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Červený kontejner – k čemu slouží
V lednovém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o instalaci nové nádoby na tří-
děný odpad, která byla instalována v ul. Dvorní a která slouží pro sběr drobných 
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

Pro ujasnění, co si pod tímto souhrnným pojem představit, uvádím doplňující informace.
K drobným elektrozařízením řadíme: kalkulačky, rádia, mobilní telefony, diskmany, elektro-
nické hračky a drobné vybavení pc, např. myš.

Naopak – červený kontejner neslouží ke sběru: televizorů, monitorů pc, zářivek a úsporných žárovek. Protože 
co jedinec, to jiný názor, uvedla bych ráda věci na pravou míru. K malým domácím spotřebičům rozhodně nepa-
tří ani malá lednice, ani minipračka nebo „malilinký mrazáček“. Všechny tyto uvedené spotřebiče patří společně 
s většími, míněno objemnějšími sourozenci do sběrného dvora, proto Vás prosím, neodkládejte je zde. Pokud 
se služba osvědčí, pokusíme se ji rozšířit.
      ref. žp.

Zprávy z úřadu

Slovo 
starosty
Miroslav Malina
Letošní zima v té současné podobě je ne-
jen krásný dárek našemu obecnímu roz-
počtu, ale také dává možnost věnovat se 
práci na údržbě a obnově veřejné zeleně 
v Chabrech. 

Mnoho z vás si povšimlo aktivit v prostoru 
za hřbitovem, na jediné rozsáhlejší zelené 
ploše, která je ve správě místního úřadu.

Rádi bychom této lokalitě vrátili někdejší poklidnou podobu. Býval zde roz-
sáhlý třešňový sad, kterým vedla cesta do Veltěž. Posekaná tráva a ně-
kolik laviček. V dnešní terminologii klidová zóna. Činnost členů komise ži-
votního prostředí a mnoha dalších občanů tady začíná budit zaslouženou 
pozornost. Veškerou práci zde podnikají zdarma ve svém volném čase a já 
před jejich aktivitou hluboce smekám.

Na základě posudku odborníka- dendrologa bude v této etapě prací vyčiš-
těna od náletových dřevin spodní část bývalého sadu a pás podél úvozové 
cesty na sever. V těchto částech budou ponechány některé stromy trvale, 
některé další prozatímně, aby stabilizovaly terén. Nově bude vysazena 
alej třešní podél původní stezky pro pěší a také v dolní části budou vysaze-
ny ovocné stromy. Zde bychom rádi nainstalovali i několik prvků zahradní 
odpočinkové architektury. V dalších etapách budou odstraněny nevhodné 
dřeviny v ostatních částech a postupně budou nahrazeny smíšeným po-
rostem buků, dubů a některých jehličnanů. Pás divokého porostu od dělící 
meze na severozápadní straně třešňovky bude zachován, jako prostor pro 
hnízdění ptactva a úkryt pro drobnou zvěř. 

Ve Zpravodaji jsem už avizoval provedení úprav porostů také v okolí kos-
tela. Dendrolog vypracoval celkový posudek na stav dřevin v samotném 
areálu kostela i v jeho okolí. Zhodnotil stav stromů a také vhodnost z hle-

diska stavebního ohrožení budovy kostela a zdí oplocení 
a v neposlední řadě také z pohledu zahradní architektu-
ry a využití prostorů za kostelem veřejností. Výsledkem 
je závěr, že některé stromy bude nutné upravit, některé 
poškozené nebo nevhodné odstranit. To platí především 
v prostoru za zvonicí. 

Výsledkem by měl být upravený, bezpečnější prostor s výrazně lepším 
výhledem na kostel, především z jihozápadní strany. Rádi bychom zde 
nainstalovali několik laviček. Pro odpolední klidné posezení je toto místo 
ideální. Už jsem zaznamenal připomínky typu: všechno je to škoda náma-
hy i peněz, stejně vám to někdo zničí. Tato možnost samozřejmě existuje 
a vzhledem k tomu, že kdosi dokázal poničit i vybavení dětského hřiště 
pod školou, to nelze vyloučit. Ale tímto způsobem uvažování bychom brzy 
dospěli do stadia, kdy je vlastně škoda dělat cokoliv. Doufám, že vzdávat 
vše už teď je předčasné. 

Pohled na kostel ze západu,
clonící stromy budou odstraněny.

Představujeme 
členy zastupitelstva 
Dolních Chaber
Jaroslav Vokáč 
nezávislý kandidát za TOP09

Zkuste se stručně 
představit.
Narodil jsem se v Pra-
ze na Proseku v roce 
1939 a tam jsem také 
vychodil základní 
školu. Vyučil jsem se 
zámečníkem v ČKD 
Vysočany a nastoupil 
do ZPA Čakovice, kde 
jsem 45 let pracoval 
jako vedoucí pracovní 
čety zámečníků. Zde 

jsem také poznal svou manželku a v roce 1963 
jsem se přestěhoval do Dolních Chaber a za po-
moci dědy jsme si s manželkou postavili domek. 
Celý život se mimo práci a rodinu věnuji tělový-

chově.
Začínal jsem s gymnastikou. Potom jsem získal 
kvalifi kaci a začal cvičit děti i dospělé. Brzo jsem 
přidal k cvičitelské práci i funkcionaření, organi-
zování soutěží , spartakiád a gymnaestrád. Toto 
vše na úrovni TJ, Prahy i republiky. Po přestě-
hování do Chaber jsem i zde vedl žáky a muže 
v Sokole Chabry. Po 90 letech jsme založili TJ ZŠ 
Chabry a začali cvičit ve školní tělocvičně.

Zde fungují jako předseda TJ, cvičitel dětí , mužů 
a seniorů a organisátor soutěží a turnajů. Jsem 
místopředseda Pražského sdružení sport pro 
všechny a vedoucí mužů Prahy. Organizuji v TJ 
ale i v Praze turnaje ve volejbalu, malé kopané, 
atletice apod. Od roku 1991, kdy Česká republika 
vysílá výpravy cvičenců na světové gymnaestrá-
dy, jezdím zpočátku i jako cvičenec, nyní jako or-
ganizační pracovník výpravy ČASPV.

Jaký je váš vztah k Chabrům?
Po 48 letech života v Chabrech se už cítím jako 
rodilý Chaberák. Veškeré příbuzenstvo manžel-
ky jsou Chaberáci a tak vlastně půl obce jsou 
příbuzní. Celou tu dlouhou dobu jsem se vždy 

snažil přiložit ruku k dílu, ať to bylo ve sportu, ve 
školství, při organizování sportovních dnů, turna-
jů, tanečních zábav, dětských karnevalů apod. 
Záleží pouze na nás v jakém prostředí budeme 
žít a já se snažím, aby se nám tu líbilo.

Co byste jako zastupitel chtěl změnit v tomto 
volebním období?
Jak jsem už říkal v minulých otázkách, moje 
parketa je tělovýchova a sport dětí a dospělých. 
Snažím se do tělovýchovy zapojit co nejvíce dětí, 
dospělých i seniorů. Od loňského roku vedu cvi-
čení seniorů, mužů i žen a není moc velký zájem. 
Snažím se přesvědčovat o důležitosti pohybu, 
zvláště pro seniory.

Velice dobře spolupracujeme se základní školou 
a máme dobré výsledky. 

Samozřejmě, že život není pouze sport a proto 
se zajímám a snažím se pomoci i v jiných oblas-
tech života v Chabrech. Aby se nám v Chabrech 
žilo spokojeně a dobře záleží pouze na nás, na 
všech. Podívejme se všichni kolem sebe jestli 
pro život v obci děláme dost, já se o to snažím.

MČ Dolní Chabry 

pronajme budovu čp. 314 na 
Spořické ulici - objekt bývalé 
radnice o výměře cca 200 m2 
ve dvou podlažích.

Parkování je zajištěno na po-
zemku a jako vyhrazené stání 
na přilehlé komunikaci.
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   Zprávy z úřadu

Ze zasedání RMČ ze dne 9.1.2012
Rada vyměřila

   nájem za užívání pozemků parc.č. 1278/2, 473/1, 1278/7 
a 1278/3, k.ú. Dolní Chabry o celkové výměře 617 m2 panu V. 
Němcovi. Stanovená cena 15,– Kč/m2/rok zohledňuje skutečnosti 
nezapříčiněné současným vlastníkem.

Rada souhlasila
  se stavbou RD na pozemku parc.č. 33/1, k.ú. Dolní Chabry 

dle předloženého nákresu geodetické kanceláře UBIQUIST VS 
sdružení. Jedná se o revokaci usnesení č. 446/09 z důvodu změ-
ny projektanta.

  s výměnou člena redakční rady, o kterou požádala šéfredak-
torka Zpravodaje. Paní Adélu Švecovou nahradí Mgr. Pavla Krá-
lová.

Rada revokovala
  usnesení č. 292/11 týkající se stanoviska Rady k žádosti o 

změnu územního rozhodnutí v případě výstavby RD na pozem-
cích 1373/130 a 1373/131, k.ú. Dolní Chabry. Souhlas s revokací 
je podmíněn projektem jednopodlažní stavby s obytným podkro-
vím.

Rada nesouhlasila
  s žádostí o revokaci usnesení č. 252/11, kterou předložila 

fi rma KNOB s.r.o., jímž Rada rozhodla o nepovolení provozu her-
ních automatů v hostinci „ U Kulhánků“. Pověřila starostu předlo-
žením na nejbližším zasedání ZMČ.

Rada schválila
  záměr výměny pozemku parc.č. 1466/2 o výměře 61 m2 

v majetku manželů Zdeňkových za část pozemku v majetku MČ 
parc.č. 1462/8 o výměře 61 m2. Rada rovněž schválila záměr na 
odprodej 7 m2 z pozemku parc.č. 1462/8 v majetku MČ, který je 
žadateli užíván na základě nájemní smlouvy.

Rada vzala na vědomí
  kooptaci člena školské a sportovní komise Ing. Petra Hrdličky 

za zesnulého pana Miroslava Pospíšila.

Rada navrhla
  na další 3-leté funkční období do školské rady ZŠ Ing. Milo-

slava Pexu a pověřila starostu jeho jmenováním.

Vybíráme 
ze zasedání RMČ
ze dne 12. prosince 2011

Rada souhlasila
  s návrhem na rekonstrukci dětského hřiště při MŠ Chaberá-

ček, který předložila ředitelka MŠ. Rekonstrukce bude hrazena 
z provozního fondu MŠ.

  s uzavřením darovacích smluv fyzickým osobám v souladu 
s § 89 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze dle přílohy, která je 
nedílnou součástí usnesení.

  s přiznáním odměn ředitelkám MŠ a ZŠ za příkladné plnění 
pracovních úkolů během 1. pololetí šk. roku 2011/2012. 

  s udělením fi nančního daru Občanskému sdružení Sedm pa-
prsků na podporu činnosti pěveckého sboru Camera Chabra.

Rada stanovila
  pro rok 2012 počet zaměstnanců ÚMČ takto: úřad – 7, kultur-

ní centrum – 5, úklid obce – 2.

Rada vzala na vědomí 
  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Pra-

hy pro ZŠ ve výši 77.100,– Kč na dokrytí integrace žáků ( mzdové 
náklady asistenta pedagoga) v období 1.9.–31.12.2011.

Rada nesouhlasila
  se změnou územního rozhodnutí týkající se novostavby RD 

v ul. Počeradská, která spočívá v poloze RD vůči uliční čáře.

Rada vzala na vědomí
  jmenování inventarizační komise starostou k zajištění a pro-

vedení inventarizace majetku MČ za rok 2011.

Rada schválila
  směrnici pro účetní odpisy dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřeného do sprá-
vy MČ.

Místní poplatek ze psů za rok 2012 
je splatný do 31.3.2012
Držitelům psů označených tetováním se výše místního poplatku nemění. Majitelé 
psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa čipem a jeho 
následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí po-
platek ve stejné výši jako v předchozím roce. 

Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č.18/2004 Sb.hl.m. Prahy jsou 
následující:
300,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
200,– Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů
300,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li 
držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, je-
hož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem 
hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 7:45–12, 13–17.45 hod) na ÚMČ 
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na 
účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu.

Povinnost chovatelů:
 – přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa 
čipem, tetováním
 – v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, 
dokládá se potvrzením od zvěrolékaře /pokud jste tak dosud neučinili, informujte 
prosím příslušný odbor i dodatečně/

Adresy registrů:
ÚMČ Praha-Dolní Chabry
Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00, Praha 8, tel: 283 851 
272

MHMP
Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) je od 1. 
září 2010 v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku (od-
bor živnostenský a občanskosprávní MHMP) 
Vedením evidence je pověřena Klára Nováková, telefon 236 00 2257, e-mail kla-
ra.novakova@cityofprague.cz, kancelář č. 110 v 1. patře Škodova paláce (Jung-
mannova 29, Praha 1) a Dana Šachová, telefon 236 00 4638, e-mail dana.sa-
chova@cityofprague.cz, přepážka č. 19 v přízemí Škodova paláce (viz plánek). 
Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00–17:00, středa 8:00– 8:00.

Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva fi nancí – ustanovení § 11a 
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie 
vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce 
místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze 
psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vy-
hlášky obce o místním poplatku ze psů.

G. Chamrová, referent ÚMČ
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Chaberský dvůr

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí, úterý, čtvrtek 10–12 13–18
středa, pátek     10–12 13–20
sobota       14–18 

Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Pražský hrad na úsvitu dějin     
Nejnovější poznatky z archeologických výzkumů    

Kulturní centrum Chaberský dvůr  

 
 
   Cyklus přednášek s předními odborníky Pražského hradu v roce 2012 

Pro CHD připravilo OS na ochranu památek v Dolních Chabrech  
 
12. ledna 17 h Počátky Pražského hradu jako centra české státnosti 
   PhDr. Jan Frolík, CSc. 
 
9. února 17 h Suchá historie pod podlahou      
   Vladislavský sál – archeologický výzkum v roce 2009 
   Přednáší odborníci z Pražského hradu 
 
22. března 17 h Pohřbívání na Pražském hradě ve středověku 
   PhDr. Jan Frolík, CSc. 
 
12. dubna 17 h Život skrovný a život v luxusu na Pražském hradě - 
   svědectví archeologie 
   Mgr. Gabriela Blažková, PhD. 
 
10. května 17 h Zlatá ulička – archeologický výzkum v roce 2010 
   Josef Matiášek 
 
14. června 17 h Kosmas a Pražský hrad 
   PhDr. Jan Frolík, CSc.  
 
  

Kulturní centrum Chaberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5,  
Praha 8 - Dolní Chabry, mob: 604 976 653, tel: 283 852 858, 

e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

Galerie Chaberský dvůr, www.dchabry.eu

Vernisáž se koná 2. 2. 2012 v 18.00 hodin,
výstava maleb, fotografií a skulptur potrvá do 27. 2. 2012.

Tadeusz Bartoš  

Tomáš Pergler  

Jakub Štětka 

Ve d
voře

Ve d
vořeDivadlo

Ježibabák
Zveme Vás 11. 2. 2012 (sobota) od 15 hodin na divadelní pohádku 
„Ježibabák“.
Vhodné pro děti od 3 let.

V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který se své čarodějnické 
rodině nepovedl. Místo, aby strašil a škodil lidem, všechno pople-
te. O tom se přesvědčí i vesnické děvče Eliška, která se v chatrči 
schová před bouřkou. Snaží se z Ježibabáka udělat člověka, ale její 
plány kazí čarodějnice Haračára, Ježibabákova teta. Přes její mnohé 
nástrahy nakonec dobro vítězí nad zlem, jak to v pohádce má být.

Hrají: Milan Duchek, Iva Šormová, Petra Jindrová-Lupínková

Camera Chabra v USA a setkání 
s krajany 5 států
Vyprávění o tom, jak se setkali s krajany, jak projeli 5 států USA 
na vypůjčených džípech a jak je v New Yorku přes velký úspěch 
koncertů postihla ponorková nemoc, uslyšíte 14. února v 17 
hodin.

O svoje zážitky z této cesty, o níž jste 
mohli slyšet již dvě reportáže na Radiu 
Praha, se s Vámi přijdou podělit nejen 
někteří členové našeho pěveckého 
sboru Camera Chabra, ale i dr. Jiřina 
Šiklová, která soubor po celou dobu do-
provázela a připravovala z turné rozhla-
sové pořady a dr. Milena Štráfeldová, 
autorka těchto pořadů a vedoucí redak-
torka Radia Praha.

Přijďte si poslechnout vyprávění plné 
humoru a zajímavých postřehů, které 
doprovodí hudba a promítání obráz-
ků. Budeme se na vás těšit 14. února 
v Chaberském dvoře.
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   Chaberský dvůr

ÚNOR 2012
Výstava: Obrazy a keramika 
Rodina Bartošova dotváří Váš domov
Vernisáž 2. 2. čtvrtek v 18 h
Vstupné Kč 40,–/30,–

1. 2. středa 15.30 – 17. 30 h
Kavárnička VI.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

9. 2. čtvrtek 17 h
Suchá historie pod podlahou
Vladislavský sál – archeologický výzkum v roce 2009
Pokračování cyklu historických přednášek organizovaných J. Sníž-
kovou, přednáší odborníci z Pražského hradu. Vstupné Kč 30,–

11. 2. sobota 15 h
Ježibabák 
Hraje divadélko Pierot
Pro rodiny s dětmi
Vstupné Kč 50,– / osobu

14. 2. úterý 17 hodin
Camera Chabra na cestách po USA
Členové souboru vypráví o své cestě nejen za krajánky společně 
s Jiřinou Šiklovou
Vstupné Kč 30,–

15. 2. středa 15.30 – 17. 30 h
Kavárnička VII.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

23. 2. čtvrtek 19 h
Písně s loutnou z dob Shakespeara
Jarmila Chaloupková (zpěv) a Brian Wright (loutna)
Vstupné Kč 100,–

25. 2.
Žijeme MASOPUSTEM
Východ průvodu ve 14 h od ZŠ směr Centrum Karel aneb už máte 
masku?

29. 2. středa 15.30 – 17.30 h
Kavárnička VIII.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

Po, Út, Čt: 10–12 13–18, St, Pá: 10–12 13–20, So: 14–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Koncert

Písně s loutnou z dob Shakespeara
23. 2. čtvrtek 19 h

Jarmila Chaloupková a Brian Wright jsou slavní interpreti v oblasti klasické 
hudby. Česká pěvkyně a anglický loutnový virtuos spolupracují od roku 1997 
a se svými písňovými recitály s doprovodem renesanční loutny úspěšně oslo-
vují publikum v Čechách i v zahraničí, včetně USA.

V posledních letech jsou Jarmila Chaloupková a Brian Wright jedinečným 
duem ve světě zpěvu s loutnovým doprovodem. Kromě specializace na in-
terpretaci původních renesančních a ranně barokních písní vytvořili komplet-
ně nový originální repertoár, který mimo jiné zahrnuje mnoho vydaných písní 
zkomponovaných Brianem Wrightem.
Wrightovy skladby a písně jsou dnes interpretovány nejvýznamnějšími svě-
tovými hudebníky včetně Emmy Kirkby a vydávány loutnovými společnostmi 
po celém světě.

U nás se představí s programem věnovaným tématu William Shakespeare 
a hudbě alžbětínské Evropy.    Alena Nigrinová

CHABERSKÝ MASOPUST podvanácté 

Velevážení sousedé, srdečně Vás zveme na masopustní veselí, které vypukne v sobotu 
25.února 2012 v Dolních Chabrech. Bude se tu konat již dvanáctý chaberský masopust. 

Maškary se sejdou ve 14 hodin na hřišti u základní školy Spořická. Po slavnostním předání 
práva masopustu z rukou starosty se vydají ulicí U Václava na  Bílenecké náměstí, kde bude 
první zastávka. Odtud půjde průvod kolem Sokolovny a kolem Cukrárničky na pěšině, kde 
budou další zastavení, na Hrušovanské náměstí, na nádvoří restaurace U Karla. Zde je pro 
vás připraveno vystoupení kejklířů, stánky s občerstvením a masopustní tombola. Do kroku 
i do tance bude maškarám vyhrávat náš oblíbený dechový orchestr Pralinka. 

Na malých výstavách v prostorách radnice v roce 2010 a 2011 jsme měli příležitost, 
zavzpomínat si, jaké všechny masky už za ta léta Chabry viděly a za co všechno jsme se pro 
pobavení své i sousedů byli ochotni převléci. Fotografie dokumentovaly dva úžasné 
chaberské fenomény, skupinové masky a obrovský průvod. Skupinové masky vznikly díky 
inspiraci prvorepublikovými sokolskými průvody, výborné spolupráci škol a rodičů, díky 
rodině Rodrových a spoustě dalších. V loňském roce měl průvod již okolo 700 účastníků, 
maskovaný byl ale snad jen každý desátý. Věřím, že v dalších ročnících bude narůstat 
rychleji množství masek, než pouhých účastníků. Masopust si nejlépe užijí maškary, 
neostýchejte se, nebuďte líní a připojte se k nim. 

MASOPUSTNÍ TOMBOLA  Oblíbenou atrakcí chaberského masopustu bývá 
zajímavá a veselá tombola, do které můžete přispět svými rozpustilými dary. Od  16.2. do 
23.2. přinášejte všechny ty úžasné předměty pro bohatou tombolu do chaberské knihovny. 
Těšíme se, čím si navzájem uděláme radost nebo šprťouchlata.

Srdečně zvou kulturní a školská komise MČ Praha Dolní Chabry a Spolek přátel chaberské 
školy

Kulturní a sociální komise Vás zve na Masopust!
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Školy, sdružení

Tři vánoční 
ponožkové 
pohádky
Divadelní kroužek ZŠ 
Dolní Chabry uspořádal 
v rámci prosincového 
jarmarku divadelní před-
stavení pro rodiče. Děti 
zahrály tři vánoční po-
nožkové pohádky. 

Trička na vystoupení si 
udělaly v rámci pracovního 
vyučování a také maňásky 
z ponožek se jim moc po-
vedly. 

Druhý den hrály pro žáky 
školy. A od ledna se chystá 
další hra. Tentokrát daleko 
náročnější, ale děti chodí 
do kroužku s velkým nad-
šením, tak se jim to určitě 
podaří.

SCIO TESTY – STONOŽKA 
2011/2012
V listopadu proběhly testy společnosti SCIO STONOŽKA pro 9. 
třídy z obecně studijních předpokladů, českého jazyka, mate-
matiky a anglického jazyka. Výsledky našich žáků nám udělaly 
radost. 

Ve všech testovaných oblastech lze konstatovat, že naše škola do-
sahuje ve srovnání s ostatními školami nadprůměrných, až špičko-
vých výsledků. V matematice patříme mezi 10% nejúspěšnějších 
testovaných škol včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 
v českém a anglickém jazyce dosahujeme lepších výsledků než 80% 
zúčastněných škol. Několik žáků dosáhlo v jednotlivých oblastech vy-
soce nadprůměrných výsledků, jedna žákyně dosáhla ve všech testo-
vaných oblastech špičkových výsledků.

Fotohádanky o Dolních Chabrech
Hádanky mají většinou rády jak děti, tak dospělí. Proto 
Vám budeme na těchto stránkách každý měsíc přinášet 
dvě fotografi e, jakési hádanky pro pozorné chodce naší 
obcí a její historií. 
Fotohádanky budou doprovázet naši fotosoutěž po celý rok 
2012, nejsou soutěžní, ale mohou Vás inspirovat k tomu, jak 

a kde zachytit v hledáčku objektivu ducha naší obce.
První fotografi e bude z let minulých a jistě si s ní velmi dobře poradí ti, co 
v Chabrech již nějakou dobu žijí. Druhá fotografi e bude ze současnosti. Uhod-
nete, kde byly fotografi e nafoceny a co je na nich zachyceno ? 
Hádanky na únor:
1. Staré stodoly jsou pozůstatky zemědělských usedlostí, některé v dnešní 
době získaly nová využití pro společenský život obce. Poznáváte?
2. Zasněžené střechy a zasypané chodníky připomínají loňskou zimu, po-
znáte, odkud pochází štít střechy se dvěma okny? Tuto hádanku jistě rychle 
odhalí pozorní školáci.

Správnou odpověď se dozvíte vždy koncem měsíce na stránkách Chaber-
ského zpravodaje a na www.osop-chabry.cz. Věříme však, že fotohádanky 
zvládnete sami i bez nápovědy.

V listopadu proběhly testy společnosti SCIO STONOŽKA pro 9. 

Ohlédnutí za vánočními trhy 
ve škole
Vánoce by měly být 
svátky klidu a pohody 
a pro mě ty, které prá-
vě odezněly byly tako-
vé hlavně díky mému 
synovi, který chodí do 
první třídy naší cha-
berské školy. 
Před lety ještě, když mé 
starší děti navštěvovaly 
základku vznikla tradice 
výroby adventních věn-
ců dětí s rodiči či praro-
diči. Paní učitelky tentokrát založily ještě jednu a to pečení perníčků. 
Děti měly těsto i polevu úplně všude, ale při práci se pouštěly koledy, 
děti zdobily a zpívaly a bylo to moc příjemné. Další tradicí trvající už 
několik let jsou vánoční trhy ve škole, kde děti svoje výrobky, třeba 
právě ty perníčky prodávají, vy máte čas na chvíli se zastavil, koupit si 
pár krásných věcí pro radost jako třeba andělíčka z vaty na stromek, 
svícínek na stůl a právě tyhle drobnosti vám udělají na Vánoce radost. 
A radost měly hlavně děti, kasičky se jim plnily korunkami za vyrobené 
dárky a ony za ně pojedou na výlet lodí až bude teplo. Je to už milá 
tradice naší školy a chci za její uspořádání poděkovat všem paním 
učitelkám, pánům učitelům, družinářkám a vedení školy, bylo to fajn 
a myslím,že se rádi všichni ty další Vánoce sejdeme, dopřejeme si na 
chvilku se zastavit, dát si svařák a v klidu si popovídat se známými 
a koupit něco hezkého, co potěší.   Zorka Horáčková

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry 
ve spolupráci se ZŠ Spořická 

 
  Vás zve 

 
v sobotu 3. března 2012 

 
 

od 15.00 hodin 
 
 
 

na 

dětský karneval 
 
 

 

 

pod  názvem 
 

Z pohádky do pohádky  

___________________________________________________ 
 

                           v tělocvičně školy 
 
Vstupné dobrovolné 
 

 
Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy. 

                                                                                                          

Novinky o Pražském okruhu
V prosinci schválili zastupitelé Středočeského kraje nový územ-
ní plán, podle kterého by Pražský okruh mohl vést Středočes-
kým krajem. Z původně plánovaného dvouproudého tzv. Aglo-
meračního okruhu se nově v Zásadách územního rozvoje stala 
čtyřproudá silnice, která by spojila ruzyňské letiště s teplickou, 

hradeckou a brněnskou dálnicí a mohla by tak nahradit nedokončené stavby 
vnějšího Pražského okruhu. Změnu prosadil středočeský hejtman David Rath.

Změny nastanou i u pražského územního plánu, nové vedení hlavního města 
zastaví přípravu nového územního plánu Prahy a začne pracovat na novém 
tzv. metropolitním plánu. Podle primátorského náměstka Tomáše Hudečka 
bude tento plán jednodušší a stabilnější, bude chránit nezastavitelná území 
a omezovat rozrůstání města do šířky.

A na závěr: ministr dopravy P. Dobeš na lednové tiskové konferenci sdělil 
v souvislosti s korupčními skandály spojenými s pracovníky bývalého vedení 
ŘSD ČR, že MD podalo před Vánocemi trestní oznámení kvůli spekulacím 
s pozemky pro výstavbu Pražského okruhu v oblasti Ruzyně, při nichž měl stát 
tratit desítky milionů korun. Ve vazbě skončili bývalý ředitel ŘSD Petr Lauš-
man, jeho pravá ruka Michal Hala a někdejší fi remní právník Petr Wolf.

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím
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Trocha chaberské fotbalové historie
V letošním roce si připomínáme jedno malé jubileum chaberského fotbalu. Kopaná se hrála 
v Chabrech již před první světovou válkou, i když neorganizovaně. Teprve v roce 1922 (před 
90 lety!) byl založen oddíl AFK Chabry, později přejmenovaný na Sportovní klub Chabry.

Fotografi e fotbalistů Chaber ze 70. let minulého století

Ještě než bylo vybudováno hřiště, trénovalo se denně na návsi na Hrušovanském náměstí kolem 
kapličky a pouze v neděli dopoledne se trénovalo na skutečném hřišti Union Klecany. První hřiště 
v Chabrech bylo vybudováno na podzim 1922 na skládce řepy. Na jaře 1923 bylo však zřízeno dru-
hé hřiště na pozemku pana Stejskala u kapličky, kde se hrála kopaná další dva roky. V roce 1925 
se dala dohromady hrstka mladých fotbalových nadšenců a přes mnohé překážky sehrála první 
fotbalový zápas s Republikánem Braník na hřišti v Bohnicích a vyhrála 2:1. Nadšení z vítězství 
umožnilo vzkřísit znovu fotbalový klub a na ustavující schůzi 7. srpna 1925 v restauraci Na Kovárně 
byl založen klub SK Chabry. 
Zakládajícími členy klubu byli František Syrový, Bedřich Přáda, Antonín Klikorka, Emil Malina, Alois 
Pavlík, Josef Pavlík, Josef Fišmistr, Alois Šerák, Bohumil Přibáň, Václav Kos, Josef Bicek, Josef 
Štefl .

Slovo předsedy

Vážení přátelé chaberského fotbalu!
Tak už máme za sebou první měsíc nového roku. Toto zimní období se ve fotbale 
normálně nazývá přípravným – až na Chabry, kde A-mužstvo a B-mužstvo stále 
odpočívá po náročné podzimní sezóně a přípravu zahájí jako každý rok až 14 dní 
před prvním mistrovským utkáním v březnu. Věřme, že to bude stačit!

Vladimír Šmicer

       Sport

„Míčový trojboj“
kategorie předškolní děti a rodiče a děti

V sobotu 26. 
listopadu 2011 
se již tradičně 
v karlínské so-
kolovně konaly 
závody před-
školních dětí 
v míčovém troj-
boji – kop na 
branku, hod na 
branku a střel-
ba na koš. 

Závodili jsme v družstvech, v kategorii rodiče a děti a v kate-
gorii předškolních dětí. Obě družstva obsadila krásná 2. místa.
V kategorii rodiče a děti jednotlivci – chlapci, obsadil Ríša Re-
zek 1. místo a mezi děvčaty 3. místo získala Ema Šárová. 
Mezi předškoláky - chlapci obhájil předloňské 2. místo opět 
Martin Konečný.

Ivana Rakovská

Silvestrovský turnaj 
ve stolním tenisu 
mužů a žen.
31. 12. 2011 se uskutečnil již XIII. 
ročník turnaje ve stolním tenisu 
mužů a žen. 

Pořádala ho TJ ZŠ Chabry v tělocvič-
ně ZŠ Spořická. za účasti 17 mužů 
a 5 žen. V mužích byl 1. Radouš J. 
2. Taranko M. 3. Janeba V. u žen se 
umístily na 1. Hurtová, 2. Davidová 
I. 3. Hronková M. Již nyní se těšíme 
na XIV. ročník a zároveň Vás zveme 
na XVIII. ročník velikonočního turna-
je ve stolním tenisu neregistrovaných 
na sobotu 21. dubna 2012 . Sledujte 
březnový zpravodaj budou podrobnos-
ti o přihláškách. Ještě si dovolím připo-
menout, že každé úterý od 19.00 hod. 
cvičí senioři /ženy i muži/, přijďte si za-
cvičit.    
Předseda TJ ZŠ Chabry Jarda Vokáč

Věřte nevěřte
V našem klubu vznikla myšlenka založit v Chabrech dámský fotbalový tým. Trenéra jsme nemuseli 
dlouho hledat, protože jako první zájemce o tuto funkci se přihlásil Petr Klouček, který má v tomto 
oboru dlouholeté zkušenosti. Jsme zvědaví, zda se tento projekt podaří zrealizovat a zda nový tým 
uvidíme od léta v akci a na náš pažit vyběhnou chaberská děvčata…
Více na: www.skchabry.cz

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SK	  DOLNÍ	  CHABRY	  VÁS	  ZVE	  NA:	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TRADIČNÍ	  FOTBALOVÝ	  PLES	  
	  KTERÝ	  SE	  KONÁ	  4.2.2012	  OD	  20:00	  HODIN	  V	  SOKOLOVNĚ	  

	  Hraje	  orchestr	  Jardy	  Kleina.	  
Atraktivní	  tombola	  (1.místo	  dva	  lístky	  na	  utkání	  ME	  Rusko:Česko).	  
Dražba	  dresu	  českých	  fotbalových	  reprezentantů	  s	  jejich	  podpisy.	  

Vyhlášení	  MISS	  FANYNKA	  SK	  DOLNÍ	  CHABRY.	  
Společenský	  oděv	  nutný.	  

 

 
 

srdečně zve děti i dospělé na tradiční 
 

 
 

DĚTSKÝ 
KARNEVAL 

 

který se koná v novém termínu 
v NEDĚLI 26. února 2012 

od 15:00 hodin v sokolovně 
 
• Můžete se těšit na různé hry, soutěže, přehlídku masek i tanečky 

pro nejmenší i větší děti. 
• Je pamatováno také na občerstvení. 
• Děti se přezují do cvičební obuvi. 
• Vstupné dobrovolné. 
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1. výlet
„ pojďte se po vánocích trochu projít “
Vážení přátelé, v novém roce Vám všem přeji mnoho zdraví a štěs-
tí a zároveň bych Vás chtěl informovat o připravovaných výletech 
s holemi NORDIC WALKING.
Jelikož se počasí vyvíjí zatím pozitivně, tak by se první výlet konal v únoru.
Datum:   neděle 19. února 
Sraz:  10:15 metro Kobylisy , zastávka bus. 177 směr Ládví
Cíl výletu:  Park Podvinný Mlýn (u Sokolovské ul.)
Trasa výletu:  Autobusem se přiblížíme na Prosek, kde projdeme 
přes starou zástavbu k bobové dráze a odtud projdeme přes zahrádkář-
skou kolonii do parku Podvinný Mlýn, prohlédneme dětský Keltský hrad. 
Odtud se projdeme po parku, dojdeme přes park k bývalému železniční-
mu mostu u Rokytky, a stejnou stezkou se vrátíme zpět na Prosek. Zku-
síme si tedy sestup z kopce, i výstup do kopce, chůzi po rovině a toto 
vše samozřejmě volným způsobem, abychom se po vánočních svátcích 
trochu rozpohybovali.
Vezměte sebou: pohodlnou obuv, teplé oblečení ( zima možná zaúto-
čí), do batůžku – pití, malou svačinku, hole a DOBROU NÁLADU ☺
PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ (déšť, sněžení ) bude výlet odložen.
Další navrhované výlety:
Klecany, přívozem na druhý břeh 
a Sedlec
Jelení příkop u Pražského hradu
Šárecké údolí
Prokopské údolí
Obora Hvězda
Kunratický a Krčský les
Průhonický park

Můžete se hlásit (není podmínkou, 
vítán je každý ☺) na email slutom@seznam.cz, kde jsou vítány i Vaše 
návrhy na další výlety.

Na výlety s Vámi se těší Tomáš Slušný a o.s. SEDM PAPRSKŮ

Fotostřípky
Koncert Vladimíra Mišíka v Chaberském dvoře se 
těšil velkému zájmu a povedl se. 

Náš fotoreportér Zpravodaje Milan Zahradník za-
chytil Mišíkův stojánek s texty – „Láska je jako pe-
níze, jeden jí má dost a druhej jí nemá dost“. 

Anketa či diskuze na toto téma ve Zpravodaji je asi 
bezpředmětná... Nezbývá než souhlasit.

Střípky z Chaber

K2 hiking, zumba, pilátes, joga, fitdance, funkční 
trenink, port de bras, fitball, zdravotní cvičení, 

salsa pro páry, latino dance, zumba pro děti, ba-
let pro holčičky, sauna, masáže.

Na každou lekci je nutná rezervace 
na tel. 604 216 542.

www.fitactivity.cz

Relaxační, kosmetické, zdravotní a klasické  ma-
sáže s pomoci oleje Sibiřského Cedru a prysky-
řice. Manuální masáž proti migréně, nespavosti, 
bolesti zad, syndromu těžkých nohou. Systém  

asistovaného hubnutí s pomocí zábalu a přírodní 
léčebné kosmetiky.

AKCE: PŘI ZAKOUPENÍ POUKAZU NA 5 
MASÁŽÍ ZÍSKÁTE SLEVU 20% TEDYJEDNU 
MASÁŽ ZDARMA. KDO PŘIVEDE NOVÉHO 
KLIENTA, KTERÝ ZAKOUPÍ POUKAZ, ZÍS-

KÁVÁ JAKO BONUS JEDNU MASÁŽ PODLE 
VLASTNÍHO VÝBĚRU ZDARMA

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, e-mail: zpravodaj@
dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Pavla Králová, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. 
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou 
odpovědnost autoři. Omluva: pro absenci odborné korektury může dojít - při nutném zkracování a zahušťování textů - k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky 
publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je 
redakce. Příští uzávěrka: 15. 2. 2012 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

inzerceUž jsme si tuto dopravní změnu 
všichni zafixovali?

(Dvakrát jsem viděla vjet rodiče 
ke škole „po staru“).

Bezdomovce (nejen) v ulici 
U Václava na podnět úřadu 
kontrolují místní strážníci. Bo-
hužel se na určitá místa neu-
stále vracejí...
Volejte v nutných případech 
místní strážníky 
721 894 529, 721 894 533 
nebo přímo městskou policii 
156.

Alena Nigrinová
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