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Zprávy z úřadu

 
Rada vzala na vědomí

 � výroční zprávu ZŠ Spořická  za školní rok 2014/2015,
 � informaci o výši peněžních darů za 3. čtvrtletí roku 2015 ZŠ,
 � vydání stavebního povolení na dostavbu ZŠ.

souhlasila
 � s uzavřením darovacích smluv fyzickým osobám v souladu s § 89, záko-
na č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze dle předloženého návrhu,
 � s realizací výměny rozvodů ÚT ve 4. NP ZŠ. Havarijní opravu bude vy-
konávat firma INSTAMA s.r.o. Rada pověřila starostu k podpisu smlouvy.
 � s opravou dřevěného můstku pro pěší přes potok u prostředního rybníka, 
která by měla být realizována v průběhu prosince t. r.,
 � s opravou hřbitovní zdi ve východní čísti starého hřbitova. Oprava bude 
provedena firmou RENASTAV s.r.o.

schválila
 � rozpočtové opatření č. 3 v roce 2015. Uložila starostovi předložit na nej-
bližším zasedání ZMČ,
 � finanční dar pro zájmové sdružení Sedm paprsků na provoz pěveckého 
sboru Camera Chabra ve výši 10.000,- Kč,
 � finanční dar pro TJ Sokol ve výši 30.000,- Kč, který je účelově určen na 
nezbytné opravy v objektu sokolovny,
 � finanční dar pro SK Dolní Chabry ve výši 30.000,- Kč, který je účelově ur-
čen na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci fotbalového areálu.
 � U všech výše uvedených darů pověřila starostu podpisem darovacích 
smluv.
 � odměny ředitelkám základní a mateřské školy za příkladné plnění pra-
covních úkolů v 2. pololetí šk. r. 2014/2015. Odměny budou hrazeny z ušet-
řených mzdových prostředků a z fondu odměn těchto organizací v souladu 
s příslušnými prováděcími předpisy.

Úvodní slovo 
Miroslav Malina,
starosta MČ 
Už se pomalu stává tradicí, že 
počasí nebere na vědomí ak-
tuální datum. Vánoce proběh-
ly v téměř jarní pohodě. Dou-
fám, že to na jejich kouzlu nic 
zásadního neubralo a děti i do-
spělí byli spokojeni. 
Nepolevujícím tempem už krá-
číme vstříc dalšímu roku. Co 
od něj můžeme v naší měst-
ské části očekávat? Podaři-
lo se alespoň částečně napra-
vit dotační vztahy magistrátu a 

městských částí. Z toho vyplývá vyšší finanční příjem, a tedy i mož-
nost volnějšího rozhodování o místních záležitostech. 
V oblasti investic se snad dočká realizace už několikrát avizovaný 
kruhový objezd na Spořické za podjezdem k Ďáblicím. V jednání je 
celková rekonstrukce s úpravou dopravního režimu na Ústecké. Zde 
představují velkou komplikaci rozvodné sítě uložené v tělese komu-
nikace, které vyžadují generální opravu. Problémy způsobené delší-
mi uzávěrami asi nemusím podrobně popisovat. 
Stále se také nevzdáváme záměru na vybudování chodníku a au-
tobusové zastávky na Spořické do Čimic. Zde se nedaří vyřešit ma-
jetkoprávní vztahy. 
Zcela zásadní kapitolou je dostavba základní školy. K Vánocům 
jsme dostali stavební povolení. Tím byla ukončena anabáze vzni-
ku projektu. Některé důvody zpoždění se podařilo postupně odstra-
nit, některé jsou dosud nepřekonatelné (například zřejmý nesmysl 
klasifikace ulice V Kratinách, v územním plánu hlavního města jako 
veřejná zeleň celoměstského významu) a bylo nutné kvůli nim část 
projektu přepracovat. 
Zahájili jsme přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby – prv-
ní etapou by měla být dostavba severního, technického křídla se 
šatnami, kuchyní, jídelnou a dvěma tělocvičnami. Předpokládaný 
termín realizace je prozatím rok 2017. 
Již tento rok by se ale měla stát realitou mateřská škola v Beranově, 
kterou vybuduje a bezplatně obci předá developer tamní výstavby. 
Společně s dopravní policií hledáme možnosti jak zvýšit bezpečnost 
především chodců v ulicích Ústecká a Spořická. Pro děti a seniory 
se tyto ulice stávají nepřekonatelnou překážkou. 
Vítej, roku 2016!                                                             starosta MČ 

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
  5.01.2016  od 12.00 do 14.30           11.02.2016 od   8.00 do 11.00 
14.03.2016  od 14.30 do 17.00           20.04.2016 od 10.30 do 13.30 
24.05.2016  od 12.00 do 14.30           29.06.2016 od 14.30 do 17.00 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
Ducato  označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparko-
vaném na park. u úřadu MČ, Hrušovanské náměstí 253/5, Dol-
ní Chabry.  

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Praž-
ská plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha – Dolní 
Chabry nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mo-
bilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i poten-
ciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitos-
ti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních 
míst v Praze 2  a  4.
Bližší info. na tel. číslech  267175366  a  267175202,  www.ppas.cz

Výběr ze zasedání rady  
dne 23. listopadu 2015

Dovolte, abych na prahu roku 2016 popřál Vám 
všem hodně zdraví a spokojenosti. 

Starosta MČ, Miroslav Malina

Anténní systémy mobilních operátorů na budově ZŠ
V případě zjištění poruch v příjmu televizního signálu v okolí základní 
školy je možné se obrátit se stížností přímo na operátory
Vodafone: 800770077, O2: 800020202, T-Mobile: 603603663

 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

 � rezignaci předsedy kontrolního výboru (dále jen KV) Z. Šíra. Současně 
doplnilo KV o nové členy, kterými se stali: J. Vokurka, Mgr. P. Richter a M. 
Knížek.  V souvislosti se jmenováním Mgr. Richter rezignoval na funkci čle-
na finančního výboru (dále je FV). Následně byl novým předsedou KV zvo-
len J. Vokurka. Poté byl FV doplněn o chybějícího člena, kterým se stala 
Mgr. Šilhová-Šafránková.

odsouhlasilo
 � závěrečnou fázi havarijní opravy vnitřních rozvodů topení přístavby ZŠ. 
Na základě výsl. výběr. řízení  se dodavatelem stala firma INSTAMA, s.r.o.

projednalo 
 � rozpočtové opatření č. 3 v roce 2015 dle návrhu, který předložil předseda 
finančního výboru Ing. Křivánek.
 � žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí týka-
jící se západního připojení v lokalitě Beranov. Souhlasilo s návrhem nové-
ho napojení západní části obytného souboru Nové Chabry na ul. K Ládví.

schválilo
 � rozpočtové provizorium na rok 2016 dle zásad hospodaření v období 
rozpočtového provizoria na rok 2016 do doby schválení rozpočtu hlavní-
ho města Prahy.

pověřilo
 � finanční výbor ke kontrolám hospodařením zřízených příspěvkových or-
ganizací za rok 2015. 
 � kontrolní výbor ke kontrolám darovacích smluv za rok 2015.

souhlasilo
 � se změnou Jednacího řádu ZMČ, která se týkala délky diskusních pří-
spěvků, která je nově omezena 3 min. předkladatele, 3 min. 1. diskuzního 
vystoupení, 2 min. doplňujícího vystoupení, přičemž nikdo nemůže v téže 
věci vystoupit vice než 2x.
 � s účelově neurčeným darem pro SCHŠP ve výši 9.015,- Kč. Dar bude re-
alizován do 31.12.2015.
 � s žádostí společnosti VODAFONE CR a.s. o rozšíření stávající základno-
vé stanice na budově ZŠ o 3 ks antén.
 � s finančním darem pro MŠ Chaberáček ve výši 147.196,- Kč, kterým bu-
dou pokryty náklady za opravu dopadové plochy u hrací sestavy v objektu 
MŠ. Pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
dne 9.12.2015
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Zprávy z úřadu

Předvánoční posezení pro seniory 
Připravili tentokrát členové Kulturní a sociální komise v místní sokolovně.
Odpoledne zahájil pan starosta, který popřál seniorům do nového roku 
všechno nejlepší. První část programu vytvořily chaberské děti pod skvě-
lou režií Katky Šilhové Šafránkové. Talentované děti z naší městské čás-
ti zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje a recitovaly a my všichni di-
váci jsme se nejen dobře bavili, ale byli jsme také pyšní na to, že máme 
mezi sebou takové talenty. 
V druhé části programu vystoupil divadelní spolek Divoch s vánočním 
pásmem. Divoch je soubor, který nikdy nezklame, jeho inscenace jsou 
vždycky povedené a mají mnoho diváků. Stejně tomu bylo také tento-
krát,vystoupení provázel velký potlesk diváků.
Co ještě dodat? O vynikající pohoštění a vánoční výzdobu sezaslouži-
la rodina Němcova, a tak jsme my, diváci, seděli, dívali se na pěkný pro-
gram, konzumovali dobré jídlo a pití a užívali si pěkného sobotního od-
poledne. 

Místní poplatek ze psů za rok 2016
je splatný od 01.01.2016 do 31.3.2016
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 registru 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 pozděj-
ších 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 po-

živatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

•	 300,-	Kč za druhého a každého dalšího psa chovanho 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 objek-

tů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlída-
ného objektu

•	 900,-	Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného ke 
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 po-
datelně   ÚMČ Dolní Chabry,  
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním 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 zvěrolékaře nebo čestným  prohlášením /
pokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor  doda-
tečně/

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 , 
gabriela.chamrova@dchabry.cz 
MHMP Registrace chovatelů psů 
(přihlašování, odhlašování a hláše-
ní změn) je v náplni činnosti  odbo-
ru živnostenského a občanskospráv-
ního  MHMP) Marek Jančík referent 
živnostenského rejstříku +420 236 
00 2254  Marek.Jancik@praha.
eu Danuše Michalovávedoucí od-
dělení sekretariátu a živnostenské-
ho rejstříku +420 236 00 2230 Danu-
se.Michalova@praha.eu Jana Míko-
vá referentka živnostenského rejstří-
ku +420 236 00 3102 Jana.Mikova@praha.eu Klára Nováková referentka živnos-
tenského rejstříku +420 236 00 2257 Klara.Novakova@praha.eu Helena Tichá 
referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2392  Helena.Ticha@praha.
eu Markéta Třešňáková referentka živnostenského 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 majitele 
aj. lze zaslat poštou nebo na některý z výše uvedených kontaktních emailů, pří-
padně prostřednictvím datové schránky Hlavního města Prahy č. 48ia97h.  
Vzory	tiskopisů	: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_
sluzby/elektronicka_podani/-publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_za-
ridit-zivotni_prostredi-registrace_zvirat-ZS295.html, http://www.praha.eu/
jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/-publish-por-
tal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivotni_prostredi-registrace_zvira-
t-ZS296.html, http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/po-
platky/mistni_poplatek_ze_psu.html  
Dne	1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 
11a zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní po-
licie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u 
správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místního po-
platku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně zá-
vazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů. 
Volný	pohyb	psů	MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb 
psů. Každý 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.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, 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 ochra-
ně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst. 2,  ve znění poz-
dějších předpisů.                                                 G. Chamrová, referent ÚMČ

Komise

Kulturní a sociální komise pořádá 
6. a 20.1. tradiční kavárničku. První z nich bude jen povánoční pose-
zení při kávě a chlebíčku, druhá pak s programem podle vašich přání 
(sledujte vývěsky).  
Srdečně zveme zájemce v 15,30 do Chaberského dvora.

Blahopřání nejstarší občance obce
Paní Bohumila Rybníčková z Dolních Chaber, 
která se narodila 15. listopadu roku 1919, pa-
matuje nejen průvod  tatíčka Masaryka obcí 
a práci v Malínského cihelně, ale i chmurné 
dny 2. světové války. Je nejstarší chaberskou 
občankou a dodnes dokáže o svých zážitcích 
vyprávět a vzpomínat na ně. My jí tímto do-
datčně gratulujeme k 96. narozeninám a pře-
jeme jí do dalších let hlavně spoustu síly, elá-
nu a pevné zdraví.                Členové OSOP

Všichni diváci dostali čisté pa-
píry, aby měli možnost zhod-
notit letošní činnost komise 
a navrhnout aktivity pro příští 
rok. Mnohokrát zaznělo podě-
kování a pochvala za činnost 
komise, mnohokrát chtějí se-
nioři opakovat zájezdy do ter-
málních koupelí a na české zámky, dílničky. Z nových námětů se nej-
častěji objevovalo přání pozvat herce, pozvat dechovku, podívat se do 
Vídně. Děkujeme všem seniorům za jejich přízeň a budeme se i v tom-
to roce snažit vymyslet pro ně zajímavé aktivity.
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LEDEN 2016
Výstava v Galerii KC
Galerie neobsazena z důvodu plánových úprav interiérů

5.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

6.1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise 

12.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

16.1. so 15.00 h., Mrazík
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

19.1. út 9:30 – 11:00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

20.1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise

26.1. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

28.1. čt 18.00 h., Chaberské večery poezie
poetické pásmo v podání Divadelních ochotníků chaberských 
DIVOCH 
s tématem „Česká poezie 19. století – od romantismu k poetismu
a realismu”
Vstup volný, Malý sál Kulturního centra

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

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
vždy od 1. v měsíci, pokud není uvedeno jinak

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

Pohádka 16.1. so 15 h. 
O hodné Máše a hloupé Paraše aneb  
Mrazík po našem
Autorské představení na motivy rus-
ké národní pohádky pro dva herce  
a osm loutek. Pohádka je vhodné 
pro děti od 4 do 9 let.
Úřad, Velký sál

Večer poezie 28.1.čt 18 h.

Poděkování za Dvoreček
Dobrý den,
ráda bych v předvánočním čase vyjádřila velký dík za Dvoreček pro děti, pořádaný 
v Chaberském dvoře. Takto pěkně vedenou aktivitu pro děti, jsem dlouho nemohla 
nikde najít. Naprosto ůžasné, všestranné úterní dopoledne. Velký dík Kláře Zuzáko-
vé a Daně Ondráčkové. Prosím vydržte, našim dětem i nám se u Vás moc líbí. Ješ-
tě jednou, díky!
S pozdravem,                                               Mgr. Petra Bartošová, vděčná maminka

Dobrý den,
tímto bych Vám ráda poděkovala za přátelské a konstruktivní vedení „klubu“ mami-
nek s dětmi - Dvoreček. 
S dcerou Terezkou navstěvujeme Dvoreček už druhým rokem, vždy nemůže dospat 
a velmi se těší na společné chvíle v kolektivu svých kamarádů. Tvořící část rozví-
jí její motorické a kreativní schopnosti a doma se pokaždé chlubí co sama vyrobila, 
vždy odcházíme s nově naučenou písničkou, či básničkou. Dvoreček je velkým pří-
nosem. S pozdravem a přáním klidu a pohody Vánočních svátků, štěstí a zdraví do 
nového roku                                                                                       Kateřina Doležalová 

Dobrý den,
ráda bych touto cestou moc poděkovala týmu Dvorečku, který od tohoto října pra-
videlně každé úterý s dvouletou dcerkou navštěvujeme, za jeho snahu, obětavost 
a vřelost. Pokaždé se moc těšíme zejména na dílničku, ze které jsme s přinesly již 
plno zdařilých výrobků, na které jsme moc pyšné – například vánoční svícen, tučňá-
ka či podzimního draka, zdobící dětský pokojíček. Dcerka se na Dvorečku naučila 
plno nových říkanek, které celé rodině často a ráda přeříkává. Nezapomenutelným 
okamžikem byl pro nás pro obě také příchod Mikuláše, čerta a anděla a velmi přívě-
tivá předvánoční atmosféra. Obě doufáme, že Dvoreček bude pro malé děti a jejich 
rodiče otevřen ještě po dlouhou dobu.
Čtenářka Chaberského zpravodaje a maminka      PhDr. Kamila Svobodová, Ph.D.



Ohlédnutí za akcemi KC CHD v roce 2015  

9. ročník Krajanského festivalu 9. ročník Krajanského festivalu

1. ročník Dne rodiny 1. ročník Dne rodiny 3. knihovnická noc 3. knihovnická noc

velký adventní koncert beseda pro ZŠ jazzový večer v KC CHD

letní dílna letní výstava léto s Knihulkou pohádka pro MŠ

letní výstava vánoční dílna malý vánoční koncert

   Chaberský dvůr   54   -



Inzerce

Inzerce

Školy, sdružení

Ještě něco málo z naší ,,Pohádkové  
školičky,, - MŠ Bílenecké náměstí 
Máme tu prosinec – měsíc dlouhých tmavých nocí. Všechny děti ze školky se těší na 
Vánoce, ale to nejen na ten jeden Štědrý den. 
Před spinkáním se čtou vánoční pohádky, 
každý den se odečítají dny z adventního ka-
lendáře. Jeden den byla školka plná čertíků, 
proběhla mikulášská nadílka a vánoční diva-
dýlko. Vrcholem pro děti, rodiče a paní učitel-
ky bylo již tradiční vánoční setkání na nádvoří 
Chaberského dvora. Děti si pro rodiče nacvi-
čily básničky a písníčky, přilétly na dvůr jako 
andílci se svíčkami a naopak obdarovaly ma-
minky dárkem, který pro ně ve školce vyrobily. 
Společně si ozdobili vánoční stromeček a po-
přáli si krásné Vánoce a šťastný nový rok. Po vánočních prázdninách se děti vrátí do 
školky a naučí se zase tolik nových věcí. A jako indiáni budou pokračovat ve své ce-
loroční hře, kde zkoumají čtyři základní pojmy života - zemi, vodu, slunce a vzduch.

 
 

Základní škola Praha -  Dolní Chabry 
pořádá 

v pátek 15.1.2016  od 8 do 12:30 hodin   
Den otevřených dveří  

Srdečně zveme všechny zájemce,  
aby si prohlédli budovu školu  

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

První turistická známka v Chabrech
Milým suvenýrem z cest jsou turistické známky, které si lidé mohou za-
koupit na dvou tisících vybraných místech. Označují historicky, geogra-
ficky či kulturně významné body v krajině České republiky, které jsou tu-
risticky atraktivní. Pro získání známky je zapotřebí splňovat řadu kritérií 

a projít hlasováním turistů. Občan-
skému sdružení se v roce 2015 po-
dařilo projekt prosadit a kostel Stětí 
sv. Jana Křtitele prošel úspěšně hla-
sováním. Pokud jste sběrateli těch-
to číslovaných dřevěných koleček 
nebo správnými patrioty obce, ne-
měla by vám tato turistická znám-
ka v hodnotě třiceti korun určitě chy-
bět. Je k zakoupení v KC Chaber-
ský dvůr či na Bíleneckém nám. v 
kavárně Pod pavlačí. Koupí znám-
ky v kavárně přispíváte zároveň na 
opravy románského svatostánku.

Za OSOP  Martina Mrňavá  www.osop-chabry.cz

šťastný 
nový rok

2016
přeje

Občanské sdružení 

na ochranu památek 

v Dolních Chabrech

 
www.osop-chabry.cz
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Toužíte otevřít vlastní lékařskou praxi, kavárnu nebo květinářství? Máte spoustu plánů, ale dosud jste neměli příležitost  
a vyhovující zázemí? V Nových Chabrech můžete proměnit své sny ve skutečnost. Můžete být u budování nového komerčního 
centra hned od začátku a určit si vhodné parametry svého prostoru. Stavět začneme, jakmile bude vydáno stavební povolení,  
počátkem roku 2016!

Rádi přijímáme také podněty od obyvatel - chybí vám v okolí jakákoli služba? Cukrárna, bankomat nebo obchod s potřebami 
pro zvířata? Dejte nám vědět a my je budeme v novém komerčním centru preferovat.

„V Dolních Chabrech a okolí se nachází pouze pár prodejen typu večerka a dvě restaurace. Existuje zde silná poptávka po větší rozmanitosti 
obchodů i služeb, která s novou výstavbou ještě zesílí. Rádi bychom proto v dvoupodlažním centru vytvořili snadno dostupnou nabídku 
všeho, za čím musí současní obyvatelé lokality dojíždět,“ uvedl Tal Grozner, ředitel developerské společnosti Star Group.

Územní rozhodnutí pro komerční budovy a mateřskou školu bylo vydáno. Stavba by měla být zahájena co nejdříve, počátkem roku 
2016. Dvoupatrové centrum nabídne 1230 metrů čtverečních celkové pronajímatelné plochy pro umístění obchodních jednotek v každém 
podlaží. Rozměry jednotek od 31 do 206 metrů čtverečních a jejich uspořádání záleží na složení obchodníků. Čím dříve se tedy nájemce 
začne o prostory zajímat, tím více je bude moci ovlivnit. 

„Centrum bude realizováno u vjezdu do nového rezidenčního projektu Nové Chabry. Vstupy do komerčního centra budou přímo z ulice 
Kobyliské nedaleko autobusové zastávky. K dispozici budou také parkovací místa. Nájemci si zde mohou zvolit velké prosklené výlohy  
i venkovní posezení, vhodné pro klienty restaurace nebo kavárny. Návštěvníky potěší vnitřní atrium mezi budovami, s lavičkami, zelení  
a kašnou pro odpočinek,“ uvedl Tal Grozner.

Cílem centra je nabídnout obyvatelům celé lokality veškeré zázemí s obchody a službami každodenní potřeby i příjemné prostředí  
k posezení, setkávání s přáteli a relaxaci.

Co vám v okolí chybí, anebo byste chtěli nabídnout? Společně to můžeme uskutečnit!

www.novechabry.cz

Hledáte nové podnikatelské příležitosti?  
Ideální prostory i klientelu nabídne komerční centrum

 » pošta
 » bankomat
 » restaurace
 » café
 » cukrárna
 » pekárna
 » potraviny

 » kadeřnictví
 » květinářství
 » kosmetické studio
 » masáže
 » fitness
 » drogerie
 » lékárna 

 » ordinace lékařů – pediatr,   
 internista, gynekolog,  
 zubař, ortoped

 » noviny
 » knihy
 » papírnictví
 » potřeby pro zvířata

NAVRHOVANÉ PROVOZOVNY V KOMERČNÍM CENTRU:
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8   Sport

Mikulášská nadílka 2015
I letos připravila TJ ZŠ Chabry ve spo-
lupráci se základní školou v Dolních 
Chabrech pro děti mikulášskou besíd-
ku, která se  konala v tělocvičně zá-
kladní školy. Tělocvičnu zaplnilo 90 
dětí v doprovodu maminek, tatínků, 
ale i prarodičů.
Než přišel Mikuláš, děti si za soutěži-
ly, dostaly za své výkony sladké odmě-
ny a netrpělivě čekaly až za nimi přijde 
opravdový Mikuláš v doprovodu dvou 
krásných Andělek a dvou čertů. Děti 
vzácné návštěvě přednesly básničky a 
zazpívaly písničky. Samozřejmě slíbi-
ly, že už nebudou zlobit a pak už následovala tolik očekávaná nadílka. Každý dostal 
dobroty a červené jablíčko do ruky. Na všechny se dostalo a kdo se nebál, mohl si 
čerta pohladit a nebo zkusit ho zatahat za ocas. V tělocvičně bylo pěkně živo, zkrát-
ka kde jsou děti tam je veselo.
Nechybělo ani focení, všechny fotky jsou k vidění na rajčeti http://tjzschabry.rajce.id-
nes.cz a na našich facebookových stránkách http://facebook.com/tjzschabry .

Ráda bych poděkovala organizátorům a pomocníkům, kteří odvedli špičkový výkon 
při organizování  a řízení soutěží.                                             Ivana Rakovská

Přijdete cvičit? 
Česká asociace Sport pro všechny pořádala mezinárodní seminář 

,DÍTĚ A POHYB“ na téma Zdravá záda a psychomotorika“, kterého jsem se zú-
častnila a přivezla jsem mnoho nových poznatků do našeho cvičení s dětmi. 
Brzo začíná nové školní pololetí, moc ráda přivítám nové dětské tváře a bude-
me tyto nové věci zkoušet. Cvičíme v tělocvičně základní školy v Dolních Cha-
brech každé úterý: předškolní děti od 16:00 a školní děti 1.-3.tř. od 17:00.
V malé zkratce co je psychomotorika:
Pojem psychomotorika představuje v tom nej-
širším slova smyslu úzké spojení psychiky (du-
ševních procesů) a motoriky (tělesných proce-
sů, pohyb).
I. oblast vlastního těla a JÁ
II. oblast materiální
III. oblast společenská
Z uvedeného přehledu je patrné, že sociální ob-
last je nedílnou součástí výchovy pohybem, při 
některých pohybových činnostech si vystačí člověk docela sám, ale většina se ode-
hrává s kamarádem, ve skupině, někdy ve spolupráci, někdy v soupeření. Dochází 
tedy k přirozenému pěstování jak osobnostních, tak sociálních vlastností a vztahů.
 Vždy můžeme jednotlivá cvičení přizpůsobit úrovni a požadavkům dané skupiny, 
se kterou pracujeme.                                              Těším se na vás Ivana Rakovská
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ CHABRY

vás srdečně zve na

SOKOLSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 16. ledna 2016

od 20 hodin v sokolovně
(Měděnecká 17)

K tanci i poslechu zahraje oblíbená
country kapela “Druhej dech”

Bohaté občerstvení, pití všeho druhu a tombola


