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STRANA 2
Milí nebušáci,
úvodem bych Vás chtěl moc pozdravit
a doufám, že jste si užili období prázdnin
a dovolených.
Jelikož se blíží konec první čtvrtiny našeho mandátu, dovolte mi krátké shrnutí
toho, co se podařilo a toho, co nás v nejbližší době čeká.
V oblasti rekonstrukcí komunikací byly
dokončeny ulice K Lažance a Na Závěji.
V současné době probíhá rekonstrukce ulice
Lovecká. Rádi bychom ještě v letošním roce
zahájili rekonstrukci ulice Dubová. Máme
předběžně zajištěny finanční prostředky na
vybudování dešťové kanalizace v části ulice
V Sídlišti a Sichrovského. V příštím roce by
měla proběhnout rekonstrukce ulic U Pohádky a V Sídlišti. Probíhá projektová příprava a zajištění všech povolení na ulici Pod
Starou školou.
Určitě největší investiční akcí byla rekonstrukce Staré vodárny, která se trochu
protáhla, ale rozhodně stojí za to. Ze všech

reakcí, které mám, je cítit naprosté nadšení a obrovská spokojenost. Cítíme to i my
a máme velkou radost, že MČ konečně něco
má ve svém majetku a může to i nabídnout občanům, konat různé akce a to vše
ve svém. Ne někde v pronájmu, jako to bylo
doposud. O podrobnostech celé akce se dočtete na dalších stranách tohoto zpravodaje.
Velkou věcí, která se podařila, je ukončení letitého soudního sporu s Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově o statek
Nebušice. V současné době je statek svěřen
do správy naší MČ. Rádi bychom celou věc
posunuli během tohoto volebního období
dopředu a v budoucnu by mohlo vzniknout
skutečné centrum Nebušic.
Pokud chodíte na procházky okolo hřbitova, tak jste si určitě všimli opravené hřbitovní zdi. I to se však dočtete na dalších
stránkách našeho zpravodaje.
Chci Vás ještě informovat, že ke dni
31. 7. 2019 rezignoval na svůj mandát pan
Roman Karásek. Novým členem zastupitelstva se stal pan Jiří Pancner. Za sebe i za
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všechny kolegy bych rád Romanovi poděkoval za vše, co pro Nebušice vykonal.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Svatováclavské
slavnosti

28. září 2019 od 14.00 hodin
u kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Nebušicích

Neděle 29. 9.
u Staré vodárny, 11–16 hodin

Přijdte prodávat či nakupovat
zeleninu, marmelády, med, burčák,
víno, koláče, věnce atd...

Nevařte, naobědvejte se u nás!
Místní speciality, grilování a další
Káva+dobroty v Kávodárně

Rezervace stolů a bližší informace na tel. 731 416 303

Facebook: Stará vodárna

divadlo pro děti, živá hudba,
jarmark nebušických výrobců,
občerstvení
Tradiční soutěž
o nejlepší kulinářský zážitek
Přineste i vy svou specialitu, výhra
možná čeká právě na vás!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
PŘÍSPĚVKY VÍTÁNY
SRDEČNĚ ZVE
Rodinné centrum Nebušice z.s.
za podpory MČ Praha - Nebušice
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Rekonstrukce
Staré vodárny
v Nebušicích
V září 2019 byla dokončena rekonstrukce
Staré vodárny, tím byl uzavřen dlouhý proces – od přípravných prací, hledání využití,
průzkumy, projekt, získání potřebných povolení, výběrové řízení na dodavatele, až
po vlastní stavbu, zahájenou na jaře 2018.
Stavba je malého rozměru, ale v mnoha
směrech se jedná o stavbu neobyčejnou,
jak svým vývojem, architekturou i polohou. Stálo za to ji zachránit a vdechnout
jí nový život. Její umístění na jižní straně
údolí, nedaleko centra, při cestě od kostela
ke hřbitovu je výjimečné i pohledově exponované. Tím, že ke Staré vodárně přiléhá zahrada s rybníčkem a potokem, nabízí
příjemné klima a pestré využití pro všechny obyvatele Nebušic.
Záchrana Staré vodárny – místa s pramenem pro veřejné využití – může mít
dnes symbolický i strategický význam.
K historii vodárny
Datace na jižním štítu - 1923 - je rokem dostavění nejstarší přední části, která
sloužila jako vodárna. Historické foto ze
stavby (č. 4).
V prostorech byla umístěna čerpadla,
která vodu čerpala do vodojemu. Do dnešních dnů se stavba zachovala z velké části
v původní podobě - architektonické člán-

Foto č. 1

ky, cihlové rámování oken, ocelová členěná okna, vnitřní okenice, kamenný sokl,
členění fasád a další prvky, které domu
dodávají osobitý styl. Dnešní zachovalá
podoba odpovídá plánu z roku 1935, který
dokumentuje přístavbu věžové trafostanice k původní vodárně.
Rokem 1939 je datována druhá dostavba – „Plán na přístavbu dílny, skladiště
a bytu“, autor: architekt Jaroslav Raiman.
Byla provedena za původní objekt směrem
do svahu. Patrně válečnou situací nebyla
již omítnuta a byla tak jasně čitelná do
dnešních časů původní a nová část. foto
Stávající stav před rekonstrukcí (č. 1).
Poslední léta byl objekt nevyužívaný.
Stavebně technický stav před rekonstrukcí
byl dlouhodobě neudržitelný, bylo nutné
podchycení základů jižní strany, různorodé
sedání domu se projevilo prasklinami štítu.
Dále řešení vlhkosti konstrukcí ve vazbě na
terén, zvláště severní stěny, která se nacházela celá pod terénem.
Architektonické řešení
Rekonstrukce byla řešena na principech
zachovávající původní hodnoty, atmosféry, stavebních článků, technických detailů,
původních prostor a specifičnosti domu, ke
stavbě bylo přistupováno jako k památce.

STRANA 3
Dům byl očištěn od nevhodných pozdějších
zásahů a nové prvky jsou řešeny tak, aby
s původní stavbou působily harmonicky.
Vnitřní prostory přízemí bývalé vodárny
jsou specifické svým tvarem, prostorovým
řešením, výškou a úpravou oken, mají až
sakrální atmosféru. Proto byly původní
prostory ponechány celistvé, nebylo možné je členit příčkami, tuto prostorovou
hodnotu bychom ztratili. Pro využití domu
bylo nutné doplnit hygienické a technické
zázemí, zbývala jen jediná možnost, umístit tyto prostory do přístavby, rozšiřující půdorys na úrovni přízemí směrem do
svahu, mimo hranici záplav, z venkovních
pohledů téměř zcela skrytě.
Vnější forma domu byla citlivě obnovena, doplněna jemně se propisující dostavbou - na východní straně kamennou
hranou, na severní světlíkem, na západní
vstupem ze zahrady. Půdorysný tvar dostavby má charakter ochranného štítu původní stavby drcené svahem.
Z vyšších podlaží vodárny se nabízejí
krásné výhledy do údolí a ke kostelu, rádi
bychom je nabídli návštěvníkům a obyvatelům domu, proto zpřístupňujeme bývalou trafostanici jako „rozhlednu“ a i plochou střechu na jižní straně upravujeme
na terasu. Při pohybu po schodech je celé
údolí pro vás. Ve věži jsou proražena slepá okna, přes která se i v exteriéru propisují nové vřetenové schody. Pro využití
věže byla záměrně hledána funkce, která je
v souladu s její vnější vertikální formou osazení schodů, rozhledna. Neméně důležité je vnímání domu večer, za tmy – dům,
který svítí do údolí – navržené využívání
prostor, nové otvory… Prostor schodů ve
věži za tmy při rozsvícení vytváří výrazný
a proměňující se motiv.
Hmotové řešení vodárny – jeho pohledové působení bylo výrazně ovlivněno

Foto č. 2
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různým barevným a materiálovým řešením jednotlivých etap výstavby, nejstarší přední část omítaná, pozdější část ponechána v režném zdivu. Tento princip je
jemně převeden i do nových úprav - jižní
a východní fasády pozdější dostavby jsou
strukturovány vroubkováním.
Pro celkové vyznění domu byla důležitá obnova původních oken, jinak by přišel
o svoji tvář, během projektu i stavby byla
repasi oken věnována zvláštní pozornost.
Některá okna jsou doplněna plechovými
okenicemi, ty ovlivňují jak proporci oken,
tak jsou i prvkem, který výtvarně doplňuje fasádu podobně jako cihelné orámování u původních oken – jedná se záměrně
o výrazný nový prvek doplňující současnou
vrstvu.
Komunikačnímu prostoru dostavby je
přisouzena zvláštní pozornost - chodba je
téměř celá napojena na stropní světlík - je
vytvořena, v tomto skrytém místě až nečekaná atmosféra plná přírodního světla
(přestože jsme zapuštěni do svahu). Atmosféru prostoru je možné nastavitelnými
okenicemi ve dveřích případně vpouštět
i do sálu.
V rámci rekonstrukce byly provedeny
nové mírnější schody v ulici K Vodárně.
Nové využití Staré vodárny
Krásné původní prostory na přízemí byly
předurčeny pro společenské využití, bývalá strojírna, nejstarší část je univerzálním
prostorem, foyer, kavárna. Tento prostor
je nejpůsobivější, je možné ho využít ke
komornějším akcím, například koncerty,
autorská čtení a podobně. Projdeme-li kavárnou, dostaneme se do zadního prostoru – velkého sálu. Původní dílna v těchto
místech byla předělena příčkou na polovinu, odstraněním příčky byl vytvořen obdélníkový sál na celou délku domu orientovaný dvěma okny na západ do zahrady
a oknem a prosklenými dveřmi směrem
k uličním schodům na východ. Nová podesta uličních schodů může umožnit při
různých akcích rozšíření sálu do veřejného
prostoru.
Za sálem v dostavbě je u západní strany
umístěno hygienické, u východní skladové
a technické zázemí. Do hygienického zázemí je samostatný vstup ze zahrady, a tím je
možné ho využívat i v případě, že je budova zamčena a bude se jednat o akce probíhající jen na zahradě.
Hlavní vstup do vodárny - společenských
prostor je stávající, navazuje na novou bezbariérovou úpravu předprostoru.
Pro vztah s okolním prostředím je důležité, aby vnitřní obytné prostory stavby byly otevřeny do okolí – nechtěli jsme
směrem k ulici slepé zdi, či jen malá okénka
od doplňkových provozů. Toho je dosaženo i prosklením původních plechových vrat
a pozicemi vstupů.
Probouráním původního výklenku je
spojen prostor bývalé strojovny, nyní ka-

Foto č. 3

Foto č. 4
várny s věží, prosklenými dveřmi. Proti
těmto novým dveřím jsou původní plechová vrata k ulici nahrazena proskleným neotvíravým oknem - „rozhledna“ musí být
přístupna přímo z kavárny a i pohledově
je tak propojena s ulicí. Přes rozhlednu je
také možné projít do velkého sálu.
Do věže je navržen samostatný vstup
z předprostoru – přístup k bytu a do klubovny ve 3. NP.
Celý prostor věže s hlavním schodištěm,
přestože není velkého rozměru, byl proveden pohledově jedinečně, aby mohl být cílem návštěvy domu – vřetenové schody na
plynulé spirále, kterými prostupuje světlo
byl architektonickou, i technickou výzvou
pro všechny zúčastněné. Ze schodů je přístupná i nová terasa nad hlavním vstupem.
Prostory 2. NP – jsou upraveny na byt –
u východní strany jsou umístěny vstupní
partie a hygienické zázemí, u západního

štítu je ponechán pokoj. Ve střední části
je upraven obytný prostor a novým francouzským oknem je propojen s nově navrženou terasou na jižní straně v místě
původní plechové střechy.
V posledním podlaží - 3. NP, podkroví,
je navržen univerzální prostor pro veřejné
účely, například klubovou činnost s vlastním hygienickým zázemím.
Pestrost využití a zajištění života v domě
„non-stop“ bylo cílem.
Několik poznámek ke
konstrukčnímu a technickému
řešení
Umístění v záplavovém území, poruchy stavby si vyžádaly některá speciální
opatření, například.: provádění mikropilot,
podchycení nedostatečného založení štítu,
milánské stěny zajištění stavební jámy dostavby, sanace obnažené výztuže původ-
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ního stropu, pohledové betony, provázání
konstrukcí podlah přízemí do zdí, dodatečné podezdívání, „sešití“ rozpraskaného štítu výztuží, injektážní clony řešení vlhkosti.
Původní ocelová okna byla repasována,
ve střední části byla provedena jako otvíravá. Z vnitřní strany byla zdvojena vložením druhých tepelně izolačních oken.
Pozdější dostavba 2. NP – 3. NP byla zateplena citlivější tloušťkou tepelné izolace tak,
aby nedošlo k neřešitelnému nabobtnání
hmoty. Realizace půdní vestavby znamenala provedení nového krovu, slabé profily
stávajícího krovu neumožňovaly zateplení.
Nový dřevěný krov a záklop je pohledově přiznán a vytváří příjemnou atmosféru
podkroví.
Původní plot se specificky a zajímavě
provedenou brankou byl obnoven.
Nové schody ke studni u západní strany
plní funkci opěrné stěny svahu, vytvářejí
niku pro zadní vstup. Na stupně schodů byly
recyklovány staré obrubníky z Nebušic.

Povrchové úpravy fasád a vnitřních stěn
byly prováděny v tradičních technologiích
jako vápenné, aby krásně patinovaly a vytvořily atmosféru tradičních staveb.
K průběhu stavby
Na stavbě se sešlo několik faktorů, které
proměnilo provádění v dobrodružství a jen
potvrdily, že stavební obor není pro toho,
kdo se bojí. Jednalo se o danosti stavby - provádění podchytávek, vybourávání
nových otvorů, podezdívání, postupné odkopávání a zajištění stavební jámy, i nastavení projektu - realizačně náročné nové
schody. Nepřístupnost dostavby v zadní
poloze znamenala pro zajištění stavební
jámy i vlastní betonáže konstrukcí dostavby mistrovství stavitelů jak po technické,
tak organizační stránce. Složitost provádění dokumentuje fotografie bagru, balancujícího na hraně svahu za vodárnou při postupném odtěžování zeminy pro dostavbu
(foto č. 2) a také betonáž konstrukcí do-
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stavby, která musela z různých důvodů být
prováděna přes hřeben vodárny (foto č. 3).
Při odbedňování pohledových betonů je
vždy velká nejistota, zda se povrch povedl,
v případě vodárny stěny i stropy dostavby
vyšly skvěle a je natrvalo vidět, jaká péče
byla věnována přípravě bednění z nehoblovaných prken.
Na stavbě se podíleli špičkový odborníci
z mnoha oborů, truhláři, zámečníci, výrobci
oken, betonáři a další.
JP
Zpracovatel projektu:
ATELIER POLÁČEK
Autoři: Ing. arch. Jiří Poláček,
Ing. arch. Marie Mejstříková
Spolupráce:
Ing. arch. Michaela Taušová,
Ing. arch Jiří Mach
Statika: Ing. Karel Jerie
Realizační firma: Konsit a.s.
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Opravy silnic se nezastavily
Na konci srpna byla dokončena kompletní oprava ulice Na Závěji. Současně byla zahájena oprava ulice Lovecká, která propojí
již opravené ulice Pod hájovnou, K Lažance
a Na Závěji. Kompletní rekonstrukce včetně křižovatek bude dokončena v druhé
polovině října. MČ bude na svém zastupitelstvu koncem září vybírat zhotovitele na
opravu ulice Dubová, která by mohla začít
ještě letos.

Nebušický hřbitov
Střípky z historie
Hřbitov v Nebušicích byl založen roku
1885. Před tímto rokem byl využíván hřbitov na Jenerálce, který byl 1899 zrušen.
O založení hřbitova se zasadil pan farář
Sigmund Starý O. Praem. V roce 1887 byl

za výstavbu kostela jmenován prvním
čestným občanem obce Nebušic. Zemřel
6. srpna 1905 a je pohřben do jím vybudované opatské hrobky na místním hřbitově.
Tu najdete uprostřed hlavní hřbitovní cesty
od brány ke kapličce.
Se zánikem hřbitova na Jenerálce vznikla potřeba rozšíření nebušického hřbitova,
a tak v roce 1902 byla postavena márnice
a zeď k západu. Spolu s tím byla vybudována i nová cesta ke hřbitovu. Podruhé byl
hřbitov rozšířen v roce 1929. Roku 1946 byl
hřbitov opět rozšířen o pravou část, kde
prvním hrobem byl pomník Padlým hrdinům, který je umístěn v jeho horní části.
Současnost
V posledních letech byly zřízeny postupně na celém hřbitově chodníčky a v létě le-

tošního roku, jak jsme vás již informovali,
proběhly práce na opravách čelní hřbitovní
zdi a brány. O prázdninách též byla vybudována první Společná hrobka Městské
části Praha–Nebušice, která se nachází
v horní části při pravé zdi starého hřbitova.
LK
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ZŠ Nebušice

Začal školní rok 2019/2020
Dne 2. září jsme zahájili další školní rok.
Přivítali jsme celkem 41 prvňáčků a 15 dětí
do přípravné třídy. Celkově máme 18 tříd,
což je o dvě třídy více než v minulém školním roce. Počet dětí zapsaných do naší
školy k začátku tohoto školního roku je
415. Povolená kapacita školy je 420 dětí, dál
už se tedy rozrůstat nemůžeme. Mateřská
škola opět naplnila všechny čtyři třídy.
V průběhu prázdnin proběhla ve škole nezbytná údržba, tradiční velký úklid,
dovybavení tříd, kabinetů a sboroven.
V těchto dnech se dokončuje rekonstrukce
zahrady u mateřské školy, kde si děti budou moci užít nové herní prvky. V našem
pedagogickém sboru se objevilo několik
nových učitelů, asistentek a vychovatelek.
První týden byl seznamovací a adaptační
hlavně pro prvňáčky, ale také pro šesťáky.
Nový kolektiv dětí, pro mnoho z nich nová
škola, noví učitelé, nový systém výuky na
2. stupni. To je spousta změn. Dopřáli jsme
jim proto klidnější týden, aby se měli šanci
seznámit a naladit na vše nové. Nicméně

i ostatní třídy měly šanci se po prázdninách aklimatizovat na školní prostředí.
V druhém týdnu už se práce rozjela na plné
obrátky.
Máme za sebou naši tradiční Burzu
kroužků, kde se letos opět sešla zajímavá
nabídka mimoškolních aktivit. Zájem rodičů byl veliký. Jsme zvědaví, jak se např.
rozjede novinka letošního roku – nabídka
kroužku Taneční školy StormDance.
Výborně funguje spolupráce s Klubem
rodičů, jehož podpora je pro nás velmi důležitá. Děkujeme za ni a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.
V letošním roce opět nabízíme nepovinný předmět náboženství, přípravu na cambridgeské zkoušky, přípravné semináře na
přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd, základy
německého jazyka pro žáky od 3. do 6. třídy. Pro zájemce působí přímo v naší škole
jazyková škola UpWord English, která nabízí intenzivní jazykové kurzy s rodilými
mluvčími jako mimoškolní aktivitu. Školní
družina zařadila do svého programu tzv.

anglické úterý. V rámci odpočinkové činnosti je čeká tzv. Story Time (společné
čtení knížek v angličtině) a také zajímavá
aktivita Bio4Kids, kterou povede studentka ze sousední ISP. Aktivita je zaměřená na
zajímavosti z oblasti přírodních věd. Zapojili jsme se také do projektu O2 Chytrá škola, zaměřeného na bezpečnost v digitálním
světě.
Začátkem října nás čeká velmi zajímavá
událost, kterou je návštěva amerického
astronauta z NASA Rickyho Arnolda v naší
škole, který ve vesmíru strávil více než 200
dní a také pracoval na ISS. Za tuto příležitost děkujeme našim přátelům z ISP.
Dění ve škole i školce můžete sledovat
na našich webových stránkách nebo na facebookovém profilu školy.
Co nejklidnější školní rok všem pedagogům, dalším zaměstnancům školy, dětem,
žákům i rodičům!
Šárka Vondrová,
ředitelka školy

Cambridge English – zkoušky z angličtiny
Dnešní doba klade na studenty mnoho nároků v řadě oblastí.
Pokud chtějí mladí lidé získávat nové poznatky, cestovat, bavit se
či pomýšlet na budoucí kariérní úspěchy, pak nezbytným předpokladem je znalost anglického jazyka. Naše škola si tuto skutečnost
uvědomuje, a proto již druhým rokem připravuje své studenty na
mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English Qualifications.
Tyto prestižní zkoušky skládají ročně 3 miliony studentů na celém
světě. Certifikáty uznává celosvětově více než 11 000 univerzit, zaměstnavatelů, úřadů a institucí. Mnoho škol včetně předních univerzit, přihlíží k výsledkům těchto zkoušek a přiznává studentům
bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.
Za dva roky těmito zkouškami prošla dvacítka našich studentů.
Velmi nás těší, že pětině z nich se podařilo dosáhnout na pokročilou jazykovou úroveň B1 (na této úrovni jsou připravovány státní
maturity v ČR na většině středních škol). Řada studentů pak zís-

kala jazykovou úroveň A2 (k této úrovni mají žáci základních škol
směřovat). Byli mezi nimi i tací, kteří získali úroveň A1 či se jim
zkouška napoprvé nepovedla. Nicméně i oni odvedli maximum
a získali neocenitelnou zkušenost, která se jim bude v dalším studijním životě hodit.
Pokud jsme v úvodu hovořili o budoucnosti našich dětí, pak
v tomto duchu náš text také zakončíme. Věděli jste, že v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. § 19a může ředitel střední školy
uznat jazykové certifikáty Cambridge English na úrovni B1 a vyšší
jako náhradu zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní
zkoušky? Máme-li na zřeteli budoucnost našich studentů, pak
dává jednoznačně smysl v přípravách na tyto zkoušky pokračovat.
Marek Hruška,
garant Cambridge exams pro ZŠ Nebušice
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Sazka Olympijský víceboj
Již třetím rokem je naše škola zapojená
do projektu Sazka Olympijský víceboj určeného základním školám a víceletým gymnáziím. Součástí projektu je Olympijský
diplom složený z osmi disciplín a Odznak
všestrannosti složený z deseti disciplín.
Jednotlivé disciplíny plní žáci v průběhu
školního roku v rámci hodin tělesné výchovy a při sportovních dnech.
Cílem Olympijského diplomu je najít
u každého žáka jeho přednosti a na jejich
základě doporučit vhodný sport. Po splnění všech osmi disciplín obdrží na konci
školního roku každý žák diplom. Na diplomu má své výsledky a příklady vhodného
sportu, kterému by se mohl věnovat. Každý diplom má unikátní osobní kód žáka. Po
zadání kódu na webových stránkách www.
sazkaolympijskyviceboj.cz se rodiče dostanou do karty žáka a zjistí podrobnější
informace o výsledcích svého dítěte a doporučených sportech.

Cílem Odznaku všestrannosti je sportovní rozvoj žáků. Chceme ukázat dětem, že při
vhodném tréninku dojde ke zlepšení jejich
výsledků. Děti se snaží mezi sebou soutěžit, zlepšovat se a získat některý z odznaků - bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový.
Všechny děti, které splní všech deset disciplín Odznaku všestrannosti obdrží diplom
Odznaku všestrannosti. Možný je i postup
do soutěže škol.
Přidruženou součástí je i možnost, aby
škola byla vylosována a získala trénink
s olympijským medailistou, nebo jeden
z poukazů na zakoupení sportovního vybavení do školy. V prvním roce se z naší
školy zapojilo jen několik tříd z druhého
stupně, ve druhém roce to byl již celý druhý stupeň a část prvního. Díky tomu naše
škola získala STŘÍBRNÝ ODZNAK za počet
zapojených žáků v tomto projektu. Hodně
dětí získalo bronzový, stříbrný a zlatý Odznak všestrannosti.

Na začátku tohoto školního roku se již
zapojila v rámci sportovních dnů Sazka
Olympijský víceboj celá škola. Žáci splnili během dopoledne 13 disciplín. Všichni
se velice snažili, skákali, běhali a házeli,
jak nejlépe uměli. Vynikající byla pomoc
a spolupráce žáků devátých tříd, kteří zejména těm nejmenším trpělivě vysvětlovali, co a jak mají dělat.
Získané výsledky budou sloužit i učitelům tělocviku. Sledují podle nich pokrok
žáků a ukazují jim, které vlastnosti je třeba
rozvíjet, a která cvičení je vhodné zařadit.
Už teď je patrné, že děti sledují své výsledky, chtějí se zlepšovat a jsou zvědavé,
zda na konci roku dosáhnou na některý
z odznaků. Doufáme, že touto cestou přivedeme více dětí k pravidelnému pohybu
a třeba i najít sport, který je bude bavit.
Dana Obstová
garant projektu pro ZŠ Nebušice
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Nový školní rok ve školce
Druhého září 2019 zaplnily hlásky dětí i třídy mateřské školy.
Přes 30 nově přijatých dětí se seznámilo se svými paní učitelkami
a novými kamarády. Někdo s radostí, někdo s obavami, slzičkou jaké to v té školce bude? Starší děti nadšeně vítaly své spolužáky
po dlouhých prázdninách. Na děti čekaly jejich oblíbené hračky,
knížky, pastelky, vše na svém místě - tak, jak to paní učitelky nachystaly v přípravném týdnu.

U malých dětí se paní učitelky snaží o bezproblémovou adaptaci, starší s paní učitelkami vyvozují pravidla kamarádského soužití
ve třídě, aby sem všichni chodili rádi, malují první obrázky, učí
se písničky. A všichni se moc těší na novou zahradu, kde jsou
nainstalované nové hrací prvky - houpačka - loď a prolézačka se
skluzavkou. Přejeme všem našim dětem pěkný a veselý školní rok,
ať se každý den těší na kamarády a nové zážitky.
DP

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Nebušice

Konec prázdnin s hasiči
Poslední srpnovou sobotu se konala již tradiční akce pořádaná
nebušickými dobrovolnými hasiči s názvem Rozloučení s prázdninami. Před základní školou se od dopoledních hodin začala připravovat spousta techniky integrovaného záchranného systému.
Počasí přálo, a tak jsme mohli zanedlouho přivítat malé i velké
návštěvníky. Asi není snadné rozhodnout, jestli se bavili více děti
nebo rodiče. Vždyť uznejte, kdy jste viděli na vlastní oči například
letištní hasičský speciál nebo policejní pyrotechniky s robotem?

Tato akce byla zároveň premiérou naší nové cisterny, o které budeme psát samostatný článek.
Závěrem odpoledne se děti dočkaly i tolik oblíbené hasičské pěny,
což si řádně užily a pevně věříme, že se uvidíme i příští rok!
Džarda Krulík,
zástupce velitele JSDH Praha - Nebušice
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Centrum
sociálních
služeb
Nebušice
Centrum sociálních služeb Nebušice je organizací sloužící především našim seniorům a dále všem ostatním, kteří potřebují
pomocnou ruku v oblasti sociálních služeb. Již téměř dvacet let
denodenně poskytuje širokou nabídku služeb jak v samotném zařízení centra, tak i v terénu přímo v domácnostech našich klientů.
Dvě budovy centra jsou situované v příjemném prostředí velké
zahrady skýtající místa nejen pro relaxaci a odpočinek, ale i pro
pořádání pravidelných kulturních a společenských akcí (grilování,
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přednášky, výlety, vánoční besídky a další). Akce se konají pod záštitou pana starosty a městské části Praha-Nebušice, která centrum podporuje a má velké pochopení pro naši práci i pro sociální
potřeby svých občanů.
Zajišťujeme komplexní péči lidem v jejich bytech v domě s pečovatelskou službou, stejně tak jako nonstop péči v pobytových
odlehčovacích službách, které jsou poskytovány na přechodnou
dobu jako pomoc rodinám, které jinak o své nejbližší pečují sami.
Stabilní tým pracovníků se vždy snaží o vysoký standard v každodenních úkonech ve styku s klienty tak, aby se u nás lidé cítili jako doma. Tomu napomáhá i přiměřená velikost organizace
a stálý počet našich klientů v bytech s pečovatelskou službou.
Naši klienti mohou využívat velkou jídelnu, společenské prostory
s TV, prádelnu i venkovní posezení.
Mezi naše nejčastěji poskytované úkony jak v bytových jednotkách centra, tak i v terénu patří dovoz a servírování stravy, péče
o hygienu, péče o domácnost, nákupy a praní prádla. Pravidelně
k nám dochází i pedikérka. V objektu centra má ordinaci praktická lékařka, která je během své pracovní doby k dispozici i našim
klientům.
Centrum poskytuje i základní sociální poradenství a pomoc
(např. pomoc s žádostí o příspěvek na péči či s žádostí o příspěvek
na bydlení).
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by mohl potřebovat naše
služby či pomoc, neváhejte nás kontaktovat:
Tel.: 220 19 94 12, 220 19 94 13
Tel. ředitelka: 723912 887
e-mail: centrumssn@tiscali.cz
Eva Čapková,
ředitelka Centra SSN

Klub seniorů v Nebušicích

Byli jsme na Šumavě
Někteří členové klubu seniorů v Nebušicích prožili krásný týden v hotelu, Engadin
v Železné Rudě na Šumavě. Každodenní
výlety nám umožnily poznat krásnou přírodu a památky jižních Čech, skleněný oltář v Dobré Vodě, hrady a zámky a krásné
vyprávění řezbáře dřevěných soch a obrazů
pana Pavla o šumavském Ranklovy. Dopoledne jsme trávili sběrem hub a procházkami, koupáním a opalováním. Těšíme se
na jednodenní výlet a návštěvu divadel
během podzimních měsíců. Přeji všem
krásné dny, přijd’te mezi nás.
Vedoucí klubu Jana Voldřichová
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Josef Brandejs
(1906 – 1944)
Narodil se 13. června 1906 v Nové Vsi 26,
otec pracoval jako zedník a lesní dělník.
Obecnou školu navštěvoval v Albrechticích
nad Orlicí, měšťanskou školu v Týništi nad
Orlicí ukončil v roce 1921. Protože finanční
možnosti rodiny neumožňovaly jeho další
vzdělání, vyučil se obuvníkem.
Oženil se do Bratislavy, kde si v tzv. „pokračovací škole“ rozšířil vzdělání a pracoval
jako zaměstnanec magistrátu. Po vzniku
„Protektorátu Čechy a Morava“ a „Slovenského štátu“ musel jako Čech Slovensko
opustit. S manželkou a dcerou se v roce
1940 přestěhoval do Nebušic u Prahy, kde
pracoval jako účetní obce. Zde se zapojil do
odboje, obstarával dokumenty pro pracovníky v ilegalitě. Každý obyvatel protektorátu musel kromě policejní přihlášky mít také
osobní doklady, potravinové a oděvní lístky. Do jejich ilegální skupiny však pražské
gestapo nasadilo provokatéra, s jehož pomocí byla jejich činnost odhalena. V červnu 1943 byl Josef Brandejs spolu s dalšími pracovníky ilegální organizace zatčen
a podroben krutým výslechům v pražské
„Pečkárně“. Spolu s ním byla zatčena i jeho
manželka Růžena, po výsleších odeslána do
věznice pražského gestapa Malé pevnosti
Terezín a v roce 1944 do koncentračního
tábora pro ženy Ravensbrück. Jejich dva-

Dům, kde Brandejsovi bydleli

Původní a renovovaná deska

náctiletá dcera Romana byla určena k poněmčení v Říši. Josef Brandejs byl v prosinci 1943 převezen do věznice v Berlíně a tam
byl tzv.“ Volksgerichtem“ za „protiněmeckou činnost“ odsouzen k trestu smrti. Po
odvolání byl převezen do věznice Gollnow
u Štětína, v dubnu 1944 byl berlínským
soudem rozsudek smrti potvrzen a byl převezen do trestnice Brandenburg, kde čekal
na vykonání rozsudku.
Dne 3. 7. 1944 byl v Brandenburgu Josef
Brandejs za ilegální činnost proti Říši popraven, bylo mu pouhých 38 let. Byl jedním z těch, kteří neváhali postavit se proti
německému fašismu, a proto položil za své
odhodlání nejvyšší oběť. Na podzim roku
1945 byla Josefu Brandejsovi za jeho odbojovou činnost odhalena v obci Nebušice
pamětní deska, jeho oběť uctili obyvatelé
Nebušic pojmenováním jedné ulice v Nebušicích Brandejsova.

V den 75. výročí popravy Josefa Brandejse – 3. července 2019 – jeho vnuk Juraj
Szabo a jeho synovci spolu se zástupci Nebušic u opravené desky na domě v Tuchoměřické ulici připomněli tohoto statečného
člověka. Čest jeho památce!
Děkujeme Nebušicím, paní Káškové,
panu Mihalíčkovi a panu Valentovi
za spolupráci při renovaci a nové
instalaci pamětní desky.
Brandejsovi
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Turnaj O POHÁR STAROSTY NEBUŠIC

Koncem června se konal 3. ročník tradičního tenisového turnaje ve čtyřhře „O POHÁR STAROSTY NEBUŠIC“
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů rozdělených do dvou skupin.
Týmy umístěné ve skupinách na 1.-4. místě postoupily do play
off a zbylé dva týmy z pátých míst si mezi sebou zahrály o „malého mistra Nebušic“
V tomto utkání začal s drtivou převahou tým Žlutka (K. Slivenecký/M. Hanus) a vedl už 5:1, ale proti nim hrající Hrubý pupkáči
(M. Hrubý/D. Tauš) se ještě dokázali vzepřít a vyrovnat na 5:5,
nicméně otočit celý zápas bylo nad jejich síly a ve strhující koncovce nakonec tým Žlutka zvítězil 7:5.
Čtvrtfinále zahájil suveréní vítěz sk.A Suchdol proti mladíkům
Ondra/Pavel vítězstvím 6:1, v dalším zápase porazili otec a syn
Mužíkovi do té doby výborně hrající tým Josef/Václav (Pechr/
Šinko) 6:1.
Následoval nejvyrovnanější zápas celého turnaje, v jehož tie
breakové koncovce byla šťastnější Demoliční četa nad týmem
Jarda/Dan (Nezbeda/Tvrz) 7:6

Václav Šinko

byl nejstarším účastníkem letošního tenisového turnaje (v říjnu oslaví
69 let), a tak jsem ho požádal o krátký rozhovor.

Václave, jak sis užil turnaj a co jsi říkal
jeho obsazení?
Bylo to super, měl jsem skvělého
parťáka. Docela mě překvapila různost
týmů a že přišli i mladí kluci, ale úroveň
hry byla velmi dobrá. Jsem rád, že
v Nebušicích takové akce máme.

Poslední čtvrtfinálový zápas, jednoznačně výhráli vítězové
sk.B Tom/Lukáš (Říha/Novotný) nad Petrovicemi 6:0.
V semifinále vybojovali Mužíkovi sice nejvíce gamu ze všech
týmů proti Suchdolu, ale i tak prohráli 2:6.
Vyrovnanější byl druhý semifinálový zápas, ve kterém zanechali hodně sil Tom/Lukáš, když porazili Demoliční četu 6:4.
To se promítlo do finálového utkání, kde zůstal stále suverénní
Suchdol neporažen a lehce přehrál Toma a Lukáše 6:1

Konečné pořadí:
1. místo Suchdol (M. Fišer/M. Bartoš)
2. místo Tom/Lukáš (T. Říha/L. Novotný)
3. místo Demoliční četa
(D. Sýkora/J. Landrichter)
4. místo Mužíkovi (Petr a syn)
Závěrem bychom chtěli poděkovat Tenis Centrum Mandlík za
poskytnutí svých kurtů a nezištných služeb.
HB

Tvůj spoluhráč P. Pechr prošel loni až do
finále, nebylo to pro tebe trochu svazující?
To jsem si vůbec nepřipouštěl, jen se
snažil hrát co nejlépe a Pepovi to nekazit.
Bohužel, jediný zápas, který se nám vůbec
nevydařil, byl ten rozhodující čtvrtfinálový.
Ve svém věku jsi stále velmi sportovně
čilý, mladí ti mohou závidět, jaký je na to
recept?
Jednoduchý, jsem stále v pohybu.
Pracuji na chalupě, jezdím na kole, chodím
na procházky s pejskem a při každé

přiležitosti a volné chvíli si rád zasportuji.
To je také to, co mi u mladých schází a byl
bych rád, kdyby častěji odložili telefony
a tablety, vypnuli televize a počítače
a sešli se na hřišti.

Při výběru cen jsi zvolil balíček vitamínů
a kloubní výživy z místní lékárny, důvod :) ?
Úmyslně, protože do této chvíle jsem
nikdy nic nebral a chtěl především kloubní
výživu vyzkoušet. Ale raději se přiznám,
že to bylo na doporučení mé manželky…
HB
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ROZLOSOVÁNÍ - NEBUŠICE PODZIM 2019
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí

Hosté

„A“ mužstvo - 1.A třída skupina B (A2B 13 M-1A/B)

Fotbalová mládež v Nebušicích

má znovu zelenou!

Po delší pauze se znovu rozběhl nábor fotbalových nadějí do nebušického
fotbalu. Mladí kluci a holky ve věku 5 až 15 let už nemusejí za svým oblíbeným
sportem dojíždět na Přední Kopaninu, Aritmu či do Střešovic. Hned kvarteto
různých věkových kategorií je v nabídce letos i v Nebušicích, od nejmenších
benjamínků v mladší přípravce (děti narozené 2013-2011), přes starší přípravku
(2010-2009), mladší žáky (2008 a 2007) až po velké teenagery ve starších žácích (rok narození 2006-2005).
Kromě českých dětí u nás hrají i děti ze všech možných koutů světa, a to
díky spolupráci s International School of Prague a dalšími mezinárodními školami v Praze. Trénujeme kombinovaně v češtině i v angličtině a dáváme tak
všem dětem možnost nejen sportovního, ale i sociálního rozvoje jejich osobnosti. Ze zkušenosti posledních let můžeme říct, že si děti samy osvojí vzájemnou komunikaci a plynule přijmou různorodé prostředí dětí z jiných zemí.
Přijďte to vyzkoušet, stojí to za to, vždyť kde jinde najdete možnost kombinace sportovní zábavy s procvičováním angličtiny?!
Máte doma malého špunta nebo teenagera, kterého by bavilo zkusit si jaké
to je hrát fotbal v opravdovém fotbalovém týmu nebo změnit svůj stávající
klub? Přiveďte ho na zkušební trénink, přípravkové ročníky trénují 2x týdně
v úterý a čtvrtek vždy od 16:00 - 17:30, žákovské týmy už mají tréninky 3x
týdně pondělí, středa a pátek také od 16:00 - 17:30. Součástí tréninku není
jen kopání do balónu, zaměřujeme se u všech kategorií i na všestranný rozvoj
pohybových dovedností a v rámci tréninku zkoušíme i atletiku a jiné míčové
hry. O víkendu děti hrají své přátelské zápasy či turnaje, kde se snaží ukázat
rodičům i kamarádům, co se v tréninku naučily.
Začátkem září proběhl nábor fotbalových nadějí dětí z 1.-3. tříd, z Horoměřic
i Nebušic našlo na fotbalové hřiště cestu přes 250 dětí. Stále je možné tedy
s fotbalem začít ještě teď na podzim, těšíme se na všechny nové holky a kluky, kteří doplní náš modrobílý tým, přijďte k nám na hřiště hrát fotbal!
Jan Plachý,
šéftrenér mládeže TJ Sokol Nebušice
tel: 607 852 540

1

10. 8. 2019 11:00

SO

SK Modřany

2

17. 8. 2019 17:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ SOKOL NEBUŠICE
SK Čechie Smíchov

3

25. 8. 2019 17:00

NE

FC Přední Kopanina

TJ SOKOL NEBUŠICE

4

31. 8. 2019 17:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

ABC Braník

5

7. 9. 2019 10:15

SO

FK Zlíchov 1914

TJ SOKOL NEBUŠICE

6

15. 9. 2019 16:30

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

FK Loko Vltavín B

7

22. 9. 2019 16:30

NE

SK Zbraslav

TJ SOKOL NEBUŠICE

8

28. 9. 2019 16:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Střešovice

9

6. 10. 2019 16:00

NE

TJ AFK Slivenec

TJ SOKOL NEBUŠICE

10

12. 10. 2019 15:30

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ Stodůlky

11

19. 10. 2019 10:15

SO

SK Libuš

TJ SOKOL NEBUŠICE

12

26. 10. 2019 14:30

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

FK Řeporyje

13

3. 11. 2019 14:00

NE

Aritma Praha B

TJ SOKOL NEBUŠICE

14

9. 11. 2019 14:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Dolní Chabry

15

17. 11. 2019 11:15

NE

1999 Praha

TJ SOKOL NEBUŠICE

„B“ mužstvo - 3. třída skupina A (A5A 24 M-3/A)
1

24.8.2019 17:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE B

SK Čechie Smíchov C

2

1.9.2019 17:00

NE

FK Zlíchov B

TJ SOKOL NEBUŠICE B

3

8.9.2019 17:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE B

Čechoslovan Chuchle

4

15.9.2019 12:30

NE

Spor. tým ČVUT

TJ SOKOL NEBUŠICE B

5

22.9.2019 16:30

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE B

Prague Raptors B

6

29.9.2019 16:00

NE

Sokol Řepy B

TJ SOKOL NEBUŠICE B

7

5.10.2019 16:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE B

TJ Bílá Hora B

8

12.10.2019 11:30

SO

SK Libuš B

TJ SOKOL NEBUŠICE B

9

20.10.2019 15:30

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE B

Sokol lysolaje

10

26.10.2019 14:30

SO

Spartak Kbely B

TJ SOKOL NEBUŠICE B
Sokol Cholupice B

11

3.11.2019 14:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE B

12

10.11.2019 14:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE B

Slavoj Suchdol B

13

17.11.2019 13:30

NE

Football Prosex

TJ SOKOL NEBUŠICE B

1

2.9.2019 18:00

PO

NEBUŠICE

2

9.9.2019 18:00

PO

NEBUŠICE

Čechie

3

16.9.2019 18:00

PO

Kralupy

NEBUŠICE

4

23.9.2019 18:00

PO

NEBUŠICE

Hostivice

5

30.9.2019 18:00

PO

NEBUŠICE

Dobrovíz

6

7.10.2019 18:00

PO

Jeneč

NEBUŠICE

7

14.10.2019 18:00

PO

8

21.10.2019 18:00

PO

„Stará garda“ Nebušice
Libčice

Starší žáci - 2. třída (E3C 56 SŽ-2/C)
1

6.9.2019 17:00

PÁT

Sokol Troja

2

11.9.2019 17:00

STŘ

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ SOKOL NEBUŠICE
FK Admira Praha

3

15.9.2019 16:30

NE

SK Třeboradice

TJ SOKOL NEBUŠICE

4

20.9.2019 17:00

PÁT

TJ SOKOL NEBUŠICE

Sokol Řepy

5

29.9.2019 16:00

NE

SC Olympia Radotín

TJ SOKOL NEBUŠICE

6

6.10.2019 10:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Nusle

7

12.10.2019 11:00

SO

FK Řeporyje

TJ SOKOL NEBUŠICE

8

30.10.2019 14:30

STŘ

Sokol Lochkov

TJ SOKOL NEBUŠICE

9

2.11.2019 13:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

FK Loko Vltavín

Mladší žáci - 1.A třída skupina B (F2B 63 MŽ-1A/B)
1

8.9.2019 17:00

NE

SK Zbraslav

TJ SOKOL NEBUŠICE

2

13.9.2019 17:00

PÁT

TJ SOKOL NEBUŠICE

FK Meteor Praha VIII C

7

18.9.2019 17:00

STŘ

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Třeboradice

3

21.9.2019 12:00

SO

SK Aritma Praha C

TJ SOKOL NEBUŠICE

4

29.9.2019 16:00

NE

TJ Sokol Řepy

TJ SOKOL NEBUŠICE

5

4.10.2019 16:30

PÁT

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ Stodůlky B

6

13.10.2019 11:15

NE

SK Střešovice C

TJ SOKOL NEBUŠICE

8

27.10.2019 14:30

NE

FK FC Zličín

TJ SOKOL NEBUŠICE

9

2.11.2019 10:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

FC Přední Kopanina

10

9.11.2019 11:30

SO

SK Ďáblice

TJ SOKOL NEBUŠICE

11

16.11.2019 10:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

AFK Slavoj Podolí

Starší přípravka (G3K SPŘ 2009/2010 1HP výk.2-3)
1

8.9.2019 11:30

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

Sokol Bílá Hora

2

17.9.2019 17:00

ÚTE

Sokol Troja

TJ SOKOL NEBUŠICE

3

21.9.2019 11:30

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Zbraslav

4

28.9.2019 11:30

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

Sokol Lochkov
TJ SOKOL NEBUŠICE

5

5.10.2019 11:00

SO

Sokol Lipence

6

12.10.2019 11:30

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Třeboradice

7

20.10.2019 10:00

NE

TJ Ruzyně

TJ SOKOL NEBUŠICE

8

27.10.2019 11:30

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

SC Olympia Radotín

9

3.11.2019 14:00

NE

Slovan Bohnice

TJ SOKOL NEBUŠICE

Mladší přípravka (H3H MPŘ 2011/12 1HP - výk.2)
1

8.9.2019 9:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

FC Zličín

2

12.9.2019 17:00

ČT

SK Aritma Praha

TJ SOKOL NEBUŠICE
SK Třeboradice

3

21.9.2019 9:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

4

28.9.2019 9:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ Ruzyně

5

4.10.2019 16:30

PÁT

Praha 1999

TJ SOKOL NEBUŠICE

6

12.10.2019 9:00

SO

TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Slavia Praha - dívky

7

20.10.2019 15:30

NE

Sp. Akademie Praha

TJ SOKOL NEBUŠICE

8

27.10.2019 9:00

NE

TJ SOKOL NEBUŠICE

TJ Bílá Hora

9

1.11.2019 17:30

PÁ

Slavoj Suchdol

TJ SOKOL NEBUŠICE

ZÁŘÍ 2019 ǀ ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE

Chraňte
domov i sebe
1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
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Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme
vysoký počet požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

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 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.
V MČ Praha-Nebušice budou v 2. pololetí r. 2019 velkoobjemové
kontejnery na bioodpad přistaveny:

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Velkoobjemové
kontejnery
na smíšený 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.
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 2. pololetí roku 2019 se umísťují kontejnery na stanovištích takto:
KDE

KDY

KDY

KDE

V KOLIK

V areálu zdraví vedle trafostanice proti ulici U Pohádky

-

4. 11.

v sobotu 21. 9. 2019

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

V ulici Pod Hláskem u trafostanice

-

18. 11.

v sobotu 5. 10. 2019

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

V Sichrovského ulici na rohu ulice V Hliništi

7. 10.

-

21. 10.

-

v sobotu 12. 10. 2019

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

Hornofova ulice na rohu ulice U Sokolovny
13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 19. 10. 2019

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 26. 10. 2019

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 2. 11. 2019

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 9. 11. 2019

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 23. 11. 2019

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

POJÍZDNÁ KNIHOVNA
Bibliobus Městské knihovny přijíždí do Nebušic každý sudý
týden, vždy v pondělí od 14 do 18 hodin na malé parkoviště
vedle samoobsluhy.

Nejbližší termíny: 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11.

ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE ǀ ZÁŘÍ 2019
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Přehled akcí v Nebušicích září-listopad 2019
21. 9.
sobota

KRÁLOVNA BAREV

od 15 hod.

28. 9.
sobota

od 14 hod.

29. 9.
neděle

Divadelní přestavení pro děti v atriu
mateřské školy
hraje Divadýlko z pytlíčku
pořádá MČ Praha - Nebušice

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
PĚSTITELSKÝ TRH

Tradiční oslava svátku sv. Václava
na zahradě a v okolí nebušického kostela,
pořádá Rodinné cetrum Nebušice, z.s.
za podpory MČ Praha - Nebušice

Na farní zahradě

od 11 do 16 hod.

30. 9.
pondělí

od 17 hod.

15. 10.
úterý

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA - NEBUŠICE
KONCERT KPH

Zasedací místnost úřadu MČ

Pěvecký recital - zpěv Zuzana Kopřivová
a Jakub Kos, Markéta Sinkulová klavír
v sále nebušické fary

od 18 hod.

pořádá Klub přátel hudby v Nebušicích

19. 10.

Divadelní představení pro děti v atriu
mateřské školy

sobota

NEDOPEČENÝ KOLÁČEK

od 15 hod.

9. 11.
sobota

15. 11.

pátek
od 17.00 hod.

19. 11.
úterý

pořádá MČ Praha - Nebušice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STARÉ VODÁRNĚ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

KONCERT KPH

od 18 hod.

23. 11.
sobota
od 15 hod.

hrají Loutky bez hranic,

O SNĚHURCE

(čas a program bude upřesněn)
pořádá MČ Praha - Nebušice

(místo konání bude upřesněno)
pořádá Rodinné cetrum Nebušice, z.s.
za podpory MČ Praha - Nebušice

Klavírní recital doc. Boris Krajný
v sále nebušické fary
pořádá Klub přátel hudby v Nebušicích

Divadelní představení pro děti v atriu
mateřské školy
hraje Malé divadélko,
pořádá MČ Praha - Nebušice
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