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Milí nebušáci,
když jsem v prosincovém vydání psal,
že máme za sebou jeden z nejsložitějších
roků za posledních mnoha let, vůbec by
mě nenapadlo, že vše může pokračovat
i nadále a s takovou intenzitou. Zkusím
být i napodruhé optimistou a snad nebudu muset v dalším vydání tohoto zpravodaje začínat stejně jako v tomto.
Tak, milí nebušáci, chtěl bych Vás co
nejsrdečněji pozdravit a i také trochu
povzbudit do dalších dnů. Máme za sebou
další těžké období a doufám, že jste vše
přežili ve zdraví a bez větších problémů.
Snad už nás čekají jen lepší časy a pevně
věřím v postupný návrat k pozitivním zítřkům. I z těchto důvodů vychází náš zpravodaj až nyní. Snažili jsme se v něm sdělit,
co vše se událo za první půlrok 2021 a jaké
plány máme jako vedení naší MČ.
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I přes rozpočtově velice napjatou dobu
se podařilo vedení MČ nejen pokračovat,
ale i zahájit další investiční akce, o kterých se dočtete na dalších stránkách
zpravodaje.
Tak jako v předešlých vydáních jsem
vždy zmínil jeden z projektů z něhož mám
velkou radost, udělám to i nyní. Jedná se
o dlouho očekávanou rekonstrukci ulice
U Pohádky, která propojí síť již opravených ulic v blízkém okolí. O této rekonstrukci a dalších akcích se dočtete na
následujících stránkách zpravodaje.
Přeji Vám konečně snad už klidné období a moc a moc zdraví. Je to to nejdůležitější a vůbec ne samozřejmé. Hezké
prázdniny a období dovolených. V září se
na Vás budu opět těšit.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Fotografie z titulní strany: Pomník padlým
Pomník zhotovený kamenicko sochařskou
firmou Bedřicha Jančara podle návrhu
akad. sochaře Jiřího Svobody, který stojí již
od roku 1924 na dnešním náměstí Padlých

jako připomínka obětí první světové války,
nese název Loučení vojína s rodinou.
Tento název vlastně již říká vše. Těmi
vojáky - nevojáky totiž nebyli nikdo jiní, než

řada nebušických občanů, kteří s vojnou
neměli většinou nic společného. Byli to
mladíci i otcové rodin, kteří byli povoláni,
aby bojovali na válečných frontách. Mnozí
z nich se domů již nevrátili a jejich jména
teď můžeme číst na pamětních deskách
v dolní části pomníku.
Jedno z pietních míst Nebušic však zůstávalo dlouhou dobu nepovšimnuto a péče
o něj byla zanedbávána. V tvářích soch se
místo vrásek objevily tmavé skvrny a celý
pomník jaksi sešel věkem. Také prostor
kolem něj byl zanedbaný a částečně i využívaný jako parkovací místo. Proto bylo nutné
tento stav napravit, aby se pomník a jeho
okolí opět stalo důstojnou připomínkou
ztracených životů.
Začalo se s kompletní rekonstrukcí sousoší a následovala úprava jeho okolí. Byla
položena nová dlažba a osazeny sloupky do
nového chodníku, které vymezují prostor
a chrání pomník před nevhodným parkováním.
Nakonec proběhla letos na jaře údržba
zeleně. Došlo k prořezání vzrostlých dřevin,
vyčištění svahu a osázení novými rostlinami.
Výsledek celé rekonstrukce vidíte na
fotografii z titulní strany, ale určitě jste si
celkové proměny tohoto významného místa
všimli i při některé ze svých cest kolem.
A pokud ne, udělejte si procházku a zajděte
se podívat na místo, které tolik vypovídá
o naší historii.
HS
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Oprava spodní části ulice Sichrovského
V průběhu května byla zahájena ve spodní části ulice Sichrovského výměna kabelů PRE. Následně byla zahájena oprava chodníků
včetně nových obrub a povrchů. Celá oprava ulice bude zakončena
základní opravou povrchu vozovky. Tuto opravu se městské části
podařilo dohodnout s developerem, který bude realizovat projekt
výstavby 19 RD za ulicí Edvardova. Důvodem opravy ulice před
zahájením výstavby 19 RD je snaha o co nejmenší zátěž a hluk v celé

oblasti. Po opravě ulice bude provedena takzvaná pasportizace
(důkladný popis stavu vozovky) a po dokončení celé výstavby bude
ulice uvedena do stavu, který bude evidován v pasportizaci, to
znamená před zahájením výstavby 19 RD. Tím bude zabezpečeno, že
ulice bude v dobrém stavu i po dokončení výstavby.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice

Rekonstrukce
ulice V Sídlišti
Na konci dubna byla dokončena 1. etapa opravy ulice V Sídlišti,
a to od křižovatky s ulicí Nad Želivkou až po křižovatku s ulicí
U Pohádky. Jak je možné vidět z přiložených obrázků, rekonstrukce
proběhla velice úspěšně a v dohodnutém termínu. Chtěl bych touto
cestou velice poděkovat zhotoviteli, Společnosti SWITELSKY – RENEX za skvěle odvedenou práci a MHMP odboru HOM za realizaci
výměny veřejného osvětlení.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice

Rekonstrukce
ulice U Pohádky
Ještě před dokončením 1. etapy Rekonstrukce ulice V Sídlišti,
byla zahájena 2. etapa „Rekonstrukce ulice U Pohádky“, která
bude probíhat až do poloviny října. Stejně tak jako v ostatních, již
zrekonstruovaných ulicích, tak i zde se podařilo realizovat kompletní výměnu kabelů PRE a výměnu veřejného osvětlení. Celá ulice
je projektovaná jako velice moderní, zahrnuje stavební úpravy,
podporující plynulý a hlavně bezpečný provoz. Pamatováno je zde
i na velké množství zeleně, která je velice příjemným prvkem pro
celý veřejný prostor. Věříme, že ulice se stane i takovým malým
bulvárem, vyúsťujícím do přírodního parku Divoká Šárka.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice
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Parkování před vjezdy do garáží
Není to jen otázka poslední doby, ale tento přestupek a hlavně nebezpečné omezení majitelů RD řešíme jako úřad MČ už delší dobu.
Jak vidíte na fotografii, tak necitlivým parkováním můžeme vlastníkům RD způsobit velké komplikace při výjezdu z garáží. Už vůbec
nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby bylo nutné rychle někoho
dopravit k lékaři s akutním problémem. Vyhláška toto jednoznačně
zakazuje, ale bohužel, se to děje pořád.
Chtěl bych Vás proto velice poprosit, aby každý, kdo parkuje na ulici,
bral ohled na to, kde parkuje a co tím může způsobit. Jsem si jist, že
to jsou jen nepozornosti, ale i ty můžou způsobit velké komplikace.
Děkuji za pochopení.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice

Stále je co opravovat
Letošní zima se svým poměrně rychlým
střídáním teplot mimo jiné podepsala i na
havarijním stavu schodů, a to jak v mateřské, tak v základní škole.
V mateřské škole, kde jsou schody o hodně menší, se podařilo MČ provést rozsáhlou
rekonstrukci z vlastních finančních zdrojů
a výsledek je skvělý. Jak můžete vidět na
fotografiích, musely být odstraněny celé
schody a vše vystavěno prakticky od zákla-

dů. Nové schody jsou zhotoveny z kvalitní
keramické dlažby, takže budou sloužit po
mnoho let bez větší opravy. Děkujeme moc
zhotoviteli za skvěle odvedenou práci.
V základní škole je situace o hodně
složitější. Nejen z hlediska celého rozsahu
a velikosti schodiště, ale především s jeho
vazbou na budovu základní školy. Celá
rekonstrukce je i finančně náročná. Vedení
MČ se naštěstí na poslední chvíli podařilo

zajistit na tuto rozsáhlou rekonstrukci od
MHMP účelovou investiční dotaci. V současné době jsou dokončovány projektové práce
a veškerá příprava. Práce by měly začít hned
z kraje prázdnin a vše by mělo být dokončeno do konce srpna.
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat
MHMP, především panu radnímu Vítu Šimralovi (radní pro školství a sport) za pochopení a pomoc při řešení této svízelné situace.
Velice si toho vážíme.
Ing. Viktor Komárek
starosta MČ Praha - Nebušice
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Nebušické oko
Začátkem letošního roku navázala MČ Praha – Nebušice spolupráci s ČVUT – fakultou architektury. Předmětem spolupráce bylo vypracování návrhů vyhlídkových míst (menších rozhleden) v katastru
Nebušic. Jako vhodné byly vytipovány dvě lokality. První lokalita se
nachází na cyklotrase nad fotbalovým hřištěm, kde je dnes umístěna naučná tabule s lavičkou a kde byla v roce 2018 vysazena alej
z ovocných stromů. Druhé místo je v horní části fitparku u tiskárny
Tercie. Celkem bylo vypracováno a prezentováno 15 návrhů. Jako
nejúspěšnější a zároveň nejvhodnější byl komisí vybrán návrh pana
Jana Čecha.
Vyhlídka má být pohyblivá, dřevěná konstrukce z lepených vazníků, dostatečně velká a únosná, aby na ni člověk mohl vylézt, nebo
se v ní pohodlně natáhnout. „Nebušické oko má být pro dobrodruhy
rozhlednou, pro malého průzkumníka houpačkou a fotografovi
rámem v krajině,“ představuje autor konceptu Jan Čech svůj záměr.
Realizace tohoto ojedinělého projektu by měla proběhnout do
konce roku 2021.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice

DEN STROMŮ v Nebušicích
Dne 10. května 2021 uplynulo 140 let od vysazení lípy na náměstí Padlých. Tato památná lípa byla vysazena na počest sňatku
korunního prince Rudolfa s Její královskou výsostí, belgickou
princeznou Stefanií.
Oslavu tohoto krásného výročí nám překazila omezující pravidla pandemie koronaviru, ale přivedla nás k myšlence připojit se
k celosvětovému svátku Dne stromů.
Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím
jejich společného sázení. V současné době se tento svátek slaví ve
více než 40 zemích světa. Datum oslav není celosvětově jednotné
a liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů
na 20. října.
Rádi bychom se připojili k oslavám Dne stromů na přelomu
měsíce října a listopadu a společně s vámi vysadili pravou stranu

aleje na cyklostezce vedoucí z Nebušic směrem k soše sv. Juliány.
Stejně jako na levé straně bychom společně s vámi rádi vysázeli
ovocné stromy.
Stromů bude cca 40, zajistíme jejich nákup, rovněž také substrát, kůly, pletivo apod. a pozveme vás a vaše rodiny, abyste si
přišli zasadit „svůj“ strom.
Informace o datu oslav Dne stromů, o jeho organizaci i o způsobu „rezervace“ stromu pro vás nebo vaši rodinu si přečtete
v zářijovém čísle zpravodaje Nebušice a na webových stránkách
městské části.
Těšíme se na novou tradici, u které se nejen budeme setkávat,
ale budeme i zkrášlovat společně naše Nebušice.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušic
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Neustálá změna je jedinou
jistotou současného světa
Už když jsme 1. září opatrně a s rozestupy
zahajovali školní rok, tušili jsme, že nebude
probíhat úplně standardně. Lehce s hrůzou
jsme sledovali zprávy o zavřených školách, třídách a sborovnách v karanténě.
S naivním optimismem jsme si namlouvali,
že se ten zpropadený virus na cestě napříč
republikou vyhne zrovna Nebušicím.
Nastudovali jsme nové předpisy a hygienické manuály, dle nich jsme - k hrůze
naší kolegyně chemikářky - zřídili v její
laboratoři povinnou izolační místnost pro
všechny s nějakými příznaky respiračního
onemocnění. Samozřejmě jsme se zásobili
moderními digitálními teploměry. To jsou
ty, které naměří několik různých teplot
v závislosti na jejich vzdálenosti od hlavy
měřeného. Školu jsme prohnali ozónem
z přístroje místních hasičů a samozřejmě
jsme řádně doplnili dezinfekci do všech
možných dávkovačů. Paní zástupkyně se
při dvouhodinovém přelévání anticovidu
z velké nádoby do malých nadýchala výparů
tak, že musela s odjezdem ze školy domů
několik hodin počkat. Paní uklízečka, která
pravidelně během přestávky dezinfikovala kliky od záchodů, se tak nějak pořád
vznášela po škole s podivným úsměvem. Na

dveře ředitelny jsme si pověsili “vybarvovací” kalendář a každý “úspěšný” týden jsme
si vybarvili zeleně s úlevou, že tentokrát
jsme to dali. Stihli jsme ještě zářijový školní
olympijský víceboj, pár dalších drobných
akcí, do poslední chvíle jsme vzdorovali
rouškám. Ty jsme definitivně nasadili v polovině září. Krátce na to onemocněl první člen
pedagogického sboru. A nastal maraton
telefonních hovorů s hygienou - v telefonu
mám na desítku uložených čísel na různé
pracovníky s poznámkami typu “volat vždy
sem”, “sem už nevolat”, nebo “už zase volat
sem”. Odpovědi na otázky, kdo s kým byl
na vzdálenost menší než dva metry, na
dobu delší než 20, 15, 10 minut? Se správně
nasazenou rouškou? S kým sedí v lavici, kdo
za ním? Když oni pořád jen nesedí v lavicích,
víte? Aha, tak teda všichni do karantény?
Aha, kritéria rizikového kontaktu se změnila? Třída v karanténě, jasně, šup rychle

skočit na online výuku. V půlce října jsme
se z vládní tiskovky dozvěděli, že se 14. října
kompletně zavírají školy. Jasně, takže nový
rozvrh “celá škola online”. Otvíráme půjčovnu školních iPadů, celkem jich do pokojíčků
našich žáků putovalo víc než sedmdesát.
Sháníme datové SIM karty do některých
rodin se špatným nebo žádným připojením. Mobilní operátor nám nějaké věnoval.
Kolegyně z 1. tříd skoro pláčou. Jak naučíme
děti na dálku psát? Vážení rodiče, aktuální
informace ve Vašich mailových schránkách.
Takových zpráv jsme v průběhu tohoto školního roku rozeslali snad tunu. Fakt nevíme,
do kdy budou školy zavřené, ne, nemáme
jiné informace než vy z televize a internetu.
Za měsíc další tiskovka se zprávou, že pozítří jdou do školy prvňáci a druháci. Hurá!
Jasně, takže nasadit novou variantu rozvrhu
“online + 0/1/2 prezenčně”. Mezitím přemýšlíme, jak udržet hlavně druhostupňové
děti aspoň trochu motivované a vymýšlíme
kdeco. Dokonce začínáme s živými přenosy
ze školy. Smekám před kolegy, kteří jdou
s kůží na trh. Nastává katastrofa, ve školní
kuchyni se objevil covid a všichni kuchaři
jdou do karantény. Nemít jídlo je snad horší
než zavřená škola. Zachraňuje nás školka
a vaří pro školní děti “polévku cestovatelku”. Cestuje ze školky do školy. Rozdělujeme
si služby na výdej jídla a na mytí nádobí. Je
to trochu jako na táboře. Blíží se Vánoce
a ministr oznamuje návrat dalších tříd, ale
rotačně. Nicméně deváťáci nerotačně. No
nazdar, takže skládáme rozvrh a předvádíme vrcholné číslo, variantu “A online + B
prezenčně + 1. stupeň prezenčně + 9. třída
prezenčně”. Někteří rodiče zoufale volají,
kdyže mají potomka poslat do školy. Někteří
už zapomněli, jestli chodí do áčka či béčka.
Vůbec se jim nedivíme a považujeme je za
hrdiny. Poslední dny před svátky dáváme
dohromady další verzi rozvrhu, aby se třídy
prostřídaly a bylo to spravedlivé. Když to
dokončíme a slavnostně vyvěsíme na školní
facebook, vyhlásí vláda “dny proti covidu”
a nechá všechny doma. No co, trochu jsme
se zase zdokonalili v logistice. Někteří z nás
se cítí divně, testy jsou pozitivní a část
našeho sboru tráví Vánoce v izolaci. Kapra
necítíme a babičky nenavštívíme. Správný
učitel marodí přece během prázdnin. Nový
rok zahajujeme zase jen s přípravkáři,
prvňáky a druháky, ostatní jedou online. Situace se přiostřuje a od 1. března je na řadě
opět varianta rozvrhu “celá škola online”, je
úleva, že tuhle už máme připravenou. Týdny
se vlečou, děcka začínají nesnášet počítač
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(!), deváťáci jsou nervózní z přijímaček, někteří se doma prostě nedokopou k pořádné
přípravě. Je nám jich líto a snažíme se je
udržet v optimistické náladě. Tělocvikáři
vymýšlejí úkoly na rozhýbání - nachoď
xyz kroků denně, použij stopaře, zacvič si
s videem, které jsme pro vás natočili. Jsou
vděční za všechny reakce. Výtvarkáři se
snaží vytěžit dětskou kreativitu: vytvoř
něco ze sněhu, ledu, vyfoť, pošli. My ostatní
dál koukáme na “kolečka” v počítačích (“Já
si tu kameru, paní učitelko, fakt nezapnu,
jsem v pyžamu a neučesaná.”). Někdy to
připomíná vyvolávání duchů: “Aničko, jsi tu
s námi? Slyšíš nás?”. Legendárními se staly
hlášky typu “Můžu jít na velkou?”, “Pane
učiteli, vy se mi sekáte.”, “Zrovna se mi rozbil
mikrofon.”, “Dneska mi nejde wifi.”, “Vypni
si mikrofon, ať neslyšíme tatínka.” Google
učebny jedou na plné obrátky, data sviští.
Děti se zdokonalují ve formách spolupráce
na domácích úkolech a testech (“Vymaž
aspoň jméno spolužáka.”). Ale co, rozvíjíme
důležité kompetence. Některé děti považujeme za hvězdy distanční výuky, některým
fakt vyhovuje a svědčí.
Je tady jaro, čísla začínají konečně klesat
a my věříme, že se návratu dětí do školy už
brzy dočkáme. A pak to přijde: Vrací se 1.
stupeň rotačně, pak 2. stupeň rotačně. Jak
to udělat, aby brácha v áčku a ségra v béčku
chodili ve stejném týdnu, ať to rodičům co
nejvíc usnadníme? “Vypreparujeme” ze školní matriky všechny sourozenecké dvojice
či trojice a začíná logistická jízda. Pak tu
máme děti rodičů pracujících ve zdravotnictví, školství. Pro ně extra skupinka. A to
jsme si mysleli, že už nás nic nepřekvapí.
A další novinka: ještě musíte zvládnout antigenní testování dětí, přátelé. Chvíli jsme naštvaní, nejsme přece zdravotníci. Není nám

to nic platné, takže vysíláme pana školníka,
aby vyzvedl čínské testy. Nastudujeme další
manuály, zprovozníme další reportovací
aplikaci. Aha, v balení jaksi chybí stojánky na
zkumavky. Naštěstí máme kreativní kolegyni, která je vyrobí z prázdných konzerviček
od kočičího žrádla. A máme vyhráno. Žasnu
nad nápady jiných škol: kostky od Lega,
plata od vajíček, stojánky z modelíny. Před
prvním testováním nespím hrůzou. Jak to
všechno zvládneme? Naštěstí děti jsou jako
vždy úžasné. Zvládnou to hravě, tím nám
celou akci strašně usnadní. Statečně rotujeme a organizujeme povolené skupinové
konzultace, tvoříme další varianty rozvrhu.
Nesmíme zpívat a cvičit. Za pár dní stále
nesmíme zpívat, ale smíme cvičit, i když jen
venku. Šatny nesmíme používat, za pár dní
už ano. Do jídelny smíme na etapy, jen čtyři
u stolu, pak už šest, třídy a skupiny se nesmí
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míchat, tak se děti aspoň míchají před školou před výukou a po výuce. Přestáváme se
ve všech těch pravidlech orientovat. Testy
nám docházejí. Správa státních hmotných
rezerv zrušila tendr, testy asi nebudou
včas, ale testovat musíte, takže si to, školo,
nějak zařiď. Dáme s panem starostou hlavy
dohromady, nečekáme na stát a rozhodujeme se pro PCR testy jednou za dva týdny.
200 Kč za dítě, neberte to. MŠMT nám je
prý snad proplatí. Pevně v to doufáme,
jedno testování nás stojí kolem 60 000 Kč.
Uf. Do toho evidujeme, kdo je po prodělaném covidu ještě v ochranné lhůtě 90 dnů
(vzápětí se lhůta prodlužuje na 180 dnů),
kdo má vlastní antigenní testy, ten se zase
musí testovat každý týden, kdo je 14 dnů po
druhém očkování, vlastně teď už 21 dnů po
prvním očkování. Špatně nastavím aplikaci a kolegyni přijde večer po testech 400
esemesek. Aspoň, že jsou všechny výsledky
negativní. Co na tom, že telefon málem vybuchne. Omylem otestujeme žáka, který se
testovat nesmí, má test vlastní, ještě méně
invazivní. Máme shánět právníka? Rodiče
nám odpustí. Přísahám na holý pupek, že už
se to nebude opakovat. Všechny ty trable
ale přebije fakt, že máme konečně naše žáky
ve škole, můžeme ve třídě odložit roušky
a respirátory a vidíme si do tváří. Žasneme,
jak se změnili a vyrostli. Jsme rádi, že deváťáci zvládli přijímačky a mají své střední
školy jisté. Instalujeme nové pingpongové
stoly na školní terasu (díky Klubu rodičů),
zřídíme dvě venkovní třídy, o které je takový
zájem, že musíme mít rezervační systém,
vymýšlíme výlety. Plnými doušky si užíváme,
že jsme všichni pohromadě. Do konce
školního roku už snad budeme vybarvovat
políčka v kalendáři na dveřích ředitelny jen
zeleně.
A co nás tento školní rok všechny naučil?
Že neustálá změna je jedinou jistotou současného světa. Krásné léto všem!
Šárka Vondrová,
ředitelka školy
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Hudební
půlstránka
V průběhu „covidového šílenství“ jsme v hodinách hudební výchovy měli zakázáno zpívat. Tedy ještě stále máme. Jsem učitel
hudby, a tak si teď při výuce připadám trošku, řekněme, neúplný.
Jak kdybych učil děti psát bez tužky. Hezky si to všechno představíme, ale nevyzkoušíme.
Všechno zlé je však pro něco dobré, a tak, jelikož jsem bubeník
z povolání, jsem dal dětem do rukou všechny možné perkuse,
chrastítka a bubínky. Vyrazili jsme od školy a prošli pár ulic. Byla
to síla. Na bicí vyučuji už dvacet let a vždy je to jen jeden na jednoho, ale když se podaří rozhýbat 25 dětí ve stejném tempu a aspoň
podobném rytmu, je to radost veliká.
Sice všichni okolo mysleli, že Haré Krišna lapá nové ovečky, my
jsme si to však velmi užili.
A aby ne, vždyť bubnování je přirozenost. Svoboda. Rytmické
projevy sloužily lidstvu dříve, než začalo mluvit. Pokud bychom
brali pravěk za začátek „hudby“, datum jejího vzniku by bylo asi
40 000 let př. n. l. Za první instrumentální projevy člověka lze
považovat právě dupání a tleskání.
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Až to zrychlíte, uvidíte, že je to docela výzva. A hned si vymyslete i nějakou svou kombinaci :)
U TLESK TLESK bych si ještě dovolil chvíli zůstat. Konečně už se
zas dá použít veřejně. Například na kulturních akcích. Za což jsem
osobně moc rád. Už zas mohu lidem beztrestně hrát. To jsem ale
odbočil.
Z historie je nejstarším důkazem tleskání zápis z antických
divadelních představení v období 3. století před naším letopočtem.
Předcházelo mu luskání a někteří věří, že vzešlo z napodobování
perkusních hudebních nástrojů. V Tibetu je zas tleskání využíváno
při vyhánění zlých duchů. Pravděpodobně vzniklo tleskání ne kvůli
vzdání holdu, či pochvale, ale pro získání si pozornosti před pronesením nějakých slov. Staří Řekové také předpokládali, že i tleskání
má mít vlastního roztomilého bůžka a dali mu jméno Krotos.
Ani ten vás však neochrání na vážnohudební produkci, pokud
zatleskáte, kdy nemáte :) Mezi jednotlivými větami hudebních cyklů (symfonie, sonáta, suita) se totiž netleská. A to z důvodu, aby se
nepřerušila kontinuita hudebního celku. Pokud v této problematice nejste příliš zkušení, vyčkejte až začne tleskat většina. To vždy
funguje. U samic goril nížinných v rezervaci v severní části Konga
zas funguje tleskání, respektive určité počty tlesků, jako komunikace. A nepřetržitý minutový potlesk? Ten tam není za odměnu.
V nebezpečí přivolává samce.
Ale vy si po koncertě klidně a ze srdce zatleskejte. Minutu.
A klidně dvě. Uděláte tím všem velikou radost.
Ondřej Sluka

Však si to zkuste sami…ve stejném tempu.
Tak, jak tiká vteřinová ručička:
2x dupněte pravou nohou
2x dupněte levou nohou
1x se plácněte do pravého stehna pravou rukou
1x se plácněte do levého stehna levou rukou
2x tleskněte
Zkrátka : DUP DUP DUP DUP PLÁC PLÁC TLESK TLESK.
Osm úderů.

Letní příměstský tábor zcela zdarma
V návaznosti na výzvu MŠMT s názvem
„Letní kempy 2021“ vytvořily Air Force, z.s.
ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. program
letních příměstských táborů, které se konají
v areálech školských zařízeních a jejich okolí,
a to převážně v Praze a středních Čechách.
Kempy pořádáme ve všech týdnech v červenci
a srpnu pro děti, které plnily v roce 2020/2021
školní docházku.
DNY PLNÉ ZÁBAVY, POHYBU, HUDBY,
TEAMBUILDINGOVÝCH AKTIVIT A POZNÁVÁNÍ
PŘÍRODY včetně teplého oběda, dvou svačin
a pitného režimu po celý den.
Pro více informací a registraci navštivte:
https://zsprodeti.cz/letni-kempy-2021airforce/
Nové školy i termíny neustále doplňujeme!
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Centrum sociálních služeb Nebušice
Milí čtenáři,
rok se nám překlopil do letního měsíce
června a sluníčko to stvrdilo příslibem, že
jsou věci stálé i v době tak proměnlivé jako
je poslední rok a půl. A tak jako na obloze,
i v našem Centru sociální služeb Nebušice
se pomalu a jistě vracíme do normálu. Období to bylo náročné a složité. Všichni jsme
prošli testem posádky na rozbouřeném
moři, ale do přístavu se vracíme v plném
počtu, plachty se nadouvají na stěžni
a dobrá nálada nás ani klienty natrvalo
neopustila.
Díky nelehkým, ale účinným opatřením
se v našem centru nákaza COVID19 nerozšířila. Jednotlivci z personálu a několik
klientů, kteří touto zkušeností prošli, měli
štěstí a jejich průběh nemoci nevyžadoval
ani jednu hospitalizaci, ani si nevyžádal
jedinou ztrátu na životě. Za to jsme nesmírně vděční a jsme na to jako tým i řádně
pyšní.
Nebylo třeba povolávat armádu ani
jiné složky záchranného systému, protože hrdinové z řad našich zaměstnanců
se rvali jako lvi sami. A hrdinům je třeba
vzdát hold – jde především o pečovatelky,
ženy s malými dětmi, které měly situaci
velice náročnou i doma, a přesto ani jedna
nevyužila možnosti přestat chodit pečovat
o naše klienty. Ženy, které svým věkem
spadaly do ohrožené skupiny obyvatel,
ani ty se nezalekly a pokračovaly ve své
každodenní práci, přestože byla o tolik náročnější! Všem jim moc děkuji a myslím, že
mluvím i za všechny klienty a jejich rodiny,
které nemusely projít tím, co jsme vídali
večer ve zpravodajství.
To vše bylo možné díky lidskému nasazení
a lidské podpoře z našeho okolí – od pana
starosty Ing. Viktora Komárka, od vedení
Nebušic a od bezejmenných jednotlivců,
kteří např. zajistili roušky, dezinfekce, obličejové štíty atp. Děkujeme i za ohleduplnost
všech rodin, které v tom byly s námi. Nyní

je většina klientů plně naočkovaná či čekají
na druhou dávku své vakcíny, stejně tak
personál centra. Klienti mohou již využívat společné prostory, zahradu, užívat si
návštěv a procházek mimo areál, otevřela se
společná jídelna a v rámci platných opatření
se vracíme do známých vod. A budu si velmi
přát, aby tento koronavirový odstavec byl
tím úplně posledním a my mohli za tím vším
udělat tu propagovanou TEČKU.
Centrum sociálních služeb Nebušice
nabízí pečovatelskou službu v terénu pro
klienty v jejich domácím prostředí, stejně
tak veškerou potřebnou péči klientům žijícím v našem domě s pečovatelskou službou.
Součástí našich služeb jsou i lůžka pobytových odlehčovacích služeb s komplexní péčí
v režimu 24/7. Ta jsou vhodná především
pro rodiny, které zajišťují péči svým blízkým
v domácím prostředí a potřebují výpomoc
na přechodnou dobu, např. v době dovolených, lázeňských pobytů či jiných událostí
znemožňujících krátkodobou péči o osobu
blízkou. V současné době máme dvě tato
lůžka volná, pokud by kdokoliv potřeboval,
neváhejte nás obratem kontaktovat na
níže uvedených telefonních číslech, zvláště

Z klubu seniorů
Vážení přátelé, dříve narození, jsem ráda, že po roční odmlce se můžeme opět
scházet. Jsme všichni proočkovaní a věřím, že chráněni. Kontakty s kamarády nám
moc chyběly, naši nejmenší ze školky v Nebušicích na nás ale nezapomínali a posílali
babičkám malovaná přáníčka, která nás vždy velmi potěšila.
Plánujeme kondiční vycházky po okolí. Máme velké štěstí, že žijeme v krásném
prostředí obklopeni přírodou. Naše zahrádky nám poskytnou radost z pěstování
a nebo aspoň relax se sousedy a s rodinou.
Dovolené pro tento rok žádné neplánuji, stále ještě jsou jistá omezení pro tak
velkou skupinu. Jakmile to bude možné, nebudu váhat a pobyt nebo výlet zajistím.
Scházíme se každé úterý od čtrnácti hodin na faře v Nebušicích.
Přeji všem krásné léto
Jana Voldřichová, vedoucí klubu seniorů

v letních měsících bývá velký zájem.
V dohledné době také plánujeme, mezi
klienty velmi oblíbenou akci, zahradní
grilování, kterou pravidelně zahajujeme léto
a vstupujeme do druhé půlky roku. Centrum
má krásnou a prostornou zahradu a rádi
bychom také klientům dopřáli pohodlný
pobyt venku. Pokud by se našel sponzor,
s jehož pomocí bychom vybudovali venkovní
relaxační zónu s pohodlnými křesílky a lehátky pro zdravotní regeneraci na slunku
a čerstvém vzduchu, bude to pro naše klienty velký dárek zkvalitňující jejich život.
Případné laskavé a pomocichtivé duše,
chcete-li se zapojit do těchto projektů, jste
- s vřelostí nám vlastní - vítáni a budeme se
těšit taktéž na níže uvedených telefonních
číslech.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat panu
Josefu Fürstovi za veškerou práci a službu v
našem centru, kterou s železnou pravidelností vykonával od samého počátku. Je nám
líto, že odchází, ale chápeme, že zaslouženému odpočinku na vlastní zahrádce se špatně
konkuruje. Užívejte, Pepo, v radosti a ve zdraví a díky. Taktéž děkujeme a přejeme vše dobré naší pečovatelce paní Martině Lankašové,
která se stěhuje do nového bydliště a dojíždění by pro ni bylo příliš náročné. A do třetice
všeho bych u nás v týmu ráda přivítala naší
novou posilu za pana Fürsta a doufám, že to
s námi pan František Meduna vydrží aspoň
stejně dlouho jako jeho předchůdce.
A když už jsem začala poetickou metaforou o neustále se vracejícím sluníčku,
skončím na podobné vlně. Je dobré mít na
paměti, že za každým černým a bouřlivým
nebem je vždy modrá a jasná obloha. Trvalá
a stálá. Je jen otázkou času, kdy nepohoda
odezní a mraky rozfouká vítr.
Za celé centrum vám všem přeji krásné
léto ve zdraví.
Eva Čapková,
ředitelka Centra
sociálních služeb Nebušice
tel.: 220 199 411-13, mobil: 723 912 887
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Stará vodárna
Jak jistě víte, v neděli 13. 6. proběhl po
dlouhé odmlce pěstitelský trh. My organizátoři jsme se již nemohli dočkat a dle
hojné účasti tak soudíme i u Vás
Samozřejmě jsme museli dodržovat
aktuální vládní opatření, ale i tak by trh plný
pohody, příjemných setkání a krásných rozhovorů. Poprvé nám na trhu zahrála kapela,
což se setkalo s velkým úspěchem. A co nás
čeká dále? Pokud se situace nezhorší, rádi
bychom v září uspořádali podzimní pěstitelský trh, který je velmi oblíbený nejen z důvodu prodeje burčáku, ale i proto, že tento
termín je ideální i pro sklizeň na zahrádce
a prodej jejich přebytků. Dále bychom rádi
zorganizovali tradiční adventní trh. Ten je
již tradičně provoněn svařeným vínem, punčem a vánočním cukrovím. Bohužel musel
být loni zrušen, a proto se ho nemůžeme
dočkat. Děkujeme Vám za to, že navštěvujete naše akce v tak hojném počtu a že tak
přispíváte na organizace dalších aktivit ve
Staré vodárně. Přejeme všem krásné léto
a budeme se na Vás těšit zase na podzim!
AR

KPH Nebušice za podpory
MČ Praha - Nebušice
Vás zve do zahrady
Staré vodárny

POJĎME SE OPĚT SETKAT
při skleničce vína za zvuků bicích
nástrojů, které nám představí
studenti HAMU v Praze
Matěj Diviš
Antonín Procházka
Blanka Šindelářová

Stará vodárna
21. 6. 2021 v 18. hodin
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O nebušických ulicích
a jejich názvech
Připravujeme pro vás nový seriál o názvech nebušických ulic. Téměř veškeré informace
jsou čerpány z Pražského uličníku - encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Zajímavé informace o původu názvů nebušických ulic se vám budeme snažit doplnit
i pro dokreslení vývoje rozrůstání Nebušic historickými leteckými snímky.

Austova
Pan Aust (křestní jméno nezjištěno), Čech, který zahynul za války v německém vězení.
Ulice existovala před rokem 1948, prvně pojmenována byla v roce 1955. Některé prameny
uvádějí jako původní název ulice pomístní jméno Na vršku.

Brandejsova
Josef Brandejs, místní občan, pracoval
v odbojové skupině Obrana národa, za
okupace byl popraven. Ulice vznikla asi již
před rokem 1948, pojmenována byla snad
v 50. letech.
O panu Josefu Brandejsovi jste mohli číst
v jednom z předchozích čísel zpravodaje
Nebušice.
Dešťová
Název vychází ze skutečnosti, že v blízkosti vede stoka dešťových vod do nedaleké
nádrže. Ulice byla pojmenována v roce 1997.
Druhého odboje
Druhý odboj, boj Čechů a Slováků za 2.
světové války proti německé okupaci. Ulice
existovala již roku 1948, prvně pojmenována byla roku 1955 tímto názvem. Některé
prameny však uvádějí původní název ulice
5. května.

Foto z roku 1984.

Současné foto.

Dubová
Název byl odvozen z charakteru ulice,
která končí v dubovém háji, původně Do Polí
- název odvozen ze směru ulice k nebušickým polím. Cesta zde bývala již před rokem
1945, jako ulice byla pojmenována mezi
lety 1947 až 1955 a po připojení Nebušic
k Praze v roce 1968 byla přejmenována pro
duplicitu.

Letecký snímek z roku 1936.

Letecký snímek z roku 1945.

Druhého odboje.
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Hasiči Praha – Nebušice
Na základě rozhodnutí HZS hl. m. Prahy byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha – Nebušice (JSDH) od 1. 1. 2021 přeřazena
z kategorie JPO V do kategorie JPO III.
Co to pro nás znamená? Zůstává stejný časový limit na výjezd
i stejný počet hasičů, kteří musí vyjet - tedy 10 minut od vyhlášení
poplachu, družstvo 1+3. Máme předepsaný vyšší celkový početní
stav jednotky (12 lidí oproti 9 původním), což s našimi 16 členy
splňujeme i s rezervou. Mění se však operační hodnota jednotky
v rámci plošného pokrytí, jelikož výše uvedenou změnou máme tzv.
územní působnost, oproti původní místní působnosti. Laicky řečeno, můžeme být oficiálně vysíláni mimo katastr našeho zřizovatele
(tedy MČ Praha – Nebušice).
V době uzávěrky tohoto zpravodaje měla jednotka za letošní rok
21 zásahů, z toho šestkrát se jednalo o 24hodinovou pohotovost
na vlastní zbrojnici z důvodu doplnění stavů HZS hl. m. Prahy, které
byly na začátku roku z bezpečnostních a hygienických důvodů
snížené na minimum.
Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci jsme obnovili
naše pravidelné pondělní údržby techniky a výcviky, takže nás
opět častěji uvidíte v ulicích, nejen spěchající k nějaké mimořádné
události.
SDH Nebušice, zal. 1881
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných
hasičů Praha - Nebušice. To je oficiální název občanského sdružení
(dnes zapsaného spolku), které působí na úseku požární ochrany
a sdružuje občany všech věkových kategorií (od 3 do cca 99 let).

Z tohoto věkového rozmezí je patrné, že sdružení se nevěnuje výjezdové činnosti, ale spíše kultuře, prevenci a výchově mládeže.
Avšak nebylo tomu tak vždycky. Na konci 19. století začaly v českých zemích vznikat dobrovolné hasičské sbory, jelikož bylo stále
více potřeba zajistit organizované zdolávání požárů v obcích a také
vyškolení a vycvičení občanů, kteří hašení prováděli.
Ani Nebušice nezůstaly pozadu, a tak byl v roce 1881 z místních
občanů sestaven dobrovolný hasičský sbor. Začátky nebyly jednoduché. Peněz nebylo nazbyt a žalostně chybělo hasičské vybavení,
zejména stříkačka. V této době se totiž jinak požáry hasily pomocí
plátěných věder, která se nosila od rybníků k hořícím objektům.
Činnost velmi namáhavá, zdlouhavá a náročná na počet zapojených
občanů.
První záznam o pořízení již motorové stříkačky je z roku 1940.
Tato radostná událost však přišla v nešťastné době, jelikož probíhala 2. světová válka a běžné dění v obci přerušovaly sirény oznamující
letecké útoky. V roce 1942 se podařilo získat sanitní vůz, velkou
zásluhou Oldřicha Hornofa. Ten však byl krátce po předání zatčen
gestapem a pro odbojovou činnost v roce 1944 popraven.
V roce 1944 byla postavena zděná hasičská zbrojnice a podařilo se zakoupit starší nákladní automobil, který následně sloužil
k dopravě mužstva i materiálu k zásahům. K činnosti sboru přibyly
kontroly zatemnění oken.
Mezi lety 1985 – 1995 došlo vlivem nových zákonů k vytvoření
samostatné organizace, kterou již zřizovaly obce a města. Jednalo
se o dobrovolné veřejné požární sbory (DVPS), později jednotky
a následně vzniká integrovaný záchranný systém, jak jej známe
dnes. Ale to je již jiný příběh.
V letošním roce jsme chtěli oslavit 140. výročí založení sboru,
avšak epidemiologická situace nám nedovolila uspořádat akci
takového rozsahu, jakou by si tato jubilejní událost zasloužila.
Nakonec jsme se usnesli, že oslavy přesuneme na příští rok a pevně
věříme, že se již bez strachu budeme moci sejít v náležitě velkém
počtu a společně si užít 141. výročí založení dobrovolných hasičů
v Nebušicích.
Džarda

Par k ZŠ Nebušice
Začátek v 13:00
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O pohár starosty Nebušic
Čtvrtý ročník turnaje v tenisové čtyřhře letos doprovázelo příjemné počasí, pohodová atmosféra a vyrovnané výkony většiny
účastníků.
Sešlo se celkem 10 dvojic, rozdělených
do dvou skupin, ve kterých se hrálo na tři
vítězné gamy. Do závěrečných bojů o hlavní
trofej proti sobě nastoupili první ze skupiny
A Schwandtner/Tvoroch proti druhým ze
skupiny B Slivenecký/Hanus. Vítězní obhájci
se s překvapením turnaje hodně nadřeli
výsledkem 7:6 (tie break 7:3). Oproti tomu
první z B Říha/Vrtilka nedali moc šancí
druhým z A Tvrz/Pajkrt a do finále postoupili po výsledku 6:2. Zároveň se rozjel i turnaj
útěchy určený týmům ze třetích a čtvrtých
míst ve skupinách. Nejdříve si třetí z B spravili chuť z posledního skupinového zápasu,
který je připravil o vítězství ve skupině (v
počítání mini tabulky tří se stejnými body).
Sonnberger/Opletal proti Hrubý/Tauš 6:3
a následně Mužíkovi porazili dvojici Štěpánek/Buddeus 7:6 (tb7:4). Finále turnaje útěchy pro sebe rozhodli dalším tie breakem
Petr a Matěj Mužíkovi proti Sonnberger/
Opletal 7:6 (8:6). Třetí místo získali lehkým
vítězstvím Hrubý/Tauš nad Štěpánek/Buddeus 6:3.
To ale nebylo vše, neboť ty nejlepší hráče
ještě čekaly souboje o třetí místo a finále
hlavního turnaje.
Třetí místo vydřeli ve vyhroceném zápase
Intelektuálové Slivenecký/Hanus proti
Buldokům Tvrz/Pajkrt 6:4.
Spanilá jízda úřadujících šampionů
pokračovala i v letošním finále a dva roky
neporažení Pavel Schwandtner/ Tomáš
Tvoroch opět zvedli pohár starosty Nebušic
nad své hlavy po vítězství nad dvojicí Tomáš
Říha/ Tomáš Vrtilka 7:6 (tie break 8:6).
O rozhovor jsme letos požádali nejstaršího finalistu a dekorovaného hráče
„21. století“ Tomáše Říhu.
Tomáši tobě se podařil málo vídaný kousek, umístil jsi se ve všech ročnících POHÁRU STAROSTY NEBUŠIC vždy na druhém
místě. jsi tak dobrý, nebo špatný? :-)
Konkurence je vždy veliká, jsem moc rád,
že se i letos zadařilo, finále bylo napínavé do
posledních dvou výměn, takže za mě tam
cítím určité zlepšení.
Zajímavé je, že jsi hrál pokaždé s jiným spoluhráčem. Znamená to snad, že se ti nedaří
najít toho pravého?
Je super hrát s různými parťáky, každý
doplní do hry něco jiného, jeden bolavá
záda, druhý natržený biceps… Možná by
se mohli dát dohromady ti bývalí parťáci
a turnaj vyhrát :-)
Když jsme u spoluhráčů, se kterým se ti
hrálo nejlépe?

Zmíním jen místní borce, tzn. aktéry
posledních tří ročníků. Letos jsem měl výborného spoluhráče, Tomáš Vrtílka většinu
zápasů na začátku turnaje táhnul sám, já
jsem měl velmi pomalý rozjezd, naštěstí
jsem se tak někdy kolem poledne chytnul
a úroveň mé hry šla mírně nahoru. S Karlem
Sliveneckým jsme to minulý rok také dotáhli
do finále, bohužel, se spustil déšť a nějak se
nám vytratila soustředěnost na vítězství.
S Josefem Pechrem hraji relativně pravidelně, protihráče děsí jeho měkký výplet a nelítostné nečitelné loby, tak snad si na mě
příští rok udělá čas a pokud vznikne i nová
kategorie tenisu pro seniory, tak vyhrajeme
jak open, tak seniory :-)
Letos jsi hrál s nepříjemným zraněním, tvůj
spoluhráč také nebyl zcela fit a až do posledního zápasu to vypadalo, že do play off
ani nepostoupíte. Naopak obhájci trofeje
byli dost suverénní. Věřili jste si na ně?
No, musíme asi s Tomášem oba přiznat, že

do turnaje jsme šli v rozpacích a s vědomím,
že to může dopadnout špatně. Tomášovi ale
záda ráno na pár hodin povolila, předchozí
večer absolvoval kvalitní relaxační pobyt
v noční Praze. Já jsem hrál hodně opatrně,
šetřil jsem se, což se projevilo značně na
přesnosti úderů. Ale i tak jsme doufali, že
mladé porazíme. Byli však o chlup lepší,
zvláště Pavel Schwandtner se hodně zlepšil
od minulého ročníku, takže vítězný pár
nemá výraznou slabinu.
Která finálová prohra nejvíce mrzela
a proč?
Asi ta letošní, protože do zranění, které
jsem si na začátku května právě na tenise
přivodil, jsem měl pocit, že se má hra
zlepšila a s Tomášem na forhendu jsme měli
dobrou šanci uspět.
Která dvojice tě letos nejvíce překvapila
předvedenou hrou a jak celkově vnímáš
úroveň turnaje od jeho začátků?
Jednoznačně můj loňský parťák Karel
Slivenecký s Michalem Hanusem. Nakonec
byli těsně třetí a byl to od nich super výkon.
Obecně je bezva, že se turnaj organizuje,
jsou tam zastoupeny snad všechny věkové
kategorie, je tam vždy hrozně fajn skupina
lidí, i když samozřejmě jsou tam občas
i nějaké emoce. To ke sportu patří. Většina
z nás se tenisu začala věnovat více a hraje minimálně 1x za týden, logicky se tak
úroveň hry zvedá rok od roku, tudíž není
snadné to vyhrát. Děkujeme mnohokrát
za podporu MČ Praha-Nebušice i organizátorovi turnaje, budeme se těšit na další
ročník.
HB

Běžecký seriál Běhej s námi si udělá
letos poprvé zastávku v Nebušicích
Běháte rádi? Běžecký seriál pro veřejnost
Běhej s námi má za sebou již dva úspěšné
ročníky a letos si dá svá dostaveníčka na
Suchdole, v Nebušicích a ve Statenicích.
Premiéru mezi pořadatelskými místy
budou mít Nebušice, kde se v neděli

19. 9. 2021 uskuteční akce pod názvem
“Nebušice běží”.
Závod je určen pro všechny - malé či velké,
bez rozdílu výkonnosti, na start se každoročně postaví i spousta začátečníků, kteří si
chtějí okusit poprvé závodní atmosféru či se
poměřit s ostatními sportovními nadšenci.
Tratě povedou závodníky do blízkého
okolí, v hlavním závodě čeká na dospělé
trasa kolem 8 km, dětské a hobby kategorie
bodou měřit od 100 metrů po 3 km.
Akce se bude konat za podpory
MČ Praha - Nebušice, start i cíl je plánován
v areálu ZŠ Nebušice na školním hřišti.
Další plánované zastávky seriálu Běhej
s námi budou 15. 8. 2021 na Suchdole
a 23. 10. 2021 ve Statenicích. Více informací
naleznete na webu www.behejsnami.com.
HB
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Hlásí se Městská policie
Vážení spoluobčané,
ať už budou Vaše prázdninové cesty mířit
kamkoliv, Nebušice tu budou stále na Vás
čekat a proměňovat se v moderní část
velkoměsta.
Jsem rád, že jsem dostal příležitost napsat pár řádků k situaci v městské části.
Především bych rád zmínil, že prázdniny
klepou na dveře a preventivně-výchovné
aktivity nemohly probíhat ve stejném
rozsahu, jako v období před pandemií.
Z tohoto důvodu si dovolím požádat rodiče
dětí přijíždějících zejména příměstskou
dopravou, aby jim průběžně připomínali, že
nesmí bezdůvodně vstupovat do vozovky
při čekání na autobus v zastávce i mimo
ni a při přecházení vozovky po výstupu
z autobusu nebo z osobního vozidla mají
využívat pouze vyznačené přechody. Rovněž
si dovolím vznést žádost na adresu řidičů,
aby věnovali pozornost místům, kde parkují.
Vozidla bývají odstavována na zelených
plochách a nově zbudovaných chodnících.
Výstavba nových komunikací je jistě vítanou
aktivitou městské části, ale bohužel, bývá
spojená s dopravními omezeními, která však
nemohou byt ospravedlněním pro poškozování majetku obce a porušování dopravních
předpisů. K tomu dochází i např. parkováním vozidel před garážemi domů, což může
obtěžovat jejich vlastníky, kteří z nich pak
nemohou vyjíždět, nebo neoprávněným
stáním na vyhrazených parkovištích.
Rovněž je vhodné zmínit, že se i v Nebušicích občas objeví odstavený vrak vozidla,

případně vozidlo, které má více jak 6 měsíců
propadlou technickou prohlídku, pokud
nespadá do výjimek vydaných v souvislosti
s pandemickou situací. Nejenže tato vozidla
zabírají místa provozuschopným vozidlům,
ale především hyzdí ulice jinak nádherných
Nebušic. Přitom je velmi jednoduché se
vraku zbavit. Postačí, aby provozovatel
vozidla kontaktoval některou z firem, které
se zabývají ekologickou likvidací autovraku.
Firmy zpravidla poskytují službu zdarma,
včetně vystavení dokladů potřebných k odhlášení vozidla na místě převzetí. Problém
je vyřešen a provozovatel se může vyhnout
nákladům spojeným s odstraněním vozidla
vlastníkem komunikace, které po něm
budou vymáhány.
Ještě něco k zásadám ochrany Vašeho
majetku v době dovolené. Není vhodné
nechávat na zahradách drahé, volně ležící
předměty. Důležité je mít dobře zabezpečené obydlí i technické prostory proti
neoprávněnému vniknutí, ať již mechanicky
nebo s využitím elektronické signalizace.
S ochranou pomáhají i dobré sousedské
vztahy, kdy právě pozorný soused může
vybírat poštovní schránku nebo odradit
lapky, kteří mají zálusk na dočasně opuštěný majetek. Naštěstí je naše městská část
poměrně bezpečná, ale i ojedinělé případy
mohou narušit dobrý pocit bezpečí. Budu
se se svými kolegy snažit těmto problémům
s Vaším přispěním předcházet. Pokud i tak
někdo z občanů zpozoroval nestandardní
chování osob kolem nemovitosti, neopráv-

něný vstup do ní nebo na pozemek, stěhování v době dovolené jejího vlastníka apod. je
vhodné neprodleně volat linku tísňového
volání 156, případně linku 158.
Témata, která jsem zvolil, jsou především
spojena s bezpečností provozu na našich
silnicích, s ochranou majetku obce i občanů
a v neposlední řadě s ochranou životního
prostředí. Většina občanů a návštěvníků
malebné městské části Nebušice se chová
odpovědně. Žádosti jsou tak směrovány
především k těm, kteří občas opomenou
nebo si prostě v nastalé situaci nevědí rady,
ale i těm, kteří tak trochu z pohodlnosti,
nebo snad ve spěchu, zvolí nestandardní řešení. Myslete, prosím, na to, že Vaše chování
může negativně působit na ostatní, omezovat jiné nebo dokonce způsobit škodu.
Závěrem chci Vašim dětem popřát krásné
prázdniny a Vám pokud možno klidnou
dovolenou. Věřím, že se v září opět všichni ve zdraví sejdeme. Máte-li podněty ke
zlepšení situace, můžete je sdělit v úředních
hodinách, které jsou v místní služebně MP
Praha - Nebušice, ul. K Vizerce 128, a to
každou středu od 9–11 a 13–16 hod., nebo
volejte v pracovní dny 9–16 hod. na telefon:
778702043. Urgentní záležitosti však vždy
oznamujte na linku tísňového volání 156
nebo na Operační středisko OŘ MP Praha 6,
tel. 222 025 390– 391. Přeji Vám v této
nelehké době veselou mysl.
Bc. Zdeněk KOVANDA, DiS.

Informace o konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Rozhodnutím ze dne 28. 12. 2020 (uveřejněným ve Sbírce zákonů
pod č. 611/2020 Sb.) vyhlásil prezident republiky konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) a stanovil dny jejich konání na pátek 08. 10. 2021 a sobotu 09. 10. 2021.
Hlasování bude probíhat:
v pátek od 14.00 do 22.00,
v sobotu od 08.00 do 14.00.
Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v Městské části Praha-Nebušice informováni oznámením starosty nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději 23. 09. 2021 (na úřední desce).
Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průka-

zem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů.

Vydávání voličských průkazů
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do
06. 10. 2021 do 16.00 nebo písemným podáním v listinné nebo elektronické podobě doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 01. 10. 2021. Úřad může začít vydávat voličské průkazy 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021 osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
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o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí.
Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tom případě
se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude
voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku poté, co jej okrsková
volební komise zapíše do zvláštního seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů
Úřad Městské části Praha – Nebušice, Nebušická 128,
Praha – Nebušice, tel.: 220961439

Hlasovací lístky a způsob hlasování
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (do úterý 05. 10. 2021). V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.

Velkoobjemové
kontejnery na bioodpad
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy organizuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových 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 3 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.
V MČ Praha-Nebušice budou ve II. pololetí r. 2021 velkoobjemové
kontejnery na bioodpad přistaveny:
KDY

KDE

V KOLIK

v sobotu 17. 7. 2021

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 31. 7. 2021

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 28. 8. 2021

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 25. 9. 2021

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 23. 10. 2021

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 13. 11. 2021

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

LATINA PRO ŽENY

ZKUŠEBNÍ HODINA ZDARMA

přijďte si protáhnout, posílit a rozhýbat tělo s profesionální taneční lektorkou v čistě ženském
prostředí. Nechte plynout své myšlenky a ponořte se s námi do žhavé latinsko-americké
hudby. třeba překvapíte samy sebe, co vše vaše tělo dokáže. taneční zkušenosti nejsou nutné.
místo: sportovní hala v Nebušicích (u tenisových kurtů, vstup z boku haly z ulice Hornofova)
čas: čtvrtky 18 - 19 hod.
vybavení: pohodlné oblečení a ideálně taneční botky na podpatku, ale není podmínkou,
i tenisky jsou fajn.
kontakt: vitaliya 775 955 442, (www.facebook.com/vitaliya.ivanytska)
TĚŠÍ SE NA VÁS HOLKY Z TANEČNÍ PARTY.
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Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
Úřad Městské části Praha– Nebušice, tel.: 220961439 a ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 najdete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Poplatek ze psů za rok 2021
Městská část Praha – Nebušice sděluje
držitelům psů, že splatnost místního poplatku
ze psů byla do 31. března 2021. Žádáme proto
občany, kteří dosud poplatek nezaplatili, aby
ho uhradili v co nejbližším termínu.

Bibliobus - pojízdná knihovna
Od 7. 7. do 27. 8. 2021 bude jezdit bibliobus do své stanice
v Nebušicích každé sudé pondělí od 9 do 10 hodin.

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu a potravinářských
olejů v roce 2021
11. 09. 2021 - sobota
křižovatka ul. Nebušická x K Noskovně
křižovatka ul. U Pohádky x K Lažance

09.20 – 09.40 hod.
09.50 – 10.10 hod.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
601 389 243, 731 451 582
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva,
baterie a akumulátory.
V rámci mobilního sběru není možné odevzdat stavební odpady
a elektrozařízení.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat
zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané
povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení
trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou
využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy
nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
Pokud občané zjistí jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, mohou kontaktovat odbor ochrany prostředí
Hlavního města Prahy na tel.: 236 00 44 57.

STRANA 16

ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE | ČERVEN 2021

Přehled akcí v Nebušicích
červen až září 2021
19. 6. sobota
od 15 hod.

Kašpárek si domek staví

divadelní představení pro děti
hraje Divadélko Frydolín
pořádá MČ Praha - Nebušice
koncert bicích nástrojů v zahradě
Staré vodárny
pořádá KPH za podpory
MČ Praha - Nebušice

21. 6. pondělí
od 18 hod.

Pojďme se opět setkat

4. 9. sobota
od 13 hod.

Rozloučení s prázdninami

18. 9. sobota

Pěstitelský trh

19. 9. neděle

Nebušice běží

start na školním hřišti ZŠ Nebušice
běžecký seriál pořádaný za podpory
MČ Praha - Nebušice

28. 9. úterý
od 14 hod.

Svatováclavské slavnosti

v okolí kostela v Nebušicích
pořádá Rodinné centrum Nebušice
za podpory MČ Praha - Nebušice

v parku ZŠ Nebušice
pořádá SDH Nebušice

v zahradě Staré vodárny
za podpory MČ Praha - Nebušice

Konání všech akcí bude ovlivněno momentální epidemiologickou situací.
Sledujte vývěsky, kde se včas dozvíte všechny aktuální informace.

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6, IČ: 00231215.MK ČR E 10258
Vydání červen 2021, vyšlo dne 18. 6. 2021 v nákladu 1050 výtisků. Příští vydání vyjde 24. 9. 2021 a uzávěrka bude 10. 9. 2021.
Za MČ Praha - Nebušice připravují Hana Sekerová a Pavel Klenovec. Tiskne ALTAIR Grafické studio s. r. o.

