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RMČ ze dne 16. 3. 2009 

◆ schválila vypsání záměru na prodej části pozemku parc.č.
1413/1 vedený jako ostatní komunikace o výměře 16 m2.
◆ souhlasila s umístěním k výjimečně přípustné stavbě „Stavba
objektu elektro-servisu“ včetně komunikace a inženýrských sítí
na pozemcích parc.č. 1241/5, 1243/3, 1245/4 a 1442/1, k.ú. Dolní
Chabry. Na pozemku vedeném jako ZN - přírodní nelesní
plochy bude umístěna část stavby účelové komunikace.
◆ souhlasila s uložením optických kabelů na pozemky č.k.
1391, 1396, 1397, 1445, 1451, 1460, 1464, 1471, 1392/1,
1395/1, 1398/1, 1398/2, 1398/5, 1406/11, 1406/5, 1413/1,
1426/1, 1448/1, 1462/1, 1465/1, 1467/11, 1469/2, 1469/6,
534/1, 1398/8 na kat. území Dolní Chabry v rámci projektu
WIFI PRAHA.

ZMČ ze dne 7. 4. 2009 

◆ schválilo po projednání v Radě MČ Praha-Dolní Chabry
námitky k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
◆ schválilo znění Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha-
Dolní Chabry s firmou CHABRY Development, s.r.o., na
základě které bude zajištěno plnění podmínek  pro výstavbu
v lokalitě Beranov. 
◆ schválilo znění darovací smlouvy na darování pozemku
parc.č. 553/66 o výměře 3.733 m2, v k.ú. Dolní Chabry
a souhlasilo s převzetím výše uvedeného pozemku, na
kterém jsou vybudovány komunikace (Doubická, Podhořská)
◆ schválilo znění Dohody o spolupráci mezi MČ Praha-
Dolní Chabry a firmou CENTRAL  GROUP, a.s.  pro výstavbu
v lokalitě „ Do Rybníčků“.

RMČ ze dne 6. 4. 2009

◆ souhlasila s uložením sítí NN v ulici Nad Úvozem, na
pozemku parc.č. 1401
◆ schválila pronájem pozemků parc.č. 1287/16 o výměře
10 m2, 1286/1 o výměře 73 m2, 1285/9 o výměře 29 m2

a 1285/4 o výměře 256 m2, v k.ú. Dolní Chabry, které jsou
vedeny jako orná půda 
◆ souhlasila s přemístěním služebny MP do prostoru I.
poschodí přístavby ZŠ, kde se 01.04.2009 uvolnila jedna
kancelář doposud užívaná úřadem Prahy 8
◆ vzala na vědomí přidělení dotace ve výši 13.700,- Kč
z rozpočtu finančních prostředků MHMP, která je určená na
nákup knižního fondu do veřejné knihovny v roce 2009. 
◆ souhlasila s podáním žaloby k příslušnému soudu na
vyklizení pozemku parc.č. 591/2 - zahrada o výměře 25 m2,
v k.ú. Dolní Chabry
◆ souhlasila s uložením  inženýrských sítí a jejich trvalého
umístění do místní komunikace Do Rybníčků na pozemku
parc.č. 1429/1a s připojením lokality „Obytný soubor RD
Dolní Chabry - Do Rybníčků“ na místní komunikaci Do
Rybníčků, parc.č. 1429/1. 
◆ schválila pronájem  nebytových prostor v objektu
Spořická 314/42 na základě vypsaného výběrového řízení
vybranému uchazeči  - na základě dalšího jednání RMČ bylo
vybráno OS Sedm paprsků
◆ schválila dodatek k Námitkám MČ Praha-Dolní Chabry
k Návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
◆ schválila záměr  na pronájem části pozemku p.č.  1392/1
pro zahrádkářské účely

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ 

Milí občané.
A máme to opět tady. Je to každý rok stejné, ale vždycky krásné. Letos o to krásnější, že byla zima
dlouhá a všichni jsme si říkali, už aby tu bylo. Aby už zmizely plískanice a zima a holé větve stromů.
Stalo se, a my všichni jsme se ocitli rovnýma nohama v tom krásném počasí, kdy všechno kvete
a voní a pípá a tráva se dere kvapem do výšky a sluníčko svítí a my máme lepší náladu než v zimě.
Dříve se tomu říkalo jaro. Nyní mám dojem, že jsme se ze zimy dostali rovnou do léta. I tak se mi
to všechno rozkvetlé kolem nás líbí. Dívám se z okna kanceláře na nové stromy, které jsme vysadili
na nádvoří Chaberského dvora, a mám radost, že se všechny ujaly. 

Menší radost mám, když se podívám na trávu na náměstí. Nutně potřebuje posekat, ale bude to problém, protože firma na
úklid odmítá sekat trávníky,  kde  je víc psích exkrementů než trávy. Ono není nic příjemného a voňavého sekat psí hovínka.
Při tom jarním úklidu nezapomeňte prosím na uklízení po svých psích kamarádech. 

Ještě něco se nám s jarem vyrojilo. Větší počet vozidel na silnicích. I tady vás chci poprosit abyste se chovali ohleduplně
k ostatním občanům, hlavně k dětem na přechodu u školy. 

Když píši o vozidlech, nedá mi to, abych nezmínila jednu věc, kterou jsem se dozvěděla od strážníka městské policie. Když
kontroluje špatně zaparkovaná auta, slyší prý „to Vás sem poslala starostka“. Vážení, neposlala. Strážníci městské policie mají
vlastní předpisy i vlastní rozum. Pokud některý občan poruší zákon a strážníci to zjistí, měli by konat. Jsou tací, kteří konají, jsou
tací, kteří když musí konat, řeknou „nás sem poslala starostka“.  Ti současní mají vlastní rozum a provádějí to, co od nich všichni
chceme: udržují pořádek. Je pravda, že jsme rádi, pokud se nás strážník zastane, ale běda, když vytkne chybu nám. Oba strážníci
městské policie u nás nepůsobí dlouho, ale zatím se jim tu líbí, tak jim prosím jejich práci neztěžujme. Při této příležitosti Vás
chci informovat o tom, že služebna městské policie bude přemístěna do budovy základní školy vedle kanceláře detašovaného
pracoviště Prahy 8, vchod z ulice V Kratinách.  Přesný termín Vám bude sdělen, ale pravděpodobně od května t. r. 

Kde a jak probíhají opravy komunikací. V loňském roce byla zahájená práce na opravě komunikace Pod Zámečkem. Koncem
roku byly práce přerušeny, čeká se na přeložku sítí. V únoru zahájila firma INPROS rekonstrukci východní části ulice Na Dolíku
a vybudování nové komunikace Před Sokolovnou. Dále by měly být zahájeny práce na rozšíření ulice Ulčova.    

V letošním roce by měly být také zahájeny práce na zasíťování pozemků v lokalitě ulice Nad Úvozem. Protože se jedná
o projekt financovaný developerskou společností, mám obavy o klid občanů, kterých se stavba bude týkat. Je to projekt, na
který bylo někdy v roce 2001 vydáno územní rozhodnutí a současný majitel teprve nyní přistupuje k realizaci. Pokud to bude
v našich silách, budeme se snažit občany ochránit od zbytečné stavební zátěže. 

Na závěr krátce zmínka o fungování Chaberského dvora. Jak víte, snaží se sociální i školská komise pro Vás vytvářet programy,
které by pobavily, poučily i potěšily. V současné době je to krásná výstava fotografií horolezce p. Cabana, před tím to byly
zajímavé sochy či obrazy, divadlo nebo promítání filmů. Tohle všechno pro Vás dělají komise dobrovolně.  Na Vás je, udělat
si někdy čas a ocenit jejich práci tím, že přijdete na výstavu nebo jiný program. Pochválit není tak těžké, a když se Vám to
bude líbit, můžete je i pochválit. Já oceňuji jejich práci a tímto je všechny veřejně chválím.

Na zajištění ekonomického potenciálu Chaberského dvora se již od listopadu loňského roku snažíme přijmout jakéhosi
manažera (ekonomického správce). Zatím se nikdo nenašel, ale doufám, že najdeme schopného člověka. 

Vaše starostka.

SLOVO STAROSTKY
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proběhne v pondělí

18. 5. 2009 od 19. hodin
v areálu 
CHABERSKÉHO DVORA

Hrušovanské nám. 253/5
v prostoru před
čajovnou.

Očkovací průkaz sebou !!!
Blanka Kadlecová, tajemnice ÚMČ ÚMČ Praha - Dolní Chabry 

přijme 
zaměstnance na úklid obce.

Bližší informace 
podá tajemnice úřadu na tel. č. 

283 851 272 linka 24

3

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou
za označení psa čipem a jeho následné přihlášení do
registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí
poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby
poplatků se nemění (viz. vyhláška č.18/2004 Sb.hl.m. Prahy).

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny
(Po - St: 7.30 - 12.00    13.00 - 18.00) 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 Magistrát hl.m. Prahy
Referát daní a poplatků Odbor občanskoprávních 

agend 
Hrušovanské nám. 253/5 Jungmannova 35/29
184 00  Praha 8 111 21  Praha 1
Tel.: 283 851 272 Tel.: 236 002 619 p. Řehák

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 jejích držitelích
a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu
nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně
závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

G. Chamrová, referent ÚMČ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2009 BYL SPLATNÝ 
DO 31. 3. 2009

OPAKOVANÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ

ze dne 15. 4. 2009

Mimořádné zasedání RMČ bylo svoláno na základě
výběrového řízení na pronájem nebytových prostor Spořická
314/42, které proběhlo dne 06.04.2009 a kterého se
zúčastnilo 5 uchazečů. 

Do užšího výběru postoupili 2 z uchazečů, kteří byli na
mimořádné zasedání přizváni. První z uchazečů odstoupil
z výběrového řízení den před plánovaným zasedáním, o čemž
starostku informoval mailovou cestou. Druhý uchazeč se na
jednání dostavil, aby seznámil radní s připravovaným
projektem a zodpověděl jim případné dotazy.

Uchazeč - Občanské sdružení Sedm paprsků představilo
Projekt Dětského centra, ve kterém plánuje zahájení provozu
od září 2009. Zmíněné centrum bude zaměřeno na děti ve
věku 3 - 6 let, s provozní dobou od pondělí do pátku od 7 do
18 hodin.  Zaměřeno bude na výchovu běžnou pro MŠ a bude
využívat prvků metody Montessori (tvořivý a individuální
přístup k dětem), kterou představila  budoucí ředitelka
centra Mgr. Šárka Bohinová, pedagog s praxí výchovného
poradce a s kvalifikací nejvyššího stupně této metody.

Dalšími členy týmu, kteří budou o děti v počtu 24 - 30 pečovat
jsou 2 pedagožky, 2 psycholožky, lektorka angličtiny, lektor
arteterapie a externě logoped a lékař. Součástí  programu je
zimní pobyt na horách a v létě škola v přírodě. 

Další informace se týkaly ceny za poskytnutou péči,
stravování a potřebných stavebních úprav. 

Na základě poskytnutých informací Rada schválila pronájem
nebytových prostor v objektu Spořická 314/42 vybranému
uchazeči Občanskému sdružení Sedm paprsků a zmocnila
starostku k podpisu nájemní smlouvy.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ 

Vážení spoluobčané,

na doplnění kontrolního výboru
MČ Praha-Dolní Chabry

potřebujeme 1 až 2 členy, 
kteří jsou ochotni věnovat

kousek svého volného času pro
práci pro obec. Kdo by měl

zájem s námi spolupracovat,
přihlaste se na ÚMČ 

u p. Pisingerové nebo 
na mob. 723 127 130 u předsedy

kontrolního výboru 
Jaroslava Vokáče.

za kontrolní výbor Jaroslav Vokáč

Naši noví strážníci:

Filip Kousal, Martin Píša

Úřední hodiny: středa 15:30 - 17:30
Mimo úřední hodiny: Tel.: 156

233 544 373

Nová služebna - v průběhu měsíce května bude stávající služebna
přemístěna z bývalé budovy úřadu do areálu ZŠ Spořická.

Telefonní číslo do nové služebny: 283 882 665

NOVÁ HLÍDKA MĚSTSKÉ POLICIE
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
Starostka městské části Praha-Dolní Chabry podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

stanoví:

1) Volby do Evropského parlamentu se v MČ Praha-Dolní Chabry uskuteční

dne 5. června 2009 od 14 hod. do 22 hod.
a dne 6. června 2009 od 8 hod do 14 hod.

2) Místem konání voleb 

– v okrsku č. 672
je Chaberský dvůr, 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. 673
je Chaberský dvůr, 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, Pernštejnská,
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.

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

4) 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 16. 4. 2009 Jaroslava Plevová
Starostka MČ
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
VE DNECH 5. A 6. ČERVNA 2009
INFORMACE PRO VOLIČE, KTEŘÍ SE ROZHODLI VOLIT MIMO SVŮJ TRVALÝ POBYT:

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
I v těchto volbách je možno  s voličským průkazem volit v kterékoli volební místnosti na území ČR. 
Žádost o voličský průkaz je nutno podat písemně nejpozději do 21. května 2009 do 15:00 hodin. Do této doby se lze osobně
dostavit na úsek evidence obyvatel při ÚMČ Praha-Dolní Chabry, kde s Vámi bude žádost sepsána a zaevidována.

V žádosti je nutno uvést, zda voličský průkaz chcete zaslat (na jakou adresu), nebo zda si jej osobně vyzvednete, popř. že jej
vyzvedne Vámi zplnomocněná osoba (tato osoba se musí prokázat Vámi udělenou plnou mocí s ověřeným podpisem).
Voličské průkazy budou na základě Vaší žádosti zasílány či předávány až v době od 21. května 2009 do 3. června 2009, přičemž
tato lhůta končí dne 3. června 2009 již v 16:00 hodin.

Kontaktní místo pro voliče s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry: ÚMČ Praha-Dolní Chabry, úsek evidence
obyvatel, Hrušovanské nám. 253/5, přízemí, kanc.č. 116 tel: 283 851 272 linka 25, p. Vostřáková

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE - STÁTNÍ OBČAN ČR S TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY:

Vzhledem k tomu, že v souladu s právní úpravou v těchto volbách nebude umožněno hlasovat voliči, který není zapsán do
výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, upozorňuje občansko-správní odbor ÚMČ Praha-Dolní Chabry
všechny voliče na následující skutečnost:

Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém
seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha-Dolní Chabry vede ÚMČ Praha-Dolní Chabry,
a to nejpozději do 16:00 hodin dne 3. června.

Úřední hodiny: pondělí + středa: 7.30 - 12:00 13:00 - 18:00
Úsek evidence obyvatel , ÚMČ Praha-Dolní Chabry 
Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5
přízemí, kancelář č. 116

Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na území Městské části Praha-Dolní Chabry, kontaktujte,
s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla,  tajemnici ÚMČ se sídlem Praha-
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, tel. č. 283 851 272 linka č. 24, p. Kadlecová

Podmínka: – státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
– dosažení věku 18 let nejpozději k 14. květnu 2009
Odměna člena komise činí 1.300,- Kč (předseda 1.600,- Kč) + stravné

Chaberský dvůr přivítal ve svých prostorách 28. dubna děti základních škol osmého pražského obvodu na již třetím ročníku
anglické soutěže nazvané „Come and Show“. Soutěžní dopoledne zahájila paní starostka jménem úřadu MČ Praha-Dolní
Chabry. Téměř 160 dětí předvedlo své umění nejen při zpěvu a recitaci, ale i při předvádění krátkých i delších scének
a pohádek. Výkony všech účinkujících byly na vysoké úrovni, a tak odborná porota měla nelehký úkol vybrat nejlepší z nich.
Všichni si kromě bohatých zážitků odnášeli domů i řadu pěkných cen, za které děkujeme našim sponzorům. Při odchodu jsme
si slíbili, že se příští rok opět sejdeme. Už se těšíme! Petra Svárovská

3. ROČNÍK „COME AND SHOW“
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Předvelikonoční období jsme si zpestřili setkáním
s životem našich předků. Ve skanzenu v Přerově nad
Labem za pomoci milých průvodkyň jsme se dozvěděli,
jak prožívali a slavili Velikonoce lidé před mnoha lety.
Všem se náramně líbila stará škola i s panem řídícím, ale
chodit ani učit bychom tam nechtěli. Tradičně
nejoblíbenější částí výletu byl nákup tentokrát
velikonočních drobností.

děti a učitelé z 1. B, 2. A, B a 3. A, B

Poslední březnový čtvrtek jsme se
vypravili do nedaleké hvězdárny v Ďáblickém háji
na pozorování noční jarní oblohy. Počasí nám nepřálo, a tak
jsme se hvězd na obloze nedočkali ve skutečnosti, ale ve filmu.
Dobrodružná cesta černým „Ďábličákem“ však celou
3.B včetně doprovodu ochotných maminek nadchla, a tak
všichni souhlasili, že cestu za hvězdami si  zopakujeme.

Pavla Králová

6

NOČNÍ VÝPRAVA

VÝLET DO SKANZENU

Vážení rodiče a přátelé chaberské školy. Rádi bychom Vás upozornili, že jsme započali s aktualizací
našich webových stránek www.zschabry.tripcar.net. Dlouho se na nich téměř nic nedělo, nyní se
vynasnažíme, aby se to postupně zlepšilo k Vaší spokojenosti.           Za ZŠ Praha-Dolní Chabry Martin Cutych

VZHŮRU HOROLEZCI

18. března jsme se sešli
v multimediální učebně, kde
jsme se zúčastnili recitační
soutěže. Byli jsme rozděleni do
3 kategorií. V první kategorii
byli prvňáci a druháci, ve
druhé třeťáci a čtvrťáci a ve
třetí byli páťáci a šesťáci.
Básničky, které jsme recitovali,
byly krátké i dlouhé, vtipné
i smutné, ale spíš byly veselé.

Já jsem se se svou básničkou Vánoce na Marsu umístila na druhém místě.
Vyhrála jsem diplom, kšiltovku, balónek, pastelky, bonbon a přívěšek.
Opravdu se mi soutěž líbila.

Daniela Frantíková, 5. třída

Recitovali i prvňáčci a byli stateční...
Letos si mohly naše děti zasoutěžit v recitaci.
A účast dětí nás mile překvapila, neboť
vzhledem k tomu, že soutěž se konala
poprvé, děti odhodily trému a dostavily se
odvážně v hojném počtu. Slyšeli jsme
básničky krátké, dlouhé, veselé i vážnější,
známé i neznámé. 
Naši malí prvňáčci nám udělali ohromnou
radost, protože vystupovat před tolika dětmi
a před porotou, to je tedy výkon... Díky
svému panu učiteli, který stál po jejich boku
a dodával jim odvahu, všichni přednesli své
básničky na jedničku. Za to jim patří náš
velký obdiv. Děkujeme  paní učitelce
Bohunce Kohoutové za organizaci soutěže
a také všem dětem, které se zúčastnily, za jejich snahu a odvahu. Budeme
se společně těšit na příští setkání s poezií.    

E.L.

V úterý 31. března se děcka z II. A opět vydala
do lezeckého centra Mammut v Holešovicích.
Rozcvička na boulderové stěně nad dopado-
vou žíněnkou byla velmi svižná a někteří
borci úspěšně pokořili i převislou část. Po
svačině následovalo lezení s lanem ve vysoké
části centra. Je nutné vyzdvihnout skvělé
výkony Boříka a Lukáše, kteří si poprvé
zkusili cestu vytáhnout „na prvním“. 
Znamená to, že cesta není jištěna shora, ale
lezec při postupu vzhůru zakládá jištění do
karabin, lano táhne za sebou a cestu si hledá sám.
Oba prokázali schopnost orientace v terénu,
udrželi klidnou hlavu v těžkých místech
a statečně se poprali s problémem „jak
zacvaknout lano do karabiny jednou rukou“.
Pochvalu rovněž zaslouží Vojta, který před-
vedl své dovednosti z lezeckého oddílu
a profesionálně jistil a spouštěl své spolužá-
ky - samozřejmě
pod pečlivým
o d b o r n ý m
dohledem. Při
lezení jde hlavně
o odvahu udělat
první krok do
n e z n á m a
i s vědomím, že
cesta zpět mož-
ná už neexistuje.
Tak jsme zase
o kousek dál.

Jakub Linhart

RECITAČNÍ SOUTĚŽ OČIMA DĚTÍ
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Zahájení provozu: září 2009

Počet dětí: 24 ve věku 3-6 let

Provozní doba: pondělí - pátek 7 - 17 hodin, příchod dětí 7 - 9 hod.

Cena za celodenní měsíční péči včetně stravy 3 x denně:6 900.- Kč
(jsme nezisková organizace, t.zn., že poplatek za dítě bude jen
podílem na náklady a rezervou na opravy a údržbu ve výši 5%
měsíčních nákladů)

Zaměření centra: Dětské centrum bude zaměřeno na výchovu, která
je běžná pro mateřské školy, např.program Začít spolu, navíc však
využívá prvky metody Montessori (vychází z tvořivého
a individuálního přístupu k dítěti tak, aby byl zaručen jeho radostný,
harmonický a rovnoměrný rozvoj , je zde prostor i pro integraci dětí
s vývojovými problémy), centrum bude rozvíjet také pohybové
schopnosti dětí, zavede anglického jazyka, k dispozici pro děti i rodiče
bude i individuální výchovné poradenství (učitelka má kvalifikaci
i praxi ve funkci „výchovný poradce“, členem našeho týmu jsou 2
magistry psychologie, což znamená schopnost pracovat s dětmi
s dislexií, disgrafií, diskalkulií, ADHD a dalšími vývojovými problémy),
k dispozici bude i logopedie potřebná zejména pro předškoláky.
V zimním období plánujeme 1 týden pobytu na horách, v letním
období 2 týdny na „školce v přírodě“.

Strava: Svačiny budou dostávat děti 2x denně, obědy budou
dováženy z školy nebo školky v Chabrech. Pracovní tým bude dbát na
dodržování pitného režimu u dětí.

Stavební úpravy: Provozovatel je seznámen se stavem objektu a je
schopen finančně i stavebně zajistit úpravy, které budou nezbytné
k provozu předškolního zařízení, především sociální zařízení.

A co navíc? Při pobytu dětí  v centru bude zapojena skype kamera tak,
aby rodiče mohli sledovat své dítě při hře a výuce, denně (v určitých
vyhrazených hodinách) budou moci rodiče s dítětem komunikovat
prostřednictvím skypu, aby byli ve vzájemném  kontaktu i během dne.

Personální zajištění: Učitelkou centra bude Mgr. Šárka Bohinová,
pedagog s praxí a s kvalifikací nejvyššího stupně metody montessori. Členy
našeho týmu jsou dále 2 pedagožky, 2 psycholožky, lektorka angličtiny,
lektor arteterapie, externí spolupracovnicí je logopedka a lékařka.

PhDr. Věra Doušová
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budoucí učitelkou 
v Dětském centru 
v Dolních Chabrech

Jak byste se charakte-
rizovala jako budoucí
paní učitelka v Dětském
centru - zkuste se nám
stručně představit.
Montessori pedago-
gika mě zaujala poté,
co jsem se seznámila
s jiným, netradičním
fungováním mateřské i základní školy v Německu.
Mám zkušenost s učením dětí i dospělých.
Základem je individuální přístup k dětem, laskavý
a naplněný porozuměním. Totéž ovšem i k rodičům,
kteří nám svěřují bezesporu to nejcennější, co mají. 

Na co se maminky budou moci v Chabrech od září
těšit, co jim nabídnete?
V centru bude pracovat celá řada pedagogů
vybraných podle svého zaměření. Montessori prvky
peadagogiky budou tvořit základní pilíř našeho
dětského centra. Důraz na individuální rozvoj
každého dítěte s ohledem na jeho potřeby,
schopnost komunikace ve skupině, vzájemná
spolupráce a respektování druhých a samozřejmě
i sebe, rozvoj schopnosti soustředit se, naučit se
jistému řádu... To jsou stručně základy, které se
budou děti v centru učit. Celá řada jiných činností je
tedy samozřejmostí. Namátkou výtvarná výchova,
plavání, aktivity v přírodě, angličtina, logopedie,
prvky matematiky a českého jazyka, cvičení na
uvolnění jemné motoriky ruky zejména pro
předškoláky, básničky a písničky...  

Co školka dítěti může dát pozitivního a kde podle
Vás je role rodiče nezastupitelná?
Dětské centrum, stejně tak jako každý kolektiv dětí,
dává dítěti schopnost rozvoje sociální inteligence.
V tom je jeho role nenahraditelná, velmi důležitá
pro život každého dítěte. Rodič spolupracující
s pedagogem, rodič, který rozumí svému dítěti
a podporuje ho v jeho individuálním rozvoji je
nezastupitelný. 

Jaké máte sama koníčky, co ráda děláte ve volném
čase?
Ráda relaxuji v přírodě, prací na zahrádce, mám-li
na ni čas. Velkým a aktivním koníčkem je pro mne
alternativní psychoterapie. Ráda pracuji s lidmi. 

Máte nějaký důležitý (nebo i veselý) vzkaz pro
maminky a jejich děti, které se k Vám budou hlásit?
Zápis do Dětského centra se bude konat 11. 5. od
16.00 do 18.00h a 12. 5. od 16.00 do
17.00h v Chaberském dvoře. Nevratná záloha při
zápisu je 3 000,-Kč, odečte se od prvního školného.
Školné za měsíc bude činit 6 900,-Kč za celodenní
pobyt, 3 900,-Kč za půlden. Je možné se domluvit
pouze na 4 dnech v týdnu, čili 16 dnech za měsíc.
Sourozenci budou mít slevu.

Zeptala jsem se své 9-leté dcery Klárky, zda pro Vás
má zajímavou otázku a ona reagovala: Baví Vás to
s dětma?
Vždycky si vybírám takovou práci, která mne baví
a naplňuje, která má smysl. A tu malou část, ne tak
zábavnou, ale nutnou, tu prostě přijmu, to je život.
Je důležité to učit i děti.               

Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO S MGR. ŠÁRKOU BOHINOVOU

Občanské sdružení Sedm paprsků je od roku 1997 registrováno
v Dolních Chabrech. 

Pro tuto městskou část získalo průběhu let granty a dotace na
likvidaci divokých skládek, vzdělávací akce, výstavbu dětského
hřiště, obnovu parkové zeleně, ale i na akce pro seniory
a vzdělávací aktivity pro nezaměstnané. 

V současné době je registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb, vzdělávacích a kulturních (sbor Camera Chabra, krajanský
festival) aktivit. 

Od září 2009 otevře v budově bývalého úřadu MČ dětské
předškolní zařízení s prvky montessori. 

O aktivitách sdružení se dozvíte více na www.sevenrays.cz.

11. 5. – 12. 5. V 16 – 18 HODIN
V CHABERSKÉM DVOŘE

Během zápisu bude vybírána záloha na dítě 3 000,- Kč.
Peníze budou  sloužit k úhradě služeb Dětského centra
za měsíc září. Pokud však dítě nenastoupí, bude tato
částka brána jako nevratná kauce, neboť tím vznikla
blokace místa pro jiné dítě.“

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEDM PAPRSKŮ

ZÁPIS DO DĚTSKÉHO CENTRA
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Sociální a kulturní komise připravila pro začátek zdánlivě nenáročný výlet na
dva zámky a exkurzi do keramické dílny. Abychom všechny akce stíhali bez
spěchu, vyrážíme jako obvykle: „v časných ranních hodinách.“
Pampeliškové jaro, svěží zelená tráva, v zahrádkách červené tulipány a modrá
obloha je příslibem klidu a míru, nové energie, radosti, nových očekávání,
poznávání, cestování - jak to kdo právě cítí - po tak dlouhé zimě.
První naší zastávkou byl zámek Kačina. Světlá fasáda, rozlehlý park, uvnitř na
začátku prohlídky 17 metrů vysoká kopule. Prohlížíme portréty majitelů
Chotkových, ve velikých prostorách není mnoho vybavení. Děti zaujaly ostré
drápy ledního medvěda - předložky u krbu.
Předpověď hezkého počasí vychází bezchybně. Jedeme na východ, slunce se opírá
do předního skla, a tak si  pan Šír výlet obohacuje o malou rozcvičku: …“pane Šíre,
prosím, roletu víc dolůůů“ - „pane Šíre, prosím, roletu víc nahoru“…
Druhou zastávkou je exkurze do keramické dílny ve Svídnici. Po malých
skupinkách můžeme shlédnout práci na kruhu, což si děti mohou
vlastnoručně vyzkoušet. Obdivujeme se zručnosti při vyřezávání keramických
polotovarů a mnozí si na památku zakupují hotové výtvory v podobě váziček,
košíčků, květináčů apod. Děti se zatím mohou vyskákat na trampolíně nebo
se podívat na pštrosy o několik chalup dál.
Míříme na oběd, cesta vede poblíž Sečské přehrady. Malá zastávka navíc
povzbudila chuťové představy hlavně dětí. „Pane Šíre, a co bude k obědu?“,
„pane Šíre, a kdy a kde už bude oběd?“ atd, atd. Pan Šír ví všechno…
Oběd v restauraci U Vavřince byl sice trochu pozdější, ale v hezkém  prostředí
i s kávou, dortíkem nebo zmrzlinovým pohárem a příjemně nás naladil na
poslední zastávku dnešního dne: zámek Žleby. 
Máme ještě časovou rezervu před objednanou prohlídkou. Autobus je zcela
zaplněný, pro 49 osob je potřeba předem ohlásit. Volný čas tedy vyplňujeme
procházkou v zámeckém parku. Nabíráme síly, čeká nás delší okruh.
Nádherný pohádkový hrad. Natáčela se zde například část pohádek Z pekla
štěstí, Nejkrásnější hádanka, Králův slib. Povídáme si, jak těžké bylo brnění,
jak vypadaly zbraně „z milosti“, kolik schodů vede do věže (101 nebo 102?!),
jak vypadala kuchyň - někteří zkouší váhu pánvičky (= zbraně nebo pomůcky
k posilování?). Sejdeme se na závěr všichni ve studeném sklepě? Trochu
neromantické, takže tečkou prohlídky je maličké divadlo, prohlídka kostýmů
a bystrá odpověď malé Karolínky na otázku, jak dlouho trvala prohlídka.
Karolínka stojí vpředu vedle paní průvodkyně, dívá se na hodinky, usměje se,
v očích jiskřičky: „ještě to neskončilo!“ Když jí jako jedna z posledních míjím,
na hodinkách má 1 hodinu a 58 minut.
Zpátky domů jedeme opět proti sluníčku, které  zvolna zapadá. Rolety níž, rolety
výš, ještě trochu… Všichni spokojeni, snad. Jen pan Šír odevzdaně salutuje - cloní
si oči rukou. Možná si příště vezmeme silnější ponožky - ráno je přece jen ještě
zima. Možná si příště vezmeme brýle, možná větší svačinu, možná - kdo ví. Každý
ví, co mu chybělo a co přebývalo a není na světě člověk ten, co by se… a tak dále.
Konec výletu, ještě informace o nadcházejících akcích, potlesk. Každý si ho
zasloužil, každý byl dnes tak trochu hrdina. Jedna paní, která se mírně
opozdila a přes zaspání stihla v naprosto rekordním čase přesun od probuzení
do příchodu na sraz. Ostatní, kteří se bez zaváhání rozhodli chvilku počkat
a neujet. Šest nejmenších - děti, které s přehledem vyleštily v papučích
zámecké podlahy, někteří méně pohybliví, kteří to prostě nevzdali a zúčastnili
se, ti, které neodradila výška věže a točité schody pak dolů krok po kroku
„slaňovali“. Také výborně si vedl nejmenší živý účastník - pes - nesený občas
jako příruční zavazadlo - možná o jeho přítomnosti někteří ani nevěděli. 
Takže na závěr: Sláva hrdinům a čest poraženým. Podle výroku pana Šíra:
„chtěl jsem vás utahat, ale nepodařilo se. Utahali jste vy mě“… 

Jana Zahradníková

PARÁDNÍ VÝLET – ZÁMEK KAČINA – SVIDNICKÁ KERAMIKA – ZÁMEK ŽLEBY
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P.S.: jo a píšu ještě pokus o báseň, kterou
psaly Klárka Nigrínová s Luckou společnýma
silama - na tom výletě po obědě u stolu. Není
to až tak beznadějný, tak kdyby byl třeba
přebytek místa, mohlo by se to třeba použít: 

JARO
Sluníãko a kytiãky 
nazouváme botiãky

aby jsme mohli bûhat
a s míãem si hrát.

Kytiãky se na nás smûjí
a vãeliãky uÏ vylétají

chtûj se dívat na ná‰ svût
a med z pylu vyrábût.

Výlet Kačina - Svídnická keramika - zámek Žleby
byl moc príííííííííííííííííma! Organizátorům,
především Zdeňkovi Šírovi, vřele děkují Alena 
a Klárka Nigrinovy. Obdiv patří důchodcům,
kteří neví, co znamená slovo ÚNAVA. Jsou to
zkrátka chaberští chrabří důchodci.
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CO NOVÉHO V SOKOLE

Zdánlivě se toho nedělo moc, ale posuďte sami. Od
začátku roku uběhly necelé tři měsíce a v Sokole se
kromě běžné cvičební činnosti uskutečnílo také
několik mimořádných - leč tradičních - akcí. Takže:
17. ledna 2009 se konal Sokolský společenský
ples.Tradičně na něm vystoupili členové jednoty
sdružení pod názvem Vycpálkův soubor písní a tanců.
Dlužno poznamenat, že tento folklorní  soubor je
reprezentačním souborem České obce sokolské
a patří ve svém oboru ke špičce v naší republice.
A také se hodí připomenout, že k tanci a poslechu
opět zahrála na tomto plese osvědčená a oblíbená
kapela Petra Jarolímka.
14. února 2009 přišly do sokolovny desítky dětí - od
mimin až po -náctileté - se svými dospěláky, aby se
v pohodové rodinné atmosféře poveselily na
Dětském karnevalu. A skutečnost, že řada dětí
odcházela po ukončení karnevalu domů s brekem,
poněvadž by bývaly chtěly ještě pokračovat, je
dostatečným svědectvím o jeho náplni a úrovni. 
A posléze 21. února 2009 přispěl Sokol k úspěšnosti
chaberského masopustního průvodu tím, že nejen ústy
své náčelnice sestry Hany Cechlové v masopustním
ustrojení přivítal průvod u sokolovny, ale také stoly
s bohatým občerstvením ze sladkostí, pečiva a pití. 
Na sobotu 18. dubna 2009 odpoledne připravil Sokol již
XIII. ročník Velké ceny Gustava Peši. Je to minimaraton
o délce 4500 metrů vytyčovaný v přírodním prostředí
Drahaňského údolí. Zúčastňují se ho pravidelně desítky
dospělých běžců - mužů i žen - z celé republiky.
Ale na své si přišly i děti. Dopoledne byly pro ně
uspořádány běžecké závody na tratích odstupňo-
vaných podle věkových kategorií na délky v rozmezí
200 až 1000metrů. Bližší podrobnosti o celé této akci
najdeš na plakátcích v chaberských vývěsních skříňkách.

Ing. Miroslav Vítězník

Děti naší školy nacvičily veselou pohádku, kterou v úterý 7. dubna
a ve středu 8. dubna v Chaberském dvoře zahrály dětem
z mateřské školky i svým spolužákům. Večer se na pohádku přišli
podívat i rodiče a mnoho dalších lidí.
Děti hrály a zpívaly příběh o potrestaných loupežnících a síle
přátelství, volně zpracovaný na motivy pohádky Zvířátka
a Petrovští. Všechno si připravily samy, včetně scénáře, kulis
a kostýmů. Předvedly obdivuhodný výkon, za který je diváci ocenili
dlouhotrvajícím potleskem. 
Pochvalu si zaslouží nejen všichni herci (nejmladší z nich chodí
teprve do první třídy!), ale i jejich spolužáci Bětka a Pavel z osmé
třídy, kteří s nápadem na divadlo přišli a odvedli skvělou
režisérskou práci.
Co si pro nás asi připraví příště?

„Přemohli jsme loupežníky, dobro zvítězilo, kéž nejenom
v pohádce pravda by to bylo...“

Petra Svárovská a Eva Liberdová

Velikonoce jsou jedním z nejdůležitějších svátků křesťanské víry. Věřící
po celém světě si v tento čas připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání
Pána Ježíše Krista.
Na Velikonoční pondělí do  Chaberského kostelíku Stětí svatého Jana
Křtitele, přicházeli lidé se svými dětmi po celý den a po svém si užívali
tento svátek probouzejícího se jara.
Uvnitř kostela lidé obdivovali výstavu ve staročeském duchu a se

symbolikou velikonoc, připravenou
členy OS na ochranu památek
v Dolních Chabrech a také Mladými
ochránci přírody Sůvy. Úklid okolo
kostela již tradičně zajistil pan Josef
Malý, kterému tentokrát pomáhaly
i děti z druhého stupně místní školy,
s panem učitelem Sládkem.
Jako z Ladových obrázků: pamětníci Chaber připomněli dětem pletení košíčků a pomlázek,
dokonce i otloukání píšťalek a zdobení kraslic. Svou zručnost si rádi vyzkoušeli i sami
návštěvníci, kteří přišli z blízkého okolí, ale i z jiných částí Prahy. Neplánovaným, o to však
příjemnějším zpestřením celého dne byl doprovod  na varhany a veselé pískání dětí
i dospělých na flétničky.
Hřejivé paprsky jarního sluníčka provázely svátečním dnem a lidé posedávali ve skupinkám
na trávníku v družném hovoru. 
Již od románských dob se v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele slaví tradice velikonoc s radostí
příchodu nového života. Věříme, že jak celá svatyně, tak slavnosti velikonoc se nevytratí
s moderní dobou a budou zachovány do příštích časů i v naší obci.
Všem, kteří pomáhali na přípravách slavnostního dne, moc děkujeme.

Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech  Jana  Snížková

JARNÍ PROBUZENÍ A KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ

DIVADÉLKO NAŠÍ ŠKOLY – VELIKONOČNÍ POHÁDKA
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KKAADDEEŘŘNNIICCTTVVÍÍ
Dana Kindlová

Ulčova 652 (KD)
Dolní Chabry

Tel.: 284 689 721
Mobil: 739 030 108

Bus 169,162

(Zastávka Počeradská)

Pracovní doba:
Po 8 - 15
Út 12 - 19
St  8 - 15
Čt 12 - 19
Pá 8 - 12

Pracovní doba 
je pohyblivá, 

dle objednávek Od 1. 6. 2009
bude zahájen provoz 

nového zdravotnického
zařízení Gy-nek s.r.o. 

v prostorách 

Chaberského dvora 
Hrušovanské nám.253/5 
Praha 8, Dolní Chabry 

Nabídneme Vám 
komplexní 

gynekologicko-
porodnickou péči

a léčebnou rehabilitaci 
Tel.: 266 310 087

PŘEDNÁŠKA O PODNIKÁNÍ STŘEDNÍM ŠKOLÁM ZDARMA

K usnadnění rozhodování o budoucím povolání a dalším studiu se středoškolákům
rozhodla přispět PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka TYRKYS, školy kultury podnikání
v cestovním ruchu, s.r.o. 
Na vybraných středních školách uspořádala přednášku „Mladý podnikatel“, kde
studenty seznámila s možnostmi a úskalími podnikání v České republice. Přednáška byla
zejména zaměřena na podnikání fyzických osob.  
Vzhledem k tomu, že akce měla velký úspěch, rozhodl se TYRKYS nabídnout tuto
přednášku studentům středních škol  i ve školním roce 2009/2010.
Přednáška je zdarma pro studenty maturitních a předmaturitních ročníků. 

Termíny přednášky si můžete dohodnout na tel.:  602 204 123

Kontakt: PhDr. Jolana Myslivcová, www.tyrkys.cz , Na Moráni 5, 120 00 Praha

JE PRO VÁS AKTUÁLNÍ
ZATEPLOVÁNÍ

DOMOVA?

www.zelenausporam.cz
aneb 

DOTACE PRO VÁS
(stávající rodinné domy

i novostavby)

Infolinka 800 260 500

NAVŠTIVTE
PORTÁL 

PRO SENIORY!

www.seniorum.cz

Zajímavé typy pro dříve
narozené, kde se setkávat,

vyměňovat si zážitky..

Doporučuje Alena Nigrinová
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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, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz Tisk: Flora s.r.o.,
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.  2009 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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