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SLOVO STAROSTKY
Byl poslední dubnový den. Dolétaly čarodějnice a příroda jako by chtěla vzdát hold slovům básníka
„Byl pozdní večer první máj, večerní máj byl lásky čas“...
V kalendáři je první květen označený jako svátek práce. Měli bychom jej označit jako svátek lásky.
Byl také pátý máj - Květnové povstání českého lidu. Uctili jsme památku padlých ve světových
válkách položením věnců.
Byl osmý máj - Den vítězství. Patrně jste, podobně jako já, využili třídenní volno k rekreaci.
Byl desátý máj - Den matek. Snad jste nezapomněli na přání a kytičku.
Patnáctý máj - Den rodin, by měl připomenout, že i když jsme pracovně vytížení, když žijeme daleko mimo rodinu, nebo spolu
právě nevycházíme, že v dobách zlých je to vždycky rodina, která pomůže a podpoří. Pokud ta rodina dobře funguje.
Všechny významné dny jsou vtěsnány do první poloviny května, jako by chtěli zákonodárci pokračovat. Já bych určitě
neprotestovala.
5. a 6. června se budou konat volby do Evropského parlamentu. Věřím, že si uděláte čas a přijdete do Chaberského dvora,
kde volby proběhnou, projevit svůj názor a vůli. Jsme členy organizace nazvané Evropská unie a měli bychom již vyrůst
z provinčních bot, ze kterých nám mnohdy ještě čouhá sláma. Měli bychom se víc cítit občany Evropy. Zatím to vypadá tak,
že se nás snaží větší země uzurpovat na tom evropském kolbišti, ale nejsme snad národ který přežil křižáky, Hitlera i Sověty?
Máme mezi sebou schopné lidi. Proto volte takové osobnosti, které nás budou dobře obhajovat i reprezentovat.
Vaše starostka

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
Výlet 13. června 2009
VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ
RMČ ze dne 27. 4. 2009
◆ souhlasila s darem SK Dolní Chabry na nutnou údržbu kabin,
opravu a nátěr střechy, nových svodů a rekultivaci fotbalového
hřiště.
◆ souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace z fondů EU, uzavřené
mezi MČ a RAVEN EU Advisory, a.s. dne 15. 12. 2008.
◆ souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. 1393, v k.ú. Dolní Chabry, kde byly v rámci
realizace stavby rozšíření rozvodů elektro 1 kV položeny kabely
o celkové délce 19 m.
◆ neměla námitky k úpravě RD Ládevská 228/9, t.j. přemístění
garáže na pozemku.
◆ neměla připomínky k předložené studii EIA, která byla
zpracována na projekt „Zasíťování území a výstavbu 20
viladomů v lokalitě Beranov-Dolní Chabry

VINNÝ SKLEP U KRBU
HUSTOPEČE U BRNA
cena 800,- Kč
prodej lístků zahájen 1. 6. 2009 v 8.00 h
v Chaberském dvoře

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

20. června 2009
14.00 hodin
kostel sv. Jana Křtitele
SMS INFOKANÁL – MÍSTNÍ ROZHLAS „DO KAPSY“
Jednoduché a pohodlné řešení,
jak zajistit vaši plnou informovanost.
Rychlý systém zveřejňování důležitých informací.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
chce touto formou poděkovat občanům, kteří bez nároku
na odměnu nepečují jen o svůj pozemek a zahradu, ale také
o své okolí a tím přispívají k tomu, aby naše okolí bylo čisté
a krásné. Kromě desítky občanů, o jejichž záslužné práci
mnohdy ani nevíme, chceme poděkovat především paní
Šicové, která již léta pečuje o ulici V Americe a okolí kostela
sv. Jana Křtitele. Dík patří také panu Doubkovi, který
udržuje v krásném stavu park u pošty. Ale jak už jsme řekli
na začátku, děkujeme všem, kteří vidí trochu dále, než za
svůj práh a pravidelně a nezištně pomáhají udržovat pěkné
životní prostředí ve svém okolí pro nás, chaberáky.
A co chystá komise nového? V květnu se sejde ke
společnému jednání s členy komise životního prostředí
Ďáblice, aby se domluvili na společném projektu
cyklostezek. Věříme, že se na pěkný společný projekt najde
také dostatek finančních prostředků.
Věra Doušová

DĚTSKÉ CENTRUM NA ÚŘADĚ

Nemusíte tápat, kdy je výlet,
stačí se jen zaregistrovat, služba je zdarma
a je anonymní.

Od září 2009 se v Chabrech zrodí nové
dětské centrum na soukromé bázi.
Informovali jsme Vás o tom v minulém Zpravodaji.
Pomůže jistě maminkám, které chtějí do práce nebo se
chtějí jinak realizovat a nezbylo na ně místo v MŠ
Bílenecké náměstí a Chaberáček. Pedagogické vedení
paní Bohinové bude jistě zárukou kvality výchovy
a vzdělávání dětí na principu Montessori. Držím palce,
aby se tento projekt v Chabrech uchytil ke spokojenosti
dětí, maminek i organizátorů, kteří přípravě centra
věnují svou energii.
Pokud ještě váháte s umístěním svého dítěte v tomto
centru nebo nemáte dostatek informací, volejte
p. Doušovou tel. : 731 520 262
Alena Nigrinová
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PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁKŮM ZŠ DOLNÍ CHABRY
Nečekaná pomoc ze strany žáků místní ZŠ nás příjemně
překvapila. Pod vedením svého učitele Sládka se žáci
celého druhého stupně aktivně podíleli na hrabání listí
a úklidu blízkého okolí našeho kostela Stětí sv. Jana
Křtitele.
Všichni pracovali nezištně a navíc devátá třída ze své
třídní kasičky darovala 1000 Kč na pomoc při opravě
této památky. Prostřednictvím tohoto článku jim
opravdu velice děkujeme.
Je potěšující, že v dnešní době mají děti zájem
o pomoc udržovat nejstarší památku v obci.
Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech
Jana Snížková

PĚVECKÝ SBOR CAMERA CHABRA
Pěvecký sbor Camera Chabra se vrátil
z Mezinárodního festivalu pěveckých
sborů v Srbsku
Chabreský pěvecký sbor byl pozván, aby se
zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů,
která se konala ve dnech 7.-9.května v Prijedoru.
Festivalové přehlídky se účastnily soubory ze 7
zemí a první cenu získal Pěvecký sbor domu
kultury ze Sant Petěrburgu. Náš sbor si odnášel
ze soutěže nejen čestné uznání, ale především
bohaté zážitky, nové zkušenosti, nová přátelství
a novou sebedůvěru, že dokázal obstát
v konkurenci poloprofesionálních sborů hudebních akademií evropských zemí. Celou
přehlídku vysílala přímým přenosem srbská
televize, náš sbor přišli podpořit také čeští
krajané z Bosny a Chorvatska .Ještě před
odjezdem ze soutěže vytvořili pořadatelé pro
všechny soutěžící profesionální CD se záznamem
jednotlivých vystoupení. Některé soutěžní
skladby chaberského sboru si můžete
poslechnout na www.sevenrays.cz.
Věra Doušová

VTIPNÉ A MILÉ SETKÁNÍ
Vtipné, milé setkání s Vízkem, Šmicerem a hokejistou Markem. Škoda, že jste
nepřišli! Mohli jste si osahat Vízkovu zlatou olymp. medaili, nasát Markovo
vyprávění o Jágrovi, Růžovi a zákulisí MS ve Švýcarsku. Mohli jste slyšet, jak
Šmicer rozhodl finále Ligy mistrů a jak to chodí ve Slavii. Škoda, přišlo Vás málo
milí Chaberáčci.Tak snad příště. A Vám, milí pánové Vízku, Šmicere a Marku
díky za hezkou chvilku. Byli jste fajn.
Alena Nigrinová

4

CHABERSKÝ DVŮR
HRUŠOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 253/5
184 00 PRAHA 8
DOLNÍ CHABRY
VÁS SRDEČNĚ ZVE
V ÚTERÝ DNE 2. 6. 2009
V 18 HODIN
NA VERNISÁŽ
VÝSTAVY
VNÍMÁNÍ
MALÍŘE
MIROSLAVA
KONRÁDA
A
SOCHAŘE
PETRA
SCHELA
VERNISÁŽ UVEDOU
SOBĚSTAČNÍ AUTOŘI
VÝSTAVA JE OTEVŘENA
VE DNECH
2. 6. - 28. 6. 2009
PO+ ST 8 h - 18 h
SO + NE 14 h - 18 h
ÚT+ČT+PÁ 8 h -12 h
VSTUP VOLNÝ
KONTAKT :
ALENA NIGRINOVÁ
TEL.607 633 551
alena.nigrinova@seznam.cz
SPOJENÍ METREM
C -KOBYLISY
AUTOBUS 162, 169
OD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
5 MINUT DOLNÍ CHABRY
ZASTÁVKA OSECKÁ
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BESEDA S HOROLEZCEM
Poslední dubnový den se do Chaberského dvora
vrátil pan Miroslav Caban. Hned v 9 hodin ráno se
věnoval třeťákům. Provedl je svou výstavou
nádherných fotografií, vyprávěl jim zajímavosti z
horolezení a cestování. Od deseti hodin potom
proběhla v sále přednáška s promítáním, při které
pan Caban líčil našim „druhostupňákům“, jak zdolal
nejvyšší vrcholky kontinentů naší planety. Během
poutavého vyprávění doplněného krásnými fotografiemi se v mnohých rozhořelo srdce dobrodruha
a jen těžko se vracelo na poslední hodiny do reality
školního vyučování. Děkujeme.

MODRÁ JE DOBRÁ
I 7. třída se probudila a ve
čtvrtek 7. května zorganizovala „modrý den“. Ten
nápad nadchl celou školu,
a od hlavy po ponožky byli
modře oblečeni i páni učitelé!
Ovšem všude se najdou
zapomnětlivci, a tak se
sedmáci museli pocvičit
i v počítání procent.
Sto procent pochvaly si zaslouží 6. třída a 3. B, která
si navíc vyzpívala i mimo-řádnou odměnu.
No, modrá je dobrá, už je to tak.

Modré oblečení,
modré vlasy,
modrý výkres,
modré jedničky
a modré hvězdičky

SPORTOVNÍ DEN
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za věnovaný
a přivezený nábytek do
budoucí školní družiny,
a to panu Polákovi a panu
Vyšínovi z Chaber. Využijeme jej. Děkujeme!!
KORÁLKOVÁNÍ
A DRÁTKOVÁNÍ
Jako každoročně si děti vyráběly pod vedením p. Řepkové a p. Hanákové drobnosti z drátků a korálků nejen k jaru, ale i ke Dni matek.
KOUZELNÍK
Školní družinu navštívil kouzelník se svým představením. Děti si
zkoušely spojit rozstřihnutý provázek, rozdvojit kovové kruhy
i začarovat hedvábný šátek. Kouzelník však své triky neprozradil.
Všem dětem se moc líbil.

Pro někoho je 13 nešťastné číslo, ale my jsme si
znovu ověřili, že "třináctého" může být báječný
den. Tak tomu bylo i 13.5., kdy proběhl sportovní
den. Děti z 1. stupně se nejdříve šly rozcvičit
a sportovně naladit na louku za školu. Po návratu
a po vydatné svačině se děti rozdělily do skupin
a začaly plnit různé zajímavé úkoly. Škoda jen, že
skupinky stihly obejít jen několik stanovišť.
Žáci druhého stupně se usadili na louce kousek od
Chaber. Během celého dopoledne prověřovali, jak
spolu umí spolupracovat, jak si poradí s nezvyklými
úkoly, ale i jakého mají obchodního ducha.
Ze všech her byli žáci nadšeni a dokonce se některé
z nich staly inspirací pro brzkou školu v přírodě. Závěrem
se sluší poděkovat milým organizátorům z PS Pláňata.

ZÁŽITKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ
S jarem přichází i období školních výletů, vycházek a odjezdů na školy v přírodě.
Jako první vyrazily letos do přírody třídy 3.A a 2.B, které jejich paní učitelky
vyvezly na krásný poslední dubnový týden do šumavských lesů. A protože ke
škole v přírodě patřily i hodiny psaní, nahlédněme do některých dětských
deníčků:
Cesta proběhla v pohodě, jeli jsme asi 4 hodiny a cestou jsme viděli spoustu zvířat
…Druhý den jsme bojovali o rytířský řád. Hned po učení jsme psali rytířský kodex
a když jsme měli oběd, drželi jsme bobříka mlčení, neboli slib mlčenlivosti. Po
odpoledním klidu nás čekaly další zkoušky...Ten den jsme jeli na celodenní
výlet. Večer nás pasovali na rytíře. Byl jsem rytíř 2. řádu. Viděli jsme opravdový
souboj… Po snídani jsme se učili a zpívali. Po obědě jsme odpočívali a pak jsme
vyrazili na velikou túru. Trošku jsme bloudili, ale nakonec všechno dobře dopadlo. A za to, že jsme šli na delší túru, jsme dostali
tatranku…A byl oběd. Potom jsme měli venku hru v lese. Poté jsme šli připravovat ohýnek. Opekli jsme si buřty…Po obědě
jsme měli sportovní olympiádu. Soutěže byly: kliky, sbírání šišek, netopýr, švihadlo a klokan. Večer budeme mít bojovku.
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INZERCE

CHABERSKÝ DVŮR
čtvrtek 18. června 2009 od 18.00 hodin

DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
Jak na realizaci právě pro Váš dům?
● přiblížení podmínek programu v praxi
● přijatelnost požadovaných opatření
● nabídka - projektová příprava - nutné podklady
před podáním žádosti
● nabídka - realizace zateplení domů, výměna zdrojů
(tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solární systémy)

Přednášející:

placená inzerce

placená inzerce

lektorka
+ dotazy zodpoví odborníci
(projekce - zdroje, stavař - zateplení)
+ dodavatel
(poradenství, projekce, montáž, stavba)

CHABERSKÝ DVŮR

RELAXACE V KONÍRNĚ

placená inzerce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLEDÁ SPONZORY,
KTEŘÍ BY PŘISPĚLI NA OPRAVU
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
(OPRAVA OCHRANNÝCH SÍTÍ, NÁTĚRY ATD.).
HLASTE SE PROSÍME
U ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
DĚKUJEME.

r.mahdakova@seznam.cz
paveljakubinsky@seznam.cz
otevřeno od 1. června 2009

placená inzerce

tel.: 739 173 134
777 688 123
te
Pedikúra
l.:
77
Manikúra
4
Masáž nehtů
63
8
Nails Arts
99
0
Parafínové zábaly
placená inzerce

Masáže
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PLACENÁ INZERCE
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