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Drazí Nebušáci,
dovolte mi, abych Vám moc poděkoval
za Vaši podporu ve volbách do
nebušického
zastupitelstva.
Hnutí
Starostové a nezávislí obdrželo skoro
62 % Vašich hlasů a v zastupitelstvu naší
městské části tak získalo 8 mandátů
z celkových 11. Velice si vážíme Vaší
důvěry a budeme dělat vše, abychom
ji nezklamali.
Jsem moc rád, že se nám podařilo ještě
do konce roku vydat tento zpravodaj,
ve kterém se dočtete, co se už podařilo
a hlavně, co se plánuje na nejbližší
měsíce.

Tak jako v minulém volebním období
se budeme snažit být otevřenou radnicí
a budeme komunikovat otevřeně se
všemi, kteří o to projeví zájem.
Závěrem bych Vám rád popřál klidný
zbytek roku, vše nejlepší do toho nového
2019. Hlavně zdraví. Je to opravdu
to nejdůležitější.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly
v naší městské části, stejně jako v celé
naší republice, volby do místního
zastupitelstva pro období 2018 - 2022.
V Nebušicích se těchto voleb zúčastnilo
60,46 % registrovaných voličů, kteří při
své volbě vybírali z celkem 55 kandidátů
v pěti uskupeních.
Po sečtení všech hlasů volební komisí
a potvrzení výsledků voleb Českým
statistickým úřadem bylo ustanoveno
nebušické zastupitelstvo v uvedeném
složení.
Dne 31. října 2018 se konalo ustavující
zastupitelstvo,
kde
všichni
nově
jmenovaní zastupitelé složili svůj slib, byl
ustanoven kontrolní a finanční výbor
a proběhla volba starosty a místostarosty
naší městské části.
Ve funkci starosty byl potvrzen dosavadní
starosta Nebušic pan Viktor Komárek,
post místostarosty bude nově zastávat
pan Roman Karásek.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ing. Viktor Komárek
starosta
MČ Praha - Nebušice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

61,81 % hlasů

Ing. Viktor Komárek
Roman Karásek
Miloslav Benka
Jan Buddeus
Hana Sekerová
Helena Stočesová
Mgr. Hana Mužíková
RNDr. Jakub Marko

1. NEBUŠICKÉ SDRUŽENÍ NEZ. KANDIDÁTŮ

1.
2.

Libor Přerost
Ing. Jana Dvořáková

BUDOUCNOST NEBUŠIC

1.

08,06 % hlasů

doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš
Počet

Kandidátní listina

19,37 % hlasů

Hlasy

kandidátů

Přepočtený Přepočtené
%
základ

platných
hlasů

Počet
mandátů

dle počtu
číslo

název

abs.

kandidátů

v%

1

ČSSD a mladí pro Nebušice

520

4,67

11

11 139,00

4,66

0

2

Občanská demokratická strana

678

6,09

11

11 139,00

6,08

0
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1.NEBUŠICKÉ SDRUŽ. NEZ. KAND.

2 158

19,37

11

11 139,00

19,37

2

4

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6 885

61,81

11

11 139,00

61,81

8

5

BUDOUCNOST NEBUŠIC

898

8,06

11

11 139,00

8,06

1
Zdroj: ČSÚ
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Nově dokončené opravy

Zahájení 2. části opravy K Lažance

Na přelomu volebních období (v měsíci
říjnu) byla dokončena rekonstrukce ulice
Pod
Hájovnou
vč.
kompletního
vybudování nové křižovatky ulic Pod
Hájovnou a Lovecká. Následně po této
rekonstrukci byla opravena i část této
ulice, která vede podél lesa. Druhá část
bude opravena společně s rekonstrukcí
ulice Dubová.
Dále byla zahájena oprava 1. části ulice
K Lažance (úsek od ulice Dubová k ulici
Lovecká),
která
byla
dokončena
7.11.2018.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Nebušice, konaného dne
31.10.2018
byl
schválen
výběr
zhotovitele
na
rekonstrukci
ulice
K Lažance – 2. část (úsek od ulice
Lovecká k ulici U Pohádky). V závislosti
na klimatických podmínkách budou
dokončeny v letošním roce chodníky
po
obou
stranách
komunikace.
Rekonstrukce povrchu vozovky bude
dokončena na jaře 2019.

Dokončená oprava 1. části ulice K Lažance

Opravené pokračování ulice Pod Hájovnou

3

Připravované opravy v nejbližším
období
V příštím roce plánujeme pokračovat
v rekonstrukcích dalších ulic. Jakmile se
podaří vedení městské části zajistit
finanční prostředky formou účelové
investiční dotace od Magistrátu hlavního
města Prahy, bude zahájena rekonstrukce
ulice Na Závěji.
Ještě do konce tohoto roku by mělo
proběhnout
výběrové
řízení
na
zhotovitele rekonstrukce ulic U Pohádky
a V Sídlišti. Realizace bude zahájena
na jaře 2019.
Viktor Komárek, starosta MČ

Rozpracovaná oprava 2. části ulice K Lažance

Nově vybudovaná Křižovatka ulic Pod Hájovnou a Lovecká

3

LISTOPAD 2018

Jednoho sychravého listopadového odpoledne bylo před naší školou až nezvykle živo. Kromě
obvyklého dětského dovádění byly tentokrát slyšet i hlasy dospělých.
To proto, že jsme si v úterý 13. listopadu
2018 společně připomněli 100 let od vzniku
Československa. Toto významné jubileum
naší drahé země uctili a oslavili děti,
učitelé, rodiče a představitelé obce.
Na úvod jsme si společně zazpívali písničku
pánů Uhlíře a Svěráka „Chválím tě, země
má“, jejíž symbolický metaforický text
pomohl navodit slavnostní atmosféru. Poté
zazněla slova pana starosty, který
připomněl nelehké úděly těch, kteří
v minulosti bojovali za svobodu
a demokracii v naší zemi. Budoucím
generacím popřál prosperitu, která půjde
ruku v ruce se slušností
a lidskou
vyzrálostí. Následovala další symbolická
písnička, která byla složena přímo k tomuto
výročí – „Za 100 let“.
Žáci druhého stupně následně představili
mezníky stoletého vývoje naší země.
Reflektovali mj. klíčové události let
končících pro naši zemi symbolickým
číslem „8“: 1918, 1938, 1948 či 1968.
Ředitelka školy paní Šárka Vondrová
představila projekt „časové schránky“. Před
školou byla pod kámen zakopána schránka,
která přináší svědectví a odkaz pro další
generace. Každá třída v ní zanechala vzkaz
v podobě zpráv, fotek či obrázků.
Ve schránce jsou rovněž uloženy materiály
připomínající
naši
školu
a
obec
v současnosti.
Vyvrcholením naší společné oslavy bylo
zasazení národního symbolu připomínajícího svobodu – lípy. Děti lípě věnovaly
své poselství:

„Ať je lipek čím dál více,
přidají se Nebušice.
100 let státu, 100 let žití,
na lipku nám slunce svítí.
Ať si fouká, ať si sněží,
dalších 100 let ať si běží.
Přejeme ti lípo milá,
ať jsi stále svěží, čilá!“.

Kolem lípy jsme umístili „tři špejle“ v českých
národních barvách, které symbolicky vyjadřují
podporu demokracie a svobody.

Na závěr jsme uctili památku těch, kteří
padli v 1. světové válce.
Děkujeme všem za účast na naší akci a
pomoc při její organizaci!
Mgr. Marek Hruška, učitel ZŠ Nebušice
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Více o historii školní budovy si můžete přečíst v publikaci
paní Mgr. Renáty Budské „Historie školy v Nebušicích“,
kterou najdete na internetových stránkách
www.skolanebusice.cz v záložce škola / historie.
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Lípa na náměstí Padlých
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Aktivity Klubu seniorů v roce 2018
V letošním roce jsme si společně užili dvě krásné dovolené.
Na Vysočině a na Karlovarsku. Pobyty jsou spojeny s výlety po
okolí a kulturních památkách. Na jaře jsme byli na
jednodenním výletě v ZOO Protivín a na zámku Červená
Lhota. V září byl pěkný výlet do Muzea českého granátu s
možností nákupu šperků. Na zpáteční cestě z rekreace na
Karlovarsku jsme zhlédli výrobu vitráží v Lubenci. Manželé
Kantovi jsou výtvarníci známí po celém světě. Samostatnou
kapitolu jejich práce tvoří restaurování vitráží a vytváření
třírozměrných vitrážových soch. Bylo velice zajímavé sledovat
výrobu a opět jsme měli možnost si jejich výrobky zakoupit v
podnikové prodejně. Společně jsme také navštívili divadlo
Semafor. Letošní rok zakončíme mikulášským posezením s
bohatou tombolou. V příštím roce nás čekají opět pěkné výlety
a společné dovolené. Chci popřát našim členům do nového
roku hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti a životního
optimismu.
Vedoucí Klubu seniorů Jana Voldřichová

V Nebušicích na točně autobusů na náměstí Padlých je
dominantou krásná lípa. Dnes je ozdobena trikolorou, nebyla
však zasazena před 100 lety u příležitosti založení naší
republiky.
Košatá a hustá koruna vypovídá o síle a energii tohoto stromu.
Lípa je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny
10. května 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa
s Její královskou výsostí belgickou princeznou Stefanií. Princ
Rudolf (1858-1889) byl syn císaře Františka Josefa I. a jeho
manželky císařovny Alžběty Bavorské. Stal se následníkem
trůnu rakousko-uherského mocnářství. V Praze po něm byla
pojmenována například budova Rudolfina patřící České
filharmonii.
Na vysazení lípy má zásluhu tehdejší starosta Nebušic Václav
Gütter, který vedl obec od roku 1880 do roku 1892. Narodil se
v roce 1832 a byl majitelem usedlosti čp. 7 a zároveň uzenářem
v Praze.
Obvod kmene lípy je 240 cm (rok 2018).

Adventní trh ve Staré vodárně
16. 12. 2018

Nebušický kronikář Petr Kášek

Jako každý rok i letos nás čeká adventní trh ve Staré vodárně.
Tentokrát bude maličko netradiční, jelikož Stará vodárna
se rekonstruuje. Trh se tedy bude odehrávat na zahradě ve
vytápěném stanu. Neváhejte a 16. 12. na 3. adventní neděli
určitě dorazte! Jako vždy vás bude už z dálky lákat vůně
horkého svařáku a punče, letos bude i Kuba grilovat a možná
ucítíte i vařící polévku. Nebude to však vše. Pokud vám budou
chybět nějaké drobné vánoční dárky, i ty zde seženete. Nebude
chybět ani tradiční Ká-Vo-dárna s horkou kávou a sladkými
koláčky. Nezapomeňte také na každoroční ochutnávání
sousedova cukroví, přineste i vy něco málo ze svého
a ochutnejte ostatních. Prosíme vás, i za naši přírodu, vezměte
si s sebou své vlastní hrníčky. Přijďte se pořádně nadýchat
vánoční atmosféry a užít si toto kouzelné období. 16. 12. se
najezte u nás a popovídejte si nad dobrotami se svými známými
z Nebušic. Těšíme se na vás.
Vaše Stará vodárna
5
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VÁNOČNÍ MEMORIÁL BLANKY
VOJTĚCHOVÉ A JANA
CHLUMSKÉHO
TJ Sokol Nebušice – oddíl florbalu
Rádi bychom vás pozvali dne 8.12.2018 od 9 do18 hodin
na již tradiční vánoční memoriál, který již sedmým rokem
pořádá florbalový oddíl při TJ Sokol Nebušice .
Turnaj byl pojmenován na počest a vzpomínku na dobré
duše nebušického florbalu paní Blanku Vojtěchovou a pana
Jana Chlumského st. a slouží od svého vzniku především jako
předvánoční sportovní setkání přátel našeho oddílu. Ať už jde
o současné či bývalé hráče, jejich rodiče, hráče spřátelených
klubů a další příznivce. Letos se turnaje zúčastní 10 družstev v
jedné společné kategorii.
I tentokrát bude turnaj spojen s beneficí ve prospěch
florbalových vozíčkářů z klubu SKV Praha, jejíž výtěžek bude
opět sloužit na nákup speciálních sportovních vozíků.
Doufejme, že se i letošní ročník jaksepatří vydaří.
Milan Švanda, trenér
milan.svanda@fel.cvut.cz
http://www.florbalnebusice.cz

Fotbalový turnaj starých gard
Nebušičtí fotbalisté poměří své síly na turnajovém klání
starých gard při 6. ročníku Memoriálu Jaroslava Deutsche ve
sportovním areálu ZŠ Na Dlouhém lánu.
Hráči a jejich příznivci se mohou těšit na zápasy každou
sobotu od 24. 11. do 8. 12. 2018.

24. 11.
NEBUŠICE - TATRAN STŘEŠOVICE (1:4)
ČECHIE SMÍCHOV - ŘEPORYJE (7:7)
1. 12.
13 hod. NEBUŠICE - ŘEPORYJE
14 hod. ČECHIE SMÍCHOV - TATRAN STŘEŠOVICE
8. 12.
13 hod. NEBUŠICE - ČECHIE SMÍCHOV
14 hod. TATRAN STŘEŠOVICE - ŘEPORYJE

MČ Praha - Nebušice připravuje

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU

PŘEHLED SLUŽEB A ŘEMESLNÍKŮ
V NEBUŠICÍCH.

4. ročník Hodobožového turnaje losovaných mixů
proběhne v nebušické hale 25.12. od 16 hod.

Chcete-li být jeho součástí, zašlete potřebné informace na
e-mail: nebusice@prahanebusice.cz

Své kvality předvedou zástupci místního oddílu
SK WATTO, bývalí reprezentanti ČR, současní ligoví
hráči, ale především šikovné nohejbalové hráčky.
Turnaj je otevřen veřejnosti.
Všichni diváci jsou srdečně zváni!

Mateřská škola v Nebušicích hledá uklízečku.
Dále hledáme asistenta/asistentku
pedagoga na poloviční úvazek.
Bližší informace poskytne Dana Peterková na telefonu 731 056 995.
Inzerce ZŠ a MŠ Nebušice

Informace Úřadu městské části Praha - Nebušice
POJÍZDNÁ KNIHOVNA
POJÍZDNÁ
KNIHOVNA
Bibliobus Městské
knihovBibliobus
knihovnyvbude
ny budeMěstské
v Nebušicích
v Nebušicích
v těchto termínech
:
těchto termínech
:

10.
12. 18
12.12.

07.
01. 19
28.1.

21. 01. 19
12.1.04. 02. 19
vždy od 14.00 do 18.00 hod.
vždy od 14.00 do 18.00
na malém parkovišti vedle
hod. na malém parkovišti
prodejny Albert.

vedle prodejny Albert.
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVOZ ODPADU
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou
zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného
a tříděného odpadu bude probíhat dle příslušných
svozových programů, tedy jako v běžných dnech.

1.1.2019 svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících dnech.
2.-.6.1.2019 bude probíhat normální svoz
s případným časovým posunem (max. 1 den).
Vánoční stromky do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob
na směsný odpad. V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici , lze stromky volně odložit
vedle nich, případně k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad.

UZAVÍRKA ULIC

•

Z důvodu konání akce „Peklo
s čerty“ bude dne 5.12.2018 od
14:00 do 22:00 neprůjezdná část
ulice K Noskovně v úseku mezi
Nebušickou a K Vizerce.

•

Z důvodu rekonstrukce bude
v prosinci až do ukončení prací
částečně neprůjezdná ulice
K Lažance.

LISTOPAD 2018
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Plánujete v Nebušicích kulturní či jinou akci? Dejte nám o tom vědět!

3.12.
pondělí
od 16 hod.

Adventní setkání
v parku před základní školou

Pořádají MČ Praha - Nebušice, ZŠ a MŠ Nebušice.

5.12.
středa

Peklo s čerty

od 16.30 hod.

Mikulášská nadílka v kostele

úterý
od 18 hod.

Adventní koncert
KPH Nebušice

16.12.
neděle

Advent u vodárny

pondělí
od 17 hod.

2. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha - Nebušice

22.12.
sobota

„Vánoční putování s anděly“

Pořádá Klub přátel hudby s podporou MČ Praha - Nebušice.

Tradiční adventní setkání se tentokrát uskuteční
v dolní části farské zahrady.

Zasedací místnost úřadu MČ.

Na nebušické faře.
Vánoční pohádku pro malé i velké hrají Pruhované panenky.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

od 15 hod.

23.12.
neděle

Na nebušické faře
Zazní skladby A. Dvořáka a J. Suka pro klavír a housle.

Pořádáno ve spolupráci s MČ Praha - Nebušice.

od 11 hod.

17.12.

V našem kostele bude dětem nadělovat sv. Mikuláš,
kostel bude pro rodiče otevřen od 17 hodin.
Pořádá Rodinné centrum Nebušice a nebušická farnost za podpory MČ.

od 17.30 hod.

11.12.

V hasičské zbrojnici.
Čerti prověří i tento rok, jak děti byly hodné.
Při čekání na "peklo" bude možno zakoupit občerstvení.
Pořádá SDH Nebušice.

5.12.
středa

16 hod. školní vánoční jarmark
16.30 hod. vystoupení žáků ZŠ a MŠ Nebušice
17 hod. rozsvícení vánočního stromu

Betlémské světlo

Nebušičtí hasiči přivezou a budou rozdávat betlémské
světlo před farou

od 16 hod.

24.12.
pondělí

Půlnoční mše svatá

v 16 a 24 hod.

25.12.
úterý

Mše - Boží hod vánoční

od 9.30 hod.

27.12.
čtvrtek

Vánoční koncert

16 hod. ,,dětská půlnoční" pro děti a jejich rodiny.
24 hod. „Půlnoční mše svatá“.
9 hod. bohoslužba v češtině.
11 hod. bohoslužba v angličtině.
Vánoční koncert v kostele.
Vystoupení nebušické kapely “Jednou“.

od 17 hod.

6.1.
neděle
od 17 hod.

Tříkrálový koncert

Koncert v kostele .
„Vánoční hudba evropských mistrů“ .
Varhany Josef Lecian, zpěv Jitka Soběhartová.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 16400 Praha 6, IČ: 00231215.
MK ČR E 10258 Vydání listopad / 2018 vyšlo dne 30.11.2018, v nákladu 1000ks.
Příští vydání vychází 8.2.2019 a uzávěrka bude 31.1.2019.
Za MČ Praha - Nebušice připravují Hana Sekerová a Roman Karásek.
Inzerci a vaše příspěvky můžete zasílat na adresu: nebusice@prahanebusice.cz
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