud nevyjednocená řepa a mák, 
hlavně však různý plevel, že namnoze přikryl celou polní 
plochu a řepa zdánlivě zmizela. Ovšem, že tím čištění od 
plevele a jednocení řepy šlo velice zvolna a řepa se v bu-
jícím plevelu stále více ztrácela. 

Katastrofou tou byla zneklidněna veškerá veřejnost. Celé 
třídy školních dětí vyžádány na pomoc, ženy, zaměstnané 
pouze v domácnosti, byly povinny několik dnů si odpraco-
vati v řepě, máku i v bramborách. 

A tak spojeným úsilím celé veřejnosti, kolem 24. června, 
nejhlavnější řepné práce konečně byly zdolány. Plevel 
sice zmizel, ale řepa namnoze zeslábla a z počátku dělala 
malou radost pěstitelům. Pak se přece jen zvolna sbírala, 
ale přesto sklizeň byla značně menší, než jaká mohla 
být. 

Tímto nezvyklým dosud úkazem byla upozorněna veřej-
nost na důležitost a vážnost ženské polní zemědělské práce 
a zemědělským pracovnicím byly mzdy ihned o 80% zvý-
šeny, rovněž tak i mužům při potazích a úklidu dobytka. 
Mzda ta byla později znovu značně zvýšena. 

Brzy po skončení světové války přistoupila vláda k pro-
vádění košického programu, totiž k odsunu Němců z re-
publiky do říše, která bývala vždy jejich ideálem. Nemlu-
víme o průmyslových závodech, budeme mít na zřeteli 
osazování celého pohraničí naším zemědělským lidem. Ža-
datelům vydávány ponejvíce jen malé grunty, aby si je 
mohli pokud možno sami se svou rodinou obdělati. A ta-
kové zabrané zemědělské půdy bylo přes 1 a půl milionu 
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hektarů! Byl to zajisté těžký úkol, vedle německých prů-
myslových závodů obsaditi i tak ohromnou plochu půdy 
zemědělci. A přece později většina půdy našimi zemědělci 
byla obsazena. 

Zemědělci ve vnitrozemí musili přinášeti ve věci té 
veliké oběti. Vždyť čeleď ze statků odešla, ba místy do-
slovně všechna. Jedině tím, že většina odešlých byla na-
hrazena— ale jen na čas — jednak zajatými Němci, nebo 
i Němci vůbec, byla situace jakž takž zachráněna a že se, 
byť jen zvolna, v polních pracích mohlo nepřetržitě pokra-
čovati. Velkou naději skládá rolnictvo v traktory, hlavně 
menšího typu, těch je však dosud nedostatek. Ovšem, že 
ani Němci zde stále být nemohou a že během roku 
1946 budou vesměs odvoláni. Jak a čím se pak úbytek 
pracovních sil nahradí, dosud nevíme. Rozhodně to bude 
pro zemědělce situace velice těžká. Na druhé straně nutno 
však uvážit, že bylo nemožno nepoužiti jedinečné té příle-
žitosti a zbaviti se rázem Němců, stále úhlavních našich 
nepřátel. Vdyť stejný osud, ba ještě horší by nás čekal, 
kdyby byli zvítězili! Většina českého lidu, naši rolníci by 
z Čech vůbec zmizeli. 

stromoví 

O v o c n é s t r o m o v í bývalo i v dřívějších dobách 
poměrně dosti pěstováno a dobře se mu zde dařilo. Tak 
starých a mohutných stromů jadernatých, jaké kdysi zde 
rostly, nyní už není. 

Velkou pohromu doznalo veškeré stromoví v roce 19 2 9, 
kdy nikdy snad nebývalé silné mrazy téměř přes polovinu 
ovocných stromů zničily. Veliké, rozložité stromy oře-
chové vzaly vesměs za své a od té doby je jich zde velice 
pořídku. 

Některé zahrady pak už vůbec obnoveny nebyly. 
Teprve v posledních letech počíná se věnovati ovoc-

nému stromoví větší péče, zprvu hlavně třešním a višním. 
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V letech 1940—43 založil V. Prušák z čís. 15 tři větší ovoc-
né zahrady v celkové výměře asi 4 ha a 1 ha polních 
stromů. Všechny silnice jsou vesměs po stranách osázeny 
ovocnými stromy. Veliký stavební ruch, do roku 1940 pa-
nující, vytvořil též velký počet zahrádek, zčásti i ovocný-
mi stromy osázených. A tak celkový vzhled obou osad utě-
šeně roste se stále se vzmáhající bujnou zelení. Doufejme, 
že láska k ovocnému stromoví i nadále potrvá. Strom, 
je-li dobře ošetřován, pěstiteli svému všechnu jeho práci 
chutným plodem svým mnohokráte nahradí. 

Za okupace: 

Počet stromů Předpis dodávky v r . 1944 
Jabloně hrušně třešně švestky jablka 19.800 kg 

Plodné hrušky 16.150 kg 
905 627 1142 1168 švestky 20.340 kg 

Neplodné*) meruňky 120 kg 
2078 1702 1736 1770 slívy 750 kg 

Z e l i n á ř s k é z a h r a d y . 

Zelinářské zahrady, vzhledem k bezprostřední blízkosti 
Prahy nejsou ve zdejších obcích vedeny v tom rozsahu, 
jak by se snad předpokládati mohlo. 

V Chabrech tři, čtyři zahradníci, kteří vesměs i květi-
nářství provozují, ale jen na nevelkých plochách. Pouze 
jeden má rozlohu své zahrady asi 50 arů a má motorové 
zařízení. Spíše již v Čimicích vznikl poslední léta větší 
závod toho druhu na ploše 2 ha, s elektrickým motorovým 
zařízením. 

Všichni, hlavně ve válečných letech velice dobře pro-
sperovali nejen v zelinářství, ale hlavně v květinářství. 
I chaberský hřbitov jest vděčným odběratelem květin. 
Všechny tamní hroby jsou kvítím osázeny. 

*) Počet neplodných stromu patrně zveličen, ježto by neodpo-
vídal předepsaným dodávkám. 
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L e s n í s t r o m y . 

Z počátku, asi do roku 1880 neměla obec vůbec žádných 
lesních stromů. Byl sice slušný háj, čimický háj zvaný, 
v katastru čimickém, patřil však ke dvoru bohnickému a 
počátkem tohoto století byl bez vědomí obce připsán do 
katastru bohnického. 

Bývalo zde sice dosti pastvin, jak v Chabrech tak i v Či-
micích, leč ty byly určeny k spásání vepřovému bravu. 
Byl zjednán k tomu účelu obecní pastýř, který pozdě z jara 
počínajíc, přes celé léto na obecních pastvinách vepřový 
dobytek pásl. Býval zpravidla i ponocným. 

V třetím čtvrtletí minulého století pastva byla zrušena, 
a tak pomýšleno na osazování části jich lesním stromovím. 
Nejdříve to byla stráň na Zámečku, severní strana, dosti 
hlinitá, která byla osázena hlavně smrky. Západní její část, 
zčásti kamenitá, osázena břízami. O něco později byla osá-
zena i plocha u luk, blíže Drahaně, úžlabina rovněž s dobrým 
spodkem. Na obou místech se stromům těm velice dařilo, 
a rychle se vyví je ly. Bohužel však, co jedni s námahou 
vysázeli, jiní zase po čase zvolna rušili. Mohl to být dnes už 
krásný hustý lesík, ale bohužel stále více řídnul, až pomalu 
by se byly daly všechny stromy spočítat.. . Jak na Zá-
mečku, tak v průlině u Draháně. Pozdější sázení na jižní 
straně svahů, vedoucích od Červených vrchů k Draháni se 
nedařilo a svahy byly později osázeny višněmi a třešněmi. 
Červené vrchy osázeny akátem, kterému se v místech 
těch velmi dobře dařilo a vzrostl místy brzy na silné stro-
my. Ale bohužel, zase to nebylo na dlouho. Koncem prvé 
světové války byla nouze o palivo, a obec dala celou plo-
chu, akáty osázenou vymýtiti. 

Za krátký čas na to osázela obec celou tu plochu viš-
němi a třešněmi, ač akátový podrost dosti se tam uplat-
ňuje. Rovněž i hezký lesík, jejž vysázel po stráni dosti 
velké rozlohy František Bohuslav v Čimicích, vzal v roce 
1944 úplně za své a byl zcela vykácen. 

Teprve v letech 1942—43 vzalo ministerstvo zeměděl-
ství zalesňovací akci samo do svých rukou, dodalo do-
rostlejší už sazenice lesní, jehličnaté a listnaté a vyslalo 
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k tomu svého zřízence. Za pomoci řady zdejších dělnic 
sázeny stromy především na Zámečku. Postupně pak dále 
západním směrem, všude, kde bylo místo, až dolů k Vltavě. 
Stromky se dobře uchytily a je tudíž oprávněna naděje, 
že po čase veškeré stráně budou jediný zelený strom. 

V posledních desíti letech byly zasazeny našim lesům 
v Čechách nanejvýš veliké a kruté rány. Nejdříve se při-
hlásil několik roků před druhou světovou válkou krutý ci-
zopasník a nepřítel jehličnatého stromoví - mniška. V jeh-
ličnatých lesích hrozně řádila a tisíce a tisíce stromů zni-
čila. Dříví takto odumřelých stromů nebylo k žádné po-
třebě, nejvýše k spálení, a to ještě podprůměrné jakosti. 
Veškeré obranné prostředky byly marné. Avšak, jak náhle 
se objevila, tak náhle zase zmizela. 

Brzy však na to, v roce 1939 se vyskytl ještě horší ne-
přítel — němečtí okupanti. A ti řádili po celých šest let 
v našich ubohých lesích jako diví. 

Nepřetržité kácení se čím dále tím více stupňovalo. 
V posledních válečných letech docházely Němcům po-
honné látky, hlavně benzin a nafta. Zase tu byly lesy, 
které nedostatek ten měly nahradit. Motory se předělávaly 
na pohon dřevoplynem. A tak zase naše lesní stromy 
utrpěly. 

Spousty odporáženého lesního dříví nestačilo okolí od-
vážeti a proto musilo všechno rolnictvo i u nás, až k Pří-
brami a Dobříši na 6 týdnů propůjčiti 10 potahů. 

Ubohé naše lesy, jak dlouho to bude trvat, než zase na 
původní stav dorostete! 

rybn íky 

V Čimicích býval a je vždy jeden větší rybník. Ještě 
ke konci 18. století býval rybníkem panským, pak jej za-
koupili majitelé tří usedlostí čísla 2, 3 a 4. 

Chaberský rybník v Horních Chabrech je rybníkem 
obecním, malé výměry, ale v každém směru plně vyhovu-
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jícím. Rybník v Dolních Chabrech, dosti velké rozlohy, 
asi 42 ary, působil svého času mnohým chaberským obča-
nům mnoho starostí, neboť byli přesvědčeni, že je to 
rybník obecní a že řada sedláků se ho úskokem zmocnila. 
První protest byl podán od dvaceti chaberských občanů 
již v roce 1868 proti neoprávněnému prý držení rybníka 
dvanácti gruntovníky. Výsledek byl, že stěžovatelům byla 
předložena kupní smlouva ze dne 1. listopadu 1855, z které 
seznali, že bývalá pražská vrchnost řádně prodala rybník 
dvanácti chaberským majitelům usedlostí, kteří jsou nyní 
jedinými právními vlastníky rybníka. Po čase však, když 
už nikdo o tomto sporu nevěděl, vypukla počátkem dva-
cátého století nespokojenost znovu, ale stěžovatelé byli 
brzy o pravém stavu věcí poučeni. V tomto rybníku, jakož 
i v rybníku čimickém jsou pěstovány ryby. Vedle dvou 
chaberských rybníků byly zde ještě v prvé polovině 19. stol. 
další dva rybníky, oba v Draháni. Jeden byl 3 korce 
86 arů velký na parcelách čís. 181, 182 a 183. Byl blíže 
pěšiny vedoucí k Brnkám, kde nyní vede chaberský po-
tůček. V těch místech byla jeho horní hráz. Druhý byl 
o něco dále o výměře 28 arů, č. parcely 171 a 172. Oba 
tyto rybníky byly napájeny vodou, tekoucí z rybníků 
v Dolních a Horních Chabrech, jakož i vodou tekoucí 
z Rybníček, jejíž vody se sbíhají na západní straně okresní 
silnice u hřbitova. 

Oba tyto rybníky vypustila v prvé polovině 19. století 
obec pražská jako majitelka a z nich získané pastviny 
pronajímala ve veřejné dražbě. O tom svědčí vyhláška 
pražské obce ve zdejším archivu ze dne 16. 8. 1864, ve 
které se uvádí pronájem trávy z bývalých rybníků. Poz-
ději byly — patrně louky — jednotlivcům rozprodány. 

Další menší rybníček, ale hojně vodou napájený byl 
u Draháňského bývalého mlýna, kterým celá staletí tento 
mlýn byl poháněn. Rybník je od r. 1910 vysušen, a veš-
kerá voda od Chaber tekoucí spěje odtud přímo do ne-
daleké Vltavy. 
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h ř b i t o v y 

Poslední věci člověka, odchod do neznáma. V Dolních 
Chabrech jsou dva hřbitovy. Prvý, staletý, v němž uloženo 
tisíce bývalých chaberských občanů. A dnes je tu a tam 
ještě zapadlý růvek, udržovaný dosud z piety svých 
přátel. Všechny se tulily ke svému kostelíku, který upro-
střed jich vážně pohlíží do svého okolí. Kromě čtyř hrobek, 
několika málo pomníků - ne sto let starých - a staré zvo-
nice, nevíme nic pozoruhodného o minulosti tohoto hřbi-
tova. 

Nejstarší dobře zachovalý nápis je na východní straně, 
v rámu ve zdi zasazený. Pochází od pozůstalé manželky 
z čís. 6 v Horních Chabrech a zní: »Zde odpočívá i s ro-
dinou svou v Pánu zesnulý Jan Homola, soused horno-
chaberský. Dosáhl věku svého 76 let. Zemřel v r. 1842 a 
očekává radostné z mrtvýchvstání. Oběť tohoto nápisu 
od své věrné manželky Homolové, roz. Mrázové.* 

V roce 1904 rozhodlo okresní hejtmanství v Karlině, 
že starý hřbitov z ohledů zdravotních se zrušuje, a obec 
že se má postarati o založení hřbitova nového. 

Po nedlouhém pátrání zvoleno místo pro nový hřbitov 
v Červených vrchách. Pozemek je obecní, sice stranou 
obce, ale přece dosti blízko. Místo samo je příjemné, kol 
všude zelení obklopené. Příslušná prostora byla obehnána 
zdí, dole v rohu postavena márnice a pitevna. Po delší 
době vykopána i studna. Okresní silnice končí u hřbitova. 
Hrobky jsou umístěny podél zdi při severní, později i při 
východní straně. 

Dík hřbitovní správě, hrobníku, jakož i všem, kteří mají 
členy své rodiny zde pochovány, je celkový pohled na 
hřbitov velice utěšený. Na jaře a v létě je to jediná kve-
toucí zahrada. Není snad hrobu, květinami neozdobeného. 
Mimo nadání, hřbitov zdánlivě rozsáhlý, najednou nedo-
stačoval, a po 381etém trvání musel býti v r. 1944 roz-
šířen. Stalo se tak na stranu severní, a prozatím zabrána 
plocha asi 40 arů. Je ohraničena zatímně laťkovým plotem, 

113 



ježto zděnou hradbu nebylo možno v té době provésti. 
Projektována výměra celého navrženého objektu činila 
by asi 62 ary, a rozpočtena na 500 hrobů. Hřbitov je, jak 
uvedeno, obecní, a proto Čimice ho mohou používati. Do-
sud se tak děje zřídka, ač při poměrně malém prostoru 
bohnického hřbitova budou Cimice přece jen chaberského 
hřbitova nuceni více používati. 

A poslední smutná zpráva ze hřbitova: Počátkem května 
1945 přibylo náhle na hřbitov 25 mrtvých, ponejvíce mla-
dých mužů, mezi nimi však i starý hrobník Holub. Byly 
to oběti hrůzné noci ze 6. na 7. května. Nalezli zde 
svůj poslední odpočinek. Budiž Vám, mučedníci naši, země 
lehká! 

valečne hospodářs tv í 

Byl to dojista velký a těžký úkol, zajistiti z prostředků 
po ruce jsoucích obyvatelstvu po celé zemi celý rok řádné 
a pravidelné zásobování. Částečnou školou a poučením 
byla první světová válka, kdy se napáchalo při aprovisaci 
tolik chyb. Na ty tehdejší dlouhé fronty lidu se jen tak ne-
zapomene. Nyní bylo zapotřebí zajistiti po celý rok nejen 
potraviny každému jednotlivci, ale vůbec všechny po-
třeby, jež lid nezbytně potřebuje. 

Těžký tento úkol byl správně proveden a ty pochmurné 
fronty první světové války z našich ulic a osad úplně vy-
mizely. Byly to dojista kolony čísel, když se propočítá-
valo, co vše může rolnictvo dodati během roku, co a v ja-
kém množství mohou dodati naši výrobci a dodavatelé. 

Dále nutno vzíti v úvahu, že příděly nebyly jednotné. 
Byly jiné pro děti dc 14 let. jiné pro lehce pracující, dále 
byli těžce pracující., samozásobitelé - vůbec všude jiný 
rozpočet. Ač válka trvala 6 roků, žádný zmatek ani chaos 
nenastal. Pouze poslední léta se příděly značné zmenšo-
valy, spíše však v jiných produktech než v potravinách. 
Rok poslední, 1945. byl nejtěžší. Příčinou byli vystěho-
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válci z Německa. Tisíce se jich sjelo se všech stran do 
Čech, z části i se svými povozy a potahy, prchajíce před 
postupující frontou. I v Chabrech a v Čimicích byli usa-
zeni po všech statcích po několik týdnů. 

Vojska zde bylo stále plno, a ti všichni, byť i měli své 
vlastní zásobování, sháriěli ještě potraviny Pro-
dávání a kupování jakýchkoliv potravin a zboží vůbec 
pod rukou, neb jak se říkalo »na černo«. ovšem za značně 
zvýšené ceny, Němci přísně, ba možno říci krutě trestali. 
Někdy i smrtí. Takových případů smrti bylo na sta a při-
tom byl zpravidla zabaven i veškerý majetek provinilce 
ve prospěch státu. V lehčích případech obžalovaný byl po-
trestán menší nebo větší pokutou a zpravidla také věze-
ním, mnoho roků trvajícím. 

Ovšem, že ani Chabry nebyly vyňaty. Přes tyto odstra-
šující případy obchod na černo se nevymýtil a mnozí ris-
kovali všechno, jen když jim kynul velký zisk. Obžalovaní 
z těchto přestupků bývali hlavně obchodníci, řezníci, mly-
náři a jednotlivě i rolníci. 

Aby bylo možno učiniti předem řádný rozpočet, mnoholi 
které plodiny zemědělci sklidí, aby nebylo pěstováno 
některých plodin více, než je třeba, a jiných naopak nedo-
statek, byly určeny rolníkům již předem výměry, mnoholi 
které plodiny musí zaseti a osázeti a jak mnoho jí ode-
vzdati. Rozumí se, že nescházely ani časté úřední kon-
troly. Především musel každý pěstitel hlásit a dokázat, 
mnoholi sklidil obilí. Z celkové váhy si odpočítal, kolik 
má právo si odečísti pro své lidi, přihlášené jako samo-
zásobitelé. Na 4 týdny povoleno na jednu osobu 13 kg 
obilí — pšenice a žita, — dále potřebu na setí, a podle 
počtu dobytka přesný počet, co na každý kus připadne. 
Vše ostatní se musilo odevzdati. Dostál-li pěstitel svým 
povinnostem, byly pak už další podrobné prohlídky ko-
nány jen zřídka. Hovězí a vepřový dobytek i drůbež byly 
však stále pod přísnou kontrolou. Komise si vypsala 
na obecním úřadě počet přihlášeného dobytka u jednot-
livých pěstitelů, sčítala veškerý dobytek na místě samém, 
což se stávalo někdy dosti často. Bylo to děláno z důvodů, 
aby nebyl dobytek prodáván pod rukou. Došlo-li však na 
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politický úřad nějaké udání, že by ten neb onen měl cosi 
skrytého, následovala důkladná prohlídka v celém hospo-
dářství a i v celém bytě. Pohříchu toto zlomyslné udávání 
nebylo řídkým zjevem. 

Dne 29. října 1939 počalo se v potravinářských obcho-
dech prodávati na odběrní listy. Z počátku nebylo některé 
zboží správně dodáváno a vyskytovaly se stížnosti. Chleba 
a mouky bylo z počátku více, než se stačilo odebírati. Od 
4. ledna 1940 počalo však pravidelné dodávání i pravi-
delný odběr. Po obchodech začaly chodit úřední komise a 
pokuty pro přesné nedodržování různých předpisů byly 
častým zjevem. Pokutováni byli i obchodníci, kteří neměli 
zboží označeno přesnými cenami. 

na jedno období, t. j. na 28 dní. Rok se dělí na 13 období. 

Zásobování v obchodech 

Aprovísace 

Příděl potravin v r. 1939 
Máslo pro děti do 14 roků —.50 kg —.24 kg 

— . I O V 2 „ 
—.27 
—.21 
—.30 
—.37 V2 „ 

v roce 1941 

v r . 1945 

máslo pro dospělé 
umělý med dětem 
umělý med dospělým 
cukr bez ohledu na stáří 
mouka všeho druhu 
rýže 

-.32 
- .80 
-.28 
1.60 
2.50 
2.70 

naposled 
krupky, hrách, ječná 

mouka, vločky 
v létě ovoce 
cibule 
česnek 
kávové náhražky 
chléb na 1 den 
ve jce měsíčně 
maso a masné výrobky 

—.60 ř 

—.50 , 
—.10 , 
—.03 , 
—.50 , 
—.50 , 

22 V* kg 

4 kusy 

15 
10 
4 kusy 

měsíčně 1.— kg kg 
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mýdlo 
prášek na práni 
mléko pro děti denně 
mléko pro dospělé 
petrolej 

—.12 „ 
—.22 „ 
V2I 

—.10 
—.03 
V4l 

11 

—.12 1 
2 litry V2 litru 

Mléko 

Chovatel dojného dobytka na počátku války směl kon-
sumentům prodati mléka jen na předložený výkaz obec-
ního úřadu. Později byl povinen veškeré nadojené mléko 
odevzdati zde do Trojské mlékárny, kde se částečně od-
tučnilo a pak se dodávalo zpět k prodeji ustanoveným 
obchodníkům v obci. Majitel dojnic měl povoleno, pone-
chati si pro svoji rodinu půl litru mléka na osobu, pro děti 
do 14 let o čtvrt litru více. Zato dostal z mlékárny — podle 
tučnosti mléka — v létě 30 dkg, v zimě 21 dkg másla mě-
síčně na osobu, čeleď v to počítaje. Úředně stanovená 
cena za jeden litr mléka byla 1.50 K, z toho dovoz 
14 hal. z 1 litru a na fond 2 hal. Dostal tedy zemědělec za 
mléko K 1.34. Mělo-li méně tuku či bylo-li kyselé, ještě 
méně. Na černo stálo mléko K 20.— až 25.—. Později se 
cena ještě zvyšovala. 

Pro mletí obilí byl pro Chabry a Čimice určen jedině 
mlýn p. Vomočila ve Veltěži. Dovážeti a odvážeti obilí a 
mouku se mohlo jedině ve středu, jednou obilí a po druhé 
mouka zpět. Vše se ovšem dělo jen na mlecí výkazy od 
obecního úřadu. Vždy za přítomnosti obecního zřízence. 
Samozásobiteli bylo přiděleno na 28 dní na jednu osobu 
13 kg obilí, pšenice i žita dohromady. V poslední době se 
vymílala pšenice na 75% a žito na 85%. Mletí na černo se 
vysoko pokutovalo. (Pokuta za mletí 4 pytlů obilí byla až 
K 10.000.—.) 

Mletí obilí. 
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Zabijačky. 

V posledních válečných letech se zabijačky hlavně 
u rodin bez větší výměry pozemků všemožně omezovaly, 
rovněž i tam, kde byly v rodině jen dvě osoby. Každý, kdo 
neměl vlastní prasnici a chtěl si koupit malé prase, musel 
předem žádat obecní úřad o povolení a předložit osvědčení, 
že je majitelem nebo alespoň nájemcem nejméně 20 arů 
plodné půdy. Rovněž i zabíjení bylo přísně kontrolováno. 
Samozásobitel měl povoleno na týden 80 dkg masa a tuku, 
tedy na jedno zásobovací období (28 dní) 3.20 kg. Podle 
počtu osob se počítalo, kdy se smí porážet. Kde byly 
v domácnosti jen 2 osoby, směly vykrmiti vepře jen do 
75 kg živé váhy. Zjistilo-li se po porážce, že měl vepř větší 
váhu, musel ono plus dodati na jatky, což se i v Chabrech 
stalo. V posledních válečných letech nesměl chovatel vy-
krmiti prase víc než do 125 kg a musil odevzdati z něho 
4 k g škvařeného řemenového sádla, při menší váze 4 kg. 
Dostal za 1 kg škvařeného sádla K 18.60. Porážka se musela 
o den aiíve na obecním úřadě oznámiti a prohlídka vepře 
a jeho zvážení se dělo za přítomnosti 3 osob od obce vysla-
ných. To se dělo jen v pátek. Posledním rokem války býval 
přítomen zvěrolékař. Bylo však povoleno, aby se porážka 
mohla díti o 3 měsíce dříve, než došla porážecí lhůta — 
čehož se ovšem všeobecně využívalo. 

Vejce, veškerá drůbež, krůty vyjímajíc. 

Prvá válečná léta byl pěstitel povinen z každé přihlášené 
slepice odevzdati ročně 60 vajec, později 65 kusů. Předpisy 
byly: v lednu 1 kus, pak se to stále stupňovalo, až na 12 kusů 
měsíčně. Poslední tři měsíce v roce se vejce neodváděla. 
Platilo se podle váhy, 1 vejce asi 60 hal. Pokuta za ne-
dodání vajec byla 15—20 K z každého kusu, pokud se 
pěstiteli nepodařilo přesvědčiti sběrnu, že se tak nestalo 
jeho vlastní vinou. 
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Polní hospodářství. 

Rozvedení zemědělských závodů v Chabrech a Čimicích. 

V roce 1944 obhospodařovali zemědělci tuto výměru: 
1. Od 50—100 ha obhospodařovali 3 z e m ě d ě l c i s vý-

měrou 231,86 ha a to: Fr. Stejskal, Vomáčka Václav, 
z části najatí, a z Čimic J. Kočí, vše vesměs najaté. 

2. Od 20—50 ha bylo 8 z e m ě d ě l c ů s celkovou výměrou 
252,66 ha, a to: Jar. Dvořák, Václav Malý. Josef Malý, 
Václav Suchý, Václav Vokurka, Bedřich Přáda, Karel 
Dvořák a Anna Friedrichová. Němci měli přes dva roky 
v držení téměř čtvrtinu naší orné půdy. 

3. Od 10—20 ha bylo 5 z e m ě d ě l c ů s výměrou 65,36 ha. 
Byli to: Misková Anna, Luka Václav, Schútz Jan, Pří-
hůnek Václav a Ruttenberg Vald., nájem, dříve Hudeček. 

4. Od 5—10 ha bylo 8 z e m ě d ě l c ů s celkovou výměrou 
62,53 ha. Byli to: Mach T., Hladký Václav, Holas Zd., 
Soukup Antonín, Černý Stanislav, Syrový Karel, Bohu-
slavo vá Marie a Černý Josef z Čimic. 

5. Od 2—5 ha bylo 7 z e m ě d ě l c ů s výměrou 26,29 ha. 
Byli to: Bohuslav V., Čimice, Černý V., Chabry, Chme-
lová R., Vocetka, Prušáková A., Mládek a Kozel. 

6. Od 0.5—2 ha bylo celkem 29 z e m ě d ě l c ů s výměrou 
22,25 ha. 
Půda je v držení 82 zemědělců, celková výměra všech 

pozemků 666,95 ha. 

P o d r o b n é r o z d ě l e n í v e š k e r é p ů d y 
v C h a b r e c h - Č i m i c í c h : 

celkové orné půdy 624,70 ha 
zahrad 15,86 ha 
luk 5,45 ha 
pastvin 11,65 ha 
lesní půdy —,72 ha 
rybníků —,63 ha 
zastavené plochy 7,60 ha 
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Výměra Jednotlivých plodin v roce 1944 v ha. 

Zito 45,94, pšenice 158,32, ječmen 51,38, oves 23,79, 
směs 28,14, luštěniny 0,42, zelenina 4,66, olejniny 43,30, 
brambory 47,55, cukrovka 65,35, krmná řepa 9,27, pícniny 
106,11. 

Rok 1944. Povinné dodávky pro Chabry-Čimice. 

Předpis z 1 ha chlebovin — 17 q. 
a) chleboviny, t. j.pšenice předpis 3.483 qf odev. 3.230 q 

a žito, 
b) krmné obilí t. j. ječmen ,, 850 qf ,, 624 q 

a oves, 
c) brambory, ,, 2.068 q, „ 
d) mák, 11 162 qf „ 97 q 
e) seno, „ 63 q, 
f) sláma „ 280 q, 

Stav dobytka a drůbeže v obou obcích, přihlášených 
v roce 1941—44. 

hovězí 
rok koně tažný dojnice jalov. pras. ovce kozy 

dobytek 
1941 79 33 142 123 377 80 281 
1942 76 37 129 111 388 29 234 
1943 74 36 127 96 446 35 262 
1944 40 114 146 487 31 290 

rok králíci slepice husy kachny krůty včely 
1941 1782 557 507 125 
1942 2943 1111 221 117 84 
1943 4856 1149 199 82 166 66 
1944 4165 1147 189 87 154 

Dodávky dobytka a drůbeže v roce 1944. 

Hovězí dobytek: odevzdáno 26.124 kg. vepřový dobytek: 
16.794 kg. Hus odevzdáno 186 kusů, kachen 87 kusů, krůt 
20 kusů. 
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Výsev obilí 

byl rovněž kontrolován a povoleno vyšiti na 1 ha: pšenice 
180 kg, ječmene 180 kg, žita 170 kg, máku 5 kg, bramborů 
2.500 kg, jarní pšenice 200 kg, ovsa 180 kg. 

Předepsaný odvod obilí ze sklizně 1944. 

Z 1 ha byl odevzdávací předpis: pšenice 2.300 kg, žita 
1.900 kg, ovsa a ječmene 1.000 kg. 

K tomu se připomíná, že ječmen a oves byl počítán jako 
krmné obilí a proto bylo žádáno k odevzdání z 1 ha jen 
10 q. Kdežto při moučném obilí měl samozásobitel stačit 
na mletí i osivo a ještě odevzdati 19 q a 23 q. Po výmlatě 
uznán přemrštěný odhad a komise se spokojila s 85% od-
hadu původního. 

osvobozeni 

Konečně! Všude lze viděti, že se válka rychlými kroky 
blíží ke svému konci. 

Německé vojsko všude ustupuje, celé armády se vzdá-
vají. Zoufalý pokus o hájení rozbitého Berlína se nezdařil. 
V německém vojsku nastává zmatek. Konec se počítá na 
dny. Celý svět rozrušen, do krajnosti napjat, očekává 
příští okamžiky. 

Jako všude, i Praha je zneklidněna a 4. k v ě t n a po-
číná zvedati hlavu s nenávistnými pohledy na vše, co je 
německé. Německé nápisy počínají v týž den mizeti z ulic, 
nebo se zakrývají. Z části se tak děje i u vozů pražské 
tramvaje. A toto sdělení podávají bez závady denní listy. 
A le už druhého dne ráno 5. května se vzchopilo německé 
vojenské vedení k ráznému zákroku proti odstraňování ně-
meckých nápisů. 

Nyní musíme vzíti i zřetel na Chabry, co se zde v tu 
dobu dělo. 
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C h a b e r s k ý o d b o j . 

Pozvolné přípravy k odboji se děly hned od počátku 
války r. 1939 po celých Čechách; děly se i v Chabrech a 
okolí. Po celou dobu války byly střediskem členů odboje 
Klecany. V Chabrech bylo jmenováno 7 členů a poměrné 
tak i v celém okolí. Bohužel, někteří z těchto — v Cha-
brech nikoliv — zaplatili vlastenecké nadšení svým ži-
votem. V sousední obci ztratili svůj mladý život i manželé. 
Nikdo však z těchto nešťastných nikoho neprozradil. 

5. května. 
Dopoledne svolána na rychlo schůze důvěrníků v Kle-

canech, kde bylo vzato v úvahu, že nadchází vážná 
chvíle a vykonány poslední přípravy. Byly ustanoveny 
čtyři čety v Chabrech. Nejtěžší úkol nastal při zaopatřování 
potřebných zbraní. Telefonní vedení ze školy, kde byli 
usídleni částeční rekonvalenscenti německých vojáků, 
bylo přerušeno. 

V týž den, 5. května, odebral se v 11 hod. velitel odboje 
Ferdinand Schiitz s poručíkem ing. Uettlem, s vrchním 
četnickým strážmistrem Hořejším a dvěma dalšími četníky 
do nové školy k veliteli, hejtmanu posádky, ve škole umí-
stěné, a vyjednávali s ním, aby se posádka vzdala a slo-
žila zbraně. 

Praha, 5. května. 
V sobotu po poledni se ozvalo náhle poplašné volání 

v rozhlase: »Slyšte, slyšte! Zde český rozhlas! Jsme na-
padeni, chtějí nám vzít náš rozhlas! Bráníme se, střílí sel 
Němci chtějí sami obsaditi rozhlas. Naši vojáci, četníci, 
strážníci, každý, kdo má zbraně, přispějte nám na pomoc! 
Každá chvíle dobrá, pospěšte si!« A po chvíli zase totéž 
zoufalé volání, které působilo na všechny posluchače 
zdrcujícím dojmem a napjatě se čekalo, co se bude díti 
dále. Lze se domýšleti. že posily vskutku přicházejí, ale že 
ani Němci nelení a stále více útočí. 

Náhle české volání k zděšení všech umlklo! 
Hned na to se ozval zpěv německé zpěvačky z gramo-

fonu. Posluchači trnuli hrůzou. Bohudík to trvalo jen mi-
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nutu, a už se zase ozývá náš známý český hlas, zoufale 
volající o pomoc. 

To byl pokyn k všeobecnému povstání jak v Praze, tak 
v celé republice. Národní výbory, dávno už jmenované, 
zahájili svou činnost. 

A rozhlas stále volal, sliboval, že se pomoc spojenců 
blíží, v Praze stále větší vzrušení, německé obyvatelstvo 
utíká, staví se barikády, trhá se dlažba, vozy tramvajové 
a různá jiná vozidla se převracejí, ulice zatarasují. A aby 
byl znatek úplný, přestal rozhlas v Chabrech fungovati. 
Zničením německého telefonního vedení byl přerušen 
i elektrický proud. 

Chabry, 5. května odpoledne. 
Velitel německé posádky ve škole odmítl se vzdáti. 

Před tím byly však jednotlivé malé oddíly, po Chabrech 
rozptýlené, bez odporu odzbrojeny. Když velitel viděl, 
že se ostatní mužstvo vzdalo a deputace se objevila ves-
měs už ozbrojena, povolil i on, když se před tím marně 
namáhal dostati ze školy spojení s vojenským velitel-
stvím v Kobylisích. Odevzdané zbraně, mezi nimi 3 kulo-
mety, odvezeny na obecní úřad, odkud částečně poděleny 
některé sousední obce, ostatek rozdán zbraněchtivým, 
ponejvíce mladším mužům. Němečtí zajatci byli posláni 
v týž den do Libně na předem určené shromaždiště za-
jatců. 

V noci z 5. na 6. května. 
Nyní nastala nutnost zadržeti německé vojsko, které 

potáhne od severu po státní silnici kol Chaber do Prahy. 
Především se počítalo s větší vojenskou posádkou z letiště 
v Klecanech a s několika tanky. 

B a r i k á d y . 

Barikád bylo postaveno 5 od hranic zdibských až ke ka-
tastrálním hranicím kobyliským. K tomu bylo použito 
všeho těžšího dříví od koláře i z obou tesařských ohrad. 
Do rána byla státní silnice dokonale zabarikádována. Ráno 
byly rozestaveny hlídky a stanovena spojovací služba 
hlavně se Zdiby a Kobylisy. Zřízena ošetřovna v obecním 
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úřadě pod vedením MUDr. Kubeše a pomocnic ženského 
personálu. Na volání o pomoc ze Zdib odeslána tam ozbro-
jená hlídka. Při nastalé přestřelce byl ze sousední obce 
jeden muž těžce zraněn a později zranění podlehl. 
V š e o b e c n é n a p ě t í . 

Vážná chvíle příchodu nepřítele se blíží; tři kulomety 
po různu rozestaveny, hlídky na svých místech čekají 
s napětím věcí příštích. Ve 3 hod. 10 minut první zpráva 
ze Zdib, že vojenské oddíly z Klecan, vyhodivše veškeré 
vojenské zařízení, což dokazovalo nesčetné dunění ran, 
daly se na pochod ku Praze po klecanské silnici. 

V 16 hod. naše hlídky ustupují za barikády a čeka j í . . . 
Pět minut na to objevuje se na horizontě první tank 
a blíží se k barikádám — ale současně je napaden palbou 
našeho kulometu — za nim postupuje tank druhý. Palba 
pokračuje, tanky ustupují, čekají na posilu. Jeden se po-
kouší odbočiti se silnice do pole. Je na něj prudce páleno, 
ustupuje zpět na silnici. Nastává asi hodinová přestávka. 
Nepřítel se patrné radí a uvažuje o dalším postupu. Jeden 
kulomet pálil od kapličky u silnice, druhý od chaberské 
záložny. 

V 17.05 hod. počíná jiná taktika. Němci vystupují z tan-
ků, rozvíjejí se v řady střelecké. Vtom houkají dělové rány. 
pálí se do obce. Nepřátel přibývá, palba roste. Tanky 
nemohou zprvu nepříteli pomáhat, jelikož nemohou vpřed 
pro barikády. Žádáme naléhavě Kobylisy o posilu, leč ne-
mohou vyhověti. Není záloh, není ani zbraní. Pouze Či-
mice vyslaly dvě ozbrojená družstva na pomoc. 

Konečně je první naše četa nucena ustoupiti, druhá a 
třetí, podporována palbou kulometů, dosud statečně se 
háji. V 17.20 hod. se stává situace neudržitelnou. Děla, 
tanky, kulomety, řada vojska — co zmůže proti nim 
hrstka našich bojovníků se třemi nevalnými kulomety! 
Všeobecný ústup z větší části do Kobylis nebo do ďáblic-
kého háje. Z Kobylis se stáhli pak všichni dále do Libně. 
Ostup proveden asi v 21 hodin. Když však boj tam ustal, 
odtáhli chaberští bojovníci hájit trojský most. 

V neděli 6. května po 21. hod. 
Pro Chabry navždy smutný, vzpomínkový den. Němci 
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si zde počínali zběsile. Do půlnoci bylo slyšeti střelbu. 
Snad celá obec byla ve sklepích. Němci vnikali namnoze 
1 do nich a mladé, podezřelé muže vyváděli a cestou stří-
leli. Zvláště kde našli u bytu nebo u sklepa pohozenou 
zbraň, byli muži ihned zastřeleni. Se strachem a úzkostí se 
čekalo, co se stane v pondělí ráno. Tolik mladých mužů 
scházelo v rodinách! 

V pondělí 7. května. 
Smutný počátek dne! 23 osob bylo nalezeno porůznu 

po obci zastřelených a velký počet raněných. Mimo to 
2 mrtví shodou neblahých okolností. 

Původně chtělo vojsko z Klecan v odpoledních hodi-
nách 6. května dojeti do Prahy. Nenadálým odporem 
v Chabrech a nejistotou, nejsou-li zde nějaké zálohy nebo 
skrytí partyzáni, nepokračovali v další jízdě a byli tím 
nejméně o 24 hodin zdrženi. To mělo pro Prahu velikou 
cenu, že tak silný útočník ztratil tím celých 24 hodin. 

Padlí ze dne 6. a 7. května. 
1. František Pěknica, Chabry r. 1913, padl ve Zdibech 
2. Rudolf Řepa, Chabry 1909 
3. František Rolla, Chabry 1882 
4 Emanuel Bůžek, Chabry 1869 
5. Bohumil Fišer 
6. Otto Brůžek, Chabry 1909 
7. Josef Pavlík, Chabry 1907 
8. Václav Brázda, Chabry 1903 
9. Miroslav Jerie, Čimice 1926 

10. Zbyněk Bouček, Chabry 1926 
11. Václav Fišmistr, Chabry 1913 
12. Jaroslav Zedník, Chabry 1873 
13. Jaroslav Věrnoch, Chabry 1908 
14. Karel Fereš, Chabry 1906 
15. Václav Bryndač, 1905 
16. Jaroslav Jirák, Chabry 1900 
17. Jaroslav Dvořák, Chabry 1920 
18. Antonín Holub, Chabry 1880 
19. Alois Němeček, Chabry, padl v továrně v Letňanech 
20. Vilém Haase, Ďáblice 1909 v Blahotově pískovně 
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21. Miloš Zátka, Kobylisy 1906 
22. Dalibor Hojka, Kobylisy 1916, bytem v Kobylisích 
23. Vasil Dáňo, Kobylisy 1918 
24. František Rodr,. Chabry 
25. Václav Fábera z Čimic, padl na Žižkově 
26. František Nový, padl u Čechova mostu 
27. Vlastimil Pitter, padl v Praze 
28. František Schon 

Vedle těchto týž den neštastnou náhodou skonali Bohu-
mil Fischer a I. Marek. Všichni byli třetím dnem na zdej-
ším hřbitově pohřbeni zčásti v rodinných hrobech, zčásti 
v řadě podle sebe. 

Odpočívejte v pokoji, mučedníci naši! 
Pondělí 7. května. 
Asi v 7 hodin večer posádka klecanská konečně odjela, 

ale hned zase přijely nové tanky s vojskem od Mostu a 
zůstaly státi rovněž na státní silnici u Horních Chaber 
a asi 1 den se zde zdržely. Rekvírovali hned býčka, prase, 
slepice, vejce, brambory a oves. Zdejší ženy byly koman-
dovány k loupání brambor. 

Obec sama neměla následkem střelby v obci sice žádný 
dům rozbořený, ale vnitřní zařízení bylo přece místy dosti 
poškozeno. Hlavně bezpočet rozbitých oken, nejvíce ve 
škole, svědčily o prudké střelbě. Tento den nařídilo vo-
jenské velitelství pod trestem smrti odváděti každou střel-
nou zbraň. Elektrický proud dosud nefunguje, Chabry 
stále beze zpráv odkázány jen na ústní podání, co se 
hlavně v Praze děje, a zpráva ta zní každá jinak. Jen du-
něni ran, slyšených od Prahy, svědčilo o prudkém boji. 

Nejistá situace v úterý 8. května. 
Třetí den napětí, nejistoty ba hrůzy, co se v Praze děje 

a ponejvíce přehnané zprávy zděšení ještě zvyšují. Tolik 
je však jisto, že se už před třemi dny vojenská pomoc 
spojenců rozhlasem od Plzně slibovaná, dosud nedo-
stavila. 

Německo kapitulovalo v Remeši 7. 5. 1945 ve 2.41 hod. 
V týž den v poledne se už zdá být situace lepší. Vypráví 

se, že už německé velitelství kapitulovalo a že jen ně-
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které oddíly — jak tomu bylo i v Praze — bojují ještě na 
vlastní vrub. Zdejší bývalý rakouský podplukovník, téměř 
proti své vůli, byl odvezen německým autem. Měl zabraný 
statek č. 3 u Hudečků. 

Středa 9. května — konečně! 
Už ve 4.50 hodin bylo slyšeti v Chabrech náhle těžké 

dunění automobilů po silnici. Byli to R u s o v é ! Nepřed-
stavitelná radost se zmocnila celé obce při zprávě: »Ruské 
tanky už jedou!« Snad celá obec chvátala je přivítat na 
silnici. Vesměs zřejmě vybraní statní chlapci, kteří 
s účastí na naše pozdravy odpovídali. Konečně tedy po 
třídenním napjatém zoufalém čekání přichází spása! Po 
více než třídenním boji je Praha konečně osvobozena! 
Však už byl ale čas! Němci do krajnosti rozzuřeni, vi-
douce neodvratný konec, řádili, a týrali každého Čecha do 
nemožnosti. Zvláště na četnictvu a strážnicích, pokud jim 
padli do rukou, vylévali všechnu svou zášť a nemilosrdné 
je mučili. Jejich zběsilosti propadla rovněž i pražská staro-
městská radnice; musila pocítiti jejich zuřivost. Chloubu 
naši, náš staroměstský orloj, rozbili. Ještě týž den odpoled-
ne musila být v Chabrech vyložena četa ruských vojínů, aby 
rozehnala tlupy SS, kteří se v Draháni shromáždili. Byli 
ovšem rozehnáni a z části pobiti. 

Jen ještě mimochodem nutno uvésti, že hned první den, 
kdy bylo voláno rozhlasem na všechny strany o pomoc, 
bylo anglo-americké vojsko již v Plzni, kdežto rudá armáda 
ještě v Berlíně. 

V týž den okolo osmé hodiny ráno vjížděla Rudá armáda 
za nepopsatelného jásotu pražského lidu na Václavské 
náměstí. Barikády, všude po ulicích nastavěné, byly zase 
rychle odstraňovány. Pražská dlažba musila při stavěni 
barikád všude vydatné pomáhati. Týž den přichází také do 
obce zpráva, že Němci úplně kapitulovali. Na obecní úřad 
došel první časopis tam zaslaný »D n e s«. Rány z dél stále 
ještě duní. 

S p r á v u o b c e p ř e j í m á N á r o d n í v ý b o r . 

Odpoledne vyvěšena na obecním úřadě vyhláška, že 
správu obce přejímá prozatímní Národní výbor. V celé 
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obci je veliký neklid, nikde se nepracuje a ani vzhledem 
k nejistotě v celém okolí, pracovat nemůže. 

N ě m e č t í p ř i s t ě h o v a l c i . 

Nesmíme zapomenouti na čtyři bessarabské vystěho-
valce, kteří vyhnali majitele nebo nájemce z jejich statků 
na podzim roku 1942. Tehdejší neomezený Bodenamt 
prostě rozhodl, že Josef Hudeček z č. 3 v Horních Cha-
brech, Karel Dvořák z č. 12 a Bedřich Přada z č. 5 v Dol. 
Chabrech se vystěhují ze svých domovů a nastěhují se 
tam němečtí Bessarabci. Rovněž i č. 6 paní Friedrichové 
bylo zabráno, ta však tam nebydlela. V Čimicích č. 3 a 4. 
Tito vetřelci se odstěhovali neslavně za průvodu ozbro-
jené stráže vojenské 22. 4. 1945. Jeli přes Pakoměřice 
směrem k Plzni. Kam dojeli a zda vůbec někam dojeli : 

neni známo. Předepsaný živý i mrtvý inventář musil dří-
vější držitel novému nabyvateli přenechat, ovšem za nej-
menší možnou cenu. Jinak nedostal majitel za to, že dvě 
sklizně přebral Němec, nic. Jen slibovali, že celý statek 
zaplatí. 

Pátek 11. května. 
Všichni němečtí muži a ženy v Chabrech - Čimicích 

bydlící, byli zajištěni. 2eny vesměs musily mýti a uklí-
zeti obě školy, což trvalo více dní. V týž den byl učiněn 
slavnostní projev, hold svobodné republice, před novou 
školou. Současně navržena nová kandidátní listina do zdej-
šího Národního výboru. Elektrická porucha zase opravena 
a rozhlas, světlo a motory zase normálně pracují. 

Sobota 12. května. 
Dnes po prvé vy je ly potahy po 8 denní přestávce zase 

do polí. Zemědělské dělnice počnou pracovati až v pon-
dělí 14. května po desetidenní přestávce. 

V rozhlase se oznamuje, že česká národní rada se dneš-
ním dnem rozpouští. Národní výbory nechť ihned zne-
škodní aktivní nacisty a jejich majetek propadá ve pro-
spěch státu. Na venkově se připravuje konfiskace půdy, 
která patřila cizincům a bude odevzdána mezi drobný pra-
cující lid. 
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V l á d n í p r o g r a m . 

Je třeba zajistiti nejužší spolupráci s vládou a Národ-
ními výbory v obcích i okresech. Národní výbory se 
budou opírati o všechny věrné a poctivé občany republiky 
bez rozdílu sociálního postavení a politické příslušnosti. 
Všem mužům i ženám otevřena cesta k nejširší iniciativě 
a nejširší práci. Podepsáni Zdeněk Fierlinger, předseda, 
Klemend Gottwald, náměstek a dalších 23 členů z celé 
ČSR. Po celé obci je přímo nevídaný ruch. Celé Horní 
Chabry jsou přeplněny vozidly všemožných druhů. Jedni 
odjíždějí, jiní zase nastupují na jejich místo. A při tom veli-
kém množství vozů a vojska až nápadné ticho a klid. Jak 
veliký rozdíl proti vojsku německému! Stále ostré, břitké 
povely, křik, nadávky, a zde vše v tichu a klidu. 

10. května první zasedání vlády. 
Zpráva z denních listů: Dne 10. května, hned po svém 

příchodu do Prahy měla vláda první zasedání. Národní 
rada česká nařizuje s okamžitou platností: Říšská marka 
přestala být zákonným platidlem. Bývalý slovenský mini-
sterský předseda Tuka a srbský Nemič zatčeni. 

O d v e z e n é k o r u n o v a č n í k l e n o t y . 

Zpráva časopisu: Již v únoru zabavil Frank za přítom-
nosti stařičkého probošta ve Svatovítském kostele ko-
runovační klenoty, odepřev na ně dáti potvrzení. Odjel 
směrem k Černínskému paláci. Nyní zavedeno patřičné 
pátrání. Další zpráva: Ruské ruble mají kurs u nás 5 a půl 
koruny. 

O d v e z e n é z v o n y v r á c e n y . 

Německou státní mocí odvezeny 14. dubna 1942 velké 
zvony ze zvonice a další 4 menší zvonky z Chaber a Cimic. 
11. května byly vyzvednuty oba velké zvony o celkové 
váze 300 kg, jež byly uskladněny na Maninách a pře-
vezeny zpět do zvonice, kde budou po čase zase zavěšeny. 

Neděle 13. května. 
Odpoledne byl konán u hrobů našich padlých smuteční 
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projev za velkého účastenství. Tou dobou téměř veškeré 
vojsko Rudé armády z Chaber odtáhlo. Státní silnice opět 
oživla. Nastal zde zase normální provoz. V časopisech 
se oznamuje, že veškeré tělovýchovné spolky dosavadní 
budou sloučeny v jediný tělovýchovný spolek. Pokud se 
týče vydávání dosavadních časopisů, vydávají je strany: 
komunistická, sociálně demokratická, nár. socialistická, 
lidová a legionáři. Dřívější deníky: Národní listy, Venkov 
a Národní politika zastaveny. 

Z a t č e n í b ý v a l é v l á d y . 

V radiu se právě hlásí, že bývalá protektorátní vláda 
i s bývalým presidentem byli zajištěni. 

Úterý 15. května. 
Veřejný život přichází zvolna do obvyklých kolejí. Vo-

jáků zde tou dobou téměř nebylo. Spíše se zde objevují 
zajatci a lidé vyslaní na práci do Německa, s vozíkem a 
jedním koněm. Přespí zde a zase jedou dále. Přichází zpráva, 
že občan chaberský, H . . k t e r ý po dobu války pracoval 
na Brnkách, byl zatčen pro udavačství a odeslán do 
Piahy. 

Středa 16. května. 
V 15.15 přijel do Prahy pan president dr Edvard Beneš. 

Po krátkém uvítání na nádraží odjel na Staroměstské 
náměstí, jsa celou cestu vítán a pozdravován co nejbouř-
livěji a nejsrdečněji ohromnými davy obecenstva. Tam 
proslovil slavnostní řeč a odejel pak zvolna za jásotu lidu 
na Hrad, kam dojel po 18. hodině za doprovodu sovětské 
vojenské hudby. A tak po šesti dlouhých letech, které vě-
noval plné jen zájmům své vlasti, ocitá se zase doma. 

Čtvrtek 17. května. 
Už se vše uklidňuje, továrny začínají pracovat, že-

lezniční provoz, až na malé výj imky začíná správně 
fungovat. Naši hoši, pokud byli vojáky, doprovázejí se 
zbraní zajatce při různých pracích a jsou oblečeni v plá-
těný německý stejnokroj. Veškerý nábytek po odešlých 
německých držitelích zabraných čtyř statků se sváží na 
jedno místo, do čísla 6. Je po většině pěkný, z tvrdého 
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dřeva, při vpádu Němců Židům odňatý a německým při-
stěhovalcům štědře přidělovaný. 

Pátek 19. května. 
Rozhlas právě sděluje, že zdejší statky Němci zabrané, 

Hudečkův, Dvořákův, Friedrichův a Přádův, vracejí se zase 
původním majitelům. Statky ty byly sice po dva a půl roku 
v držení přistěhovalců, leč náhrady za užívání se maji-
telům vůbec nedostalo. 

Neděle 20. května. 
Dnes odcházeli dříve zde usedlí Němci, muži a ženy, 

hned po odchodu německého vojska ve škole umístění a 
hlídaní, do shromaždiště v Libni, odkud pak budou dále 
odesíláni podle plánu. 

Tím končíme denní naše záznamy a budeme nadále jen 
od případu k případu uváděti zajímavější zprávy. 

P r v n í z á s i l k y p o t r a v i n . 

Dne 31. května přibyl do Prahy první vlak o 40 vago-
nech s potravinami výlučně pro Velkou Prahu. Obsahoval 
sušené mléko, cukr, kávové přísady, hrách, masové kon-
servy a pod. Byl naložen v černomořském přístavu Kons-
tanci a jel k nám 11 dní pod ochranou strážní čety české 
revoluční gardy. 

Doufejme, že to byla poslední nejkrutější a nejhroznější 
válka, jakou kdy lidstvo prodělalo. Miliony lidí všech 
národů padlo, nebo bylo raněno, či umučeno. Trpěly desítky 
a stovky milionů hladem, podvýživou. Útisk, vykonávaný 
na svobodný život jednotlivce i národa, překonával vše, 
co si lidská mysl vůbec mohla představit. Svobodné pře-
svědčení, svoboda slova, tisku a náboženství nebyly ničím 
před hrubým užitím násilí, které mělo býti pláštíkem ke 
zmocnění se vlády jednoho národa nad celým světem. Mili-
ony lidí ztratily své nejdražší, miliony lidí octly se bez do-
mova, nemajíce kam hlavu položit a nemajíce čím odít 
sebe a své děti. Tisíce měst bylo zničeno, vypáleno, srov-
náno se zemí. Statisíce vesnic žilo životem, o jakém se 
nám dochovaly zprávy z dob třicetileté války. Nikdo si 
nebyl jist, že se dožije druhého dne, že přežije noc. V ža-
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lářích úpěly statisíce, na popravištích vykrváceli ti nej-
lepší toho nebo onoho porobeného národa. Kolik škod 
válka v celém světě způsobila, nedá se snad vůbec nikdy 
zjistit. Právě tak se nedá přinutit útočník k tomu, aby sám 
všechny škody nahradil. Jenom poctivou prací všech lze 
v míře skrovné a v dlouhé době napraviti aspoň částečně, 
oč byla civilisace a kultura ochuzena. 
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dos l ov 

Na konec ještě něco z pozdních let mého života. V stáří 
skoro 60 let, několik let po prvé světové válce, postoupil 
jsem se svou ženou usedlost v Dolních Chabrech proza-
tímnímu dalšímu vedení, svému mladšímu synovi, který 
má své vlastní hospodářství v sousedních Horních Chab-
rech, odkud obě usedlosti potom spravoval. Na samém 
začátku druhé světové války odešla mi navždy moje drahá 
žena, přímo vzácných vlastností. Po celých 49 let byla mi 
trpělivou družkou, nezbytnou oporou i útěchou ve všech 
strastech i starostech, jež selský stav namnoze přináší. 

V roce 1943 mi němečtí okupanti zabrali celou moji 
usedlost a dosadili tam jakéhosi Němce z Bessarabie. Já se 
musil vystěhovati. Byl to pro mě smutný den, když jsem 
musil jako osmdesátiletý stařec opustiti své rodné hnízdo, 
abych udělal místo německému vetřelci. Viděl jsem 
v duchu řadu svých předků, kteří plných dvě stě let ne-
přetržitě na tomto gruntě těžce pracovali a šetřili, aby 
mohli dědici svému o něco větší majetek postoupiti, vždyť 
první majitel, můj prapradědeček hospodařil pouze na 8 
korcích (dva a čtvrt hektaru). Všechno to jsem měl opustit, 
aby vše převzala hrabivá ruka německá. 

A le veliká důvěra, že majetek zabraný bude později 
vrácen, utěšovala mě v prvých hořkých chvílích. A vskutku 
jsem se dočkal toho, že nejstarší syn přebírá roku 1945 
rodný grunt v dědické posloupnosti už šestý, a dále je j 
vede. 

Nyní mám již jediné přání, aby jeho mladší syn převzal 
po čase dědictví svých předků. 
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