
LEDEN 
2011

www.dchabry.cz

Představujeme členy
zastupitelstva 
Dolních Chaber str. 2

Vybíráme ze zasedání 
Rady a Zastupitelstva
městské části

str. 3

Kulturní a sociální
komise

str. 3

Program CHD
Výstavy 
Přednášky
Akce

str. 4, str. 5

Zápis do prvních tříd
pro školní rok
2011–2012 str. 6

SK Dolní Chabry
Co nás čeká v lednu
Valná hromada

str. 7

Důležité kontakty
pro občany

str. 8

LEDEN 11  4.1.2011 11:11  Stránka 1



Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva Dolních Chaber 
starosta Miroslav Malina

Pane starosto, jak byste charakterizo-
val sám sebe?
Charakterizovat sám sebe je opravdu
zákeřná otázka hned na úvod. Pokud jde
o vlastnosti, které mají „vliv na funkci“ (jak
se říká v jednom českém filmu), tak asi
nepříliš dobře snáším pokusy někam nebo
do něčeho mě tlačit. Možná i proto nemám
v oblibě konfrontační jednání a většinou se
snažím řešit problémy smířlivou cestou. Je
ovšem pravdou, že doposud jsem tu
důraznější část nechával působit na
fotbalovém hřišti, kde jsem měl obvykle
nálepku „zlého muže“. Teď jsem fotbal
omezil, tak uvidíme.

Jaký je Váš vztah k Chabrům a co
byste chtěl změnit za své funkční
období?
Chabry jsou moje rodná vesnice, doufám,

že tímto termínem nikoho nepohorším, ale
mám to zažité z dětství. Změny jsou tak
trochu problém. Ty velké, které přicházejí
za námi samy, jsou většinou nepříliš
příjemné. Možná asi takhle - se změnami
opatrně a nejlépe jenom ty přínosné.

Jaký máte osobní postoj k obchvatu,
letecké dráze a dalším důležitým
tématům Chaber?
Tohle je vlastně konkretizace mého postoje
ke změnám. Z podstaty jsem proti
změnám, které ohrožují Chabry. Chápu ale,
že pokrok se nedá zastavit. Asi většina
z nás přijímá kladně výhody plynoucí z něj.
Proto jsem pro maximálně zodpovědné
posouzení všech významnějších staveb,
které se nás dotýkají. Konkrétně mi
připadá trochu stranou pozornosti problém
vzniku civilního letiště ve Vodochodech.
Domnívám se, že dopady jeho provozu
a především obsluhy, by se Chabrům asi
nevyhnuly.

Jak vnímáte stav na Magistrátu ve
vztahu k Dolním Chabrům?
Myslím si, že Chabry jsou pro Magistrát
většinu času jen nepříliš významnou částí
Prahy. Ten význam vždy roste s aktuálním
problémem. Byl jsem v minulosti radním
pověřeným vyjednávat za Chabry ukončení
skládky komunálního odpadu. Podařilo se,
a pro mě to je důkaz, že se s vedením
města dá komunikovat. Byl bych ovšem 

raději, kdybychom problémů podobného
významu měli co nejméně.
Projeví se podle Vás ekonomická
krize na Dolních Chabrech nějak
výrazněji než jinde?
Krize je nepříjemná a všudypřítomná.
Vzhledem k situaci základní školy, kterou
jsme převzali s fatálními problémy
(katastrofální stav topení, nedostačující
prostory učeben, nevyhovující zázemí
a další), musíme podniknout zásadní
a především neodkladné kroky. To bude
vyžadovat značné finanční prostředky.
Z toho vyplývá jediné, ač je krize, budeme
potřebovat posílit rozpočet.

Co vás mile či nemile překvapilo při
nástupu do úřadu?
Žádné velké překvapení se nekonalo.
Příjemná pro mne byla reakce personálu
úřadu. Jejich profesionální přístup a snaha
mi pomoci převzít úřad byla velká podpora.
Doufám, že vše proběhne bez vážnějších
chyb. Jedna věc mě tedy znepříjemňuje
život, a to je sníh. Ale to přejde.

Prozradíte nám něco o své rodině?
Mám skutečně velkou rodinu. To myslím
nejen tu svou vlastní, ale i ostatní
příbuzné. Možná někdy uskutečníme sraz
podobný tomu krajanskému.

Děkuji za odpovědi a přeji hodně síly
do  náročného starostování.

Alena Nigrinová
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁ¤  
PraÏské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
• dne    29. 1. 11    od   12,30 do   15,00   hod.          
• dne    25. 2. 11    od 9,00 do   11,30   hod.
• dne    26. 3. 11    od   12,30 do   15,00   hod.
• dne    14. 4. 11    od   11,00 do   13,30   hod.
• dne    16. 5. 11    od   12,30 do   15,00   hod. 
• dne    17. 6. 11    od  9,00 do   11,30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném
na parkovišti u úřadu MČ, Spořická 42/314, Dolní Chabry .

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností  Prometheus,
energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha - Dolní Chabry nabízí
odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267 175 174  a 267 175 202.

Zimní údrÏba v Dolních
Chabrech
Komunikace v Dolních Chabrech jsou rozděleny
do tří skupin. První, ty kudy jezdí autobusy MHD,
jsou ve správě hl. města, v údržbě TSK. Druhá
největší skupina, tzv. místní komunikace, jsou ve
správě MČ Dolní Chabry a třetí část jsou
nepředané komunikace.

Údržba místních komunikací je na MČ.
Nejprve se vždy upravuje 9 tzv. rizikových
ulic. Jsou to: Obslužná, Na Šubě, U Václava,
Doksanská, V Americe, Citolibská, Velemínská,
Dvořákova a Jirkovská.

Ostatní jsou udržovány podle aktuální potřeby
a především možností MČ.

Chodníky jsou ve správě Dolních Chaber. Reálná
možnost údržby se ovšem týká jen omezeného
počtu nejpoužívanějších - v okolí pošty, zdravot-
ního střediska, školy a schodů pod hřištěm. 

Víc nedovolují možnosti, především finanční.

Zjednodušeně řečeno, chodníky jsou obce, tedy
občanů. Je tedy především na nás všech, jak
budou uklizeny.    

Miroslav Malina, starosta
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Vybíráme ze zasedání 
Rady Mâ ze dne 
13. 12. 2010

Rada schválila:
◆ Jednací řád RMČ  pro volební období
2011-2014
◆ členy stavební a dopravní komise ve
složení: Ing. Vilém Knobloch, Ing. Vladimír
Musil, Ing. Ladislav Borhy a paní Eva
Černíková (předseda - Josef Malý), komise
školská a sportovní - členové ve složení:
Mgr. Zdenka Chaloupecká, PhDr. Helena
Kalábová, paní Lenka Nikodýmová, Milo-
slav Hofman (předseda - Martin Cutych),
komise sociální a kulturní – členové ve
složení: Zdeněk Šír, Jana Zahradníková,
Dana Červenková, Miluše Knížková, Mgr.
Petra Svárovská, Mgr. Pavla Králová, PhDr.
Věra Doušová, Ing. Arch. Hana Řepková
(předseda Ing. Alena Nigrinová). Nebylo
projednáno složení komise životního
prostředí, protože nebyl předložen návrh
členů. Současně bylo projednáno složení
redakční rady ve složení Karel Novotný,
Adéla Švecová, Hana Francová, Vlastimil
Tomšů (šéfredaktor - Ing. Alena Nigri-
nová). Grafika - Zdeněk Šír.
◆ rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní
Chabry v roce 2011 dle Zásad hospodaření
v období rozpočtového provizoria a uložila
starostovi projednat na nejbližším zasedání
ZMČ.
◆ vyplacení odměn ředitelům příspěvko-
vých organizací MŠ a ZŠ dle neveřejné
přílohy tohoto usnesení.
◆ znění Dodatků č. 6, kterými se
prodlužují nájemní smlouvy mezi MČ 

a nájemci - firmou Toman, firmou Bílek
a partneři, s.r.o. a společností Endl Petr na
dobu určitou a to do 31. 12. 2012.
◆ kompenzaci části nedoplatku Občan-
skému sdružení Sedm paprsků za pronaja-
té prostory v bývalém objektu ÚMČ
Spořická 314 na základě zdůvodnění, které
občanské sdružení předložilo. Kompenzace
je podmíněna splněním závazku vůči MČ
do 31. 1. 2011.
◆ záměr na pronájem pozemků parc. č.
1399/2, 1333/17 a 1333/29 vedených
v k.ú. Dolní Chabry jako orná půda. 
Cena za pronájem 1 ha za rok je 1.800,- Kč.

Rada projednala:
◆ rozpočtové opatření č. 3 v roce 2010.
Starosta seznámil radní s přesuny v rámci
rozpočtu, které se týkaly mimo jiné zimní
údržby a mezd v CHD, komunálních voleb
a účelové dotace na sčítání lidu v roce
2011. Předložené rozpočtové opatření
schválila dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Uložila starostovi předložit na nejbližším
zasedání ZMČ. 
◆ měsíční odměny pro neuvolněné členy
ZMČ a navrhla jejich výši v souladu
s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
Sb. s účinností od 12. 11. 2010. Uložila
starostovi k projednání na nejbližším
zasedání ZMČ.

Rada vzala na vědomí:
◆ jmenování inventarizační komise k zajiště-
ní a provedení inventarizace majetku MČ
za rok 2010 ve složení: předseda - D. Pisin-
gerová, členové - I. Maryšková, J. Vostřá-
ková, G.Chamrová, B. Kukurová a Z. Šír. 

Rada stanovila:
◆ počet zaměstnanců na rok 2011: úřad

MČ - 6, knihovna - 1, úklid obce -  1, hřbi-
tov - 1, Chaberský dvůr - 5. Celkový počet
- 14, přepočteno na úvazky 12+1/4.
◆ provozní dobu v Chaberském dvoře  pro
rok 2011: pondělí-pátek : 10:00-18:00 h,
sobota-neděle : 14:00-18:00 h.

Rada souhlasila:
◆ s vyhlášením sbírky na opravu kostela
Stětí Jana Křtitele na Bíleneckém náměstí,
o kterou požádalo Občanské sdružení na
ochranu památek v Dolních Chabrech,
formou pokladniček a na zvláštním účtu,
který bude zřízen za tímto účelem. Získané
finance budou použity na dofinancování
celkové opravy střechy a krovů.
◆ s uzavřením darovacích smluv na
finanční dary  pro  ZŠ ve výši 5.000,- Kč
a 4.000,- Kč, které poskytují dárci 
O. Olashyna a Mgr. Frantíková.
◆ se snížením pracovního úvazku
knihovníka z původního 3/4 úvazku na
úvazek 1/2 z důvodu malé návštěvnosti
knihovny od 1.1.2011.
◆ se zahájením jednání ve věci demogra-
fické studie pro objekt ZŠ vyplývající
z nedostačující kapacity ZŠ. Koordiná-
torem přípravných akcí jmenovala radního
Cutycha.

Rada se seznámila:
s projektovou dokumentací týkající se
dostavby areálu GENIUS I na pozemku
parc.č. 1374/33, k.ú. Dolní Chabry. Protože
má k předložené projektové dokumentaci
připomínky, pověřuje starostu k jednání se
stavebním úřadem ve věci napojení vjezdu
areálu z ul. Dopraváků ( nikoliv Kobyliské ).

Vybíráme ze zasedání
Zastupitelstva Mâ 
ze dne 13.12.2010

Zastupitelstvo schválilo:
◆ Jednací řád Zastupitelstva dle přílohy č.
1 usn.č. 006/10 ZMČ
◆ rozpočtové provizorium na rok 2011 dle
zásad hospodaření v období rozpočtového
provizoria.
◆ odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Zastupitelstvo ustavilo:
kontrolní a finanční výbor v tomto složení:
kontrolní výbor: předseda - Zdeněk Šír,
členové - Ing. Iva Merhautová, Ing. Barbora
Floriánová, Jaroslav Vokáč, František
Křivánek, tajemník - Daniela Pisingerová
finanční výbor:   předseda - Mgr. Jiří Šmíd,
členové - Jiřina Prušáková, Eva Černíková,
Ing. Miloslav Pexa, Ing. Miloš Zářecký, 
tajemník - Ivana Maryšková

Zastupitelstvo pověřilo paní Hanu
Hronkovou a pana Jaroslava Vokáče
k podpisu doložky dle § 43 zák. č 131/2000
Sb. s účinností od 20.12.2010 do konce
volebního období v roce 2014.

Zastupitelstvo stanovilo: termíny zasedání
ZMČ pro rok 2011 : 23.3., 15.6., 21.9.
a 7.12.2011.

Zastupitelstvo přijalo: rozpočtové opatření
č. 3 v roce 2010 dle schválené přílohy č. 1
usn. 011/10 ZMČ

Kulturní a sociální komise pfii ÚMâ Dolní Chabry

V povolebním čase začne fungovat nová kulturní
a sociální komise, která má první schůzku 
4. ledna 2011. Začne pracovat ve složení
Nigrinová, Zahradníková, Černíková, Svárovská,
Červenková, Doušová, Králová a Knížková
a mužské pokolení tu bude mít též svého
zástupce Zdeňka Šíra, který bude tedy v mírné
pohlavní menšině ☺.
Chci ubezpečit všechny občany z různých koutů
Dolních Chaber, různých názorů a zájmů, že se
i nadále budeme snažit připravovat pro Vás akce
tak, aby se Vám líbily. Akce které se neosvědčily,
budeme omezovat a ty populární zachováme - například oblíbené výlety za krásami
Čech, programy pro důchodce, matky s dětmi, spolupráci se školou a mateřskými
školami. Dejte nám prosím trošičku času, ať kvalitně rozplánujeme rok 2011
v závislosti na finančních možnostech obce a podle Vašich zájmů. 
Nezapomínáme ani na různá sdružení a spolky, se kterými bychom též rádi
spolupracovali.

Snad Vás nezklameme. Přivítám jakékoliv podněty
od Vás, občanů, na téma kulturní a sociální dění
v obci na mailové adrese alena.nigrinova@dchabry.cz.
Zároveň se rodí  nová redakční rada Chaberského
zpravodaje sestavená ze zástupců různých
předvolebních subjektů. Snad to dostatečně
zajistí názorovou pluralitu tohoto „domácího
plátku“, pokusíme se provést pozitivní změny
obsahové i grafické. Ale též potřebujeme špetku
času a Vaši toleranci, neméně pak kvalitní
pisatele.
Přeji Vám zdraví a psychickou pohodu v roce 2011.

Ing. Alena Nigrinová
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Vánoãní rozjímání

Třetí adventní sobota se v Dolních
Chabrech stala setkáním všech, kteří se
v uspěchané době chtěli pozastavit,
příjemně naladit a zamyslet se nad
duchovním významem vánočních svátků.
Chabry byly romanticky zahaleny do bílého
závoje sněhu a připomínaly obrázky od
Lady. Kostel a Knorův statek byl vkusně
vánočně vyzdobený a po celý den branami
obou objektů proudili usměvaví
návštěvníci. Přišlo jich k potěšení nás
všech přes půl tisíce. Vánoční program
v kostele zahájila dětská hudební skupina
Ratolesti, která měla svou premiéru
a zhostila se jí vskutku s noblesou a grácií.
Dále velice poutavá vystoupení připravily
učitelky a žáci ze ZŠ Spořická, 3. B nazvala
své pásmo veršů a písní „Těšíme se na
Vánoce“ a žáci 5. B daly název svému
milému příspěvku „Cesta do Betléma“.
Podmanivým hudebním vystoupením plným
koled, kde si zazpíval i mnohý návštěvník,
zakončila program v kostele skupina Musica
Rustica. Všichni svou hudbou potěšili
posluchači po dveře naplněný kostelík a to
bez nároku na honorář.

Dvůr barokního statku ožil jarmarečníky a uvnitř interieru bývalé sýpky, který byl provoněn
vánočním stromečkem a cukrovím, si děti hezky v teple mohly vyzkoušet zdobení perníčků
pod zkušenou instruktáží Lenky Nikodýmové a Ivety Kalendové. Pečení vizovického těsta
nebo výrobu vánočních přáníček pomáhaly trpělivě po celý den dětem vytvářet členové
Mladých ochránců přírody Sůvy. 
Děkujeme tímto všem výše zmiňovaným, všem hospodyňkám i hospodářům za napečené
dobroty, na kterých si celý den pochutnávali jak malý tak velcí hosté, Cukrárničce Na
Pěšině za odměny pro nejmenší účinkující a rodině Němců za zapůjčení prostor Knorova
statku, kde otevřeli občerstvení s voňavými nápoji a pokrmy. Také moc děkujeme hostinci
U Míšků za zapůjčení stolů a židlí. Na závěr patří velký dík všem členům z Občanského
sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, kteří celou akci pro Vás připravili.
Odměnou pro nás všechny byla Vaše hojná návštěva a snad i spokojenost. Děkujeme.

Martina Mrňavá

PROSINCOVÉ AKCE – MALÉ OHLÉDNUTÍ

Začalo to sv. Martinem…                   Besídka MŠ – 16. 12.                Vánoční divadlo – 17. 12.

Zpívání ve škole – 22. 12.         Vánoční koncert – 22. 12.           

Pražský hradčanský orchestr
Josefa Kocůrka
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CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00  Praha 8
Kontakt:  604 976 653    283 852 858     chaberskydvur@dchabry.cz     www.dchabry.eu

Kouzelnou výstavu loutek
„Pohádkové země“
Vítězslavy Klimtové můžete se svými
dětmi shlédnout v Dolních Chabrech
v galerii Chaberského dvora, po celý
prosinec až do 30. ledna 2011. Zimní
království s Pumelicí Sněžnou, peklo
s čertími karbaníky, louka s elfími skřítky
a další pohádky již nadchly spousty
dětí ze škol a školek z celé Prahy.
Nenechte si ujít i Vy Chaberáci, máte
jedinečnou příležitost!

Jana Snížková
Více informací na: www.dchabry.eu
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Rychtáfiské právo v Dolních Chabrech

„Rychtářské právo“ - již podle názvu jím
mělo býti dokumentováno „právo“ a moc
rychtářská. Rychtář míval „právo“ před
sebou položené při sezení starších. A jak
vlastně toto „právo“ v Chabrech
vypadalo? Byla to dřevěná ruka přirozené
velikosti v pěst zaťatá. Všech pět prstů
jemně vyřezaných a další část paže až
k lokti jemně na soustruhu vykroužená.
Není přesně známo, jak tento symbol
moci v Chabrech je starý. Avšak již sám
chaberský kronikář Karel Dvořák ve svých
zápisech vzpomíná, že coby malý chlapec
vídával ještě před rokem 1870, jak
obecní posel při roznášení úředního spisu
po obci měl na zápěstí volně zavěšené
„právo“ a s ním úřední spis adresátu četl.
Je jisté, že se tím měla zvýšit vážnost
a respekt úřednímu spisu. Dodnes je
dřevěná ruka symbolem obce a navíc
cenným a historickým dokladem
o významu rychtářství v naší obci.
Uložena je nejméně 240 let v místech,
kde sídlil rychtář, později místní úřad.
V posledních letech byla zhotovena také
její replika. Vzácný originál, věkem
poničený, byl v roce 2009 zrestaurován.

Novému starostovi, zvolenému letos v říjnu, tedy přejme, aby toto „právo“
přineslo pro jeho období „vládnutí“ příslušnou vážnost a důstojnost a aby i on
„svých práv“ využíval ve prospěch obce a spokojenosti chaberského lidu.

Čerpáno z knihy: Chabry-Čimice, jejich minulost a další vývoj, Karel Dořák 1948

Jana Snížková 
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Základní ‰kola Praha 
Dolní Chabry

Spofiická 34/400
Praha 8 - Dolní Chabry

Vás zve na

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍDZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012

ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 13 do 17 hodin
ve středu 26. ledna 2011 od 13 do 17 hodin

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem, 
jeho rodným listem, s vlastním občanským průkazem

a vyplněným zápisním listem.

Pokud budoucí prvňáček chodí do MŠ v Dolních Chabrech, budou zápisní
listy k dispozici ve školkách. Ostatní rodiče je vyplní při zápisu nebo si

formulář zápisního listu mohou stáhnout z webových stránek školy

Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je
třeba si u zápisu vyzvednout žádost o odklad a informaci

o postupu a příslušných dokladech k žádosti.

Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, školní
družině a zájmové činnosti získáte na

www.zschabry nebo na tel:. 233 544 562

Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví 
paní učitelka Mgr. Miroslava Děvěrová, 

která je pověřena řízením zápisu.

Zprávy z TJ Sokol Dolní Chabry

Rádi bychom touto cestou seznámili chaberské
občany s děním v naší tělocvičné jednotě. Dne  4. 11.
2010 proběhla mikulášská besídka, které se
zúčastnilo 60 dětí. Než přišel Mikuláš zacvičily si děti
na nářadí a bavily se různými hrami, které na
cvičeních v naší jednotě pravidelně provozujeme.
Prožívali jsme s dětmi krásné chvíle v příjemném
prostředí, které každou tuto událost doprovází.

V dohlednu  je připravovaný „SOKOLSKÝ PLES“,
který se uskuteční 22. 1. 2011 a na kterém účinkuje
hudební skupina „Tonik“ známá již z dřívějších vy-
stoupení. Taneční zábavu obohatí folklorní soubor
„Vycpálkovci“, kteří jsou členy naší jednoty. Srdečně
proto zveme všechny ty, kteří se chtějí pobavit. Tato
činnost je jednou z mnoha, kdy se snažíme získat
finance na provoz tělocvičny a to vlastním přičiněním.

Máme ještě několik míst volných v tenisové školičce.
Informace Ing. Renáta Jiránková tel.: 724 435 056,
Miroslav Pospíšil tel.: 739 997 911.

Závěrem chceme popřát všem dobrá rozhodnutí
v Novém roce, štěstí, zdraví a dobrou pohodu.

Za TJ Sokol starosta Miroslav Pospíšil

KAÎDOU 
NEDùLI 
V 11 HODIN 
M·E 
V KOSTELE STùTÍ 
SV. JANA K¤TITELE
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Podzimní fotbalová
sezóna

Muži A - I.A tým - obsadili střed tabulky,
8.místo 
V létě se podařilo získat legendárního
Patrika Bergera, který dobře zapadl do
naší hvězdné sestavy. Na podzim naše
A-mužstvo potvrdilo, že chce hlavně
bavit diváky a nastřílelo nejvíce gólů
v 1.A třídě.

Muži B - II.třída - solidní 9.místo
Je to tým, který hraje hlavně pro ra-
dost a dává příležitost mladým hráčům,
kteří zrají vedle zkušenějších. Naše 
B-mužstvo v průběhu podzimu převzal
jako trenér hráč našeho A-mužstva
Jindra  Pěnek.

Internacionálové - naše chaberské
legendy mají stále dost sil, což pře-
dvedli tím, že odehráli řadu zápasů,
a to vesměs úspěšně. Rádi je vidíme na
fotbalovém trávníku.

Mladší dorost  -  I.třída -  8.místo 
Náš mladší dorost, i přes to, že na
podzim většina kluků přestoupila
z kategorie starších žáků, se drží
v soutěži velmi dobře. Ukázali, že umějí
hrát se soupeři, kteří  jsou i o dva roky
starší. Na chlapcích je vidět, že jsou

parta, která táhne za jeden provaz,
bojují za Chabry a za to je musíme
pochválit.

Mladší žáci - II.třída - 5.místo
Tým, který v loňské sezóně vykopal ve
starší přípravce postup do první třídy,
hraje proti o rok starším soupeřům
a vede si znamenitě. Potvrzují svou
výkonnost. Je to velmi nadějné
mužstvo s kvalitním trenérem.

Starší přípravka - I.třída - 12.místo
Starší přípravka doplatila na postup do
vyšší soutěže (I.třída) a zatím bohužel
na soupeře nestačí. I přes nepříznivé
výsledky je obdivuhodné s jakým
elánem a zápalem tým pracuje.
Věříme, že na jaře se výsledky našich
zápasů budou zlepšovat. 

Mladší přípravka - I.třída -
nejúspěš-nější chaberský tým - 1.místo
Velkou radost  nám udělala v podzimní
části sezóny mladší přípravka, které se
podařilo vyhrát všechna utkání ve své
soutěži. Doufáme, že v těchto výko-
nech budou kluci pokračovat.

Předpřípravka - odehráli řadu
přátelských zápasů a turnajů a dokonce
jeden turnaj vyhráli

Vlastimil Tomšů

Valná hromada 
fotbalového klubu
Na valné hromadě, která se konala dne 1. 10.
2010, došlo k volbě nového vedení  SK Dolní
Chabry.  Výbor má nyní toto složení: Vladimír
Šmicer - předseda, Martin Knížek - místo-
předseda, Miloslav Hofman - sekretář, Petr
Klouček - úsek mládeže, Vlastimil Tomšů -
úsek mládeže, Václav Šperl - člen výboru, 
Jiří Hronek - člen výboru.
Tímto děkujeme minulému výboru za
provedenou práci a přejeme novému výboru
mnoho úspěchů ve své činnosti.

Vlastimil Tomšů

V˘bor SK Dolní Chabry

"Vladimír Šmicer

Martin Knížek#

"Miloslav Hofman

Jiří Hronek#

Petr Klouček#

"Vlastimil Tomšů

"Václav Šperl
A – tým

Slovo pfiedsedy

Jménem chaberského fotbalu chci popřát všem Chaberákům vše nejlepší do
nového roku. Těšíme se na vaši podporu a budeme se snažit vám dělat radost. 

Vladimír Šmicer

HospÛdka na fotbalo-
vém hfii‰ti vás v lednu
2011 zve na tyto akce:

7. 1. Diskotéka - jukebox
14. 1. Diskotéka - jukebox
15. 1. Diskotéka 80. léta od 21 hod
21. 1. Diskotéka - jukebox
22. 1. Diskotéka - skotská noc od 21 hod
23. 1. Dětská diskotéka od 15hod
28. 1. Spišská noc - Diskotéka - jukebox
29. 1. Spišská  noc - Karneval pro dospělé

od 20hod (povinná maska)

Co nás ãeká v lednu

Leden je měsíc příprav na jarní
sezónu. Týmy pracují na zlepšení
fyzičky a budou se účastnit několika
turnajů. Pozvánka na naše hřiště za
fotbalem bude proto jediná a to
novoroční zápas - začátek 11:00
Podrobnější informace o činnosti
našeho klubu najdete na nových
webových stránkách:

www.skchabry.cz
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DÛleÏité kontakty pro obãany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - DOLNÍ CHABRY: Telefony: 283 851 272, 283 851 277
www.dchabry.cz dchabry@dchabry.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí: 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Středa: 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00

V době mimo úřední hodiny jsou návštěvy možné po předchozí domluvě. Pracovníci Úřadu Městské části Praha - Dolní Chabry mají náplň
práce, která mnohdy vyžaduje jejich přítomnost mimo úřad. Určitý čas je potřebný ke zpracování všech úkolů, a proto jsou úřední hodiny
omezeny pouze na dva dny v týdnu. Děkujeme za pochopení.

CHABERSKÝ DVŮR (komerční pronájmy, kulturní programy, výstavy a jiné akce): Telefony: 604 976 653,  283 852 858 
www.dchabry.eu       chaberskydvur@dchabry.eu

KDO MÁ CO NA STAROST?

Miroslav Malina: kontakt 283 851 397, miroslav.malina@dchabry.cz
Starosta Komplexně řídí a zastupuje MČ Praha-Dolní Chabry. 

Ing. Alena Nigrinová: kontakt 607 633 551,  alena.nigrinova@dchabry.cz
Místostarostka Činnost Chaberského dvora, pronájmy prostor, kulturní a sociální oblast, Chaberský zpravodaj. 

Bronislava Kukurová: kontakt 283 851 272 / linka 26   bronislava.kukurova@dchabry.cz
Sekretariát starosty, informace pro občany, referát životního prostředí, ověřování, přestupky.

Jitka Vostřáková: kontakt 283 851 272 / linka 25   jitka.vostrakova@dchabry.cz
Evidence obyvatel, pokladna, ověřování listin, přestupky.

Gabriela Chamrová: kontakt 283 851 272 / linka 21   gabriela.chamrova@dchabry.cz
Daně a místní poplatky, podatelna, stavební záležitosti, poruchy - plynu, elektřina, voda, kanalizace.

Daniela Pisingerová: kontakt 283 851 272 / linka 22   daniela.pisingerova@dchabry.cz
Majetek městské části, správa hřbitova, ověřování.

Ivana Maryšková: kontakt 283 851 272 / linka 23   ivana.maryskova@dchabry.cz
Finanční referát (účetní).

Jitka Goldsteinová kontakt 283 851 272,  jitka.goldsteinova@dchabry.cz
Finanční referát (pomocná účetní).

Jana Snížková: kontakt 283 852 858, jana.snizkova@dchabry.cz
Výstavní činnost CHD, informace občanům, předprodej vstupenek, organizování nekomerčních akcí a besed.

Zdeněk Šír: kontakt 283 852 858, zdenek.sir@dchabry.cz
Technický správce objektu Chaberského dvora. 

Anna Plevová: kontakt  233 544 571, anna.plevova@dchabry.cz
Místní knihovna.

V POSTRANNÍCH PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Městská policie: kontakt 283 882 665, inspektor Filip Kousal, inspektor Martin Píša, úřední hodiny: středa 15:30 - 17:30 
Podatelna Prahy 8: 284 689 281 (vyřizuje nové obč. průkazy, přijímá dokumenty pro stavební, živnostenský odbor, dopravu, matriku apod.). 
Cestovní pasy: ÚMČ Praha 8, Zenklova 35 - tel.: 284 041 111 (spojovatelka na „Bílý dům“).
Školská zařízení: Základní škola Spořická   www.zschabry.cz
Telefon ředitelna: 233 544 562, hospodářka 283 852 235 a 736 754 937 (odhlašování obědů), sborovna 233 544 359, družina: 731 165 610. 

zschabry@zchabry.cz
Mateřská škola Chaberáček: 284 680 243, 774 680 243, chaberacek@volny.cz
Mateřská škola Bílenecké nám. 284 680 836, ms-bilenecke.nam@seznam.cz

Zdravotní kontakty: obvodní lékař MUDr. Rotter 233 544 523, zubní ordinace MUDr. Panchartková 286 840 350, dětská lékařka MUDr. Hamáčková 
233 544 420, obvodní lékařka MUDr. Víznerová 233 542 038, cévní problematika MUDr. Kruková  283 850 070, 
gynekologie, rehabilitace - ordinace MUDr. Nekolové 266 310 087, masáže 725 606 412, 777 688 123.

Pohotovost: Bulovka 283 842 224, 266 082 673
Lékárna Ústecká: 284 690 113
Tísňové volání: 112, hasiči-záchranná služba-policie 150-155-158
Pošta Dolní Chabry: telefon 233 544 580

V rámci služby Czech POINT lze na poště vyřídit: ověřování listin a podpisů, výpis z obchodního, živnostenského, insolventního rejstříku,
rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče, výpisy z katastru nemovitostí, autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky.
Na poště lze též koupit dálniční známku pro rok 2011.   www.ceskaposta.cz infolinka: 840 111 244.

Časté dotazy na tyto telefonní kontakty mimo Dolní Chabry: Finanční úřad Prahy 8 - 266 013 111, Archiv Prahy 8 - 283 101 237, 
Magistrát hl. města Prahy - 236 001 111, Katastrální úřad - 284 041 111.

Další důležité kontakty různého zaměření: webové stránky ÚMČ Praha-Dolní Chabry.                                        
Zpracovala: Alena Nigrinová

Další doplnění důležitých kontaktů či opravy stávajících prosím na e-mailovou adresu: alena.nigrinova@dchabry.cz.
Ráda bych též vytvořila seznam kontaktů komerčních subjektů působících na území Dolních Chaber pro přehled chaberských občanů.
Pokud máte zájem v únorovém vydání Zpravodaje zaznamenat název své firmy, poskytované služby - předmět činnosti, webové
stránky a e-mail (bez dalších reklam či fotografií, POUZE TYTO ZÁKLADNÍ ÚDAJE zašlete nejpozději do 12. ledna na mou e-mailovou
adresu s poznámkou ADRESÁŘ.
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CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 851 272, 
e-mail: zpravodaj@dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Karel Novotný, Adéla

Švecová, Vlastimil Tomšů. Grafika: Zdeněk Šír. Tisk: studio Refos. 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. Autorem nepodepsaných příspěvků je redakce. 
Příští uzávěrka: 15. 1. 2011 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).
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