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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SPOŘICKÁ – tentokrát trochu jinak
Chtěl bych se podrobněji
věnovat dopisu, který se
týká naší základní školy.
Předpokládám, že některé
detaily by mohly zajímat
více obyvatel (především
rodičů) Dolních Chaber.
Na úvod si dovolím podotknout, že zajištění dostatečného počtu míst pro žáky základní školy je stále naší prioritou. Dlouho
přehlížený, neúnosný stav místní školy byl jedním z hlavních
důvodů, který nás přivedl na radnici v Chabrech.
Podstatou dotazu je usnesení Rady MČ 6/15/RMČ ze dne
9.2.2015. Obec Bořanovice nás žádala o informaci k případnému umístění nespádových žáků do ZŠ Spořická 400. Rada
souhlasila s možností přijmout do naší školy nespádové žáky
1. ročníku pro školní rok 2015/2016. Bořanovice nemají vlastní
školu, a proto jsou děti odkázány na možnosti okolních škol.
Samozřejmě především příslušné spádové. Rodiče řeší nepříjemnou situaci tak, že podají přihlášky k zápisu do více škol. Následuje nepřehledné období, které deﬁnitivně řeší až ukončení
přijímacích řízení. Žádost Bořanovic byla proto jen informativní
a usnesení Rady MČ umožňovalo případné další jednání. Tato
krajní situace naštěstí nenastala.
Rád bych vysvětlil, proč Rada reagovala na žádost Bořanovic
kladně v situaci, kdy permanentně řešíme nedostatek míst v základní škole. Žádost byla do značné míry hypotetická, přesto
jsme chtěli vyjádřit solidární postoj. Jednalo se o výjimečný případ, který by paradoxně vyhovoval i aktuální potřebě naší školy.
V jednání bylo totiž rozhodnutí, zda pro školní rok 2015/2016
zřídí naše ZŠ dvě, nebo tři první třídy. Počet přihlášených prvňáků balancoval na hranici pro stanovení počtu 2 tříd s maximálním počtem. Přijetí několika nespádových žáků tak mohlo
rozhodnout o vzniku 3 tříd s ideálním počtem míst. Nakonec
rozhodla realita skutečně přijatých chaberských dětí. Pro tento
školní rok vzniknou tři první třídy.
Pisatelka se dále ptá, jak budeme v budoucnu řešit naplněnou
kapacitu školy, nedostačující místa ve školní družině a nízkou
kapacitu školní kuchyně s jídelnou.
V současnosti má ZŠ ještě malou rezervu v počtu žáků. Je to
způsobeno nízkým obsazením ve třídách druhého stupně. Demograﬁcká studie ovšem předpokládá, že rezerva bude v nejbližší době vyčerpána. Vzhledem ke skutečnosti, že ve spolupráci s ředitelstvím školy jsme už využili veškeré možnosti na
zřízení nových tříd (rozdělením stávajících, zřízením nových
v přístavbě a zrušením kabinetů), je další možností už jen přístavba školy.
Také požadavky na provoz školní družiny jsou již za hranou
možností stávající budovy školy (a přilehlých objektů). Stejný
stav platí i pro kuchyni s jídelnou a tělocvičnu.
Nechci se alibisticky odvolávat na minulost. Současné problémy
mají ale hlubší kořeny. Vzhledem ke skutečnosti, že s podobným stavem zápolí téměř na všech okrajových částech hlavního
města, budou důvody neutěšeného stavu zcela jistě systémové.
Ze všech těchto důvodů je zřejmé, že dostavba školy je nezbytná. Stavební povolení bude téměř jistě do dvou měsíců na
světě. Nejobtížnější etapu jsme již zahájili žádostí o dotace Ministerstva školství a Magistrátu hl. města Prahy.
Naším cíle nadále zůstává, aby chaberské děti absolvovaly
školní docházku v domovské škole.

Zápis do mateřské školky
Zápis do MŠ se koná dne 29.4.2015
od 15 hodin v Chaberském dvoře
v obřadním sále pro obě školky.
S sebou kopii občanského průkazu a kopii rodného listu dítěte.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ
dne 23. února 2015
Rada projednala
 návrh názvů nových ulic v lokalitě Beranov. Odsouhlasila tyto názvy: hlavní páteřová ulice ponese název K Beranovu, dvě vedlejší pak názvy Za Pískovnou a Za
Duvou.
Rada souhlasila
 s nákupem přívěsného vozíku k traktoru pro místní údržbu komunikací. Současný je vlivem stáří a opotřebení neopravitelně poškozen.
 s ﬁnanční spoluúčastí MČ na zpracování žaloby na Aktualizaci zásad územního
rozvoje HMP ve věci záměru silničního okruhu kolem Prahy a paralelní letecká dráha
Praha-Ruzyně, kterou zpracovává advokátní kancelář Dohnal & Bernard.
Rada vzala na vědomí
 výpověď z nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1327, k.ú. Dolní
Chabry, který byl užíván na základě nájemní smlouvy z roku 1995 pro zahrádkářské
účely. Současně schválila vypsání záměru na nový pronájem se stejným účelem.
Rada schválila
 prodloužení smlouvy na dodavatele údržby městské zeleně s ﬁrmou IRIS Španihel. Pověřila starostu k podpisu dodatku, který smlouvu prodlužuje do 1.4.2016.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ
dne 3. března 2015

Rada projednala
 návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný. Rada uložila starostovi projednat na nejbližším zasedání ZMČ.
Rada souhlasila
 s podáním žádosti o investiční dotaci na školství z rozpočtu hlavního města Prahy. Pověřila starostu a radního Cutycha zpracováním důvodové zprávy a odesláním
žádosti.
 s udělením ﬁnančního příspěvku divadelnímu spolku DIVOCH ve výši 15.000,– Kč. Příspěvek bude použit na zabezpečení a pořádání 3. ročníku březnového festivalu ochotnických divadelních souborů, který proběhne v březnu 2015
v Chaberském dvoře.
Rada vzala na vědomí
 zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ za rok 2014, při níž nebyly zjištěny nedostatky.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ
dne 18. března 2015

Zastupitelstvo souhlasilo
 s návrhem úpravy ﬁnančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem dle předložené varianty D, která vyplynula z jednání členské schůze Svazu MČ hlavního města
Prahy, jehož je MČ Dolní Chabry členem.
 s návrhem na rozpočtový výhled MČ na období 2015-2020.
 s návrhem na provedení změny v průběhu realizace stavby Beranov týkající se
objektů E a F spočívající ve vypuštění 2 domů objektu F, přičemž u objektu E budou 4
domy navýšeny o jedno podlaží. Stavební povolení vydané na 2 domy objektu F bude
zrušeno. Důvodem je vytvoření prostoru pro vznik centrálního parčíku s občanskou
vybaveností – kavárna.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
 zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za rok
2014, při nichž nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo
 rozpočet na rok 2015. Rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný.
 návrh na provedení kontrolního měření anténního systému mobilních operátorů
umístěných na ZŠ Spořická.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ
dne 23. března 2015
Rada jmenovala
 na návrh předsedkyně kulturní a sociální komise PhDr. Doušové tyto další členy:
pí Markantovou, Mgr. Šilhovou Šafránkovou a pana Slušného. Současně vzala na
vědomí, že z komise odstoupila pí Korejčíková.
Rada souhlasila
 se záměrem na vybudování malometrážních bytů v objektu č. p. 239/11 v ulici
Ústecká, kde budou v rámci programu „ Podpora výstavby podporovaných bytů pro
rok 2015“ vybudovány pečovatelské a vstupní byty dotované MMR.
Rada vzala na vědomí
 program Kulturního centra CHD na 2. čtvrtletí roku 2015, který předložila tajemnice ÚMČ.
Rada schválila
 žádosti o příspěvky na činnost na rok 2015 těmto subjektům: TJ ZŠ Chabry,
OSOP a Sedm paprsků ve výši 20.000,– Kč každému subjektu a 5.000,– Kč Mysliveckému sdružení Zdiby-Klecany. Příspěvky budou vyúčtovány do konce února t.r.
Současně schválila příspěvek ve výši 2.000,– Kč na akci „Candrbál chaberských pejskařů“, která se konala 20.2.2015.

Zprávy z úřadu

Ukliďme Česko
I Vy se můžete stát součástí
2. ročníku celorepublikové
dobrovolnické akce, jejímž cílem je odstranění nepořádku
z našich obcí, měst a přírody
během jediného dne.

18. dubna 2015
9:00 – 14:00 hod

Pojďme společně uklidit nepořádek
v našem okolí!

Do projektu se zapojí velká
část obcí v ČR, které tak provádí každoroční úklid černých
skládek a volně pohozeného odpadu, které jsou obce,
města nebo MČ nuceny hradit ze svého rozpočtu. Projekt
„Ukliďme Česko“ nabízí příležitost, jak efektivně během
jednoho dne uklidit svou obec
za pomoci dobrovolníků.

Registrace : webové stránky akce
nebo přímo u organizátora, kterým je
komise ŽP ve spolupráci
s referátem životního prostředí ÚMČ

Nechcete se také
přidat?

MOBILNÍ SBĚR NSKO
LOKALITA – ZASTÁVKA

DOBA STÁNÍ

28.04.2015 – úterý křižovatka Ulčova / Ústecká
15,00 – 15,20
Hrušovanské náměstí
15,30 – 15,50
Bílenecké náměstí
16,00 – 16,20
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

Místní poplatek
ze psů za rok 2015
UPOZORNĚNÍ pro občany Dolních Chaber, kteří dosud nezaplatili
místní poplatek ze psů splatný do 31. 3. 2015.
Vyměření nedoplatku platebním výměrem může být ze zákona navýšeno až na trojnásobek!!!
Gabriela Chamrová
referent DDP

JARO 2015
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU
POMOCÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ
SOBOTA - 02.05.2015
od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích:
1) Bílenecké náměstí - parkoviště u MŠ
2) Pod Křížem/U Větrolamu ve slepém zakončení u separací
SOBOTA - 09.05.2015
od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích:
1) Spořická na parkové zeleni naproti ZŠ
2) Protilehlá/Kobyliská - slepé zakončení
Stejně jako v loňském roce budou BIO VOK přistavovány
na max. 3 hod. Upozorňujeme občany, že v případě naplnění
kontejneru před uplynutím doby přistavení bude kontejner
odvezen a nový kontejner již přistavován nebude. U kontejnerů
bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
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.

Oznámení o svozu bioodpadu
v sezóně 2015

(nebezpečné složky komunálního odpadu)
DATUM

3

Svoz bioodpadu bude na území MČ probíhat každý sudý týden
v pátek, den prvního svozu je pátek 3.4.2015.
Doporučujeme, aby nádoby na bioodpad byly vlastníky na stanoviště vykládány večer před stanoveným dnem svozu.
Informace týkající se pravidelnosti svozu jsou aktualizovány na
www.psas.cz, tel. kontakt: 284 09 1451.

Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině
proběhne dne 11. května 2015 od 19. hodin v areálu CHABERSKÉHO
DVORA, Hrušovanské nám. 253/5 v prostoru před čajovnou.
Očkovací průkaz s sebou!!!
Gabriela Chamrová
referent DDP

Dopisy občanů

Potlesk pro DIVOCHa

Festival a Divoch

Dobrý den, dne 19.2. 2015 jsem viděla představení „Jen pro zvané“ a nechalo ve mě tolik emocí a dojmů, že bych ráda vyjádřila svůj dík všem
zúčastněným, kteří se postarali o dobrou náladu, nádhernou atmosféru
a zanechali stopu nezapomenutelných momentů...
Divadelní soubor Divoch sleduji už od jeho založení a viděla jsem všechny nazkoušené hry. Musím konstatovat, že je úžasné pozorovat tu gradaci
a postupné zlepšování. To nadšení, píli a úsilí, které do divadla všichni
vkládají a na výsledku to je vidět.
Jako vždy stojí v pozadí člověk, který má největší podíl na úspěchu herců
a proto hlavní poděkování a potlesk patří z mého pohledu režisérce nejen tohoto, ale všech představení, paní Aleně Borhyové, která dokázala
z herců vykřesat maximum a vytvořit tak věrohodné postavy. Stále se
musí mít na paměti, že se jedná o amatéry, kteří se scházejí a nacvičují
ve svém volném čase. A jestliže vím, že hru hrají dvě obsazení, tak je
zřejmé, že režisér všemu daroval čas dvojnásobný....a všechna příprava,
organizace, zodpovědnost – smekám.
Jen tak dál, toto je přesně jedna z těch věcí, které dávají smysl.
Petra Čavošová

Festival ochotnických divadelních souborů vnímám jako vrchol kulturní
sezony v Dolních Chabrech. Velmi oceňuji účast městské části jako spolupořadatele. Hlavní břemeno však spočívá na bedrech Divocha. A to ne
jednoho, ale celé skupiny členů souboru, kteří se organizace festivalu ujali
(měkké i je v koncovce správně, přestože muži jsou zde v menšině).
Jsem stále nadšenou podporovatelkou spolku. Od doby otce zakladatele
Jaromíra Schutze, přes Alenu Borhyovou, až po dnešní realitu, nového,
širšího vedení souboru.
Příprava a organizace festivalu, spolu s přípravou nového repertoáru Divocha jednoznačně dokazují, že týmová práce souboru prospívá. Duch
nadšení pro věc, prezentovaný především mladými (včetně paní Klocperkové) je vysloveně nakažlivý.
Už se netrpělivě těším na další aktivity Divochů.
Jana Nosková

Výstava

DUBEN 2015
Výstava „Ptačí oblast Čechy“ 1.4. – 27.4. 2015
Vernisáž 1. dubna v 17 h
Výstava fotograﬁí Ivana Dudáčka
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 2. patro

1.4. st 19:30 h Večer suchých
témat pro všechny Francouze
100% suchý humor
Improvizační divadlo R.A.C.I.
Vstupné 60 Kč Úřad Velký sál

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

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

Koncert

16.4. čt 18 h Květinová dílna

Věra Klásková, výborná zpěvačka, klavíristka a kytaristka, která je stejně dobrou
skladatelkou, textařkou a překladatelkou z angličtiny, vystudovala ﬁlozoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obojí v Praze). V Chaberském dvoře jsme ji přivítali v roce 2013 při krásném koncertu “Irské balady”
a posléze nás naladila svým “Malým adventním koncertem” na nadcházející čas
vánoční.
Pro letoší jaro nám se svým
synem Ondřejem Pourem
zahraje koncert “Irská inspirace”.
K vytvoření tohoto představení je inspirovala návštěva
Nashvillu v roce 2011. Ve
Dvoraně slávy viděli obraz
Zdroje country music, kde
jsou nejvýraznějšími ﬁgurami irští muzikanti a tanečníci. Obohatili tedy program
irských písní o několik country a folkových hitů s anglickými texty a uvádí je do souvislosti s původními zdroji.
Přijďte se nechat inspirovat!
21.4.2015 út 18 h

Výroba květinových broží z organzy pro dospělé a dospívající pod
vedením lektorky Jitky Kroupové
Vstupné 30 Kč

21.4. út 18 h Irská inspirace
Věra Klásková a Ondřej Pour v koncertu od irských balad k americkému folku a country
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

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

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

25.4. so 15 h Čarodějnická
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

Irská inspirace

Pohádka

dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

Čarodějnická pohádka Aneb o tom, jak
Ramcajda a Xana oslaví svůj svátek…

Připravujeme:

Dětské divadelní představení divadélka „PALEČEK“
25.4. 2015 od 15 h, vstupné 50 Kč

30.4. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací

12.5.2015 út 18 h Piaf známá neznámá
23.5.2015 so 15 h Honza a lesní skřítek pohádka

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 prostorách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

Chaberský dvůr

Druhé slavnostní chaberské
„Pasování na čtenáře“
V Místní veřejné knihovně v Praze - Dolních Chabrech
byli 17. března 2015 pasováni na čtenáře druháčci ZŠ
Praha - Dolní Chabry. Každou třídu do knihovny přivedli
jejich třídní učitelé. Slavnostního aktu se zúčastnil také
pan zástupce ředitelky školy Prom. ped. Martin Cutych,
který byl rovněž na čtenáře Chaberské knihovny pasován.
Poté všichni žáci včetně jejich učitelů Mgr. Jaroslava Hudáka (2. A) a Mgr. Ludmily Mašátové (2. B) prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám
hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec
všichni obdrželi Čtenářský certiﬁkát a naučnou knihu
o lidském těle na památku.
Ráda bych touto cestou poděkovala Pasovací komisi,
jmenovitě paní Klocperkové, paní Kučerové a kolegovi
Zdeňku Šírovi za profesionální výkony. Veliký dík patří
fotografovi panu Pavýzovi, který pořídil fotodokumentaci
k této slavnostní příležitosti.
Akci jsme si všichni užili a už dnes se těšíme na další
čtenáře naší knihovny.
Klára Zuzáková, knihovnice

Přivítání jara
na Dvorečku
V březnu jsme na tvořícím Dvorečku
přivítali jaro výrobou věnců. Práce
maminky a jejich malé pomocníky
bavila a výsledek jim udělal nefalšovanou radost.
Originální ručně vyrobená jarní dekorace tak zdobí nejednu chaberskou domácnost.
Za Dvorečkovský tým
Klára Zuzáková

květinová dílna
Přijďte si vyrobit květinové brože
na sako či šaty z organzy a korálků.

Těším se na vás ve čtvrtek 16. 4. 2015
v 18 hodin v Chaberském dvoře. Jitka Kroupová
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6 Školy, komise, sdružení

Program, který připravila na duben Kulturní a sociální komise ve
spolupráci s Kulturním centrem
Městské části Praha Dolní Chabry
Velikonoční koncert pro vás připravil pěvecký sbor Camera Chabra pod vedením dirigenta, Profesora Lubomíra
Mátla, na Pondělí velikonoční, od 15 hodin v kostele stětí
sv. Jana Křtitele. Všichni jste srdečně zváni.
Konečně můžeme potěšit všechny zájemce, že se nám
podařilo zajistit na konec dubna zájezd do termálních
lázní Podhájská, jde o 4 denní zájezd , který se koná od
30.4. do 3.5.2015. Voda v termálních lázních Podhájská je
unikátem srovnatelným s vodou Mrtvého moře. Termální
voda je slaná, léčivě působí na lidi, kteří trpí průduškovými
nemocemi a nemocemi dýchacích cest. Ve vodě se vyskytuje prvek Lithium, který pomáhá při léčení dny, dále jsou
tady jodidy, které stimulují štítnou žlázu. Ve vodě jsou zastoupeny sloučeniny vápníku působící na pohybové ústrojí a na bolesti zlomenin. Dále jsou tu bromidy zmírňující
bolestivé stavy. Termální voda světového unikátu dobře
působí na lidi trpící revmatismem, cévními a kloubními nemocemi, přetrvávajícími bolestmi zad. Jsou tu zastoupeny
sírany, které pomáhají při léčení ekzémových onemocnění, jako je lupenka, atopický ekzém apod. Při hromadném
koupání nevznikají žádná onemocnění, protože tato slaná
voda ihned zanesené bakterie likviduje a nedovoluje jejich
množení.
Zájemci o účast se mohou hlásit a zaplatit zájezd u členek Kulturní a sociální komise ve čtvrtek, v termínu konání
Kavárničky, tj. 9.4. od 16 do 18 hodin v Kulturním centru
Chaberského dvora, cena zájezdu je 2200.-Kč. V ceně je
zahrnuto ubytování, doprava, vstupné do zámku v Lednici
, oběd při cestě tam v okolí Lednice a jedna společná večeře v Podhájské. Pokud se přihlásí velký počet účastníků,
mají přednost ti, kdo se přihlásili dříve a senioři. Autobus
bude vyjíždět ve čtvrtek, 30.4. v 8 hodin ráno od základní
školy, návrat bude v neděli 3.5. v pozdních večerních hodinách.
Kavárnička s programem bude ve čtvrtek, 23.4. od 15 hodin a vystoupí na ní talentované děti, které nám zazpívají
a zahrají na své nástroje v obřadním sále Chaberského
dvora. Všichni zájemci o program jsou srdečně vítáni.
Věra Doušová

Květen 1945 v Dolních Chabrech
Sobota 25. dubna 2015 od 10 do 17 hod

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Knorův statek

10 hod Štěpán Svoboda - s organologem
nejen o chaberských varhanech

Výstava o posledních dnech
2. světové války v Dolních Chabrech

13 hod Filip Turchych - slovo varhanáře
o opravě chaberského nástroje

- historické dokumenty, fotografie, deníky,
vojenské uniformy a válečné artefakty

15 hod Přednáška o kostele a jeho malbách

Aktivity pro děti

16 hod Tereza Balonová - kytara a zpěv
- píseň Chaberské zvony, Salomé,
Alchymista
Po celý den otevřená zvonice
Bílenecké náměstí
Praha 8 - Dolní Chabry

- hledání pokladů s detektorem

Občerstvení na dvoře statku
www.osop-chabry.cz

Spojení: Kobylisy metro C,
autobus 162, zast. Bílenecké nám.

Dny otevřených dveří kulturní památky
v roce 2015
V Dolních Chabrech v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele budou pro velký
zájem probíhat „Dny otevřených
dveří“ a to každou první sobotu
v měsíci od 13 do 17 hod. (květen až listopad 2015). Tato běžně
uzavřená kulturní památka je často vyhledávána milovníky historie
a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let a je již čtvrtou
sakrální stavbou na témže místě.
Obdivovat zde můžete nejen samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou, ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Prezentovány budou archeologické nálezy s románskými reliéfními dlaždicemi, náležící předešlé stavbě – velké rotundě.
Pro návštěvníky bude také otevřena zvonice s původními zrestaurovanými zvony.
Budeme se těšit také na vás „Chaberáky“.
Členové OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s., www.osop-chabry.cz

Třetí ročník březnového festivalu
ochotnických divadel
V březnu se pod hlavičkou místního divadelního souboru DIVOCH
a za spolupráce MČ Dolní Chabry uskutečnil tradiční ochotnický festival. Zájem diváků byl opět obrovský, o čemž svědčí téměř okamžité
vyprodání nabídnutých diváckých permanentek, ale stejně nadšený
byl i ohlas oslovených souborů, kteří se do Chaber velmi těší a již
předem potvrzují účast i na budoucích ročnících.
K datu uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje jsme měli možnost shlédnout
dvě představení:
Festival 5. března zahájil starosta Miroslav Malina spolu s Alžbětou Kalendovou, členkou souboru DIVOCH, a čestným hostem festivalu, hercem
Ivanem Jiříkem, kterého můžete znát mj. z jeho působení v Divadle pod
Palmovkou nebo ze seriálu Cesty domů. Následovala půvabná pohádka
pro děti i dospělé „Jak Kašpárek vařil živou vodu aneb O pyšné base“
v podání loutkového divadla Jiskra, která všechny pobavila a díky odkrytému vedení loutek také odhalila některé z úžasných loutkářských triků. Po
přestávce následovaly individuální výstupy s loutkou, které na diváky zapůsobily nejen poetickými náměty, ale také mistrovským vedením loutek.
Druhý festivalový večer proběhl 12. března, kdy vystoupil (na festivalových
prknech již podruhé) soubor Nepřijatelní se hrou „Wódny muž“. Soubor
opět dovezl silný lidský příběh, tentokrát z tajemného prostředí lužických
Srbů. Příběh rebela Toma balancujícího mezi nenávistí vůči konzervativní
poněmčené společnosti a láskou k lužickosrbskému folklóru dojal nejednoho diváka. Uchvacující byla i práce se světly, hudbou a minimalistickou
scénou, která celé inscenaci dodala vskutku podmanivou atmosféru.
O dalších představeních a průběhu festivalu se dočtete v následujících
vydáních Zpravodaje.
Žijte s námi naše divadlo

- dílničky pro děti

Jakub Hojka, dramaturg souboru DIVOCH

Sport

Začala jarní fotbalová sezóna 2015

SPORT
FOTBAL DUBEN 2015
Muži A
Zápasy doma
Chabry – Kyje Praha 14
Chabry – Hostivař

04. 04. 2015, 16:30
18. 04. 2015, 17:00

Zápasy venku
Loko. Vltavín B – Chabry
Praga – Chabry

11. 04. 2015, 14:00
25. 04. 2015, 10:30

Muži B
Zápasy doma
Chabry B – Satalice
Chabry B – Xaverov

05. 04. 2015, 16:30
19. 04. 2015, 17:00

Zápasy venku
King – Chabry B
Klánovice – Chabry B

11. 04. 2015, 11:00
25. 04. 2015, 17:00

Mladší dorost
Zápasy doma
Chabry – Slavoj Podolí
Chabry – Bohnice

11. 04. 2015, 10:45
25. 04. 2015, 10:45

Zápasy venku
Suchdol – Chabry
Březiněves – Chabry

04. 04. 2015, 14:00
18. 04. 2015, 15:00

Starší žáci

Tělovýchovná jednota
ZŠ Chabry
ve spolupráci se ZŠ Dolní Chabry
pořádá

XXI. ročník Velikonočního turnaje
ve stolním tenisu

Zápasy doma
Chabry – Dukla C
Chabry – Loko. Vltavín

12. 04. 2015, 10:30
29. 04. 2015, 17:30

Zápasy venku
Vršovice – Chabry
FA Praha – Chabry

18. 04. 2015, 10:45
25. 04. 2015, 13:30

Mladší žáci
Zápasy doma
Chabry – PSK Union
Chabry – Braník B

11. 04. 2015, 09:15
25. 04. 2015, 09:15

Zápasy venku
Háje B – Chabry

18. 04. 2015, 12:15

Starší přípravka
Zápasy doma
Chabry – Tempo

26. 04. 2015, 17:00

v pátek 10.4.2015 od 12 do cca 15 hod pro kat. děti 1 až 3 třídy
pro kat. žáků a žákyň 4 až 6 třídy
pro kat. žáků a žákyň 7 až 9 třídy

Zápasy venku
Aritma – Chabry

17. 04. 2015, 17:00

v sobotu 11.4.2015 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži,

Mladší přípravka

_______________________________________________________________

Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu.

Zápasy doma
Chabry – Uhříněves
Chabry – Junior

12. 04. 2015, 09:00
19. 04. 2015, 15:00

Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do pátku 3.4.2015 do 14 hodin, ostatní
telefonicky na číslo 723 127 130 (pan Vokáč-ředitel turnaje) do 3.4.2015.
Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac2@seznam.cz.

Zápasy venku
Aritma – Chabry
Zličín – Chabry

10. 04. 2015, 17:00
24. 04. 2015, 17:00

První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní
poháry TJ ZŠ Chabry.
Startovné pouze v kategorii dospělých 100.- Kč, členové TJ 50.- Kč
Jaroslav Vokáč
ředitel turnaje

Další informace na:
www.skchabry.cz
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Camp	
  Bar,	
  Praha	
  –	
  Dolní	
  Chabry	
  
si	
  Vás	
  dovoluje	
  pozvat	
  na	
  

IV.	
  Swingový	
  večer,	
  
který	
  se	
  koná	
  23.dubna	
  2015	
  
od	
  18	
  hodin.	
  
Vstup	
  volný.	
  
	
  

	
  	
  	
  Mimořádný	
  zážitek,	
  
speciální	
  menu!	
  
Těšíme	
  se	
  na	
  Vás.	
  
	
  

Omezený	
  počet	
  míst,	
  doporučujeme	
  rezervaci.	
  
Vstup	
  z	
  ulice	
  Obslužné	
  nebo	
  Na	
  Šubě.	
  
Camp	
  Bar	
  tel:	
  603942601,	
  campbar@seznam.cz	
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Jaroslav Nedvěd

+420 725 293 032
www.remaxandel.cz
jaroslav.nedved@re-max.cz

etika - individuální přístup - kompletní servis - moderní technologie - úsměv

Inzerce
v Chaberském
zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali
na emailovou adresu inzerce@dchabry.
cz nejpozději do 15. dne v měsíci.
Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně nebo složit hotově v pokladně
Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry nebo
pokladně Kulturního centra.
Šablonu pro výpočet ceny inzerce
v Chaberském zpravodaji v pdf formátu
naleznete na internetových stránkách
MČ Praha-Dolní Chabry (www.dchabry.
cz), v sekci Chaberský zpravodaj.
Formát inzerce může být otočen o 90o,
případně rozměry (poměr stran) upraveny, ale výsledná plocha inzerátu zůstává
zachována.
Inzerát může být ve formátu tif, jpg, pdf,
gif, png, po domluvě i v dalších. Důležité
je, aby byl v tiskové kvalitě minimálně
300 dpi a byl připraven v objednané velikosti.
-red-

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.
dchabry.cz. Šéfredaktor: Prom. ped. Martin Cutych. Redakční rada: Hana Francová, Mgr. Klára Zuzáková, Bronislava Kukurová, Miroslav Malina. Graﬁka: Hana Francová.
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653.
Příští uzávěrka: 15. 4. 2015 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).

