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Milí nebušáci,
rok utekl jako voda, a tak bych Vás chtěl
prostřednictvím tohoto posledního letošního zpravodaje moc pozdravit, popřát
krásné svátky v kruhu rodinném a kruhu
svých nejbližších. Věřím, že rok 2019 byl pro
Vás rokem úspěšným, a tak bude co slavit.
Byl to rok, ve kterém se nám podařily opravit další tři ulice a na dalších třech probíhají projektové a přípravné práce. Nebudu

zmiňovat vše, co se podařilo, protože o dokončených projektech se dočtete na dalších
stránkách zpravodaje. Jeden ale stojí za
zmínku a je nutno ho vyzvednout. Po mnoha letech soudních sporů se nám podařilo
uzavřít s Královskou kanonií premonstrátů
na Strahově soudní smír a statek je nyní
ve správě MČ Praha - Nebušice. Budeme se
snažit udělat vše, aby jednou centrum našich krásných Nebušic bylo právě zde.
Za vedení naší MČ bych Vám chtěl popřát
hlavně zdraví a štěstí. Na každém kroku se

přesvědčujeme, že
zdraví je to nejdůležitější, bez kterého
není nic, proto toto
přání. Mějte jen hezké dny a ať se Vám
daří ve všem, co děláte.

PF 2020





Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice








Děkujeme Vám za projevenou
důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2020
Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí,

osobních i pracovních úspěchů.
Vaše Zastupitelstvo

MČ Praha - Nebušice
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Stezka směrem k Juliáně ožila
V červnu se podařilo vedení MČ zajistit dotaci na výsadbu zeleně. V průběhu podzimu byly vysázeny čtyři javory
u hřbitovní zdi a dalších 60 ovocných
stromů na stezce směrem k Juliáně. Na
uvedené stezce byly ještě vysazeny tři
duby a v příštím roce bychom chtěli na
tomto místě postavit boží muka.
VK

Výstavba dešťové kanalizace
V Sídlišti a Sichrovského
V listopadu byla zahájena výstavba dešťové
kanalizace v části ulic
V Sídlišti a Sichrovského.
Tato kanalizace bude
řešit odvod dešťových vod z ulic Lovecká, Dubová a částí ulic
V Sídlišti a Sichrovského. Předpokládaný
konec výstavby je březen 2020.
VK

Rekonstrukce ulic se nezastavila
Na začátku listopadu byla dokončena rekonstrukce ulice Lovecká včetně jejích dvou
křižovatek a instalace nového veřejného osvětlení. Zároveň byla zahájena rekonstrukce ulice Dubová, která bude probíhat pravděpodobně do dubna 2020 (v závislosti na
počasí). Součástí projektu je i kompletní výměna veřejného osvětlení. Tím by měla být
dokončena rekonstrukce malých ulic v celé lokalitě Pohádka.
VK

Foto: archiv MČ Praha - Nebušice
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Den otevřených
dveří ve Staré
vodárně
Dne 9. 11. se uskutečnil dlouho očekávaný den otevřených dveří včetně tří komentovaných prohlídek. Přednášejícím
byl ing. arch. Jiří Poláček, autor projektu
celé rekonstrukce. Zájem byl obrovský,
prohlídky a přednášek se zúčastnilo více
než 300 lidí. Všem moc děkujeme za zájem
a budeme se těšit při mnoha společenských akcích. Zahrada vodárny bude pro
veřejnost otevřena od jara 2020.
VK

Foto: archiv MČ Praha - Nebušice
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Klub rodičů při nebušické škole
Život školy ani školky se neodehrává
pouze za zavřenými dveřmi tříd. V průběhu školního roku se koná řada akcí, díky
kterým naše činnost získává komunitní rozměr a my se tak stáváme součástí dění v Nebušicích. Naše školní „parta“
kromě pedagogů, dětí a žáků neodmyslitelně zahrnuje rodičovskou veřejnost,
bez jejíž pomoci bychom se při pořádání
větších akcí jen těžko obešli. Jsem proto
velmi ráda, že při naší škole a školce působí Klub rodičů, jehož členové se aktivně
zapojují do činnosti školky i školy. Klub
rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice, z.s.
(zapsaný spolek) funguje na principu zastoupení jednotlivých tříd, jménem spolku vystupuje předseda zvolený členskou
schůzí. Svého zástupce si volí jednotlivé
třídy a tento zástupce se pak stane členem spolku a jako účastník členské schůze rozhoduje o věcech klubu, mimo jiné
i o využití vybraných finančních příspěvků. Členem klubu se dále může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, která o přijetí požádá členskou schůzi a je členskou
schůzí za člena klubu přijata nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů (individuální členství). Existují dva druhy členství v klubu: členství za mateřskou školu
a členství za základní školu.
Hlavním účelem klubu je podpora dětí
Základní školy a mateřské školy, Praha –
Nebušice a komunikační, organizátorská,
propagační, finanční a jiná podpora součinnosti rodiny a školy a zájmové a odborné činnosti ve škole.
Rodiče do spolku přispívají formou
daru. Roční příspěvek do klubu rodičů pro
ZŠ byl dohodnut ve výši 500,– Kč na rodinu, jejíž potomek či potomci jsou žáky ZŠ
Nebušice, a to od přípravné po 9. třídu (za
sourozence se tedy platí jeden příspěvek
na jeden školní rok). Pro MŠ je příspěvek
na školní rok ve výši 1000 Kč za jedno dítě
a ve výši 700 Kč za druhé a každé další
dítě. Je však možné přispět libovolnou
částkou. Poskytnutý dar lze odečíst od
základu daně, pokud jeho hodnota tvoří
alespoň 2 % ze základu daně poplatníka, minimálně však 1000,– Kč v souhrnu
všech darů poskytnutých poplatníkem za
rok.
Z fondu „školkového“ Klubu rodičů se
hradí divadelní představení a další vzdělávací akce (jako např. dopravní výchova,
hudební představení, výstavy apod.). Klub
také přispívá na část výtvarných potřeb
a dovybavení tříd hračkami či jinými pedagogickými potřebami nad rámec rozpočtu školky. Školka pro rodiče s dětmi
pořádá tvořivé dílny (Velikonoce, Vánoce
apod.), které Klub rodičů částečně finanč-

ně podporuje a přispívá rovněž na odměny pro děti (např. akce Podzimníček,
dýňování, vánoční a mikulášská nadílka,
Den dětí apod.). Z fondu „školního“ Klubu
rodičů jsme již pořídili fotbálky na chodby
ve škole, spoustu knih do knihovny, odměny na každoroční velkou sportovní akci
Nebušický běh či dětmi oblíbené šňůrky na klíče s logem školy. Momentálně
máme objednané pomůcky pro přírodovědné bádání včetně mikroskopů.
Klub rodičů také ve škole organizuje
přednášky pro zájemce vedené odborníky

na aktuální témata. Poslední úspěšné setkání se týkalo puberty našich dětí (a jak
ji přežít).
Za pár dní nás čeká tradiční předvánoční akce – jarmark spojený s rozsvícením
vánočního stromu. K jeho atmosféře opět
přispěje stánek Klubu rodičů s dobrotami
všeho druhu. Jste srdečně zváni!
Děkuji všem rodičům, kterým nebušická škola není lhostejná.
Šárka Vondrová, ředitelka školy

Foto: archiv ZŠ Nebušice
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Setkání ve školce
Podzimní setkání našich babiček s dětmi pěkně připravily paní
učitelky z MŠ a paní Klárka, koordinátorka programu setkávání lidí
všech generací Mezi námi o.p.s. S dětmi jsme vytvořili podzimní
dekoraci, která potěší. Na naše pravidelná setkávání s dětmi ve
školce se vždy babičky i dědečkové moc těší, děti jsou šikovné,
jejich elán a radost nabíjí i nás dříve narozené, ale dlouho mladé.
Přeji všem dědečkům a babičkám hodně krásných chvil s dětmi,
hlavně hodně zdraví a životního optimismu v novém roce.
Jana Voldřichová,
vedoucí Klubu seniorů

Vánoce v Centru sociálních služeb
Je konec listopadu, který už
v dnešní době nemůže popřít jasný a neodvratitelný fakt. Pomalu
a jistě směřujeme k největším
svátkům roku, a to jak z pohledu
křesťanského, tak i z pohledu
konzumního. Blíží se nám opět
Vánoce. Nejinak je tomu i v našem Centru sociálních služeb
Nebušice.
Pro každého z nás ale Vánoce znamenají
trochu něco jiného. Každý z nás je má spojené s jinou vůní – u jednoho to může být
vůně kynutého těsta na vánočku, jinde to
je vanilka v rohlíčkách a někde třeba i trochu připálený kapr, protože i takové věci se
prostě stávají a k Vánocům neodmyslitelně
patří.
Stejně tak k nim patří i pocit jinakosti.
Je to čas, který jakoby zpomalil, a to i přes
všechen shon kolem. Lidé si najdou chvilku
a podívají se na pohádku, kterou už znají nazpaměť. Zajdou kouknout na jesličky,
i když do kostela třeba jinak vůbec nechodí.
Navštěvují se a společně tráví čas. Sejde se
celá rodina u jednoho stolu a byť třeba ta
jediná večeře v roce se sní v kruhu blízkých.
Většina lidí to tak má a možná si ani neuvědomují, jaké mají štěstí. Je to doba, kdy
rodina a pouto mezi blízkými nejvíc hřeje.
A nebo nejvíce bolí, pokud chybí. A mezi
námi je mnoho těch, kterým taková atmosféra chybí. Zůstali sami z nejrůznějších dů-

vodů. I tady se to kouzelné období projeví
v plné své síle a odhalí naše dobré duše.
Lidé myslí na potřebné a na osamělé lidi
kolem sebe
S větším zájmem než kdykoliv jindy
v roce. Jsou přece Vánoce, a to nikdo nemá
být sám! Kdyby to bylo to poslední, co v nás
z podstaty Vánoc ještě zůstává, tak je to
stále velmi silné poselství.
Zamysleme se nad svým sousedem či
babičkou vedle z domu, nad kolegyní z práce či nad tím pánem, co tak rád hází klacek
vašemu pejskovi při venčení. Zkusme jim tu
samotu překlopit do vánoční pospolitosti.
I malé gesto muže být hrdinský čin! A každý
z nás může něco podniknout! Každý může
být hrdinou!
I my z centra se pomalu chystáme připojit
k tomuto svátečnímu času a pro naše klienty vytvořit takovou atmosféru, aby jim vyvolala vzpomínku na vůni čerstvě upečené
vánočky a zahřála je na těle i na duši. Mnoho z nich již svoji rodinu nemá, a tak jsme
třeba jediní, s kým budou Vánoce trávit.
Budovy centra se uvnitř převléknou do
vánoční výzdoby. S neuvěřitelnou pravidelností nám vykvete velký vánoční kaktus,
jako by i on věděl, jak velkou úlohu zde hraje. Přípravy na vánoční besídku vrcholí, připravují se vánoční balíčky pro klienty. Pravidelnými hosty bývají i někteří zastupitelé
Nebušic v čele s panem starostou, kteří přijdou osobně popřát našim klientům krásné
svátky a nikdy nepřijdou s prázdnou a obohatí vánoční nadílku o velmi milé a hodnot-

né dárky pro každého. Společně se sejdeme
v naší jídelně, zahraje nám k tomu muzika
a připomeneme si, že není třeba, aby byl
někdo o Vánocích sám. A tak to má být.
Centrum sociálních služeb Nebušice zajišťuje 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.
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
praktický lékař, který 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: 723912887
e-mail: centrumssn@tiscali.cz
S přáním šťastných a pohodových svátků vánočních
Eva Čapková,
ředitelka Centra SSN
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3 metry k životu,

aneb Když jde o život, přeparkovat nestihnete!
Každý rok vznikne v České
republice kolem 3000 požárů
v domácnostech, při nichž zemře
40 až 50 osob a více jak 500 osob
je zraněno. Mezi nejtragičtější
požáry patří ty, které vznikají
v noci. Jedním z důvodů jsou
i obtížně průjezdné příjezdové
komunikace.
Stejný název jako článek nese i společný projekt HZS Středočeského kraje a HZS
Praha, kterým upozorňuje především na
špatnou průjezdnost v sídlištních aglomeracích. Cílem projektu kromě osvěty je
navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro samosprávu, tak pro složky
IZS, a tím i předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.
Projekt dlouhodobě cílí především na
slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce
chování zažité na daném sídlišti.
Bohužel, problematika špatné průjezdnosti ulic se začíná objevovat i v lokalitách, kde převládá zástavba rodinných
domů. Týká se to i Nebušic, např. ulice
K Vizerce, Druhého odboje nebo Průhonská, kde problém s průjezdností zazna-

menali hasiči. Kdy naposledy se vám stalo, že jste měli problém projet ulicí nebo
křižovatkou se svým osobním vozem kvůli
neohleduplně zaparkovaným autům po
obou stranách komunikace? A jaký by ho
měli například hasiči nebo zdravotnická
záchranná služba jedoucí někomu na pomoc? Jsou to právě ony 3 m, které ze zákona při stání musí být volné pro každý
směr jízdy.
S problematikou průjezdnosti v zastavěných lokalitách souvisí i tzv. nástupní
plochy pro požární techniku, kterými se
projekt taktéž zabývá. Nástupní plocha
pro požární techniku je zpravidla zřízena
v blízkosti bytových domů s výškou nad
12 m (5 a více nadzemních podlažích) a je
většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení. Nástupní plocha slouží v případě potřeby pro ustavení
většinou výškové techniky, která je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro
evakuaci osob z vyšších pater. Právě z tohoto důvodu byly na sídlištích budované
pojezdové chodníky a nástupní plochy pro
příjezd hasičů do vzdálenosti 4–7 metrů
od vchodu, aby mohl být efektivně využit
maximální dosah výškové techniky.
Když jedete za prací nebo na návštěvu, kde jsou výškové budovy, nemocnice, penziony pro seniory, dávejte, prosím,
pozor na zákazové značky regulující par-

kování. Jedním z důvodů, proč tam jsou
umístěné, je požadavek hasičů právě na
nástupní plochu.
Malé připomenutí základních zásad parkování nejen na sídlištích:
n Parkovat pouze na vyznačených místech.
nN
 eparkovat na nástupních plochách pro
požární techniku.
nN
 eparkovat před nadzemními i nad podzemními hydranty.
n Neparkovat v křižovatkách.
nN
 eparkovat na zákazech stání a zastavení vyznačených nejen svislým, ale i vodorovným značením.
Aktuální informace o projektu a problematice jsou uveřejňovány na sociálních
sítích (Facebook, Instagram) Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.
Parkujte ohleduplně! Nikdy nevíte, kdy
pomoc složek IZS sami oceníte.
por. Ing. Lucie Jelínková,
komisař krizového řízení
HZS hl. m. Prahy

Výměna generací u nebušických hasičů
V letošním roce došlo u naší jednotky k obměně prvovýjezdové
techniky. Převodem od HZS
hl. m. Prahy se nám podařilo
získat desetiletou cisternu CAS
20 Iveco Magirus, která tak nahradila již značně poruchovou
CAS 25 Liaz, jejíž stáří je 35 let.
Liazka nepůjde do šrotu, ale
bude dál sloužit u jiné jednotky.

A teď k tomu našemu přírůstku: Jedná se
o cisternu určenou k jízdě po silnici i v mírném terénu. Obsah nádrží je 3000 litrů vody
a 200 litrů pěnidla. Kromě běžného vybavení na hašení požárů veze dýchací přístroje,
přetlakový ventilátor, nastavovací žebřík,
prostředky pro čerpání vody, ženijní nářadí, motorové pily, vysavač na hmyz, elektrocentrálu, zdravotnické vybavení a nově
také nářadí pro otevírání zabouchnutých
i uzamčených dveří. Do kabiny se vejde
šest hasičů a celková hmotnost vozidla je

14,5 tuny. Auto je široké 2,5 metru, dlouhé
7,4 metru a vysoké 3,3 metru.
Děkujeme všem zainteresovaným, že
se tuto obměnu podařilo uskutečnit. Naše
jednotka ještě disponuje velkokapacitní
cisternou Tatra z roku 1982, která je stále
v aktivní službě a za několik posledních let
vyjížděla prakticky ke všem větším požárům v Praze a okolí.
Džarda Krulík,
zástupce velitele JSDH Nebušice
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Ohlédnutí za podzimem
Stejně jako v posledních deseti letech, i v letošním roce jsme se
setkávali při našich již tradičních akcích. V čerstvé paměti máme
ještě Svatováclavské slavnosti u nebušického kostela nebo nedávný lampionový průvod s ohnivou show.
Jsme rádi, že stále přicházíte v tak hojném počtu a vaše přízeň
a podpora je nám odměnou za naše snažení.
Přejeme vám krásné vánoční svátky a šťastný nový rok a těšíme se na další setkání třeba v únorovém masopustním průvodu
nebo na oslavě dětského dne.
Za Rodinné centrum Nebušice, z.s.,
Hana Sekerová

Foto: RCN
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Slovo k adventu
Začíná advent, doba přípravy
na Vánoce, doba radostného
očekávání, doba hledění
vstříc tomu, co přijde.
Často jsme svědky toho,
jak se vnímání adventu
zredukovalo na jakési
skoro-vánoce. V obchodech
nám hrají koledy, my všude
nasáváme tu „pravou“
vánoční atmosféru, a když
konečně Vánoce začnou, tak
jich vlastně už máme tak
trochu dost. Už jsme si je
jaksi odžili.
Advent je svébytnou dobou. Tradičně
byl dobou ztišení a jakéhosi předvánočního úklidu v sobě samém a ve svém životě.
Protože jen když ometeme prach z našich
trochu zanedbaných mezilidských vztahů,
najdeme si čas řešit a třeba i vyřešit, na
co jsme v průběhu roku zapomínali, jen
když dopřejeme trochu prostoru uzdravení našich vnitřních zranění či nápravě
zranění, která jsme uštědřili někomu my,

jen pak s lehkostí v srdci a světlem v duši
můžeme opravdu radostně zkusit prožít Vánoce. Ty už pak nejsou jen o dobré
štědrovečerní tabuli či o dárcích a triumfu
materiálních věcí nad našimi životy, ale
dokážeme vedle toho všeho nalézat i jinou, trvalejší a hodnotnější rovinu svých
životů.
V latině slovo „advent“ znamená příchod. Bezesporu je o historickém příchodu Božího syna na svět před 2000 lety či
o jeho přicházení a setkávání se v srdci
věřícího člověka. Ale opravdové kouzlo
Vánoc tkví v tom, jak dokážou oslovovat
a dotýkat se i člověka, který je tzv. kostelem nepolíbený. Jestliže dobrota a laskavost Boží dýchající na nás z betlémských
jesliček má potenciál být srozumitelnou
i za hranicemi náboženského přesvědčení,
nejinak to může být i s adventem.
Příchod a čekání. Čekání na toho, kdo
přichází – jako dar a požehnání. Čekání učí člověka na něco se těšit, něčemu
budoucímu se otevírat. Očekávat pak znamená blížit se k setkání, být připravený,
bdělý a pozorný. Takové očekávání můžeme prožívat jako pohyb, dynamismus
a radostnou touhu. Očekávání velí očím,
aby zpozorněly, a rukám, aby byly připraveny. Čekání člověka orientuje mimo sebe

sama a pomáhá
mu vidět a otevírat se tomu,
kdo stojí mimo
něj, někdy třeba těsně vedle
něho.
Myslím
si
tedy, že prožít advent je výzva. Dopřát si
ten čas, kdy si zapálím svíci na adventním věnci, tiše u něj posedím a vzpomenu si na všechny, kterým kde tu dlužím
chvíli s nimi strávenou, slovo, jež nepadlo,
úsměv, jenž nebyl opětován, odpuštění, které by uzdravilo náš vztah a hlavně
mě samotného. Toto adventní ztišení mi
může pomoci objevit, že „není dobré člověku, aby byl sám“, jak hned zkraje praví
bible. Těch, kdo k nám či do našich životů vstupují, aby byli naším požehnáním
a obdarováním je celá řada, jen si jejich
blízkost a důležitost pro nás někdy tak
úplně neuvědomujeme.
Proto, ať adventní svíce svítí a naše
srdce se naplňují v novém prozření a objevování toho druhého jako daru, který
přichází. Těmito dary naplněný advent
přeji všem.
P. Bartoloměj Čačík,
farář v Nebušicích

Zemřel Petr Hlávka
Zemřel bývalý starosta Nebušic
Ing. Petr Hlávka (23. 2. 1936 –
24. 9. 2019). Poznal jsem ho
v roce 2004, krátce poté, kdy
vzniklo Občanské sdružení pro
Nebušice a měl jsem ho rád.
Byl to on, kdo přišel s tím, že je potřeba začít bojovat proti chystané paralelní vzletové dráze na letišti v Ruzyni.
Vlastně takto stál za referendem, které
jsme v roce 2006 uspořádali v Nebušicích. Šlo o první referendum v Praze
a jedno z prvních v republice. Pak jsme
spolu kandidovali do zastupitelstva v r.
2006 a vyhráli jsme. Pan Hlávka se stal
starostou. Ze zastupitelstva odešel v r.
2008, kdy jsme ztratili koaličního partnera a byli jsme z vedení městské části odvoláni. Zákonitosti a zákruty komunální
politiky nebyly slučitelné s jeho přímočarostí. Jako červená nit jeho starostování
se táhlo to, že když si vzal něco ho hlavy,
tak za tím šel až do konce a s veškerou
vehemencí a vahou své osobnosti. Ať
již se jednalo o víc peněz pro Nebušice

z magistrátu, dostavbu kanalizace v Nebušicích nebo boj proti rozšíření letiště, které by ohrožovalo Nebušice. Tehdy
jsem s ním často vedl nekonečné debaty
a dohady. Ve všech záležitostech, které
jsme spolu řešili, byl férový, srozumitelný, poctivý a rovný. Vždy jsem věděl, na
čem s ním jsem a toho jsem si moc vážil.
V mé paměti zůstane jako ten, kdo
pořád přicházel s novými nápady a realizoval je: když bylo třeba sbírat podpisy
na nějakou petici, obíhal Nebušice tak
dlouho, dokud nezískal potřebný počet,
když bylo potřeba něco obstarat, šel za
tím jako buldog, dokud to nebylo hotovo.
Až do pozdního věku z něj sálala energie.
V mých očích velkým počinem pana
Hlávky byla rehabilitace jeho otce, dramatika a básníka Miloše Hlávky. Ten, ač
padnul během Pražského povstání, byl po
válce podezřelý z kolaborace. Petr Hlávka
na sklonku svého života nešetřil sil, času
a peněz, aby svého otce tohoto podezření
zbavil. To se skutečně podařilo a následně znovu vyšla jeho dramata a básnické
sbírky. Petr Hlávka na tento svůj čin byl
právem pyšný.

Na Ing. Hlávku budu vzpomínat i proto,
že několik jeho průpovídek se stalo průpovídkami i v naší rodině a vlastně tak si
vzpomínku na něj ponesu s sebou.
Petr Hlávka nebyl starostou Nebušic
dlouho. Za tu dobu ale ukázal to, že komunální politika může být soubojem názorů a vizí. Za to mu patří dík Nebušic.
Jan Holub
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Den architektury
v Malé Šárce
V rámci Dne architektury jsem
měla možnost se zúčastnit
procházky nebušickou částí
Malá Šárka s architektkou Evou
Bortelovou. Tato rezidenční
čtvrť, určená pro diplomatickou
klientelu, byla postavena v letech
1995-1998.
Je v ní 144 domů o sedmi různých půdorysech. Investor využil lokalitu vznikající budovy mezinárodní školy. Tato škola
byla založena v Praze roku 1948 pro děti
anglicky mluvících diplomatů a působila
na americké ambasádě. Až v roce 1996 se
přesunula do Nebušic. Původně se čtvrť
měla jmenovat Průhonský háj, nakonec se

však ujal název Malá Šárka. Říká se jí však
také americká čtvrť, kvůli americké škole,
nebo „české Beverly Hills“, podle uspořádání domů a předzahrádek. Samotné domy
však nejsou inspirovány Amerikou, nýbrž
francouzským venkovem. Architektem celé
čtvrti je totiž Francouz Luc-Emile Bouche-Florin.
Architektka Bortelová ocenila kvalitu staveb z hlediska materiálu: domy jsou zděné,
mají dřevěná okna a pálené tašky na střechách. Pobavila nás historkou o tom, jak
coby studentka architektury, píšící práci na
téma podnikatelského baroka, měla problém se dostat dovnitř do domů, aby si je
mohla prohlédnout. Musela tedy předstírat,
že má zájem si domy, v řádech desítek milionů korun, koupit.

Architektka se také zamyslela nad tím,
proč podnikatelské baroko tolik popuzuje
architekty. Vyjádřila, že Malá Šárka je z podnikatelského baroka to nejlepší, pokud do
něho vůbec spadá. Architektka Martina
Kárová kdysi na jiné architektonické procházce Nebušicemi prohlásila: „Malá Šárka
je stylově jednotná, a proto se jí nemůže
upřít určitá malebnost, která českým ulicím
často chybí.“
Eva Knížková

Foto: www.malasarka.com
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Nebušické týmy ukončily úspěšně
svou podzimní část fotbalové sezony
Fotbal se hraje na góly a sbírají
se v něm body. Odměnou za
snahu pak je třeba pěkné
postavení v tabulce nebo
dobrý pocit z předvedené
hry. Nebušickým týmům se
na podzim podařilo skloubit
obojí, předváděly pěkný fotbal
a přezimují vesměs v horních
patrech svých soutěží.
A-tým dospělých
Nebušické áčko se na podzim vyšvihlo
až na 6. místo tabulky a se ziskem 24 bodů
přezimuje narozdíl od loňské sezony v klidných vodách. Tým byl v létě posílen příchodem navrátilců Tomáše Literáka a Pavla
Stránského, kteří oba vtiskli mužstvu herní
tvář a bojového ducha. Dalším bonusem
bylo obsazení pozice gólmanské jedničky mladým Matějem Dlabolou, který přišel
z Viktorky Žižkov a vychytal hned 4 zápasy s čistým kontem. V neposlední řadě se
podařilo do mužstva začlenit oba mladíky

A-tým dospělých
Matěje Svobodu a Vendelína Schierreicha,
kteří nasbírali na podzim cenné zkušenosti
z dospělého fotbalu.
Trenér Jan Plachý si pochvaluje zlepšenou morálku celého týmu: „Za celý podzim
jsem na svůj tým hrdý, sehráli jsme mnoho
pěkných utkání a dokázali si, že se v této

soutěži můžeme měřit s každým soupeřem.
S touto vizitkou půjdeme po zimní přípravě
odvážně i do jarních bojů. Ta bude zahájena již tradičním lednovým soustředěním
v Hraběticích, které si opět zpestříme nějakým netradičním sportem, vloni to byl třeba závod v biatlonu.”

Mladší přípravka
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ném období před jarní částí sezony se béčko
zúčastní zimního turnaje na Aritmě, kde je
čeká až 8 zápasů se soupeři různých výkonostních úrovní.
Mládežnické týmy
Vizitkou práce s mládeží nejsou jen výsledky a postavení v tabulce, ale i fakt, že
se letos podařilo do soutěží přihlásit hned
4 mládežnické týmy, ve kterých nastupuje
přes 60 dětí ve věku 6-14 let.

Starší žáci

Starší přípravka
B-tým dospělých
Rezerva Nebušic se po nešťastném sestupu a pádu do nejnižších pater pražského
fotbalu škrábe znovu odvážně zpět do vyšší
soutěže. Tým kolem hrajícího trenéra Jaku-

Nohejbal ženy
Nohejbalový oddíl Tělocvičné jednoty
Sokol Nebušice se v letošním roce rozrostl o družstvo žen, které nastupovaly v turnajích celonárodní 2. ligy, kde se
pravidelně umísťovaly na čelních příčkách
a jeden turnaj se jim podařilo v nabité
konkurenci i vyhrát.
To vše naše ženy vyneslo v celkovém
bodovém součtu na vynikající 3. místo.
Blahopřejeme a přejeme mnoho podobných úspěchů i do příští sezony.
Pro úplnost dodáváme, že družstvo
mužů SK WATTO „A“ obsadilo v pražské
2. třídě konečné 4. místo a tým „B“ skončil v 5. třídě na 7. místě.
HB

ba Brejly utrpěl ve 13 zápasech pouze jednu
porážku a přezimuje na čele s náskokem 5
bodů na druhou Čechii Smíchov. Dobrá parta byla základem k úspěchu, kluci se fotbalem baví a mají radost z úspěchu. V příprav-

Starší žáci (ročník 2005 - 2006)
Výkonnost týmu starších žáků, který se
v září dával narychlo dohromady, měla na
podzim stoupající tendenci. Jejich první
zkušenosti ze hry na velkém hřišti přinesly
hned 5 výher a 4. místo v tabulce. Suverenního lídra tým SK Nusle jsme jako jediní potrápili a inkasovali rozhodující gól až v poslední minutě zápasu. Můžeme se již nyní
těšit na to, jaké výkony nám tato mládežnická kategorie pod vedením trenéra Fedora
Shabalina nabídne na jaře.
Mladší žáci (ročník 2007 - 2008)
Jestliže starší žáci nastupují již na celé
hřiště, jejich o 1-2 roky mladší kamarádi hrají zatím na půlku hřiště. Trenéři Dušan Vala
a Matouš Schierreich nemají lehkou roli,
v týmu je kolem 20 hráčů a všichni se perou
o místo v sestavě. Po dobrém startu do sezony nastal mírný útlum, kde i přes slušné
výkony týmu chybí lepší zakončení, prostě
střílíme málo gólů. Tým nezvládl domácí
derby s Přední Kopaninou, které jsme přes
vedení 2:0 nedotáhli do vítězného konce.
Přesto se na jejich hru hezky dívá, klukům
přejeme tedy do jarní části lepší střeleckou
mušku a vylepšení současného 8. místa,
však ono to půjde a bude líp!
Starší přípravka (ročník 2009 - 2010)
Tento tým je tvořen hráči, kteří spolu
po většinu již hráli v minulé sezoně a je to
znát. Druhá místo v tabulce a hlavně od-
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B-tým dospělých a stará garda

Mladší žáci
vážná a přímočará hra okořeněná hned 131
vstřelenými góly ukazuje, že nám v tomto ročníku roste hned několik talentů. Za
zmínku stojí například Rudolf Dejdar, který nastoupil již za výběr Prahy a přes zimu
si ho nyní vytáhla na zkoušku do svého

kádru Dukla Praha. Kluci trénují v zimě jak
na umělce, tak v tělocvičně, a tak věříme,
že se dobře připraví na jaro a budou svým
rodičům i trenérům nadále rozdávat radost.
Tým starší přípravky připravuje již druhým
rokem hráč áčka Vendelín Schierreich.

Bowlingový oddíl
ZŠ Nebušice
Od listopadu se opět schází žáci ZŠ Nebušice na bowlingových dráhách místního Burger
baru, kde mají možnost trénovat na nadcházející ročník soutěže škol, ve kterém přejeme našim
hráčům a hráčkám mnoho úspěchů. Zároveň
děkujeme všem sponzorům za přispění na chod
oddílu.				
HB

Mladší přípravka
(ročník 2011 a mladší)
Naši benjamínci se během podzimu dávali
teprve dohromady, tým tvoří směs českých
a zahraničních hráčů (jako i v ostatních týmech) a nutno říct, že je to skvělá podívaná
na jejich rychlý rozvoj a osvojování si prvních fotbalových dovedností. Nespoutaná
radost z každé povedené akce nebo gólu
je vizitkou této skvělé skupiny fotbalových
elévů. Pokřik “3-2-1 Sokol” je něco, co nikdy
neomrzí a bude kluky a holky zajisté provázet i v jarních bojích. Tento tým připravuje
hlavní koordinátor mládežnického fotbalu
Jan Plachý, kterého v posledních týdnech
aktivně podporuje hráč kádru starších žáků
Vojta Bláha.
Mládežnické týmy jsou otevřené všem
novým zájemcům, přípravkové ročníky trénují 2 x týdně, v úterý a ve čtvrtek, žákovské
týmy již 3 x týdně, v pondělí, středu a pátek.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu
info@fotbalnebusice.cz nebo telefonicky na
607 852 540.
Jan Plachý

STRANA 14

ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE ǀ LISTOPAD 2019

V ÁN OČ NÍ J A RM AR K

zastavte se v předvánočním shonu

Zveme Vás na náš
vánoční jarmark
K DY : 2 .1 2 .2 0 1 9 O D 1 6 : 00
K DE: V PA R K U P ŘE D Š KO LO U

Čeká na Vás skvělá vánoční
atmosféra, rozsvícení stromečku,
nabitý program ZŠ a MŠ
Nebušice a vynikající občerstvení
od Klubů rodičů!

NEDĚLE 8. 12. 2019 11-16 hod.
Přijďte se

NAOBĚDVAT (guláš, polévka a další místní speciality)
OBČERSTVIT (svařák, káva, cukroví)
NAKOUPIT (drobné dárky od nebušických výrobců)

Vlastní
hrnek
s sebou

V ÝT ĚŽ EK Z V Ý R O B KŮ A
ŠK OL NÍH O Č A S O P I S U P Ů JD E
N A JA ZYK O VÝ POB Y T 9A . A 9 B.
V A N G L II .

Těšíme se na Vás!
HR N Í ČK Y N A N Á P O JE
S S EB O U !

Přineste
cukroví
k ochutnání

Ve
spolupráci
s MČ
Nebušice

fb: stara.vodarna
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Pražské služby a AVE jsou připraveny
na vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025,
které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské
komunální služby a.s., zajistí během vánočních
svátků svoz směsného a tříděného odpadu na
území metropole. Program svozu je vytvořen tak,
aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2019 budou zajištěny standardní
pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší
zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek
odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12.–31. 12. 2019, jinak
bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2019
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2020
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2020
bude probíhat standardní svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner
na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci)
prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do
nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému
hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou
do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale
do sběrného dvora.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

23. – 31. 12. 2019
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2019
v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek
tříděného odpadu
1. 1. 2020
Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2020
bude probíhat standardní svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

MĚNÍ SE TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ!

I tady se mění televizní vysílání, přelaďte na nový signál
DVB-T2 včas!!!
S jakýmikoliv dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu
přeladění nebo jiných technických problémů se můžete
obrátit na telefonní centrum ČT na čísle 2 6113 6113, případně
na e-mail info@ceskatelevize.cz.
Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu
www.digict.cz

DEŠŤOVKA
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, aby si prověřili a zvážili možnosti zachytávání a využití dešťových vod
přímo na svých parcelách. Dešťová voda ze střech a dvorů
nesmí být vypouštěna do splaškové kanalizace. V opačném
případě, zejména při přívalových deštích, vznikají problémy
v některých ulicích, kdy se potrubí rychle zaplní dešťovou
vodou, ze kterého se pak vyvalí voda včetně dalšího nevábného obsahu ze splaškové kanalizace.
V současné době mají majitelé rodinných, rekreačních
a bytových domů možnost získat finanční podporu z dotačního programu DEŠŤOVKA na akumulaci dešťových vod.
Je možné využít dotaci na:
n akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady
n akumulaci srážkové vody pro splachování a pro zálivku
zahrady
n využití přečištěné odpadní vody pro splachování a zálivku
zahrady.
Veškeré užitečné informace včetně formuláře pro on-line
podání naleznete na: www.dotacedestovka.cz.
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Přehled akcí v Nebušicích prosinec 2019–únor 2020
2. 12.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Rozsvícení vánočního stromu s programem
a jarmarkem ZŠ a MŠ Nebušice

čtvrtek

PEKLO S ČERTY

u hasičské zbrojnice, pořádá SDH Nebušice

5. 12.

TRADIČNÍ NÁVŠTĚVA
SV. MIKULÁŠE
V NEBUŠICKÉM KOSTELE

pondělí

od 16 hod.

5. 12.
od 16.30 hod.

čtvrtek

od 17 hod.

8. 12.
neděle

ADVENT VE VODÁRNĚ

kostel pro rodiče bude otevřen od 16.45
pořádá Rodinné centrum Nebušice
za podpory MČ Praha-Nebušice

pořádá Stará vodárna ve spolupráci
s MČ Praha-Nebušice

od 11–16 hod.

17. 12.
úterý

od 18 hod.

21. 12.
sobota

od 15 hod.

23. 12.

pondělí
od 16 hod.

24. 12.
úterý

LIDOVÉ ADVENTNÍ
A VÁNOČNÍ ZPĚVY
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
S ANDĚLY
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Miloš Černý a hosté
v sále Staré vodárny
pořádá KPH za podpory MČ Praha-Nebušice
pohádkové představení
v nebušickém kostele
hraje divadlo Pruhované panenky
pořádá MČ Praha-Nebušice
parkoviště před farou
pořádá SDH Nebušice

PRVNÍ VÁNOČNÍ MŠE

v nebušickém kostele

VÁNOČNÍ KONCERT
KAPELY „JEDNOU“

v nebušickém kostele

od 16 hod

27. 12.

pátek
od 18 hod.

9. 1.

čtvrtek

od 18 hod.

15. 2.

sobota
od 15 hod.

16. 2.
neděle

od 14 hod.

v sále nebušické fary

NOVOROČNÍ KONCERT
„ŽÁCI A KANTOŘI“

K. Klimánková housle, prof. Ivan Klánský
klavír, prof. Leoš Čepický housle, H. Klánská
klavír, M. Varholáková violoncello,
pořádá KPH za podpory MČ Praha-Nebušice

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
„JAK NA OBRA“

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
NEBUŠICEMI

hraje Divadlo z pytlíčku		
(místo konání bude upřesněno)
pořádá MČ Praha-Nebušice

pořádá Rodinné centrum Nebušice
za podpory MČ Praha-Nebušice
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