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Milí nebušáci,
dovolte mi, abych Vás poprvé v tomto
roce pozdravil prostřednictvím našeho
zpravodaje a popřál Vám do roku 2020 jen
samá pozitiva a spokojenost ve všem, co
Vás čeká. I když rok nezačal zrovna pozitivně (šíření nákazy koronavirem), tak
pevně věřím, že se vše zvládne a rok 2020
bude pro všechny příjemný a pozitivní.
Rád bych Vás v tomto úvodu zpravodaje upozornil na článek ohledně rozšíření
letiště o druhou dráhu, se kterou většina občanů Nebušic nesouhlasí a která by
zhoršila život z důvodu razantního nárůstu hluku a emisí CO 2 nejen v Nebušicích,
ale i v celé Praze. Tato dlouholetá hrozba
pro všechny občany Prahy je nyní opravdu
aktuální.
Jedním z několika cílů pro letošní rok je
údržba, péče a výsadba nové zeleně, která je důležitým prvkem nejen z důvodu
vývoje teplot, ale hlavně z důvodu zadržování tak potřebné vody v krajině. Mám
informace z jiných částí Prahy, že se tímto tématem intenzivně také zabývají, tak
snad svítá na lepší časy.
Přeji Vám příjemné počtení na stránkách tohoto zpravodaje a hlavně zdraví,
spokojenost a klidné dny plné pohody.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Pečujeme

o místa, kde žijeme
Studenti a aktivisté v boji za životní prostředí na nás apelují,
abychom změnili své chování a začali klimatické změny, které
negativním způsobem ovlivňují vše okolo nás, brát vážně. Jedním ze základních opatření je zadržování dešťové vody v krajině
a to jak na polích, tak i v zahradách. Dalším důležitým opatřením
je výsadba zeleně v ulicích a podél obnovených cest, která nám
poskytne v horkých dnech trochu chládku a vzduch částečně
ochladí. Proto i v tomto roce se budeme nadále snažit o výsadbu
zeleně v celé naší městské části.
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Na zahradě u Staré vodárny
se hodně pracovalo
Během zimy se pracovalo na údržbě a vyklizení zahrady. Jak můžete vidět na fotkách, tak doznala velké změny a to hlavně díky Tomášovi Vancovi (správce Staré
vodárny), kterému bychom chtěli touto
cestou moc poděkovat. Udělal obrovský
kus práce a zahrada bude nádherná. Práce budou pokračovat do jara a všichni se

moc těšíme na její otevření veřejnosti. Její
rozloha a velikost určitě otevírá možnosti
na pořádání i větších akcí. Moc děkujeme
všem podporovatelům, kteří stojí za touto
krásnou a pro Nebušice významnou lokalitou. O datu otevření vás budeme ještě
informovat.
MČ Nebušice

I na ulicích
se v zimě
nezahálelo
Zdárně pokračuje rekonstrukce ulice Dubová, která by měla být
dokončena koncem dubna, pokud nám počasí bude přát. Tím by
měla být úspěšně dokončena kompletní rekonstrukce menších
ulic v celé lokalitě Pohádka.
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Hrozba výstavby druhé dráhy
na letišti Václava Havla
je aktuálním tématem celé Prahy
Pražské letiště v létě 2019 podalo žádost o územní rozhodnutí
na novou dráhu. Jak je vidět, navzdory všem námitkám a nevyřízené žalobě běží přípravy rozšíření letiště na plné obrátky. Naší
městské části se samozřejmě nelíbí, že nová dráha má do Nebušic
přinést letecký hluk přesahující hygienické normy. Proto se budeme tomuto vážnému tématu věnovat v každém čísle zpravodaje a o všem, co se stane vás budeme informovat. Nejdříve ale
uvedeme fakta, která jasně prokazují, že výstavba druhé dráhy
je zbytečná a limit 212 milionů cestujících, který stanovuje EIA
(studie vyhodnocení vlivu na životní prostředí) se dá naplnit i se
stávajícím systémem drah na letišti. Není nutno dodávat, že letecký provoz je jednoznačně největším znečišťovatelem ovzduší,
zejména vysokou koncentrací CO2 v ovzduší. Pokud ještě uvážíme,
že plánovaná dráha má být 1,5 km blíže k centru Prahy a samozřejmě Nebušic, zátěž bude obrovská. Je to opravdu rarita, protože
všechna nová letiště a rozšíření letišť o nové dráhy se staví dále
od měst, jen my máme zase něco nepochopitelného. Naštěstí je
spousta lidí, kterým to není jedno a snaží se proti této megalo-

v milionech za rok, šedé rámečky zobrazují počty vzletů nebo
přistání za rok. Z obrázku je zřejmé, že ačkoliv letiště loni přepravilo rekordní počet cestujících, došlo oproti loňskému roku
k mírnému poklesu počtu pohybů.
Pro odbavení požadovaných 21,2 milionů cestujících za rok potřebuje letiště při stávajícím trendu cca 185 tisíc pohybů letadel
za rok, přitom maximální kapacita stávající vzletové a přistávací
dráhy je 212 tisíc pohybů ročně, tj. o 15 % vyšší.
Z těchto čísel plyne, že letiště nepotřebuje novou paralelní
dráhu za 14 miliard korun k dosažení cílové kapacity. Současně je
vidět, že prognózy letiště, týkající se vlastního rozvoje a budoucího provozu, byly zcela chybné.
Politici mají dvě možnosti: mohou se chovat s péčí řádného
hospodáře, postavit se za své voliče, zrušit kontroverzní projekt
výstavby paralelní dráhy a využít uvolněné miliardy na veřejně
prospěšné projekty.
Nebo mohou pokračovat v megalomanských plánech rozšiřování letiště s rizikem, že se tato investice nikdy nevrátí – ať už

manské a nesmyslné stavbě bojovat. Vedení MČ Praha - Nebušice
nestojí stranou a aktivně se na spoustě kroků podílí.

z důvodu dalších chybných prognóz vedení letiště, nebo budoucího zpřísnění hlukových a imisních norem, anebo příchodem
politiků, kteří budou více hájit zájmy svých voličů a nepovolí rozšiřování letiště směrem k hustě obydleným částem Prahy.

Pro odbavení 21 milionů cestujících letiště nepotřebuje paralelní dráhu
Letiště ve svém záměru na výstavbu paralelní dráhy vždy uvádělo, že chce dosáhnout kapacity k přepravě 21,2 milionů cestujících za rok. Současně předpokládalo, že tohoto cíle dosáhne
v roce 2020 a že k tomu bude potřebovat 274500 pohybů letadel
(tj. vzletů nebo přistání).
Podívejme se na vývoj počtu cestujících a počtu pohybů na
letišti Ruzyně za posledních 12 let:
Modré sloupce grafu ukazují počet odbavených cestujících

Občanské
letiště

NE plánovanému rozšíření ruzyňského

Vážení občané a obyvatelé Nebušic,
velmi si vážíme toho, že nám byla dána možnost představit
v Nebušickém zpravodaji níže uvedenou „PETICI PROTI PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE“, kterou
sestavil v minulých dnech petiční výbor, vytvořený občany a ně-
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Petice proti plánovanému rozšíření letiště Václava
Havla v Praze

My, níže podepsaní občané a právnické osoby se obracíme touto peticí na státní orgány České republiky, orgány státní správy
a samosprávy zejména pak na Parlament a vládu České republiky, Zastupitelstvo hlavního města Prahy a MŽP ČR a žádáme,
aby zabránily plánovaném projektu rozšíření Letiště Václava Havla v Praze. Toto rozšíření a s ním související zvýšení leteckého
provozu není v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, není
přínosem pro hlavní město, okolní obce, ani pro jejich obyvatele
a ve svém důsledku by znamenalo:

1. D
 alší a nežádoucí nárůst turistického ruchu v Praze na úkor
kvality života jejích obyvatel, kteří, a zejména mladí lidé,
jsou již dnes vytěsňováni z Prahy do přilehlých obcí.
2. Zvýšení hlukové a imisní zátěže obyvatel dotčených částí
Prahy a přilehlých obcí, které je v rozporu s rostoucím důrazem na udržitelný život, ochranu životního prostředí, zdraví
obyvatel i souvisejícím zpřísňováním hlukových a imisních
norem.
3. V
 ýstavbu další přistávací dráhy, která nepřinese deklarované
úlevy části obyvatel Prahy, ale naopak přiblíží letecký provoz
o 1,5 km blíže hustě obydleným částem Prahy.
4.Neodůvodněné plýtvání veřejných zdrojů za účelem navýšení zisku skupiny podnikatelů v oblasti dopravy a turistického ruchu namísto investic do veřejně prospěšných projektů,
jako např. lepšího propojení Prahy s okolními obcemi veřejnou dopravou.
5. n
 ežádoucí a nevratnou proměnu Prahy na přeplněný a komerční turistický skanzen.
Žádáme proto vás, odpovědné orgány a politiky, abyste v zájmu obyvatel Prahy a přilehlých obcí v souladu s vaší zodpovědností za další vývoj a celkový charakter hlavního města zabránili
jakémukoliv rozšiřování ruzyňského letiště a s tím souvisejícímu
zvyšování leteckého provozu a soustředili se na snižování negativních dopadů letiště na život občanů Prahy a okolních obcí
regulací leteckého provozu, zejména pak v nočních a časných
ranních hodinách.
Tato petice je podávána podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním. Osobou určenou členy petičního výboru, která je bude
zastupovat ve styku se státními orgány je JUDr. Karel Šturm, bytem Jinočanská 944/21, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.
Petici lze stáhnout na www.letisteruzyne.info.
Podepsané petiční archy, prosím, zasílejte na adresu:
Klub přátel Ruzyně z.s., P. O. Box 105, 161 00 Praha 614.
Petice byla přijata dne 18. 2. 2020

ZAŘIĎTE SI

LEPŠÍ
ŽIVOT!
Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
Více info na: dpp.jobs.cz

Volejte zdarma:

* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

kolika spolky působícími v Praze 6 (Klub přátel Ruzyně z.s., Spolek pro Hanspaulku, Spolek Šárecké údolí a další).
Hlavním podnětem pro sestavení petice je neustále se zhoršující situace v oblasti udržitelného rozvoje v hl. m. Praze, městské části Praha 6 a obcích dotčených leteckým provozem a také
nedávné prohlášení zástupců vlády a letiště o uvažovaném navýšení počtu odbavených cestujících na ruzyňském letišti až na
300 000 000 osob.
Cílem petice je zmobilizovat veřejnost a otevřít veřejnou diskuzi s představiteli státu i místních samospráv, týkající se plánovaného rozšiřování letiště a s tím souvisejících dopadů, a vytvořit tak protiváhu PR kampani a ovlivňování veřejného mínění
ze strany letiště, které vidí v rozšiřování letiště zejména pozitiva.
Z textu petice je dle našeho názoru jednoznačně zřejmé, že naší
snahou není bojovat „jen“ proti stavbě nové dráhy, ale jde nám
i o to, zahájit kvalifikovanou diskuzi, týkající se celkové strategie
turistického ruchu a s tím souvisejícího rozvoje dopravy včetně
letecké a letišť v České republice. Jsme přesvědčeni, že další rozšiřování ruzyňského letiště je v hrubém rozporu se zájmy občanů
Prahy, dotčených obcí i z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Pro posílení našich aktivit hledáme ke spolupráci další odborníky z oblastí životního prostředí, dopravy, komunikace
s občany apod., tak, aby se petiční výbor a osoby jednající v zájmu petice staly partnerem dotčených státních orgánů a municipalit k otázce rozšiřování letiště. Naše webové stránky, www.
letisteruzyne.info se věnují problematice rozšiřování letiště
a najdete na nich také text petice i další potřebné informace.
Současně předpokládáme, že naší iniciativě a petici bude dán
prostor ve sdělovacích prostředcích. Navázali jsme kontakty
s těmi členy vedení Magistrátu HMP, MČ Prahy 6 a obecních
úřadů obcí dotčených leteckým provozem, kteří mají zájem na
objektivním posouzení vlivu plánovaného rozšiřování letiště
a leteckého provozu na udržitelný rozvoj Prahy a dotčených
obcí Středočeského kraje.
Věříme, že pokud petici a cíle v ní obsažené bude podporovat
a prosazovat široká občanská veřejnost, můžeme společně uspět
v boji proti uvažovanému rozšiřování letiště a s tím souvisejícím
navýšením leteckého provoz.
Za petiční výbor Karel Šturm, Igor Helekal
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Školka v přírodě
Lyžařský výcvik žáků sedmých a osmých tříd

Druhý únorový týden si děti z naší MŠ užily v oblíbeném
rekreačním zařízení ve Vřesníku.

Žáci byli ubytováni v Loučné pod Klínovcem, odkud dojížděli
skibusem do lyžařského střediska na Klínovci s dostatkem
čerstvě napadaného sněhu. Nechyběl ani výlet do mořského
světa v sousedním Oberwiesenthalu.

Naše školní bowlingová reprezentace

Vybraní žáci druhého stupně ZŠ v hotelu Dolce Villa, který
poskytl své prostory pro pravidelný trénink. Naše bowlingové
družstvo je velmi úspěšné ve „Školní bowlingové lize”.

Karneval

Období masopustu si připomněly děti ve školce i v nižších
třídách školy.

Zápis do ZŠ a MŠ Nebušice
Na konci školního roku nás opustí žáci devátých tříd,
ale vystřídají je jiní :)
Termíny zápisu do ZŠ a MŠ budou společně s bližšími
informacemi k dispozici na webových stránkách školy
www.skolanebusice.cz

Ze školní dílny

Před dvěma lety se do školy vrátily pracovní činnosti v nově
vybudovaných a vybavených dílnách. Někteří žáci se zúčastnili
soutěže „Kostka” na strojnické průmyslovce.
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Návštěva ČŠI
Před jarními prázdninami naši školu navštívila Česká školní inspekce.
Níže uvádíme závěry inspekční zprávy.
Její celé znění najdete na www.skolanebusice.cz
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Masopustní průvod 2020
V neděli 16. února znovu po roce Nebušicemi prošel masopustní průvod. Za hudebního doprovodu se zpěvem a tancem pobavili účastníci průvodu v maskách i bez a o chutné občerstvení
se opět postarali naši sousedé. Na výběr bylo mnoho slaných
i sladkých pochoutek a něco na zapití bylo také pro každého. Děkujeme panu starostovi, paní Hykové a rodinám Richterových,
Härtelových, Kočišových.
Jsme rádi, že jsme se opět sešli v hojném počtu a věříme, že
si všichni malí i velcí oslavu konce masopustu užili podle svých
představ.

Velikonoční zamyšlení
Na počátku jara slavíme
Velikonoce. V židokřesťanské víře se jedná
o nejdůležitější svátky roku.
Židé slaví vysvobození
z egyptského otroctví na
počátku svých národních
dějin, kdy díky Božímu
zásahu a za vedení Mojžíše
unikli prvnímu historickému
pokusu o vyhlazení svého
národa. Na památku této
události každoročně slaví
Paschu, v překladu přejití
či vyjití (myšleno z Egypta
do zaslíbené země, tedy
z jisté smrti do života).
Při slavení těchto svátků
zabíjejí beránka a pojídají ho
u velikonoční večeře.

Během židovských Velikonoc byl Ježíš Kristus v Jeruzalémě ukřižován, aby
sebe – neposkvrněného beránka bez
viny – podal v oběť za hříchy světa. Tuto
jeho oběť si křesťané připomínají na Velký
pátek. Zejména však radostně slaví událost třetího dne, tedy neděle, kdy ženy
a jeho učedníci zjistili, že Ježíšův hrob je
prázdný a on se jim zjevil vzkříšený z mrtvých. Dle židovského počítání času začínal
nový den západem slunce, tak i noc ze soboty na neděli byla považována za součást
neděle. A tak tato noc, Veliká noc ze soboty na neděli, kdy Kristus vstal z mrtvých,
dala název celým svátkům: Velikonoce.
V našem prostoru skutečnost, že se Velikonoce slaví na jaře, kdy se celá příroda
probouzí, dala rozvoj mnoha lidovým tradicím, které akcentovaly tyto svátky jako
svátky nového života.
Velikonoce jsou tedy ve všech svých odstínech svátky života a radosti ze zázraku
života, ať už je vnímáme v jejich původním
duchovním rozměru (vykoupení a život
věčný) či na čistě přirozené rovině. Radost

a vděčnost. Za
život, za každý
nový život, který je zárukou
nové
naděje
a budoucnosti.
Za můj život,
za to, že mi život byl dán a zachován, že zde jsem. Ovšem k pravé hloubce oslavě života nepatří
jenom jásání z prostého faktu, že žijeme,
ale také tázání se, čím tento život naplníme, aby byl plnohodnotným. Kristus, když
ještě za života poukazoval na svou blížící
se oběť, řekl: „Nikdo nemá větší lásku než
ten, kdo položí svůj život za své přátele.
A vy jste moji přátelé.“ Pravdivě uchopit
svůj život a opravdu žít znamená naplnit
ho láskou. Naplnit ho láskou znamená
nežít pro sebe, ale pro druhé. Objevíme-li
tuto perspektivu, pochopili jsme podstatu
Velikonoc, pochopili jsme samu podstatu
lidského života.
P. Bartoloměj Čačík,
farář v Nebušicích
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Autorské čtení
ve Staré vodárně
Dne 9. 2. 2020 se v budově Staré vodárny konalo setkání se spisovatelkou
Klárou Gočárovou. Na akci organizované
Místním úřadem v Nebušicích vystoupili
kromě autorky také manžel spisovatelky
a režisér Jaroslav Hanuš (mj. Náměstíčko,
Šípková Růženka, Život na zámku a další),
známá herečka Jaroslava Obermaierová a Hanuš Gočár, který čtení vybraných
úryvků z knih doplnil hudebním vystoupením. Jednalo se o jednu z prvních akcí

v nově otevřeném prostoru Staré vodárny.
Zkušený režisérský hlas rozezněl úryvek
z knihy Voslí můstky, vystřídal ho laskavý
humor knihy historek z divadelního prostředí Puzzlení v přednesu paní Jaroslavy
Obermaierové. Všechny přítomné pak pobavilo veselé autorčino čtení vlastních zážitků z knihy Učitelčin snář. Celý večer byl
zakončen bezprostřední debatou se všemi
protagonisty.
Budeme se těšit na další podobné akce.

Klub seniorů

pořádá letošní první zájezd
na velikonoční trhy do Polska, máme také připravený
květnový týdenní pobyt v Liberci, kdy navštívíme kraj
s mnoha památkami a sklářskou výrobou. Nezapomínáme
na kulturu, návštěvu divadel a zajímavých výstav.
Přidejte se k nám, jste vítáni.
Vedoucí klubu Jana Voldřichová

letní kino,

Stará vodárna připravuje
promítání
cca od 21 hodin v zahradě Staré vodárny, první představení
12. 6., další budou upřesněna.

6. ročník Žehnání motorkářkám a motorkářům 18. 4. 2020
v 11.00 hodin v kostele v Nebušicích.

Dne 24. února na koncertu Klubu přátel hudby vystoupil nadaný pětiletý Martin Bernášek, který hrál na violoncello. Všechny
přítomné toto milé překvapení velmi potěšilo.
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Domek čp. 75 postavil v letech 1849 – 1850 pan Šebek

Restaurace čp. 75
Roku 1870 zde byl zřízen hostinec a držel jej V. Mariák. Dalším
majitelem se stal Viktor Daneš, sládek z Nového Dvora u Jenče,
který jej roku 1913 přestavěl na hostinec se sálem.
V květnu 1913 se započalo s bouráním starého stavení. Novou
stavbu provedl p. Sechter z Dobrovíze za 35 000 Kč. Otevření hostince bylo zahájeno posvícenskou zábavou v listopadu 1913. Konala se dva dny za obrovské účasti obyvatelstva, jak píše kronikář. Prvním hostinským po přestavbě byl nebušický rodák Rudolf
Penc, původním povoláním zedník, který zemřel za války v roce
1914 na úplavici.
Roku 1919 koupil hostinec Karel Kubíček a po něm Bedřich
Chmelař, oba také sládkové z Nového Dvora. 8. března ujal se hostince „U kozy“, jak se zde lidově říkávalo coby hostinský Bohumil Fiala. Vystřídal hostinského K. Zdrubeckého, od něhož převzal
hostinec ve zbědovaném stavu, prý tam ani nebyla kamna a židle
ze sálu se ztratily a „ v poslední době nebylo pivo k čepování, zašlé sklenice i trubky“.
Od B. Chmelaře v roce 1926 koupil stavení Josef Inemann z Nebušic, zámečník, také starosta Nebušic, který tragicky zahynul pod
svým vozem naloženým stavebním dřívím na cestě z Vokovic, který se na něj převrátil.
Pak hostinec měnil majitele dost často. Roku 1929 je majitelem
Josef Bechyně, r. 1930 Josef Hromádko, a roku 1933 Václav Novák
z Chodova. Od něj koupil hostinec Jaroslav Sazama ze Smíchova
roku 1934 a přistavěl zde dva podkrovní byty.
V roce 1939 koupil hostinec pan Švarc z Vokovic. Na přání obyvatel Nebušic i nového nájemce p. Ady Hamerleho byl sál prodloužen
o několik metrů, čímž bylo zřízeno prostorné jeviště pro pořádání
divadelních představení a pozornost byla věnována i přestavbě
záchodků a chodby. Tím se stal hostinec nejlepším v obci a vžil se
název „U Ády“, který se používá dodnes.
Po únoru 1948 byl hostinec zestátněn a byl řízen centrálně coby
státní podnik Restaurace a Jídelny - RaJ. V letech 1983 – 1984
byla provedena rekonstrukce a přistavělo se i patro s pokoji. Po
sametové revoluci restaurace ještě několikrát změnila majitele.
Koncem devadesátých letech byl přestavěn celý interiér a dispozice restaurace do dnešní podoby. V roce 2011 v jedné z místností
nahradil stávající vinotéku obchod řeznictví a uzenin pana Sadila.
Od roku 2013 do dnešních dnů je v restauraci čp. 75 provozována
pizerie Da Ezio. Po demolici vedlejšího stavení byla část volného
prostoru u budovy restaurace zastavěna pergolou a dodnes slouží
jako zahradní restaurace s dětským koutkem.
Sál je stále využíván při nejrůznějších příležitostech. Asi nejznámějšími akcemi je Karneval sportovců a Dětský karneval, který
pořádají fotbalisté TJ Sokol
Nebušice a letos se uskutečnil již po dvaašedesáté, resp.
po padesáté, charitativní akce
Nadačního fondu Pečovatel,
příležitostné koncerty, potlachy, apod. V minulosti se tu
konaly i srazy jubilantů, vítání
nových občánků a oslavy zlatých svateb, které pořádalo
místní zastupitelstvo a Úřad
MČ Praha Nebušice.
Letos si připomínáme 150.
výročí založení tohoto hostince, který se stal nedílnou
součástí života nebušických
obyvatel.
Petr Kášek
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Novinky od
dobrovolných hasičů
v Nebušicích
Jednotka (JSDH)

Dnem 1. 1. 2020 došlo ke změně ve vedení jednotky dobrovolných hasičů. Na
vlastní žádost skončil ve funkci velitele
Antonín Vojtěch a novým velitelem byl
starostou obce jmenován Jaroslav Krulík.
Tonda nás neopouští definitivně, ale dál
zůstává členem jako velitel družstva. Dále
nás na vlastní žádost opustilo několik
dlouhodobě neaktivních členů a v době
vydání tohoto zpravodaje má tak naše
jednotka 14 členů a jednu čekatelku na
členství.

Zásahové činnosti:

Dne 1. ledna 2020 jsme byli v ranních
hodinách vysláni Tatrou na požár porostu
v Areálu zdraví. Na místě jsme zasahovali
společně s profesionálními hasiči ze stanice Petřiny.
14. ledna nám byl vyhlášen poplach
na požár auta v ul. Horoměřická. Na tuto
událost vyjelo Iveco a zasahovali jsme
opět s petřínskými profesionály.
31. ledna přišel výjezd pro Tatru na požár nízké budovy na Strahově. Jednalo se
o požár bývalých fotbalových šaten. Na
místo byli vysláni profesionální hasiči ze
stanic Petřiny, Hrad a Centrála a kromě
nás ještě dobrovolné jednotky ze Stodůlek a Řep.
3. února proběhl výjezd na pád stromu
v ul. Nad Sýpkou.

9. února oznámili meteorologové výstrahu před silným větrem a naše jednotka držela na žádost operačního střediska
od 17:00 hod. pohotovost na zbrojnici
v počtu 1+5.
První výjezd přišel 10. 2. v 6:55 hod.
a jednalo se o spadlý strom na komunikaci v ul. Horoměřická. V rámci pohotovosti
jsme měli 7 výjezdů a až na jedny uvolněné plechy na střeše se jednalo o popadané stromy.
11. února přišla další výstraha a další žádost o pohotovost na zbrojnici. V rámci ní
jsme byli vysláni na jeden spadlý strom na
komunikaci.
13. února jsme likvidovali zbytek rozlomeného stromu v zahradě Staré vodárny.
16. února proběhl tradiční masopustní
průvod a naše jednotka prováděla požární
a zdravotnický dohled.

Sbor (SDH)

Dne 7. února 2020 proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
v Nebušicích. Jedná se o nejvýznamnější akci roku, při které jednotliví zástupci
organizace přednáší zprávy činnosti za
uplynulý rok. Mezi hosty byli velitel stanice HZS Petřiny, zástupkyně Městského
sdružení hasičů Praha a tajemnice MČ
Praha–Nebušice. Letošní výroční schůze byla o to důležitější, protože se volili
noví zástupci do vedení sboru. Ve funkci

starostky sboru tak vystřídal Zdeňku Vojtěchovou Karel Tregner. Ani Zdeňka nás
neopouští, ale zůstává jako řádná členka
a ze začátku zejména jako kvalitní podpora nového starosty.
Na schůzi jsme se dále dohodli o zachování stávajících akcí pořádaných naším
sborem. Jedná se zejména o Čarodějnice,
Rozloučení s prázdninami, Peklo s čerty
a Betlémské světlo.
Čestní hosté i členové sboru popřáli novému vedení hodně štěstí a pevné nervy
v jejich práci a dále poděkovali odstupujícím funkcionářům za dlouholetou činnost.
Výroční schůze proběhla poprvé v nové
klubovně a v prostorách bývalé pekárny pod úřadem, kterou členové jednotky
i sboru vlastními silami zrekonstruovali.
DK
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TJ Sokol Nebušice – oddíl florbalu

Vánoční memoriál

Blanky Vojtěchové a Jana Chlumského
Další rok je za námi a s ním také tradiční vánoční memoriál, který
již sedmým rokem pořádá florbalový oddíl při TJ Sokol Nebušice.
Turnaj je již od svého vzniku především předvánočním, nejen
sportovním, setkáním přátel našeho oddílu. Ať už jde o současné
či bývalé hráče, jejich rodiče, hráče spřátelených klubů či další
příznivce. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev v jedné společné kategorii. Vítězným týmem se stal Ovocný svět, na druhém místě
skončil loňský vítěz Tankisté a stupně vítězů uzavřel tým Promarněných nadějí.
Součástí turnaje byla benefiční sbírka pořádaná ve prospěch
florbalových vozíčkářů z klubu SKV Praha, v rámci které se opět
podařilo vybrat úctyhodnou částku 57 377 Kč, která bude použita
na nákup speciálních vozíků a dalšího vybavení.

Velice rádi bychom na tomto místě poděkovali nebušickému
Sokolu a obci Nebušice za podporu a za to, že nám umožnily již
7. ročník memoriálu Blanky Vojtěchové a Jana Chlumského v nebušické hale pořádat. Dále pak všem, kteří nám během turnaje
přispěli do sbírkové kasičky a stejně tak děkujeme všem partnerům sbírky, bez jejichž darů do tomboly by se tak skvělá částka
rovněž nevybrala. Doufejme, že se nám podaří tuto pěknou tradici zachovat v podobném duchu i v dalších letech.
Milan Švanda, trenér
milan.svanda@fel.cvut.cz
www.florbalnebusice.cz

Ovocný svět – vítězné mužstvo turnaje

Zátiší Lysolaje
Velkorysé vily
Řadové a atriové domy
Stavební parcely

V Lysolajích kromě nedotknuté
přírody a naprostého klidu oceníte
také přívětivou sousedskou komunitu
a množství společenských aktivit.

Bezpečné bydlení v zeleni
s výhledem na Pražský hrad.
Kavárna, školka
i sportoviště v místě.
Skvělá dostupnost do centra.

A dostupnost? Za pět minut jste
v Šáreckém údolí, za deset na metru
Dejvická či na Pražském okruhu a za
dvacet minut v centru Prahy.

VÝSTAVBA ZAHÁJENA
DOKONČENÍ 2021/22
www.zatisilysolaje.cz

Umístění nové vilové čtvrti, přesvědčivé
urbanistické řešení a unikátní architektura
domů zajistí soukromí a bezpečí pro vaši rodinu.
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Nové webové stránky

MČ Praha Nebušice
Přibližně v první polovině
ledna byly spuštěny nové
moderní webové stránky
Úřadu MČ. Mimo spousty
novinek, které přinášejí,
bychom vás chtěli upozornit
na možnost stažení si
aplikace „V obraze“ přímo
z našich stránek. Je to
aplikace pro chytré telefony
a vše se do ní automaticky
přenáší. Budete vědět hned co
se děje a jaké jsou aktuality.
Určitě doporučujeme!
Postupně budeme spouštět
další moduly a funkcionality,
jako například rezervace
sportovní haly, Staré vodárny
a další. Pokud budete mít
jakékoli dotazy, můžete se na
nás obrátit.

od 1

V druhé polovině roku 2019 došlo k nárůstu počtu pokusů
o vloupání či vloupání do rodinných domů v lokalitě naší
městské části, dále pak ke krádežím volně položených věcí
u těchto domů a vloupání do vozidel.
Proto upozorňujeme občany MČ Praha – Nebušice na
potřebu řádného zabezpečení nemovitostí a věcí na
pozemcích, v okolí nemovitostí a zaparkovaných vozidel.

. 1. 2

nově se službou nádobového svozu BIOodpadu

Sudé pondělí 16–18 hodin.
Termíny: 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3.

Pozor na zvýšenou kriminalitu

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Komplexní systém nakládání
s komunálním odpadem v Praze

Zkrácený provoz pojízdné knihovny

020

http://odpady.praha.eu, http://bioodpad.praha.eu

S účinností od 1. 1. 2020 se služba svozu BIOodpadu pomocí
hnědých kontejnerů stává součástí komplexního městského
systému nakládání s komunálním odpadem, nově tedy bude
v Praze možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony
a kovové obaly, ale i BIOodpad rostlinného původu.
Podrobné informace k této službě lze nalézt na webových stránkách:
http://bioodpad.praha.eu.
Stávajícím uživatelům služby svozu BIOodpadu se převzetím služby
svozu bioodpadu do systému města zlevní tato služba o 50 % oproti
současné ceně, přičemž o možnostech uzavření nové smlouvy budou
informováni dopisem ze strany Pražských služeb, a.s. Noví zájemci
o službu svozu BIOodpadu mohou konzultovat možnosti na zákaznických
centrech svozových společností dle místa bydliště.

Nebušické
kapličkové

POSVÍCENÍ

22. - 24. května 2020

Obyvatelům Prahy je zároveň i nadále k dispozici:

pátek od 14.00 hodin
sobota, neděle od 10.00 hodin

– cca 3 414 veřejných a 1 701 domovních stanovišť tříděného odpadu pro sběr papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a kovů (na 296 stanovištích kontejnery pro sběr
drobných elektrozařízení a baterií);
– 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy s provozem i v sobotu a další 4 stabilní sběrny
nebezpečného odpadu;
– více než 300 tras mobilního sběru nebezpečného odpadu (od roku 2019 zde lze
odevzdat také jedlý olej a tuk);
– až 5 500 během roku přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) a dále
až 110 přistavených mobilních sběrných dvorů (MSD);
– až 2 200 velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu a dále stabilní
sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a kompostárna hl. m. Prahy
v Praze – Slivenci.

kolotoče
střelnice
houpačky
nafukovací atrakce
cukrová vata
prodejní stánky

Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad. Poplatek se nezvýšil od roku 2005 a s účinností od 1.1.2020
se zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství
v Praze.
Důsledným tříděním odpadu, včetně využití nové služby svozu bioodpadu, tedy využitím
všech možností, které nabízí současný pražský systém, můžete výrazně ušetřit své finance
a zároveň i pomoci životnímu prostředí v Praze.

pořádá a zve

MČ Praha - Nebušice

na parkovišti
za samoobsluhou

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne! Předcházejme vzniku odpadů!

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 16400 Praha 6, IČ: 00231215.MK ČR E 10258
Vydání březen 2020, vyšlo dne 6. 3. 2020 v nákladu 1050 výtisků. Příští vydání vyjde 5. 6. 2020 a uzávěrka bude 27. 5. 2020.
Za MČ Praha - Nebušice připravují Hana Sekerová a Pavel Klenovec. Tiskne ALTAIR Grafické studio s. r. o.
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Veřejná Wi-fi
Přinášíme vám příjemnou zprávu. Během dubna bude zřízena
veřejná wifi, zatím okolo centra MČ, základní školy, Staré vodárny a Centra sociálních služeb. Předpokládáme další případné
rozšíření.
Městská část Praha – Nebušice

Velkoobjemové
kontejnery
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Upozornění na úpravu
dřevin a zeleně, zasahujících
do pozemních komunikací
Žádáme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k chodníkům a komunikacím, aby překontrolovali stav zeleně na svých pozemcích a v případě, že větve jejich stromů nebo keřů zasahují do
profilu komunikace nebo chodníku, provedli odstranění těchto
částí dřevin.
Stav v některých ulicích je takový,
že přerůstající větve narušují
běžné užívání chodníků
a komunikací a zakrývají
dopravní značení, znemožňují zaparkování,
zhoršují rozhledové poměry, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu.
Povinnost údržby zeleně vyplývá
ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Městská část Praha – Nebušice

Velkoobjemové
kontejnery

na bioodpad

na smíšený odpad

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
organizuje SBĚR BIOODPADU pomocí VELKOOBJEMOV ÝCH
KONTEJNERŮ.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom, že na předem určená
místa bude přistaven velkoobjemový kontejner určený ke sběru
rostlinného bioodpadu, především ze zahrad: tráva, listí, větve,
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu, NE živočišné zbytky. Kontejner na bioodpad bude
přistaven vždy na tři hodiny a po celou dobu bude u něj odborná
obsluha, aby se předešlo znečištění bioodpadu. Velkokapacitní
nádoba je označena výraznou cedulí: „BIOODPAD OD OBYVATEL
hl. m. Prahy “.
Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad.

Na základě pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů
vypracovaných Magistrátem hl. m. Prahy
BUDE KONTEJNER NA SVÉM STANOVIŠTI V PONDĚLÍ, VŽDY OD 14.00
DO 18.00 HODIN, TEDY POUZE 4 HODINY.

V MČ Praha-Nebušice budou v 1. pololetí r. 2020 velkoobjemové
kontejnery na bioodpad přistaveny:
KDY

KDE

V KOLIK

v sobotu 14. 3. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 21. 3 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 4. 4. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 18. 4. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 25. 4. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 16. 5. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 30. 5. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 13. 6. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 27. 6. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

SOUČÁSTÍ PŘISTAVENÍ KONTEJNERU JE OBSLUHA, KTERÁ KOORDINUJE UKLÁDÁNÍ ODPADŮ.
Do těchto kontejnerů nesmí být umísťovány tyto odpady:
- stavební suť, komunální odpad, pneumatiky, železný šrot a jiné
kovy, sklo, plasty, papír, bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečný odpad.
Do kontejnerů je možné odložit:
- starý nábytek, koberce a linolea, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
V 1. pololetí roku 2020 se umísťují kontejnery na stanovištích takto:
KDE

KDY

V areálu zdraví vedle trafostanice proti ulici U Pohádky

16. 3.

1. 6.

V ulici Pod Hláskem u trafostanice

6. 4.

22. 6.

V Sichrovského ulici na rohu ulice V Hliništi

27. 4.

-

Hornofova ulice na rohu ulice U Sokolovny

11. 5.

-

Oznamujeme, že do konce
března 2020 se hradí místní
poplatek ze psů za rok 2020
Povinnost uhradit tento poplatek do konce
března daného kalendářního roku je dána
Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE ǀ BŘEZEN 2020
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Přehled akcí v Nebušicích březen až červen 2020
14. 3. sobota

SNĚHURKA

14. a 21. 3.
sobota

O POHÁR
JARDY CHLÁDKA

17. 3. úterý

KONCERT KPH

4. 4. sobota

VELIKONOČNÍ TURNAJ
TROJIC V NOHEJBALE

4. 4. sobota

ÚKLID NEBUŠIC

18. 4. sobota

ŽEHNÁNÍ MOTOREK

18. 4. sobota

BOJÍM SE V LESE

21. 4. úterý

NEBUŠICKÝ BĚH (ZŠ)

30. 4. čtvrtek

ČÁRY S HASIČI

SDH Nebušice zve na tradiční pálení
čarodějnic - místo konání bude upřesněno

5. 5. úterý

KONCERT KPH

koncert vážné hudby
v sále HAMU na Malé Straně

16. 5. sobota
od 15 hod.

O NEPOSLUŠNÝCH
KŮZLÁTKÁCH

16. 5. sobota

NEBUŠICKÝ BĚH

16. 5. sobota

JARNÍ PĚSTITELSKÝ TRH

v zahradě Staré vodárny

22.–24. 5.
pátek-neděle

NEBUŠICKÉ
KAPLIČKOVÉ POSVÍCENÍ

pouťové atrakce na parkovišti
za samoobsluhou

5. 6. pátek

OSLAVA DNE DĚTÍ

místo konání bude upřesněno

6. 6. sobota

O POHÁR STAROSTY

od 15 hod.

od 10.30 hod.
od 18 hod.

od 9.30 hod.
od 9.30 hod.
od 11 hod.

od 15 hod.
od 9 hod.

od 17 hod.

od 18 hod.

od 9 hod.

od 11 hod.

od 16 hod.

od 9.30 hod.

divadelní představení pro děti
hraje „Malé divadélko“

fotbalový turnaj starých gard
na školním hřišti

koncert vážné hudby
v sále nebušické fary

ve sportovní hale nebo na školním hřišti
(dle počasí)

společný úklid Nebušic
sraz před ZŠ

v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích

divadelní představení pro děti
hrají „Loutky bez hranic“

běh žáků základních škol Prahy 6
v Areálu zdraví

divadelní představení pro děti
hrají „Pruhované panenky“

1. ročník závodů v běhu pro děti, ženy
a muže na školním hřišti

tenisový turnaj ve čtyřhře
Tenis centrum Mandlík

