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Štěstí a zdraví v roce 2015 
přeje celý Úřad MČ 



Představujeme další 
členy zastupitelstva 
V minulém čísle jsme seznámili čtenáře s novými radními. Nyní po-
kračujeme v představování našich dalších zastupitelů zvolených za  
sdružení Volba pro Chabry.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Pozorní čtenáři Zpravodaje si zřej-
mě povšimli, že v listopadovém vy-
dání se objevilo několik chyb.
Popletený údaj o Mikulášské na-
dílce – jednou úterý 4.12. a hned 
vedle čtvrtek také 4.12. se někdy 
bohužel přihodí a já se za redakci 
omlouvám.
Další chyba se dokonce opakovala 
ve sloupku Camera Chabra slaví 10 

let. Chaberský kostel  Stětí sv. Štěpána je naprostý originál a unikát. Za 
obsah externích přispěvatelů Zpravodaje odpovídají autoři. Na nedo-
patření tohoto typu bychom ale autora asi měli upozornit. Nicméně chy-
ba se stala i přesto, že fi nální návrh četli všichni členové redakční rady.
Mohu všechny obyvatele ujistit, že i nadále se v Chabrech nalézá kos-
tel Stětí sv. Jana Křtitele.
Doufám, že jsme si tím chyby a omyly na nějaký čas vyčerpali.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 24. listopadu 2014
Rada vzala na vědomí

  soupis provedených prací na rekonstrukci topení ZŠ-II. etapa včetně zá-
věrečného vyúčtování.

  soupis sponzorských darů pro MŠ Chaberáček za 1.-3. čtvrtletí roku 
2014, který předložila ředitelka MŠ PhDr. Kalábová.
Rada souhlasila

  s formou fi nančního daru pro Fond ohrožených dětí Klokánek, které-
mu bude věnován výtěžek z adventního koncertu pořádaného KC CHD dne 
29.11.2014.

  se zřízením Školské rady  pro období 1.1.2015-31.12.2017 ve složení: 
V. Mazurová, J. Bolen,  a Ing. M. Pexa. První dva členové byli zvoleni ve 
volbách do Školské rady, které proběhly 12. listopadu 2014, poslední člen byl 
jmenován do funkce zřizovatelem školy.
Rada schválila

  tyto komise: komisi stavební a dopravní, školskou a sportovní komisi, 
sociální a kulturní komisi, komisi životního prostředí, potvrdila a doplnila pře-
stupkovou komisi a ustanovila redakční radu Zpravodaje. Výše uvedené sub-
jekty byly schváleny v tomto složení:
Komise stavební a dopravní – předseda: J. Malý, členové: Ing. V.  Kno-
bloch a Ing.  V. Musil
Komise školská a sportovní – předseda: prom.ped. M. Cutych,  členové : 
M. Hofman,  Mgr. Z. Chaloupecká, PhDr. H. Kalábová, L. Nikodýmová, Ing. 
P. Hrdlička a J. Vokáč.
Komise sociální a kulturní – předseda: PhDr. V. Doušová, členové: A. Ka-
lendová, R. Klimešová, B. Korejčíková, Ing. B. Floriánová
Komise životního prostředí – předseda: J. Vokurka, členové: J. Hronek, J. 
Kalenda, S. Vyšín
Přestupková komise: – předseda: Mgr. J. Kliner, členové: L. Knoblochová, 
D. Dvořáčková, J. Goldsteinová
Redačkní rada Zpravodaje – šéfredaktor: prom.ped. M. Cutych, členové: 
M. Malina, B. Kukurová, Mgr. K. Zuzáková, H. Francová
Zastupitelstvo projednalo 

  rozpočtové opatření č. 3 v roce 2014, které se týkalo rozdělení účelových 
dotací v oblasti školství, kultury, sportu a voleb v roce 2014.

  návrh na dílčí úpravy jednacího řádu a navržené úpravy nepřijalo.
Zastupitelstvo schválilo

  rozpočtové provizorium na rok 2015 dle zásad hospodaření v období 
rozpočtového provizoria na rok 2015 do doby schválení rozpočtu hlavního 
města Prahy.
Zastupitelstvo stanovilo

  termíny zasedání pro rok 2015: 18.3., 10.6., 16.9. a 9.12.
Zastupitelstvo pověřilo

  fi nanční výbor ke kontrolám hospodařením zřízených příspěvkových or-
ganizací za rok 2014 a předložením plánu kontrol na příštím řádném zase-
dání.

  kontrolní výbor ke kontrolám darovacích smluv za rok 2014
Zastupitelstvo revokovalo

  usnesení ZMČ č. 135/2014 ze dne 17. září 2014 a souhlasilo s prodejem 
pozemku parc. č. 638/4, k.ú. v ulici Bolebořská za nejvyšší cenovou nabídku 
2 500 100,– Kč.  Pověřilo starostu k podpisu kupní smlouvy.
Zastupitelstvo se zabývalo

  problematikou  SOKP stavbou 519. Trvá na svém odmítavém stanovisku 
ke stavbě SOKP stavby 519 v jižní variantě vědomo si negativního dopadu 
a vlivu na životní prostředí MČ a současně zřizuje trvalou pracovní skupinu 
pod vedením pí Hany Francové za účelem monitoringu dění kolem okruhu 
a informovanosti ZMČ. 
Zastupitelstvo schválilo

  Dohodu o realizaci sadových úprav  a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolu-
práci ze dne 29. 4. 2009

  týkající se projektu „Dolní Chabry-Beranov“. Pověřilo starostu k podpisu 
uvedených dokumentů.
Zastupitelstvo zvolilo

  do funkce místostarosty MČ pana Josefa Malého.
Zastupitelstvo souhlasilo

  s úpravou záznamu  hlasování členů ZMČ. Na žádost člena ZMČ se 
uvede jeho jméno a to, jakým způsobem hlasoval. Dále odsouhlasilo, že na 
internetových  stránkách ÚMČ budou zveřejněny zápisy ZMČ včetně usnese-
ní do 7 dnů ode dne konání ZMČ.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva 
dne 10. prosince 2014

Miloslav Hofman
VOLBA PRO CHABRY

58 let, tiskař

Jan Vokurka
VOLBA PRO CHABRY

37 let, OSVČ

Nikodýmová Lenka
VOLBA PRO CHABRY

53 let, učitelka MŠ

Mgr. Pavel Richter
VOLBA PRO CHABRY

59 let, OSVČ

Novoroční přání
Dovolte mi, abych na začátku roku 
2015 popřál nám všem hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Miroslav Malina, starosta MČ
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Blahopřání
Dne 10. prosince oslavili manželé Anna a Jaroslav Plevovi 65 let spo-
lečného života – kamennou svatbu.   
   Blahopřeje rodina

Místní poplatek ze psů za rok 2015 
je splatný do 31. 3. 2015
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní 
Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do výše 350,– Kč/rok 

poskytnutou za označení psa mikročipem po následném přihlášení do regis-
tru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako 
v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003  
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů 
(18/2004 a 8/2011 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 poži-
vatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, 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
1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2.250,-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 vlastníkem hlídaného 
objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užíva-
ného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu
Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:45-12, 13-17.45 hod) na 
podatelně  ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo ban-
kovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – 
popisné číslo domu / červené/.
Povinnost chovatelů: – ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ 
Praha-Dolní Chabry;–  přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP 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 zvě-
rolékaře nebo čestným  prohlášením /pokud jste tak dosud neučinili, informuj-
te prosím příslušný odbor  dodatečně/
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese:
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI

Adresy registrů:
ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 
253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272
MHMP – Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení 
změn) je v náplni činnosti  odboru živnostenského a občanskosprávního  
MHMP) 
Marek Jančík, referent živ. rejstříku, +420 236 00 2254, Marek.Jancik@
praha.eu; Danuše Michalová, vedoucí oddělení sekretariátu a živ. rejstříku, 
+420 236 00 2230, Danuse.Michalova@praha.eu;Jana Míková, referentka 
živ. rejstříku, +420 236 00 3102, Jana.Mikova@praha.eu; Klára Nováková, 
referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2257, Klara.Novakova@praha.eu; 
Helena Tichá, referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2392, Helena.Ticha@
praha.eu; Markéta Třešňáková, referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2317, 
Marketa.Tresnakova@praha.eu
MHMP kancelář č. 109 a 110,  I. patro Škodova paláce (Jungmannova 
35/29, Praha 1) Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00 – 
17:00, středa 8:00 – 18:00.
Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy ma-
jitele aj. lze zaslat poštou nebo na některý z výše uvedených kontaktních 
emailů, případně prostřednictvím datové schránky Hlavního města Prahy 
č. 48ia97h.
Vzory tiskopisů: internetové stránky MHMP – sekce Potřebuji řešit – 
Elektronické služby – Kategorie Poplatky
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva fi nancí – ustanove-
ní § 11a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění 
obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech při-
hlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejich 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.
Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. Kaž-
dý vlastník  a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.
předpisů, Zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, § 127, ve znění poz. 
předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 
60, ve znění poz. předp., Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, 
o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst. 2,  ve 
znění pozdějších předpisů.          G. Chamrová, referent ÚMČ

Zprávy z úřadu, blahopřání, dopisy občanů

Rada  souhlasila
  s přiznáním odměn ředitelkám MŠ a ZŠ za příkladné plnění pracovních 

úkolů za 2. pololetí školního roku 2013/2014 ve výši, kterou stanovuje v ne-
veřejné příloze usnesení č. 021/14 RMČ. Odměny budou vyplaceny z ušet-
řených mzdových prostředků a z fondů odměn těchto organizací v souladu 
s příslušnými prováděcími předpisy.

  s návrhem dalších 2 zastavení  naučné stezky – Knovízský ostrov a Pod 
Zámečkem, zadáním výroby fólií u fi rmy Linart a odměnou pro autorky návr-
hu, pí Mrňavou a pí Snížkovou.

  s udělením fi nančního daru ve výši 5 000,– Kč sl. T. Balonové za pří-
pravu a vystoupení na akcích kulturní a sociální komise v průběhu r. 2014. 
Pověřila starostu k podpisu darovací smlouvy.

  s pronájmem části pozemku parc. č. 1327/1 nad hřbitovem zájmovému 
sdružení Boiové za symbolický poplatek ve výši 100,– Kč ročního nájmu. 
Rada vzala na vědomí 

  program Kulturního centra CHD na 1. čtvrtletí roku 2015, který předložila 
ke schválení tajemnice úřadu.
Rada stanovila

   počet zaměstnanců pro rok 2015: úřad – 7 zaměstnanců, kulturní cent-
rum – 5 zaměstnanců a 2 zaměstnanci úklidu obce.
Rada schválila

  prodloužení nájemní smlouvy se společností Endl Petr na dobu určitou 
do 31.12.2015. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Zmocnila starostu 
k podpisu Dodatku č. 9.
Rada projednala

  havarijní stav a opravu rozvodů vody v objektu základní školy v 1. nad-
zemním podlaží. Nutnost okamžité rekonstrukce vyplynula ze souběhu prací 
na rekonstrukci topného systému objektu. Rada souhlasila s předloženým 
soupisem prací a cenou za realizaci opravy. Současně se zabývala havarij-
ním stavem topení ve školnickém bytě, kde instalatérská a topenářská fi rma 
Instama, s.r.o. provedla nezbytné úpravy a celkovou rekonstrukci. Rada  vy-
číslené náklady odsouhlasila a souhlasila s proplacením předložené faktury.

  návrh spolku Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Cha-
brech na výrobu a prodej turistické známky a nálepky s motivem kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele. Jako prodejní místo stanovila Kulturní centrum CHD.

  žádost divadelního spolku DIVOCH o fi nanční podporu při pořádání 3. 
ročníku divadelního festivalu, který se uskuteční v březnu 2015. Rada se 
rozhodla tuto kulturní aktivitu podpořit na základě předloženého rozpočtu za 
jeho uspořádání po schválení rozpočtu MČ na rok 2015.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 15. prosince 2014

Poděkování
Dne 10.12.2014 jsme se v kavárničce rozloučily se starým rokem, býva-
lou kulturní komisí a přivítaly nás členky komise nové.
Všechny  bychom rády poděkovaly panu Zdeňku Šírovi za organizování 
zájezdů za poznáváním, kulturou i sportem (plavba na raftech, termální 
lázně).
Také pořady v kulturním centru, vyprávění s promítáním, táboráky s ky-
tarou neměly chybu. Vše pan Šír zdokumentoval, zůstaly i fotky, při kte-
rých si zavzpomínáme.
Náš dík patří také paní Milušce Knížkové, připravovala setkání s pohoš-
těním a další akce na turistických výšlapech v zajímavých lokalitách.
Děkujeme všem členům bývalé kulturní komise a těšíme se na zážitky 
s novou, vedenou paní Věrou Doušovou.
Za všechny z kavárničky              Míla Hofmanová, Eva Viktorínová
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LEDEN 2015
Olga Havlová a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
10.1. – 24.1.2015 

Zapůjčení fotografi í o paní Olze Havlové, kterou
připravil Výbor dobré vůle k 20. výročí založení 
Nadace se záměrem připomenout veřejnosti za-
kladatelku organizace Olgu Havlovou
Vstup volný Kulturní centrum Galerie 2. patro

8.1. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

15.1. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

17.1. so 15 h Zimní pohádka o andílkovi Divadelní 
pohádka pro děti Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

22.1. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

22.1. čt 19:30 h „Jen pro zvané“
představení divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

29.1. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

29.1. čt 17:30 h Jiří Wolker
poetické pásmo v podání Divadelních ochotníků chaberských DI-
VOCH k výročí 115. let od narození českého básníka Jiřího Wolkera 
člena Literární skupiny a Devětsilu.
Vstup volný Malý sál Kulturní centrum

Připravujeme
7.2. so 15 h Skřítek Skříňáček
Divadelní pohádka pro děti

12.2. čt Collegium Dolce Beatle
vlastní skladby v komorním aranžmá a melodie Beatles v netypickém 
obsazení
„Hudba, která hladí“ aneb „Písně a melodie od gotiky po Beatles“

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných v prosto-
rách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

 

U příležitosti oslav 20. výročí založení VDV 
byla připravená výstava fotografií „Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle“.  

Setkala se s velkým zájmem veřejnosti 
a již pátým rokem putuje po muzeích, 
knihovnách, zámcích a jiných výstavních 
prostorách České republiky i Slovenska.  

V roce 2014 výstava navštívila 16 měst -
 byla k vidění v městských knihovnách, 
radnicích a neziskových organizacích.  

Putování výstavy pokračuje i v roce 2015, 
v lednu v Kulturním centru Chaberský dvůr.  

Expozici připravil Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové se záměrem 
připomenout veřejnosti zakladatelku 
organizace Olgu Havlovou.  

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
10. - 24.1.2015 

Zimní pohádka 
o andílkovi
Kouzelný zimní příběh o An-
dílkovi, který spadl z nebe 
na zem, aby naučil pozem-
ské anděly vděčnosti. 

Pohádka prozradí malým 
i velkým, že slovo DĚKUJI v 
sobě ukrývá kouzlo, které 
pomáhá plnit si své sny.

17.1.2015 so 15 h

 

 

 

Výstava

Olga Havlová a Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové
Fotografi e zobrazují počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se 
spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delo-
nem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografi e zachycují prostředí teh-
dejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Fotografi e pořídili známí 
fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapko-
vá, Zdeněk Chrapek a další.

Periodika v knihovně
V novém roce se čtenáři Místní veřejné knihovny v Pra-
ze – Dolních Chabrech mohou těšit kromě nových knih 
také na tato periodika:

  Bydlení
  21. století
  Maminka
  Dům a zahrada
  National Geographic
  Přehled kulturních pořadů v Praze

V novém roce Vám srdečně přejeme zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a samo-
zřejmě čas na čtení. 

 Za Kulturní centrum Chaberský dvůr Klára Zuzáková, knihovnice

NÁŠ TIP!



 

Poetické pásmo v podání Divadelních ochotníků chaberských 
DIVOCH k výročí 115 let od narození českého básníka Jiřího 
Wolkera. 

 

U příležitosti oslav 20. výročí založení VDV 
byla připravená výstava fotografií „Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle“.  

Setkala se s velkým zájmem veřejnosti 
a již pátým rokem putuje po muzeích, 
knihovnách, zámcích a jiných výstavních 
prostorách České republiky i Slovenska.  

V roce 2014 výstava navštívila 16 měst -
 byla k vidění v městských knihovnách, 
radnicích a neziskových organizacích.  

Putování výstavy pokračuje i v roce 2015, 
v lednu v Kulturním centru Chaberský dvůr.  

Expozici připravil Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové se záměrem 
připomenout veřejnosti zakladatelku 
organizace Olgu Havlovou.  

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
10. - 24.1.2015 

Kulturní a sociální komise vás srdečně zve na 

Setkání a autorské čtení spisovatelky
Mileny Štráfeldové 

z jejího nejúspěšnějšího románu 

„GULÁŠ PRO MASARYKA“

ve čtvrtek 15.1.2015 v 16 hodin v Chaberském dvoře.

	  	  	  	  	  	  

Po	  skončení	  programu	  bude	  podáván	  guláš.	  Vstup	  zdarma.

   Chaberský dvůr   

Adventní čas v Chaberském dvoře
Prosinec v Kulturním centru Chaberský dvůr se těšil zájmu návštěvní-
ků všech věkových kategorií. Vánoční výstavy byly hojně navštěvované 
i družinami z okolních základních škol a prodej předmětů zhotovených 
v terapeutických dílnách Psychiatrické nemocnice Bohnice se přiblížil 
k výtěžku 14 000 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli a činnost 
tohoto zařízení tak podpořili. Tvořivé dílny pro děti (výroba adventních 
věnců na Dvorečku, zdobení perníčků či výroba novoročních přání), ale 
i pro dospělé (Vánoční hvězdy z korálků a také adventní věnce) vnesly 
do předvánočního shonu pohodu a vánoční náladu. Nádherný malý ad-
ventní koncert Two voices písničkářky Jany Rychterové s kytarou, sop-
ranistky Gabriely Pešinové a houslisty Vladimíra Iljiče Pecháčka byl plný 
nejkrásnějších melodií velkých skladatelů s poetickými texty. Zazpívali 
jsme si spolu s nimi české i zahraniční koledy. Třetí adventní sobotu na-
vštívilo Vánoční pohádku o kapru Karlovi skvělého Divadla Cylindr 98 
diváků! Kulturní program a celé vánoční těšení zakončilo vánoční pásmo 
v podání chaberského divadelního souboru DIVOCH a kapely Pilot pod 
názvem Vánoční koleda.                  Klára Zuzáková
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Základní škola Praha - Dolní Chabry 
Spořická 34/400, Praha 8 – Dolní Chabry

pořádá 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
pro školní rok 2015-2016 

 ve středu 4.února 2015 od 14 do 17 hodin 
 ve čtvrtek 5.února 2015 od 14 do 17 hodin 

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a s těmito dokumenty: 
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (musí být podepsaná 
oběma rodiči/zákonnými zástupci, podpis druhého zákonného zástupce 
lze nahradit souhlasem se zastupováním – plnou mocí) 
- vyplněný zápisní list 

Pokud budoucí prvňáček chodí do MŠ v Dolních Chabrech, budou žádosti, plné moci  
a zápisní listy k dispozici ve školkách. Formulář žádosti, plné moci i zápisního listu lze 

vytisknout z webových stránek školy nebo je vyplnit přímo při zápisu. 

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. 

Zveme Vás na Den otevřených dveří v pátek 16.1.2015, během kterého se 
dozvíte bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, školní 

družině a zájmové činnosti.  Všechny informace o škole získáte také 
na www.zschabry.cz nebo na tel. 233544562 a na třídních schůzkách 

budoucích 1. tříd v pondělí 15.6.2015 v 17 hodin v jídelně školy. 
Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví paní učitelka  

Mgr. Jana Linhartová, která je pověřena vedením zápisu. 

 
Základní škola Praha - Dolní Chabry 

pořádá 
Den otevřených dveří 

  v pátek 16.1.2015 od 8 do 12:30 hodin 
 
Srdečně zveme všechny zájemce, aby si prohlédli budovu školu 

a v případě zájmu nahlédli do výuky. 
    Na Vaši návštěvu se těší žáci i zaměstnanci školy.

   

Školy, sdružení

Vykročíme do nového roku 2015
S příchodem nového roku se většinou bilancuje nad rokem 
uplynulým. Také Občanské sdružení na ochranu památek by 
se rádo podělilo o své výsledky. Již osmým rokem se nám spo-
lečně daří pomáhat s opravami chaberských památek a orga-
nizovat kulturní a vzdělávací akce. Jde to opravdu krůček za 
krůčkem, ne vždy lehce, avšak práce za námi je již vidět. Nelze 
si nepovšimnout např. malebné zvoničky na Hrušovanském ná-

městí s výklenky osazenými obrazy andělů. Ve všech koutech Chaber rovněž 
přibývají tabule naučné stezky, a letos na jaře vzniknou 4 nová zastavení, která 
dospělým přiblíží historii a pozoruhodnosti naší obce a děti pobaví hravými prvky.
Největší kus práce se loni podařil 
v naší nejstarší památce. Po tři roky 
probíhaly opravy krovu a podlahy na 
půdě kostela Stětí sv. Jana Křtitele. 
Na podzim roku 2014 odborná fi rma 
ošetřila dřevěné části proti dřevokaz-
nému hmyzu metodou tzv. termosa-
nace – použití horkého vzduchu.  Tím 
byly práce na půdě dovršeny. V září 
přikročili památkáři po dlouhých pří-
pravách a shánění grantů k zasypání 
40 let odkrytého podzemí kostela. Zá-
klady tří starších svatostánků mají být 
tímto krokem uchráněny před dalším 
rozpadáním. Zasypání předcházelo přesné zaměření, ofocení a 3D skenování. 
Následně stavební fi rma opravila zdivo v předsíni a v západní části kostela. 
Před koncem roku byly dendrochronologem  odebrány vzorky z krovu a z dřevě-
ných částí interiéru kostela i zvonice. Výsledky výzkumu snad napomůžou upřes-
nit dataci stavebních fází objektů.
Rádi bychom připomněli, že veškeré naše aktivity probíhají v součinnosti s církví, 
památkáři a dalšími odborníky, tak jak náleží kulturní památce.
Děkujeme všem občanům a návštěvníkům našich akcí za podporu či peněžité 
dary, kterých si opravdu moc vážíme. Velký dík náleží také všem členům OSOP, 
kteří nezištně pomáhají s chodem celého sdružení. Závěrem bychom rádi po-
děkovali všem našim partnerům v čele s ÚMČ Praha – Dolní Chabry za letitou 
spolupráci.
Budeme se na Vás těšit i v letošním roce 2015 na našich společných setkáních. 
Hodně radosti a spokojenosti do nového roku za OSOP přejí 

Jana Snížková a Martina Mrňavá 

Vánoční jarmark 2014 ve škole
Již tradičně se dne 10.12. od 16:00 do 18:00 h. konal ve škole vánoční jarmark. 
Některé třídy si připravily vánoční divadelní představení, např. O lenivém zají-
ci, Santa nepřišel, Oslíkův vánoční příběh, Čertování…. Každá třída ve svém 
stánku nabízela své výrobky (přáníčka, náhrdelníky, svíčky, andílky...). 9. třída 
se postarala o občerstvení, párky a chlebíčky byly okamžitě pryč, osmáci na-
bídli výborné teplé toasty, rodiče si pochvalovali svařené víno a grog, kávu, čaj 
a cukroví od maminek nabídl stánek SPCHŠ. Všichni se dobře bavili a naladili 
se na vánoční atmosféru.
Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme krásné a spokojené Vánoce.

Prosinec v 1. B
My, prvňáčci, jsme se během prosince účastnili několika akcí. Ve 
třídě jsme si se svými maminkami vyrobili adventní věnce, přišel 
k nám Mikuláš s čerty a anděly a na každoročním  Vánočním jar-
marku u nás ve škole jsme rodičům zahráli pro radost krátkou po-
hádku „O lenivém zajíci“. Mezitím jsme se samozřejmě nezapomně-
li učit číst, psát a počítat...
VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 
2015  třída 1. B
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Tělocvičná	  jednota	  Sokol	  Dolní	  Chabry	  pořádá

S	  o	  k	  o	  l	  s	  k	  ý	  	  	  	  p	  l	  e	  s	  
který se koná v sobotu 17. ledna 2015

od	  20.00	  hodin	  v	  sokolovně

K	  tanci	  i	  k	  poslechu	  hraje	  skupina	  Druhej dech

Mikuláš v TJ ZŠ Chabry
2. prosince 2014 zavítal do  tělocvičny základní školy,   Mikuláš za podpo-
ry dvou strašných čertů a dvou andělů.
Toto setkání pořádala TJ ZŠ Chabry se základní školou a dobroty za sou-
těžení věnovala místní cukrárna. Soutěžení proběhlo v duchu sportovním 
a ve velmi dobré náladě za hojné účasti 95 dětí. Děti předvedly co se 
naučily a kromě sladkého balíčku si odnesly i nevšední zážitek.
Velký dík patří všem organizátorům z TJ ZŠ Chabry a ze základní školy.
Foto z Mikuláše je možno shlédnout na http://tjzschabry.rajce.idnes.cz
Ivana Rakovská TJ ZŠ Chabry

   Sport

Zlato v TJ ZŠ Chabry
V neděli  30.11.2014 se v T.J. 
Sokol Karlín uskutečnil celopraž-
ský míčový trojboj rodičů s dět-
mi, předškolních dětí a mladších 
žáků pořádaný Pražským sdru-
žením Sport pro všechny a Praž-
skými župami ČOS. Naše jedno-
ta tradičně vyrazila  zúčastnit se!
Soutěžilo se v kopu a hodu na cíl 
a v hodu na basketbalový koš.
V kategorii starších závodníků 
nás reprezentovali Jakub a Ton-
da Staňkovi, tyto dva chlapce 
musím pochválit za velmi spor-
tovní chování. V mladší kategorii 
TJ ZŠ Chabry opět bodovala a to 
díky chlapcům, kteří obsadili 1. 
místo, jmenovitě zlato si odnesl: 
Lukáš Jánoštík, Michal Kofroň, 
Martin Vecko, Tobias Hoffman 
a Matěj Havlíček.
Za děvčata bojovala statečně Katka Benková, Katka Čutková a Nela Fo-
itová.

Děkuji dětem za reprezentování TJ ZŠ Chabry a blahopřeji k dosaženým 
úspěchům a rodičům za podporu účasti svých dětí v tomto trojboji.
Foto z těchto závodů je možno shlédnout na http://tjzschabry.rajce.idnes.
cz    Ivana Rakovská TJ ZŠ Chabry

Slovo předsedy
Rok 2015 je pro chaberský fotbal velkou výzvou. 
Nejen proto, že naše týmy mají ambice postoupit ze 
svých skupin a některé se udržet v soutěži, ale také 
proto, že tento rok oslavíme devadesáté výročí klubu 
a to za oslavu stojí. Máme zažádáno na MHMP o do-
taci a do konce ledna budeme žádat o grant na mi-
nisterstvu školství, všechny podklady máme připrave-
né, tak by bylo úžasné kdyby chaberský fotbal dostal 

k devadesátinám peníze na stavbu nového areálu, což si určitě zaslouží.
Je na místě poděkovat všem lidem kteří se věnují dobrému fungování 
našeho klubu, ať to jsou trenéři, lidé kteří se starají o hřiště a zázemí přes 
praní prádla až po sponzory, kteří nezištně podporují náš fotbal. Všem 
dík a vydržte!
Hodně štěstí v roce 2015 přeje Vladimír Šmicer a výbor SK Dolní Chabry
Více na: www.skchabry.cz
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Otevřeno denně od 15 do 23 hodin

• točené pivo • kvalitní káva • domácí moučníky 
• denní nabídka polévek • teplých i studených jídel 
• široký sortiment nápojů

Trampolína pro děti i rodiče a ...mnoho dalšího!
Domácí zvířata vítána.

CAMP BAR 
– posezení v zahradě
vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě

www.campbar.webnode.cz

Zprávy z kulturní komise, inzerce

Nová kulturní komise představuje 
program

Kulturní a sociální komise, již v novém složení, oslavila závěr roku na 
předvánočním setkání se seniory, viz foto.
Senioři měli možnost vyjádřit k tomu, jaký program by si přáli připravit 
na  rok 2015. Nejčastější byl zájem o zájezd do termálních koupelí 
Podhájská, o návštěvy hradů a zámků, setkání se zajímavými osob-
nostmi, pokračování kavárničky, kulturní akce, výuku jazyků. Členové 
kulturní a sociální komise moc rádi zajistí takový program, aby v něm 
našel každý alespoň něco, co ho zajímá. 
Na leden 2015 připravujeme pro veřejnost setkání s autorkou úspěš-
ných knih a divadelních her, Milenou Štráfeldovou, redaktorkou Čes-
kého rozhlasu. Na programu bude vyprávění, autorské čtení  ukázky 
z poslední úspěšné knihy Guláš pro Masaryka a ochutnávka guláše. 
Zájemci si mohou knihu koupit a nechat si ji od autorky i podepsat. 
Setkání se uskuteční ve čtvrtek, 15.1. 2015 v 16 hodin v Chaberském 
dvoře. Vstup zdarma.
Oblíbené Kavárničky se budou v tomto roce konat v Chaberském 
dvoře vždy 1. a  3. čtvrtek v měsíci od 15, 30 do 18 hodin. Srdečně 
zveme na setkání staré i nové návštěvníky. V lednu se tedy sejde-
me ještě 29.1. V nejbližších termínech pozveme k besedě další zná-
mou osobnost, autorku mnoha knih a známou disidentku, dr. Jiřinu 
Šiklovou, dále uvítáme světoznámou sopranistku Markétu Mátlovou 
a také šéfredaktorku časopisu Český dialog a autorku knih o našich 
krajanech v USA, Evu Střížovskou. 
Ale to už je program na únor a ten ještě v následujícím čísle Zpravo-
daje upřesníme.   
V této chvíli přejeme všem čtenářům jménem naší komise všech-
no nejlepší do nového roku a těšíme se na společně strávený čas 
v tomto roce.
Za kulturní a sociální komisi

Věra Doušová, předsedkyně komise
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