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Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva 

Dolních Chaber 

JJoosseeff  MMaall˘̆
54 let, radní za sdruÏení 

Volba pro Chabry

22

Slovo starosty
Asi opravdu přišlo jaro.
Přesto, nebo právě proto se vrátím až na začátek zimy. Ta se tentokrát představila velmi
důkladně. Asi jste ještě nezapomněli na problémy na našich silnicích. Domnívám se, že v rámci
možností jsme se snažili vypořádat se s neskutečným přídělem sněhu, jak nejlépe to šlo. Mám
ovšem založené i připomínky, které požadovaly lepší, rychlejší a kvalitnější služby. Snad ta příští
sezona se povede ještě lépe. Nebo úplně nejlépe, to je v Chabrech bez sněhu.
Teď je ovšem to zmíněné jaro a na silnicích zbyla spousty posypů. Je to bohužel logický následek naší zimní péče a příležitost
ukázat další nasazení. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky by již měly být místní komunikace uklizené. Strojový úklid byl naplánován
na 16. 4. 2011.
Věřím, že se vše podaří a že toto, pro rozpočet MÚ, rekordně náročné období už je za námi.           Miroslav Malina, starosta

Celý svůj život bydlím a žiji se svou ženou
a dvěma syny v Dolních Chabrech a tím jdu ve
stopách minulých generací. Rod Malých
hospodařil v Chabrech dle prvních doložených
dokumentů minimálně od roku 1677. Moje
maminka pocházela také ze starého selského
chaberského rodu a to z rodiny Dvořáků. Z této
rodiny vstoupil do podvědomí  asi nejvíce její
dědeček Karel Dvořák, který byl starostou a který
napsal o Dolních Chabrech knihu: Chabry -
Čimice jejich minulost a další vývoj. Oba rody se
věnovaly hospodaření a samozřejmě i zvelebování
obce - tehdy ryze zemědělské vesnice. Na
Dvořákově poli byla postavena na přelomu 30.
a 40. let dnešní škola. Přilehlou zahradu mají
stále k dispozici chaberské děti.

Moje babička Karolina Malá měla pod svou
záštitou celý svůj život chaberský kostel, o který
jsme se starali a zajišťovali jeho údržbu a to
i v dobách, kdy to statkáři neměli jednoduché.
Byla jim odepřena možnost pracovat na půdě,
která živila nejen je a kterou milovali.

Po sametové revoluci jsme se my, vlastníci
polí, na které se navážely a vršily hromady
odpadků z celé Prahy, spojili a založili „Sdružení
vlastníků pozemků pod skládkou“. Účelem
tohoto uskupení byla snaha zamezit dalšímu

zamořování obce, což se podařilo zamezením
záměru, podle něhož se dál měly navážet
odpady nejen od nás, ale i nebezpečné odpady
ze zahraničí. Ze sdružení vlastníků pak vznikla
obchodní společnost EKOCHAB, jejíž jsem
jednatelem a která se snaží dál skládku
rekultivovat dle svých možností. Do dnešní doby
je například stále nutné odčerpávat vznikající
bioplyn. V současné době probíhá vyjednávání
s investory o pronájmu pozemků pro vybudo-
vání areálu, jehož základ má tvořit golfové
hřiště. Tento sportovně - rekreační areál
v budoucnosti umožní obyvatelům Chaber další
sportovní vyžití přímo v místě bydliště.

Při naplňování volebních cílů se naši členové
sdružení „Volba pro Chabry“ mimo jiné zaměřují
i na sport - fotbal všech věkových kategorií
a mají velké plány, jak zvelebit a rozšířit právě
fotbalové hřiště a jeho okolí. Přislíbil jsem, že
jim toto umožním a pomohu jim tento záměr
realizovat.

Jako radní a zastupitel řeším problémy, které
nás velmi trápí - ať se jedná o rostoucí dopravní
zátěž, problémy spojené s výstavbou či celkovou
koncepci obce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem voličům,
kteří mi ve volbách dali svůj hlas a ujišťuji Vás,
že to beru jako velký závazek a budu se i dál
snažit Vás nezklamat. Chci dále pokračovat ve
šlépějích svých předků, kteří tady staletí žili
a zajistit pro budoucí generace Chabry bez
obchvatů, bez enormního zatížení leteckou
dopravou a dalších ekologických zátěží. Věřím,
že je to cílem nás všech a to nejen staro-
usedlíků, ale i nových občanů Chaber, do
kterých vkládám hodně naděje. 

MÍSTNÍ POPLATEK 
ZE PSÒ
Vážení poplatníci
místního poplatku ze
psů, rádi bychom Vás
upozornili na úhradu
místního poplatku ze psu se
splatností do 31. 3. 2011.
Zároveň Vás informujeme o tom, že dle
nového zákona, v případě nezaplacení ani na
základě platebního výměru, může správce
bez dalšího provést exekuci.

OâKOVÁNÍ PSÒ
V pondělí 9. 5. 2011 v 19 hodin proběhne
v Chaberském dvoře povinné očkování psů
(koček) proti vzteklině (a ostatním virózám,
odčervení, odblešení). Vezměte očkovací
průkaz.

NEPLAËTE ZA BIOODPAD - KOMPOSTUJTE SAMI!
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností
ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci projektu „Podpora domácího
kompostování občany hlavního města Prahy“. Tento projekt vychází z Plánu
odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky
rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.
V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám
(vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér
(typ S 900 - viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin -
biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný
zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který

je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný. Kompostér bude poskytnut zdarma
na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky,

za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na
oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu). Po skončení Projektu bude
kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu. V případě, že
účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.
Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. 
Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte 
- ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00  Praha 6. Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat
další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání
a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu. 
Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně
předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu. Text smlouvy o výpůjčce
a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz. Dovolujeme si upozornit,
že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

Základní ‰kola Praha-Dolní Chabry, Spofiická 34/400, Praha 8, Dolní Chabry 
Vás zve na T¤ÍDNÍ SCHÒZKY rodiãÛ budoucích ÏákÛ 1.tfiíd

ve středu 8. června 2011 od 17 hodin
Program: Představení učitelek budoucích 1. tříd l Informace o organizaci školního roku l Školní družina, stravování, zájmová činnost

Pomůcky pro 1. ročník l Bližší informace o škole získáte na www.zschabry.cz nebo na tel.: 233 544 562
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33
Vybíráme ze zasedání ZMâ ze dne 23. 3. 2011

Zastupitelstvo souhlasilo:
◆ s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 72.764,- Kč z důvodu
promlčení nároku. Jedná se o vleklý spor, při kterém MČ zastupovala
advokátní kancelář Pejchal.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
◆ snížení odměn členům ZMČ o 5% , ke kterému došlo novelizací
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., od 1.1.2011. 
Zastupitelstvo schválilo:
◆ rozpočet na rok 2011.

Vybíráme ze zasedání RMâ ze dne 28. 3. 2011

Rada schválila:
◆ rozdělení účelové dotace ve výši 500.000,- Kč určené na školy v přírodě
v roce 2011 dle počtu dětí a žáků vykázaných na začátku školního roku
2010/2011: ZŠ - 326.782,-Kč, MŠ Bílenecké nám. - 93.366,- Kč, MŠ
Chaberáček - 79.852,-Kč.

Rada souhlasila:
s poskytnutím daru pro rok 2011 Občanskému sdružení  Na ochranu
památek v Dolních Chabrech ve výši 15.000,- Kč, TJ SOKOL ve výši
25.000,-Kč a  Mysliveckému sdružení  Zdiby-Klecany ve výši 3.000,- Kč.
Rada schválila:
◆ reorganizaci CHD, jejímž záměrem je začlenění veřejné knihovny do
provozu Chaberského dvora. V souvislosti s reorganizací dochází částečně
ke změně obsahové struktury, kumulaci pracovních míst a změně
pracovních náplní zaměstnanců CHD od 1. 4. 2011. 
Rada projednávala:
◆ záměr stavby kryté jízdárny na pozemku parc.č. 1302, k.ú. Dolní
Chabry. K PD uvedené stavby nemá připomínky. 
návrh na změnu katastrální hranice, jehož účelem je připojení ul.
Zaječická. Rada starostu pověřila jednáním ve věci připojení této ulice.
Rada se seznámila:
◆ s žádostí o řešení dopravní  situace v ul. Na Pěšině a postupuje ji
odboru dopravy Prahy 8 k vydání odborného stanoviska a posouzení
zmiňovaného návrhu dopravního řešení.

MùSTSKÁ âÁST PRAHA - DOLNÍ CHABRY
- ROZPOâET NA ROK 2011

PŘÍJMY:

1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 643 000
na školství 550 000 
na výkon státní správy 93 000 

2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP    13 079 000 
1511 daň z nemovitostí 3 600 000 
4121 neinvestiční dotace MHMP 8 979 000 
4121 kompenzace za skládku 

(školy v přírodě) 500 000 

3. Vlastní příjmy 739 000
1341 Poplatek ze psů 90 000 
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40 000 
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000 
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 000 
1347 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 120 000 
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000 
1361 Správní poplatky 220 000 

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (knihovna) 5 000 
6310 2141 Příjmy z úroků 15 000 

Zapojení VHČ 1 432 000

CELKEM PŘÍJMY 2011 15 893 000

VÝDAJE:

Neinvestiční výdaje:

Kap. 02 Městská infrastruktura 510 000
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 
3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 000 
3722 Celkem - Sběr a svoz komunálních odpadů 280 000

3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 
3745 Celkem - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000

3749 KOMISE životního prostředí 
- Ostatní činnosti k ochraně přírody 30 000 

Kap. 03 Doprava 580 000
2212 5169 Nákup ostatních služeb 380 000 
2212 5171 Opravy a udržování 200 000 
2212 Celkem - Silnice 580 000 

Kap. 04 Školství 4 950 000
3113 5331 Příspěvková organizace ZŠ 2 400 000 
3111 5331 Příspěvková organizace MŠ Chaberáček 1 100 000 
3111 5331 Příspěvková organizace MŠ Bílenecké nám. 850 000 
3143 5179 KOMISE školská a sportovní 100 000 
3144 5169 Školy v přírodě 500 000 

Kap. 06 Kultura a sport 749 000
3314 5011 Platy zaměstnanců 150 000 
3314 5031 Pojistné - sociální 40 000 
3314 5032 Pojistné - zdravotní 15 000 

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000 
3314 5153 Plyn 10 000 
3314 5154 Elektrická energie 10 000 
3314 5162 Služby telekomunikací 10 000 
3314 5169 Nákup ostatních služeb 62 000 
3314 5151 studená voda 2 000

3314 Celkem - Knihovnické činnosti 349 000 

3399 5179 KOMISE sociální a kulturní 380 000 

3421 Dětská hřiště - Využití volného časudětí a mládeže 20 000

Kap. 08 Pohřebnictví 20 000 
3632 5151 Studená voda 1 600 
3632 5154 Elektrická energie 1 000 
3632 5171 opravy a udržování 17 400 
3632 Celkem - Pohřebnictví 20 000

Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva 8 607 000
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 850 000 
6112 5162 Služby telekomunikací 27 000 
6112 5169 Nákup ostatních služeb 230 000 
6112 5175 Pohoštění 15 000

6112 Celkem - Zastupitelstva obcí (samospráva) 1 122 000
6171 5011 Platy zaměstnanců 3 200 000 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000 
6171 5031 Pojistné - sociální 1 118 000 
6171 5032 Pojistné - zdravotní 344 000 
6171 5038 Pojistné - úrazové 20 000 
6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000 
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 23 000 
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000 
6171 5139 Nákup materiálu 200 000 
6171 5151 Studená voda 20 000 
6171 5153 Plyn 215 000 
6171 5154 Elektrická energie 700 000 
6171 5156 Pohonné hmoty 4 000 
6171 5161 Služby pošt 35 000 
6171 5162 Služby telekomunikací 120 000 
6171 5163 pojištění majetku 73 000 
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 166 000 
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000 
6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 
6171 5171 Opravy a udržování 75 000 
6171 5172 Programové vybavení 65 000 
6171 5173 Cestovné 25 000 
6171 5179 soc.fond zaměstnavatele 130 000 
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 000 
6171 Celkem - Činnost místní správy       7 485 000

Kap.10 Všeobecná pokladní správa 477 000
6409 5169 nákup ostatních služeb 15 000 
6409 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. org. 100 000 
6409 5492 Dary obyvatelstvu 50 000 
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 300 000 
6310 5163 služby peněžních ústavů 12 000 
6409 Celkem - Ostatní činnosti 465 000

Neinvestiční výdaje celkem: 15 893 000

CELKEM VÝDAJE 2011: 15 893 000
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DIVADELNÍ 
P¤EDSTAVENÍ 

pondûlí 16. 5. 2011 
19.00 hod.

Jaroslav Seifert

V·ECHNY KRÁSY SVùTA
Divadelní večer bude věnovaný milovníkům
jediného českého nositele Nobelovy ceny za
literaturu Jaroslava Seiferta.  Režisér divadla Viola
- Tomáš Vondrovic vystavěl velmi přívětivé pásmo
o věčné touze muže a o věčných úhybných
manévrech ženy, která již dávno ví, že tomu
krásnému volání chce podlehnout, dokonce
s radostí a hraje jen svou čarovnou hru, bez níž
by z lásky zůstalo řemeslo. V podání herečky
Národního divadla, dvojnásobné držitelky Ceny
Thalie, Taťány Medvecké a charismatického herce
Jiřího Dvořáka. Touto formou chceme společně
s vámi oslavit letošní 110. výročí narození
jedinečného básníka Jaroslava Seiferta.            

Vstupné 150/200 Kč 

V¯STAVA

NÁ· SVùT JE BAREVN¯
Akademická malířka Miluše Chovancová ve své volné
tvorbě oživila dnes již téměř opomenutou techniku
výšivky jako výtvarného projevu. Do výšivky - od
starověku používané techniky barevné a reliéfní výzdoby
tkaniny textilními vlákny - přinesla nové formální a tvůrčí
prvky, jejichž výsledkem jsou obrazy „malované“ jehlou.
Vedle tradičních vyšívacích stehů používá kladení
vlněných přízí, nitě, uzlíky, barevné stužky, korálky,
aplikaci tkanin včetně tvarování těchto materiálů - to vše
v čistých, jasných barvách. Společně s malířkou vystaví
své pastely i její syn - Jan Chovanec.  

DIVADLO PRO MR≈OUSKY

Lakomá Barka Známý pohádkový příběh Jana
Wericha je určen malým i dospělým divákům.
Stejně jako ostatní Werichovy pohádky, také
Lakomá Barka okouzluje jedinečným humorem,

jazykovým vtipem
i moudrostí. Půvabně
pranýřuje nechvalně
známé lidské vlastnosti,
jakými jsou lakota
hamižnost a sobectví.
S loutkou životní velikosti
se představí Divadélko na
koleni. Vhodné pro děti
od 3 let. 5. neděle 15:00  

Vstupné 50 Kč

V¯STAVA
Ivan Mertl

fotograf - *1960

Zaměřuje se převážně na fotografování
černobílého portrétu a aktu v exteriéru 
s využitím denního světla.
V posledních letech se pravidelně zúčast-
ňuje International Photo Campu.
Publikoval v časopisech a knihách.

Na vernisáži vystoupí
kytarista Jaroslav Šindler
dlouhodobý spoluhráč
Jany Koubkové, 
Ireny Budweiserové 
a Jiřího Stivína.

Vstupné na výstavu 50 Kč

V¯STAVA
Co ãtyfii oãi vidí
Petr Fifit - v˘tvarník a grafik *1944
Převážnou část díla věnoval akvarelu, ale v poslední době se
věnuje kresbě tužkou s důrazem na jemnou linii a preciznost
kresby.
Podstata tvorby vychází z fraktálu. Své práce zveřejňoval na
mnoha místech, z nichž poslední byla soukromá výstava
v Chicagu.
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Na slovíãko s Evou a Václavem Dobr˘mi
Kulturní a sociální komise připravila malou oslavu v Chaberském dvoře manželům Dobrým,
kteří spolu strávili již 50 let společného života. Místní paní doručovatelka a pan topenář
Dobrý (dlouholetý člen zastupitelstva) vypadali spokojeně. Pan starosta jim osobně popřál.
Gratulace přišly ze všech stran - více než o gratulace šlo však o OBDIV nás všech k tako-
vému „výkonu“.
Zeptala jsem se při této příležitosti zlatých novomanželů na pár otázek:

Byly to dobré roky, pane Dobrý?
To víte, jak to v životě bývá, pár 
těžkých chvil přišlo. Ale ty hezké 
okamžiky jednoznačně převládly.

Váš recept na dlouhotrvající 
manželství?
Snažili jsme si vždy vyjít vstříc a hlavně 
jsme jako rodina drželi pohromadě. 
Nic důležitějšího v životě není. 
(Dcera Drahuška souhlasně přikyvuje. 
Celou akci zorganizovala a je vidět na 
první pohled, jak si rodičů váží). 
Mimochodem, máme už 3 vnučky 
(26, 11, 8 let). 

Jak nyní trávíte své dny?
Paní Dobrá: Ráda  výletuju s kulturní komisí, s Drahuškou jdeme občas do divadla, jezdíme
na dovolenou… Zahradničí spíš manžel. Nedávno jsem našla malinkou rostlinku na zahrádce
u meruňky, vypadalo to jako plevel. Tak jsem ji vytrhla.  Pak mi Vašek vynadal, že zkoušel
zasadit marjánku:.
Pan Dobrý: Já jsem celý život rád rybařil, dokonce i v Norsku. Můj největší úlovek? Treska
šedá 98 cm. Rybaření, to je klid.(Cituji: "Vlny bijou, rybaření to je klid jak noha, paní
Nigrinová").

A pak už se manželé Dobří se svými blízkými v Chaberském dvoře příjemně bavili, smáli…
Co víc si přát.

Připravila a za pomoc s touto oslavou Janě Zahradníkové děkuje
Alena Nigrinová

KNIHOVNA OPùT V PROVOZU
V prostorách Galerie CHD proběhlo za účasti zástupkyně Městské knihovny
paní Volencové mírně slavnostní otevření  knihovny místní.
Byla to nejen nutnost uvolnit prostory v přístavbě ZŠ, ale také naše myšlenka
soustředit kulturní služby do prostor Galerie CHD. V minulosti bylo spojení
například zámeckých knihoven s další kulturou běžné a prospěšné. Prostory
Galerie se k propojení zážitků přímo nabízely.
Doufám, že i čtenář, který přichází s cílem vrátit knihy a půjčit si nové, odejde
potěšen dojmem z expozice například fotografií. Možná je nejen zaznamená
při vstupu do knihovny, ale třeba se dá zlákat k prohlídce celé naší Galerie.
Rádi bychom vytvořili místo, kde se dají nejen půjčovat knihy, ale kde se dá třeba
jen v klidu posedět a přečíst noviny. Nově Vám bude knihy půjčovat již známý
knihovník Filip Šír a s ním i další členky týmu Galerie CHD. Podstatně se tak rozšíří
provozní doba a opět se Vám otevře možnost si knihy 
půjčovat i o víkendech.Snad se Vám, současným 
čtenářům budou nové prostory i služby líbit. 
Doufáme, že výhodná poloha knihovny i nové 
možnosti půjčovánípřilákají i čtenáře nové.
Ať se vám v knihovně líbí. Miroslav Malina
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DDuuddáákk  vvee  ‰‰kkoollee

Skotsko je krásná a zajímavá země. Přesvědčit
jsme se o tom mohli v naší školy 11. dubna, kdy
nám o něm přišel vyprávět první český skotský
dudák, autor českého tartanového vzoru a osobní
dudák anglické královny - Václav Rout. Zajímavé
vyprávění o skotských dějinách a skotských
zvycích bylo doplněno hrou na dudy, promítáním
fotografií a praktickou ukázkou oblékání tra-
dičního skotského kiltu. Hru na dudy si navíc
mohli vyzkoušet i někteří žáci.

TTuurrnnaajj

vv hháázzeennéé

15. 4. se v prostorách sokolovny a haly ZŠ
U Školské zahrady konal turnaj základních
škol v miniházené. Za naší školu bojovala
družstva 4. A a výběr hráčů z pátých tříd. 
Do kategorie 4. - 5. třídy bylo přihlášeno
11 družstev a pro velký počet je
pořadatelé  rozdělili do dvou skupin. Na
dvou hřištích spolu soupeřila nejdříve
družstva stejných ročníků a ve finále se
utkali vždy hráči, kteří ve své skupině
obsadili stejnou příčku.
Mezi našimi družstvy vládly velmi přá-
telské vztahy a každé vítězství oslavovala
obě družstva společně. S napětím jsme
očekávali finálovou dohru.
4. A zvítězila vysoko nad všemi ostatními
čtvrťáky a právem ve své skupině obsadila
1. místo. Ve finále nastoupila proti výběru
chaberských pátých tříd. Také naši páťáci
zvítězili ve své skupině. 
Ve velmi vyrovnaném a kvalitním souboji
o celkovou první pozici se nakonec štěstí
přiklonilo ke starším, a tak se naše pětka
stala mistry turnaje a čtvrťáci obsadili 
2. místo. Máme velkou radost z umístění
obou našich družstev v tak velké konkurenci.

DDrraavvccii  vv lleettuu

Kdo by neměl rád pohled na letící dravce!
Proto jsme na 7. dubna pozvali sokolníky ze
společnosti Merlin, aby nás s těmito
krásnými ptáky blíže seznámili. Počasí nám
přálo, takže se celá akce mohla odehrát
venku na školním hřišti. Viděli jsme různé
dravé ptáky kroužit nad našimi hlavami.
Někteří nad námi přelétli tak těsně, že jsme
se musili bezděky přikrčit. 
A několika šťastlivcům dokonce usedl
dravec na sokolnickou rukavici. Z akce
jsme si odnesli nejen krásné zážitky, ale
i mnoho zajímavých poznatků. 
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SSmmrrÈÈáákkaa  nneesseemm  

ss vveelliikk˘̆mm  nnoosseemm......

Vynášení Moreny a vítání jara patří již
k několikaleté tradici oživování starých obyčejů
na naší škole. Morena, přísná vládkyně
nevlídné zimy každoročně předává své žezlo
Vesně, bohyni jara, která kolem sebe šíří radost
a veselí na které všichni tak netrpělivě čekáme.
V pátek 8. dubna před nastávající Smrtnou
nedělí žáci 2. A vyrobili figurínu Moreny, kte-
rou předali žákům 9. třídy. Za veselého
pochodu a hlasitého vyvolávání říkadel jsme
dorazili k Chaberskému dvoru, kde jsme si
vyzvedli pana starostu a společně jsme
dorazili k rybníčku.
To už se Morena třásla strachy o svůj osud.
A tak jsme ji na poslední cestu ozdobili
věnci, každá třída pro ni měla připravené své
říkadlo a všichni jsme si také s radostí
zazpívali několik jarních písniček.
Za hlasitého pokřiku „Hu, hu, hu, jaro už je tu,“
jsme ji společně s panem starostou slavnost-
ně „utopili“ a otevřeli tak jaru dveře dokořán.

ZZEE  ··KKOOLLYY

CChhrráánníímmee  ssvvéé  mmllaadd‰‰íí  ssppoolluuÏÏáákkyy

Na naší škole je z 266 žáku 54 dojíždějících nebo docházejících, a o ty máme my starost. Nenechává nás klidnými, že z konečné statice autobusů
v Čimicích je silnice nesmyslně zúžená na 5,6 m. Autobus je široký 2,5 m, takže když se dva potkají, mají mezi sebou 20 cm prostoru a nebezpečně
se blíží k chodníku. K jedinému chodníku, 106 cm širokému, na který se vedle maminky s kočárkem už nevejde její druhé dítě za ruku, na které se
nevejdou dva míjející se chodci, kde 74 m chodníku chybí úplně.
Silnice byla po zimě samý výmol, když se jim auta vyhýbají, jde na chodníku o život. To jsme zdokumentovali 14. 3. a objednali jsme se na Technickou
správu komunikací, abychom projednali naše námitky. Ještě jsme se nesešli, a do týdne přijela četa vyspravit díry. Úspěch! Děláme si naději, že naše
snaha se časem nemine účinkem i při zcela nové rekonstrukci této vozovky a chodníku aby opravdu sloužily občanům Dolních Chaber.

Žáci 9. třídy ZŠ Spořická

DDoottkknnii  ssee  nneebbee,,  ddoottkknnii  ssee  sseebbee......

Skupina odvážlivců z řad žáků druhého stupně se 
5. dubna vypravila do Lanového centra PROUD v Praze,
aby se s týmy z jiných škol poměřila ve zdolávání
výškových překážek v soutěži s příznačným názvem
Expedice Karakoram. Že jsou překážky opravdu vysoko
si člověk uvědomí teprve tehdy, když se postaví pod
ně. Chce to opravdu značnou dávku odvahy. A že ji naši
„Šplhouni“ měli, o tom svědčí průběžné první místo.
Dnes už sice víme, že v dalších dnech se našli i lepší,
ale to našim určitě radost nezkazí.
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Slovo pfiedsedy
V měsíci dubnu se rozběhly soutěže všech mužstev. Zvláště u našeho
A týmu jsme čekali lepší start, avšak pevně věříme, že se projeví naše
kvalitní zimní příprava a dostaví se odpovídající výsledky.
Přes zimu se nám podařilo získat nové partnery, jejichž loga jsou
viditelná na hrazení u hřiště. Díky těmto partnerům jsme nakoupili
dresy, technické a tréninkové pomůcky zejména pro naši mládež.
Děkujeme.                                                          Vladimír Šmicer

P¤EDSTAVUJEME   Mlad‰í Ïáci: 

nejúspû‰nûj‰í chabersk˘ 
t˘m loÀské sezóny

Nahoře zleva: trenér Petr Klouček, Marek Tomšů, Alex
Zorea, Vasyl Olashyn, Jáchym Červenka, Petr Valenta, Petr
Závitkovský, Jan Škurek, Filip Lipovský, Šimon Jírovec
Dole: Jára Štemberk, Petr Klouček ml., Ondra Mareček,
Martin Škurek  Ležící: Martin Dvořák, Michal Lipovský 

Tak je to tady! Zima je pryč a přišlo námi
očekávané jaro. Trávníky se zazelenaly,
což pro nás fotbalisty znamená, že můžou
začít soutěže a jarní odvety. Družstvo
mladších žáků se v zimním přípravném
období zúčastnilo dvou turnajů na umělé
trávě, ve Strašnicích (10+1) a na Bráníku
(7+1). Zvláště turnaj na Bráníku byl
velice slušně obsazen, mohli jsme změřit
síly např. se Spartou, Příbramí nebo
Benešovem. Protože se podle rozhodnutí
ČMFS na podzim vracíme z velkého hřiště
na malé, tak nám oba turnaje byly
výbornou průpravou. Během zimy jsme
trénovali dvakrát týdně, jednou ve školní
tělocvičně nebo na umělé trávě
v Březiněvsi. Jako trenéra mě těší, že
nepříjemné přípravné období absolvovali
téměř všichni chlapci z našeho 18ti
členného kádru a věříme, že jsme na jaro
dobře připraveni.

Trenér Petr Klouček

Vûfite, nevûfite
Po špatných výkonech našeho prvního týmu se
chaberský fotbalový výbor rozhodl k razantnímu
kroku, a to v podobě posílení mužstva o zahra-
ničního hráče. Ideální příležitost se naskytla
v Singapuru, kde se nám nabízel místní repre-
zentant Avíún Chava Gól. Protože byl o něj velký
zájem, museli jsme jednat rychle přímo v Singapuru,
a tak chaberský výbor byl donucen odcestovat do
této daleké zemně a tam osobně domluvit tento
historický přestup. A světe div se - podepsáno!
Z důvodu jeho závazků v reprezentaci nastoupí do
přípravy s naším áčkem v létě. Avíún Chava Gól
všechny zdraví a těší se na vás.
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Kde mÛÏete v kvûtnu
vidût hrát na‰e fotba-
lové t˘my:

Neděle, 1. květen
17:00 B-tým Čechie Smíchov - Chabry
B (Čechie Smíchov  T.)
17:00 Ml.Dorost Chabry - Slavoj Podolí
B (Chabry  T.)

Sobota, 7. květen
09:30 Ml.př. Chabry - Union Žižkov (Chabry T.)
11:00 Ml.žáci Chabry - Ďáblice (Chabry  T.)
17:00 A-tým Chabry - Štěrboholy (Chabry  T.)

Neděle, 8. květen
10:30 Ml.Dorost Inferno - Chabry (ZŠ Mikulova
P-11  UMT.)
15:30 St.př. Chabry - Loko. Vltavín (Chabry T.)
17:00 B-tým Chabry B - Union Žižkov (Chabry T.)

Sobota, 14. květen
11:00 Ml. žáci PSK Union - Chabry (Chabry T.)
17:00 B-tým Vinoř - Chabry  B (Vinoř T.)

Neděle, 15. květen
08:30 Ml.př. Admira  B - Chabry (Admira UMT.)
08:30 St.př. Junior - Chabry (V Úžlabině UMT.)
17:00 A-tým Stodůlky - Chabry (Stodůlky  T.)

Sobota, 21. květen
09:30 Ml.př. Chabry - Bílá Hora (Chabry  T.)
11:00 Ml. žáci Chabry - Př.Kopanina (Chabry T.)
13:00 Ml.Dorost SK Střešovice - Chabry (SK
Střešovice UMT)
17:00 A-tým Chabry - Kyje (Chabry T.)

Neděle, 22. květen
15:30 St.př. Chabry - Kunratice (Chabry  T.)
17:00 B-tým Chabry  B - Troja  B (Chabry  T.)

Sobota, 28. květen
10:00 Ml.Dorost Královice - Chabry (Královice T.)
17:00 A-tým Chabry - Kbely (Chabry T.)

Neděle, 29. květen
09:00 Ml. žáci Újezd P-4 - Chabry (Újezd Praha
4 UMT.)
17:00 B-tým Hloubětín - Chabry  B (Praga T.)
17:00 Ml.př. Kolovraty - Chabry (Kolovraty UMT.)
17:00 St.př. Chabry - Háje - SOS  B (Chabry T.)

Dal‰í informace
na:

www.skchabry.cz

Fotografie ze setkání partnerů,
zástupců městské části D. Chabry

a vedení SK D. Chabry

Star‰í pfiípravka po zisku
tfietího místa v turnaji
„O kbelsk˘ koláã“

JARNÍ SEZÓNA
ZAâALA 

- KONEâNù!!!
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V˘lety za hranice Chaber
Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní Chabry pro Vás
připravila výlet: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
park Boheminium klášter Teplá - zámek a hrad Bečov
Odjezd je v sobotu, 14. května 2011 v 6 hodin 
od ÚMČ, Hrušovanské nám.
Přihlášky na úřadě MČ, cena 300,- Kč dospělí, děti 150,- Kč. 
I na tomto výletě proběhne losování 
z řad dospělých a dětí o hodnotnou knihu. 

CenCeny nám věnoy nám věnovvalo nakladatelstalo nakladatelstvíví
FRAGMENTFRAGMENT

Křížovky PRO SENIORY 
s tipy na výlety
Luštěte a cestujte! Stovku 
švédských křížovek doplňují tipy
na výlety. Velký formát a větší
písmo usnadňují luštění i čtení.
208x296 mm, brož., 128 str., 99 Kč

Babička - pro děti
Prostou, avšak moudrou babičku Boženy Němcové zná téměř každý.
Její příběh je převyprávěn tak, aby si jej mohli přečíst i malí čtenáři.
216x276 mm, váz., 48 str., 199 str. Pro čtenáře od 7 let
Vydává Nakladatelství Fragment, www.fragment.cz

Zdeněk Šír
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Studený vítr prohání kvítka jabloní a já,
přilepená na okenní tabulku,vzpomínám
na slunný den, strávený v Litoměřicích. Byl
to opravdu vydařený den. Litoměřický
hrad, staré, měšťanské domy, vyhlídka Na
parkánech, litoměřická Vikárka, to vše má
své neopakovatelné kouzlo. Víte, že i K. H.
Mácha žil krátkou dobu právě na Vikárce?
Však si ho v Litoměřicích považují a posta-
vili mu hned dva pomníky. Nesmím zapomenout na výstavu  „Zahrada Čech“, doslova
přeplněnou vším, co je zelené, kvetoucí a okrasné. Prostě báječný den našich chaberských
výletníků se, ostatně jako vždy, vydařil. A mě zbývá jen dodat, že vás zveme na ten další,
který se uskuteční 14. 5. 2011. Pojeďte s námi…                              S.Š.

Komise Ïivotního
prostfiedí
Dne 3. 4. 2011 proběhla oprava
dětského hřiště (plot) u ZŠ.Chtěla
bych tímto poděkovat členům životní
komise za dobře odvedenou práci
a těším se na další spolupráci
a plnění dalších bodů.
(Umístění odpadkových košů) 

Za komisi životního prostředí 
Hana Hronková

Tenisov˘ turnaj 
pro všechny současné, minulé i budoucí žáky tenisové školičky TJ Sokol Dolní Chabry se
uskuteční poslední květnovou neděli, tj. 29. 5. 2011 na tenisovém kurtu u chaberské Sokolovny.

KATEGORIE
- Mladší žáci (7 - 11 let) - zahájení 10:00
- Starší žáci (12 - 17 let) - zahájení 13:30
- pro ty nejmladší (a sourozence) bude připraven doplňkový program s tenisovou
tématikou. Dopřesňující informace najdete na www.sokoldolnichabry.cz
Těšíme se na Vás!                                                Renáta Jiránková a Mirek Pospíšil

Sociální a kulturní komise 
- v˘let Litomûfiice
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