
NABÍDKA:
Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na území Městské části Praha 8,
kontaktujte nás, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního
čísla - Úřad MČ Praha-Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 1. patro, kancelář tajemnice,
tel.: 283 851 272, l. 24, 25

PODMÍNKA:
státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, dosažení věku 18 let nejpozději k 14. 5. 2009.

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE:
- státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry:
Vzhledem k tomu, že v souladu s právní úpravou v těchto volbách nebude umožněno hlasovat
voliči, který není zapsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
upozorňujeme na tuto skutečnost: Každý volič si může osobně po předložení platného OP v
úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým
pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry vede úsek evidence obyvatel, ÚMČ Praha-Dolní Chabry,
a to nejpozději do 16:00 hodin dne 3. června 2009

ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí + středa: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

úsek evidence obyvatel, ÚMČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5

- občan jiného členského státu EU, který je veden v evidenci obyvatel na území MČ Praha -Dolní
Chabry: Občan jiného  členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu na území ČR, není zanesen do seznamu voličů automaticky. Tento volič musí svou vůli
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že podá nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hod dne 26. dubna 2009, žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.

ŽÁDOSTI PŘIJÍMÁ: pondělí + středa: 8.00 – 12:.00 a 13.00 – 18.00

úsek evidence obyvatel , ÚMČ Praha -Dolní Chabry, Hrušovanské nám.253/5
tel.: 283 851 272, l. 25

MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY VYHLAŠUJE 
ZÁMĚR PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY V BUDOVĚ BÝVALÉHO ÚŘADU
SPOŘICKÁ 314/42, PRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY,
ZA CENU 900,- KČ/M2 A ROK + NÁKLADY NA ENERGIE.

MČ UPŘEDNOSTNÍ ZÁJEMCE O PROVOZOVÁNÍ
SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO DĚTSKÉHO CENTRA.
BLIŽŠÍ INFO A PROHLÍDKY JE MOŽNÉ DOHODNOUT
NA TEL.: 283 851 272 LINKA 24 NEBO 31.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
VE DNECH 5. A 6. ČERVNA 2009

INTERNET ZDARMA

V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN RADNICE JE MOŽNÉ ZDARMA VYUŽÍVAT POČÍTAČE 
V EUROINFOSÁLU CHABERSKÉHO DVORA PRO INTERNET A APLIKACE OPEN OFFICE. 
JE ZDE I ZDARMA PŘIPOJENÍ NA WIFI.



Poznámka k cenám programů v Chaberském dvoře:
Kulturní a jiné programy dotuje úřad MČ Dolní Chabry prostřednictvím svých komisí. Máte-li možnost doporučit soubory 
a umělce, kteří vystoupí zdarma, prosím kontaktujte nás. Rádi je do programu zařadíme.
Jinak platíme honoráře, které odráží ceny vstupenek a také nesmíte zapomínat, že i provoz Chaberského dvora není levná
záležitost.
Děkujeme za pochopení. Alena Nigrinová a Zdeněk Šír, předsedové komisí

JUDr. Ivo Jahelka – 20. 4. 2009
pondělí od 20 h!..
Tragikomické příběhy ze soudních síní v písničkách
sympatického právníka. 

Divadélko KUK! 26. 4. 2009
neděle v 15 h.  

Pro děti 6 – 12 let hrají sami děti z dramaťáku Prahy 1

Miroslav Caban – 30. dubna 2009
čtvrtek v 18 h!
...zdolal jako druhý na světě po Mesnerovi
všechny nejvyšší vrcholy všech kontinentů 
a přijede Vám o tom vyprávět a promítat.

Víkend s Lídou a Liborem, co to je? 18. - 19. 4. 2009
sobota v 10 h. – neděle v 17 h.
Tvůrčí víkend pro děti cca 8 – 12 let, kdy zažijí spoustu
dobrodružství, výlet,hostinu, karneval, táborák a fajn partu.
V ceně jsou odborní lektoři, jídlo (oběd, večeře, snídaně, oběd,
svačiny, pití), pojištění proti úrazu, spaní ve vlastních spacácích
a hlavně velké množství materiálů pro aktivity všeho druhu. 
Info + přihlášky Alena Nigrinová, tel.: 607 633 551
(alena.nigrinova@seznam.cz). 
Spěchejte, kapacita jen do 20 dětí!!
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