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Zprávy z úřadu

Rada projednala
  žádost o odkup části pozemku parc.č.  1390, k.ú. 

Dolní Chabry, cestu-proluku mezi pozemky parc.č. 
378 a 376/1. Nedoporučila ZMČ ke schválení a uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

  žádost o přemístění autobusové zastávky „Skládka 
Chabry“ a pověřila stavební komisi k posouzení návrhu 
a předložení výsledku Radě. 

souhlasila
  s žádostí Občanského sdružení LUNGTA o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.  MČ se ke 
kampani připojí vyvěšením vlajky Tibetu dne 10.3.2017.

  s návrhem podmínek spolupráce mezi MČ a společností 
Finanční poradenství, s.r.o. na přípravě a realizaci 
žádostí o fi nanční podporu z Operačního programu 
Praha pól růstu ČR, Výzva č.20 - Modernizace zařízení 
a vybavení pražských škol - vybavení tříd MŠ Beranov 
a Výzvy č. 23 - Navýšení kapacity základního vzdělání 
za účelem inkluze.

  se zpracováním a podáním žádosti o dotaci určenou 
na dostavbu ZŠ z rezervy  MHMP po projednání a 
určení podmínek ZMČ hl.m. Prahy. Pověřuje starostu 
podáním v termínu.

  s vyhrazeným parkovacím stáním v ulici Křimovská 
před č.p. 151/49 pro fi remní vozidla 7:00-17:00 hod. za 
podmínky projednání  na odboru dopravy ÚMČ Prahy 
8 a ohlášení záboru veřejného prostranství na ÚMČ 
Praha-Dolní Chabry.

vzala na vědomí 
  informaci o výši sponzorských darů, které obdržela ZŠ 

v roce 2016.
 schválila

  aktualizaci vstupného na kulturní akce KC.
navrhla

  změny názvů autobusových zastávek:
současná Spořická – nově U školy, současná Osecká 
– nově Spořická, současná Skládka Chabry – nově 
K Ďáblicům

Výběr ze zasedání rady 
23. ledna 2017 

Otevřené dveře 
Pro všechny občany Dolních 
Chaber je připravena mož-
nost získat veškeré informace 
k dění v naší městské části.
Individuální setkání se staros-
tou MČ lze dojednat 
telefonicky nebo emailem: 
miroslav.malina@dchabry.cz,  
283 851 272

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
Jaro nezadržitelně přichází a již tradičně 
ho v Dolních Chabrech vítá Březnový 
festival ochotnických divadel. Již pátý 
ročník nabízí našim divákům v průběhu 
března sedm představení. Pro každého 
se tady najde ten „jeho“ žánr.
  Průběžně pokračují intenzivní práce 
v oblasti školství. Nová mateřská škola 
Beranov n  a Kobyliské ulici je stavebně 

ve fi nále. Další organizaci už by od května měla převzít ředitelka MŠ. Rada 
MČ zpracovala žádosti o fi nanční dotace na zajištění výbavy interiérů a 
zahrady MŠ.
  Také na fi nanční zajištění dostavby základní školy byla Magistrátu 
hlavního města Prahy předána žádost o dotaci. Odborná agentura dále 
zpracovává obsáhlou žádost k výzvě č. 23 z Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR na přístavbu druhé etapy - jižního křídla budovy s učebnami. 
Termín podání: do 31.3.2017.
  K únoru patří neoddělitelně masopustní průvod. Ten letošní měl jednu 
změnu, Martina Cutycha vystřídal na postu principála Jozef Mitošinka. 
Martinovi za minulé roky děkuji. Děkuji také všem, kteří se v čele s Věrou 
Doušovou podíleli na zdárném průběhu toho letošního.

Interiér MŠ Beranov

Výběr ze zasedání rady dne 
6. února 2017

Rada schválila
  návrh rozpočtu pro rok 2017. Doporučila Zastupitelstvu 

k projednání a uložila starostovi předložit na jeho 
nejbližším zasedání. 

projednala
  záměr na podání žádosti o dotaci na dostavbu 

ZŠ z rezervy MHMP na rok 2017 a souhlasila se 
zpracováním a podáním žádosti. Současně vzala 
na vědomí Pravidla pro poskytování dotací MČ hl.m. 
Prahy z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2017.

  žádost o změnu využití území pozemku parc.č. 
1333/52 z hodnoty ZMK-OP (orná půda) na hodnotu 
PZO (zahrádky a zahrádkové osady).  S navrhovanou 
změnou Rada nesouhlasila.

revokovala 
  usn. č. 492/17 týkající se návrhu na změny jmen 

autobusových zastávek. Na základě doporučení 
Odboru dopravních agend MHMP, kdy jsou u názvu 
komunikací preferovány nejbližší příčné ulice, navrhla 
tyto názvy:  V Kratinách (stávající Spořická), Spořická 
(stávající Osecká), Dvorní (stávající Osecká směrem 
do centra pro linku MHD č. 162) a Klášterecká (stávající 
Skládka Chabry)

   Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání
nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

máte-li zájem zúčastnit se spolu s Vašimi miminky chaberského
vítání nových občánků, prosím, ohlaste se na emailovou adresu

dchabry@dchabry.cz. 
Jarní termín vítání občánků je 26. dubna v 17:00h

 v Chaberském dvoře. 
Prosím o přihlášení do 7. 4. 2017.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o
ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez
souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.
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Zprávy z úřadu

Přistavení VOK bude probíhat v neděli 26.3.2017
09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou 
obsluhou na těchto stanovištích : 
1.Bílenecké náměstí
2.V Kratinách – slepé zakončení
3.Dvorní– slepé zakončení u fotbalového hřiště
4.Kobyliská / Pod Křížem – slepé zakončení
5.U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
6.Pod Křížem / U Větrolamu – slepé zakončení 
k separacím
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné 
odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad 
(autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky. 
TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD
Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, 
koberce, linolea, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Místní poplatek ze psů za rok 2017 
je splatný do 31.3.2017
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu do výše 350,- Kč / rok poskytnutou za označení psa mikročipem 
po následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění  
a dle vyhlášky č. 23/2003  Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 
pozdějších předpisů ( 18/2004 a 8/2011 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 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

• 1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
• 2.250,-Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
• 600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání 

objektů, jehož 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 
podatelně  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 (červené).
Povinnost chovatelů
• ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
• přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 30 dnů od označení psa 

čipem, tetováním. www.praha.eu

• v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa 
odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se 
potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným  
prohlášením (pokud jste tak dosud neučinili, 
informujte prosím příslušný odbor  dodatečně)

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové 
adrese www.dchabry.cz   
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI
Adresy registrů: ÚMČ Praha – Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00    Praha 8, Tel: 283 851 272, gabriela.chamrova@dchabry.cz
MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) 
je v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku ( odbor 
živnostenský a občanskosprávní  MHMP) 
Klára Nováková referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2257, Klara.
Novakova@praha.eu. 
MHMP místnost č. dv. 234, 231a, 231b, II. patro Škodova paláce, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Vzory tiskopisů najdete na  www.praha.eu.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – 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 jejich držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa 
v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky 
obce o místním poplatku ze psů.
Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. 
Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.
předpisů. Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. 
předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, 
ve znění poz. předp. Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně 
veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst.2, ve znění pozdějších 
předpisů. G. Chamrová, referent ÚMČ

Komise

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
Jaro 2017 :
Termín Čas  stanoviště 

25.03. 9:00-12:00  Bílenecké náměstí
25.03. 9:00-12:00  Dvorní

08.04. 9:00-12:00  Pod Křížem x U Větrolamu
08.04. 9:00-12:00  Protilehlá x Kobyliská

23.04. 13:00-16:00 Měděnecká
23.04. 13:00-16:00 V Kratinách

06.05. 09:00-12:00 U větrolamu
06.05. 09:00-12:00 Ulčova

Co se dělo v kavárničkách v zimě?
V zimě jsme v rámci Kavárničky pozvali vizážistku Evu, 
aby našim seniorkám vysvětlila, jak čistit pleť, jak ji chránit 
před chladným počasím a předvedla jim líčení. Bylo to moc 
příjemné, všechny dámy odcházely krásné a potěšené.

Program na březen, který připravila Kulturní 
a sociální komise ve spolupráci s Kulturním 
centrem CHD
Dne 25.3. v 8.30 vyjedeme od školy na prohlídku barokního 
zámku Dětenice spojenou se strašením, prohlídku doprovází 
Bílá paní. Oběd bude ve středověké krčmě a odpoledne nás 
čeká procházka po Jičíně. Dospělí platí 200,- Kč, pro děti 

je zájezd zdarma. Pro rodiny s dětmi plánujeme 29.4. celodenní zájezd do Tropical 
Island v Německu, 27.5. se podíváme do zábavního parku Plohn hned za hranicemi 
v Německu. V květnu nezapomeneme navštívit trhy v Polsku, abychom uspokojili 
všechny každoroční zájemce o nákup sazenic, semen a stromků.K účasti na všech 
akcích se můžete hlásit u paní Goldsteinové v Chaberském dvoře.

Ohlédnutí za masopustem
V sobotu předal starosta principálovi právo od obce a od té 
chvíle bylo možné všechno. Medvěd tančil se selkou polku, 
smrtka popíjela s židem, Mr. Bean si potřásal rukou s lidmi, 
s nimiž by ho normálně dělila jazyková bariéra. Housenky, 
motýli vesele křepčili, rybář chytil na křižovatce delfína 
a auta stála a řidiči se usmívali a trpělivě čekali. Pestrý 
průvod byl plný čertů, čarodějnic a jiných krasavic, vedle 
nich křepčil tříděný odpad, zkrátka všechny temné síly se 
spojily do průvodu, aby pobavily sebe i druhé. Na dlouhé 
cestě skrze Chabry bylo vítanou posilou občerstvení u školky, 
u kavárničky Pod pavlačí, u Sokola, u cukrárny Na pěšině, 
U Trumpety a nakonec u Karla, kde čekal závěr průvodu, 
pohřeb basy a odměna nejlepším maskám. Restaurace 
připravila zabijačkové hody, kulturní a sociální komise zajistila 
poníky, skákací hrad, soutěže a sladké odměny. Všem, kteří 
přispěli k pestrému masopustnímu veselí srdečně děkujeme. 
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DIVOCH ZVE
BŘEZEN 2017
Výstava „Ladislav Hojný - Prg. Cik Cak a tak“ 3.3. - 31.3.
Vernisáž proběhne 3.3. od 17.00
Vstupné 0 Kč

1.3.,15.3. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

2.3. čt 19.00 h., Jedlíci čokolády
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

7.3., 14.3., 21.3., 28.3. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

9.3. čt 19.30 h., Na správné adrese
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

13.3. po 17.30 h., Pohádka Sůl nad zlato
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 60 Kč, Malý sál

18.3. so 15.00 h., Glorie z Indie
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

19.3. ne 19.00 h., Může za to štrúdl!
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

23.3. čt 19.30 h., Bylo nás pět
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

26.3. ne 19.30 h., Elita
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

31.3.– 1.4. pá – so 18.00 – 9 h., Noc s Andersenem
Přenocování pro děti 
Vstupné 120 Kč, Knihovna

2.4. ne 19.00 h., Jak se dělá divadlo
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

Knižní novinky
kontakt: 283 852 858, 604 976 653  www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz

Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.  Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Výstava „Ladislav Hojný - Prg. Cik Cak a tak“ 
3.3. - 31.3.   
Chaberský dvůr Vás v březnu zve 
na hravou, milou, černobílou výsta-
vu Ladislava Hojného, vlastivědné-
ho vycházkáře ve výslužbě. Na 
svých výletech do malých a 
nejmenších obcí Středočeského 
kraje psal a maloval, co ho zrovna 
cvrnklo do nosu. Jednou to byla 
stodola, jindy vrba nebo stará pum-
pa. Během 11 let vznikla unikátní 
kolekce kreseb a textů mapující 
český venkov. V detailních živých 
kresbách kromě Dolních Chaber 

poznáte Počaply, Radětice, Vrančice a Svojšice a spoustu dalších. Autor v rámci 
výstavy rozdá 52 kreseb, přijďte si pro tu svoji. Vernisáž proběhne 3.3. v 17:00.

Pohádka Glorie z Indie 18.3. so 15.00 h.
Pohádkové vyprávění z Indie pro děti a dospělé Malá indicko-česká dívka 
vypráví o Indii a také o tom, jaké byly její první měsíce poté, co se přistěhovala 
s rodiči do Čech. Jde o 
napínavý a poučný příběh plný 
barev a tance, kde malí i velcí 
diváci zakouší všemi smysly.

Námět: Hana Baroňová
Autorka textu: Hana Baroňová
Hrají: Hana Baroňová
Režie: Hana Baroňová
Výprava: Ivana Gontková

Noc s Andersenem 2017 31.3. pá 18.00 h.
Vážení čtenáři, Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech Vás srdečně 
zve v pátek 31. března 2017 od 18:00 na Noc s Andersenem 2017 - přenocování 
pro děti v knihovně.17. ročník mezinárodní akce k podpoře dětského čtení 
probíhá na mnoha místech Čech, Moravy, Slezka, Slovenska, Polska, Slovinska, 
Ukrajiny a Českých škol bez hranic. Patronem 17. ročníku pohádkového nocování 
jsou hrdinové Čtyřlístku a jejich výtvarník Jaroslav Němeček. Pokud má Vaše 
dítko zájem prožít Noc v knihovně, přihlašte jej osobně přihláškou. Přihlášky jsou 
k dispozici v místní knihovně od 1.3. 2017. 
Těší se na Vás Bára Šedová a spol. Vhodné pro děti 5 – 11 let. Kapacita omezena.
Dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz. Více na www.nocsandersenem.cz
Klub dětských knihoven SKIP ČR



1. ročník Dne rodiny

Rozhovor s fl oristkou 
Vlastou Černou
Jak jste se stala fl oristkou a co taková práce obnáší?
U mně to byla přirozená volba. Rodiče jsou zahradníci, obě jsme 
se sestrou dětství strávily mezi květinami. Přes období vzdoru 
v pubertě mě láska ke květinám provází celý život.  Radost, 
štěstí, které květiny dávají, posílám lidem dál. Vášeň pro 
detaily, pro kvalitu květin i servisu mě neustále posouvají. Být 
svatební fl oristkou je pro mně velká čest a výsada, na druhou 
stranu zodpovědnost a výzva. Můj svatební rok jede ve vlnách, 
neustále se mění. Od dubna do října jsou to realizace svateb, 
v listopadu pak svatební výstava, v prosinci vánoční dekorace. 
V lednu jsme připravovali kytice pro svatební speciál Snídaně 
s Novou. Natáčení s moderátory Hankou Mašlíkovou a Petrem 
Říbalem byla radost. Snad jsem nevěsty inspirovala. Nyní se 
těšíme na seminář květinových krabiček, který budu pořádat 
12.5. A do té doby mám schůzky s nevěstami, plánujeme, 
upravujeme jejich návrhy. Takže úplný klid nemám nikdy. Ale to 
mě na mé práci baví! 

Doporučila byste do knihovny nějakou publikaci o 
fl oristice?
Mám ráda zahraniční časopisy Blooms, případně český časopis 
Profi  Florista je na dobré úrovni. Oba časopisy doporučuji. 
Inspiraci čerpám především ze zahraničí, je dobré mít základy 
designu, ty samy o sobě pak velmi pomohou v tvorbě.
Co máte v Chabrech ráda?
To je krásná otázka! Chabry jsou přeci nejlepší! Krásně se tu 
žije. Díky inspirujícím lidem okolo. Máme štěstí i na sousedy 
a v ulici spolu pořádáme pravidelně akce. A gurmánská i 
společenská kombinace Chabrybárny a Kavárny pod Pavlačí je 
skvělá! Mám štěstí na skvělé lidi okolo sebe. Chabry jsou malá 
vesnice ve městě, s bonusy obojího. 

Připravujeme - Poezie Šansonu -  20.4. - 19.30 h. 
Hana Maciuchová a Dáša Zázvůrková
Předprodej vstupenek zahájen 21.3.

Statistika knihovny 2016 
Nejpilnější čtenářka Stryková Renata 85 knih
Nejpilnější dětský čtenář Vokurka Dominik 50 knih
Nejžádanější tituly 1. Káťa a Škubánek, Lamková Hana
  2. Zátiší s kousky chleba, Quindlen Anna
  3. Malý pražský erotikon, Hartl Patrik
  4. Mrtvý posel, Vondruška Vlastimil
Počet registrovaných čtenářů 360
Počet návštěvníků   3977
Počet výpůjček   8904
Počet vyřízených rezervací  191
Počet knih   6535
Novinky    374
Mluvené slovo   80

   Chaberský dvůr   54   -



Ohlédnutí za sokolským plesem
V sobotu 21.1. 2017 se 
v chaberské sokolovně konal 
tradiční sokolský ples a jako 
bývalá cvičitelka Sokola jsem si to 
nemohla nechat ujít. V sympatické 
atmosféře zněly známé melodie, 
nechyběla tombola a všichni se 
výborně bavili. A musím říct, že 
všem sokolům bez rozdílu věku 
elán opravdu nechybí  – jakmile 
hudba zahrála, neseděl snad 
opravdu nikdo! Chaberští sokolové 
tak doslova vtančili do nového 
roku 2017 a budeme se těšit zase 
příště. 

Sportu zdar! Barbora Floriánová

Bruslení v Chabrech 
Letošní zima byla opravdu tuhá. Konečně jsme se dočkali zamrzlých 
rybníků. V obchodech letos vyprodali snad všechny puky a hokejky a 
děti si užívaly bruslení skoro každý den. Dospělí se scházeli bruslit po 
večerech s termoskou dobře ochuceného čaje. Dokonce i psa jsme na 
ledu viděli. Bylo to fajn Vás tam všechny potkat. Děkujeme všem, kteří 
pomáhali upravovat led. A třeba zase za rok! Bára Šedová

10 LET ZÁCHRANY KOSTELA
V prosinci letošního roku tomu bude právě 10 let, kdy jsme v naší obci 
založili Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, 
z.s. (ve zkratce OSOP). Prvotním a hlavním záměrem bylo pomoci od 
devastace naší nejstarší památky, kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Tím, že 
kostel není ve vlastnictví obce, ale spadá pod farnost na Proseku, byla 
kulturní památka opomíjena. Poslední opravy kostela proběhly v roce 1974 
a od té doby byl dlouhá léta uzavřen. Později se zde jednou za měsíc 
konaly bohoslužby. Před deseti lety začal být kostel již v neutěšeném 
stavu. S radou přišli památkáři, kteří doporučili založit sdružení, pod jehož 
hlavičkou se stavbě mohlo začít pomáhat. Tenkrát jsme ještě netušili, co 
toto rozhodnutí s sebou přinese a co všechno bude obnášet...

Po deseti letech jsou výsledky naší činnosti za námi vidět a nás to těší. 
Nechystáme žádné velké oslavy, ale rádi bychom vám v průběhu roku na 
těchto stránkách přiblížili, co se nám v průběhu let již podařilo. 

Další naší náplní je shromažďovat dostupné materiály o nejstarší historii 
Dolních Chaber a sdělovat je veřejnosti na stránkách Zpravodaje, na 
našich webových stránkách a nově také na FCB. Historii obce rovněž 
oživujeme na výstavách pořádaných jak v Knorově statku, tak v KC CHD. 
Milé připomínky starých časů a pozoruhodností místa kde, žijeme, najdete 
také na 16 tabulích naučné stezky, která vede naší obcí.

Držte nám palce, ať se i nadále daří péče o Dolní Chabry a jejich zvelebování.
Za OSOP J. Snížková a M. Mrňavá  www.osop-chabry.cz

Bílenecké náměstí s dominantou kostela.
Letecký snímek ze 70. let 20. stol. 

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali 

na emailovou adresu  

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do  15. dne  v měsíci.     
- redakce -

Školy a sdružení

Nové stránky Volby pro Chabry
Volba pro Chabry má nový web! Na stránkách www.volbaprochabry.cz 

můžete nyní sledovat pravidelné články a komentáře.

inzerce
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Inzerce

 > Poslední dva byty k nastěhování v létě 2017
 > Dispozice 3+kk

V případě zájmu o koupi bytu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 800 810 100.

www.novechabry.cz

Obchodní prostory k pronájmu
v blízkosti vašeho domova

800 810 100

 > Komerční centrum bude uvedeno do provozu na jaře 2017
 > Plochy k pronájmu – 66 m2, 31 – 291 m2

 > Plochy jsou vhodné k umístění prodejny potravin a drogistického zboží, prodejny se sportovními potřebami, prodejny  
 s potřebami pro domácí mazlíčky, květinářství, kadeřnictví, kosmetického salonu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mail adrese office@stargroup.cz

Poslední byty za skvělé ceny
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8   Sport

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z.s. 
ve spolupráci se ZŠ Praha – Dolní Chabry.  

pořádá
XXIII. ročník Velikonočního turnaje

ve stolním tenisu

v pátek 7. 4. 2017 od 12 do cca 15 hodin 
  pro kat.  děti 1. až 3. třídy
  pro kat.  žáků a žákyň 4. až 6. třídy
  pro kat.  žáků a žákyň 7. až 9. třídy

v sobotu 8. 4. 2017 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži,

Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu.

Přihlášky žactvo: do ředitelny ZŠ do pátku 25.3.2017 do 14 hodin, 
 ostatní: telefonicky na číslo  723 127 130 
   (pan Vokáč-ředitel turnaje) do 25.3.2016. 
Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac2@seznam.cz

První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry.

Startovné pouze v kategorii dospělých 100 .- Kč
Jaroslav Vokáč ředitel turnaje

Přijďte si zaběhat!

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
zve všechny příznivce běhu na již 21. ročník minimaratonu Velká cena Gustava 
Peši, který se letos koná v sobotu 8. dubna v Drahaňském údolí.  Závodit se 
bude tradičně na tratích od 100 m (pro nejmenší děti) až po 4,2 km (pro dospělé). 

Program 21. ročníku Velké ceny Gustava Peši

Dopoledne: závody dětí

Předškolní chlapci a dívky:     2x 50 m
l. – 4. třída, chlapci a dívky:    2x 150 m
5. – 9. třída, chlapci a dívky:   2x 300 m

Přihlášky: 

v 9:30 v místě startu 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chab-
ry

Start: v 10:00 hod.

Odpoledne: závody dospělých

Dospělí muži a ženy všech katego-
rií: 4 200 m

Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17

Přihlášky: v Sokolovně do 13:30 hod.

Start: v 14:00 hod.
na konečné autobusu 162 – Dol-
ní Chabry

Startovné 30 Kč 

Po skončení závodu zveme všechny účastníky do naší Sokolovny na tradiční 
přátelské setkání s občerstvením spojené s předáním cen.

Více informací na www.sokoldolnichabry.cz

Běžky v Praze 
Víte, co mají v zimě společné Dolní Chabry, Kobylisy a 
Ďáblice? Přece báječné běžecké trasy podél Ďáblického 
háje! Proč jezdit autem do hor, když máme krásné stopy 
hned za plotem! V Jizerkách se davem ani neproderete 
a tady přitom zeje pole prázdnotou. A navíc letošní 
úroda sněhu byla v lednu štědrá, i když ted’ už pomalu 
vítáme jaro.  Takže kdyby ještě napadlo, tak naskočit na 
hodinku do stopy jde na východní straně téměř všude.
Sportu zdar Barbora Floriánová

Hokej v Dolních Chabrech
Letošní zima dala připomenout letitou 
historii hokeje v Dolních Chabrech. 

Kádry hokejového a fotbalového 
mužstva se v té době běžně 
překrývaly. Tak mohou pamětníci na 
této sedmdesát let staré fotografi i 
z rybníku Pod Zámečkem (dnes 
Kalendů) poznat vlastně i fotbalisty 
Chaber. 

Mir. Malina

Potex – sběr použitého textilu 
V Dolních Chabrech to bylo konkrétně 6.800 kg textilu.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem 
následně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do 
skladu, kde se dále zpracovává.
Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 5 
organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli 
potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního oblečení). 
Od organizací dostáváme pravidelně zpětnou vazbu 
k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upravujeme 
skladbu vytříděného oblečení.
Oblečení připravujeme pro:
1.Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2.Centrum sociálních služeb Praha – stará se o 
osamělé a lidi bez domova
3.Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá 
se prevencí drog

4.Společnou cestou – poskytují služby a ubytování 
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní 
situaci.
5.Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se 
prevencí drog
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě 
podporujeme další organizace, které ke své činnosti 
více potřebují peníze než použité oblečení. Patří mezi 
ně například:
1.Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2.Pomocné Tlapky-výcvik asistenčních psů pro 
nevidomé nebo tělesně postižené
3.Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
4.Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým 
v obtížných chvílích jejich života 
5.Kapka Naděje a další
V loňském roce jsme přispěli celkem 540.000,- Kč 
našim partnerským organizacím.

Jaký byl rok 2016

Celkově jsme nasbírali
1 916 631 kg TeXTilU

darovali jsme 4 000 kg 
na mírU připraveného 

oblečení

3 lidé Třídí, ve svém volném 
čase, 750 kg TeXTilU Týdně.

Z tohoto množství se pro charity hodí jen 
desetina, to je 75 kg.  

Zbylé oblečení se pro charity nehodí  
z důvodu jiné sezónnosti než je potřeba 

nebo je příliš poškozené nebo znečištěné. 

Z výTěžkU hradíme náklady  
a dloUhodobě finančně 

podporUjeme:

1x = 100 000 kg

ne vše se dá darovaT 
nebo U nás ZpraCovaT. 

Proto máme partnery, kteří umí využít každou 
složku toho, co nasbíráme.

Oblečení pak může putovat do zemí třetího 
světa nebo se z něj stanou čistící hadry, výplně 

do autosedaček, bankovky, vlákna apod.

100100
100

75 kg

100100
100

celkem
nadacím
540 000,-NEZISKOVÁ ORGANIZACE PRO ROZVOJOVOU POMOC

4 000 kg

Zdroj: POtex

inzerce

Zleva vzadu:Ladislav Landsinger, Emanuel Kohout, Zdeněk 
Josefus,Jaroslav Pavlík, Karel Pavlík, Miloslav Hofman, 

Ladislav Karel, František Syrový a v kabátu Antonín Chmel
Zleva dole:Josef Malina, Jiří Deutschman a Emil Kindl 
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