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Milí nebušáci,
je až neuvěřitelné, jak čas letí a my už
zase vydáváme prosincové číslo našeho
zpravodaje. V několika předešlých vydáních jsem vždy začínal pandemií, která
nás už trápí dva roky a doufal, že nejhorší
už máme za sebou. Bohužel, ani po tak
dlouhé době to nikdo neví a současný stav
je toho důkazem. Nezbývá než věřit, že
pandemie bude alespoň slábnout a obětí
už nebude tolik.
Tak jako v každém vydání Vám na
stránkách zpravodaje přinášíme
informace, co se podařilo a jak šel
život v naší městské části. Stejně jako
v loňském prosincovém čísle najdete
uprostřed zpravodaje souhrnné
informace o všech projektech, které se
podařilo realizovat v roce 2021. Chtěl
bych vyzdvihnout to, že i přes velké
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problémy hlavně s rozpočty magistrátu
se vedení Nebušic podařilo zajisti
potřebné investiční prostředky a žádná
z plánovaných akcí nemusela být odložena
nebo pozastavena. Myslím tím především
opravy ulic v jižní části, které pokračují
dle plánu. Pokud se podaří udržet
tento trend, tak příští rok by mohla být
dokončena oprava ulice Sichrovského.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat
všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli
na akcích, které posunuly Nebušice zase
o kus dále. Osobně bych vyzdvihl akci
„Den stromů“, které se aktivně zúčastnilo
snad 200 lidí. Bylo to úžasné.
Přeji Vám klidné prožití vánočních
svátků, pohodu a hlavně zdraví. Do roku
2022 přeji opět hlavně zdraví a jen vše
dobré.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

PF 2022
Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2022
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Vaše Zastupitelstvo
MČ Praha - Nebušice
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Nebušické OKO se otevřelo
Dne 24. října se konala dlouho očekávaná
akce, křest Nebušického OKA. Zúčastnili
se ho jak obyvatelé Nebušic, tak i spousta
příznivců tohoto krásného díla především
z řad studentů a pedagogů fakulty
architektury. Od této doby je místo hojně
navštěvováno hlavně dětmi, pro které je
to nevídaná atrakce. Moc děkujeme všem,
kteří se zasloužili o vybudování tohoto
výjímečného díla.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Rekonstrukce ulice V Sídlišti začala
V předešlém vydání zpravodaje jsme vás informovali, že ještě letos
bude zahájena rekonstrukce ulice V Sídlišti. I když počasí už není
ideální, práce běží dle schváleného harmonogramu. Podstatná část
chodníků a parkovacích zálivů bude hotova. Co se ale velice povedlo
je křižovatka s ulicí U Pohádky. Posoudit můžete dle přiloženého
fota na str. 8.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

STRANA 4
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O nebušických ulicích
a jejich názvech
Máme pro vás další díl seriálu o názvech
nebušických ulic. Téměř veškeré informace
jsou čerpány z Pražského uličníku encyklopedie názvů pražských veřejných
prostranství. K některým názvům ulic jsme
žádné informace nezjistili, ale i tak alespoň
názvy ulic uvádíme. Pokud by někteří
pamětníci věděli o názvech ulic víc, budeme
moc rádi, když se s námi o informace nebo
vzpomínky podělí.
Edvardova
Nebušický občan požádal dne 16. 7. 2012
MČ Praha – Nebušice o odsouhlasení názvu
nové komunikace, a to ulice Edvardova.
Důvodem tohoto návrhu byla vzpomínka na
květen 1945, kdy osobně předával květinu
prezidentovi Edvardu Benešovi společně se
svým dědečkem, který se rovněž jmenoval
Edvard.
Hornofova
Pan Oldřich Hornof (+1944), přišel
do Nebušic na podzim roku 1938
z okupovaného pohraničí, později se zde
zapojil do protifašistického odboje. V únoru
1942 byl zatčen, vězněn v Saské Kamenici
a v roce 1944 popraven. Ulice existovala již
před rokem 1948, pojmenována byla 1955.
K Cíli
Ulice vede k místnímu hřbitovu a je
pravděpodobně pojmenována podle nápisu
na domě č. p. 530. Název zřejmě symbolizuje
poslední cestu člověka.
K Hlásku
Název této ulice je odvozen od místního
názvu lesa, k němuž ulice směřuje.

K Lažance
Původ názvu nezjištěn, jedná se
pravděpodobně o místní název. Ulice vznikla
po roce 1947, název dostala v 50. letech.

K Šárce
Nová ulice byla pojmenována v roce 2015.
Směřuje do Purkrabského lesa, který je
částí Divoké Šárky.

K Noskovně
Pravděpodobně se jedná o místní název,
jeho původ nebyl zjištěn. Ulice vznikla před
rokem 1947, pojmenována byla v této době.

K Šedivce
Šedivka. viniční usedlost č. p. 59
postavená v 19. století, dnes obytný dům.

K Parku
O vzniku tohoto názvu se nám nepodařilo
nic dohledat.

Sadová
Při východní straně ulice ležely sady.
Komunikace vznikla před rokem 1945,
pojmenována byla zřejmě mezi lety
1945-1955, po připojení Nebušic k Praze
roku 1968 došlo k přejmenování pro
duplicitu (Sadová ulice byla již v Ruzyni).
LK
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Oslava STROMŮ byla krásným svátkem
První nebušická oslava Dne stromů se konala v sobotu 6. 11. 2021.
Díky vám všem, kteří jste přišli sobě, nám i našim Nebušicím udělat
radost, nepochybně i díky počasí které nám opravdu přálo se
toto setkání moc vydařilo. Společně jsme zasadili na cyklostezce,
vedoucí z Nebušic směrem k soše sv. Juliány, 41 ovocných stromů
a tím vytvořili překrásnou ovocnou alej.
Vyzkoušeli jsme si (někteří z nás opravdu poprvé), že zasadit
strom není úplně snadné a má to svá pravidla. Stromy, další
potřebný materiál a dobré rady pro nás připravila se svou firmou
HORTULUS, s. r. o. paní Kateřina Pešková a my jsme mohli v sobotu
ráno už jen vzít lopaty, krumpáče a vyrazit sázet. Sešlo se nás na
stezce opravdu hodně. Stromy sázely rodiny, ale i některé třídy
naší nebušické školy (7 stromů), dobrovolní hasiči, svůj strom má
i Stará vodárna…
Za pomoci dobrovolných hasičů jsme ráno připravili stan
s občerstvením a rozdělali ohýnky, abychom jsme se na závěr
postupně sešli, opekli si špekáček, zahřáli se čajem a jen tak si
popovídali.
Byl to krásný den, díky vám všem!
LK
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Rekonstrukce parku před ZŠ
Vedení naší městské části se v letošním roce podařilo
zajistit také účelovou dotaci na část rekonstrukce
parku před základní školou. Finance byly rozděleny
a do parku byly investovány částečně na výstavbu
gabionových opěrných zdí a částečně na revitalizaci
zeleně. Městská část by ráda vytvořila z parku místo
přívětivé nejen pro žáky základní školy, ale i pro
širokou veřejnost. V současné době je to jediný
park v Nebušicích a zaslouží si po více jak 60 letech
obnovu.
Na studii obnovy zeleně v parku spolupracoval
s městskou části významný zahradní a krajinářský
architekt Ing. Drahoslav Šonský, CSc. (+ 2021), jehož
hlavním oborem zájmu byla projekce a zakládání
rozsáhlé dendrologické zahrady v Průhonicích.
Pracoval i na mnoha rekonstrukcích zámeckých
i městských parků a získal za svou práci řadu
prestižních ocenění. O své zkušenosti se podělil
v mnoha vydaných publikacích.
Nový přístup k parkovým úpravám reaguje na
dominantnost vstupního tympanonu základní školy
a prostor mezi školou a Nebušickou ulicí. Naší snahou
je prostor komunikačně i pohledově otevřít, propojit.
Cílem je navázat na již zrealizovanou komunikační
síť, vyřešit svahy u Nebušické ulice a u školy, které
byly v současné době jen velmi špatně udržovatelné.
Úpravy se týkaly i dosázení kulovitých javorů, bříz,
regenerace a výsevu nového trávníku a osázení
šikmých svahů téměř 3 000 ks keřů a trvalek. V celém
parku je zaveden závlahový systém.
Městská část se bude snažit zajistit další finanční
prostředky na dokončení celé obnovy parku. Více se
otevře prostor před hlavním vstupem do školy a spojí
se opraveným schodištěm, oživen bude vodním
prvkem, novým osvětlením a mobiliářem.
LK
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Škola telegraficky
Přes všechna opatření, která je nutné dodržovat, nařízené karantény
a izolace žáků i učitelů, on-line i hybridní výuku to ve škole stále žije…

… Vánoce přicházejí i do školy …

… některé třídy naší školy (pokud nebyly právě
v karanténě) si společně zasadily strom při oslavě
Dne stromů…

… i letos se naše škola zapojila do soutěže
o nejhezčí vánoční stromek, tentokrát
na téma pohádka …

… děti si společně vyrobily adventní věnce …

… a se svojí nadílkou přišel i Mikuláš
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Klub seniorů v Nebušicích
Klub seniorů v Nebušicích v letošním roce uspořádal jednu dovolenou na Vranovské přehradě a celodenní výlet, který jsme si moc
užili. Zámek Mnichovo Hradiště s přilehlou zámeckou kavárnou
má nádherné prostory, v zahradě zámku je příjemná procházka
a posezení. Navštívili jsme pivovar ve Svijanech a chutný oběd
jsme zapili známým pivem.
V Mladé Boleslavi mají krásnou malou ZOO ze záchrannou stanicí ptactva a jiných živočichů, pěkné prostředí a množství zvířátek
a akvárií. Její návštěva byla pěkným zpestřením výletu.
Na příští rok mám naplánovány dovolené a několik výletů. Pevně
věřím, že se budeme opět bez omezení scházet. Přeji všem krásné
a pohodové Vánoční svátky a do nového roku štěstí hodně zdraví
a pohodu. Opatrujte se.
Jana Voldřichová,
vedoucí Klubu

Vánoční zamyšlení
Prožíváme adventní přípravu na Vánoce,
které jsou již doslova za dveřmi. Všichni se
těší na vánoční pohodu. Celá naše představa
Vánoc je idylická. Tato tvář Vánoc pochází až
z doby barokní, tam přišly všechny ty ovčičky,
ukolébavky, plenčičky, žežuličky… Gotická doba
slavila Vánoce jinak a byla nesporně věrnější
originálnímu příběhu, který známe z Bible,
jenž však vždy znovu čteme přes růžové brýle
barokní pastorely.
Originální Vánoce nebyly žádnou idylou.
Považte jenom, že kvůli nějakému pitomému
byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice
se musel Josef s Marií vydat na dosti dalekou
cestu zrovna v době, která se jim tak úplně
nehodila. Jet na oslu není nejpohodlnější
způsob cestování, dokonce i pro zdravého
mladého muže. Natož pro křehkou ženu ve
vysokém stupni těhotenství. Představme si
všechnu tu starost, jak bude na cestě, kde
se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě
narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo
zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě
narodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti
pro jistotu měli rodiče ledacos s sebou, byli

odkázáni i v nejběžnějších potřebách na
pomoc neznámých lidí. Jaký to např. pro ně
musel být problém sehnat dostatek teplé
vody na koupel novorozence? A pak ten neklid
kolem děťátka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva
králů-mudrců, podivný povyk kolem tohoto
dítka, že se Josef rozhodne bezodkladně
odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl
být nebezpečný. A představme si další cestu,
která se podobala útěku a nevedla domů, ale
do ciziny. Domysleme i to, jak asi zapůsobila
na mladičkou maminku a starostlivého otce
děsivá zpráva o Herodově zákroku proti
betlémským dětem. A uvažujme též o velkých
vnitřních dramatech sv. Josefa, muže, který
se těšil na běžně se odvíjející rodinný život
a byl postaven před fakt, že jeho snoubenka
je těhotná. Jak asi bylo Marii čekající na jeho
reakci? Jen blázen by tohle mohl nazvat idylou.
Je to obrovské lidské a zároveň i Boží drama.
Tak, jak se vrství naše životní zkušenost,
jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám
tento obraz Vánoc různě. Jinak ho vidíme
v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách
válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve

zdraví, jinak v nemoci,
jinak, když neporušený
celek rodinného kruhu
harmonicky žije, jinak
když je narušen smrtí
nebo rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz
mluví. Proto je třeba vždy se do něho podívat,
vždycky se poctivě postavit před tuto velkou
Boží zvěst. Vánoce jsou vždy štědré a vždy
nám dají dobré dary, pokud nepropadneme
hloupé představě, že už to všechno známe
a že se jen stereotypně opakují. Vánoce jsou
vždycky nové a vždy mluví k našemu životu.
Pokaždé nám připomenou něco jiného. Jednou
nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní
tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu
v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná
láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží
hmotnou tíseň i lidský žal. To vše se ovšem
stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé
setkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté
rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí
mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj
lidem a slávu Boží.
P. Bartoloměj Čačík, farář v Nebušicích
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Centrum sociálních služeb Nebušice
Zdravíme vás, milí čtenáři a přátelé našeho
zařízení.
Čas letí tak rychle, že se mi nechce věřit,
že už je tu zase listopad a s ním poslední,
letošní příspěvek na těchto stránkách.
Nehledě na jakoukoliv situaci kolem nás,
listopadové listí se barví stále stejně krásně,
a to je moc dobře.
Prvního října jsme s našimi klienty oslavili
Den seniorů zajímavou přednáškou pana
inženýra Schwippela - Cesta kolem světa,
kdy nám u malého pohoštění vyprávěl své
zážitky a zkušenosti pilota.
Ještě nás čeká krásná akce k oslavě svátku
sv. Martina, kdy stejně jako loňský rok
našemu centru sponzorsky připraví tradiční
husí menu rodina Liškova z Nebušic. Loni to
byl skvělý a lahodný zážitek, a tak se klienti
již moc těší na letošní hostinu.
Každé takové nevšední zpestření
života v centru je důležitým vytržením
z každodennosti. Je tedy na místě poděkovat
všem našim sponzorům, kteří nám pomáhají
takové okamžiky realizovat. Moc vám
děkujeme, vážíme si vaší pomoci a doufáme,
že nám zachováte přízeň i v následujícím
roce, děláte svět okolo lepší, a to není málo!
Děkujeme.

Většina klientů a zaměstnanců je
naočkována posilující třetí vakcínou, i za to
děkujeme našim klientům a zaměstnancům,
kteří se chrání a chrání i své okolí. Náš
personál nyní absolvuje odborné vzdělávací
kurzy, které rozšiřují jejich znalost
a pochopení péče o klienta.
Věříme, že Vánoce, které se blíží, budou
letos poklidné a v kruhu blízkých. Přeji tedy
nám všem klid a mír v duši a touhu dělat svět

kolem nás o trochu lepším. Třeba úsměvem,
který si navzájem věnujeme či prostým
poděkováním za každodenní maličkosti.
Mějte se krásně.
Eva Čapková,
ředitelka Centra
sociálních služeb Nebušice
tel.: 220 199 411-13
mobil: 723 912 887
www.centrumssn.cz

Nabídka Centra sociálních služeb Nebušice
Pečovatelská služba
Cílem pečovatelské služby je pomoc našim klientům prostřednictvím
individuálních plánů v oblastech, ve kterých je pomoc a aktivizace
k činnosti potřebná, jedná se mimo jiné i o pomoc psychickou.
Zásadami pečovatelské služby Centra sociálních služeb Nebušice jsou
následující:
• respekt k uživatelům
• dodržování práv a svobod uživatelů
• odbornost, nestrannost, diskrétnost
• seberealizace obyvatel
• respektování potřeb klienta a soukromí
• tolerance, důvěra a úcta
• individuální přístup k uživateli
• zachování důstojnosti
Cílová skupina klientů:
• senioři
• osoby s chronickým duševním onemocněním - dospělí (27-64 let)
• osoby s chronickým onemocněním - mladší senioři (65-80let)
• osoby s jiným zdravotním postižením - starší senioři (nad 80 let)
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
ZAJISTÍME PRO VÁS:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti, nákupy, praní
prádla)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní ani ošetřovatelské úkony.

Pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby se poskytují vždy na dobu určitou.
Péče je zajištěna 24 hodin denně a dělí se do třech skupin
1. služby pobytové
2. služby stravovací
3. péče o vlastní osobu
Zásadou poskytované sociální služby je potřeba vycházet z individuálních
přání a potřeb klienta, jež jsou každodenní součástí práce pečovatelek
s klienty, vychází z jejich každodenní komunikace s klienty a hlavní zásadou
je spokojený klient, jeho rodina a spokojenost mezi klienty navzájem. Klient
má každodenně možnost vyslovit svá nová přání a potřeby s vědomím, že
budou vyslyšeny a respektovány.
Cílová skupina klientů:
• senioři
• osoby s chronickým duševním onemocněním - dospělí (27-64 let)
• osoby s chronickým onemocněním - mladší senioři (65-80let)
• osoby s jiným zdravotním postižením - starší senioři (nad 80 let)
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
Pobytové odlehčovací služby zajišťují:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
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NOVÁ DOBA – NOVÝ ZNAK JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Současná doba se všemi svými nepříjemnostmi je pro nebušické hasiče především
velkým zdrojem sbírání zkušeností. Je
potřeba fungovat ve specifickém režimu,
vyžadujícím plnění úkolů za nestandardních
podmínek, které se často mění. Navzdory tomu všemu se snažíme maximálně
fungovat alespoň pro výjezdovou činnost
a nutnou údržbu techniky.
A když už se zmiňuji o výjezdové činnosti,
v době uzávěrky tohoto zpravodaje jsme
měli 52 událostí, u kterých jsme v letošním roce zasahovali. Jejich seznam podle

typu vidíte v přiložené tabulce. V tomto
výčtu nejsou zahrnuty činnosti, kam jsme
nebyli vysláni operačním střediskem, jako
např. požární asistence.
Nadpis článku je věnovaný novému znaku.
Na jednání zastupitelstva 8. listopadu 2021
byl schválený první vlastní znak v historii
nebušické jednotky požární ochrany - do
této doby používala jednotka znak sboru
dobrovolných hasičů. Nový znak je zároveň
dalším krokem směrem dopředu, který
naše jednotka udělala ve směru k současné
moderní době. Pevně věříme, že další kroky
budou následovat
v dohledné budoucnosti. Konkrétně
na jeden se velmi
těšíme, a to je stavba
hasičské zbrojnice,
která by nám zajistila
důstojné zázemí pro
výkon naší činnosti hlavně prostory pro
převlékání a očistu
hasičů, parkování
a údržbu techniky

a odbornou přípravu - soustředěné
do jednoho místa.
V současné době
totiž využíváme
prostory v různých
částech Nebušic,
čímž samozřejmě
také omezujeme
občany, podnikatele a provoz v těchto místech, která nejsou
pro tyto účely uzpůsobena.
Občanům Nebušic bych chtěl popřát, ať
se během nadcházejících svátků s námi vidí
nejlépe pouze v civilu, čemuž mohou sami
předejít správným chováním, například
používáním bezpečnostních podložek pod
svíčkami na adventních věncích. Nenechávejte svíčky hořet bez dozoru a umísťujte
je v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů. Závěrem apeluji na řidiče: udržujte průjezdné ulice, i když vám přijedou
příbuzní na návštěvu. Pro průjezd záchranné techniky, ale třeba i popelářů, je potřeba
prostor široký alespoň tři metry.
Džarda Krulík, velitel jednotky

Naše úspěšná potravinová sbírka
Na začátku prosince se uskutečnila námi pořádaná potravinová
sbírka. Chceme velice poděkovat všem za solidaritu a ochotu pomoci lidem v nouzi. Po oba dva dny sbírky se v naší klubovně postupně
kupilo veškeré trvanlivé jídlo či drogerie.
Při předávání potravinové bance v pražských Letňanech bylo
zváženo, že bylo darováno přes 320 kg potravin a drogerie !!!
Ještě jednou vám všem velké DÍKY. Bez vás by to nešlo.
KT
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Informace ze Staré vodárny
Milí přátelé Staré vodárny,
v tomto překrásném adventním čase bychom Vám rádi popřáli
mnoho štěstí a zdraví alespoň tímto způsobem, jelikož osobně to
v tomto roce ve Staré vodárně nezvládneme. Jak jistě víte, museli
jsme adventní trh naplánovaný na 12. 12. 2021 zrušit z důvodů
nařízení vládních opatření. I tak věříme, že se našim prodejcům
podaří prodat všechny své výrobky na našich facebookových
stránkách Stará vodárna, na které Vás tímto srdečně zveme.
A pro přátele facebooku neznalé přikládáme plány na příští rok.
Na jaře bychom rádi uspořádali jarní pěstitelský trh, v červnu by
se mohlo na zahradě znovu otevřít letní kino a na podzim se můžete těšit na podzimní pěstitelský trh. No a za rok touto dobou si
snad po dvou letech užijeme adventní trh. Na co se těšíte nejvíc?
Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2021 a budeme se na Vás
znovu těšit v roce 2022!
S přáním krásných vánočních svátků
Vaše Stará vodárna

Po dvou letech se v Nebušicích
znovu rozzářily lampiony
Druhý listopadový pátek, den po svátku sv. Martina,
louku v Areálu zdraví znovu rozsvítila více než
stovka lampionů v rukách menších i větších
dětí, které se zúčastnily našeho tradičního
lampionového průvodu. Jsme rádi, že jsme ho letos
mohli uspořádat, protože vloni musel být z důvodu
protiepidemických opatření zrušen. Velkou zásluhu
na úspěchu akce mají také maminky z Klubu rodičů
při MŠ v Nebušicích. Již poněkolikáté nám pomohly
na stanovištích s úkoly, za což jim chci ještě jednou
touto cestou poděkovat.
Děti šly ve skupinkách po cestě vyznačené
světélky, plnily úkoly a za svou odvahu na konci
dostaly odměnu v podobě nebušických omalovánek,
sladkostí a barevně svítících prstýnků.
Poté, co všechny děti i se svým dospělým
doprovodem došly do cíle, začal doprovodný
program. Byla to ohnivá show v podání skupiny
Lampyris, která nám ve svém představení předvedla
mnoho nových kousků, takže i když jsme ji neviděli
poprvé, rozhodně se nikdo nenudil. Na vše při tom
dohlíželi naši nebušičtí hasiči, kterým chci rovněž
moc poděkovat. Díky nim jsme se mohli ohřát
u koše s ohněm a vše bylo pod kontrolou. Pomohli
také s ozvučením, takže celkový zážitek z večera byl
velmi působivý.
Umožní-li to situace, budeme se těšit na setkání
s vámi při našich dalších akcích. Nejblíže asi
v masopustním průvodu, který pořádáme vždy
v neděli před masopustním úterým. Vše včas
oznámíme na plakátech.
Na závěr vám jménem našeho spolku chci popřát
klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí do nového roku.
Za Rodinné centrum Nebušice
Hana Sekerová
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Fotbalový turnaj starých gard

„O POHÁR JARDY CHLÁDKA“
Po loňském roce, kdy nadvakrát neumožnila epidemiologická situace
uspořádat další ročník tohoto turnaje, se letos konečně zadařilo.
Nebylo to ovšem zcela bez problémů, neboť oslovené týmy včetně
úřadujícího vítěze Bakery, na poslední chvíli odříkávaly účast.
V sobotu 20. 11. se ve sportovním areálu ZŠ Nebušice střetly čtyři
týmy ve zkráceném, náročnějším jednodenním formátu turnaje.
První zápas odehrály Nebušice A - Nebušice B a hned zde byla
zajímavá zápletka. 1.poločas dominující A tým vedl 4:0, ale po výměně
stran se B tým probral a zdramatizoval zápas zlepšenou hrou a třemi
góly. Nicméně Áčko si úvodní vítězství pohlídalo výsledkem 5:3.
Následoval souboj favorita turnaje z Odolené Vody proti SK Watto.
Byl to vyrovnaný zápas, kdy se oba týmy hlavně sehrávaly. Watto se
dvakrát ocitlo ve vedení, přesto odcházelo nakonec s těsnou prohrou
4:5. Další dva zápasy rozhodly, že o trofej si zahraje Odolena Voda,
která rozdrtila Nebušice
B 8:3, a Nebušice A, které
uspěly nad Wattem 3:1.
Před očekávaným
finálovým soubojem vyhrál
tým Watta nad Nebušicemi
B 7:5 a získal tak pohár za
třetí místo.
Poslední zápas turnaje
byl pěknou podívanou na
kvalitní hru obou soupeřů.
Odolka měla svou kvalitu
především v útoku, kde byl
k nezastavení ostrostřelec
Pavel Mráz, oproti tomu výbornou nebušickou obranu dirigoval
zkušeně Tomáš Vrtilka. Vedení se průběžně přelévalo na obě strany
a dlouho to vypadalo na remízu, což by znamenalo vyvrcholení
turnaje v podobě pokutových kopů!
V samotném konci zápasu však k radosti domácích vše „zkazil“
Michal Hanus, když po jednom ze zastavených útoků vyrazil z obrany
ke zteči soupeřovy branky a nekompromisní přízemní střelou k tyči
rozhodl o vítězství 5:4.
Celkové umístění:
1. místo - N
 ebušice A ve složení (Tauš D., Štěpánek M., Hanus M.,
Slivenecký K., Vrtilka T., Bareš R., Voldřich M.)
2. místo - Odolena Voda
3. místo - SK Watto
4. místo - Nebušice B
Pozice hlavního rozhodčího připadla na fotbalovém turnaji starých
gard „O POHÁR JARDY CHLÁDKA“ zkušenému Jiřímu Smetanovi.

Že se jedná o ostříleného borce, je vidět z výčtu jeho hráčského
působení. Ve zkratce to byla: futsalová reprezentace ČR, Sparta
Praha, Viktoria Žižkov a různé úrovně a kluby v rakouských
fotbalových soutěžích.
Jirko, ty jako rozhodčí působíš dlouho, je hodně podobných
turnajů jako tento?
Turnajů starých gard na malém hřišti, jako byl tento, stále ubývá,
stejně jako hráčů, kteří chtějí a jsou schopni si jít zahrát. Vždy záleží
na pořadatelích a jejich kontaktech. Vím, že je složité sehnat opravdu
spolehlivé týmy, což se na tomto turnaji ukázalo. Funguje to jenom
tam, kde se dokáže díky pár tahounům udržet dobrá parta.
Jak se ti líbilo po všech stránkách na našem turnaji?
Já můžu jen poděkovat, že jsem byl pozván, turnaj naprosto splnil
mé očekávání. Organizace klapala jak měla během turnaje, a také po

něm při společném posezení u výborného prasátka.
K vidění se sešla celá řada vynikajících fotbalistů, kteří turnaji dali
visačku velmi kvalitního turnaje, navíc hraného v naprostém duchu
fair play, za což hráčům patří dík.
Našli se hráči které bys chtěl vyzdvihnout?
V každém mužstvu byli hráči, kteří vynikali trošku víc, výborně
např. chytal brankář vítězného mužstva (David Tauš, poznámka
redakce), byli tam hráči s fotbalovým myšlením a bylo vidět, že si
všichni hráči s míčem rozumí. Fotbal se hraje na góly a ty nám nabídl
v mých očích nejlepší hráč a zároveň i střelec Pavel Mráz z týmu
Odolene Vody.
Na závěr bych ještě chtěl zmínit obdiv k panu Chládkovi, který jako
divák vydržel po celou dobu turnaje a když při předávání poháru kluci
zmínili jeho věk, ani jsem nevěřil.
Takže pane Chládku, ať zdraví slouží jako doposud a ještě hodně
předaných pohárů Vám všichni přejeme!
HB

Nohejbalový turnaj trojic „PODZIMNÍ POHÁR“
V sobotu 13. 11. se v ranních hodinách sešel pěkný počet 24 nohejbalistů, přihlášeno jich původně bylo více, ale některé odradila
přísná pravidla,vyžadovaná pro vstup do haly (kontrola očkování,
testu).
Všichni byli rozlosováni do 8 tříčlenných týmů, které byly rozděleny
do dvou skupin.
Velmi potěšila i účast 7 žen nohejbalistek, které svou šikovností
a krásou jistě zvyšovaly výkonnost svých spoluhráčů.
Po odehrání skupinových zápasů začalo nelítostné klání play off, do
jehož finále postoupili Lorenzová, Landrichter, Šarkan proti Tumová,
Buddeus F., Zeidler.

Ve vyrovnaném zápase byli nakonec
šťastnější prvně jmenovaní a stali se
tak vítězi Nebušického podzimního
poháru za rok 2021.
Celkové umístění:
1. místo - L orenzová, Landrichter,
Šarkan
2. místo - Tumová, Buddeus F., Zeidler
3. místo - Bezstarosti, Říha, Buddeus J.
4. místo - Janková, Mička, Elektronek.
HB
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Co nepatří do kontejneru
Vážení spoluobčané,
v naší městské části se nachází celkem 12 stanovišť s kontejnery na
tříděný odpad, jejichž svoz je plně hrazen z rozpočtu Magistrátu hl.
m. Prahy. I když se některé tyto nádoby vyvážejí několikrát týdně, tak
i přesto bývají často přeplněné. Zejména modré kontejnery na papír,
černé na nápojové kartony a žluté na plasty.
Bohužel, někteří občané odkládají do kontejnerů např. krabice,
aniž by je rozložili, sešlápli nebo roztrhali. Rovněž plastové lahve
bývají často nesešlápnuté a tím zabírají místo dalším.
Často se stává i to, že se ve sběrné nádobě nachází jiný odpad,
který tam vůbec nepatří (viz přiložená fota).
Chtěli bychom vás touto cestou moc poprosit: papírové obaly před
vhozením rozložte, krabice, kartony a lepenku sešlapejte, natrhejte
nebo nařežte, plastové nádoby sešlapejte.
Odpadu je stále více, tak pokud je to možné, prosíme, třiďte odpad,
nebo s odpadem nakládejte co nejšetrnějším a nejekologičtějším
způsobem.
Na závěr moc děkujeme těm občanům, kteří již odpad třídí tak,
jak se má a kterých je určitě většina. Pomáhají tím nejen sobě, ale
celému okolí.
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Prodej vánočních kaprů
Prodej vánočních
kaprů bude na
parkovišti vedle
samoobsluhy Albert
ve dnech od
21. 12. 2021
do 23. 12. 2021.

Bibliobus - pojízdná knihovna
Od 30. 8. 2021 jezdí bibliobus do své stanice v Nebušicích
(parkoviště vedle Alberta) každé sudé pondělí
od 14 do 17 hodin.

Jak správně třídit oleje?
•

do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky,
které se používají při přípravě jídla

•

použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

•

plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší
nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

Jaké druhy olejů třídíme?
•

rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

•

zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

•

předcházíte haváriím celé kanalizační sítě

•

snižujete znečištění odpadních vod

•

redukujete množství CO2 v ovzduší

•

šetříte přírodní zdroje

•

dáváte odpadu šanci být opět užitečný

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi
•

použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z našich sběrných nádob:
tridimolej.cz

•

kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

•

můžete také využít službu mobilního sběru
nebezpečného odpadu a jedlých olejů:
portalzp.praha.eu

Děkujeme, že třídíte spolu s námi!
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Přehled akcí v Nebušicích
prosinec 2021 až březen 2022
8. 1. sobota
od 15 hod.

Jiřinčina vánočka

Divadelní představení pro děti
Stará vodárna
hraje Malé divadélko
pořádá MČ Praha - Nebušice
Stará vodárna
Účinkují Eva Šašinková kontrabas,
Miloš Černý housle a rozhlasová
legenda, básník František Novotný
recitace
pořádá KPH Nebušice
za podpory MČ Praha - Nebušice

12. 1. středa
od 18 hod.

Literárně-hudební pásmo
„Úklona klasikům“

22. 2. úterý
od 18 hod.

Listina mladých umělců,
Trio Incendio

Fara Nebušice
pořádá KPH Nebušice
za podpory MČ Praha - Nebušice

15. 3. úterý
od 18 hod.

Studenti HAMU v Praze

Fara Nebušice
pořádá KPH Nebušice
za podpory MČ Praha - Nebušice

Pořádání dalších akcí bude ovlivněno momentální situací a aktuálně platnými
protiepidemickými opatřeními. Sledujte vývěsky a kalendář akcí na www.prahanebusice.cz
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