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Začátkem května bude zahájen projekt
opravy hřbitovní zdi. Oprava se bude
týkat nejen omítek, ale bude důkladně
provedeno odvlhčení a hydroizolace tak,
aby v budoucnu už nedocházelo
k opadávání omítky. Realizace projektu
bude trvat přibližně tři měsíce.

Od konce dubna do června bude probíhat rekonstrukce schodiště vedoucího podél
Staré vodárny směrem k ulici K Cíli. Staré schodiště bude kompletně nahrazeno
novým. V průběhu rekonstrukce bude průchod dočasně uzavřen.

Hřbitovní zeď před opravou

Přibližně v polovině dubna bude zahájena výstavba nového veřejného osvětlení z Jenerálky do Nebušic. Dle odhadu zhotovitele
(firma Skanska, a.s.) by realizace měla trvat asi jeden měsíc. Zhotovitel nepředpokládá kromě pár výjimek větší omezení
dopravy. Věříme, že realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v tomto nebezpečném úseku, kde často dochází ke
střetům se zvěří.

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. Na stavbu je vydané stavební povolení a nyní
probíhá výběr zhotovitele. Zahájení stavebních prací je
plánováno nejdříve v průběhu června 2019. Realizace bude
probíhat za plné uzavírky silnice z Jenerálky do Horoměřic,
takže veškerá doprava povede přes Nebušice. Harmonogram
prací a dopravní opatření bude upřesněno po výběru
zhotovitele. Předpokládaná doba trvání výstavby je přibližně
šest měsíců.
2

DUBEN 2019

3

Již v průběhu března a hlavně z důvodu
příznivého počasí byla dokončena
kompletní rekonstrukce ulice K Lažance druhá část.
Vedení MČ se podařilo zajistit v březnu
dotaci od Magistrátu hl. města Prahy na
opravu dalších ulic. Ještě v dubnu začne
oprava ulice Na Závěji, která by měla trvat
tři měsíce. V druhé polovině roku bychom
rádi zahájili rekonstrukci ulice Lovecká,
která propojí již opravené ulice Pod
Hájovnou a K Lažance. Vedení MČ
současně jedná o opravách ulic U Pohádky
a V Sídlišti, které by měl opravovat
Magistrát hl. města Prahy. Naším cílem je
převedení těchto projektů na MČ, která by
zajistila rekonstrukce těchto komunikací
sama.
Viktor Komárek, starosta MČ
Dokončování rekonstrukce ulice K Lažance
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Jak můžete vidět na fotografiích, blížíme
se postupně k dokončení rekonstrukce
tohoto krásného objektu, který bude
sloužit široké veřejnosti. V současné době
se dokončují vnitřní práce a zároveň
probíhá úprava okolí Staré Vodárny.
Poslední složitou úpravou vnitřku je
montáž točitých schodů ve věži, které
propojí všechna podlaží vodárny. Co
určitě stojí za zmínku, je odstranění
starých a výstavba nových schodů vedle
vodárny. Budou méně příkré a výška
nášlapu bude nižší, což ocení hlavně naši
senioři. Rekonstrukce by měla být
dokončena v průběhu měsíce června.

Po opravě původní fasády přijde na řadu zateplení přístavby v 1. patře

Viktor Komárek, starosta MČ

Repasovaná okna s ocelovými rámy budou doplněna dřevěnými okenicemi
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Návrh, který byl přednesen na posledním zastupitelstvu, vám přinášíme
s komentářem jeho autora doc. Ing. akad. arch. Jiřího Mojžíše:
„Celé náměstí bude nutné upravit, aby vyhovovalo současným potřebám,
hlavně vymezení parkovacích míst, přechodů a obnovení zelených ploch.
V minulosti zde byla dokonce studánka.“
Jiří Mojžíš, zastupitel MČ

Aktuální fotografie okolí pomníku

Návrh na úpravu
okolí pomníku

Tak jsme si tuhle se sousedkou
povzdechly, jaký je kolem Nebušic
nepořádek.
Aby
nezůstalo
jen
u vzdychání, vyzvaly jsme obyvatele
Nebušic, aby se s námi připojili
k projektu Ukliďme Česko a uklízeli
v Nebušicích. Sešli jsme se v sobotu
6. dubna. Bylo krásné počasí a uklízet
přišlo 150 lidí. Dobrovolníci dostali
mapu, pracovní rukavice, pytle a svačinu.
Uklízelo se nejen v Nebušicích, ale
i v okolí – od Akcízu až po Jenerálku,
v lese Hlásku až na Gabrielku a v Divoké
Šárce. Sebralo se 1,5 tuny odpadu, což je
skvělý výsledek, zároveň to vypovídá
o tom, jaký nepořádek děláme.
Akce se zúčastnila velice zajímavá
skladba dobrovolníků. Zhruba polovinu
tvořili Češi: dospělí, děti, teenageři ze
ZŠ, nechyběl ani pan starosta.
Druhou polovinu tvořili cizinci žijící
v Nebušicích: rodiny s dětmi, studenti
mezinárodní školy, skupina amerických
skautů
Boy
Scouts,
zaměstnanci
americké ambasády. Bylo to neobvyklé
propojení české a zahraniční části
Nebušic.
Bylo pěkné se potkat se sousedy, kteří

Sraz a rozdělování úkolů před základní školou
občas v Nebušicích také uklízí, buď
sami, nebo v rámci svých drobných akcí.
Po skončení úklidu se nás většina sešla
v pizzerii.
Děkujeme všem, kdo se úklidu
zúčastnili. Děkujeme také každému, kdo
i mimo organizovaný úklid prostě uklidí
odpad, když ho vidí.

Děkujeme sponzorům a všem, kteří tuto
akci podpořili: MČ Nebušice, Ukliďme
Česko, supermarket Albert, Tenis
Nebušice, Pizzeria da Ezio, Restaurace
Nebu,
Základní
škola
Nebušice,
International School of Prague.
Eva Knížková
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* Historie nebušických domů *
I v dnešním pokračování seriálu
o nebušických staveních zůstaneme na
náměstí Padlých. Tentokrát se zastavíme
u domu čp. 18. Stojí v místě, kde ústí
ulice Sichrovského na náměstí Padlých a
asi jen málokdo z Nebušic by neznal
produkty
ze
zahrady
manželů
Chundelových, ať už jde o kytičky,
sadby zeleniny, brambory nebo také
věnce a svícny na hroby.
Ale vraťme se o pár staletí zpátky
a připomeňme si ty, kteří statek obývali
v minulosti.
Kolem roku 1700 se usedlosti říkalo
chalupa vdovy Hanošové, či Hanušové.
Roku 1729 je zapsán jako majitel Josef
Syrový. Po něm se na gruntu roku 1744
uvádí Tomáš Ryba a roku 1763 Matěj
Píša. Rod Píšů byl na gruntu usazen
dalších 75 let. Po Matěji se připomíná
roku 1763 Matěj Píša a v roce 1773
hospodařil na gruntu půlláník Martin
Píša. Roku 1788 na usedlosti hospodařil
Matěj Píša se ženou Evou Verbířovou.
Od nich se roku 1838 dostala usedlost
v držení Matěje Suka, který měl se svou
ženou rozenou Beránkovou velmi
početnou rodinu. Asi roku 1868 se
přiženil na statek s 52 korci polí vdovec s
dětmi Josef Chundela z Horoměřic
všeobecně zvaný „Chalupák“, který si
vzal za ženu dceru Matěje Suka Barboru

Dobová fotografie statku čp. 18

s nemanželským synem Antonínem
Sukem. Když roku 1890 Josef Chundela
zemřel, vedla vdova živnost sama až do
roku 1906, kdy ji předala svému synu
Františku Chundelovi. Ten si na statek
přivedl mladou ženu Marii, dceru rolníka
Jirase ze Zadní Kopaniny. S ní měl dva
syny – Františka a Antonína a dceru
Marii, která se v roce 1933 provdala za
Miroslava Kotze do Dušník.
Velkou zkouškou pro celou rodinu byl
rok 1915. Tehdy večer 29. října o půl
desáté vypukl na statku požár. V kronice
se uvádí, že oheň byl tak dravý
a zhoubný, při němž ve dvou hodinách
shořelo obytné stavení, stáj, stodola,
chlívky, špýchar i se vší úrodou. Takový
požár dosud nikdo z nebušických občanů
nepamatoval. Požár zřejmě vznikl ve
stodole z neznámé příčiny, snad od
cigarety a vzápětí se rozšířil na všechna
stavení. Velikým štěstím pro okolní
usedlosti, také kryté šindeli, bylo, že toho
večera bylo bezvětří. Neštěstí pro rodinu
bylo nesmírné, sám hospodář při hašení
ze zoufalství několikrát upadl do mdlob.
Ku zdolání požáru se dostavily hasičské
sbory z Přední Kopaniny, Horoměřic,
Liboce a Ruzyně s parní stříkačkou. Sbor
vokovický se pro nehodu musel od
Purkrábkové cihelny vrátit.
Nedostatek vody záhy zhatil záchranné

práce ruzyňskému a horoměřickému
hasičskému sboru, a tak ostatní sousedé
mohli
děkovat
sboru
libockému
a z Přední Kopaniny, že jejich stavení
zůstala požáru ušetřena. Místní hasičský
sbor se musel pro poruchu stříkačky,
která byla zanešená bahnem, vzdát
hašení požáru a spokojit se podružnými
záchrannými pracemi. Poškozenému se
dostalo od Banky Slavie pojistného ve
výši 3.300 korun a od rolníků z Přední
Kopaniny a Horoměřic hmotné podpory
v naturáliích. Domácí rolníci už tak
štědří nebyli. Sousedka pí. Šíchová
poskytla rodině k bydlení jednu místnost
v domě p. Bradáče čp. 158. Na jaře roku
1916 započal p. Chundela se stavbou
nového
stavení,
chléva,
stodoly,
špýcharu. Stavba jej tehdy stála 24.000,korun. Jediné štěstí měl v tom, že v té
době mohl pořídit materiál až o 30-50 %
levněji než v pozdější době. Po dostavbě
se stala usedlost okrasou obce a je jí
v nezměněné podobě do dnešní doby.
Chundelovi hospodaří na statku dodnes
a jen jim můžeme popřát, aby se už
nikdy taková katastrofa neopakovala. A
to ani jim, ani nikomu dalšímu.
Petr Kášek,
nebušický kronikář

Aktuální fotografie statku čp. 18
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Určitě jste zaznamenali, že nebušická škola oslavila 60. narozeniny. Na podzim jsme pořádali oslavu, která se
zároveň sešla s o něco významnějšími kulatinami republiky. Obě tato výročí bude připomínat nově zasazená
lípa v parku před školou. Děti z družiny ji poctivě zalévají, aby se pěkně uchytila.

Dáma v nejlepších letech
Nová školní budova byla předána
k užívání v roce 1958. Její výstavba
byla výsledkem mnohaletého úsilí
řady nebušických občanů, kteří se již
v době první republiky snažili
o vybudování nové školní budovy,
protože stará škola v Nebušické ulici
č. p. 97 již dávno nevyhovovala
potřebám – třídy byly malé, chodby
úzké a celá budova zatuchlá. Po
konci druhé světové války začala
skupina občanů spontánně kopat
základy. Budova realizovaná podle
návrhu významné české architektky
Věry Machoninové se stavěla tři
roky.
Takto
začíná
napínavé
čtení
o šedesátileté historii školy, které
zaznamenala naše kolegyně Renáta
Budská. Vycházela při tom především
z dochovaných
školních
kronik.
Publikace je k dispozici ve školní
knihovně nebo v elektronické podobě
na webových stránkách školy.

Aktuální fotografie školy po přístavbě z roku 2017

Trocha čísel
Pokud vás baví čísla, pár jich nabízíme. V následující tabulce je vidět,
jak se v novém století vyvíjel počet žáků v nebušické škole.
školní rok

počet žáků celkem

z toho dívky

2001/2002

244

113

2002/2003

232

119

2003/2004

216

110

Školní budova po dostavbě

2004/2005

219

110

Školní budova je i po šedesáti letech
stále krásná. Díky péči, které se jí
pravidelně dostávalo a dostává, je
zachovalá a svěží. I přes svůj věk splňuje
kritéria zdravé školy. Díky systému
řízeného větrání se v ní dobře dýchá,
díky novému osvětlení je na vše dobře
vidět, díky postupně se realizujícím
akustickým úpravám se stává i plná
školní jídelna snesitelným místem.
Prostoru k dalšímu zlepšování vnitřního
prostředí je i tak stále dost. Jak už to tak
bývá, postarší dáma spolyká spoustu
financí, aby zůstala v dobré kondici.
Slunce dokáže pořádně rozpálit jižní
fasádu i podkroví školy a ke konci
školního roku bývá ve většině tříd
opravdu hodně teplo. Ale časem se jistě
podaří odstranit i tento neduh.

2005/2006

205

97

2006/2007

207

100

2007/2008

190

93

2008/2009

173

85

2009/2010

176

90

2010/2011

178

87

2011/2012

198

95

2012/2013

210

103

2013/2014

230

102

2014/2015

222

99

2015/2016

225

102

2016/2017

258

121

2017/2018

306

143

2018/2019

327

153
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V příštím školním roce opět dvě první třídy
V době, kdy vychází toto číslo zpravodaje, máme čerstvě za
sebou zápis žáků k povinné školní docházce. K zápisu do
prvních tříd se dostavilo 50 dětí, do přípravné třídy jsme
zapsali 15 dětí. V příštím školním roce budeme tedy opět
otevírat dvě první třídy a na maximální kapacitu naplněnou
přípravnou třídu. Dojde k dalšímu navýšení celkového počtu
žáků a zdá se, že brzy dosáhneme maximální povolené kapacity
školy. Ta je po přístavbě školy 420 žáků.

Plánování nového školního roku – trocha adrenalinu
Nebušická škola je také spádovou školou pro žáky
z Tuchoměřic, a to na základě smlouvy mezi MČ Praha –
Nebušice a obcí Tuchoměřice. Tuchoměřická škola je školou
prvostupňovou a část žáků k nám přechází do 6. ročníku. Pro
vaši představu, plánování nového školního roku je vzhledem
k absenci jakýchkoliv závazných zákonných pravidel záležitost
vskutku adrenalinová. Zápisy se posunuly o několik měsíců,
prý aby děti ještě dozrály. Nám to ale bere drahocenný čas.
Vlastně vůbec nevíme, kolik zápisů někteří rodiče se svými
budoucími prvňáčky obešli. Musíme spoléhat jen na jejich
solidnost a doufat, že nám dají vědět, kdyby se rozhodli pro
jinou školu. Stejně je první den nového školního roku vždycky
napínavý. Kolik prvňáčků vlastně usedne do našich lavic?
Momentálně máme jednu pátou třídu naplněnou 29 žáky.
Rodiče 10 dětí podali přihlášku ke studiu na víceletém
gymnáziu. Zkoušky se konají v polovině dubna, na vyhlášení
výsledků je 30 dní. To už jsme v polovině května. Rodiče
neúspěšných uchazečů hledají eventuálně další alternativy nebo
podávají odvolání. A čas běží. Totéž se odehrává u spádových
tuchoměřických dětí. Mezitím tu máme červen. My stále
nevíme, kolik dětí vlastně v budoucí 6. třídě budeme mít. Počet
dětí se stále jeví jako hraniční. Zůstane jedna třída nebo bude
nutné ji rozdělit na dvě? Třída navíc znamená nárůst zhruba 30
hodin přímé pedagogické činnosti, na to budeme logicky
potřebovat posily do pedagogického sboru. Máme je začít
hledat, když jim nic nemůžeme slíbit stoprocentně? Z hlediska
současného modelu financování si nemůžeme dovolit vytvořit
dvě úplně prťavé třídy (pro učitele sice ideální, jinak ale
neufinancovatelné). Kolegové logicky tlačí, chtějí znát své
úvazky na další rok, vedení školy obvolává rodiče a prosí je
o informace. Skoro se doprošuje. Nastoupí Vaše dítě? Typická
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odpověď: „My to ještě zvažujeme. Čekáme na vyřízení
odvolání, na vyjádření školy XY. Ale jsme spádoví, takže nás
nakonec stejně vzít musíte, že?“ Ano, vlastně musíme. A to vše
se odehrává na pozadí pražské učitelské krize, kdy pohled na
výplatní pásku je tak demotivující, že hledání kvalitních učitelů
se stává další adrenalinovou aktivitou ředitelů škol.
Minulý srpen došel mail od ředitelky jedné nejmenované školy
v Praze 6, ve kterém zoufale popisovala situaci ve svém
pedagogickém sboru dva týdny před začátkem školního roku.
„Nemáte? Nevíte? Nemám dva prvostupňové učitele. Co budu
dělat?“ Obratem přišla lakonická odpověď z úřadu MČ Prahy
6: „Nemáme. Své uplatnění již našli i ti největší zoufalci.“
Přitom by stačilo zavést úplně jednoduché pravidlo identické
s tím na středních školách. Do týdne po oznámení o přijetí
odevzdejte zápisový list, čímž si zajistíte místo ve škole. Pokud
to neuděláte, nemáme povinnost ho později akceptovat. Snad se
blýská na lepší časy – Praha 6 o podobném opatření prý již
uvažuje.
Ale stejně to vždy nakonec vyřešíme. Musíme. Chceme. Na
vzdělání dětí nám pořád ještě velmi záleží.
V příštím čísle nebušického zpravodaje se budeme věnovat vizi
školy – neboli oblastem, na které klademe zvláštní důraz.
Přeji vám všem krásné jarní dny.
Šárka Vondrová, ředitelka školy

Přijďte podpořit naše závodníky ze ZŠ Nebušice
v tradičním nebušickém běžeckém závodu!

23. dubna dopoledne v Areálu zdraví

9

DUBEN 2019

Tento čtenářský projekt byl spuštěn už
v roce 2000 a dvacet malých čtenářů tenkrát
nocovalo v uherskohradišťské knihovně. Oslavili tak
Mezinárodní den dětské knihy, který připadá na
2. dubna, v den narozenin známého dánského
pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Věhlas noci prožité v knihovně se rychle rozšířil a k projektu se
postupně připojily další knihovny a také školy po celé České
republice. Výjimkou není ani škola nebušická. Naše Noc
s Andersenem je jednou z akcí, kterou se i my snažíme přilákat
děti ke knihám a ukázat jim, že čtení je velké dobrodružství.
Letos jsme se sešli 29. března a páteční čtenářské akce se
zúčastnily děti napříč celým prvním stupněm. Témat bylo
opravdu hodně. Čtvrťáci se například věnovali knížce Ronja
dcera loupežníka, třeťáci rozluštili záhadu z příběhu Ze života
rodiny Horáčkovy. Četly se i pohádky od samotného Hanse
Christiana Andersena. Kromě čtenářských aktivit se děti
zúčastnily i tzv. Andersenova pětiboje, při kterém plnily různé
úkoly na školním hřišti. Mezi takové úkoly patřil např. skok
s pohádkovým kufrem nebo famfrpálový kop. Večer si děti
užily i díky mnoha dobrotám, které pro jednotlivé třídy
připravili rodiče (tímto jim velmi děkujeme). Také se hrálo na
kytaru a zpívalo, někteří si dokonce přinesli i vlastnoručně
vyrobené hudební nástroje. Celá noc byla protkána zvláštní
pohádkovou atmosférou a děti si přespání ve škole moc užily.

Zde si můžete přečíst, jak celou akci zhodnotil jeden ze
čtvrťáků.
Žaneta Hoskovcová, učitelka ZŠ

Co si pod tímto názvem představit? Báseň z Číny? Možná! Čínské básně, jak je známe dnes se začaly
objevovat kolem roku 600 let n. l. za dynastie Tchang. Básníci Li Po a Tu Fu, napsali každý téměř 3000 básní,
které se dochovaly.
V páté třídě jsme se pokusili “čínské básně” také vytvořit. Inspirací nám ve všech případech byla příroda. Se zavřenýma očima
jsme se každý ocitl na místě, kde jsme momentálně chtěli být a kde nám bylo dobře.
Schéma básně bylo následující: verš motiv A ; verš motivy AB; verš motiv C; verš motivy DC; verš motivy BD; verš motiv E.
Každý verš měla tvořit věta, která popisovala prostředí anebo děj kolem nás. V každé větě mělo být sloveso v přítomném času
a poslední verš E měl být napsán v ICH formě (měl vyjadřovat osobní pocit – já).
Děti se proměnily v básníky a zároveň i ilustrátory. Vznikly velmi zajímavé práce a nikdo se po dobu dvou hodin ani trochu nenudil.
Barbora Charvátová, zástupkyně ředitelky ZŠ
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Pod rozkvetlou sakurou to hučí
jako v úlu. To si děti z naší školky
hrají v pískovišti.
Už se moc těšily na dobu, kdy si budou
hrát na zahradě v lehčím oblečení, honit
se v laskavém objetí slunečních paprsků.
Vždyť Moranu už před týdnem hodily do
Šáreckého potoka, zimy už bylo dost.
Ve třídách klíčí semínka řeřichy, osení,
děti se s paní učitelkami učí poznávat
první kytičky, v areálu pozorují, jak se
příroda probudila ze zimního spánku.
Šatny zdobí kresby sluníček, kytek,
ptačích hnízd. Motýlky z papíru vyráběly
děti
spolu
s
babičkami
při
mezigeneračním setkání.
Ve školce se pořád něco děje. Velkou
radost měly děti z návštěvy živých
zvířátek – kohouta Pipa, slepičky
Kvokalky a králíka Jáchyma. Děti
z Motýlků si užily divadlo Kominíkovo
štěstí v divadle Minaret, procházku jarní
Prahou, dovádění na hřišti na Kampě.

Včeličky si díky sponzorovi udělaly
výlet na letiště Václava Havla
a prohlédly si letadla, ale i hasičskou
zbrojnici na letišti.
Naši předškoláci už mají za sebou zápis

do první třídy. Společně připravujeme
velikonoční dílny pro děti a rodiče, už se
na ně moc těšíme. Jaro je prostě skvělé.
Dana Peterková, zástupkyně pro MŠ

Ve středu 10. dubna proběhlo dopolední
předvelikonoční
tvoření, kterého se
v naší MŠ společně s dětmi z oddělení
Motýlků zúčastnili i naše babičky
a dědečkové z nebušického Klubu
seniorů.
Paní učitelky si pro všechny výtvarníky
připravily výrobu netradičního 3D
velikonočního přání z papíru. Ještě než
přišly ke slovu nůžky a lepidlo,
předvedly děti své pěvecké a taneční
vystoupení, které mělo velký úspěch
a jako odměnu za něj děti dostaly od
babiček
vlastnoručně
upečené
a nazdobené velikonoční perníčky.
Všichni si toto dopoledne velice užili
a těší se na příští setkání.
Jana Voldřichová,
vedoucí Klubu seniorů
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V neděli 3. března prošel Nebušicemi tradiční průvod maškar, kterým jsme
se rozloučili s masopustem a vstoupili společně do postního období s očekáváním
nadcházejících Velikonoc. Nechybělo ani pohoštění, které připravili naši
sousedé. Za to jim všem patří náš velký dík.

Sousedé připravili zastávky s pohoštěním

Nechybělo ani drobné pohoštění u pana starosty

Děti se mohli svézt na voze i na ponících

Účast masek byla hojná

BOWLINGOVÝ ODDÍL PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V PROSTORÁCH BURGER BARU HOTELU
DOLCE VILLA.
Na základě výborných výsledků, kterých dosahují žáci ZŠ
Nebušice při meziškolních turnajích, se rozhodla ZŠ společně s NSS a hotelem Dolce Villa, respektive jeho restaurací Burger Bar - jakožto hlavním sponzorem - umožnit
dětem zaregistrovaným v bowlingovém oddílu trénovat
zdarma jednou týdně po dobu 1,5 h. s možností až tří
kvalitních bowlingových drah v prostorách Burger Baru.

Další výhodou je i poloha bowlingu, takřka hned vedle
školy.
Bowlingový oddíl je určen a otevřen dětem z Nebušic,
nebo všem dětem chodícím do ZŠ Nebušice.
Pro bližší informace nebo přihlášku pište na: nebusport@seznam.cz,
nebo se obraťte ve škole na paní učitelku D. Obstovou.

JEŠTĚ JEDNOU TÍMTO DĚKUJEME VEDENÍ HOTELU
DOLCE VILLA A BURGER BARU V ČELE S PANÍ EVOU
BALLOŠOVOU ZA NEZIŠTNÉ POSKYTNUTÍ SLUŽEB .
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V Nebušicích se 9. 3. a 16. 3. odehrál fotbalový turnaj starých gard O
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POHÁR JARDY CHLÁDKA

Ještě před samotnými výsledky jsme rádi poskytli prostor
panu Chládkovi, aby trochu zavzpomínal a čtenářům tuto
akci, ale především sám sebe a svou fotbalovou kariéru
představil.
„Turnaj vymyslela stará garda Nebušice, připojil se k nim
starosta Nebušic Viktor Komárek, ZŠ Nebušice poskytla hřiště
a herečka Bára Štěpánová mi pomohla při vyhlášení výsledků
a předávání pohárů. Všem jmenovaným děkuji a vážím si toho.
S fotbalem jsem začal jako žák r.1945 v SK Rakovník do
r. 1954, kdy jsem nastoupil na vojnu, během které jsem
nastupoval za Rudou hvězdu Karlovy Vary. Po vojně jsem hrál
za Tatran Kraslice. V roce 1968 jsem se přestěhoval do
Nebušic, kde mě s nabídkou přestupu oslovil tehdejší trenér
místního oddílu pan Švehla. Celý podzim 1968 jsem ale ještě
jezdil na motorce odchytat všechny mistráky do Kraslice.
Přestup do A mužstva Nebušic proběhl v březnu 1969. Začínal
jsem zde jako hráč a jak léta ubíhala, časem jsem byl trenér,
člen výboru a co se hřiště týče, tak děvečka pro všechno. No
a najednou z toho bylo 50 let v oddíle Nebušic. Za tu dobu jsem
zde a v okolí získal spoustu přátel a kamarádů, ale jak už to
v životě chodí, tak i takové, o kterých nemohu říct přátelé
a kamarádi už vůbec ne. Padesát dlouhých let, co žiji
v Nebušicích, jsem spokojený. Byly i chvíle, kdy mi bylo hodně
těžko a díky pomoci kamarádů jsem to ustál.
A za to jim všem i těm, co jsou už tam nahoře, chci ještě jednou
od srdce poděkovat.“
DĚKUJI VÁM! Jaroslav Chládek

Herečka Bára Štěpánková a Jaroslav Chládek při vyhlášení výsledků

08.04.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

Dolany

20.05.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

Jeneč

15.04.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

Kralupy nad Vltavou

27.05.19 18:00 PO Libčice

TJ SOKOL NEBUŠICE

29.04.19 18:00 PO Dobrovíz

TJ SOKOL NEBUŠICE

03.06.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

Hostivice

13.05.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

SK Střešovice

10.06.19 18:00 PO TJ SOKOL NEBUŠICE

FC Přední Kopanina

I my hráči nebušické staré gardy panu Chládkovi děkujeme za
léta strávená pod jeho věhlasným, osobitým koučingem
a přejeme, ať se turnaj stane dlouholetou tradicí tohoto
nebušického fotbalového barda.
Jan Buddeus, zastupitel MČ

VÝSLEDKY
Nebušice
Nebušice
Zákolany
Nebušice
Bakera
Bakera

- Bakera
- Střešovice
- Střešovice
- Zákolany
- Zákolany
- Střešovice

3:3
4:4
1:4
4:4
4:2
7:1

Celkové pořadí:
1. místo - Bakera
2. místo - Tatran Střešovice
3. místo - Nebušice
4. místo - Zákolany

Městská část Praha - Nebušice pořádá pod záštitou starosty Ing. Viktora Komárka

NEDĚLE 25. KVĚTNA 2019 OD 10 HOD.
Areál ZŠ Nebušice (vstup z Hornofovy ul.)
Nebušická 369, Praha - Nebušice
TURNAJ JE ROZDĚLENÝ DO DVOU VÝKONNOSTNÍCH ČÁSTÍ – AMATÉR A PROFI
Část AMATÉR je určena všem hráčům základních škol bez rozdílu věku a pohlaví, kteří nejsou sportovně registrováni
v Českém nohejbalovém svazu.
Část PROFI je zařazena do turnajů Poháru ČNS mládeže 2019.
Počet hráčů jednoho týmu včetně náhradníků je maximálně 5. Dle pravidel ČNS, Poháru mládeže a Propozic turnaje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
10:00–10:30 hod. – prezence, rozdělení do skupin a zahájení turnaje
10:30–15:00 hod. – zápasy ve skupinách a nadstavbová část
Ihned poté následuje vyhlášení výsledků a ukončení turnaje.

CENY PRO VÍTĚZE:
Pro jednotlivé hráče umístěné v obou kategoriích jsou přichystány věcné ceny .

OBČERSTVENÍ:
Celodenní pitný režim v místě konání turnaje ZDARMA zajištěn včetně drobného občerstvení.
Změna programu vyhrazena .

Závazné přihlášky do 13. 5. 2018 do 20:00 hod.
Jan Buddeus, telefon: 775 610 805, SMS, e-mail: budd.j@seznam.cz

Podrobnosti: www.prahanebusice.cz
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Informace Úřadu městské části Praha - Nebušice
POJÍZDNÁ KNIHOVNA
Bibliobus Městské knihovny
bude v Nebušicích v těchto
termínech :

15. 04. 19

29. 04. 19

13. 05. 19

27. 05. 19

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

MČ Praha – Nebušice sděluje
držitelům psů, že splatnost
místního poplatku ze psů byla
do 31. března 2019. Žádáme
proto občany, kteří dosud
poplatek nezaplatili, aby ho
uhradili v co nejbližším
termínu.
Pokud majitel psa nezaplatí
poplatek včas nebo ve
správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním
výměrem a je oprávněn zvýšit
včas nezaplacený poplatek až
na trojnásobek.

V ŠÁRCE BYLA NALEZENA STARÁ MUNICE
V březnu letošního roku odhalil pyrotechnický průzkum
v lesích v Šárce několik kusů staré munice. Vše bylo zajištěno
policejními pyrotechniky. Odborníci přesto varují veřejnost,
aby při nálezu, který může i vzdáleně připomínat munici či
pyrotechniku, kontaktovali policii a s předmětem v žádném
případě nemanipulovali ani se ho nedotýkali.
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INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2019
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. února 2019, volby
do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech
24. a 25. května 2019. Podrobné informace naleznete na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR:http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby
-do-evropskeho-parlamentu.aspx
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má
každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

Hlasování do Evropského parlamentu na voličský průkaz:
Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno hlasovat na voličský
průkaz.
Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci volit ve
svém volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, občanu České
republiky, zapsaném ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.
O vydání voličského průkazu lze již požádat ode dne vyhlášení voleb:
- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, a to nejpozději do 17.5.2019;
- osobním podáním příslušnému úřadu, a to nejpozději do 22.5.2019 do
16.00 hodin.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 9. května 2019 předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle doporučeně do vlastních rukou.
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13. 4.
sobota

Sportujeme za školou

pátek

Sportovní dopoledne v prostorách sportovního
areálu ZŠ Nebušice.
Pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nebušice.

od 10 do 13 hod.

26. 4.

Country & Bluegrass

Koncert v restauraci Burger bar v suterénu
hotelu Dolce Villa.

od 18 hod.

Zahrají kapely "KŮLNABEND" a "DOBRÝ STRUNY".

27. 4.

Pohádka v atriu mateřské školy.
Hraje Dora Bouzková.

sobota

Tři medvědi a drzá Máša

od 15 hod.

Pořádá MČ Praha - Nebušice.

27. 4.

Zahrada nebušické fary a Staré vodárny.
Odpolední program pro děti, večer táborák.

sobota

Čáry s hasiči

Pořádají SDH Nebušice za podpory MČ Praha - Nebušice.

od 17 hod.

29. 4.
pondělí
od 19.30 hod.

11. 5.
sobota

Jednoduchá aritmetika
- úvodní zábavky
Sportujeme za školou

sobota

Jarní pěstitelský trh

pondělí
od 18 hod.

18. 5.
sobota

Koncert - AMU
Žáci a kantoři
Kuchyňská skříňka

pátek od 14 hod.
so a ne od 10 hod.

25. 5.
sobota

NEBUŠICKÉ
KAPLIČKOVÉ POSVÍCENÍ
Letní kino ČERTÍ BRKO

pátek

Dětský den - program pro děti

od 16 hod.

8. 6.
sobota
od 10 do 13 hod.

Z důvodu probíhající rekonstrukce Staré vodárny
se trh uskuteční ve spodní části farské zahrady.

Hudební fakulta AMU, Malostranské nám. 13.
Pořádá Klub přátel hudby s podporou MČ Praha - Nebušice.

Pohádka v atriu mateřské školky.
Hrají Pruhované panenky.

Kolotoče, střelnice, houpačky a další zábavné atrakce
na parkovišti za samoobsluhou.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

Místo promítání bude upřesněno na plakátech.
Další termíny promítání: sobota 8. 6. a pátek 21. 6.
Pořádá MČ Praha - Nebušice.

od 20 hod.

31. 5.

Sportovní dopoledne v prostorách sportovního
areálu ZŠ Nebušice.

Pořádá MČ Praha - Nebušice.

od 15 hod.

24.- 26. 5.

Přednáší Prof. RNDr Tomáš Kepka, DrSc.

Pořádá Stará vodárna s podporou MČ Praha - Nebušice.

od 11 hod.

13. 5.

Přednáška na nebušické faře.

Pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nebušice.

od 10 do 13 hod.

11. 5.
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Sportujeme za školou

Místo konání bude upřesněno na plakátech.
Pořádá Rodinné centrum Nebušice s podporou MČ Praha - Nebušice.

Sportovní dopoledne v prostorách sportovního
areálu ZŠ Nebušice.
Pořádá Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nebušice.

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 16400 Praha 6, IČ: 00231215.MK ČR E 10258
Vydání duben 2019 vyšlo dne 12. 4. 2019 v nákladu 1050 výtisků. Příští vydání vyjde 21. 6. 2019 a uzávěrka bude 13. 6. 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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