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Vážení spoluobčané,
nalezli jsme jednoduché, komplexní a pohodlné
řešení, jak zajistit vaši plnou informovanost.
Zajistili jsme rychlý systém zveřejňování důležitých
informací službu 
SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“.
Tato služba umožňuje zasílání důležitých infor-
mací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla
vašich mobilních telefonů formou krátkých
textových zpráv (SMS).
Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky
kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří
trávíte většinu dne mimo naši obec. Včasná
informovanost občanů se již několikrát ukázala jako
naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci
v případě povodní, sněhových kalamit apod.
Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré
náklady hradí obec.

Informace nejdůležitější:
Jak službu získat:
Služba je poskytována všem zaregistrovaným
občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat
jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na
který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova.
Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.
Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK DCHABRY REGISTRUJ (nebo zkráceně IK DCHABRY
REG) na tel.: 605 733 680
Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK DCHABRY ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK DCHABRY
ODREG) na tel.:  605 733 680
Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané
zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli.
Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního
čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení.
Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou
zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu
dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva.
To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti
s touto službou, je odeslání jedné SMS při
přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama
ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není.
Veškeré související náklady nese ÚMČ Praha -
Dolní Chabry. 
Vážení občané, jedná se o službu, která je tady pro vás.
Služba je zdarma, je anonymní, v naší databázi
budou jen vaše telefonní čísla a nemohou být
zneužita.
Informace: 
Blanka Kadlecová, tajemnice ÚMČ 
tel.: 283 851 272, mobil: 725 010 084
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ze dne 23. 2. 2009
◆ Rada nesouhlasila s umístěním novostavby 4RD a prodloužením
inženýrských sítí v ulici Protilehlá.V uvedené lokalitě je nutné
komplexně řešit napojení na sítě technického vybavení a dopravní
obslužnosti.
◆ Rada neměla připomínky ke změně územního rozhodnutí
v lokalitě Nad Úvozem, k.ú. Dolní Chabry, kde místo typových domů
firmy Central Group, a.s. budou realizovány jednotlivé domy dle
individuálních architektonických návrhů vlastníků domů
◆ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na procesní,
organizační a personální audit ÚMČ Praha-Dolní Chabry s firmou
BNV consulting, s.r.o.
◆ Rada schválila Darovací smlouvu OS Sedm paprsků na poskytnutí
daru ve výši 15.000,- Kč z prostředků sociální a kulturní komise.
◆ Rada souhlasila s poskytnutím daru OS Na ochranu památek
v Dolních Chabrech ve výši 10.000,- Kč.
◆ Rada jmenovala PhDr. Věru Doušovou členkou komise životního
prostředí a paní Miluši Knížkovou členkou sociální a kulturní komise.
◆ Rada schválila  uzavření darovacích smluv z rozpočtu školské
a sportovní komise pro rok 2009 takto:

TJ ZŠ Dolní Chabry ve výši 20.000,- Kč
Sokol Dolní Chabry 15.000,- Kč
SK Dolní Chabry 15.000,- Kč

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ 

Školská a sportovní komise MČ Dolní
Chabry vás opět srdečně zve na výtvarné
dílny. Jarní dílna se uskuteční v předvečer
prvního jarního dne, v pátek 20. března od
15 do 18 hodin, velikonoční dílna o týden
později, v pátek 27. března od 15 do 18
hodin. Na obou dílnách se bude především
drátkovat, ale i vystřihovat a zdobit
ubrouskovou technikou. Na velikonoční
dílně budeme dělat vejce na mnoho

způsobů. Obě dílny pro-
běhnou ve školní družině,
první hodina (od 15 do 16h)
bude patřit družinovým
dětem. Přihlásit se můžete
na adrese repkovi@tiscali.cz
nebo na tel.: 605 421 757.  

Hana Řepková

PŘIJĎTE SI UDRÁTKOVAT JARO 
A VYBRAT VELIKONOČNÍ VÝZDOBU!

SMS INFOKANÁL 

Milí spoluobčané.
V této části Chaberského zpravodaje jsem vždycky psala pár slov o dění v Chabrech, seznamovala jsem
Vás s našimi plány pro stávající rok a taky trochu bilancovala. Nyní sedím u počítače a snažím se napsat
alespoň pár souvislých vět, kterými bych Vám sdělila něco zajímavého. Nedaří se mi to. Okna mé
kanceláře, která vedou do náměstí, Vám mohou dnes  11. 3. nabídnout obrázek, jak sedím nad
klávesnicí a nepíši. Myslím na to, že zítra musím připravit podklady na pondělí pro jednání rady,
dopoledne mám  na útvaru rozvoje společné jednání o návrhu změny Z 10000/00 územního plánu, pak přivezou, konečně,
objednané stožáry na vlajky, musím dořešit přemístění vývěsky od starého úřadu, uklidit do včera dodaného nábytku všechny
materiály, stále ještě uložené v krabicích po stěhování. Od 17 hod budu mít jednání s komisemi, v pátek jednání o kompostování
a v deset hodin musíme odjet s p.Šírem za paní Dumkovou do Krabčic. Do všech těch myšlenek se mi vtírá ještě jedna myšlenka.
Stále naléhavěji. Potřebuji dovolenou!! Jsem unavená a vyčerpaná, musím si odpočinout. 17. března pojedu na chalupu a vrátím
se za týden. Odpočinutá. Proto prosím, abyste mi nyní odpustili tento článek a popřáli mi hezkou dovolenou.
Děkuji                                                                                                                                                               Vaše starostka  

SLOVO STAROSTKY
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Výstava v Chaberském dvoře - DUBEN 2009
Otevřeno pondělí a středa 8 - 18 h
Panoramata hor celého světa 

od fotografa Miroslava Cabana

Na slovíčko s Miroslavem Cabanem, známým horolezcem, který jako
pátý Čech úspěšně zdolal Mount Everest. Mimochodem jako čtvrtý
člověk na světě tento vrchol pokořil bez kyslíkového přístroje.

Jaké nejkrásnější a nejtěžší chvíle jste v horách zažil?
Nejkrásnější chvíle prožívám na horách s manželkou Danou a dětmi
Martinem a Kristýnou. Mimochodem, manželka se mnou vylezla na
Kilimandžáro v Africe, syn ve 12 letech zdolal Mont Blanc a Kristýna
v 6 letech Dachstain ferata. Nejtěžší chvíle v horách jsem zažil v r.
2007, kdy jsem se musel kvůli počasí vracet z vrcholů osmitisícovek,
z toho u dvou mi chybělo 200 m do vrcholu. V r. 2007 se mi
nepodařilo splnit si cíl - pokusit se zdolat světový rekord a vystoupit
na čtyři osmitisícovky za čtyři měsíce.

Vaše další aktivity kromě horolezení?
Zabývám se profesionálně fotografií, hlavně panoramatickou. Po
celé planetě jsem nafotil přes 70 000 fotografií, dodávám je i do
interiérů až do rozměrů 2,5 m. Nejcennější fotka je bezesporu
z vrcholu Everestu - podařilo se mi zachytit dvě úžasná panoramata,
a to jedno s pohledem na jih a druhé na sever.

Nejzajímavější člověk, s kterým jste se v horách potkal?
Asi Hanz Kamerlander, jeden z nejlepších horolezců planety.
Potkávali jsme se vzájemně na laně na K2. Skromný, fantastický
chlapík. Jinak v českých výpravách panuje rivalita a závist, kterou
v zahraničních expedicích nevidím. Proto více spolupracuji se
zahraničními expedicemi.

Dá se skloubit láska k horám a rodinný život?
Určitě, teď když nelezu osmitisícovky, jsem se domluvil s manželkou,
že polezeme vždy spolu. Děti jsou naštěstí vytížené volejbalem,
který je na hory moc nepustí.

Děkuji a těším se na Vaše úžasné fotografie v Chaberském dvoře
v Dolních Chabrech.

Alena Nigrinová
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Každým rokem se těšíme, že se tak trochu
„odvážeme“. A některým maskám se daří pobavit
sebe i celé Chabry. Když se řekne „Rodrovi“, je to
záruka legrace . Jejich „mimina“ si jistě všichni
pamatují.  Na letošním masopustu utvořili
„úklidovou četu“. A co prý že uklízejí? Všechno.
Hlavně leští  dopravní značky, jejich smetáky
v mžiku vyleští cestičku k hospodě a do svých kýblů
sbírají psí výkaly, kterými hodlají vylepšit zájemcům
jejich zahrádky. No, opravdu letos nezklamali.
A věřím, že příští masopust  budou zase za „perly“!

Sylvia Šírová 

MASOPUST JE VESELÍ SAMO...

NA SLOVÍČKO S JANEM CABANEM
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Děti naší školy nacvičily veselou pohádku, kterou vám zahrají  
v Chaberském dvoře ve středu 8. dubna od 18 hodin.
Uvidíte příběh o potrestaných loupežnících a síle přátelství, 
volně zpracovaný na motivy pohádky Zvířátka a Petrovští.

Tak neváhejte a...
„Pojďte s námi do pohádky,
příběh právě začíná,
o tom že i velké hádky
jen přátelství překoná...“

Těšíme se na vás, za všechny loupežníky a zvířátka     

Bětka Kalendová a Pavel Linek, 8. třída

Z dětských prací:
. V sobotu 21. února se konal masopust.
Na školním hřišti se sešla spousta masek. Byli tam indiáni, bílé paní, čerti, králíci
z klobouku, kostry, uklízečky, a další. Naše třída 2. B šla za bytosti Narnie.
Většina dětí z naší třídy měla masky, i naše paní učitelka Margita.
... Vepředu průvodu šel principál, pak kapela a masky.
... Kapela hrála výborně, tak jsem i tančila.
... U Karla jsme 2. B a 4. třída měli vystoupení o masopustu.
... Byla v něm různá říkadla a písničky. Například: Fašánek, fašánek, velká noc
bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude.
... Vystupovali jsme s paní učitelkou Margitou a ona byla královna Jadys.
... Masopust byl veselý a moc se mi líbil.

žáci 2. B a 4. třídy (Štěpánka F., Anička V., Ondra M., 
Kuba D., Fredy B., Terezka Ch., Lucka Z., Kája V., Jakub N.)

Velikonoce jsou v našich
představách již tradičně spojeny
s příchodem jara. Po letošní obzvlášť

dlouhé zimě se o to více těšíme
na sluníčko a vůni prvních kvítků
v zahradách. Postní doba se blíží
ke svému konci, děvčata pilně

barví vajíčka a malují velikonoční
kraslice, chlapci už mají nachystanou
pomlázku (ti šikovnější si ji upletli
sami, ale i kupovaná splní dobře svůj
účel), ještě řehtačku, košíček, a hurá
na koledu!

Zkuste sami vymyslet svou vlastní
koledu, se kterou budete obcházet
letos o Velikonocích! Pošlete nám ji
do školy (zs_sporicka@seznam.cz),
my vybereme ty nejhezčí a zve-
řejníme je na webových stránkách
naší školy. 

Tady máte něco pro inspiraci:

Pište do 20. dubna, a nezapomeňte
uvést své jméno a příjmení.

Petra Svárovská a žáci ZŠ
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MASOPUST OČIMA DĚTÍ, 
ANEB JAK JSME HRÁLI A ZPÍVALI O MASOPUSTU

Já jsem malý chocholáč,
Přišel jsem si pro koláč,
Koláče mi dejte,
Jen se mně nesmějte!
Jestli mě ho nedáte,
Vaši dcerku nevdáte,
Ona bude v koutku
sedět,
A škaredě bude hledět,
Pak se na to podíváte,
Že už ji víc nevdáte.

Já jdu na koledu,
Nesu si pytel,
Kdo mě ho dá plnej,
Bude můj přítel,
Kdo mě ho dá půl,
Vemu na něj hůl,
Kdo mě ho dá čtvrt,
Pošlu na něj smrt,
Kdo mě nedá nic,
Nepřídu tam víc!

VÍTÁNÍ JARA

POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY!

Konec ledna přinesl žákům i učitelům prvního stupně velkou změnu. Již tradičně
se v druhém pololetí účastníme plaveckého
výcviku. 
Do bazénu v Neratovicích jezdí žáci z 2. A, 2. B,
3. A a 3. B.
Třeťáci plavali už minulý rok, pro druháky je
výcvik novinkou. Děti jsou rozděleny do celkem
pěti družstev. 
A jejich postřehy? Tady jsou: 

...“Jsou tam moc hodné plavčice ..... pěkný
bazén se studenou vodou ..... vířivka .....
tobogán .....  když tam přijedeme, každý se těší
do vody, a když už jsme ve vodě, tak si užíváme co nejvíc!“

připravili plaváčci z druhých a třetích tříd, a jejich učitelé (Jakub L.,  Mirka D.)

„KDYŽ JDEME DO BAZÉNU, TO JE SLÁVA!“

Milí přátelé tradic, již po několik let se scházíme, abychom oslavili svátek veselý,
zábavný a rozpustilý, při kterém si i nejeden z nás dospělých rád odloží vážnou tvář,
nasadí si masku a nechá se unést veselím masopustních radovánek…..A co teprve děti,
ty si masopust letos náramně užily. Společně se svými rodiči a učiteli přišli žáčci naší
základní školy v nápaditých maskách a s dobrou náladou, někteří s masopustními
říkankami a písničkami, kterými chaberský masopust zakončili…. 
Co je to vlastně masopust a proč se slaví? 
Připravili jsme Vám s dětmi pár otázek…… 
Zkuste odpovědět na otázky  spojené s tímto veselým svátkem. 
Pokud nebudete znát odpověd#, dočtete se ji v našem další povídání o tradicích
masopustu na internetových stránkách školy. 
Kdy se slaví masopust?
Proč právě název masopust?
Co je to tučňák?
Jaká jídla jsou typická pro tento svátek?
Kdy začínala masopustní zábava a který den vrcholila?
Co je to pochování basy?
Co začíná Popeleční středou?
Jaké jsou typické masky pro masopustní rej?
Co je to mužovský bál?
Kdy se začal v minulosti slavit tento veselý svátek?

MASOPUST JE UŽ CHABERSKÁ TRADICE

Eva Liberdová a děti ZŠ
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PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. 
Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 852 858, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz Tisk: Flora s.r.o.,
Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou
odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.

Příští uzávěrka 26.  3.  2009 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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