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Zprávy z úřadu

Slovo
starosty

Miroslav Malina
Školní rok se úspěšně rozběhl. Naše aktivity
směrem k základní i mateřským školám tak docela úspěšné nebyly. V budově Základní školy se
podařilo realizovat přestavbu dvou tříd a rozšířit potřebné prostory například o školní klub. Neuspěli jsme ve snaze provést celkovou rekonstrukci topení. To je nejen značně neekonomické, ale už dlouho za hranicí životnosti.
Detašovaná třída MŠ z Bíleneckého náměstí, která je v budově Úřadu MČ, se po zimním
trápení dočkala nového vstupního portálu s komunikačním zařízením. Chaberáček, tedy naše

druhá MŠ, bojuje s omezenými prostory zázemí.
Malá kapacita šatny brání zvýšení počtu žáků.
Letos plánovanou přístavbu se nepodařilo realizovat. Prováděcí dokumentace je připravena,
tak snad příští prázdniny.

Vybíráme
ze zasedání RMČ
ze dne 22. 8. 2011

Samozřejmě neopouštíme záměr na dostavbu
budovy ZŠ. V současnosti se rozjíždí projektová
fáze. Financování realizace je stále v jednání.

Rada schválila:
 ukončení nájemního vztahu s firmou Bílek
na prostory v bývalé cihelně k 1.10.2011. Na další pronájem bude vyvěšen záměr.

V souvislosti s provozem školy je také další plánovaná změna. Po dohodě se zástupci Dopravní policie ČR a Odboru dopravy ÚMČ Prahy 8
budou provedeny úpravy dopravního režimu v
okolí školy. Směrem od Spořické budou části ulic Litické, Budyšínské a V Kratinách zjednosměrněny tak, aby se u školy na Spořickou
pouze vyjíždělo. Celá úprava má zabránit vzniku nebezpečných situací v křižovatce u školy.

Rada projednala:
 návrh firmy Doležal o záměru pokrytí území Dolních Chaber základním Internetem zdarma. Firma Doležal nepožaduje žádné finanční
přispění obce.

Doufám, že tato opatření budou mít kladný dopad.

Představujeme
členy zastupitelstva
Dolních Chaber

Zdeněk Šír

55 let, nezávislý kandidát „Chabry - místo
pro život“ za ODS
Narodil jsem se v roce 1956 na ostrově, jak s oblibou říkám. Tedy v Praze na Štvanici. V Karlíně
jsem chodil do základní školy, Na Příkopech absolvoval elektrotechnickou průmyslovku. No a
pak jsem ještě zdárně odchodil několik semestrů (skoro přesně 9) ČVUT elektrotechniky v Dejvicích. V té době byl mým velkým koníčkem skauting, turistika, voda a později auta. V roce 1984
jsem udělal 2 velké a převratné objevy. První poznal jsem ženu, kterou jsem si vzal a dodnes
spolu žijeme. A s ní jsem objevil i Chabry. Tímto okamžikem se koníčkem číslo 1 stala rodina.
Manželka, 2 dcery, později syn a k tomu barák
s nenasytným kotlem na uhlí a plným popelníkem popela, to byl docela „záhul“ pro kluka z paneláku. Ale zvykl jsem si a Chabry jsem přijal za
své. Jen dodnes doufám, že i ony přijaly mně. 18
let jsem pracoval jako živnostník, z domku jsme
udělali pension, jezdil jsem mikrobusem pro turisty okružní jízdy, na výlety po Česku. Později jsem
začal podnikat v oblasti reklamy a marketingu.
V současné době pracuji na úřadě jako technický
správce. A tady bych chtěl poděkovat zaměstnancům úřadu a hned dvakrát. Jednou jako spolupracovníkům za bezvadný kolektiv a podruhé jako
zastupitel za jejich práci. Bez jejich práce by bývalé vedení radnice skončilo dřív než by začalo a
současné má v nich skvělou podporu.
Skoro 8 let jsem tvořil Chaberský zpravodaj, vyvíjel jeho vzhled a grafickou úpravu. Od zářijového čísla převzala iniciativu redakční rada a sna-

ží se vytvořit nový zpravodaj. Proč se zajímat a
řešit něco, co nefunguje? Daleko lépe se mění
funkční a bezproblémové věci. Třebaže se řeší i
rok. Děkuji, nechci. Na to už nemám … Jen krátce - nevěřte všemu co čtete a slyšíte, spoléhejte
se v první řadě na sebe a na svůj úsudek.
Snažil jsem se, snažím se a budu se snažit dělat pro Chabry to nejlepší, co bude v mých silách.
A vzhledem k tomu, že jsme volby nevyhráli, ani
nejsme ve vítězné koalici, tak mohu dělat jen to,
co mi bude povoleno. Jsem předsedou kontrolního výboru, členem sociální a kulturní komise.
V komisi se starám o výlety pro Chaberáky, což
se mi, doufám, daří. Je to jedna z mála zdařilých
akcí pro Chabry.
Co bych chtěl aby se změnilo v Chabrech v tomto
volebním období? Mohl bych napsat spoustu vět,
vytržených z volebních slibů. Ale na plnění těchto slibů je tady Rada a Zastupitelstvo, kde většinu má vládnoucí koalice. Takže já mohu jen říci,
že pomohu k rozvoji Chaber, ale nemohu tvořit
změny… Ale co vím jistě je, že zlepšení prostředí v obci nezajistí žádný úřad, žádná rada, žádné
zastupitelstvo bez pomoci občanů. Bez Vaší spolupráce se nám to nepodaří. Nešetřete své zastupitele, chtějte od nich maximum, oni jsou tu pro
Vás, tak ať ukáží, co umí. Jediná jistota, co bude
v příštím volebním období nového, je - nová rada
a zastupitelstvo…
Na závěr mi dovolte krátkou větu, kterou se snažím celý život řídit: „Pouze život, který žijeme pro
ostatní, stojí za to.“

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jmenování tajemnice
Úřadu MČ Dolní Chabry
Na základu výběrového řízení se
tajemnicí Úřadu MČ Dolní Chabry stala dne 15.8.2011
paní Bronislava Kukurová.

MČ Praha-Dolní Chabry oznamuje
Záměr - Pronajmout část nebytových prostor „ordinace“
o výměře 98,5 m2
v objektu Chaberského dvora, Hrušovanské nám. 253/5, Praha
8 - Dolní Chabry, který je majetkem MČ Praha – Dolní Chabry.
Využití v souladu s kolaudačním rozhodnutím a dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., pro účely provozování
lékařské praxe. Prostory nejsou vhodné pro všechny zdravotnické specializace, přednost má současné využití – masáže.
Cena za pronájem min. 900,- Kč za m2 a rok + náklady na energie.
Bližší informace a prohlídky je možné dohodnout na tel. č.
283 851 272.

 návrh na obnovu rybníka Pod Zámečkem.
Konstatovala, že bude nutné na realizaci spolupracovat. Projekt počítá s vybudováním stezky
pro veřejnost na jižní straně rybníku na pozemcích ve vlastnictví MČ
 připomínky k zásadám územního rozvoje týkající se Pražského okruhu, v nichž MČ mimo
jiné uplatnila další návrh - projekt prodloužení
tramvajové trati z Kobylis na hranice HMP, vytvoření záchytného parkoviště a terminálu regionálních autobusů, čímž dojde ke značnému omezení dopravy na Ústecké a zásadnímu způsobu
odlehčení MČ Praha 8 v prostoru Kobylis – okolí
metra a Holešoviček.
 koeficient pro násobení daně z nemovitosti. Z navrhovaných možností A-D, vybrala Rada
možnost A, tj. dvojnásobek, prezentující nejnižší možnou variantu koeficientu. Výsledný koeficient stanovuje Zastupitelstvo hl. m. Prahy a je
stejný pro všechny městské části.
Rada odsouhlasila
 počet žáků v MŠ Chaberáček pro rok
2011/2012. Celkový počet dětí byl stanoven na
65 dětí, což je současné maximum povolené hygienikem.
Rada zamítla
 žádost Občanského sdružení Sedm paprsků o finanční příspěvek souboru Camera Chabra
na zájezd do USA.
Rada vzala na vědomí
 reklamaci komunikace Pod Zámečkem u firmy ZAVOS z důvodu nefunkční vpusti, která je
způsobená chybným vyspádováním povrchu.
Rada souhlasila
 s návrhem, aby se zástupce MČ Praha-Dolní Chabry účastnil na jednáních MČ Prahy 8 a
MHMP v otázkách dopravní infrastruktury v dotčené oblasti severovýchodního okraje Prahy.

Jan Marek
(† 7.září 2011)
Dne 7. září 2011
tragicky u ruského
města Jaroslavl zemřel ve věku pouhých 31 let náš občan Jan Marek.
Celý hokejový svět
ho znal jako skvělého hráče. My jsme
měli možnost poznat ho jako člověka a kamaráda.
Byl jsem velmi potěšen, když se rozhodl trvale
žít i s rodinou u nás v Chabrech.
Bude nám všem moc chybět.
Miroslav Malina, starosta MČ Dolní Chabry

Zprávyzzúřadu
úřadu
Zprávy
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SVOZ BIOODPADU POMOCÍ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Vítání občánků
Chaber

Tak jako v předcházejících letech bude na území MČ probíhat mimořádný svoz bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Letos budou
kontejnery přistaveny v neděli 30.10.2011 v době :

Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní
Chabry připravila pro
Vás Vítání občánků
Chaber.
Dovolujeme si pozvat
rodiče dětí narozených
v roce 2010 a 2011, trvale hlášených v MČ Praha-Dolní Chabry,
na slavnostní vítání občánků, které proběhne 22. 11. 2011 v obřadním sále Chaberského dvora v 17 hodin.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději do
12.10.2011 na ÚMČ Praha-Dolní Chabry
u paní Vostřákové, tel.: 283 851 272 nebo
na e-mailu: jitka.vostrakova@dchabry.
cz.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200
Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat
ani zveřejňovat informace o narození dítěte
bez souhlasu rodičů.
Alena Nigrinová, předsedkyně komise

od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích:
Pod Křížem
ve slepém zakončení ulice mezi Ládevskou a Ústeckou
Měděnecká
ve slepém zakončení pod Ústeckou
Na Pěšině
před křižovatkou s Kobyliskou
Spořická
na parkové zeleni naproti ZŠ
od 13:00 do 16:00 hod:
Bílenecké náměstí parkoviště u MŠ
Dvorní
slepé zakončení nad schodištěm fotbalového hřiště
Klášterecká
plocha městské zeleně - zatravněný ovál
U Větrolamu
křižovatka u slepého zakončení směrem k Ďáblickému háji
Velemínská
slepé zakončení
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
Přistavení VOK je pouze na 3 hod. Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků. Služba je
určena pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

MOBILNÍ SBĚR NSKO

(nebezpečné složky komunálního odpadu)
DATUM
25.10.2011 - úterý

LOKALITA - ZASTÁVKA
křižovatka Ulčova / Ústecká
Hrušovanské náměstí
Bílenecké náměstí

Knihy do losování

DOBA STÁNÍ
15,00 – 15,20
15,30 – 15,50
16,00 – 16,20

Nakladatelství Fragment opět věnovalo knihy do losování na výletech sociální a kulturní komise.

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, lze nalézt na internetových adresách www.praha-město.cz, www.asa-cz.cz, www.imp-servis.cz.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu :
Voctářova, Praha 8: tel. 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9: tel. 284 098 581

Lékárna opět
v provozu
5.9.2011 byl obnoven provoz lékárny na adrese Ústecká 551/57 v Dolních
Chabrech. MČ Dolní Chabry společně s majitelem objektu se podařilo zajistit nového provozovatele – společnost Maledok s.r.o.
Požádali jsme jednatele fi. Maledok pana Martina
Dobeše o několik slov:
,,Naše společnost provozuje několik lékáren. V D.
Chabrech jsme provedli úplnou rekonstrukci interieru i vybavení lékárny k zajištění vyššího standartu. Pro občany Dolních Chaber, ale nejen pro

ně, bude připravena zajímavá cenová relace na
poskytované léky a také bonus ve výši 30,-Kč na
každý recept. Další informace vám sdělí pracovníci lékárny. Naší snahou bude poskytovat kvalitní
lékárenské služby na vysoké úrovni.“
Doufám, že naši občané budou se službami lékárny na Ústecké spokojeni.
Miroslav Malina
starosta MČ
Provozní doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

8-17 hod
8-18 hod
8-17 hod
8-18 hod
8-14 hod

Dopis 11 starostů ve
věci SOKP

Počátkem srpna tohoto roku se starostové 8 menších městských částí vč. Dolních
Chaber a 3 obcí Středočeského kraje obrátili se zásadním podnětem týkajícím se nedostavěných úseků Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) na ministra dopravy P.
Dobeše, hejtmana Středočeského kraje D.
Ratha a nám. pražského primátora pro dopravu K. Březinu.
Jedná se o nejvýznamnější iniciativu tohoto
druhu v mnohaleté historii jednání a sporů o
trasování okruhu. Motivací starostů je především snaha o překonání patové situace při přípravě severozápadního, severovýchodního a
východního segmentu SOKP po vymazání dosud uvažované trasy okruhu ze Zásad územ-

ního rozvoje (ZÚR) hl. města Prahy Nejvyšším
správním soudem a po zrušení příslušných
územních rozhodnutí Ministerstvem pro místní rozvoj. Společně proto předkládají odborně zpracovaný návrh tzv. Regionální varianty, která na severu respektuje trasu „Ss“ doporučenou v procesu EIA a na východě se opí-

 Výlet 24.09.2011 – zámek Kozel – pivovar Purkmistr – naučná stezka SOOS
– hrad Vildštejn.
Rumcajs – R. Pilař, V. Čtvrtek České památky UNESCO
 Výlet 22.10.2011 – výlov rybníka
Dvořiště.
Sudoku PRO SENIORY s vtipy Pavla Kantorka, Křížovky PRO SENIORY a nejznámější filmová místa, Hurvínkova cesta do
Tramtárie

Elektrárna u Čimického
háje zamítnuta!
Stavební úřad Prahy 8 nepovolil stavbu
Pražské energetice a zamítl žádost o povolení výstavby.
Plynová spalovací turbína měla stát v areálu Rozvodny TR Sever u Čimického háje. v
blízkosti obytných domů.
Hana Francová, o.s. NDÚ

rá o koridor tzv. Aglomeračního okruhu. Představuje skutečný okruh okolo Prahy a bere zřetel na potřeby a zájmy rozvoje Středočeského
kraje. Významně přispívá ke zlepšení dopravní obslužnosti v celém regionu, k větší bezpečnosti provozu a minimalizaci negativních dopadů na obyvatelstvo a krajinu. Ze své podstaty znamená prodloužení okruhu o cca 15 km.
Z důvodů výrazně nižší stavebně technické náročnosti však co se týče vyžadovaných investic umožňuje úsporu cca 19 mld. Kč u vlastního
SOKP a dalších cca 12 mld. Kč u Aglomeračního okruhu vč. navazujících silnic a obchvatů obcí!
Jelikož je v souladu se zásadami územního
plánování a požadavky Evropské unie na transevropskou dálniční síť, může být – na rozdíl
od trasy prosazované vedením pražského Magistrátu - také financována z Evropských fondů.
Ing. Jaroslav Korf
o.s. Nad Drahaňským údolím (NDÚ)
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Chaberský dvůr
Provozní doba Kulturního centra
Chaberského dvora:
pondělí, úterý, čtvrtek
středa, pátek
sobota

10 - 12 13 - 18
10 - 12 13 - 20
14 - 18

Kontakt:
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Divadlo

Noc po rozvodu
Manželské dialogy v divadelním představení známých herců Davida
Matáska a Kláry Trojanové. Příběh plný bolesti a lásky v režii Lucie
Bělohradské.

Prostory k pronájmu
Soukromé oslavy - firemní akce
Divadlo pro nejmenší

Kamarádi na hradě
Návštěva hradu Kamarád-štejna přinese řadu překvapení v podobě bezhlavého rytíře nebo Bílé paní. Děti zajímavou formou poznají něco z historie, ale také si připomenou, jak se chovat a to nejen v pohádce o umění pozdravit a poděkovat… Vandalové v závěru představení jsou sice všem k smíchu, ale i tady je opravdu o
čem přemýšlet.

24. 10. / pondělí / 10:00 h

Podzimní
chaberské strašení
Nastává podzim se vším, co
k němu patří, s krásně zbarveným
listím, ale i s mlhami a vstáváním
do tmy.
Světélkem v tomto ročním období
nejsou jen svíčky, které rozsvěcíme
v den památky zemřelých, na Dušičky, ale také světla dýňových luceren
v zahradách a světla dětských lampionů v předvečer svátku Všech svatých neboli na All Hallows Evening
Day.
V Chabrech, v místě, kde Keltové zanechali svou památku, už jedenáctým rokem oživujeme dávné keltské
tradice. U Keltů představovali koledníci duše zemřelých, děti s lucernami
dnes představují hodné duchy, kteří
budou za vlídné přijetí a malý mlsek
dobré sousedy celý rok chránit.
Přijďte si rozsvítit podzim! Kdo se nebude bát strašidel, může pro ně přichystat v poslední říjnový den světélka v zahradách a ošatku bonbónů.

Nenechte si ujít Davida Matáska a Kláru Trojanovou v Chaberském dvoře.
20. 10. / čtvrtek / 19:00 h

Chaberský dvůr
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Výstava

Vladimír Přáda - Staré Chabry
ŘÍJEN 2011
4. 10. - 27. 10.

Staré Chabry

Výstava unikátních starých fotografií a obrazů Vladimíra Přády
s chaberskou tématikou.
Kč 40,-/30,4. 10. / úterý / 17:00 h

Vernisáž výstavy v galerii Chaberského dvora
Na kytaru hraje Josef Mitošinka.
Vstup volný
20. 10. / čtvrtek / 19:00 h

Noc po rozvodu
Unikátní fotografie starých Chaber a obrazy Vladimíra Přády.
Vladimír Přáda je syn paní učitelky Růženy Přádové, která učila celý život
v Dolních Chabrech a prošlo ji třídou na několik generací. Jako absolvent umělecko-průmyslové školy, kde studoval u profesora Richarda Pípala, se specializoval na reklamní tvorbu. Byl také u znovuzrození časopisu Ahoj na sobotu vydávaném nakladatelstvím Melantrich, kde působil jako technický redaktor. Dále
pracoval v reklamním podniku Merkur a OKD Praha 1. Čistě malbě se ale věnoval až v penzi a pokračuje dodnes a asi hned tak nepřestane.
4. 10. - 27. 10.
4. 10. / úterý / 17:00 h Vernisáž výstavy

Divadelní představení hereckých es.
Manželka Ivana Trojana Klára a David Matásek v příběhu lásky a
nenávisti.
Muž a žena spolu skládají mozaiku končícího příběhu.
Kč 200,-/150,21. 10. / pátek / 18:00 h

Koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška

Známý písničkář v Chabrech se svou pohodovou muzikou.
Kč 100,24. 10. / pondělí / 10:00 h

Kamarádi na hradě

Pohádka divadélka Kamarádi pro naše nejmenší.
Kč 50,Dolní Chabry, Praha 8, Hrušovanské náměstí 253/5,
Po, Út, Čt: 10-12 13-18, St, Pá: 10-12 13-20, So: 14 - 18
Kontakt: 283 852 858 604 976 653, www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Chaberské podzimní strašení
čtvrtek 20.10. – HALOWEENSKÁ DÍLNA A ŠKOLA
STRAŠENÍ 16 1h ve školní družině – netopýři, mnoho dýní,
čarodějnice, lucerny,tipy na výrobu kostýmů a výuka koled pro
malá strašidla vyrobíme si strašidelnou výzdobu a povíme si vše,
co by mělo strašidlo vědět, než vyrazí do ulic.
úterý 25.10. – CHABERSKÉ DÝŇOVÁNÍ 15 17h na nádvoří
Centra KAREL – soutěž o nejhezčí, nejstrašidelnější a
nejoriginálnější dýni. Nástroje na dlabání a přírodniny na
zdobení s sebou, dýně budou na místě k dispozici za dobrou
cenu.
pondělí 31.10. – CHABERSKÉ PODZIMNÍ STRAŠENÍ od 17h
před Chaberským dvorem – na sebe jednoduchý kostým
(čaroděj, bílá paní, lesní skřítek, dýně, duch, divoženka…),
s sebou bezpečnou lucernu, košíček, naučenou podzimní koledu a
poděkování pro hodné sousedy. Nezapomeňte, že
bez převleku, lampionu a koledy není žádné pořádné strašidlo!!
Bližší informace na tel. čísle 605 421 757 podá matka strašidel Hanka Řepková
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Školy, sdružení

Základní škola Praha Dolní Chabry

Organizace školního roku 2011/2012

Začátek školního roku			
čtvrtek 1.9.2011
Třídní schůzky			
středa 7.9.2011 (17 hodin)
Sportovní den pro MŠ			
úterý 27.9.2011
Den české státnosti – státní svátek
středa 28.9.2011
Sportovní olympiáda (ŠD)		
říjen 2011
Podzimní prázdniny		
středa, čtvrtek 26.,27.10.2011
Den vzniku samostatného československého státu
- státní svátek			
pátek 28.10.2011
Pedagogická rada 1. čtvrtletí		
středa 23.11.2011
středa 23.11.2011
Třídní schůzky			
Den boje za svobodu a demokracii
– státní svátek			
čtvrtek 17.11.2011
Ředitelské volno			
pátek 18.11.2011
prosinec 2011
Soutěž o vánočního kapra (ŠD)		
Den otevřených dveří 			
úterý 20.12.2011
Vánoční jarmark			
úterý 20.12.2011
Ředitelské volno			
čtvrtek 22.12.2011
Vánoční prázdniny			
pátek 23.12.2011 – pondělí 2.1.2012
Uzavření klasifikace za 1. pololetí		
pondělí 23.1.2012
Pedagogická rada 1. pololetí		
středa 25.1.2012
Zápis dětí do 1. tříd – 1. den		
čtvrtek 26.1.2012
Konec 1. pololetí			
úterý 31.1.2012
Zápis dětí do 1. tříd – 2. den 		
středa 1.2.2012
Soutěž o nejzajímavější masku (ŠD)
únor 2012
Pololetní prázdniny			
pátek 3.2.2012
Jarní prázdniny			
13.2.2012 – 19.2.2012
Vynášení Morany			
pondělí 26.3.2012
Pražské poetické setkání 		
březen 2012
Velikonoční turnaj (stolní tenis)		
pátek 30.3.2012
Soutěž COME AND SHOW		
úterý 3.4.2012 (příp. středa 4.4.2012)
Velikonoční prázdniny			
čtvrtek, pátek 5.,6.4.2012
středa 18.4.2012
Pedagogická rada 3. čtvrtletí		
Třídní schůzky			
středa 18.4.2012
Přijímací zkoušky na SŠ		
22. dubna - 7. května 2012
Ředitelské volno			
pondělí 30.4.2012
Svátek práce			
úterý 1.5.2012
Ředitelské volno			
pondělí 7.5.2012
Státní svátek – Den vítězství		
úterý 8.5.2012
Projektové dny			
středa 9.5.2012 – pátek 11.5.2012
Den dětí				
pátek 1.6.2012
Třídní schůzky budoucích 1. tříd		
středa 6.6.2012
Uzavření klasifikace 2. pololetí		
pátek 22.6.2012
Pedagogická rada 2. pololetí		
pondělí 25.6.2012
Sportovní den			
červen 2012
Dětská pouť + koktejl party (ŠD)		
červen 2012
Zakončení školního roku		
pátek 29.6.2012
Hlavní prázdniny			
sobota 30.6.2012 – neděle 2.9.2012
Zahájení školního roku 2012/2013		
pondělí 3.9.2012

Krásné babí léto!

Školní rok se rozběhl a u nás v Dětském centru Pod Smrkem pokračuje od
září zase školička pro nejmenší od 2 let. Nyní od října pak znovu začínají kroužky:
Hudební škola Yamaha s Dášou Duchkovou jsou tento rok všechny ve čtvrtek,
nově letos i pro nejmenší miminka (4-18 měsíců) a pro školáčky (6-8 let) flétničky. A dále: keramika, balet, výtvarka a nově angličtina s rodilými mluvčími od jazykové školy Pingu.
Sledujte naše stránky www.pod-smrkem.cz a aktuality Zpravodaje.

Co budeme dělat v MŠ Chaberáček …
Na počátku školního roku jsme již tradičně přispěli na adoptovaného kamaráda Hopsíka klokana Bennettova v pražské zoo, kterého se chystáme
opět navštívit.
Pokračovat budeme nadále ve spolupráci s agenturou Wattsenglish, se
kterou se naučíme a zdokonalíme v anglickém jazyce.
Vycestujeme opět do školky v přírodě.
V polovině měsíce října nás čeká podzimní příroda v okolí Máchova jezera.
Při tradičních návštěvách keramické dílny Malvína vytvoříme výrobky,
které potěší nás i naše okolí.
Opět nás čeká spolupráce s DDM v Bohnicích v rámci celoročního pásma programů ekologické výchovy.
Ve 2. pololetí školního roku se s plaveckým klubem Delfínek proplaveme
až k mokrému vysvědčení.
Během celého roku nás navštíví známé i nové divadelní soubory, dětské hudební skupiny, cirkus,
zasportujeme si ve školkové olympiádě a určitě si vyjedeme na výlet.
Čeká nás krásný školní rok…
Dana Tučková

Budování důvěry v Jizerských
horách
V šesté třídě se 1. září sešli noví žáci: bývalí žáci dvou loňských pátých tříd naší školy, ke kterým se přidali dva nově příchozí z jiných
škol. Aby bylo jejich seznámení jednodušší, vyrazili šesťáci hned
na začátku září na prodloužený víkend do Kořenova v Jizerských
horách. Víkend to ale nebyl obyčejný, a už vůbec ne oddychový.
Každý den jsme se naučili a zahráli si spoustu her a zvládli mnoho dalších aktivit, zaměřených na stmelení nového kolektivu a vybudování důvěry mezi dětmi navzájem, i důvěry k nové třídní učitelce. S pomocí profesionálních instruktorů jsme si zahráli na potopenou loď, na lochnesku, na čaroděje, naučili jsme se hrát brenball (ten nás upřímně naprosto nadchnul). Zvládli jsme i lanové překážky, noční bojovou hru a řadu dalších aktivit. Také jsme si vymysleli a nacvičili vlastní třídní hymnu.
Dobře jsme se pobavili a úplně jednoduše
a přirozeně jsme zjistili, že se na sebe můžeme ve všem spolehnout.
Stali jsme se kamarády a zpátky do Prahy jsme přijeli jako jedna parta.

Kam doputoval pohár fair play?
Na konci školního roku čekalo tehdejší
třídu 3.B sladké překvapení. Dort byl slaďoučký a všem velmi chutnal.K tomu nás
těšila myšlenka, že jsme za své činy dostali putovní pohár za fair play chování.
Společně jsme zauvažovali, jestli opravdu naše činy byly až tak výjimečné. Pomáhat ostatním v nouzi je přece spíš samozřejmost. Na začátku školního roku jsme vybrali
ve třídě 600,- Kč na panenku UNICEF. Podmínkou bylo, že jsme si museli peníze vydělat prací v domácnosti nebo poskytnout z vlastní pokladničky.Kupovali jsme ženicha pro naši už rok starou černošskou nevěstu. Letos se chystáme, že se naše rodinka rozroste o dalšího člena.
Když jsme se ve třídě rozhodovali, kam dát peníze utržené na vánočním
jarmarku, celkem jasně zvítězila myšlenka, že pomůžeme lidem, kteří
žijí v Africe. A koupit kozu a kuřata, to už bylo odhlasováno zcela jednohlasně. A tak jsme si podrobně popovídali o užitku, který tato zvířata mohou přinést, trochu jsme si zkusili počítat, kolik se dá vydělat, koukli jsme
na mapu, kde že vlastně bude naše domácí zvířectvo mít nový domov
a i diktát byl o koze v Africe. Certifikáty na opravdový dárek jsme pověsili na chodbu. Ne že bychom se chtěli chlubit, ale třeba někoho inspirují k podobné akci. A odměnu jsme za to opravdu nečekali. Děkujeme a
ocenění nám udělalo radost.
		
loňská 3.B

Camera Chabra se
vrátila z turné po USA
Pěvecký sbor Camera Chabra se vrátil v polovině září ze svého turné po USA. Během
16-denního pobytu koncertoval celkem v 6
státech USA, na českých zastupitelských
úřadech v New Yorku a v Chicagu, v Národním domě v Chicagu, v divadlech a v kostelích.
Všude byl přijat přátelsky a vystoupení měla velký úspěch. Američtí diváci jsou velmi spontánní, po vystoupeních obvykle vstávali, tleskali a když soubor odcházel z jeviště, snažili se alespoň
jednotlivcům podat ruce a poděkovat jim za vystoupení. Po celou dobu
turné byla přítomna i drJiřina Šiklová, která z celé cesty připravovala
živé reportáže pro rozhlas. Hned po příjezdu, 15.9. v 7,30 vysílal český
rozhlas v pořadu Jak to vidí rozhovor s dr.Šiklovou o zájezdu Camera
Chabra po USA.Záznam můžete najít na www.2.rozhlas.cz.
Kromě koncertování navštívil soubor také krajanské spolky, muzeum
A.Dvořáka a muzeum Čechů v Cedar Rapids. Ačkoli je soubor složen
z amatérů a všechny náklady si hradí sám, důstojně reprezentuje nejen
Dolní Chabry, ale i celou Českou republiku.

Sport

ŠMÍCA CUP III.ročník
Poslední srpnovou neděli jsme pořádali již III.ročník mladších přípravek ŠMÍCA CUP. Zúčastnili se
týmy: Slávia Praha A, B, SK Dolní Chabry, Sparta
dívky, Třeboradice, Satalice, Union Žižkov a Dukla
Praha.
Turnaj se vydařil sportovně – vítěz Slávia B. Naši borci obsadili krásné 4.místo a tak rok od roku stále stoupají výš a výš. Vydařil se i po organizační stránce – nechyběl stan pro občerstvení sportovců a diváků, rozhlas a úžasní komentátoři, výborné mufiny upečené Natálkou Šmicerovou a další. Odměny byly také na vysoké úrovni. Vláďa Šmicer jako každý rok dodal nádherné poháry a medaile. Samkovi ( Cukárnička Na Pěšině) darovali pro vítězné
týmy tři dorty. Mc Donald´s věnoval hračky a sladkosti.
Všichni zúčastnění byli obdarováni a spokojeni. Zejména je těšilo, že jim osobně popřál
vítěz Ligy mistrů, poháru UEFA, francouzké ligy, české ligy, držitel stříbra a bronzu z mistrovství Evropy…Vláďa Šmicer.
Vlastimil Tomšů

SPORT
FOTBAL - ŘÍJEN 2011
Sobota, 1. říjen
10:15 Žáci-A:Modřany - Chabry
10:30 A-tým:Štěrboholy - Chabry
10:30 St.př.:Chabry - Zličín B
13:00 Žáci-B:Vršovice B - Chabry B
Neděle, 2. říjen
14:30 Ml.př.:H.Měcholupy - Chabry
16:00 B-tým:Březiněves - Chabry B
Úterý, 4. říjen
17:15 St.př. 7+1 Háje - Chabry
Středa, 5. říjen
16:00 St.př.:Loko. Vltavín - Chabry
Pátek, 7. říjen
16:30 Žáci-A:Chabry - Aritma
Sobota, 8. říjen
14:00 St.př.:Chabry - Kyje
16:00 A-tým:Chabry - Ďáblice

Slovo předsedy
Vážení sportovní přátelé, fotbalová sezóna je v této době v plném
proudu. Náš turnaj mladších přípravek – ŠMÍCA CUP III.ročník
úspěšně zahájil novou sezónu mládeže. Všechny chaberské týmy
se snaží předvádět nejen sportovní výkony, ale i pobavit diváky. A
tým nevstoupil do sezóny právě šťastnou nohou, proto žádám diváky o podporu a trpělivost. Výsledky se jistě dostaví.
Vladimír Šmicer

Pohár starosty
Dolních Chaber
Dne 17.9.2011 se uskutečnil turnaj
starých gard o Pohár starosty Dolních Chaber.
Vítězství si odvezli hosté z Drásova
u Brna. Domácí uhájili pěkné druhé
místo.

Věřte nevěřte
Vzhledem k neuspokojivým výsledkům A mužstva se chaberský výbor
rozhodl vyhlásit nábor hráčů pro zkvalitnění kádru.
Žádáme proto všechny zájemce (kdo
umí kopnout do balonu), aby se dostavili v úterý a ve čtvrtek na tento nábor, který bude probíhat do prvního vítězství áčka, děkujeme :)

Country bál v sokolovně
Tělocvičná jednota SOKOL Dolní Chabry
Vás srdečně zve na

Country bál, který se koná

v sobotu 5. listopadu 2011 od 20 hodin v sokolovně (Měděnecká 17)
K tanci i poslechu hraje oblíbená country kapela „Druhej dech“.
Oblečení ve stylu country je vítáno, příjemnou atmosféru večera doplní občerstvení i
tombola.
Miroslav Pospíšil, starosta Sokola

Neděle, 9. říjen
10:00 St.př. 7+1 Chabry - CAFC
12:30 Ml.př.:Chabry - Satalice
14:00 Žáci-B:Chabry B - Stodůlky B
16:00 B-tým:Chabry B - Miškovice
Sobota, 15. říjen
9:00 Ml.př.:Kbely - Chabry
10:30 Žáci-A:Čechie Smíchov - Chabry
Sobota, 15. říjen
12:30 St.př.:King - Chabry
14:30 Žáci-B:Háje B - Chabry B
15:30 B-tým:Koloděje - Chabry B
Neděle, 16. říjen
15:30 A-tým:Kyje - Chabry
Pátek, 21. říjen
16:00 Žáci-A:Chabry - Třeboradice
Sobota, 22. říjen
10:30 St.př.:Chabry - Čakovice
15:30 A-tým:Kbely - Chabry
Neděle, 23. říjen
12:00 Ml.př.:Chabry - Kyje
13:00 St.př. 7+1 Jesenice - Chabry
13:30 Žáci-B:Chabry B - Praga
15:30 B-tým:Chabry B - Vinoř
Středa, 26. říjen
17:00 St.př. 7+1 Viktorka Žižkov - Chabry
Čtvrtek, 27. říjen
15:30 St.př.:Kbely - Chabry
Pátek, 28. říjen
09:00 Ml.př.:Praga - Chabry
10:45 Žáci-A:Slivenec - Chabry
Sobota, 29. říjen
14:00 Žáci-B:King - Chabry B
14:30 A-tým:Chabry - Dubeč
Neděle, 30. říjen
10:00 St.př. 7+1 Chabry - Neratovice
14:30 B-tým:Troja B - Chabry

Další informace na:
www.skchabry.cz
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Střípky z Chaber

První Chabry Cup Open

Úspěšný golfový turnaj proběhl na Konopišti 22. 8. 2011 za
účasti téměř 50 Chaberáků-golfistů. Díky za nápad a organizaci patří hlavně M. Knížkovi. Na
snímku vítězové obou kategorií (do HCP 26 a nad 26) Aleš
Vácha a Alena Nigrinová, kteří
kromě pohárů vyhráli víkend na
Konopišti. (s partnery, né spolu :-). Těšíme se na chaberské
hřiště! Jak je vidět, žije tu golfistů jak máku.

Ve dnech 15.-18.9. se uskutečnil v Praze
již 5.ročník mezinárodního krajanského
festivalu, který byl jako již tradičně zahájen v Senátu Parlamentu ČR a zakončen v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí.

Krajané předvedli své pěvecké a taneční
umění nejen ve Valdštejnské zahradě a na
otevřeném pódiu na Ovocném trhu, ale několik souborů přijelo také na pozvání starosty, pana Miloslava Maliny, do Dolních Chaber.
Celé sobotní odpoledne mohli obyvatelé naší městské části sledovat nejen
krásné kroje, v nichž krajané vystupovali a které si sami šijí podle těch původních, které z jejich původní vlasti přinesli jejich dávní předkové. Krajané zpívali české písně a tančili české tance a vnesli do Chaberského dvora
nejen radost a dobrou náladu, ale také vlastenectví, které je pro naše krajany žijící v zahraničí charakteristické.

Chabernet

Pohodové bílé víno, které stáčí Vladimír Přáda s originální etiketou Chabernet. Zkrátka Chabry excelují nejen v oblasti fotbalové, kulturní ale i ve vinařství.
Neustále mně volají Francouzi a Italové z vinařských
oblastí a žádají recept na náš vyhlášený Chabernet... Avšak stejně tak jako např. u receptu na Becherovku, je to tajemství. O odtajnění uvažují Chaberáci při
sponzorských darech obci nad 100 000,- Kč :-).

Co ještě dodat? K dobré náladě přispělo také pohoštění, které pro účinkující připravily ženy z Chaberského Sokola, za což jim patří velký dík. A velký dík patří také všem, kteří se na organizaci akce podíleli, zaměstnancům
místního úřadu, členkám kulturní komise a především panu starostovi, který krajany pozval. 				
Věra Doušová

Sprejeři-frajeři

Noční návštěva  

I toto jsou Chabry... Stále stejný rukopis. Počmárané zdi plotů, rodinných domů. Bezmocnost proti nudícím se škůdcům.
Po pravdě řečeno, ani nevím, co tím chtějí
"básníci" říci... ZATÍM zůstávají anonymní, třeba se někomu z nás podaří je odhalit a nahlásit policii, třeba se podaří hlídkám policie někoho dopadnout... třeba.
Střípky do listopadového Zpravodaje jsou vítány
na zpravodaj@dchabry.cz.
Hledáme aktivní redaktory Zpravodaje!

Krajanský festival navštívil
Dolní Chabry

Alena Nigrinová

Milá redakce,
zasílám do Střípků, co se nám stalo:
Žijeme v domku v Chabrech. Loni nám ukradli okapy. Letos
nám ze zahrady ukradli zahradní hadici s vozikem, všechno nářadí a věci k bazénu. 9. 9. v 5.30 (!) manžel něco venku zaslechl. Vyšel na balkon a viděl nějakého pobudu, jak
kouká přes okno do kuchyně. Zavolal na něj, co to má znamenat. Pobuda ho uklidnil slovy, ze se přišel jen vykoupat v bazénu. Než manžel stačil
seběhnout dolů, tak pobuda přeskočil plot a nasedl na kolo, co měl opřené u plotu. Byl to chlap kolem 40, volali jsme to na policii, ale co zmůžou.
Buďte opatrní!
(Podpis si autorka nepřála zveřejnit).

inzerce

RYCHLOSERVIS PRAHA 8
Rychlá výměna oleje na počkání

 602 274 959

servis@iob.cz

Potřebujete: vyměnit motorový nebo převodový olej?
Potřebujete: vyměnit kapalinu v automatické převodovce?
Potřebujete: vyměnit kapalinu v posilovači řízení?
Potřebujete: vyměnit brzdy, filtr, žárovku či stěrače?
Potřebujete: doplnit chladící kapalinu či vodu do ostřikovače?
Potřebujete: zkontrolovat vaše auto?
Potřebujete: koupit olej do auta nebo sekačky?

Nabízím

Zastavte se u nás!
Těšíme se na vaši návštěvu.
Rychloservis Praha 8 | (vedle Bauhausu Dolní Chabry)
Dopraváků 844 | Praha 8 - Dolní Chabry

adJadJ

Možnost snadného parkování | Přijímáme karty CCS | Slevy pro stálé zákazníky

www.rychloservis-praha8.cz

POMOC
V DOMÁCNOSTI
úklid, žehlení,
spolehlivost, serióznost.
Telefon: 721 573 499
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