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Vážení chaberští spoluobčané,
v těchto místech jste zvyklí číst články psané paní starostkou Jarkou Plevovou. Ale dnes tomu bude trochu jinak.

Nebude zde článek od starostky, ale přečtete si článek, takové malé zamyšlení o starostce. 
Letos, přesněji  27. května  se dožívá krásných 60 let. 
Chtěl bych jí zde na stránkách Chaberského zpravodaje  popřát vše nejlepší a mnoho zdraví za sebe jako zastupitel
a radní, za celé zastupitelstvo a radu a také za vás obyvatelé Chaber. Popřát jí a poděkovat za její práci pro Chabry..
Poznal jsem Jarku již před mnoha lety, někdy na začátku 70 let v tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Chabry, kdy nám pomáhala cvičit žákyně. Byla
vždy pečlivá a svědomitá a to jí zůstalo i do dnešní doby. Ve funkci starostky je již 8 rok a práce která je za ní mluví za vše. Nebudu zde
vyjmenovávat jednotlivé úspěšné práce, bylo toho hodně u čeho bychom se mohli zastavit, ale také víme, že je stále dost věcí které bychom si
přáli udělat a na které ještě nebyl čas. A proto přeji Jarce ještě mnoho krásných let plných dobré práce pro Chabry, aby se nám zde žilo stále lépe.

Zastupitel a radní Jaroslav Vokáč

SLOVO STAROSTKY

RMČ ze dne 29. 3. 2010 
Rada
◆ nesouhlasí  s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku
parc. č. 28, k.ú. Dolní Chabry - plocha zátopy rybníka a pozemků
parc.č. 1492/4 a 1414, které tvoří hráz rybníka a břeh Draháňského
potoka, o které požádal Odbor ochrany prostředí MHMP.
◆ nemá připomínky ke změně zdroje tepla v souvislosti
s rozhodnutím o umístění novostavby RD A, ul. Protilehlá, pozemek
parc.č. 1028, k.ú. Dolní Chabry.  
◆ schvaluje vypsání záměru na pronájem nebytových prostor
v Chaberském dvoře. Jedná se o sklepení k využití pro uložení
archivních vín ( cca 40 m2). Prostor bude v případě zájmu
o pronájem více zájemci vybaven uzamykatelnými kójemi.
◆ souhlasí  se zněním připomínek k návrhu Územního plánu obce
Zdiby, které zpracoval  Ing. Jaroslav Korf.
◆ souhlasí s prominutím nájemného za obřadní sál Chaberského
dvora, kde dne 13. 4. 2010 proběhne dobročinný večer pořádaný
Salesiánským hnutím mládeže. Výtěžek bude využit na rozvoj
pomoci bulharským Romům. Částka za nájem, o jehož prominutí je
požádáno, činí 2.000,- Kč.
◆ z nabídky 4 firem rada vybrala firmu Miroslav Štícha, se kterou
bude uzavřena smlouva o dílo na zkušební dobu 3 měsíců.

RMČ ze dne ze dne 19. 4. 2010
Rada
◆ souhlasí   s připojením  pozemku  parcelní  číslo  90 a 91 k.ú.
Dolní Chabry na  komunikaci U Václava č.p. 73/18, dle předložené
PD za podmínky, že bude dodržen stávající podélný a příčný sklon
chodníkového přejezdu a ukončení zábradlí bude provedeno tak,
aby byla zajištěna bezpečnost chodců v části, kde je výrazný sklon
chodníku.
◆ přijala kritéria  dle přílohy č. 1 pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok, podle kterých doporučuje
postupovat ředitelkám MŠ při rozhodování o přijetí dětí do
předškolního zařízení uvedených v příloze tohoto usnesení.

více na stránkách MČ    www.dchabry.cz

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

Milá Jarko, dožíváš se těchto dnech významného životního jubilea.
Celá sokolská jednota v Chabrech Ti přeje do dalších let pevné
zdravítěla i ducha, abys mohla zdárně pokračovat nejen ve
spravování obce, ale také při vedení naší jednoty, které jsi tak
úspěšně začala po obnovení Sokola.

Za celou sokolskou jednotu v Chabrech Miroslav Pospíšil, 
starosta jednoty

PROBĚHNE DNE  10. KVĚTNA  OD 19. HODIN
V AREÁLU CHABERSKÉHO DVORA,  HRUŠOVANSKÉ NÁM. 253/5

V PROSTORU PŘED ČAJOVNOU.
OČKOVACÍ PRŮKAZ SEBOU !!!

Ivo Fluksa, tajemník ÚMČ

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
Starostka Městské části Praha - Dolní Chabry podle § 15 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

STANOVÍ:

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v MČ Praha - Dolní Chabry uskutečni dne

28. května 2010 od 14 h do 22 h a dne 29. května 2010 od 8 h do 14 h.

2) Místem konáni voleb 

●  v okrsku Č. 675 je Euroinfosál v Chaberském dvoře, Hrušovanské nám. 253/5

pro voliče bydlící v ulicích: Cítovská, Dopraváků, Klášterecká, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, Ládevská Ledčická, Libědická, Liboňovská,
Pešova, Ploskovická, Počeradská, Pod křížem, Pod Větrolamem, Protilehlá, Prunéřovská, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďárská

●  v okrsku Č. 676 je obřadni sál v Chaberském dvoře, Hrušovanské nám. 253/5

pro voliče bydlící v ulicích: Bílenecké nám., Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, Do Rybníčků, Doksanská, Domašínská, Doubická, Dvorní,
Dvořákova, Hrušovanské náměstí, Jirkovská, K Brnkám, Kadaňská, Krbická, Libochovická, Litická, Měděnecká, Milana Kadlece, Na Dolíku,
Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, Perštejnská, Pihelská Pod Hrází, Pod Václavem, Pod Zámečkem, Podhořská, Před
Sokolovnou, Spořická, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny, U Rybníčka, U Václava, Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.

Voliči bude umožněno hlasování poté co prokáže svou totožnost, státní občanství ČR a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb doručeny hlasovací lístky společně s informačním letákem, v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.

V Praze dne 13. května 2010 Jaroslava Plevová, starostka MČ



Příloha usnesení č.1 usn. č. 507/10RMČ
Praha-Dolní Chabry ze dne 19. 4. 2010

Zřizovatel mateřských škol Městské části Praha 
- Dolní Chabry stanoví následující kritéria, podle
kterých doporučuje postupovat ředitelkám
mateřských škol při rozhodování o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok
v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných
zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou
kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol. 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena
v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného
přístupu každého státního občana České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie ke
vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke
školským službám jsou přijímány v souladu s ust. §
20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí,
s právem pobytu na území České republiky
(s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému
pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů)
pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v Městské části Praha - Dolní
Chabry proběhne dne 2. 6. 2010 v prostorách Chaberského dvora od 15.00 hod. (Bude zveřejněno v chaberském
zpravodaji, na internetových stránkách Úřadu Městské části Praha - Dolní Chabry, ve vývěskách a v mateřských školách
a na internetových stránkách mateřských škol). 

Maximální počet dětí přijímaných do mateřské školy stanoví ředitel podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

I. Do mateřských škol zřízených Městskou částí Praha- Dolní Chabry se přednostně přijímají děti s místem 
trvalého pobytu na území Městské části Praha-Dolní Chabry.

1. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. 9. do 31. 8.) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky.

Další přijímání dětí se bude řídit dle níže uvedených bodů:

3. Děti zapsané k celodennímu pobytu, jejichž zákonný zástupce je samoživitel a je zaměstnán, respektive je studující 
nebo podnikání je jeho hlavní činností - dále jen podnikatel, nezaměstnaný, v evidenci úřadu práce.

4. Sourozenci dětí, které se již v mateřské škole vzdělávají a oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo podnikatelé. 

5. Děti zapsané k celodennímu pobytu, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni nebo podnikatelé.

6. Děti zapsané k celodennímu pobytu, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce je zaměstnán nebo podnikatel. Druhý 
zákonný zástupce může být nezaměstnaný, v evidenci úřadu práce nebo na mateřské dovolené.

7. Děti s omezeným pobytem nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, 
nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu.

8. Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

9. Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě.

II. Do mateřských škol zřízených Městskou části Praha- Dolní Chabry mohou být přijaty děti, které nemají trvalý
pobyt na území Městské části Praha -Dolní Chabry na doplnění kapacity mateřských škol

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
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KRITÉRIA MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH 
MĚSTSKOU ČÁSTI PRAHA - DOLNÍ CHABRY

K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK



První přednáška z cyklu přednášek od Mgr. Jakuba Syneckého -
Slovanské období. Zájem byl veliký a více než dvouhodinová
přednáška se setkala s velkým zájmem posluchačů. Další
přednáška je 14. dubna od 17 aRekonstrukce povrchů
komunikací v Dolních Chabrech financovaných hl. m. Prahou se
chýlí ke konci. Zbývá už jen dodělat chodníky na západní straně
ulice Pod Zámečkem a v Obslužné ulici a bude hotovo. Na
uvedených fotkách se můžete podívat, jak se nyní změnila ulice
Doksanská.

Jaroslava Plevová, starostkah.

Vážení spoluobčané,
pozastavujete se nad vyřezáním staré a hlavně nevhodné zeleně na našich
školičkových zahradách?! Dovolte mi obhájit a vysvětlit tuto akci, ke které se
zdvihla vlna nevole, zbytečného dohadování a osočování.
Vím, že pohled na zarostlé školní zahrady z ulice byl pro mnohé z Vás příjemný
a přiznám se, že i já velmi ráda pohlížím do zeleně. Nynější vzhled po vyřezání
je možná smutný, ale bohužel účelný, protože pohled z vnitřku těchto zahrad
byl podstatně odlišný. Na  plochách rostly převážně jalovce, které byly pro tyto
účely velmi nevhodné, neboť stářím a prosycháním se staly spíše mučícím
prvkem. Jejich větvičky, jak určitě dobře víte, jsou velmi ostré a agresivní na
pokožku, obzvlášť pak na pokožku malých dětí. Letošní zima pak napáchala
další škody, kdy mnohé túje a jalovce se pod tíhou sněhu rozlomily a vznikalo
nebezpečí nepředvídatelného pádu těchto keřů. Po průzkumu a doporučení
odborníků jsme tedy učinili rozhodnutí, udělat
radikální rekultivaci zahrad.
Školní zahrady jsou totiž určené pro volný pobyt
malých dětí, kde si děti mají mít možnost hrát bez
jakýchkoliv nástrah. Již samotnou skupinu takto
malých dětí při volném pohybu na hřišti je velmi
odpovědné a náročné ohlídat, obzvlášť pak, když
si uvědomíte rizika, která plynula z toho, že ostré
části těchto porostů měly děti přibližně ve výšce
svých očí. A proto, jak máme zeleň a přírodu rádi,
muselo dostat přednost zdraví a bezpečí nám
svěřených dětí. Prostory zahrad určené pro hry,
zábavné činnosti a volný pobyt dětí nejsou pro
velký počet docházejících dětí do naší MŠ natolik
velké, abychom si mohli dovolit nechat je zarůstat
nevhodnými a nebezpečnými dřevinami.
Nebojte se však, zeleň z našich zahrad nezmizí.
Budou zde vysázené nové živé ploty a stromy pro
tyto účely vhodné a brzy se i z ulice budeme moci
opět společně kochat příjemným pohledem do
obnovených a hlavně bezpečných prostor našich
hřišť.

Za naši mateřskou školu
Lenka Nikodýmová - ředitelka školy
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ŠKOLKOVÉ ZAHRADY A HŘIŠTĚ V NOVÉM

CHODNÍKY V ULICI DOKSANSKÁ

Právě tento intelektuální skvost inspiroval 
k napsání níže uvedeného článku.

pohled na novou zeleň u školky na Bíleneckém náměstí

pohled do zahrady



Tak jsme si ten výlet pěkně „ochutnali“ a užili. Výlet, pořádaný
sociální a kulturní komisí, v čele se Zdenkem Šírem, se opravdu
vydařil.
Kdo ještě nebyl v Litoměřicích, měl by je navštívit. Starobylé
měšťanské domy, klášter, vinné sklepy jsou bohatstvím, které
hned tak někde nenajdete. Na tohle ráno se bude dlouho mezi
seniory vzpomínat. Klášterní vinný sklep, kde historie čiší
z každého kamene, pan sklepmistr, vyprávějící o vinařství
a ochutnávka vín - Müler thurgau, Rulandské bílé, šedé,
Tramín, Pinot noir-Rosé, Modrý portugal - no, to bylo něco!
A tak v dobré náladě jsme  popojeli na litoměřickou, jarní,
zahradnickou výstavu. A bylo na co koukat! Sazenice květin,
zeleniny, stromků atd. Každý si našel tu „svou“ sazeničku.
Počasí bylo jako vymalované a nálada výborná. Řeknu vám,
takových výletů by mělo být více!

Sylvia Šírov

VÍNEČKO BÍLÉ... A ZAHRADA ČECH
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Steve Jaqvar zpíval písně z celého světa a neváhal zazpívat i v češtině.
Posluchači se k němu přidávali a atmosféra v sále Ch.dvora byla velice
vřelá. Když Steve pozval na podium 7-letou Vandu K. bylo to milé
překvapení. Malá zpěvačka bravurně zazpívala a sklidila velký
potlesk. Vystoupení charismatického, řeckého zpěváka - kytaristy si
posluchači opravdu užili.

Sylvia Šírová

STEVE JAQVAAR V CHABRESKÉM DVOŘE



Již od raného středověku a možná ještě dříve, byly Chabry místem, kudy vedla
obchodní stezka, spojnice mezi pražskou kotlinou a severními Čechami.
Na starou formanskou stezku v Chabrech jistě nezapomněli ani pamětníci
chaberští. Vedla od Prahy hlubokým úvozem, ulicí v Kratinách (cesta za školou ), na
starých mapách je ještě nazývána podle jejího vzhledu „Nad Odvozem“.
Formanské vozy a vydatné deště v průběhu staletí vymlely cestu do hlubokého
úvozu až tří metrů. Dnes je zasypána a srovnána s okolní zástavbou. Stezku u sochy
sv. Václava křížila poutní cesta (dnešní Spořická), která vedla západním směrem do
Bohnic a na východ do Ďáblic, pokračujíc směrem na Prosek až do Staré Boleslavi.
Podle kamenné sochy stojící u školy, byla nazvána i ulice "U Václava", která
mířila, stejně jako dnes, strmým kopcem dolů ke skále "Pod zámečkem".Na sever
okolo nového hřbitova (1905) a cihelny, opět hlubokým úvozem přes pole do
Zdib a dále na Mělník až do Německa.
Pro formany s vozy bylo v Chabrech dolních i horních přichystáno hned několik

hostinců k občerstvení pocestných, odpočinku a přepřahání koní. Starý přepřažní dvůr pod kostelem měl hned dva výjezdy pro koně s vozy.
Jednou stranou se vjíždělo do velkého dvora, kam se vešlo až 12 párů koní. Byl zde hostinec s hlubokým sklepem na pivo, který sloužil jako
lednice. Druhými vraty mohli odpočatí a posilnění formané pokračovat v další cestě.
Říká se, že na skále v ulici Pod Zámečkem stával strážní srub, z kterého byla cesta hlídána proti lapkům či nepřátelům.
Ještě dnes, když se dostanete na špici ostrohu skály, se vám otevře skvělý výhled na oba konce obchodní cesty. Nádherný pohled budete mít
také na západ do Draháňské rokle, která se svažuje až k Vltavě.
Vyhlídka jistě inspirovala i Eduarda Štorcha, známého spisovatele, při psaní svých knih o době ledové. Není divu. Při těžbě hlíny ve zdejší
cihelně, na sever od skály, se skutečně našlo spousty nálezů kostí zvířat z doby ledové - mamutí stoličky, přes metr dlouhý mamutí kel, kosti
bizona, nosorožce a koní z doby ledové. Na další zajímavosti z archeologických průzkumů za bývalou cihelnou se budeme v budoucnu  ještě
těšit. Tímto místem jak vidno, skutečně procházela dávná historie.                                                                                           Jana Snížková

Již dlouho jsem nepsala o dění v té naší stáji. Je to vlastně stále stejné každý den - ráno nakrmit, vypustit
koníky do výběhů, vymístovat boxy, nastlat. Odpoledne uklidit koníky z výběhů, večer ty věčně hladové
krky nakrmit. Zkrátka práce na celý den. A není to žádná romantika, jak si mnozí představují. Je to
každodenní dřina - v dešti, v parnu či mrazech. Tímto bych chtěla poděkovat partě lidí, kteří se s láskou
o koníky starají, nebo mi v případě nouze nezištně pomohou opravit věci, na které sama nestačím. Letos
nás na začátku roku citelně zasáhla nepřízeň počasí - pod tíhou sněhu nám spadla polovina střechy ve
stodole. Ač jsme pojištěni proti živlům, na tuto nehodu se pojistka jaksi nevztahovala. Z finančních důvodů
jsme tedy museli zvolit postupnou opravu vlastními silami díky obětavým lidem, kteří byli ochotni se mnou
v mrazu lézt po střeše a opravovat tu zkázu. A já jsem opět o něco šikovnější - řezání plechů, nýtkování
a práce s rozbruskou ale mé hobby asi nezůstanou…
S nástupem jara začalo být ve stáji rušno. Rodiče s dětičkami každodenně procházejí stájemi s pamlskama
pro koníky, kteří se ale pak dožadují pozornosti kopáním do dveří, takže někdy  rachotí celá stáj. Jízdárna je
konečně sjízdná a tak se pilně trénuje, cvičí a skáče. A někdy taky padá… Každoročně se účastníme závodů
drezurních a skokových. Máme jezdce, kteří nás i naší obec reprezentují i na mezinárodních závodech. 
A na podzim se všechno to hemžení opět zklidní a zavládne klid. Jen ten Martin na bílém koni ještě vyrazí do
čela lampionového průvodu, kterého se každý rok účastní čím dál víc dětiček. Tedy koník
je hodně tmavý a tak se musí oblékat do bílého oblečku. Ale je jediný, který je opravdu
klidný, nerozhází ho křik dětí a hlavně ty svítící lampionky. Za odměnu mu děti zazpívají
a zarecitují a Martin je pak opravdu moc spokojený.

Já doufám, že smůlu jsme si tento rok již vybrali a tak nás čekají už jen samé dobré věci.

Ivana Kodrasová
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CO SE DĚJE U KONÍKŮ

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU

CHODNÍKY V ULICI DOKSANSKÁ

Ekologická sekce České křesťanské akademie
ve spolupráci s občanskými sdruženími
pořádá v sobotu 22. 5. 2010 v 15 hodin na
levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých
skalách v pořadí již třetí Ekumenickou
bohoslužbu za krajinu. Bohoslužba je
spojena s prohlídkou kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech a poutí od
kostela na místo bohoslužby se zastávkami
a vlastivědným výkladem vedoucích klubu
Mladých ochránců přírody Sůvy. 

Časový harmonogram: 
9:00 prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

10:00 odchod pěšky na vlastivědnou  vycházku
13:30 sraz na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná pouť na místo bohoslužby
15:00 začátek bohoslužby

Více informací a fotografie z minulých let na www.drahan.chabry.cz
Hana Francová, O.s. Nad Drahaňským údolím, 

Jana Snížková, O.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech



NAĎA URBÁNKOVÁ
V DOLNÍCH CHABRECH
BŘEZEN 2010
Pro mě tato událost měla 2 roviny: pěveckou
a lidskou. Po stránce pěvecké odvedla zpěvačka
a její kamarád Luboš Javůrek (charismatický
muzikant z Bokomary) maximální výkon. Sytý,
opravdový hlas paní Urbánkové se za ta léta,
kdy jsem ji neslyšela, nezměnil. Nejkrásnější
moment byl podle očekávání píseň ZÁVIDÍM.
Po lidské stránce to byl možná ještě silnější
zážitek. Boj Nadi Urbánkové s rakovinou, která
ustupuje. Alespoň prozatím. Síla vzdorovat. 

Pozorovala jsem ji se zatajeným dechem člověka,
který k tomuto okamžiku neměl vážnější
zdravotní problémy, přála jí v duchu, ať jí to dobře
dopadne. A pak už paní Naďa podepsala věrným
ctitelům pohlednice. Moc hezky si s každým
osobně popovídala a bylo vidět, že jí je na jevišti
v Chabrech fajn. Milá paní s krásným hlasem.
Rozhovor s Naďou Urbánkovou včetně záznamu
části koncertu najdete na www.stream.cz.

Alena Nigrinová

DRAŽBA PRO BULHARSKO
V úterý 13. 4. 2010 proběhl dobročinný večer, kterým vyvrcholil 5. ročník dětské soutěže „To je hlína“. Za účasti významných
osobností byli oceněni mladí umělci a jejich díla následně vydražena. Výtěžek dražby, 51 966,- Kč, poputuje salesiánům do
Bulharska. Večer i dražbu moderoval Pavel Anděl. 
Po úvodním představení projektu a přivítání hostů poznamenal senátor Karel Schwarzenberg, že se mu název výstavy „To je
hlína“ moc líbí, protože: „Člověk byl podle Bible stvořen z hlíny, takže my všichni jsme hlína.“ Společně s Jaromírem Štětinou
a Jaroslavou Plevovou poté předali ceny vítězům jednotlivých kategorií výtvarné a keramické soutěže. 
Dětská umělecká díla byla vzápětí  vydražena přítomnými hosty. Karel Schwarzenberg vydražil tři z osmnácti výrobků a jedno
z děl si odnesl i senátor Jaromír Štětina, který jej získal za rekordní částku 6 666,- Kč. Do dražby přispěli i rada-ministr
Velvyslanectví Bulharské republiky Marin Jovčevski nebo provinciál František Blaha. Celková vydražená částka, která se vyšplhala
na 51 966,- Kč, bude využita na podporu práce s romskou mládeží ve Staré Zagoře v Bulharsku, konkrétně na nákup učebnic,
výtvarných potřeb a hudebních nástrojů. V tomto místě se zapojují čeští naši dobrovolníci v rámci Adopce nablízko.
Ve výtvarné soutěži byli mladí umělci rozděleni do 4 kategorií a v keramické do 2 kategorií. Tématem výrobků bylo „Dívám
se růžovými brýlemi“. Mezi výtvarníky zvítězili Jiří Kučera („Hasičské auto“, kategorie 4-6 let), Natálie Rejková („Růžová
krajina“, kategorie 7-10 let), Petr Páv a Michal Kohoutek („Město“, kategorie 11-13 let) a Matouš Bičák („Modrá planeta“,
kategorie 14-16 let). V keramických kategoriích zvítězila díla „Dům, ve kterém chci bydlet“ od Martina Páva, Petra Páva
a Richarda Kohoutka (kategorie 11-13 let) a „Nesmrtelnost“ od Alice Šplíchalové (kategorie 15 let).
Akci uspořádal SHM Klub Praha-Kobylisy a Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) ve spolupráci s Městskou částí Praha 8
a MČ Praha - Dolní Chabry.  Gabriela Kučerová



Jakmile vysvitlo teplé sluníčko i ve školní družině vše oživlo a děti s radostí vyběhly na školní zahradu a hřiště. Opět ožily zapomenuté míče
a prostříhaná zeleň nás vybídla k výrobě jarních věnečků. A tak si si děti věnečky mohly vyrobit a odnést si trochu toho jara s sebou
domů.Snad se všem líbily! Školní družina

Během měsíce března reprezentovaly děti naší školu hned v několika soutěžích. Žáci druhého stupně a páté 
třídy se již tradičně zúčastnili obvodních kol olympiád z matematiky a českého jazyka. Nečekaného úspěchu jsme dosáhli při naší premiéře
v obvodním kole Pražského poetického setkání, kde všech našich 11 recitátorů podalo velmi hezký výkon.  Lektorský sbor potom speciálně
ocenil  Dominiku Nerglovou (IV.B), která obdržela cenu poroty a Zuzanu Sobkovou (IV.A), která také získala cenu poroty a dokonce
postoupila do krajského kola. Zapojili jsme se i do 5. ročníku celostátní výtvarné soutěže "To je hlína". Letošní motto: "Dívám se růžovými
brýlemi" se podařilo mimořádně pěkně zpracovat Natálii Rejkové a Karolíně Dvořáčkové, kterým odborná porota přidělila 1. a 3. místo.
Karolína kromě tohoto 3. místa získala i 1. místo od dětské poroty. Všem gratulujeme a Zuzce držíme palce do krajského kola!

Petra Svárovská
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REPREZENTACE ŠKOLY

JARNÍ DÍLNA



Snad všechny deníky i hlavní televize připomněly událost 10. dubna od 16.30 h, která se odehrála na chaberském fotbalovém hřišti.
Připomeňme, že Chabry hrají I. A třídu, kde se pohybují v závěru tabulky a pokud nechtějí zažít sešup do nižší soutěže, musí teď vyhrávat.
A tak na pomoc přišly hvězdy: Šmíca a sám předseda fotbalového svazu Ivan Hašek. Vízek už v sestavě je a registraci v Chabrech zvažuje
i Patrik Berger.
V tento den „D“ nastoupil proti nám PSK Union Praha. Mé laické oko je ohodnotilo jako pohyblivější (asi i trošku v průměru mladší - promiňte
pánové), ale to SRDÍČKO bylo na straně Chaber a tak se podařilo zajistit remízu 2 : 2. Hlavní komentář k zápasu mi podávala znalkyně paní
Hofmanová (maminka hlavního pořadatele Hofíčka) a já fotila o sto šest. Inu, posuďte sami: FOTOGRAFICKÉ úlovky století:
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PAPARAZZI NIGRINOVÁ NA CHABERSKÉM HŘIŠTI ANEB MINIREPORTÁŽ Z VELKÉHO DNE

Před akcí v šatně: Šmíca, Vízek a jeho pravá noha s komentářem: „Tohle si vyfoťte paní Nigrinová, ta dnes dá gól“. (Dala, ale nebyl bohužel uznán).

Místní fotbaloví bossové: Hofi, Knížek, Kalenda („Nefotit!“ Ale to víte, paparazzi se neptá).

Televizní štáby na střeše chaberského bufetu.

Pár fotek z akce - mimochodem asi víte, že Ivan Hašek
dal gól. Ale mezi námi - Vízek hrál líp. 
To chaberské srdíčko tam bylo jako vždy, přestože je
to Čimičák.

Detail I. Haška v dresu SK Chabry.
Vypadal vážně - inu kauzy, které teď
musí řešit mu na úsměvu nepřidají:
nezachráněná klasifikace na MS,
problematický audit, korupční
aféry..Bude to mít ještě hodně těžké. Ale
jak říká paní Hofmanová:musí vyházet ty
staré, zkorumpované struktury, co mu
házejí klacky pod nohy. A to nebude
legrace. V každém případě sobota 10.
dubna na chaberském hřišti legrace byla.
Díky, fotbalisti. Jste sice hrdobci, že jste
náš Zpravodaj nepozvali, ale to víte:
paparazzi se dozví všechno! :

Alena Nigrinová



Tento měsíc se to známými osobnostmi v Chabrech jen hemžilo. Fotbalové
hvězdy na chaberském hřišti 10. 4. a teď sám šéf strany TOP O9, senátor a kníže
v jedné osobě Karel Schwarzenberg, který přijel podpořit charitativní projekt
Salesiánů do Chaberského dvora.
Dovolte mi pár postřehů, které se mi vryly do paměti:

1. postřeh - Danielka
Dražily se obrázky dětí a výtěžek směřuje do Bulharska potřebným. Mělo to
jeden háček. Pár dětí - autorů děl - v průběhu večera bylo velmi smutných, že
svůj obrázek nevydraží, protože jejich rodiče nedosáhli na vyvolávací sumy
(někdy i přes tři tisíce za 1 obrázek). Například za mnou seděla v sále holčička
Danielka Froňková (7 let) s rodiči a když se vyvolávací částka za její nádherný
výkres „U nás ve zvířátkově“ vyšplhala na 1 000,- Kč, rodiče řekli stop. Dál už
finančně nepůjdeme. Bylo krásné, že se do tohoto dražebního souboje pan
Schwarzenberg pustil a když jej vydražil, Danielce jej věnoval. Měla velkou
radost - viz foto.

2. postřeh - placení obrazů
Byla jsem přítomna konce večera, kdy pan Schwanzerberg přistoupil
k organizátorům a pravil: „Tak kolik to tu koštuje?“ Měl na mysli, kolik dluží za vydražené obrázky.Celková suma za 18 vydražených obrazů
se pohybovala přes 40  000,- Kč, z toho pan Schwarzenberg koupil obrázky cca za 10 500,- Kč. Výjimečně ho zaujal obrázek „Modrá planeta“
Matouše Bičáka (14 let), kde ruku v dražbě zvedal nadšeně a obrázek si osobně nesl v podpaží, zatímco ostatní věci si nechal zabalit do
krabice. Otevřel starou, černou pánskou peněženku a pak zaplatil v EURO.

3. postřeh - obliba 
Tento pán se těší příznivému veřejnému mínění. Vzhledem k jeho životním zkušenostem, neúplatnosti, morálním vlastnostem, intelektu
a nezávislosti na penězích v politice ho mají lidi rádi a váží si ho. Je opravdu proč. Mám pro něj slabost a tak jsem mu odpustila i občasné
podřimování během večera, na které jsme u něj s úsměvem zvyklí.(a to se nekecaly blbosti). A jeho mimika, pohyby, slovní doplňky,
postřehy… zkrátka silný zážitek pobýt v jeho blízkosti. Dal si s námi buřta před Chaberským dvorem a pádil dál, to víte předvolební kampaň.
Ale u něj je opravdu jistota, že to vše dělá z PŘESVÉDČENÍ a to je skvělé.
Stejně tak jako další člověk, kterého si vážím a také dorazil společně s Karlem Schwarzenbergem do Chaber - senátor Jaromír Štětina. Známý
novinář, spisovatel a politik, který se proslavil hlavně reportážemi z bývalého Sovětského svazu a nyní je velkým bojovníkem za zrušení
komunismu. Myslím, že tito pánové jsou jedni z mála, kteří představují tu pozitivní částečku naší politické scény. 

Alena Nigrinová 
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JARNÍ DÍLNA

Letos již po čtrnácté uspořádal 
chaberský Sokol minimaraton 
pro dospělé a závody v běhu 
pro děti označené jako

VELKÁ  CENA  GUSTY  PEŠI
Ten den byl v kalendáři označen jako sobota 17. dubna 2010 a byl to
den jako vymalovaný. Pod modrou oblohou a v plném slunci si
zazávodilo dopoledne 40 dětí - od předškoláků až po starší žáky,
odpoledne změřilo svou maratonskou zdatnost celkem 43 závodníků
a závodnic z celé České republiky. Dopoledne i odpoledne byla
noblesnost závodění zvětšena tím, že  startérské role se ujala starostka
obce Jarka Plevová a také tím, že jako diváci byli tradičně přítomni
pokračovatelé rodu G. Peši.

Po ukončení závodu se sešli závodící k přátelskému posezení v sokolovně.
Bylo by zbytečné zdůrazňovat, že tělocvičnou vládla vynikající pohoda
a nikdo při tom netrpěl ani hladem ani žízní!

A příští rok nás čeká jubilejní 15. ročník Velké ceny!
Ing. Miroslav Vítězník



CHABERSKÝ DVŮR

OSLAVY PRO DĚTI - DOSPĚLÉ - FIRMY
SVATBY - NAROZENINY - FIREMNÍ AKCE

Chaberský dvůr, Hrušovanské nám. 253/5,
Dolní Chabry, 184 00  Praha 8

604 976 653                             283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz             www.dchabry.eu
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Kačer v bazénu není nic divného, pokud je nafukovací. Pokud však najdete v umělém bazénu na vlastní zahradě živého kačera s poraněným
křídlem, máte problém. „Zvíře v nouzi“ je projekt Českého svazu ochránců přírody. Zavolejte jim, pokud narazíte na trápící se zvířátko
a nevíte, co si počít. Ochotně přijedou nebo Vám poradí, co máte dělat.

www.zvirevnouzi.cz, tel.: 774 155 155

Náš kačer byl ochránci přírody odvezen a zřejmě bude muset být utracen, protože křídlo je vážně poraněné. Ale třeba ho dobří lidé zachrání.
Osudy nahlášených zvířat pokračují na uvedených webovkách. S tím špatným, ale třeba i dobrým koncem.

Alena Nigrinová

KAČER V BAZÉNU

PROVÁDÍM

OPRAVY ODùVÒ
·ITÍ LOÎNÍHO PRÁDLA

BOHUMILA KUBÍKOVÁ
OSECKÁ 809

NAPROTI POTRAVIN V&R

P¤ÍJEM OBJEDNÁVEK:

08 - 11 HODIN
16 - 18 HODIN

MÁTE ZÁJEM

VSTOUPIT DO

SUZUKI KLUBU
DOLNÍ CHABRY

napište na:
tripcar@tripcar.net
nebo zavolejte na:
tel.: 603 52 20 73

Nejen kačer s poraněným křídlem se dostal do kontaktu s lidmi. Ten kousek volné přírody,
která nám v Chabrech ještě zbývá poskytuje domov kromě divokých kachen a vodních slípek
také divočákům, bažantům, liškám a srnčí zvěři. Bohužel právě tase stává terčem loveckých
výprav psů, které jejich majitelé venčí v polích. Minulý týden se na mě obrátil nešťastný pan
Antonín Matějka (Myslivecké sdružení Zdiby) s žádostí o pomoc. Našel tři stržené březí srny,
které nepřežily psí řádění. Sice to nebyli psi chaberských občanů, byli ze Zdib. Ale to myslivecké
srdíčko to vždycky bolí. A přiznám se, i mé, lidské.

Jaroslava Plevová, starostka  
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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, 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz 

Tisk: studio REFOS, 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 15.  5.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).


