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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 Magistrá-
tem hl. m. Prahy, zaplatí poplatek 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 vdo-

veckého 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
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, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlast-

níkem 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  7:30-12, 13-18 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankov-
ním 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, 184 00  Praha 8 Jungmannova 35/29, 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 o-
becní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhra-
zení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

G. Chamrová, referent ÚMČ

2

Vážení občané,

začátek letošního roku prověřil naši připravenost na zimu a chodníkový zákon, ale také Vaši připravenost na to, 
abyste ukázali, jaký máte vztah k místu, kde žijete. „Díky“ takovému množství sněhu, který letos napadl (přes sobotu
a neděli), vím, že máte k Chabrům velice vřelý vztah. Musím poděkovat všem, kteří se bez prošení dali do odklízení sněhu
z chodníků před svými domy. 

Když jsem šla do práce a viděla jsem z velké většiny chodníky uklizené, měla jsem obrovský pocit vděčnosti vůči Vám.
Vím, že jste očekávali, abychom odklizení sněhu zajistili my na úřadu. Bohužel nebylo v našich silách tu spoustu sněhu zvlád-
nout, i když jsme se snažili. Máme uzavřenou smlouvu s firmou na posyp komunikací v zimním období, ale ti mají za úkol ošetřit nejprve komu-
nikace I třídy, potom se dostanou na ostatní. Věřte, že radní pan Dvořák, který se stará o zajištění posypu komunikací telefonoval IPODECu již od
pátku, ale nestíhali. V pondělí jsme zajistili soukromníky a v pátek jsme měli pěkně uklizené komunikace a zajištěnou průchodnost chodníků. O ví-
kendu nám opět nasněžilo. Nevím, jak to bude vypadat dál, ale doufám, že nezapadneme celí. Ještě jednou Vám děkuji za pomoc.

Jaroslava Plevová, starostka

SLOVO STAROSTKY

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ ZA ROK 2010 JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2010 

RMČ ze dne 21. 12. 2009 
◆ Rada souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.č. 33/1, k.ú. Dolní
Chabry dle předloženého nákresu geodetické kanceláře 
◆ Rada souhlasí se stanovením ceny za pronájem prostor CHD
určených k pronájmu a uvedených v jednotlivých nabídkových listech.
Jedná se o krátkodobé pronájmy v horizontu 24 hod. Tato cena je
stanovena pro komerční využití jednotlivých subjektů. Akcím komisí
a výborů MČ, využití pro neziskové organizace, příspěvkové
organizace, sdružení a spolky na území Dolních Chaber bude užívání
prostor poskytnuto bezplatně. Podmínkou je žádost v písemné formě
nejméně 1 týden před konáním akce adresované Radě MČ a to tak,
aby Rada mohla žádost projednat na svém zasedání, které se koná
v intervalu 1x za 3 týdny. Ve výjimečných případech je k tomuto úkonu
zmocněna starostka s tím, že je povinna Radu vždy informovat.
◆ Rada schválila vypsání záměru na pronájem čajovny v Chaberském
dvoře za podmínky, že zájemce si musí zajistit na vlastní náklady
potřebná povolení potřebná pro provoz čajovny. Dále si musí zajistit
na vlastní náklady oddělení prostoru od prostoru užívaného MČ,
zajistit mechanické oddělení WC,  hluk a pach z čajovny nesmí vnikat
do výstavních prostor. Pro vstup do Eurosálu bude zachován vstup
současný. Platí zákaz kouření v pronajaté  části a ve venkovních
prostorách vyjma vymezenou plochu. Provoz čajovny nesmí  rušit
chod radnice a provozní doba musí být v souladu s provozem
Eurosálu nebo delší. V případě akcí MČ bude provozovatel čajovny
nápomocen jejich bezproblémovému chodu.
◆ Rada  přijala usnesení v tom smyslu, že k předložené PD RD pro
účely stavebního řízení, který by měl stát na pozemcích parc. č. 
1372/46 a 1372/66 na ulici Spořická/Citolibská vedle bytového domu
nemá připomínky.

◆ Rada schválila provozní dobu vChaberském dvoře pro rok 2010 vpondělí
až pátek od 10 hod. do 18 hod., v sobotu a v neděli od 14 hod. do 18 hod.
◆ Posledním projednávaným usnesením, které přednesla starostka,
byl návrh usnesení týkající se darovacích smluv fyzickým osobám.  Ing.
Nigrinová předložila návrh, aby se  darovací smlouvy neuzavíraly.
Starostka dala o jejím protinávrhu hlasovat.
Hlasování: Pro: 1 Proti: 4 Zdržel se: 0
Poté bylo hlasováno o návrhu na uzavření darovacích smluv fyzic-
kým osobám dle přílohy tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 11. 1. 2010
◆ Rada vzala na vědomí žádost ředitele ZŠ, Mgr. Jiří Kubelka,
o uvolnění z funkce  ředitele v souvislosti s odchodem do starobního
důchodu  k datu 30. 6. 2010. 
◆ Rada schválila znění Darovací smlouvy, kterou daruje  firma
Central Group MČ Praha-Dolní Chabry komunikaci v nově budované
lokalitě „Obytný soubor RD – Do Rybníčků, Dolní Chabry“ na
pozemku parc. č. 1429/1. 
◆ Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor Chaberského dvora pro účely relaxačních,
sportovních a rehabilitačních masáží o který požádal pan Pavel
Jakubínský. 
◆ Rada souhlasí s připojením stavby BD na pozemcích parc. č.
387/1-2, 388/2, 389/2, 392/2 a 393/1 na komunikaci Do Rybníčků.
Požaduje vybudování chodníku v západní části ulice Do Rybníčků
v šíři 1500 mm, který bude vybudován na parcele 393/1.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ
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Příjmy
nájem, prodej majetku, úroky 2 496 600

Výdaje
údržba pronajatého majetku 359 000
daň z příjmu  427 500
zisk za rok 2010       1 710 100

celkem výdaje            2 496 600

Rozpočet hospodářské činnosti je vyrovnaný

UKONČENÍ OSVOBOZENÍ NOVÝCH STAVEB OBYTNÝCH DOMŮ 
A BYTŮ V NOVÝCH STAVBÁCH OBYTNÝCH DOMŮ OD 1. 1. 2010
Podle ustanovení $ 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z ne-
movitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob
v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení
bylo s účinností od 1. 1. 2009 zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobozeni poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již
přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení §9 odst. 1 písm. g) zákona
o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009
již nový nárok na toto osvobození nevzniká.

V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení §9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným
změnám než těm, které jsou uvedeny v §13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci ú-
řední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebnim výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Další informace najdete na stránkách Ministerstva financí
www.mfcr.cz
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UKONČENÍ OSVOBOZENÍ STAVEB  OD DANĚ

Příjmy
státní dotace:
na školství                              504 000
na výkon státní správy 109 000 

celkem státní dotace 613 000

neúčelová dotace MHMP     8 671 000
účelová – školy v přírodě               500 000
daň z nemovitosti               3 800 000

celkem       12 971 000

vlastní příjmy celkem         1 072 000
výsledek hosp.za rok 2009          4 700 000

celkové příjmy                           19 356 000

Výdaje
Kap. 2 městská ínfrastruktura              680 000
(kontejnery, městský mobiliář, veřejná zeleň)
Kap. 3 doprava                                    400 000
(opravy a údržba komunikací, měřící zařízení
Spořická)
Kap. 4 školství                                  4 755 000
(náklady školy a  mateřských školek, 
školy v přírodě, školská a sportovní komise)
Kap. 6 kultura a sport                          578 000
(knihovna, sociální a kulturní komise, dětská
hřiště)
Kap. 6 pohřebnictví   301 000
(hřbitov) 
Kap. 9 vnitřní správa a samospráva 8 892 000
(samospráva, vnitřní správa, Chaberský dvůr )
Kap. 10  všeobecná pokladní správa    750 000
(splátka půjčky, vánoční výzdoba, dary spolkům,
rezerva)

Investice
Školství                                             3 000 000

Celkové výdaje                                19 356 000

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný

ROZPOČET MČ PRAHA – DOLNÍ CHABRY NA ROK 2010

MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY

HLEDÁ
ZÁJEMCE O PRÁCI PŘÍSEDÍCÍCH 

U SOUDU, NA DOBU 4 LET.

Bližší informace:

starostka
tel.: 283 851 397

sekretariát starostky
tel.: 283 851 272, 277

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
ROZPOČET NA ROK  2010
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Milí občané Dolních Chaber!

Městská část Praha-Dolní Chabry zprovoznila v roce 2007 službu SMS InfoKanál, která umožňuje zasílat 
zprávy o událostech spojených se životem v Dolních Chabrech na zaregistrovaná telefonní čísla. 
Vzhledem k tomu, že rozesílané SMS zprávy se mohou týkat konkrétních lokalit (ulice, domy), přicházíme s dalším vylepšením a zefektivněním této služby.
Služba SMS InfoKanál je nyní propojena s databází adres územně identifikačního registru, což znamená, že zprávy SMS mohou být od nynějška
cíleny s přesností na jednotlivé ulice či čísla popisná. 
Od vás si novinka vyžaduje jen zaslání registrační SMS v novém tvaru (viz níže), čímž nejen pomůžete k zefektivnění zasílaných SMS, ale měst-
ská část také získá databázi občanů, kterou může snadno využít v případě nutnosti rychle informovat co největší počet obyvatel. 

Chcete dostávat informace o: ● plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
● uzavírkách ulic ve vašem nejbližším okolí?
● blokovém čištění ulic?
● dopravních omezeních při větších rekonstrukcích silnic?

Zajímají vás další užitečné informace spojené s životem ve vašem městě?
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora.
SMS posílejte ve tvaru:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOLNÍmezeraCHABRYmezeraNAZEV ULICEmezeraCISLO POPISNE (nebo ORIENTACNI)
REG JAN NOVAK DOLNI CHABRY SPORICKA 400
(velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku)

na číslo služby SMS InfoKanálu městské části Praha-Dolní Chabry: + 420 283 851 272
(POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je shodné s číslem městské části Praha-Dolní Chabry)

Zrušení odběru SMS zpráv je provedeno zasláním SMS ve tvaru: ODREG (nebo ODREGISTRUJ)
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě.

Pro registraci pevného čísla prosím volejte: + 420 _________________________     nebo zašlete e-mail na: ________________________________

Tato služba je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.
Díky SMS můžeme informovat obyvatele efektivněji, a předejít tak komplikacím, které se mohou přihodit například kvůli nejrůznějším haváriím.
Také pro případ náhlého ohrožení všech obyvatel městské části máme v rukou nástroj, s jehož pomocí můžeme rychle a efektivně informovat
všechny naše obyvatele, které budeme mít pro tento případ v jednotné databázi. Po několikaleté zkušenosti se službou jsme se rozhodli rozší-
řit možnosti využití SMS InfoKanálu a díky propojení s databází adres můžeme obyvatelům Dolních Chaber nabídnout širší záběr informací.
Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která je tady pro vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozho-
dujícím faktorem. Přispějte ke zlepšení kvality vašeho života v Dolních Chabrech.

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný 
přenos dat, firewall.
Společnost INFOKANÁL s. r. o., která službu provozuje, je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace: INFOKANÁL, s. r. o. Městská část Dolní Chabry 
info@infokanal.cz Tel.: 283 851 272

Velevážení sousedé, srdečně Vás zveme na masopustní veselí, které vypukne v sobotu 
20.února v Dolních Chabrech. Bude se tu konat 

JUBILEJNÍ DESÁTÝ CHABERSKÝ MASOPUST.
Bude to příležitost, zavzpomínat si, jaké všechny masky už jsme za ta léta viděli a za co všech-
no jsme se pro pobavení své i sousedů byli ochotni převléci. 

Maškary se sejdou ve 14 hodin na hřišti u základní školy Spořická. Po slavnostním předání práva masopustu z rukou starostky se vydají uli-
cí U Václava na  Bílenecké náměstí, kde bude první zastávka s pohoštěním. Odtud půjde průvod kolem Sokolovny a kolem Cukrárničky Na
Pěšině na Hrušovanské náměstí, na nádvoří restaurace U Karla. Zde je pro vás připraveno vystoupení, stánky s občerstvením a tombola. Do
kroku i do tance bude maškarám vyhrávat náš oblíbený dechový orchestr Pralinka. Těšíme se na nápadité masky jednotlivců i skupin. 

Všichni milují domácí buchty a koláče, které jsou nedílnou součástí masopustního veselí.
Prosíme všechny hospodyňky, které jsou ochotné přispět k celkové pohodě, aby napekly
a své dobroty přinesly 20. 2. od 1000 do 1200 nebo před začátkem průvodu do restaurace
U Karla. Převezmeme je a rozložíme na stoly, které by se měly pod tíhou jídla prohýbat.
Děkujeme všem.

Oblíbenou atrakcí chaberského masopustu bývá zajímavá a veselá tombola,
do které můžete přispět svými rozpustilými dary. Pro bohatou tombolu přinášejte všechny ty úžasné předměty 
do knihovny od 6. 2. do 18. 2. Těšíme se, čím si navzájem uděláme radost nebo šprťouchlata.

Srdečně zve školská a sportovní komise MČ Praha Dolní Chabry
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CHABERSKÝ MASOPUST SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY

MASOPUSTNÍ PEČENÍ

MASOPUSTNÍ TOMBOLA

SMS INFOKANÁL
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V¯VOJ UMùNÍ V âESK¯CH ZEMÍCH VE VZTAHU 
K DOLNÍM CHABRÒM A OKOLÍ

V¯VOJ UMùNÍ V âESK¯CH ZEMÍCH VE VZTAHU 
K DOLNÍM CHABRÒM A OKOLÍ

600 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O VZHLEDU OBCE DOLNÍ CHABRY

Finále roční série pokerových turnajů
„BWIN SPL 2009“

27 nejúspěšnějších on-line hráčů
se setká tváří v tvář.

Přijďte se podívat jak vypadá poker 
v podání těch nejlepších!

info: www.diamonds-poker.cz
Vojta Pavlík - 733 182 298

20. února
v sobotu
v 15:00 h

Letos uplyne 600 let od doby, kdy v urbáři strahov-
ského kláštera byl zapsán záznam o obyvatelích
Chaber, jejich staveních a feudálních povinnostech
k strahovskému klášteru.
Tak se ještě dnes dozvídáme, že „Ve vesnici je dvůr
se dvěma poplužími, jednou loukou, se dvěma lesy,
třemi rybníky a příslušným pastvištěm“.
Roku 1410 bylo v obci také 20 selských usedlostí
a všichni jejich majitelé měli česká jména např. 
Šimon, Jakub, Jeník, Mikuláš, Duchoň atd… 
Tento zápis o chaberském dvoru z r. 1410 je první,
dosud známý, z kterého je poznat, že jej držel kláš-
ter ve své režii. 
V průběhu staletí přicházejí války, požáry, nemoci.
Některá stavení zanikají a vyrůstají nová, ale počet
21 usedlostí v Chabrech Dolních i Horních setrvává
ještě do poloviny 18. stol.
Až po roce 1787 začíná obec prodávat pozemky
a staví se nová stavení.
Tento pozoruhodný záznam s letopočtem 1410 nás
vyzývá k zamyšlení se nad vývojem obce a životě
v místech, kde vždy vzkvétalo zemědělství.
V loňském roce se obci povedlo zrekonstruovat
starý „Stejskalův statek“ a letos bychom rádi v jeho
prostorách otevřeli malé chaberské muzeum. Infor-
movat bude jak starousedlíky, tak nově přistěhovalé
obyvatele o vývoji obce již od slovanských dob.
K tomuto výročí Vás také jistě zaujmou připravo-
vané přednášky Mgr. Jakuba Syneckého z Karlovy
univerzity (jistě si vzpomínáte na jeho poutavé vy-
právění v chaberském kostele). Přednášky, které
bude připravovat sociální a kulturní komise jednou
měsíčně, budou postupně seznamovat s nejstarším
vývojem a osídlením v českých zemích až do dneš-
ních dob včetně Dolních Chaber.
Naučné programy budou připravovány i pro školní
mládež a milovníky historie.
Program, který bude probíhat celý rok, nám všem
jistě objasní, proč právě naše obec je tak význam-
ným místem v Čechách, s kořeny sahajícími až do
počátku středověku.

Také Vy, kteří v Chabrech žijete dlouhá léta, může-
te pomoci přiblížit jak dětem, tak novým spoluob-
čanům třeba starými fotografiemi, kronikami nebo
dalšími předměty, jak naše obec kdysi vypadala.
Budeme rádi za zapůjčení nebo jen ofocení vašich
starých materiálů.
Předem Vám děkujeme a budeme se těšit na spo-
lečné akce.

Kontakt: Chaberský dvůr 
Jana Snížková tel.: 283 852 858

Cyklus přednášek s promítáním o vývoji historie a umění 
s Mgr. Jakubem Syneckým kunsthistorikem z Karlovy univerzity 

Přednášky v Chaberském dvoře:

2. března 17 h – Slovanské období 
13. dubna 17 h – Románská doba 
11. května 17 h – Gotické období  

8. června  17 h – Renesance – baroko 

Vstupné 30,-  Kč

Případné změny v termínech přednášek najdete v programu 
akcí na jednotlivé měsíce.
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měl v prosinci jako každoročně hned několik vánočních koncertů. Rybovu Mši vánoční si zazpíval hned dvakrát, poprvé ji ve spolupráci s pě-
veckým sborem Callendula zazpíval v Libčicích nad Vltavou, sociální a kulturní komise pak iniciovala tzv. „půlnoční“ v Chaberském kostele 
sv. Jana Křtitele. Byla sice na Štědrý den, ale nikoli o půlnoci, ale ve 22 hodin. Kostel byl plný diváků, kteří si po Rybově mši s chutí zazpívali
tradiční české vánoční koledy. Těší nás, že mnoho chaberáků dalo přednost troše duchovnímu zážitku, i když v chladu našeho kostela, a vsta-
lo od televizních obrazovek a mís vánočního cukroví. Budeme rádi, když se tato vánoční mše stane v Chabrech tradicí, stejně tak, jako je již
tradiční odpolední koncert vánoční na sv.Štěpána. Tentokrát zazpíval nejen chaberský sbor vánoční mši od Zdeňka Lukáše, ale vystoupily i só-
listky, sopranistka Markéta Mátlová a houslistka Marie Mátlová. Posledním koncertem vánočním byl koncert našeho sboru v Partutovicích 
u Ostravy, kde nás čekalo až do-
jemné srdečné přijetí v kostele 
plném místních diváků, bohatá 
večeře a dárky pro každého člena
sboru.
Chaberský sbor posílily hned 2
hlasy nově přistěhovaných Chabe-
ráků, bas a soprán. Věříme, že se
přidají i další zájemci o sborový
zpěv, jsou nám srdečně vítáni.
Zkoušky sboru jsou vždy ve čtvrtek
v 19:10 hodin v základní škole na
Spořické.

PHDr. Věra Doušová

6

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Nejen loňská 3. B, ale i letošní 4. B dobře ví, že Benecko je ráj lyžařů! Také letos jsme za
statečné spoluúčasti třídní učitelky Pavly Králové vyrazili druhý lednový víkend potěšit
místní hoteliéry a vlekaře :-)
Tedy ono se řekne – 4. B. Ve skutečnosti je to smečka zhruba 50 dětí a dospělých, jejichž
hluk utichá dlouho po půlnoci, ráno od půl sedmé už putují první postavy po chodbách,
během dne „velmi šetrně“ využívají ping-pongové a kulečníkové stoly, blokují pokojové
trezory, neopatrní tatínkové zamykají své děti na pokojích atd. Mají nás tam zkrátka rádi :-)
Na rozdíl od kalamitní situace v Praze na Benecku nejprve téměř nebyl sníh, poté ho aspoň
pár centimetrů připadlo. Pár šílenců na běžkách se proto pohybovalo na směsi ledu, sněhu
a občas inertního posypu, ta normální většina výpravy si samozřejmě sjezdovky užila bez
problémů, protože úžasná vymoženost moderní doby - sněžná děla dělají zázraky.
Ani letos nedošlo k vážnějším zraněním, a to ani během závěrečného závodu, ani na pneu-
matikách (kterým se z marketingových důvodů musí hezky česky říkat snow-tubing), a do-
konce ani během dobržďování na výše zmíněném inertním posypu.

Když už jsme u toho závodu – klobouk přilbu dolů před organizátory! Od přípravy, přes organizaci na trati, až po finální udílení diplomů a hod-
notných cen (kterých bylo výrazně více než při Světovém poháru a podobných soutěžích) neustále vzbuzovali dojem, že je to opravdu baví.
O závodníky se postarali dokonale, a závodníci se jim většinou odměnili svými dravými jízdami a sportovním nasazením.
Tatínkové a maminky se zejména během večerů dobře bavili a bavily, děti se kromě řešení svých závažných problémů také výborně bavily, a pří-
tomné paní učitelky si viditelně užívaly, že na to celé nejsou samy :-) 
A pokud se vrchní ředitelka pobytu Eva Černíková včas z uplynulého víkendu vzpamatuje (Evo – díky!!!), tak zase za rok!

Jiří Šmíd

BENECKO, BENECKO – NADE VŠECKO!

PĚVECKÝ SBOR CAMERA CHABRA

V druhé polovině ledna měly chaberské děti
napilno. Školáci honem honem doháněli pří-
padné resty, aby se na vysvědčení objevily co
nejlepší známky. A děti, které půjdou do školy
poprvé v září, se přišly představit svým bu-
doucím učitelům a učitelkám. Při zápisu malí
předškoláčci rozlišovali barvy, poznávali tvary,
kreslili a říkali básničky. A ti nejšikovnější se
dokonce pochlubili znalostí některých písmen
a číslic. Moc se na vás v září ve škole těšíme! 
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Vzniklo v září na základě výzvy rady naší městské části, abychom
spojili síly a nějak zabezpečili péči o děti od 3 let, které se nedosta-
ly do žádné ze školek, patřících obci. Provozovatelem je občanské
sdružení Sedm paprsků, nezisková organizace, která v Chabrech exi-
stuje již od roku 1997 a realizuje programy pro různé skupiny oby-
vatel, od seniorů po krajany žijící v zahraničí.
Školička je v provozu již 6 měsíců v budově bývalého místního úřa-
du, děti mají výuku angličtiny, hudební výuku, výtvarnou výuku,
každý týden s dětmi pracuje logopedka a od února budou navště-
vovat 1x týdně kurzy plavání pro děti od 3 let. Ve školce pracují mla-
dé, ale zkušené pedagožky a děti se tam cítí dobře, mnohdy ani ne-
chtějí přerušit zajímavou činnost a jít domů. V současné době má
školička 10 žáků a může přijmout ještě dalších 5 dětí, ať už na celo-
denní, dopolední, nebo polotýdenní docházku. Pro nováčky máme
připraven zvykací program, rodiče nebo prarodiče mohou chodit
zpočátku na část nebo celou dobu pobytu do školky s dětmi a po-
stupně pobyt dětí v zařízení prodlužovat tak, aby nebyly smutné.
Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do školičky, mohou přijít
denně mezi 8. - 9. hodinou (Spořická 42), vyzvednout si u učitelek
přihlášku, případně se zeptat na další podrobnosti.
V herně dětí je umístěna kamerka, takže rodiče mohou během her
děti sledovat ze svého počítače. Naše školička není luxusní vybave-
ním, ale otevřená 
individuálním dětským
problémům, zaměřená
na harmonický rozvoj
dítěte a na jeho pocit
bezpečí a pohody
v přátelském kolektivu.

PHDr. Věra Doušová

Mezinárodní den průvodců
Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti mezinárodního
dne průvodců v sobotu 20. února 2010 bezplatné prohlídky Prahy.
Prohlídky začnou ve 14:00 hodin od Lvího dvora, U Prašného mostu
6, Praha 1 – Hrad (zastávka tramvaje „Pražský hrad“). Připraveno je
několik prohlídkových tras včetně programu pro rodiny s dětmi. 

Kontakt a další informace: Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46
120 00 Praha 2

DĚTSKÉ CENTRUM RACEK  JONATÁN

Na začátku nového roku si můžeme připomenout jednu lidskou
moudrost: Přítomnost, která nezná minulost, nemá budoucnost.
Samozřejmě, že bude řeč o Sokole. Sokol vznikl ke konci období,
které je v našich dějinách označováno jako „doba národního ob-
rození“. Sokol vznikl jako výrazný projev pozitivních hodnot čes-
kého národního charakteru. 
První sokolská jednota byla založena v Praze již v roce 1862 a sta-
la se přitažlivým vzorem pro zakládání jednot v naší vlasti i v za-
hraničí. Každá jednota se stala nejen tělocvičným, ale i morálním
a kulturním přínosem pro obec - proto si občané považovali za
čest být členem Sokola nebo alespoň jeho  příznivcem.
V době, kdy celá naše společnost je mnohdy nedobře ovlivňová-
na skupinami i jednotlivci s pokleslou úrovní charakteru, může se
idea sokolství uplatnit jako očisťující prvek. K sokolským ideálům
patří především  harmonie těla a ducha, nezištnost, obětavost, pí-
le, dobré mezilidské vztahy a řada dalších pozitiv.
Chaberský Sokol patří do veliké celosvětové sokolské rodiny,
a proto usiluje o dodržování svrchu naznačených zásad a činností.
Takže - v chaberské sokolovně se nejen pravidelně cvičí, ale jsou
tam pořádány také akce, které lidi nejen pobaví, ale také vytvá-
řejí a udržují přátelské vztahy. Jako doklad tohoto tvrzení si můžeme
vytvořit přehled těchto akcí v posledním i následujícím období:

21. listopadu 2009 Country bál
5. prosince  2009 Mikulášská nadílka

23. ledna 2010 Sokolský ples
27. února 2010 Dětský karneval
17. dubna 2010 Velká cena Gusty Peši

Všechny tyto akce mají vynikající lidskou úroveň a jsou pro
Chabry i okolí tradičním kulturním přínosem.

Ing. Miroslav Vítězník

ZVÍŘECÍ ADOPCE

SOKOL A TRADICE
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PLACENÁ INZERCE

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.  2.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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