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Milí nebušáci,
pomalu se blíží konec jednoho
z nejsložitějších roků za posledních mnoho let. Dovolte mi přesto,
abych Vás v tomto roce naposledy
prostřednictvím zpravodaje MČ pozdravil a snad i trochu povzbudil.
Nebudu se zmiňovat o pandemii,
protože to určitě čtete a sledujete
na každém kroku, ale chtěl bych Vás
upozornit na prostřední část tohoto
zpravodaje, kde najdete přehledně
to, co se v tomto roce povedlo, a to
i přes velice složitou společenskoekonomickou situaci. Jsme velice
rádi, že i v této rozpočtově napjaté
době se podařilo v naší MČ realizovat nemálo investičních akcí.

Musím se přiznat, že jsem nadšen
tímto velice povedeným a moc potřebným projektem. Jestli něco bylo
potřeba, tak prostor pro malé děti,
kde si můžou společně a hlavně
bezpečně hrát. Co je na tom všem
úžasné je fakt, že na investičních
nákladech nového hřiště se podíleli občané a firmy svými finančními dary. Celkem firmy a soukromé
osoby přispěly částkou 380 000 Kč,
za což jim patří velký dík a uznání.
Zbylou část dofinancovala MČ ze
svého rozpočtu.
I přes veškerá omezení a složitosti, které jsme prožili, prožíváme
a budeme prožívat, jsem přesvědčen, že vše zvládneme a budeme se
pomalu vracet k normálnímu životu. Už asi ne úplně do toho před
pandemií, ale určitě k životu s větší
pokorou a snad i ohleduplností k životnímu prostředí, které tak moc
potřebujeme k životu.

PF 2021

Jeden projekt bych ale opravdu
rád zmínil, a to je výstavba nového
dětského hřiště PASTELKA v ulici
Pod Hláskem, o kterém se dočtete
i na dalších stranách zpravodaje.









Přeji Vám klidné prožití závěru
roku a především zdraví, zdraví
a zase zdraví.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice



Děkujeme Vám
za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového 
roku 2021
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních
úspěchů.
Vaše Zastupitelstvo
MČ Praha - Nebušice







PROSINEC 2020 ǀ ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE

STRANA 3

Rekonstrukce ulic V Sídlišti
a U Pohádky
Po dlouhých měsících se nám v letošním roce podařilo zdelimitovat od Magistrátu hl. m. Prahy projekt na rekonstrukci ulic V Sídlišti a U Pohádky. Dne 18. 11. 2020 byl na veřejném zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice schválen výběr zhotovitele uvedené
rekonstrukce. Tato akce sestává ze tří etap. Etapa 1 se týká části
ulice V Sídlišti od křižovatky s ulicí Nad Želivkou až po křižovatku
s ulicí U Pohádky. Etapa 2 zahrnuje ulici U Pohádky a etapa 3 dokončení ulice V Sídlišti až po křižovatku s ulicí Dubovou.
Ihned po schválení smlouvy 19. 11. 2020 se konalo předání staveniště a byla zahájena první etapa rekonstrukce. Ve zdelimitovaném projektu je hned v začátku potřeba udělat změny. Hlavním
důvodem je, že oproti projektu jsou u několika domů nové vjezdy
na pozemky, které pravděpodobně nebyly legálně povoleny a zasahují do vyprojektovaných parkovacích stání a v některých případech nelze z těchto důvodů dodržet parametry pro vjezd a výjezd
z pozemku. Nic však práce nebrzdí a zhotovitel může pracovat.
Snad nám vydrží co nejdéle dobré počasí. Celá první etapa by měla
být dokončena během jara 2021.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Rekonstrukce povrchu vozovky
v ulici Truhlářka dokončena
Koncem října byly zahájeny práce v ulici Truhlářka na obnově elektrického vedení od PRE a zároveň započala výstavba nového veřejného osvětlení. Dne 23. 11. 2020 byla zahájena souvislá údržba
povrchu vozovky, která byla dokončena 27. 11. 2020 a předána zpět
do správy MČ Praha – Nebušice. Nyní zbývá jen dokončit veřejné
osvětlení (vztyčení stožárů) a celá akce bude hotova. Přejeme příjemné užívání nové komunikace.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice
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V naší krásné městské části se
rozmohl “nešvar”- vrtané studny
Nebušice znám 30 let, bydlím v nich s rodinou přes 20 let. Rád
o nich říkám – nejkrásnější vesnice uprostřed Prahy. Její členitost
a krása je z velké části předurčena její geologickou stavbou. Podobně jako je geologicky pestrá a zajímavá “Velká Praha” (různý
původ a stáří), tak i naše městská část má co nabídnout. Mnozí
z nás chodí na procházky, do lesa na houby, na nákup nebo k Veselíkovi do studené vody (dříve občas i do některých osvěžoven
na pivko – někdo blíže, jiný dál). Po cestě se stačí dívat okolo sebe,
jak která skalka vypadá, jakou má barvu, jak se rychle rozpadá, jak
je odolná apod.
Nebudeme se pouštět do složité a podrobné geologie, ale pokusíme si popsat dvě geologické jednotky, které bezpečně poznáme,
a které nás nejvíce obklopují a úzce souvisí s tématem příspěvku.
Nejkrásnější místo, kam se všichni často vracíme, je jižní část
Nebušic. Tvoří ho hluboce zaříznuté, sevřené údolí Šáreckého
potoka (Divoká Šarka). Šedočerné až černé skály okolo nás jsou
nejstarším pražským geologickým útvarem budovaným různými
typy břidlic, drob a silicitů (buližníků). Tvoří mocné podloží, na
které se ukládaly další mladší vrstvy. Tyto horniny jsou vysoce
pevné a odolné, často prokřemenělé a jejich staří je více než 550
milionů let. Tak dlouho trvalo vodě, než vyhloubila tuhle nádheru.
Rozpadají se na velké balvany. Na povrch vystupují také ve staré
časti Nebušic (v ulici Na Skále a okolí – zbytky původní zástavby
malými domky). Velmi obtížně se do nich cokoli hloubí případně
razí (problémy při stavbě kanalizace).
Tyto horniny jsou téměř nepropustné a voda v nich se pohybuje
pouze po puklinách a zlomových pásmech, i když na velké vzdálenosti. Je obtížné je zachytit a nalézt vrty.
Největší plochu městské části z geologického hlediska budují
křídové horniny a jejich zvětraliny stáří 100-80 milionů let. Poznáme je lehce podle barvy – okrově hnědé až bílošedé písčité

slínovce, případně jílovce, dříve nazývané souhrnně jako opuky.
Hojně zejména dříve využívané jako stavební materiál na pražských stavbách (nejznámější lom, kde se těžilo nejdéle je v Přední
Kopanině). Méně odolné – rozložené horniny bývaly těženy jako
prachovité písky pro místní účely výstavby (zdroj: místní pamětníci).
Křídové sedimenty obsahují vodu jak průlinovou, tak puklinovou v hojném množství a jejich prameny jsou často velmi vydatné, až 10 l/s. Pramen Jenerálka zásoboval historicky celou městskou část vodou před napojením na vodovodní síť. Dnes napájí
nádrž “Pančák”.
Výstavba většiny nových rodinných domů je situována na parcely v jihozápadní části Nebušic. V těchto místech křídové horniny
bohaté na vodu zmenšují svojí mocnost a postupně k Šárce mizí.
V poslední době dostává úřad městské části stále vice žádostí
o vydání stanoviska k povolení vrtané studny u rodinného domu.
Vzhledem k velikosti parcel a fungujícímu vodovodu nevidíme
žádný závažný důvod k jejich povolování. Je zde vážná obava
z možného ovlivňování blízko sebe situovaných studní navzájem a následnému řešení sporů o to, kdo a jakým hlubším vrtem
“strhnul” sousedovi vodu. Náš hlas je však v konečném rozhodování neúčinný, pokud projekt splňuje všechny technické náležitosti.
Bohužel, tyto projekty i přes nesouhlasné stanovisko MČ Praha – Nebušice bývají Vodoprávním úřadem povoleny a následně
povoleny i Stavebním úřadem MČ Prahy 6, který vydá stavební
povolení.
Snaha majitelů RD si 50 – 80 m hlubokým vrtem zajistit dostatek “laciné” vody pro bazény, případně zalévání trávníků, je krátkozraká, protože se chystá zpoplatnění odebírané podzemní vody
ze studní mladších než rok 1945.
Jakub Marko

Schematická účelová hydrogeologická mapa (z materiálů map Ústředního ústavu geologického v Praze v měřítku 1 : 50 000)

1 – průlinový kolektor (písky a štěrky terasových sedimentů a náplavů); 2 – průlinovo-puklinový kolektor (pískovce a jílovce); 3 – regionální izolátor (vápnité jílovce a slínovce); 4 – zvrásněný puklinový, lokálně až krasovo-puklinový kolektor (prachovce, droby, břidlice);
5 – oblasti se zvýšenou agresivitou vod; 6 – hranice Velké Prahy. Orig. E. Kaprasová.
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Nepotřebný a životní prostředí
devastující projekt rozšiřování Letiště
Praha, a.s. je bohužel stále aktuální
V pondělí 30. 11. 2020 byl na programu Rady HMP bod týkající se
podnětu na změnu územního plánu (č. 25/2020), jehož schválení pro další projednávání je podmínkou výstavby paralelní dráhy pod označením RWY 06R/24L na Letišti Praha, a.s. Rozprava
k bodu byla velice dlouhá a místy i napjatá. Jak zastánci rozšíření
Letiště Praha (ODS, ANO 2011 a TO P09), tak odpůrci (PIRÁTI, Praha Sobě a STAN) vedli společně asi 1,5 hodiny dlouhou rozpravu.
Za MČ Praha-Nebušice jsem měl dva příspěvky, které už dlouho
opakuji, a za kterými si stojím. Jedná se zejména o fakt, že rozšíření Letiště Praha je projekt, který není fér vůči všem obyvatelům Prahy. V dokumentu EIA (posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí) je stanoven maximální počet cestujících
21,2 miliónů ročně, ale skutečným záměrem letiště ústy premiéra
Babiše je provoz 30-40 miliónů cestujících ročně. To je 2,5 krát
více než v roce 2019, kdy vedení města řešilo obrovské problémy s overturismem. Je však nutné podotknout, že letiště zvládne
21,2 miliónů cestujících již se stávajícím dráhovým systémem. Při
dodržení parametrů EIA není žádná další dráha potřeba. Druhým
velice důležitým aspektem je navýšení hlukové zátěže a výrazné
znečištění ovzduší nad celou Prahou. Rada HMP přijala v roce 2019
na svém zasedání usnesení, kde se zavazuje k výraznému snížení
emisí do roku 2030. Stejně tak se Vláda ČR zavázala svým podpi-

sem Pařížské dohody o klimatické nouzi v roce 2015 (na základě
této dohody nejvyšší soud v Londýně svým rozhodnutím zrušil
výstavbu třetí dráhy na letišti Heathrow. Se záměrem výstavby
paralelní dráhy naplnění těchto uzavřených dohod v žádném případě nelze dosáhnout.
Je naprosto nepochopitelné, že někteří politici i nadále prosazují projekty, které tyto dohody popírají.
Třetím a zdaleka ne posledním problémem je doprava a spojení
na Letiště Praha. Pro lepší přehled uvádíme níže v tabulce, jak jsou
na tom jiná letiště, jejich vytížení, vzdálenost od centra a hlavně
spojení. Obrázek nechť si každý udělá sám.
O naší budoucnosti a kvalitě života v Praze bude rozhodovat Zastupitelstvo HMP na některém z příštích zasedání. Podnět
může být zastupitelstvem schválen a poslán do další fáze projednávání nebo bude zamítnut a vedení města bude iniciovat změnu
politiky územního rozvoje a požadovat vyjmutí stavby nové dráhy
na Letišti Praha. Závěrem bych rád uvedl, že mě tato situace velice
trápí, protože kvalitu a zlepšování životního prostředí mají dnes
ve svých volebních programech všechny politické subjekty, ale jen
některé v souladu se svými sliby, pro to něco dělají.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice
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Ahoj děti!
Jmenuji se Pastelka, jsem Vaše nová
kamarádka a před pár týdny jsem se
nastěhovala do Nebušic.
Bydlím v domečku u lesa pod školou a budu
mít velikou radost, když mě sem budete
chodit navštěvovat. Moc se těším, až si spolu
budeme hrát. Bydlí tu se mnou i koník, který
Vás moc rád pohoupá. Můžeme se spolu
svézt na kolotoči anebo se třeba zhoupnout
v hnízdečku. Na hraní na písku - pečení
bábovek, stavění hradů a tunelů si ale budeme
muset počkat, až bude víc hřát sluníčko.
Doufám, že už se nemůžete dočkat stejně jako
já, určitě to bude moc príma.
Chtěla bych Vás jen poprosit, jestli mi
pomůžete se o můj nový domov starat, aby se
nám tu všem líbilo a abychom to tu měli hezké.
Moc se na Vás těším
Vaše Pastelka
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Vyučování na dálku podruhé
V tomto školním roce jsme zatím měli možnost učit prezenčně jen několik týdnů. Ani nám se v té krátké době nevyhnula
karanténní opatření související s onemocněním Covid-19. Ať už
na straně zaměstnanců nebo žáků. V této souvislosti bych moc
chtěla poděkovat za výbornou spolupráci oběma nebušickým lékařkám: paní doktorce Urbancové a paní doktorce Fejfarové. Za
naši školu patří díky i hygienické stanici Prahy 6, vždy jsme vše
vyřešili rychle a bez zbytečných prodlev. Epidemie kulminovala
a 14. října se školy uzavřely úplně. Máme za sebou tedy další etapu distanční výuky. Poučeni z jarního období jsme se snažili výuku na dálku “vychytat”. Snad se nám dařilo vyvážit poměr online hodin vyžadujících přítomnost žáků u počítačů a množství
samostatné práce, kterou jsme dětem zadávali. Do rodin jsme
zapůjčili téměř celou zásobu školních tabletů, celkem se jednalo
o skoro 70 kusů. Také se nám podařilo získat dvacet SIM karet
s rychlými daty na tři měsíce zdarma od společnosti T-mobile,
které jsme také rozdělili mezi rodiny s problematickým internetovým připojením. Na rozdíl od jara byla podzimní distanční výuka pro žáky povinná, takže jsme sledovali “docházku” a hodnotili odevzdávané práce. Značná část vyučujících i v tomto období
docházela do školy, takže jsme měli možnost denně diskutovat
o tom, co se děje, co nám jde, co nám nejde. Je třeba také ocenit
práci asistentů a asistentek pedagoga, kteří vydatně pomáhali učitelům a také podporovali žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Opět se večer četlo do dětských pokojíčků, což byla
jedna z nejoblíbenějších aktivit prvostupňových dětí. V některých třídách se dokonce online vařilo. Jednou z novinek bylo zahájení tzv. školních živých vysílání. Jedná se o aktivitu našich
vyučujících, kteří neváhali jít s kůží na trh a představit se dětem
i rodičům v trochu jiném světle. Pro zájemce jsme prozatím odvysílali tři live streamy. S velkým ohlasem se setkala vyprávění
kolegyně Renáty Budské o historii Tuchoměřic a Nebušic. Kolega
Marian Gavlák provedl diváky zákoutími kvantové teorie a představil zajímavý komiks, který toto téma předkládá čtenářům zábavnou formou. Naplánované je vysílání na téma teorie relativity
s naším nejmladším kolegou Pepou Šebánkem, druhá část po-

Práce žáků 5. třídy

vídání o nebušické historii s Renátou Budskou
nebo přednáška o Kypru
kolegy Andrease Savvy.
Z každého vysílání pořizujeme záznam, který
mohou zhlédnout také
zájemci mimo naši školní
komunitu. Odkazy na ně
jsou k nalezení na školním webu. Abychom byli
všichni více v kontaktu,
zřídili jsme elektronickou
školní nástěnku, která se
naplnila
nejrůznějšími
příspěvky a fotkami ze
života našich žáků, což
nám dělalo velkou radost. Nesmím zapomenout zmínit nový školní
časopis Nebušák, jehož zářijové a říjnové číslo je také dostupné
na školních webových stránkách. Celá redakční rada neúnavně
pracovala také z domova, nikdo je nemusel popohánět. Časopisy
jsou čistě jejich dílo, žádné zásahy ze stran učitelů. Určitě do
nich nakoukněte. Distanční výuka je nejnáročnější pro ty nejmenší, proto jsme byli moc rádi, když se do školy mohla vrátit
alespoň přípravná třída, prvňáci a druháci. V ten moment vtrhl
však ten protivný vir do školní jídelny, aby uvrhl všechny její
zaměstnance do preventivní karantény. Ze školky jsme vozili alespoň polévku, aby děti měly něco teplého. Nakonec to bylo docela dobrodružství, skoro jako na letním táboře. Děti vylizovaly
mističky do poslední kapky, často i ty “nepolévkové”. Za ty hrnce
polévky naší školkové kuchyni moc děkujeme! My jsme školce na
oplátku pomohli překonat personální krizi školními učitelkami
a vychovatelkami. Dne 30. 11. nastoupily do školy všechny děti
z 1. stupně a deváťáci, ostatní děti z 2. stupně tzv. turnusově
(týden ve škole, týden doma). Tento
model je logisticky ne právě jednoduchý, navíc nám dost komplikují situaci nařízení týkající se homogenity
tříd a skupin školní družiny. Povinné
roušky všech a všude ve škole nejsou
sice příjemnou záležitostí, ale - jak se
ukázalo - dětem až tolik nevadí. Naučily se okousávat tužky i přes roušku.
Jsou prostě šikovné. Zatím je zakázán
zpěv a tělocvik. V této situaci denně
děkujeme za to, že máme ve škole
systém řízeného větrání, který zaručuje, že je ve třídách neustále čerstvý
vzduch. Pan starosta to pečlivě sleduje. Chceme věřit, že už máme pro
tento školní rok to nejhorší vybráno
a výuka bude moci, i přes nepříjemná
omezení, běžet hladce. Snad si trochu
užijeme také adventní čas (který letos
poprvé neodstartuje tradiční školní
jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu).
Totéž přejeme všem čtenářům nebušického zpravodaje!
Šárka Vondrová,
ředitelka školy
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Rekonstrukce ulice Dubov
á
vč. výměny veřejného osv
ětlení

Výstavba dešťové kanalizace
v části ulic V Sídlišti a Sichrovského

Rok 2020 v
do
Nová lávka na cestě

lesa Hlásek

Revitalizace zahrady Staré

vodárny

vodárny
Pořízení zahradního domku na zahradu Staré
pro uskladnění mobiliáře a zahradní techniky

ních učeben v
Klimatizace podkrov

ZŠ

Výměna osvětle
ní v ulicích
U Pohádk y a V
Sídlišti

tského hřiště
Výstavba nového dě
d Hláskem.
„Pastelka“ v ulici Po
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Interiéry ve Staré vodárně – nákup židlí a lavic

do sálu a kavárny
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Výměna osvětlení ve spo

rtovní hale

Nebušicích
tí splaškové
Oprava uličních vpus
Šárce
kanalizace na Malé

Oprava ulice Pod Starou školou
vč. výměny veřejného osvětlení

hájili rekonstrukci
V listopadu jsme za
ti
ce
1. části uli V Sídliš

Vybudování veřejného osvětlení v
ulici Truhlářka
a oprava povrchu vozovky

íku padlým

Zrestaurování pomn
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Dění v Centru
sociálních služeb
Zdravíme Vás milí čtenáři a přátelé našeho zařízení.
Svět kolem nás se přebarvil do pestrých barev a rozezněly se
tóny adventu. Je to naposled v tomto roce, co se potkáváme prostřednictvím těchto řádků, tak trocha rekapitulace nebude znít
nepatřičně.
Centrum sociálních služeb Nebušice prochází asi jednou z nejnáročnějších etap své historie. Jsme si vědomi, že nejen my. Rok
2020 naservíroval nám všem mnoho nových a neočekávaných
výzev, změn a omezení. Museli jsme se s nimi popasovat téměř
přes noc a podle možností každého z nás. Děláme však všichni
maximum pro to, abychom si jednou mohli říct, že jsme to zvládli. Že se nám to společně podařilo a že jsme se nenechali zlomit.
Ale pojďme se podívat na věci z té lepší, nadějnější stránky,
když se blíží čas vánoční. Jako zázrakem se našemu zařízení dosud vyhnul všudypřítomný strašák v podobě koronavirové infekce. Ale i zázraku se musí jít naproti, a proto celý kolektiv Centra
neúnavně a tvrdě pracuje na dodržování vysokých standardů
v péči o klienty i při chodu organizace. Přibylo mnoho práce navíc a podmínky jsou náročnější nejen pro zaměstnance, ale především pro klienty a jejich rodinné příslušníky. Ale všichni máme
jediný a společný cíl.
Tento rok, ať ho jednou pojmenujeme jakkoliv, jsme se setkali
i s bezbřehou dobrotou ze strany mnoha bezejmenných jednotlivců i organizací. Tato sounáležitost se seniory, s nejohroženějšími, mě naplňuje nadějí. A o čem jiném, než o naději Vánoce

jsou. Roušky, obličejové štíty, respirátory, úklidové a dezinfekční
prostředky, mnoho dalších malých i velkých darů. Vaše podpora
a hmotná pomoc nebyla pouhým gestem, ale motorem, který
nás posouvá dál.
Bez viditelné podpory vedení Nebušic a pana starosty by se
nám mnoho věcí nedařilo nebo by bylo třeba volit cestu ústupků
či kompromisů. Naposledy nám pan starosta zajistil dva bezdotykové stojany na dezinfekci, přesně taková pomoc posouvá naši
laťku péče ještě výš.
Nejčerstvější událostí u nás byla oslava svatého Martina, kterou mohli naši klienti i se zaměstnanci společně strávit, a to
doslova, díky překvapivě laskavému daru rodiny Liškových z Nebušic, kteří ve spolupráci s restaurací U Drahušky zajistili kompletní dvouchodové menu skládající se z výborného drůbežího
kaldounu a tradiční pečené husy na kmíně. Vše bylo zajištěno
včetně precizní dopravy. To je hmatatelná laskavost, která našim
klientům zpestřuje a zlepšuje náročné dny! A jsem moc ráda, že
se nezapomíná i na naše unavené zaměstnance, kteří den po
dni vybojovávají malé bitvy nekončících změn. Zaslouží si vážně
míněné poděkování, úsměv a respekt.
A co může být pro nás v Centru lepší odměnou než oslava
99. narozenin! Naší klientce paní Marii Bártové přejeme do dalších let mnoho zdraví, radosti a snad, časem, i více klidu a pohodovější náladu všude okolo. Příští rok to jistě budou nádherné
a jedinečné kulatiny!
Je možné, že i prosincové svátky budou pod taktovkou, kterou
bude držet v rukou někdo jiný než my. Některé věci budou možná trochu jiné než obvykle, ale uděláme vše pro to, aby advent
dýchal z každého koutu areálu. Vánoční nadílka se již připravuje,
a pokud by kdokoliv z našich sponzorů či podporovatelů chtěl
přispět, zapojit se a nadílku ještě zpestřit, neváhejte nás kontaktovat. Současně děkujeme panu Václavu Čermákovi z Nebušic
za jeho finanční sponzorský dar.
Dovolte, abych na závěr jménem celé organizace všem ještě jednou poděkovala za podporu a za pochopení. Děkuji všem
svým zaměstnancům, kteří za celou dobu neudělali krok zpět
a každý den pečovali o naše klienty s nasazením vlastního zdraví. Klobouk dolů, takto má vypadat první linie! Děkuji našim klientům, že si udržují veselou mysl a mají pochopení pro to, co
se kolem nich děje. Stejně tak i jejich rodinám, které nám vyšly
vstříc v naší snaze ochránit jejich milované. Přeji nám všem klidný konec tohoto roku s vědomím, že jsou tu kolem dobří lidé,
kteří neváhají pomoci. A to není tak špatný pocit na konci tak
náročného roku jako je tento.
Dne 6. 12. 2000 městská část Praha-Nebušice zřídila Centrum
sociálních služeb Nebušice, oslavíme 20 let jeho vzniku.
Eva Čapková,
ředitelka Centra sociálních služeb Nebušice
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Informace ze Staré vodárny
Milí přátelé Staré vodárny,
jak jistě víte, podzimní pěstitelský trh
musel být na poslední chvíli zrušen z důvodu nastalé epidemiologické situace.
Bylo nám to moc líto, ale naprosto tomu
rozumíme a nařízení respektujeme. Rádi
bychom poděkovali těm, kteří si i přes
to výrobky našich prodejců koupili po
osobní dohodě, byli jste úžasní!
Za normálních okolností bychom již
připravovali adventní trh, jelikož se ale
situace nevyvíjí příliš dobře, necháváme toto téma otevřené. Spíše ale s trhem nepočítáme. Proto doufáme, že nás
budete podporovat i příští rok, na který plánujeme jako vždy pěstitelské trhy
jarní i podzimní, adventní trh a alespoň
tři letní kina. Moc se na všechny těšíme
a doufáme, že se potkáme v lepších časech v roce 2021, do kterého Vám všem
přejeme hodně zdraví, štěstí a krásných
okamžiků.
Veselé Vánoce Vám přeje
Vaše Stará vodárna

Adventní zamyšlení 2020
Začíná advent, období, které si každý
spojí s Vánocemi, k nimž tato doba svou
podstatou směřuje. Advent je rovněž
obdobím, kterým v církevním prostředí
začíná nový liturgický rok, avšak i v ryze
civilním pohledu předznamenává blížící
se konec roku. Advent tedy v sobě pojí
konec toho starého s novým počátkem,
a tím i s otazníky, co přinese budoucnost, případně s nadějí, že to, co přichází, bude lepší než to, co právě končí. Tato
naděje nás bezesporu všechny spojuje
obzvlášť v tomto roce, který přiléhavě mohu označit – abych se inspiroval
královnou Alžbětou II. a jejím hodnocením roku 1992 – jako „annus horribilis“
(hrozný rok). Jeho události zasáhly do života mnoha lidí a povětšinou ne zrovna
příjemně. Nemá cenu se planě utěšovat,
že to určitě bude lepší, protože to nikdo
z nás neví. Stejně tak nemá cenu hloubat
po odpovědích na otázky „proč?“ anebo „co by bylo, kdyby nebylo…?“ Když už
krize přicházejí a nedalo se jim vyhnout,
pak to nejlepší, co můžeme udělat, je
ptát se, co si z nich můžeme odnést,
resp., co navzdory tomu všemu špatnému mohly přinést i dobrého. Napadají mě minimálně dvě odpovědi: Zaprvé
jsme pochopili, že navzdory v posledních dekádách zakořeněnému přesvědčení nejsme všemocní. Jistá nabubřelost

plynoucí z domnění, že se snad svět točí
jen kvůli nám, nás často přiváděla k bezohlednosti či aroganci vůči sobě navzájem či vůči prostředí, kde žijeme. Proto
nepříjemné odstranění z piedestalu své
nebetyčné důležitosti bylo pro mnohé
krutým probuzením a srážkou s realitou,
kterou si jakožto lidé vyspělého světa již
notnou dobu nemíníme přiznat. Vánoce, k nimž advent hledí, ukazují na toho,
jenž namísto nabubřelosti vlastního ega
zvolil chudou chýši betlémskou. Pokora
a prostota tohoto dítěte (paradox všemocného Boha přicházejícího v naprosté
bezmoci) nám mohou otevřít oči a naučit opětovné pokoře a prostotě lidského bytí, protože pouze tyto neuzavírají
člověka do sebe sama, nýbrž ho otevírají
k druhému a pro druhého. Zadruhé nám
všechna ta omezení a ztráty (práce, volného pohybu, možnosti setkat se s blízkými) a někdy i ztráta těch nejbližších
mohly připomenout, že nic není samozřejmé. V klopotnosti a uspěchanosti
jsme někdy zůstali úplně slepí k těm nejzákladnějším věcem, které však mnohdy
jsou právě ty nejdůležitější – dar života,
dar zdraví, dar našich nejbližších a nejmilovanějších… Přehlížení tohoto jediného důležitého a upřené zahledění se na
věci, které se nyní ukázaly jako značně
pomíjející, častokrát způsobovalo naši

permanentní
nespokojenost. A tak až
nyní, když nám
tato doba leccos vzala, jsme
mohli
zase
spatřit
ono
podstatné. A tím zase pocítit vděčnost
za to zdánlivě samozřejmé, které nám
však připomíná, jak hodně toho vlastně
máme. Nevíme, jakou podobu budou mít
letošní Vánoce a letošní advent. Možná
mnohem komornější a prostší. Ale třeba tím opravdovější a k podstatě Vánoc
bližší. Kdy místo adventního pachtění se
po obchodech a mnoha dárků o Vánocích
prožijeme onu prostou radost a vědomí
obdarovanosti, když pohlédneme na své
nejbližší a v jejich blízkosti a lásce objevíme svůj největší dárek. Nevíme, kdy
všechna omezení pominou a svět i my
se vrátíme zase „k normálu“. Určitě si to
všichni přejeme. Avšak nebylo by úplně
špatné, kdyby v nás kus toho, co jsme
v této době objevili, i zůstalo – jako tichý třpyt adventních svící, jako srdce
naplňující radost vánoční hvězdy. Všem
vám přeji požehnané Vánoce!
P. Bartoloměj Čačík,
farář v Nebušicích
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Rok 2020 u JSDH Nebušice

Letošní rok byl pro naši jednotku v mnohém nový. Dokázali
jsme, že když je potřeba, umíme fungovat v téměř nepřetržitém
provozu, a to na úrovni přibližující se profesionálním kolegům.
V době uzávěry tohoto zpravodaje jsme měli 64 formálně založených událostí, tedy výjezdů, kam nás vyslalo operační středisko
HZS hl. m. Prahy. Jednalo se o 11 požárů, 34 technických zásahů,
2 úniky ropných produktů, 1 dopravní nehodu, 1 ostatní pomoc,
13 pohotovostí na zbrojnici a 2 plané poplachy. Celkem jsme na
výjezdech strávili 410 hodin a najezdili 577 km.
Kromě výjezdů jsme provedli také 12 takzvaných činností, tedy
práce, při nichž se využívala zásahová technika, ale nejedná se
o výjezd. Jde zejména o činnosti pro obec a občany (zalévání stromů, čištění komunikací, kácení), které nám zabraly dalších 49 hodin.

Celý rok se konaly také pravidelné výcviky, školení a nezbytná
údržba techniky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat naší městské části, která je
zřizovatelem jednotky a na jejích bedrech je financování jejího provozu. Dále si poděkování zaslouží členové jednotky, kteří výše uvedené dělají ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.
Ti, co nejsou vidět, v tabulkách pro ně není kolonka, ale mají velký
vliv na naše fungování, jsou rodiny. Jim patří ten největší dík.
Do příštího roku nám přeji, aby se podařilo zrealizovat stavbu
nebo alespoň stavební povolení hasičské zbrojnice a my se tak
mohli přesunout do prostor, které odpovídají hygienicky i morálně 21. století.
Džarda Krulík,
náčelník

PROSINEC 2020 ǀ ZPRAVODAJ MČ PRAHA - NEBUŠICE

STRANA 13

Fotbalová stará garda
V nebušické fotbalové staré gardě se letos chystaly
oslavy dvou jubilantů, jejichž výročí čítá dohromady 155
let. Oba mají záviděníhodnou shodu v tom, že naprosto
popírají čísla uvedená v rodných listech!
Prvním z nich je nestor nebušického fotbalu pan Jaroslav
Chládek, který letos oslavil úctyhodných 85 let.
Působení v místním klubu ukončil v roce 2018, ovšem nebylo
to z důvodů obvyklých pro jeho vrstevníky, takže neskončil na
gauči u televize, ale v novém zaměstnání, do kterého se velmi
těšil.
Tímto bychom chtěli za hráče staré gardy, které jste dlouho
vedl, pane Chládku, popřát Vám stálé zdraví a potěšení ze zaměstnání.

V duchu státního svátku slavil těžko uvěřitelných 70 let
pan Václav Šinko.
Člověk a kamarád oblíbený v každém kolektivu, příkladný
sportovec a bojovník.
Málo mu je už jen pobíhati po hřištích a kurtech, proto si v jižních Čechách pořídil chaloupku, tedy spíše stavení, s přilehlými
latifundiemi, aby se zabavil a vše zvelebil.
I Tobě, Václave, přejeme hodně zdraví, spokojený život a především tu Tvou neutuchající vitalitu!

Zdraví kamarádi
z fotbalové staré gardy.

Pražské nohejbalové soutěže
Pražské nohejbalové soutěže se podařilo odehrát i v letošním
roce, byť se ani jim určité omezení nevyhnulo. Tělocvičná jednota Sokol Nebušice měla opět trojí zastoupení.
V mužských soutěžích skončilo SK WATTO „A“ na 4. místě, když
o postupové druhé místo přišlo těsnými prohrami v posledních
dvou zápasech.
“B” týmu se ve své soutěži dařilo ještě lépe. Vybojoval druhé
místo a tím i postup o třídu výš. Po odehrání jarní části se dokonce “B” tým držel na prvním místě i díky nečekané remíze na
hřišti TJ Chodov, kde tuto sezónu nastoupil - vzhledem k výluce
extraligy - sedminásobný mistr světa Richard Makara. „Remíza

je úžasná a už jenom nastoupit, natož bodovat v zápase proti
takovému hráči je úžasný pocit, který nás, nebo alespoň mne,
požene stále kupředu, kdykoliv si na to vzpomenu“ prohlásil po
zápase Jára Picek, nová nadějná posila týmu.
Našemu ženskému družstvu se ve 2. lize nepodařilo obhájit
loňské třetí místo, byť děvčata bojovala srdnatě, ale přestoupení
tří družstev z 1. ligy o soutěž níže se projevit muselo.
S nadějí a očekáváním už vyhlížíme příští sezónu.
SK WATTO,
nohejbalový oddíl tělocvičné jednoty Sokol Nebušice
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Pražské služby a AVE jsou připraveny
na vánoční a novoroční svoz odpadu

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2020
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2021
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021
bude probíhat standardní svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2020
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2020
v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek
tříděného odpadu
1. 1. 2021
Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne
v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021
bude probíhat standardní svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

Prodej vánočních kaprů
Prodej vánočních kaprů
bude na parkovišti
vedle samoobsluhy
Albert ve dnech od
21. 12. 2020
do 23. 12. 2020.

Pojízdná knihovna
Z provozních důvodů platí až do odvolání zkrácený provoz.

Sudé pondělí 16 - 18 hodin
Termíny: 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3.

Městská policie hl. m. Prahy prijímá nové strážníky

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2020 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. 2020, jinak
bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

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.

Stabilní práce

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.

O nás se
můžete
oprít
nástupní plat až

40 500 Kc
náborový príspěvek

100 000 Kc
ubytování po dobu
zapracování zdarma
*Nástupní plat po absolvování
vstupního kurzu.

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

nabor.mppraha.info

Veselé vánoce
a štastný
nový rok

2021
Na této straně vám obvykle přinášíme přehled všeho plánovaného
dění, které se v Nebušicích má uskutečnit v následujícím období.
Letos je ale všechno jinak, nikdo neví, zda bude možné se sejít při
kulturních, sportovních nebo jiných událostech, proto náš přehled
tentokrát chybí.
Přesto však chceme věřit, že se nám podaří nějaká setkání
v příštím roce uskutečnit, jen vám teď nedovedeme říct kdy.
Sledujte proto vývěsky a webové stránky naší městské části,
aby vám nic neuniklo.
Těšíme se na Vás v novém roce 2021!
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