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Milé sousedky, milí sousedé,
o co méně se přes zimu stavělo, o to více
jsme se věnovali přípravě projektů, a to
nejen na letošní rok, ale i na léta příští.
Jedná se o několik projektů rekonstrukce
ulic (Na Závěji, Lovecká, Dubová,
U Pohádky, V Sídlišti a Do Horoměřic),
rekonstrukci Staré vodárny, dostavbu
Centra sociálních služeb a výstavbu
hasičské zbrojnice. Daří se nám vést
úspěšná jednání ohledně budoucnosti
statku
s
Královskou
kanonií
premonstrátů. Cíle jsme si zvolili nemalé
a myslím, že se nám je daří postupně
plnit.

Chtěl bych Vám touto cestou ještě
jednou moc poděkovat za podporu, bez
které by to nešlo. Podporu jak ve
volbách, tak při všem, co pro naše
Nebušice děláme.
Přeji vám krásné prožití období dovolené,
šťastnou cestu jak na ni, tak i zpět.

I n g . Vi k t o r K om á re k ,
s t a r os t a
M Č Pr a h a - N e b u š i c e

VÝBĚR Z PROJEDNÁVANÝCH BODŮ 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE DNE 25. 3. 2019

Dohoda o narovnání – Královská kanonie Volba členů komise k hodnocení předložených nabídek
premonstrátů a Městská část Praha – Nebušice.
za pronájem bytu 3+1, označeného jako 9J.
Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice souhlasí s uzavřením
Dohody o narovnání mezi Královskou kanonií premonstrátů na
Strahově, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, 118 00, Praha 1 –
Hradčany a Městskou částí Praha – Nebušice se sídlem Nebušická
128, Praha – Nebušice. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
předložené Dohody o narovnání.

Zastupitelstvo Městské části Praha – Nebušice jmenuje tyto členy
komise k hodnocení předložených nabídek nájemného za pronájem
bytu 3+1 o velikosti 94,3 m2 ve 2.NP domu čp. 128, označeného jako
9J: Roman Karásek, Helena Stočesová, Jan Buddeus.
- Nájemní smlouva se zájemcem s nejvyšší nabídkou bude uzavřena
na dobu určitou – 3 let. Připouští se automatické prodlužování doby
trvání nájmu.
- Před uzavřením nájemní smlouvy zájemce složí kauci ve výši
2,5násobku nájemného.

VÝBĚR Z PROJEDNÁVANÝCH BODŮ 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE DNE 29. 4. 2019

Výběr zhotovitele na rekonstrukci ul . Lovecká.

Finanční dar Letiště Praha, a.s.

Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice schvaluje zhotovitele akce MČ
Praha – Nebušice, lokality Pohádka, rekonstrukce konstrukčních
vrstev a přilehlých chodníků – ul. Lovecká, firmu Stavební společnost
Šlehofer, s. r. o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ
274 46 324 za cenu 5.604.740,31 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostu MČ k podpisu předložené Smlouvy o dílo
s uvedeným zhotovitelem.

Zastupitelstvo městské části Praha – Nebušice souhlasí s přijetím
finančního daru ve výši 300. 000,- Kč od Letiště Praha, a.s., K Letišti
6/1019, Praha 6 na rekonstrukci dětského hřiště v mateřské škole
v Nebušicích (pořízení herních prvků). Zastupitelstvo pověřuje
starostu k podpisu darovací smlouvy.

Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice schvaluje zhotovitele akce
Oprava zděného plotu – hřbitov Nebušice, firmu SO & TI, s. r. o., K
Šancím 50, 164 00 Praha 6 – Řepy, IČ 497 13 159 za cenu 837.357,75
Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu MČ k podpisu
předložené smlouvy o dílo s uvedeným zhotovitelem.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Městskou částí Praha –
Přední Kopanina, Hokešovo nám. 193, 164 00 Praha – Přední
Kopanina ve výši 65. 000, - Kč pro ZŠ a MŠ, Praha – Nebušice na
nákup sady programovatelných robotů Sphero Edu. Zastupitelstvo
MČ pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro ZŠ a
MŠ, Praha – Nebušice od MČ Praha – Přední
Výběr zhotovitele akce Oprava zděného plotu – Kopanina.
hřbitov Nebušice.
Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice schvaluje uzavření předložené

Pravidla pro udělování souhlasu MČ Praha – Nebušice
s vjezdem vozidel nad 12t do vybraných lokalit
městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice souhlasí s předloženými
Pravidly pro vydávání souhlasu MČ Praha – Nebušice s vjezdem
vozidel nad 12 t do lokalit, kde je místní úpravou vjezd zakázán. Tato
pravidla budou účinná od 1. 6. 2019.
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V současné době probíhá oprava ulice Na Závěji, kde už budou hotovy skoro celé chodníky a probíhá
rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace. Finální povrch by měl být dokončen do konce července.
Byly zahájeny práce v ulici Lovecká. Vedení MČ se ještě na poslední chvíli podařilo realizovat rekonstrukci
veřejného osvětlení jak v ulici Na Závěji, tak v ulici Lovecká.

Snímky jsou z probíhajících oprav a nového osvětlení v ulici Na Závěji

V květnu byly zahájeny plánované práce na opravách hřbitovní zdi.
Práce probíhají díky hezkému počasí bez zdržení a po technologické
přestávce budou přecházet do druhé části oprav. Pracovníci firmy SO&TI
s. r. o. budou pokračovat s úpravou podezdívky a nátěru nově omítnutých
stěn do původního okrového odstínu.
Na závěr se počítá s provedením terénních úprav podél zdi a zpětným
osazením laviček u brány.

Přibližně v polovině června byl dokončen projekt
výstavby veřejného osvětlení ulice Nebušická
v úseku od mezinárodní školy na Jenerálku. Silnice
v tomto úseku je nádherně osvětlená a o mnoho
bezpečnější. Velký dík zhotoviteli (SKANSKA,
a.s.) za skvěle odvedenou práci a hlavně bez
dopravního omezení v průběhu realizace.

Hřbitovní zeď ulice K Cíli

Nově osvětlená Nebušická ulice
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Nový interaktivní panel
U odpočívadla na rozcestí při 12. stanovišti
NS Les Hlásek vznikl nový interaktivní
panel, který doplňuje stávající naučnou
stezku. Děti se zde mohou na otočných
obrázcích seznámit s obilovinami a travinami, které rostou na okolních polích a loukách.

Co nového se chystá
Nově připravujeme na jedné z nebušických
cest odpočinkové místo s výhledem na
Nebušice. Součástí bude dřevěná lavička
a informační tabule, kde se budete moci
dozvědět něco z historie Nebušic.
Nový interaktivní panel

Poezie jedné z cest

Většina oprav včetně stavebně náročného schodiště ve věži Staré vodárny je před dokončením a zbývají venkovní úpravy včetně
schodiště, o kterém jsme se zmínili již v předešlém vydání našeho zpravodaje. Stavební práce budou dokončeny v průběhu
července a koncem měsíce září proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu.

Rekonstrukce Staré vodárny

Kam se poděly lavičky?
Staré nevzhledné lavičky s plakátovací
plochou byly odstraněny a budou
v průběhu léta nahrazeny novými, příjemnějšími pro oko i pro sezení.

Vizualizace nových laviček
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V minulosti v Nebušicích vzniklo více projektů, které ne vždy respektovaly platný územní plán, okolní zeleň
a zájmy svých sousedů. Od našeho zvolení v roce 2014 důsledně dbáme na to, aby nově projednávané stavby
byly v souladu s platnými předpisy. Nové stavby by se měly vhodně začlenit do stávající zástavby, aby se
předešlo například situaci, kdy v důsledku negativních dopadů stavby dojde k narušení harmonie jejího okolí
a nevhodná stavba pak na dlouhá léta znehodnotí bydlení v sousedních nemovitostech.
Snahou MČ je pokud možno neomezovat představy stavebníků i investorů, ale na straně druhé chceme rozhodně chránit i zájmy
stávajících vlastníků sousedních nemovitostí. Hlavním důvodem je udržitelnost kvality života v okolních nemovitostech včetně
společného veřejného prostoru, do kterého nespadají jen komunikace, výsadba nové zeleně, ale také stavby, které tento prostor
spoluvytvářejí.
Bohužel, někteří stavebníci však nerespektují ani platná stavební povolení a na základě výzvy od stavebního úřadu je stavba zastavena. Následně dochází ke zdlouhavým řízením, ve
kterých musí stavitel prokázat soulad se stavebními předpisy,
případně stavbu nebo její část odstranit tak, jak to uvádíme na
následujících dvou příkladech.

Novostavba v centru Nebušic
U této stavby bylo v rozporu se stavebním povolením postaveno další nadzemní podlaží a stavební úřad v důsledku toho zastavil pokračování stavby.
Po několika neúspěšných pokusech o projednání dodatečného
povolení, kdy se nepodařilo najít variantu, která by byla přijatelná pro vlastníky sousedních nemovitostí a zároveň pro MČ,
stavebník přikročil k demolici nepovoleného podlaží.

Demolice nepovoleného podlaží

Stavba na horizontu
Lidé se nás často ptají na rozestavěný
dům, který na západním konci Nebušic
vyčnívá nad ostatními domky. Jedná se o
podobný případ jako u předcházející
stavby.
Stavebník nerespektoval stavební povolení a dům postavil oproti schválenému
projektu výrazně vyšší.
V současné době bylo vydáno stavebním
úřadem rozhodnutí o úpravě stavby,
které mimo jiné zahrnuje částečné odstranění stavby tak, aby se snížila celková výška objektu.

Nově projednávané stavby
Článek jsme začali minulostí, měli
bychom se tedy zmínit i o současnosti.
Rozestavěný dům na západním konci Nebušic

V posledních letech došlo k výraznému
zlepšení spolupráce s stavebním úřadem pro Prahu 6. Během
projednávání problematických staveb a při posuzování nových
záměrů, které nerespektují platný územní plán, se nám daří
nalézt shodu nejen s Prahou 6, ale i s Magistrátem hl. m. Prahy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem stavebníkům
a projektantům, kteří respektují okolní zástavbu a napomáhají
harmonickému rozvoji a ohleduplnému rozvoji naší městské
části.

Přestože nám v Nebušicích z minulosti stále ještě zbývá několik problematických projektů, s kterými bude obtížné se vypořádat, věříme, že se nám v budoucnu u nových projektů podaří
dohodnout se se všemi zúčastněnými a Nebušice se budou nadále rozvíjet ke spokojenosti všech jejich občanů.

komise výstavby MČ Praha- Nebušice
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Minulé číslo našeho zpravodaje zvalo k návštěvě mnoha kulturních a jiných akcí, které se v Nebušicích konaly.
Některé jsou již tradiční a každoročně vyhledávány malými i velkými návštěvníky. Jiné proběhly poprvé a také
ty si jistě své příznivce již našly.
Mezi ty první patří například divadelní
představení pro děti, která se nově konají
v atriu mateřské školy, Čáry s hasiči,
Pěstitelský trh či oblíbené koncerty KPH.
Úspěšně odstartovalo také letní kino,
jehož představení budou pokračovat i po
prázdninách. S malou změnou jsme letos
uspořádali oslavu dětského dne, která
byla přesunuta do lesa Hlásku a na louku
pod ním a za velkého přispění maminek
z Klubu rodičů při MŠ Nebušice se nesla
v duchu pohádkového lesa.
A ještě akce, kterou jste jistě nepřehlédli,
neboť mnoho dětí včetně těch, které právě vystoupily z autobusu po návratu ze
školy v přírodě, neomylně směřovalo
poslední květnový víkend na pouťové
atrakce na parkovišti nad samoobsluhou.
Věřím, že si všichni mezi nebušickými
akcemi našli „tu svou“, kterou budou
i nadále vyhledávat. A pokud vás naše
nabídka neoslovila a napadlo vás něco
skvělého, co tu ještě nebylo, budeme

Společná fotografie aktérů pohádkového lesa

rádi, když se s námi o svou myšlenku
podělíte.
V každém případě chci poděkovat všem,
kteří se na přípravě a podpoře našich
akcí podílejí, protože bez nich by
Nebušice byly o několik tradic chudší.

Atrakce na Nebušickém kapličkovém posvícení 2019 potěšily hlavně děti
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Přeji vám, milí čtenáři, krásné léto a po
prázdninách se těším opět na viděnou na
některé z našich akcí.
Hana Sekerová,
zastupitelka MČ

ČERVEN 2019
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* Historie nebušických domů *
Při putování po historii nebušických
usedlostí dnes nepůjdeme daleko.
Z místa minulé návštěvy v čp. 18 to do
stavení čp. 19 opravdu nemáme daleko,
neboť spolu sousedí. Opět jsme na náměstí Padlých. I tento dům má již dlouhou historii, která sahá až do 18. století
a zřejmě zde stavení stávalo ještě dříve,
ale nemáme k tomu písemné zmínky.
Již roku 1713 se zde uvádí jako obecní
hospoda „Vejsadova krčma“, ktará byla
dávána do pachtu – nájmu. Ve zmíněném
roce jí měl pronajmutou Jan Píša a v roce
1729 zde hospodařil Antonín Píša. Roku
1739 hospodu držel Matěj Jalovec, ale již
roku 1741 dochází k sepsání kontraktu na
nájem se šenkýřem Matějem Dobrým,
strahovským poddaným. Dále se roku
1773 uvádí jako držitel půlláník Jan Jalovec a roku 1788 Jiří Ryba. Do opětovného držení Jalovců se usedlost dostala na
začátku 19. století, neboť 13. února 1827
se na grunt přiženil František Vorlíček,
který si vzal za ženu Veroniku Jalovcovou, dceru Vojtěcha Jalovce. František
Vorlíček, syn tesaře Matěje Vorlíčka
a Kateřiny rozené Svobodové, pocházel
z Hoštic. Byl posledním vrchnostenským
rychtářem a prvním představeným obce
podle nového zákona – starostou. Zemřel
12. listopadu 1878.

Dobová fotografie usedlosti čp. 19

Dne 11. července 1871 se na statek přiženil Josef Tomek, který pojal za manželku
jednu z dcer Františka Vorlíčka Antonii,
s níž vyženil kromě usedlosti i 49 korců
polí. Josef Tomek byl osvojeným synem
Josefa Tomka
z gruntu čp. 2. Tady
stojí za zmínku poněkud odbočit a vysvětlit o jakém Josefovi mluvíme. Otec
Josef Tomek se v roce 1846 oženil
s Magdalenou Kačírkovou a narodil se
jim syn Josef (nar. 1847). Magdalena
v roce 1850 umírá a Josef se podruhé
žení v roce 1853, kdy si bere za manželku Annu Rajtolarovou, Ta však již má
syna
z předchozího vztahu – také
Josefa (nar.1849). A tohoto Josefa si otec
Josef osvojil, takže měl v domácnosti
rázem dva syny - Pepíky. A o toho osvojeného Josefa nám nyní jde. Později se
Josefovi a Anně ještě narodili synové Jan
a František.
Josef Tomek se svou ženou Antonií měli
pět dětí – dcery Boženu později provdanou Kubrovou, Annu Marii provd. Ondříčkovou a Antonii provd. Poláčkovou
a syny Antonína (nar. 1875) a Františka.
Do osudu stavení zasáhl i požár roku
1890, kdy vyhořela stodola i se zásobami.
Roku 1909 předal vedení usedlosti Josef
Tomek (zemř. 1826) svému synu Antoní-

novi, když se oženil s dcerou kováře
z Kněževse Marií Kettnerovou. Roku
1928 prováděl Antonín opravu stavení,
zvedl stropy a střechu pokryl tvrdou krytinou.
Roku 1929 se jejich jediná dcera vdala za
Josefa Čadského do Horoměřic čp. 3
a věnem dostala i 22 korců polí, takže při
chalupě zbylo pouze 27 korců polí.
A to už se blížíme opět k současnosti.
Určitě není tajemstvím, že v současné
době ve stavení trvale bydlí a usedlost
pečlivě udržují manželé Mojžíšovi. Pan
Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš aktuálně působí v místním zastupitelstvu a krátce
byl také starostou Nebušic.
Je příjemné zjištění, že i v takto historicky starých domech i po více jak tři sta
letech pulzuje stále intenzivní současný
život. Těším se příště na pokračování o
dalších neméně zajímavých domech naší
obce.
Petr Kášek,
nebušický kronikář

Usedlost čp. 19 dnes
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Konec školního roku je vždy ve
znamení různých akcí, výletů,
zájezdů a škol a školek v přírodě.
Podívejte se s námi na několik
snímků, které nám přibližují
příjemné dny, strávené našimi žáky.
Všechny srdečně zveme na letní zahradní
slavnost, která již tradičně ukončí tento
školní rok. Program je díky velké pomoci
Klubu rodičů opět nabitý.
Všem čtenářům přejeme krásné léto
a těšíme se na setkávání v novém
školním roce 2019/2020. Ve škole nás
bude zase o něco víc. Přibydou děti, třídy
i učitelé.
Šárka Vondrová,
ředitelka školy

1. třídy na škole v přírodě

7. A v Českém ráji

Výlet 7. B na Šumavu

Výlet 8. A do Šáreckého údolí

Žáci II. stupně při prohlídce Tábora
8

Studijní pobyt 9. A na Maltě, při kterém žáci získali jazykový certifikát
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Kdo ti dobrovolní hasiči vlastně jsou a jak fungují?

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Sbor dobrovolných hasičů je sdružení občanů ČR starších
čtyř let. Jedná se o organizaci zřízenou podle Zákona
o sdružování občanů.
Valná většina členů jednotky sboru dobrovolných hasičů je
i členem sboru dobrovolných hasičů, ale není to podmínkou.
Hlavní náplní SDH je pořádání kulturních akcí, práce
s mládeží, prevence a mnoho dalších společenských akcí.
Členové sboru se scházejí zpravidla každou poslední středu
v měsíci od 19 hodin. Rádi přivítáme další občany, kteří by se
k nám chtěli přidat.
Starostkou sboru je Zdeňka Vojtěchová, tel: 724 276 024

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Ze Zákona o požární ochraně je každá obec povinna zřídit
dobrovolnou jednotku hasičů. Obec která jí nemá, je povinna
uzavřít smlouvu s jinou obcí, která tuto jednotku má.
Tím se dostáváme k tomu, že MČ Praha – Nebušice je
zřizovatelem naší dobrovolné jednotky hasičů a financuje její
provoz. Naopak MČ Praha – Přední Kopanina svoji jednotku

nemá, proto uzavřela smlouvu
o zajišťování požární ochrany
s naší městskou částí.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je k případům vysílána
prostřednictvím operačního střediska HZS, kam se dovoláte
prostřednictvím tísňové linky 150 a 112. Operační středisko
vyhlašuje členům JSDH poplach přes SMS zprávy a tito jsou
poté povinni, pokud je to v jejich silách, se do 10 minut
dostavit na hasičskou zbrojnici a vyjet k ohlášené události.
Členem JSDH se může stát osoba starší 18 let, která má zájem
dělat ve svém volném čase něco navíc. Během roku absolvují
hasiči pravidelná školení, výcviky a udržují techniku.
Pravidelně se scházíme v hasičské zbrojnici za Albertem každé
pondělí od 18 hodin.
Velitelem jednotky je Antonín Vojtěch, tel: 606 630 203,
kterého můžeš kontaktovat a nebo přijď v pondělí rovnou za
námi. Rádi přivítáme nové tváře.
Pro zajímavost, v Praze je registrováno 42 sborů dobrovolných
hasičů a 35 jednotek.
Džarda Krulík,
zástupce velitele jednotky

Senioři z Nebušic si užívali na jarním výletě na zámek Český
Krumlov. Bylo nádherné počasí, po prohlídce zámku jsme se
prošli po městě a dali jsme si oběd ve stylové restauraci.
V měsíci květnu nám počasí moc nepřálo, ale týdenní pobyt,
v Chlumu u Třeboně se povedl. Cestovali jsme každý den.
Prohlédli jsme si několik zámků v okolí a krásnou ZOO
v Hluboké nad Vltavou. Náš pobyt končil prohlídkou jihočeské
vesničky Holašovice kde pro nás upekli koláčky a připravili
nám velmi chutný oběd. Večery jsme trávili posezením s
kytarou, vrátily se vzpomínky a zpívala celá klubovna. Přeji
všem krásné léto, těším se na shledání v srpnu a na další
plánovanou dovolenou s bezvadnou partou.
Jana Voldřichová,
vedoucí Klubu seniorů

V Nebušicích existuje již od roku 1988 základní
organizace ČSCH, specializovaná na chov
čistokrevných králíků. Chovatelé se věnují hlavně
plemenům novozélandský bílý, burgundský žlutý,
vídeňský bílý a stříbřitý žlutý. V roce 2018 získal
Jiří Vrtílka na dvou výstavách dvě čestné ceny za
králíky novozélandské bílé.
V minulém roce jsme zajistili očkování 175
králíků proti myxomatóze a moru, a to nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní
zdejší chovatele. Také organizujeme výkup kožek, rovněž pro všechny místní
zájemce.

Ilustrační foto

Kontakt a bližší informace: Jiří Vrtílka, jednatel; II. odboje 410, Praha -Nebušice, tel.: 601 350 388
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POSTUPOVÁ „ŠŇŮRA“ TRVÁ
TJ Sokol Nebušice – oddíl florbalu
Před nedávnem zazněl závěrečný hvizd
posledního mistrovského utkání sezony
2018 / 2019 a je tedy opět na místě její
průběh krátce zhodnotit. Podíváme-li se
na konečnou tabulku mužské kategorie
(www.ceskyflorbal.cz), je jasné, že se mi
uplynulá sezona bude hodnotit veskrze
příjemně. Neprozradím však snad příliš mnoho, když předešlu,
že tomu její začátek zdaleka nenasvědčoval.
Po loňském postupu do Pražské a středočeské ligy mužů, navíc
při poměrně omezeném počtu hráčů, bylo naším cílem
především v nové soutěži se ctí setrvat a pokud možno doplnit
družstvo o nové posily. Druhý z cílů se částečně podařil ještě
před vánoční přestávkou díky příchodu dvou zahraničních posil
Dávida Hriedela a Juraje Lupače a jedné tuzemské akvizice
Petra Fořta. Nezbývalo než se tedy soustředit na cíl první.
Po slabším zářijovém úvodu, kdy jsme ze čtyř utkání získali
pouhý jeden bod, nastal zásadní obrat a my ve zbývajících
dvaceti utkáních odcházeli poraženi pouze dvakrát v základní
hrací době a dvakrát až po samostatných nájezdech, které byly
do soutěže nově zavedeny. Se ztrátou jediného bodu na vítěze
jsme tedy skončili na druhém postupovém místě s celkovými
51 body. V příští sezoně tak před námi stojí další, ne úplně

snadný úkol, neusnout na vavřínech a ještě pečlivěji než letos
se připravit na novou soutěž a jistě kvalitní soupeře.
Závěrem si tedy popřejme do naší již devatenácté sezony řadu
úspěchů, další šikovné posily (zájemci se stále mohou hlásit na
níže uvedený kontakt) a především pak hodně radosti
z děravého míčku.
Milan Švanda, trenér
milan.svanda@fel.cvut.cz

Ilustrační foto

Poslední květnovou sobotu se pod záštitou MČ Praha - Nebušice a organizačního přispění hráčů místní
Tělocvičné jednoty Sokol Nebušice konal Jarní nohejbalový turnaj mládeže.
V zaplněném sportovním areálu Základní
školy v Praze - Nebušicích se sešlo
celkem 14 trojic rozdělených mezi
nohejbalové amatéry v jedné části turnaje
a zkušené profesionály, kteří dojeli nejen
z celé republiky, ale i ze zahraničí,
konkrétně z rumunské Salonty.
Profíci měli možnost vybojovat body do
celkového
hodnocení
Českého
nohejbalového svazu starších žáků,
neboť tam byla profičást turnaje
zařazena. Vítězství v ní získala sestava
startující pod názvem Český Brod MIX
ve složení Růžička, Jedlička, Seidl.
Mladí Rumuni vybojovali v této
nejsilnější konkurenci výbornou čtvrtou
příčku.
Nebušice měly možnost se radovat
v amatérské kategorii, kde sestava místní
ZŠ Nebušice ve složení Březina, Hrubý,
Valenta nejprve po vítězství nad
zkušeným
Českým
Brodem
si
v následném finále opětovně poradila
s Mníškem pod Brdy a po loňském
druhém místě v Praze - Uhříněvesi,
tentokrát na domácí půdě vystoupala na
stupínek nejvyšší.
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Konečné pořadí turnaje:
kategorie PROFI
1. TJ SLAVOJ Český Brod MIX
(Jedlička, Růžička, Seidl)
2. MNK Modřice (Jurka, Kolouch,
Nesnídal, Sluka)
3. TJ Peklo nad Zdobnicí (Čižinský,
Fries, Koblic)
4. Tengo Salonta (Kadar, Suciu,
Szijjarto, Turzo)

kategorie AMATÉR
1. ZŠ Nebušice (Valenta, Březina,
Hrubý)
2. Mníšek pod Brdy (Duchoň, Frinta,
Straka)
3. Český Brod
4. Holice
Jan Buddeus,
zastupitel MČ
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Děkujeme
Tělocvičné jednotě Sokol Nebušice,
zastoupené panem Františkem Mandlíkem,
za finanční dar v hodnotě 5000 Kč.
Dar bude využitý na dětské aktivity,
které jistě našim dětem udělají velkou radost.
Moc děkujeme.
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Děkujeme hotelu Dolce Villa a Burgerbaru
za poskytnutí tréninkových možností
pro nebušický dětský bowlingový oddíl.

Klub rodičů při MŠ Nebušice.

Informace Úřadu městské části Praha - Nebušice
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy organizuje sběr bioodpadu pomocí
velkoobjemových kontejnerů.

POJÍZDNÁ KNIHOVNA
Bibliobus Městské knihovny
bude v Nebušicích v těchto
termínech :

24. 6. 19
2. 9. 19

16. 9. 19

vždy od 14.00 do 18.00 hod.
na malém parkovišti vedle
prodejny Albert.

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 naší MČ Praha - Nebušice budou velkoobjemové kontejnery na bioodpad přistaveny:
V SOBOTU 13. 7. 2019 -

Roh ulic Pod Hláskem a Pod Novou školou –

9.00 – 12.00 hod.

V SOBOTU 27. 7. 2019 -

Roh ulic U Pohádky a Nad Želivkou –

9.00 – 12.00 hod.

V SOBOTU 10. 8. 2019 -

Roh ulic Sichrovského a V Hliništi –

13.00 – 16.00 hod.

V SOBOTU 24. 8. 2019 -

Roh ulic Pod Hláskem a Pod Novou školou –

13.00 – 16.00 hod.

V SOBOTU 7. 9. 2019 -

Roh ulic U Pohádky a Nad Želivkou –

13.00 – 16.00 hod.

V SOBOTU 21. 9. 2019 -

Roh ulic Sichrovského a V Hliništi –

13.00 – 16.00 hod.

V SOBOTU 5. 10. 2019 -

Roh ulic Pod Hláskem a Pod Novou školou –

13.00 – 16.00 hod.

V SOBOTU 12. 10. 2019 - Roh ulic U Pohádky a Nad Želivkou –

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.

Plánované datum zahájení 15. července 2019
Plánované datum ukončení 30. června 2020
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. připravuje
rekonstrukci mostu S071 v ul. Horoměřická přes Nebušický potok.
V rámci stavby dojde k demolici současného mostu a následné
výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního
vybavení. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Realizace
bude probíhat za plné uzavírky silnice z Jenerálky do Horoměřic,
takže veškerá doprava povede přes Nebušice.
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31. 8.
sobota

Rozloučení s prázdninami

od 13 hod.

7. 9.
sobota

Letní kino

sobota

Královna barev

pátek

Svatováclavské slavnosti

od 16 hod.

konec září

Přijďte se rozloučit s létem s českou komedií.

Divadelní představení pro děti v atriu mateřské
školy, hraje Divadýlko z pytlíčku.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

od 15 hod.

28. 9.

Pořádá SDH Nebušice.

Pořádá MČ Praha - Nebušice.

od 20 hod.

21. 9.

Zábavné odpoledne se složkami IZS.

Slavnostní otevření
Staré vodárny

Tradiční oslava svátku sv. Václava.
Pořádá Rodinné centrum Nebušice s podporou MČ Praha - Nebušice.

Termín bude upřesněn v průběhu září.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 16400 Praha 6, IČ: 00231215.MK ČR E 10258
Vydání červen 2019 vyšlo dne 24. 6. 2019 v nákladu 1050 výtisků. Příští vydání vyjde 20. 9. 2019 a uzávěrka bude 12. 9. 2019.
Tiskne ALTAIR Grafické Studio s. r.o. Za MČ Praha - Nebušice připravují Hana Sekerová a Roman Karásek.
Inzerci a vaše příspěvky můžete zasílat na adresu: redakce@prahanebusice.cz
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