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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ
Březen byl nejen
začátkem jara, ale také
jedním z vrcholů letošní
sezony podávání žádostí
o finanční dotace.
Tato problematika ovšem
vyžaduje
soustavnou
práci,
konzultace
a
jednání. Vlastní předání
podkladů je vlastně jen formální tečkou dlouhodobé přípravy a
práce celé Rady MČ.
V tomto roce jsme připravili žádosti o dotace z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR a z finanční rezervy hlavního
města Prahy.
V případě Operačního programu je záležitost přípravy podkladů
žádosti o dotaci otázkou několika měsíců. Vzhledem k rozsahu
požadované dokumentace je prakticky nezbytné
pověřit
zpracováním odbornou firmu. Jen průvodní zpráva žádosti
obsahuje přes 100 listů. Rizika jakéhokoliv formálního pochybení
jsou zde velká.
Žádosti směřované k Zastupitelstvu MHMP jsou diametrálně
odlišné. Rozsah podkladů je zcela minimalizován. O to výraznější
práci vyžaduje přípravné období na diplomatickém poli.
Bohužel již neplatí předpoklad, že na účely školství bude
rozdělena celá rezerva - tedy 1,25 miliardy korun. Do této sumy
se musí nově vejít i další investiční požadavky městských částí.
MČ podala žádosti o dotaci na dostavbu technického křídla
budovy ZŠ Spořická, vybavení nové mateřské školy Beranov a
vybudování chodníku z Dolních Chaber do Čimic.

Výběr ze zasedání ZMČ
15. března 2017
Zastupitelstvo schválilo


rozpočet na rok 2017

neschválilo
 navýšení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ. Odměny budou ponechány ve stejné výši jako v předcházejícím
roce.
pověřilo
 kontrolní výbor provedením kontroly darovacích smluv za
rok 2016.
nesouhlasilo
 s prodejem části pozemku MČ parc.č. 1390, k.ú. Dolní
Chabry který je užíván jako cesta (proluka) mezi pozemky parc.č. 378 a 376/1, k.ú. Dolní Chabry.
projednalo
 vybudování sportoviště pro volnočasové aktivity dětí a dorostu na území MČ vyplývající z usn. č. 44/15/ZMČ ze dne
16.9.2015. Úkol trvá. Rada bude na každém zasedání ZMČ informovat o krocích v tomto směru podniknutých a dosažených.
 námitky zastupitelky Floriánové ve věci zápisu z 13. zasedání ZMČ týkající se neschválení rozpočtového provizoria pro rok
2017. Zastupitelstvo uznalo tyto námitky jako důvodné a na její
návrh zápis opravilo.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost
získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat
telefonicky nebo emailem: miroslav.malina@dchabry.cz,
283 851 272

Výběr ze zasedání rady
27. února 2017
Rada projednala
 valorizaci nájemného pro rok 2017. Protože valorizace nepřekročila 1%, nebude uplatněna a nájemné zůstane na své původní výši dle nájemních smluv.
 návrh kritérií pro přijímání děti do ZŠ pro školní rok 2017/2018. Souhlasí
s předloženým návrhem pravidel pro přijímání žáků 1. ročníku dle směrnice, která je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Směrnice vstupuje v platnost schválením usn. č. 503/2017/RMČ a bude závazná pro zápis do 1. ročníku, který se koná ve dnech 26. a 27.4.2017.
 podání žádosti o dotaci MHMP na obnovu bytového fondu. Souhlasila se
zpracováním studie na přestavbu a rozšíření BD na Spořické ulici v blízkosti bývalého kravína. Následně bude podána žádost o dotaci MHMP na podporu sociálního bydlení.
 návrh na vybavení výdejny jídla MŠ Beranov. Požaduje doplnění materiálu HS
hl.m. Prahy a ukládá starostovi zadání nabídky třem nezávislým dodavatelům tohoto vybavení.
souhlasila
 se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze z Operačního programu Praha-pól růstu ČR Výzva č. 23.
vzala na vědomí
 informaci o výši sponzorských darů, které obdržela MŠ Chaberáček za
4. čtvrtletí roku 2016.
 vyúčtování darů za rok 2016, které MČ poskytla spolku TJ SOKOL. Současně
Rada žádá bližší specifikaci jednotlivě účtovaných položek.
se seznámila
 s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ pro rok 2017. Rozhodla
o odložení schválení rozpočtů těchto subjektů do řádně schváleného rozpočtu MČ
na rok 2017, jehož jsou součástí.

Výběr ze zasedání rady
13. března 2017
Rada projednala

 návrh usnesení č.531/2017 RMČ-návrh zapojení se MŠ a ZŠ zřízených MČ
do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_16_023 Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro
hl.m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). S návrhem souhlasila.
 změnu stavby před dokončením „Stavba č. 0152-TV Chabry, etapa 0009
U Václava -2. část, okružní křižovatka Spořická“. Rada nemá připomínky k předložené dokumentaci zpracované společností PRO-CONSULT s.r.o. a změnu týkající se komunikace a zpevněné plochy odsouhlasila.
 doplnění projektové dokumentace „Bytový dům Dolní Chabry, č.p. 180-181,
v ulici Ústecká-Ládevská, na pozemcích parc.č. 1195-1199. K doplněné PD nemá
připomínky a s takto předloženým projektem souhlasí.
 návrh smlouvy o společném postupu mezi MČ a společností REBOS s.r.o.
K předloženému dokumentu nemá připomínky a a s postupem souhlasí.
souhlasila
 s pověřením firmy AAA Zakázky s.r.o. s organizací výběrového řízení na dodavatele technologie (vybavení) výdejen jídla v MŠ Beranov.


s odesláním žádosti o předčasné předání celého objektu nové MŠ Beranov.

 s žádostí ředitelky MŠ Chaberáček o povolení podání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 20: modernizace
zařízení a vybavení pražských škol. Spoluúčast na financování projektu bude MŠ
hradit z provozních financí MŠ.
 s přiznáním odměn ředitelkám příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období (3. čtvrtletí šk. roku
2016/2017). Odměny budou hrazeny z ušetřených mzdových prostředků a z fondů odměn jednotlivých příspěvkových organizací v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
 s žádostí Společenství vlastníků Spořická 960/1a o výsadbu a údržbu zeleně na veřejném prostranství (pozemek parc.č. 144/3) za podmínky, že veškeré náklady na výsadbu, následnou údržbu a oplocení bude hradit SV Spořická 960/1a.
stanovila


termín výběru na ředitele/ředitelku MŠ Beranov na den 19.4.2017, 14:00 hod.

schválila


výsledky hospodaření všech zřízených příspěvkových organizací za rok 2016.

 prodloužení smlouvy na dodavatele zahradnických prací s firmou IRIS ŠPANIHEL. Současně pověřila starostu podpisem dodatku, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 1.4.2018.

Zprávy z úřadu

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
Jaro 2017 :
Termín

Čas		

stanoviště

08.04.

9:00-12:00		

Pod Křížem x U Větrolamu

08.04.

9:00-12:00		

Protilehlá x Kobyliská

23.04.

13:00-16:00

Měděnecká

23.04.

13:00-16:00

V Kratinách

06.05.

09:00-12:00

U Větrolamu

06.05.

09:00-12:00

Ulčova

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.
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UPOZORNĚNÍ

pro občany Dolních Chaber,
kteří dosud nezaplatili Místní poplatek
ze psů splatný do termínu 31.3.2017.
Vyměření nedoplatku platebním
výměrem může být ze zákona
navýšeno až na trojnásobek
stanoveného poplatku.
Gabriela Chamrová referent DDP

Svoz nebezpečného odpadu
MOBILNÍ SBĚR NSKO :
Termín

Čas		

stanoviště

25.04.
25.04.
25.04.

15:00-15:20
15:30-15:50
16:00-16:20

křižovatka ul. Ulčova - Ústecká
Hrušovanské nám
Bílenecké nám.

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:
Ďáblická 791/89, Praha 8: tel. 283 911 110
Voctářova, Praha 8 : tel. 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9: tel. 284 098 581

Akce „Ukliďme Česko“
v Dolních Chabrech v předstihu
MČ Praha - Dolní Chabry zahájila celostátní akci „Ukliďme Česko“
v předstihu. V rámci zajištění ochrany zdraví účastníků akce provedla
specializovaná firma likvidaci černé skládky nebezpečného odpadu.
Z okolí veřejné komunikace na Brnky bylo odvezeno k likvidaci přibližně
1,2 tuny starého eternitu. Dva plné bagy musel likvidátor naložit jeřábem.
Celá záležitost probíhala za přísného bezpečnostního režimu a má také
nemalé finanční dopady na městskou část.
Určitě se proto přijďte zúčastnit oficiální akce „Ukliďmě Česko“ konané
v sobotu 8. dubna 2017, kterou pořádá Komise životního prostředí
ve spolupráci s referátem ŽP. Sraz dobrovolníků se uskuteční před
Kulturním centrem Chaberský dvůr v 8:30 hodin a registrovat se můžete
na www.uklidmecesko.cz.
Loni se akce v Chabrech zúčastnilo na 62 dobrovolníků (třikrát více oproti
předloňsku), kteří se rozdělili do čtyř skupin a byli vysláni na vytipované
lokality. Uklízelo se na panelové cestě k Draháni, u větrolamu pomyslně
tvořícím linku mezi Ďáblicemi a Chabry, na cestě k Beranovu a svahem
pod Ústeckou ulicí od pošty k Triocampu. Celkem se sesbíralo na 6,5
tuny odpadu z něhož se podařilo vytřídit 500 kg. V předešlém ročníku
bylo po dvou hodinách hotovo, jak rychle zvládneme uklidit Chabry
letos?

STOP GOODMAN HALY VE ZDIBECH

celková zastavěná plocha 76.245 m2, plocha celého pozemku 15,3 ha
VÝŠKA PĚTIPODLAŽNÍHO DOMU O VELIKOSTI TÉMĚŘ DVOU VÁCLAVSKÝCH NÁMĚSTÍ!
ROZLOHA AREÁLU NEUVĚŘITELNÝCH 37 FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ!
VELKÝ NÁRŮST DOPRAVY!

Sledujte www.stophaly.nazory.cz
Termín na vyjádření je do 19.4.2017.
Teď nastává chvíle, kdy lze tento záměr zvrátit!
Přidejte se k nám nebo pomozte finančně! Odhadované náklady převýší 100.000 Kč.
Transparentní účet 2100997345/2010.

Zprávy z okolí
Haly Goodman ve Zdibech
Před rokem se v sousedních Zdibech začala řešit kauza „Haly Goodman“.
Jedná se o záměr výstavby logistických hal o zastavěné ploše 76 245
m² na celkové ploše pozemku 15,3 ha. Provoz takového areálu by zatížil
i tak již přetíženou Ústeckou v Dolních Chabrech. V současné době
probíhá druhé kolo zjišťování a posuzování vlivů tohoto záměru na životní
prostředí EIA u Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten v prvním kole
akceptoval mnohé připomínky veřejnosti a samosprávných celků. Nyní do
19. dubna 2017 běží lhůta na další vyjádření. Budeme doufat, že Krajský
úřad rozhodne v dané věci z hlediska zájmu většiny občanů citlivě.
Více na http://www.stophaly.nazory.cz/
Revitalizace nákupního centra Draháň
Praha 8 vyhlásila soutěž, jejímž předmětem je zpracování ideového
urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace areálu Draháň.
Hlavním cílem revitalizace je vhodně využít areál a jeho přilehlé okolí.
Rekonstrukce budov nákupního centra bude probíhat samostatně.
Doufejme, že Praha 8 vytvoří takové podmínky, aby se do Draháně opět
vrátily obchody a celý komplex lépe sloužit občanům.
Za redakční radu, Hana Francová

4 Komise

Program na duben, který připravila Kulturní a sociální komise ve spolupráci s KC CHD

V dubnu organizuje naše komise pro malé i velké milovníky teplého moře výlet autobusem do Tropical Islands v Německu. Odjezd je v sobotu
29.4. v 6.00 h. od školy, další nástupní zastávka u cukrárny Na Pěšině. Doprava účastníků je hrazena z rozpočtu kulturní a sociální komise, celodenní
vstupné je 29,50 Eur pro dospělé, 26,50 Eur pro děti do 14 let a seniory od 65 let, děti do 3 let zdarma. K účasti se můžete hlásit u paní Goldsteinové
v Chaberském dvoře, k přihlášce je třeba zaplatit 200 Kč za osobu.
Na ploše 10000 m² můžete využít křišťálovou parní lázeň v indickém sloním chrámu, suchou saunu
v kambodžské džungli, solnou jeskyni, květinovou parní lázeň, whirlpool bazény a také solária.
Během dne je uvnitř Tropical Islands teplota 26°C a to na pláži i v tropickém pralese. Teplota vody
v Tropickém moři (3000 m²) je 28°C, v laguně Bali s tropickými vodopády a whirlpoolem je 32°C.
Pro děti je připraven Tropino Club o rozloze 4000 m² s gigantickou prolézačkou, softballovou
arénou a jezerem s čluny. Mohou vylézt na sopku nebo se vyřádit na 8 trampolínách. Děti se
s maskoty Ermelem a Wutzou mohou vydat hledat poklad nebo si zatancovat na dětské diskotéce.
Velikonoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele připravujeme na Velikonoční pondělí 17.4.
od 17.00 h. - vystoupí sbor Camera Chabra se sopranistkou Markétou Mátlovou, diriguje profesor
Lubomír Mátl, hoboj - Jan Thuri, klavír - Stanislav Gallin.
Na oblíbené Kavárničky pro seniory se můžete těšit ve středu 5.4. a 19.4. od 15.30 do 17.30.
Do Chaberského dvora Vás 9.5. od 19.00 zveme na koncert Šarbilach orchestru. Dále 27.5. plánujeme výlet do zábavního parku Plohn hned za
hranicemi v Německu. V květnu také nezapomeneme navštívit trhy v Polsku, abychom uspokojili všechny každoroční zájemce o nákup sazenic,
semen a stromků.
Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Chaberským
dvorem Vás srdečně zve na

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje
vítání nových občánků naší městské části.

3. ročník vystoupení
nadaných chaberských dětí

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

Chabry mají talent

máte-li zájem zúčastnit se spolu s Vašimi miminky chaberského
vítání nových občánků, prosím, ohlaste se na emailovou adresu
lucie.knoblochova@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277.

v oborech hudba, zpěv, tanec a poezie.
Vystoupení se koná

Jarní termín vítání občánků je 26. dubna v 17:00h
v Chaberském dvoře.

23. května v 16:30 hodin

v Chaberském dvoře.

Prosím o přihlášení do 7. 4. 2017. K registraci je nutné uvést:
jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt a kontakt.

Vyzýváme nadané děti nebo jejich rodiče, aby se přihlásili k účinkování nejpozději do 4. 5. 2016 v CHD
u paní Goldsteinové.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová

Chabry mají talent
inzerce

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb.
o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez
souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

BOWLING KAREL

ˇ OTEVRENO
ˇ
NOVE
a ZREKONSTRUOVÁNO

narozeninové oslavy
dětské oslavy
bowlingové turnaje
firemní akce

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.bowlingkarel.cz

608 733 800

Velikonoční koncert
pondělí 17.4.2017 v 17 hodin
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry

Markéta Mátlová - soprán
Jan Thuri - hoboj
Stanislav Gallin - klavír
komorní sbor Camera Chabra

Prof. Lubomír Mátl - sbormistr
vstupné dobrovolné

Březnový festival
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Tradiční divadelní březnový festival – tentokrát kouzelný
Divadelní březnový festival amatérských souborů se koná již popáté, a tak
si můžeme směle dovolit dát mu přívlastek tradiční. A abychom ten letošní
odlišili od jiných, pak ještě přívlastek kouzelný, neboť ho zahajovala Martina
Mrňavá s kouzelníkem Pavlem Kožíškem. A jako poděkování za jeho účast
mu na závěr vyčarovala krásnou růži. Tradiční součástí festivalu byla i
divácká anketa o nejlepší představení. Vítězem se dle předběžných odhadů
stal Klub Uměleckých Katastrof - KUK.

Účast diváků byla letos větší než v minulém roce, což těší všechny, kdo se na přípravě
festivalu podílí – tedy celý soubor Divoch – děkujeme za Vaší přízeň. A děkujeme též
MČ Praha - Dolní Chabry za dlouhodobou spolupráci i všem sponzorům březnového
festivalu.
Letošní ročník byl plný zejména komediálních kusů, na programu byla nově také
loutková pohádka pro nejmenší diváky. Festival zakončuje domácí soubor Divoch
premiérou hry Karla Čapka s příznačným názvem – Jak se dělá divadlo.
Aby Divoch nebyl jen v hostitelské roli, vypravili jsme se 11. března na Divadelní třísku
do Divadla v Celetné. Jedná se o krajskou postupovou přehlídku amatérského divadla.
Bohužel jsme s naší hrou Hrobka s vyhlídkou do dalšího kola nepostoupili. Přesto bylo
úžasné zahrát si v takovém divadle i si vyslechnout profesionální hodnocení našeho
divadelního úsilí.
Žijte s námi naše divadlo! Za soubor Divoch – Gábina Rejková

Festival zahájila Martina Mrňavá
s Pavel Kožíškem

Jakub Hojka - Ilegumova divadelní
společnost s tradiční českou pohádkou
Sůl nad zlato od Boženy Němcové

KUK a režisérka Ivana Sobková a Jozef Mitošinka
Ze života herců... aneb Herci nebo hmyz?

Ochotníci z Klubu uměleckých katastrof (KUK)
vystoupili s hrou „Může za to štrůdl!“

Pivovarská zahrádka Miletín
hra Elita od Štěpána Haka

Nepřijatelní
hra Jedlíci čokolády od Davida Drábka

Ochotníci ZDIBY
hra Na správné adrese od Marca Camolettiho

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Bylo nás pět od Karla Poláčka

Ochotníci souboru Divoch na scéně Divadla v Celetné

Na fotografii zleva: Vendula Hojková, Gabriela Rejková, Natálie Rejková, Štěpán Knobloch, Pavel Fára, Stanislava Klocperková, Hana Pištorová,
Martina Mrňavá, Ivana Fára, Věra Malinová, Kryštof Rejka a Jozef Mitošinka

Výstava „Ladislav Hojný - Prg. Cik Cak a tak“
3.3. - 28.4.

DIVOCH ZVE

DUBEN 2017
Výstava „Ladislav Hojný - Prg. Cik Cak a tak“ 3.3. - 28.4.
Vstupné zdarma

4.4. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč
5.4. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise
8.4. so 15.00 h., Káťa a Škubánek
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál
10.4. po 16.00 – 19.00 h., Velikonoční dílna
s Martinou Průšovou
Vstupné 30 Kč
11.4. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč
18.4. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč
19.4. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

Chaberský dvůr Vás v březnu zve
na hravou, milou, černobílou výstavu Ladislava Hojného, vlastivědného vycházkáře ve výslužbě. Na
svých
výletech
do
malých
a nejmenších obcí Středočeského
kraje psal a maloval, co ho zrovna
cvrnklo do nosu. Jednou to byla
stodola, jindy vrba nebo stará pumpa. Během 11 let vznikla unikátní
kolekce kreseb a textů mapující
český venkov. V detailních živých
kresbách kromě Dolních Chaber
poznáte Počaply, Radětice, Vrančice a Svojšice a spoustu dalších. Autor v rámci
výstavy rozdá 52 kreseb, přijďte si pro tu svoji.

Pohádka „KÁŤA A ŠKUBÁNEK“
8.4. so 15.00 h.
Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Škubánkovi
a jeho roztomilé paničce Kátě! Těšit se můžete na zápas
v boxu, výlet do ZOO anebo třeba na oslavu Škubánkových
narozenin! Mimo to se také bude konat
velká školní výstava, ve které se bude
soutěžit o nejlepší sádrovou sochu!
Zpovzdálí to všechno bude pozorovat
všudypřítomný a nenapravitelný kocour
Luciáš, který Škubánka nemá rád, a tak se mu všemožnými
způsoby bude snažit uškodit, až se mu to nakonec vymstí.
Kromě rozmanitých zvuků uslyšíte i dynamické písničky,
které složil Jan Zrzavý a Tomáš Mixa.
Námět: Hana Lamková – Káťa a Škubánek. Scénář: Martin Kudlička. Scéna a
Kostýmy: Eva Peřinová. Hudba a zvuk: Jan Zrzavý, Tomáš Mixa Hrají: Vlastimil
Strubl a Kateřina Sikorová. Namluvené role: Martin Kudlička, Jan Zrzavý,
Jaroslav Slunéčko a Josefína Pokorná. Režie: Vlastimil Strubl

Poezie Šansonu 20.4. čt 19.30 h.

Hana Maciuchová a Dáša Zázvůrková

vyprodáno

Poezie šansonu je setkání hudby a slova na jevišti. Leporelo básní a šansonů
známých i autorských. V pořadu plném známých šansonů a poezie účinkují
herečka Hana Maciuchová a zpěvačka Dagmar Zázvůrková za doprovodu
hudebního tria: P. Větrovec, F. Raba, M. Blažek.
Vstupné: 250 Kč Hudba: Václav Vedral, Texty písní: Helena Němcová

20.4. čt 19.30 h., Poezie Šansonu
Hana Maciuchová a Dáša Zázvůrková
za doprovodu hudebního tria: P. Větrovec, F. Raba, M. Blažek
Vstupné 250 Kč Velký sál - vyprodáno
25.4. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč
25.4. út 18.00 h. Azorské ostrovy
Cestopisná beseda Pavlíny Basařové
Vstupné 30 Kč
27.4. čt 19.30 h., Jak se dělá divadlo, Karel Čapek
Novinka divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz
Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci. Provoz galerie a knihovny
je po dobu akcí pořádaných v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Azorské ostrovy aneb exotika s Eurem v kapse
25.4. út 18.00 h.

Pokud vás láká exotika a
zároveň se nechcete vzdát
evropských jistot, jsou Azory tím
pravým cestovatelským rájem.
Můžete se tu koupat v oceánu
i v termálních pramenech,
obdivovat vulkanická jezera i
rozkvetlé hortenzie nebo se
můžete procházet po malebných
městečkách. V této přednášce si
prohlédneme fotografie Pavlíny
Basařové z nejkrásnějších míst
na ostrovech Terceira a San Miguel. Povídat si ale budeme i o historii ostrovů a
dobrém jídle. Nakonec ochutnáme čaj z jediných evropských čajových plantáží.
Upozornění : Kulturní centrum včetně knihovny bude ve dnech
velikonočních svátků 14. - 17.4. uzavřeno.

Chaberský dvůr

Rozhovor s Věrou Doušovou předsedkyní Potravinové banky

1.

Potravinová banka Praha
byla založena v roce 2009 a
je součástí České federace
potravinových bank V České
republice je celkem 13
potravinových bank a všechny
jsou součástí mezinárodní
federace potravinových bank
FEBA se sídlem v Paříži.
Cílem potravinových bank
je bojovat proti plýtvání
ročník Dne rodiny
potravinami.
Potravinové
banky dostávají od výrobců
a
potravinových
řetězců
potraviny, které by neprodali, a
rozdělují je organizacím, které
se starají o chudé a potřebné.
Jde o potraviny, které mají poškozený obal, nebo mají jinou váhu, než je uvedeno na obalu, nebo se
blíží doba expirace. U zeleniny jde o tu známou „křivou zeleninu“-ohnuté okurky, zakroucené mrkve,
přerostlé nebo nedorostlé brambory, jablka, ředkvičky, atd.
Co Vás přivedlo k Potravinové bance a jaké jsou její cíle?
Asi před 6 lety jsem byla zvolena valnou hromadou do této funkce, protože jsem měla zkušenosti
s řízením organizací a protože bylo potřeba potravinovou banku profesionalizovat. To se rychle
podařilo, v té době rozdělovala potravinová banka cca 30 tun potravin ročně a v loňském roce už
to bylo 660 tun.
Jak se v Česku plýtvá s potravinami?

Knižní novinky

Česká republika je 3 poslední roky vždy na základě výzkumů označována za zemi, kde se nejvíce
plýtvá potravinami a nejvíce plýtváme především my, spotřebitelé. Každoroční výzkumy ukazují, že
30% z nakoupených potravin vyhodíme, čímž nepřímo přispíváme k zvyšování výroby, a tím pádem
i k zatěžování životního prostředí. Každý člověk v Evropě v průměru vyhodí 170 kg potravin ročně,
což by nakrmilo všechny hladové na světě.
Komu dáváte potraviny, které získáváte?
Naše banka má k dnešnímu dni asi 11 000 odběratelů, o něž se stará 105 organizací. Jsou to velké
organizace jako jsou Červený kříž, Charita, Naděje, Armáda spásy a desítky malých organizací,
jako třeba Klokánky, Domovy na půl cesty, Azylové domy, Dětské domovy, odvykací komunity atd.
Jak se může zapojit veřejnost?
Každoroční akcí, do níž se může zapojit veřejnost, je Celonárodní potravinová sbírka, která se
bude konat letos v celé republice v sobotu 11.11. Ve všech supermarketech budeme potřebovat
dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří budou ochotni stát v prodejnách, přijímat darované zboží, třídit
je podle druhů, případně rozdávat letáky a vysvětlovat lidem, k čemu sbírka slouží.
Co ráda děláte ve volném čase nejen v Chabrech?
Volného času mám opravdu moc málo, trávím hodně času v práci, která mne těší a připadá mi jako
smysluplná. Kromě práce v potravinové bance přednáším o vlivu plýtvání potravinami na životní
prostředí. Z Norska vozím několikrát ročně zdravotní a kompenzační pomůcky. V Chabrech zpívám
v pěveckém sboru Camera Chabra. Když už jsem hodně unavená a mám pocit, že by mne práce
přestala bavit, odjedu na dovolenou, vrátím se odpočatá a zase se těším do práce.

Velikonoční dílna 10.4. začátky v 16.00 a v 17.30
Doporučujeme si rezervovat místo v KC CHD. Na setkání se těší lektorka Martina Průšová.

Knižní novinky pro děti
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8 Školy a sdružení

Dne 16. května 2017

Základní škola Praha - Dolní Chabry,
příspěvková organizace
Spořická 34/400, 184 21 Praha 8

od 15:00 do 17:00 hod

se v prostorách Chaberského dvora koná

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2017-2018

ZÁPIS

se koná
ve středu 26. dubna 2017 od 14 do 17 hodin
ve čtvrtek 27. dubna 2017 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
(podepsaná oběma zákonnými zástupci, podpis druhého zákonného
zástupce lze nahradit čestným prohlášením)
- vyplněný zápisní list

DO
Mateřských škol
(MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a MŠ Beranov)

Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00
K zápisu se dostavte s vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, vyplněným a
od lékaře potvrzeným evidenčním listem, rodným listem přihlašovaného dítěte a
občanským průkazem zákonného zástupce.
Formuláře pro všechny MŠ jsou na www.msbilenecke.cz, www.mschaberacek.cz nebo v šatnách škol
od 24.4. do 6.5.2017

Formuláře žádosti, čestného prohlášení i zápisního listu jsou k dispozici na webových
stránkách školy nebo je možné je vyplnit přímo při zápisu.
Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, musí o něj požádat
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická
poradna pro Prahu 8), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým
objednacím termínům k vyšetření v PPP pro Prahu 8 doporučujeme objednání co nejdříve.

Všechny informace o škole získáte
na www.zschabry.cz nebo na tel. 233544562
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd
v pondělí 12.6.2016 v 17 hodin v jídelně školy.
Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví pan učitel
Mgr. Jakub Linhart, který je pověřen vedením zápisu.

Zájezd žáků Základní Školy do Anglie

Karneval ,, Z pohádky do pohádky“
19. ročník karnevalu pro děti, který byl pořádán
v březnu Tělovýchovnou jednotou Základní
škola Chabry z.s. a ZŠ Dolní Chabry, se opět
povedl na výbornou.
V krásných maskách přišli nejen děti, ale
i rodiče. Mohli jsme se potkat s čaroději, servírkou,
navštívilo nás mnoho nádherných princezen
a víl, chránil nás policista a bojovníci ze Star
Wars, přišla zvířátka, naše oblíbené myšky, na
které se každý rok všichni moc těšíme, a mnoho
dalších...Každá maska byla originální a byla
odměněna velkým potleskem.
Bohatý program se všem líbil. Krásné kostýmy, čelenky z per, tanec za
víření bubnů, ze kterého se po celém těle dělala husí kůže, nám předvedly
indiánky z daleké prérie.Tancovalo se, soutěžilo a dovádělo.
Chceme poděkovat všem, kteří
nás svou návštěvou podpořili,
a doufáme, že nelitovali toho,
že na karneval s dětmi přišli.
Karneval byl zachycen na
fotkách a ty jsou k vidění na
adrese: http://tjzschabry.rajce.
idnes.cz/Karneval_2017/
a videa na https://www.
facebook.com/tjzschabry
Ivana Rakovská

Žáci 5. až 8. ročníku naší základní školy vyrazili na přelomu února a
března se svými učitelkami angličtiny na sedmidenní poznávací zájezd
do Anglie. Navštívili nejkrásnější a nejzajímavější místa jižní Anglie,
spojená s legendou o králi Artušovi. Dojeli dokonce až na Land’s End,
nejzápadnější výběžek Anglie, kde z romantických útesů sledovali
Atlantik. Důkladně samozřejmě prozkoumali Londýn, hlavní město Velké
Británie. Dozvěděli se hodně
nového o dějinách tohoto
státu, ale hlavně měli možnost
zblízka
poznat
anglickou
povahu a procvičit si angličtinu
ve skutečném životě. Domů se
vrátili unavení, ale plní dojmů a
zážitků, na které budou dlouho
vzpomínat.

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře
Jak se již stalo tradicí, i letošní školní kolo recitační přehlídky Pražské
poetické setkání se konalo v Chaberském dvoře. V krásných a útulných
prostorech tohoto objektu si mohli všichni žáčci a žáci vyzkoušet, jaké to
je vystoupit na jevišti. Během příjemného dopoledne se střídaly básně a
texty klasiků i současných moderních autorů. Zazněly verše Jaroslava
Seiferta, K. J. Erbena, Františka Hrubína, Emanuela Frynty, Pavla Šruta,
Jiřího Žáčka, Jana Skácela, Táni Fischerové, Zdeňka Svěráka, Jiřího
Suchého a dalších autorů.
Při
organizaci
pomohli
žáci deváté třídy, kteří se v
průběhu dopoledne starali o
své mladší kamarády a také
o fotodokumentaci. Někteří z
nich zároveň také recitovali.
Pochvala patří nejen jim a
ostatním účinkujícím, ale
především našim statečným
prvňáčkům, kteří poprvé
stáli na divadelním pódiu.
Hezké dopoledne jsme si
užili a všichni odcházeli
odměněni a s úsměvem.

Sdružení
10 LET ZÁCHRANY KOSTELA

aneb Ne vždy je dobré, když věci leží a čas běží...
Prvním velkým počinem po založení OSOP v roce 2007 bylo převezení nevhodně uloženého oltáře se
sochami proroků a andělů ze zvonice do depozitáře Pražského arcibiskupství. Hlavní oltář stál v kostele
ještě počátkem 70. let 20. století. Po opravách kostela byl v nevhodných podmínkách chaberské zvonice
uskladněn přes 30 let, až do ledna roku 2008. Větší části oltáře (hlavní obraz, rám oltářního nástavce a
svatostánek) byly odvezeny do nově zřízených prostor depozitáře až v roce 2016. Zde se dostalo oltáři
konečně odpovídající péče, byl zbaven dřevokazného hmyzu, plísní a také byl řádně zdokumentován.
Na stavu oltáře se nicméně podepsala dlouhá léta uskladnění ve zvonici. Některé zdobné části oltáře se nenávratně ztratily
(např. křídla andělů a menší dekorativní prvky) a navíc hlavní oltářní obraz, Křest Ježíše Krista Janem Křtitelem, je nyní
v naprosto žalostném stavu. Pro nás, občany obce, je to další výzva k záchraně malby, která do kostela právem náleží a
symbolicky připomíná patrona stavby.
Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. J. Snížková a M. Mrňavá www.osop-chabry.cz

Přijďte si zaběhat!
Přijďte si zaběhat!

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry

zve všechny příznivce běhu na již 21. ročník minimaratonu Velká cena Gustava Peši, který se
zve všechny příznivce běhu na již 21. ročník minimaratonu Velká cena Gustava Peši, který se
letos koná v sobotu 8. dubna v Drahaňském údolí. Závodit se bude tradičně na tratích od
letos koná v sobotu 8. dubna v Drahaňském údolí. Závodit se bude tradičně na tratích od
100 m (pro nejmenší děti) až po 4,2 km (pro dospělé).
100 m (pro nejmenší děti) až po 4,2 km (pro dospělé).

Program
Program21.
21.ročníku
ročníkuVelké
Velkéceny
ceny Gustava
Gustava Peši
Peši
Dopoledne:
Dopoledne:závody
závodydětí
dětí
Předškolní
chlapci
a
dívky:
Předškolní chlapci a dívky: 2x
2x50
50 m
m
l. l.– –4.4.třída,
třída,chlapci
chlapciaadívky:
dívky: 2x
2x150
150 m
m
5.5.– –9.9.třída,
třída,chlapci
chlapciaadívky:
dívky: 2x
2x300
300 m
m
Přihlášky:
Přihlášky:vv9:30
9:30vvmístě
místěstartu,
startu,
nanakonečné
konečnéautobusu
autobusu162
162––Dolní
Dolní Chabry
Chabry
Start:
Start:vv10:00
10:00hod.
hod.

Odpoledne:
závodydospělých
dospělých
Odpoledne: závody
Dospělí
muži
a
ženy
všechkategorií:
kategorií:44200
200mm
Dospělí muži a ženy všech
Šatny:
SokolovněvvMěděnecké
Měděnecké17
17
Šatny: vv Sokolovně
Přihlášky:
Sokolovnědo
do13:30
13:30hod.
hod.
Přihlášky: vv Sokolovně
Start:
14:00 hod.
hod.
Start: vv 14:00
na
konečné autobusu
autobusu162
162––Dolní
DolníChabry
Chabry
na konečné

Startovné
Startovné3030KčKč
PoPoskončení
Sokolovnyna
natradiční
tradičnípřátelské
přátelskésetkání
setkání
skončenízávodu
závoduzveme
zvemevšechny
všechny účastníky
účastníky do naší Sokolovny
s sobčerstvením
občerstvenímspojené
spojenésspředáním
předáním cen.
cen.
Více
Víceinformací
informacína
nawww.sokoldolnichabry.cz
www.sokoldolnichabry.cz

Dny otevřených dveří
nejstarší chaberské památky
S teplejšími jarními dny se opět otevřou brány
ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
a jeho zvonici. Tuto kulturní památku můžete
navštěvovat od května do listopadu vždy první
sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin. 6. května se
uskuteční první návštěvní den a na setkání
s Vámi se tentokrát budou těšit členky OSOP Jana
Snížková a Martina Mrňavá.

Inzerce v Chaberském zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu
inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. dne v měsíci.
- redakce -

inzerce

SHÁNÍM GARÁŽ

K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU
SAMOSTATNÁ UZAMYKATELNÁ GARÁŽ
V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI CHABER
NEBO ĎÁBLIC. ELEKTŘINA PODMÍNKOU.
ZA NABÍDKY DĚKUJI.

TOMÁŠ POLIŠENSKÝ
EMAIL: TP0408@SEZNAM.CZ TEL.: 602 269 382
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10 Sport

Fotbalový ples

Šestý ročník novodobé éry fotbalových plesů v Dolních Chabrech byl jako každý rok
báječný a podle většiny účastníků velice pohodový.
K této pohodě přispěli všichni účastníci plesu, skvělá kapela, super catering a zejména
taneční pár Láďa Vízek a Eva Krejčířová, kteří na parketu prodali hodiny dřiny strávené
v tělocvičně.
Odměnou jim byl bouřící sál, což určitě ocenili více, než kdyby dostali peníze.
Všem uvedeným patří velký dík.
SK Dolní Chabry

Co je v klubu SK Dolní Chabry nového:
•
Rostou nové kabiny
•
Muži vedou první a I. A třídu o 6 bodů se skore 31:8
•
Došlo k vylepšení travnané hrací plochy
•
Připravujeme nový sportovní areál
Nábor dětí a mládeže (ročníky 2000 a mladší)
Proč jít do Chaber:
•
•
•
•
•
•
•

Mládež trénuje pod odborným dohledem trenérů s licencí UEFA
Kompletní tréninkové vybavení
Dokončujeme moderní zázemí pro naše hráče
Trénujeme na trávě
Máme obsazeny prakticky všechny mládežnické kategorie
U nás si zahrají všichni
Talentovaní odchovanci mají možnost dalšího růstu v profi klubech (naši odchovanci
hrají nyní na Slávii, Dukle, Viktorce Žižkov, Admiře, Meteoru apod.).

Rozpis tréninků
Tým

ročník

Dny

Trenéři

Předpřípravka

2010 a mladší

Po, St

Zoran Trkulja

Ml. přípravka

2009 - 2008

Po, St

Roman Kolín

Starší přípravka

2007 - 2006

Po, St, Pá

Tonda Kulda

Mladší žáci

2005 - 2004

Po, St, Čt

Láďa Chaloupka

Starší žáci

2003 - 2002

St, Pá

Honza Jiroušek

Mladší dorost

2001 - 2000

St, Pá

Šimon Jírovec

Aktuální časy tréninků, kontakty a kontakty na trenéry naleznete na www.skchabry.cz
Domácí zápasy našich týmů:
Termín

Den

Domácí Hosté

Tým

25.3.2017 15:00

SO

Chabry

Dolní Počernice

muži

26.3.2017 16:00

NE

Chabry

Střešovice

st. přípravka

31.3.2017 17:00

PÁ

Chabry

SK Hostivař

st. přípravka

1.4.2017 10:30

SO

Chabry

Střešovice

ml. dorost

2.4.2017 16:30

NE

Chabry

Meteor Praha

ml. žáci

7.4.2017 17:00

PÁ

Chabry

Střešovice

ml. přípravka

8.4.2017 16:30

SO

Chabry

Kyje

muži

21.4.2017 17:00

PÁ

Chabry

Zbraslav

ml. přípravka

22.4.2017 17:00

SO

Chabry

SK Hostivař

muži

29.4.2017 10:30

SO

Chabry

Slovan Bohnice

ml. dorost

1.5.2017 15:00

PO

Chabry

Zličín

ml. žáci

1.5.2017 17:00

PO

Chabry

SK Ďáblice

st. žáci

AKTIVNÍ
V KAŽDÉM
VĚKU
ANEB POHYB JE
ŽIVOT I PRO DŘÍVE
NAROZENÉ

Finančně podporuje

Jste ve „zlatém věku“ ? Je vám nad 60 let? Chcete zkvalitnit
svůj způsob života? Chcete aktivně prožít ještě mnoho let?
Den

Pak neváhejte a přihlaste
se na pravidelné cvičení
pod vedením vynikajících
instruktorů seniorů ČASPV.
KDE a v jakém čase?
Můžete si vybrat
z několika lokalit v Praze:

Čas

Místo

instruktor

Úterý

19 – 20 hod.

ZŠ Dolní Chabry,
Spořitská 400, Praha 8

Jaroslav Vokáč,
Ivana Rakovská

Středa

14 – 15 hod.

ČASPV,
Ohradské nám. 1628/7,
Praha 5 - Stodůlky

Marie Skopová

Pátek

9 – 10 hod.

DDM Spirála, Dolákova
537/26, Praha 8

Věra Pivonková

Na lekce je nutné se přihlásit předem:
D. Růžičková, tel.: 732 988 646,
email: dobromila.v@seznam.cz
Cvičit se začne na všech místech
v týdnu od 27. března 2017.
Máte zájem se více dozvědět o aktivním stárnutí z pohledu
lékaře, fyzioterapeuta, pracovníků SZU a dalších odborníků?
Pak se přihlaste na cyklus seminářů, který jsme pro vás připravili. Můžete se přihlásit jen na některé nebo i na všechny.
Podrobnější informace o seminářích (témata, termín, místo, přednášející…) to vše naleznete na www.caspv.cz/cz/aktivni-v-kazdem-veku
nebo vám informace sdělí administrátorka projektu:
Dr. Dobromila Růžičková, dobromila.v@seznam.cz, 732 988 646

Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Občerstvení zajištěno. Praktický dárek (overball). Vše zdarma.

Inzerce

Obchodní prostory k pronájmu
v blízkosti vašeho domova

>
>
>

Komerční centrum bude uvedeno do provozu na jaře 2017
Plochy k pronájmu – 66 m2, 31 – 291 m2
Plochy jsou vhodné k umístění prodejny potravin a drogistického zboží, prodejny se sportovními potřebami, prodejny
s potřebami pro domácí mazlíčky, květinářství, kadeřnictví, kosmetického salonu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mail adrese office@stargroup.cz

Poslední byty za skvělé ceny
>
>

Poslední dva byty k nastěhování v létě 2017
Dispozice 3+kk

V případě zájmu o koupi bytu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 800 810 100.

www.novechabry.cz

800 810 100

Inzerce

Nové stránky
Volby pro Chabry
Volba pro Chabry má nový web! Na stránkách
www.volbaprochabry.cz
můžete nyní sledovat pravidelné články a komentáře.
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