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Milí nebušáci,
někdy si člověk řekne, že čas letí tak rychle,
že to ani nemá přirovnání. Ano, končí
naše druhé volební období, ve kterém jste
nám dali důvěru, které si velice vážíme
a děkujeme za ni. I když máme za sebou,
a teď myslím, všichni, období více než
složité, tak pevně věřím, že bude zase
líp a celá Evropa se stane opět klidným
a bezpečným místem pro kvalitní život.
Na stránkách našeho posledního
zpravodaje v tomto volebním období
se dočtete, co se podařilo v Nebušicích
udělat a co nás ještě čeká, zejména na
komunikacích, ve školství a kultuře.
V této souvislosti bych rád poděkoval

Informace
o konání
voleb
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Rozhodnutím ze dne 5. 4. 2022
(uveřejněném ve Sbírce zákonů pod
č. 81/2022 Sb.) vyhlásil prezident
republiky konání voleb:
do zastupitelstev obcí,
dny konání voleb: 23. a 24. září 2022;
do Senátu Parlamentu České republiky,
dny konání voleb: 23. a 24. září 2022
(I. kolo);
(případné II. kolo ve dnech 30. září
a 1. října 2022)
Hlasování bude probíhat:
v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí se
konají společně s volbami do Senátu
Parlamentu České republiky. Úřední
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé
volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
tři dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Podrobné informace o volbách do
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky v roce 2022 najdete na
internetových stránkách Ministerstva
vnitra České republiky:
ht tps:// w w w.mvcr.c z / volby/clanek /
volby-do-zastupitelstev-obci-asenatu-2022.aspx
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za Vaší vstřícnost a pochopení během
rekonstrukcí komunikací, které bez
určitého omezení nelze realizovat.
Chtěl bych Vám popřát klidné
a pohodové období prázdnin, šťastný
návrat a hlavně hodně odpočinku, který
bude zasloužený.
Na závěr si dovolím jednu prosbu,
možná výzvu. Jak všichni víte, tak v září nás
čekají volby. Možnost volit je tak trochu
nedoceněná výsada demokracie. Každý
Váš hlas má velkou váhu, ať budete volit
kohokoli. Mysleme na to, že ne vždy jsme
tuto možnost měli.
Mějte se moc a moc fajn a všem přeji
hlavně zdraví a klid.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Kapličkové
posvícení
T

radice poutí spojených s oslavou svátku
patrona místního kostela je v naší zemi
zakotvena již po staletí. Jak to ale udělat,
když patron má svátek o prázdninách, kdy
se většina místních obyvatel a zejména pak
dětí, které si pouť užívají nejvíc, rozjede po
vlastech českých i těch cizích, na dovolené,
tábory, k babičkám nebo na výlety? Nebo
když o svátku místního patrona pravidelně
prší? Přesně to řešili naši zastupitelé před
několika lety a našli i řešení.
Naštěstí máme dnes v Nebušicích
kapličku. Stojí na úvozové cestě z Hlásku
k nově vysazené aleji na cyklostezce a byla
posvěcena právě na konci května. Takže
pouť může začít!
A konala se i letos. Na parkovišti za
samoobsluhou a v jeho okolí se znovu
vznášely létající labutě, točily kolotoče,
padaly vystřelené papírové růže a dělo se
mnoho dalšího ke všeobecnému potěšení
malých i velkých návštěvníků.
HS
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Výstavba bytového domu v ulici
Pod Hájovnou vyvolává spoustu otázek!
O

této problematické stavbě jsem se
zmiňoval již v roce 2020 v červnovém
vydání tohoto zpravodaje. Popisoval
jsem, jak došlo k tomu, že ve stabilizované
zástavbě nižších domů, může vyrůst velký
bytový dům o 16 bytových jednotkách.
Jelikož jsem v poslední době neustále
dotazován, proč probíhá výstavba bytového
domu, rozhodl jsem s k tématu vrátit a uvést
fakta, jak to skutečně bylo.
1. P
 rvním problémem je vydání kladného
stanoviska ze strany vedení MČ
k projektové dokumentaci k územnímu
řízení ze dne 26. 8. 2008, č. j. 701/08.
Tímto stanoviskem byl vydán souhlas
jak s velikostí, tak objemem celé stavby.
Rád bych v této souvislosti uvedl,
že v následujících letech se snažilo
vedení MČ vyslovit s tímto stanoviskem
nesouhlas, bylo ale bohužel pozdě.
2. D
 ruhým problémem, který lze jen těžko
pochopit, je souhlasné stanovisko
vedení MČ k stavebnímu povolení ze dne
12. 12. 2012, č. j. 1227/12. Jak se podařilo
dohledat ze zápisu stavebního výboru
ze dne 10. 12. 2012, výbor ve složení
pan Mojžíš, Bělohradský, Černý a Sehyl,
odsouhlasil vydání stavebního povolení
pro tuto stavbu.
Celá tato kauza je politováníhodná. Bohužel,
sousedům žijícím v okolí tato stavba
bytového domu zásadním způsobem snížila
hodnoty jejich bydlení. O zátěži stavební
dopravou během výstavby ani nemluvě.
VK

Ulice
V Sídlišti
dokončena
K

oncem května byla dokončena
rekonstrukce jedné z nejdelších
ulic v Nebušicích, V Sídlišti. Během
prázdninových měsíců bude výsázena
zeleň. Důležitými prvky v komunikaci jako
je například úprava směru v křižovatkách,
budou sloužit pro zklidnění a bezpečnost
dopravy.
VK
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Smlouva na výstavbu chodníku
v ulici Tuchoměřická je podepsána
P

ůvodně měla výstavba dlouho
očekávaného chodníku, který přinese
konečně bezpečí pro rodiny žijící na tomto
okraji Nebušic, začít v červnu. Z důvodů
prodloužení prací na Jenerálce (není možné
uzavřít Nebušice z obou stran) výstavba
včetně opravy povrchu komunikace začne
v druhé polovině července. Důležité je, že
se vše bude realizovat a úsek bude konečně
bezpečný, hlavně pro chodce a matky
s dětmi.
VK

Začala rekonstrukce ulice Sichrovského
V

návaznosti na dokončení ulice
V Sídlišti započala rekonstrukce ulice
Sichrovského v úseku od křižovatky s ulicí
V Hliništi až po křižovatku s ulicí V Sídlišti
a Dubová. Rekonstrukce by měla probíhat
až do září 2022. Tento úsek uzavře komplex
oprav v jižní části Nebušic, který probíhá od
našeho nástupu do vedení MČ v roce 2014.
VK

Veřejné plánovací setkání k území Nebušice – západ

N

a konci června představí tým
Ing. arch. Davida Mareše návrh územní
studie území Nebušice – západ, na kterém
s kolegy pracuje pro Odbor územního
rozvoje hl. města Prahy. Návrh vychází
mimo technická zadání také z dotazníkové
sondy, která se konala v Nebušicích v lednu
2022. Setkání je první možností, kdy může
veřejnost kriticky komentovat navržená
řešení u tzv. „kulatých“ pracovních stolů.
Po úvodní prezentaci návrhu bude prostor
a čas k zaznamenání kritické diskuse za
účasti architektonického týmu. Vřele vás
na setkání zveme.
Dne 28. června 2022 od 18 hodin.
Základní škola Praha- Nebušice, Nebušická
369, v prostoru školní jídelny v přízemí
budovy (vchod vlevo vedle hlavního
schodiště).
VK
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V průběhu května byla
zahájena výstavba
dvou venkovních
učeben na pozemku
vpravo vedle školy.
Jedná se o učebny
z dílny architekta
a urbanisty Martina
Rajniše. Jak budou
vedením školy využity,
více paní ředitelka
Šárka Vondrová.

Budoucí využití venkovních učeben
V

rámci výuky dochází k dělení tříd
na menší skupiny. Na 1. i 2. stupni
se to týká především výuky angličtiny.
Na 2. stupni v poslední době dělíme
některé třídy - kromě jazyků - také na
jiné předměty, abychom mohli lépe
individualizovat výuku. Tato organizace
výuky klade velké nároky na prostor a při
plánování jsme samozřejmě omezeni
především právě jeho nedostatkem. Od
dubna tohoto školního roku bylo nutné
navíc najít prostory pro dvě adaptační
skupiny ukrajinských dětí. Ze všech výše
popsaných důvodů přišlo zahájení výstavby

dvou celoročně využitelných tříd jako na
zavolanou. Nové učebny budou v době
vyučování plně využity právě především
pro výuku skupin vzniklých dělením tříd.
Odpoledne pak budou využívány školní
družinou, která ve škole nemá své vlastní
zázemí a musí využívat běžné třídy. Děti
tak budou moci během odpolední družiny
více pobývat venku a využívat okolní
prostor. Všechna oddělení se tam sice
nevejdou, ale jistě promyslíme nějaký
vhodný režim střídání. Charakter staveb
v kombinaci dřeva a skla vytvoří moderní
a útulný prostor s příjemnou atmosférou.

Vnitřní vybavení skládacími židlemi a stoly
umožní variabilní uspořádání pro různé
druhy aktivit. Věříme, že se podaří stavbu
dokončit v plánovaném termínu a od září
nového školního roku začneme obě nové
třídy využívat. Že se na to moc těšíme,
je určitě jasné. Děkujeme vedení naší
městské části za stálou podporu a ochotu
trpělivě realizovat naše školní nápady.
Díky tomu se škola stále rozvíjí a stává se
příjemnějším místem pro žáky i pedagogy.
Mgr. Šárka Vondrová,
ředitelka ZŠ a MŠ, Praha - Nebušice
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Jedni se loučí, další přicházejí
K

dyž jsme v září vítali nové prvňáčky a zahajovali školní rok, byli jsme už tak trochu ve střehu. Tušili jsme, že nás ještě pár
adrenalinových kovidových týdnů nemine.
A stalo se: Maraton karanténních opatření, online i hybridní výuky naplno vypukl
v listopadu a skončil až v únoru se zrušením
epidemických opatření. Nějakým zázrakem
se podařilo zrealizovat oba naplánované
lyžařské výcviky, i když jejich organizace
plná změn na poslední chvíli by vydala na
samostatný článek. Sotva jsme se nadechli,
zahájilo Rusko svou agresi na Ukrajině a do
Česka začali proudit lidé prchající před
touto strašnou válkou. Komunikovali jsme
s maminkami dětí, které našly útočiště
v Nebušicích a blízkém okolí, abychom co
nejdříve zahájili činnost dvou tzv. adaptačních skupin. Od konce března tedy do školy
dochází kolem pětadvaceti ukrajinských

dětí různého věku, zvykají si na školní život,
seznamují se s češtinou a novými spolužáky. Samozřejmě řeší svá traumata z právě
prožitých událostí. Některé jejich příběhy
jsou neuvěřitelné, žádné dítě by nemělo
něco takového nikdy zažít. A pro nás to
znamená další výzvu. S prací nám pomáhá
ukrajinská učitelka Lena, aktuálně se k nám
přidala další Lena na pozici asistentky. Do
práce s těmito dětmi se zapojila řada kolegyň i školní psycholožky.
Naštěstí se alespoň chod školy vrací
k normálu a přináší každodenní radosti
i starosti. Deváťáci finišují s přípravou na
přijímací zkoušky. Mají to letos o dost těžší,
uchazečů je příliš, míst na středních školách málo. Máme za sebou řadu sportovních
úspěchů v rámci pražských i krajských kol
v nejrůznějších disciplínách. Je fajn, že většina našich dětí neztratila vztah k pohybu.
Naopak některé překvapily svými mimořádnými výkony. Po dvouleté pauze se konečně
zase mohl konat tradiční Nebušický běh.
Závod, kterého se účastní na tři sta dětí ze
všech základních škol Prahy 6. Podařilo se
i zapracovat na kondici v oblasti matematiky a vybojovat skvělé 3. místo v celostátním
finále Abaku ligy. Abaku je zábavný způsob
hry s čísly, který pomáhá dětem upevnit
kalkulativní spoje. V prostředí Abaku lze
připravovat kombinatoriku, různé číselné
zákonitosti i práci s číselnými výrazy. Pokud
se chcete dozvědět více, stačí zajít na adresu www.abaku.cz.
Je poctivé zmínit i fakt, že se dlouhé
pandemické období odrazilo na vztazích
mezi dětmi. Zaznamenáváme vyšší výskyt
různých negativních jevů, rizikového
chování, ale také ztrátu studijních návyků.
Mnohem více řešíme všelijaké šarvátky
a „průšvihy“ ve škole i mimo ni. Celé školní
poradenské pracoviště je v plném nasazení,
spolupracujeme také s externími odborníky.

Deváťáci se loučí
Velkou oporou jsou nám všichni pedagogičtí asistenti, bez jejichž práce a pomoci
bychom vše zvládali mnohem hůře.
Koncem dubna se konaly zápisy do přípravné třídy a 1. ročníku. Zároveň jsme evidovali množství žádostí o přestup do naší
základní školy. Vzhledem ke kapacitě školy
jsme mohli vyhovět pouze dětem s trvalým
bydlištěm ve spádovém obvodu. Naše původní predikce ovlivnila i tzv. zápisová turistika a tak se stalo, že jsme po řadě let nebyli
schopni vyhovět zájemcům z tuchoměřické
školy o přestup do 6. ročníku. Pochopitelně
to vyvolalo velké vášně mezi rodiči dětí
z Tuchoměřic. Považuji za důležité podotknout, že na tuto situaci nemá vliv počet
ukrajinských dětí v naší škole. Ukrajinské
děti se přijímají k 1. 9. 2022 podle zvláštního
zákona Lex Ukrajina nad rámec kapacity
školy a pouze do těch tříd, do kterých je to
vzhledem k počtu žáků možné.
Na závěr snad už jen pozvání na naši
školní Zahradní slavnost, kterou již tradičně
pořádá Klub rodičů. Přijďte se s dětmi
podívat! Kdyby vám to nevyšlo, přejeme
všem krásné léto a těšíme se na vás zase po
prázdninách
Mgr. Šárka Vondrová
ředitelka ZŠ a MŠ, Praha - Nebušice

„Rozmohl se nám tady takový nešvar“

P

řestože text v nadpisu tohoto krátkého
článku jsme si zapůjčili z báječné české
komedie, něšvar o kterém vám chceme
napsat není vtipný ani trochu. Problém, na
který bychom rádi upozornili se jmenuje
„zápisová turistika“. V Česku se rozmáhá
v několika posledních letech a v letošním
roce dorazila ve velké míře i do naší základní a mateřské školy v Nebušicích. Naše
základní škola má v posledních letech velmi
dobré jméno, což vyvolává fakt, že by ji rádi
navštěvovaly nejen děti, které do ní spádově
patří, ale i děti z okolních lokalit. Šance na
jejich zapsání je ale velmi malá, škola má
kapacitu 420 dětí (kapacita byla před 5 lety

navýšena v souvislosti s přístavbou o 120
míst) a je plná, jak se říká až po půdu. Výrazné zvýšení šance na přijetí dítěte do NAŠÍ
školy je, když má dítě trvalý pobyt v Nebušicích. A problém je na světě.
Věříme, že nebušáci, kteří umožnili svým
známým, kamarádům, příbuzným, aby své
dítě přihlásili k trvalému pobytu v Nebušicích, to mysleli dobře. Podívejme se ale
na problém z druhé strany. Kapacita školy
je naplněna a přijmout se každý rok může
jen tolik dětí, kolik jich školu v předchozím
školním roce opustí. Pokud nastane situace, a vezměme jako příklad třeba 1. třídy,
že bude u zápisu větší počet dětí než bude

volných míst, dojde k losování. Tam se pak
samozřejmě může stát, že dítě, které bydlí
v Nebušicích se svou rodinou, (která zde
žije třeba i mnoho let), nebude do naší školy
přijato a dítě, které bylo přihlášeno z jiné
obce nebo městské části cíleně jen z důvodu zápisu a v Nebušicích fakticky nebydlí,
přijato bude.
V současné době není proti tomuto
„nešvaru“ žádná obrana. Ani škola, ani
městská část nemá žádnou možnost tuto
situaci napravit. Nemalé finanční prostředky, které každý rok do naší školy městská
část investuje, by ale měly sloužit zejména
nebušickým dětem.
LK
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Centrum sociálních služeb Nebušice
M

ilí čtenáři a přátelé našeho zařízení,
všechny vás opět zdravím, a vážím si
toho, že si najdete trochu svého času na
následující řádky. Sluníčko nám dokazuje, že léto je nevyhnutelně za dveřmi
a je to krásné a osvěžující. Radost z toho
v našem zařízení mají nejen klienti, ale je
to povzbuzující i pro naše zaměstnance.
Jejich práce je posláním, ale i oni potřebují
injekci pozitivní a hřejivé nálady spojené
s létem, protože jejich práce je náročná
a vyčerpávající. To jistě potvrdí každý,
kdo se o někoho sám staral, či o něj bylo
postaráno. Takže dobíjení našich vnitřních
baterií může začít.
A že je toho v této neklidné době zapotřebí, o tom by nám mohla vyprávět i paní
Tania z Ukrajiny, která byla součástí hudebního odpoledne, které se konalo 11. května. Paní Tania prchla se svoji dcerkou
před válkou ze své vlasti a našla útočiště
v nabídnutém ubytování u paní tlumočnice
Aleny Hanusové, která ji k nám doprovázela
a besedovala s klienty o tom, co obnáší
práce tlumočníka. Paní Tania potěšila
posluchače z řad klientů svým krásným
zpěvem ukrajinských písní, české písně
připojil zas pan Milan Dvořák, komentátor televize, tlumočník a zpěvák. Zpěv,
vyprávění a malé pohoštění byla ta správná
kombinace, a pozitivní ohlasy na toto

krásné odpoledne, byly jednoznačné. Tento
dík patří našemu klientovi panu Františku
Lauerovi, který pracoval celý život jako
novinář a díky svým širokým kontaktům,
nám zajistil tuto milou návštěvu.
Na úplném konci května, proběhlo pod
záštitou pana starosty Městské části Nebušice naše tradiční grilování, které máme
všichni moc rádi. Mohlo se uskutečnit díky
sponzorským darům od rodin našich klientů, za což jim patří velký dík a odměnou jim
jistě byly veselé tváře spokojených klientů,
kteří se vydrželi bavit až do večerních hodin. Bohaté pohoštění, nádherné květnové
počasí, doprovodná živá hudba, tanec
a zpěv. Grilování se osobně zúčastnil i sám
pan starosta Komárek spolu s tajemnicí
úřadu paní Káškovou, jejich přítomnost je
pro naše klienty událost sama pro sebe.
Moc děkujeme za čas z jejich vytíženého
pracovního rozvrhu.
Dne 23. června se bude konat od
14 hodin další beseda pro klienty na téma:
Jak vzniká kniha. Vyprávět přijdou Zdeněk
Pospíšil, spisovatel a básník, výtvarník a akademický malíř Josef Velčovský
a spolumajitel tiskárny Martin Louda. Vše
o knihách a jejich vzniku. Součástí bude
i křest nového titulu, který pokřtí tajemnice úřadu Lenka Kášková.

Zprávičky z Klubu seniorů
Z

ačátkem jara, v dubnu, jsme vyjeli na jednodenní výlet na zámek Loučeń, počasí pěkné
nebylo, ale prohlídka komentovaná v dobových kostýmech byla velice zajímavá. V polovině května jsme byli na týdenním pobytu u Máchova jezera v hotelu, Bezděz, Několik výletů za skláři v okolí se nám moc líbilo, pěkné počasí a koupání v jezeře, plavba parníkem,
vše jsme si moc užili.
Do kraje Lužických hor se určitě budeme vracet, za týden jsme nestihli projet a prohlédnout všechna krásná místa. Na zpáteční cestě domů zastávka na zámku Sychrov nám
přinesla krásný zážitek z prohlídky zámku a dobrou kávu v přilehlé kavárně. Těšíme se
na společnou dovolenou letos v září na Chodsku, na níž zvu i nečleny klubu. Přidejte se
k nám. Přeji všem pěkné léto v pohodě a ve zdraví.
Jana Voldřichová,
vedoucí klubu

Připravujeme i besedu s provozovateli
kočičího útulku, a věříme, že to bude krásné a umňoukané odpoledne, které potěší
všechny milovníky těchto nezávislých
zvířecích kamarádů.
Tím to ale nekončí, protože připravujeme
pro aktivnější klienty několik výletů, které
jsou nyní ve fázi plánování.
Je vidět, že léto bude u nás v zařízení
aktivní a snad vynahradí poněkud izolovanější časy minulých let, kdy prioritou byla
ochrana zdraví klientů. Ta byla v našem
zařízení velmi úspěšná, protože nemoc zde
nikoho nezlomila, i když se nám nevyhnula.
Naštěstí se k nám prodrala až v rozvolněné
době, kdy už bylo k dispozici očkování.
My jako zaměstnanci jsme nezaháleli
ani v oblasti vzdělání a rozšiřovali jsme
si obzory v oblasti péče na konferenci
České asociace pečovatelské služby, která
proběhla v květnu za přítomnosti ministra
práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky pod názvem Zvyšování kvality pečovatelské služby – vnitřní a vnější zdroje.
Tímto bych se s vámi pro tentokráte
rozloučila a přeji vám všem prosluněné
a aktivní měsíce, které nabijí vaše vnitřní
baterie na celý další rok. Mějte krásné léto.
Eva Čapková,
Ředitelka Centra SSN
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Kvíz pro horká letní odpoledne

Jak znáš své Nebušice?
B

líží se další komunální volby. A tak asi
každý přemýšlí, co by se dalo v obci
vylepšit a vybudovat, aby naše obec byla
ještě krásnější a žilo se nám tu příjemně
a pohodlně. Ohlédneme-li se do historie,
zjistíme, že v uplynulých letech Nebušice
prošly velkým rozvojem a z malé vesničky
u Prahy se stala moderní městská čtvrť.
Co však o Nebušicích víme?
Pojďme si nyní udělat malý test a vyzkoušet své znalosti o obci, v níž spolu žijeme.
Připravili jsme pro tebe několik otázek
i s možnostmi odpovědí, z nichž jen jedna
je správná. Můžeš si tak při odpoledních
letních vedrech, při vlahých večerech,
samostatně anebo v kolektivu s námi
zasoutěžit. Věřím, že některé otázky pro
tebe budou hračkou, ale některé tě donutí
k zamyšlení. Správná řešení jsou uvedena
na straně 15 nebušického zpravodaje.
Pojďme na to!
1. Nebušice jsou již po staletí spjaty
s působností strahovských premonstrátů.
První písemnou zmínku o Nebušicích
bychom nalezli v jejich archívu v listině,
která pochází z roku
a) 1259
b) 1273
c) 1278
2. Součástí Nebušic byla kdysi i Jenerálka.
Ta byla však v roce 1960 připojena ku Praze.
Kdy se staly součástí Prahy Nebušice?
a) 1968
b) 1972
c) 1974
3. Nebušice jsou jednou dílkem z 57
městských částí Prahy. Praha samotná se
rozkládá na 496 čtverečních kilometrech
a žije v ní cca 1275 000 obyvatel. Nebušice
jsou jedna z menších částí. Žije tu kolem
3500 obyvatel. Víš jakou má rozlohu?
a) 368 ha
b) 457 ha
c) 612 ha
4. Každá obec, čtvrť města má svého
čelního představitele – hejtmana, rychtáře,
předsedu, starostu. Roku 1849 byl vydán
zákon, kde nejmenší správní jednotkou je
obec, kterou spravuje samosprávný sbor
v čele se svým starostou. V Nebušicích
se jich v čelní funkci vystřídalo již několik
desítek. Některý ve funkci setrval i několik

volebních období, jindy se z různých
důvodů starostové vystřídali i během
volebního období. Ing. Viktor Komárek
je současným starostou. Víš, kolikátým,
písemně doloženým dle nebušických
kronik, starostou Nebušic je právě on?
a) 26.
b) 29.
c) 33.
5. Dominantou Nebušic je bezesporu kostel
sv. Cyrila a Metoděje. Bez přemýšlení
řekneš, že tu stojí odjakživa. Ale není
tomu tak. Hned po dvouleté výstavbě byl
vysvěcen. Víš kdy to bylo?
a) 6. července 1881
b) 11. června 1883
c) 7. listopadu 1886
6. Kostel je nepřehlédnutelný a je vidět
opravdu odkudkoliv. Víš, jak je vysoká
kostelní věž?
a) 35 metrů
b) 37 metrů
c) 41 metrů
7. S kostelní věží souvisí i věžní hodiny
a zvony. Věžní hodiny jsou původní z roku
1886. Zvony však měly pohnutější historii.
V průběhu obou světových válek byly
zrekvírovány pro válečné účely, ale byly
vždy nahrazeny zvony novými. I když od
zrekvírování zvonů při 2. svět. válce se na

ně čekalo dlouhých 55 let. Víš kolik zvonů je
v současné době ve věži kostela?
a) 2 zvony
b) 3 zvony
c) 4 zvony
8. Nedílnou součástí každé větší obce
je škola. Dějiny veřejného školství
v Nebušicích se začaly odvíjet již za
Marie Terezie. Vyučovalo se v různých
nebušických budovách. První budova,
coby škola byla postavenav roce 1866.
Je to budova na Nebušické ulici č. p. 97
a stojí dodnes, ikdyž už jako škola neslouží.
Kapacitně přestala stačit již v polovině
minulého století a tak byla postavena
škola nová, ve které se po mnohých
modernizacích vyučuje dodnes. Budova
byla realizována během tří let podle
projektu významné české architektky Věry
Machoninové. Víš, ve kterém roce byla
otevřena?
a) 1956
b) 1958
c) 1962
9. Pěstitelské trhy, letní kino, koncerty,
pohádky pro nejměnší, besedy a další
akce se dnes pořádají ve „Staré vodárně“.
Zrestaurováním objektu, který se
nominoval i v soutěži Stavba roku, získaly
Nebušice nové komunitní centrum pro
setkávání obyvatel. Dříve však tato budova
opravdu sloužila jako vodárna. Víš, kdy
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byl dán do užívání první obecní vodovod
v Nebušicích?
a) 14. června 1912
b) 12. září 1920
c) 29. dubna 1923

mějším je sportovní spolek Sokol. Víš kdy
byl založen TJ Sokol Nebušice?
a) 4. června 1898
b) 18. září 1902
c) 16. května 1910

10. Už jsme si zvykli denně používat
autobusy MHD. Jezdíme za prací, zábavou,
nákupy a přijde nám to samozřejmé. Kdysi
to tak nebývalo. Víš, od kterého roku byla
v Nebušicích zřízena první pravidelná autobusová doprava?
a) 1925
b) 1931
c) 1934

12. Nedílnou součástí života Nebušic jsou
nebušičtí hasiči. Ti slouží ku prospěchu
obce již přes 140 let. Ačkoliv dříve byly
požáry četnější než dnes získal místní sbor
hasičů motorovou stříkačku poměrně
pozdě. Víš, kdy to bylo?
a) 1932
b) 1940
c) 1944

11. Součástí veřejného života obyvatel
Nebušic jsou i různé spolky. Tím asi nejzná-

13. Roku 1924 byl odhalen pomník nebušickým obětem první světové války. Pomníku
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vévodí sousoší „ Loučení vojína s rodinou“
od ak. sochaře Jiřího Svobody. Pod sochou
jsou na čtyřech deskách vyryta jména
padlých. Na deskách situovaných k severu,
východu a jihu jsou jména padlých, na západní desce jsou jména nezvěstných, kteří
se nikdy nevrátili.Víš, kolik jmen je vyryto
na všech čtyřech deskách?
a) 41
b) 47
c) 58
14. Nyní budou mít výhodu hospodyňky. Na
místě dnešního obchodu Albert kdysi stával
hostinec „ U Kubrů“. Ten byl však zbourán
a na jeho místě byla postavena prodejna
a řeznictví. Víš, kdy byla tato prodejna
otevřena poprvé?
a) 7. listopadu 1974
b) 15. října 1976
c) 8. května 1977
15. Sídlo Úřadu MČ Nebušice se v průběhu
času několikrát měnilo. Dnes sídlí v Domu
služeb na Nebušické č. p. 128. Kromě Úřadu
MČ Nebušice tu najdete i poštu, dětskou
doktorku, veterinářku, pneuservis, služebnu místní policie a další. Víš, kdy byl Dům
služeb uveden do provozu?
a) 1. března 1983
b) 1. září 1985
c) 1. dubna 1987
16. Na polích u Purkrabského háje vznikla
po sametové revoluci nová čtvrť Nebušic –
Malá Šárka. Součástí Malé Šárky je i mezinárodní škola. Víš, kdy byla otevřena?
a) 1994
b) 1997
Petr Kášek
c) 1999
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Při pořádné bouřce

mají hasiči plné ruce práce
V

pátek 20. května 2022 se na Prahu v podvečerních hodinách
přihnala na první pohled nenápadná bouřka, která ani netrvala
tak dlouho. Výsledkem však bylo množství popadaných stromů,
které zaměstnaly profesionální i dobrovolné hasiče na celém
území Prahy. Naší jednotce byl vyhlášen poplach prostřednictvím
operačního střediska ve 21:24 hodin. Jednalo se o spadlý strom
na železničním přejezdu v Liboci. Výsledkem tedy bylo přerušení
provozu automobilové i vlakové dopravy. Ještě v době našeho
výjezdu hustě pršelo a doznívaly poslední poryvy větru. Snažili
jsme se tedy jet co nejopatrnější, zejména abychom nenarazili
do žádné větve, kterých bylo cestou na silnici značné množství.
Na místě už nastal naučený postup – nastartovat pilu, proklestit
si cestu, odtáhnout kmeny a větve a zamést polámané větvičky
a listí. Silnice a koleje průjezdné a ani to netrvalo tak dlouho.
To jsme ovšem ještě netušili, co nás čeká. Hned ve vedlejší ulici
totiž spadl stoletý rozvětvený strom, který zabral celou silnici,
chodník a část zahrady protějšího domu. Nastala tedy scéna jako
ze Šípkové Růženky.
Mnohokrát jsme si mysleli, že už jsme se prořezali k hlavnímu
kmeni, ale jednalo se pouze o další rozvětvení. U pily se nakonec
vystřídali všichni a sama pila vystřídala dva řetězy. Bylo 23:45 hod.
a my jsme se mohli vrátit do Nebušic. Cesta zpátky už byla klidná,
dokonce původní dusno vystřídala svěží noc. Teď už jen ze sebe
sundat promáčené a špinavé věci, letmým pohledem na hodinky
zkontrolovat, že už je vlastně zítra a honem domů.
V sobotu 21. května jsme se ještě kolem poledne probojovali
přes kolotoče a další atrakce k jednomu spadlému stromu
v Nebušicích. Byl ale nakloněný a vysoko, takže na místo dojela
ještě profesionální jednotka ze stanice Petřiny s automobilovým
žebříkem.
Džarda Krulík,
velitel jednotky
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Novinky ze Staré vodárny

P

o delší covidové odmlce se nám znovu
podařilo zorganizovat pěstitelský trh ve
Staré vodárně, který se konal 21. května.
Máme z něj velikou radost a to především
díky našim prodejcům a návštěvníkům,
bez kterých by to nešlo. Na trh nám vyšlo
krásné počasí, které dodalo tu správnou
chuť dobrému vínu, točenému pivu,
dobrotám z grilu a sladkým domácím
zákuskům. Příjemně teplé počasí vybízelo
k delšímu posezení kolem nebušického
Panského rybníka či na zahradě Staré
vodárny. K různorodým stánkům s jídlem,
doplňky, oblečením atd. nám atmosféru

dokreslila hudba kapely LIMO. V pátek
3. června se v letním kině promítala
komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel
a filmový zážitek doplnilo jako vždy dobré
víno, nějaké ty slané i sladké dobrůtky
a příjemná atmosféra.
A na co se můžete těšit na podzim?
17. září nás čeká podzimní pěstitelský trh,
na který se moc těšíme a 11. prosince si
snad po vynechaných covidových letech
užijeme adventní trh ve zrekonstruované
Staré vodárně. Budeme se na vás těšit
a přejeme vám krásné léto!
AR

Čáry s hasiči

S

obotní večer po celé zemi patřil Filipojakubské noci. Ne jinak tomu bylo i u nás
v Nebušicích, kde se pálení čarodějnic po
dvou letech opět ujali nebušičtí hasiči. Za
pomoci finančních příspěvků od MČ Praha –
Nebušice a hl. m. Prahy, jsme připravili
oslavu tohoto lidového zvyku. Hranice,
občerstvení a v neposlední řadě velmi příjemné počasí navodilo perfektní atmosféru
pro desítky lidí, které na Starou vodárnu
dorazily. Děkuji za návštěvu a budeme se
těšit na Rozloučení s prázdninami 3. září.
Karel Tregner, hasiči Nebušice

Oslava dětského dne ve Staré vodárně
Kruh přátel
nucené pauze jsme za podpohudby Nebušice Porycovidové
naší MČ opět mohli pro děti uspořádat

K

onečně se nám podařilo opět zahájit
sezonu koncertů. Kruh přátel hudby
připravuje jarní a podzimní koncerty
pro milovníky vážné hudby. Letos se
uskutečnily: 22. února zahrálo Trio incendio
v sále HAMU na Malostranském náměstí,
15. března na faře v Nebušicích zahráli
studenti AMU skladby W. A. Mozarta, B.
Martinů a K. Francka, 5. dubna jsme opět
na faře přivítali Klavírní kvarteto Josefa
Suka s recitací herečky Taťjany Medvecké
a závěrem jarní sezony 7. května zazněl
koncert španělské hudby v sále Staré
vodárny. Všechny koncerty opravdu potěšily
a vytvořily pohodové chvilky, které jsou
v současnosti tak důležité.
Na podzim bude KPH v konání koncertů
pokračovat. Termíny i další podrobnosti
budou zveřejněny na stránkách úřadu MČ
a na facebooku Stará vodárna. Těšíme se na
všechny milovníky hudby!

Za KPH Vlasta Pešková

oslavu jejich svátku. V zahradě Staré vodárny byly připraveny zábavné úkoly, za jejichž
splnění děti získaly odměnu a nakonec se
ještě pobavily při pohádkovém divadelní
představení. Všichni vypadali spokojeně, jen
rodiče a prarodiče občas řešili, zda koupit
další cukrovou vatu nebo jak rychle usušit
své dítě zmáčené při hře u pumpy nebo při
„hašení“ domečku.
Děkujeme našim deváťákům (současným
i bývalým) a nebušickým hasičům za jejich
pomoc.

Rodinné centrum Nebušice
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O nebušických ulicích
a jejich názvech
P

řečtěte si další díl seriálu o názvech nebušických ulic. Téměř veškeré informace jsou čerpány z Pražského uličníku - encyklopedie
názvů pražských veřejných prostranství. K některým názvům ulic jsme
žádné informace nezjistili, ale i tak alespoň názvy ulic uvádíme. Pokud
by někteří pamětníci věděli o názvech ulic víc, budeme moc rádi, když
se s námi o informace nebo vzpomínky podělí.
Kádnerova
Otakar Kádner (1870-1936), český pedagog, zabýval se dějinami
pedagogiky. Jeho otec učil od roku 1872 na místní škole
v Nebušicích. Ulice existovala před rokem 1948, pojmenována byla
roku 1955. Některé prameny uvádějí jako původní pomístní název Na
louži.
Ke Strži
Název ulice podle směru. Cesta zde byla již před rokem 1945 a jako
ulice byla pojmenována pravděpodobně mezi lety 1948 - 1955.
Koncová
Název ulice podle charakteru-nachází se na okraji Nebušic.

Ke hřišti
Název ulice podle směru. Ulice existovala před rokem 1948, název
Ke Hřišti dostala zřejmě mezi lety 1948 - 1955 a po připojení Nebušic
k Praze roku 1968 byla přejmenována pro duplicitu (ulice toho
jména byla již na Praze 8).
Koťátkova
Nezjišťeno, pravděpodobně se jedná o místního občana.
Krátká
Název podle charkteru. Ulice vznikla po roce 1947, po připojení
Nebušic k Praze roku 1968 byla přejmenována.
Lovecká
Původ názvu nezjištěn.
Libocká
Původní název podle směru k Liboci. Komunikace existovala již
kolem roku 1947, pojmenována byla mezi lety 1947 - 1955 a po
připojení Nebušic k Praze roku 1968 byla přejmenována pro
duplicitu.
LK

Animovaný dokument Stará vodárna
S

polek Loutky bez hranic,
který sídlí v Nebušicích,
otevřel ve spolupráci s tvůrčí
skupinou AniDěti v září roku
2020 víkendový kurz animovaného filmu určený dětem od 7 do 15 let.
Cílem tohoto kurzu bylo naučit účastníky
základům filmové animace a to prostřednictvím autorské tvorby animovaného dokumentu o stavbě nebušického vodovodu
před sto lety. Všechna setkání probíhala
samozřejmě ve Staré vodárně, která nám
poskytla příjemné pracovní prostředí.
Děti se během kurzu naučily různé druhy
filmové animace: ploškovou, loutkovou,
kreslenou, pixilaci. To vše pod vedením
zkušených lektorek Kateřiny Knappové,
Vericy Pospíšilové Kordić a Dory Bouzkové.
Scénář filmu a zpracování jednotlivých
scén jsme vymýšleli společně, děti naplno
uplatnily svou jedinečnou fantazii a přes
široký věkový rozptyl dokázaly skvěle spolupracovat ve skupině i individuálně.
Navzdory veškerým pandemickým
peripetiím se skupina mladých tvůrců
nerozpadla a letos v květnu jsme dokončili
filmařské práce. V září tohoto roku chystáme slavnostní premiéru, na kterou jste
tímto srdečně zváni. Přesný termín a čas
konání včas zveřejníme.
Animovaný dokument Stará vodárna
vznikl v rámci projektu „Živá kronika aneb
Vím, kde bydlím“ nebušického spolku

Loutky bez hranic za finanční podpory MČ
Praha - Nebušice, Magistrátu hl. m. Prahy
a Ministerstva kultury České republiky.
Autorka článku a fotografií
Dora Bouzková
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Šachy v Nebušicích

P

o dvouleté covidové pauze se šachové aktivity v Praze opět obnovily. Pro
dospělé hráče byl nejdůležitější Přebor
Prahy družstev ve standardním šachu.
Ten má čtyři úrovně: Pražský přebor, I., II.
a III. třída a Sokol Nebušice hrál doposud
v té nejnižší III. třídě. V letošními roce se
podařilo, s výjimkou jedné remízy, všechny
zápasy ve skupině vyhrát a postoupit do II.
třídy. Členy týmu jsou většinou rekreační
šachisté z Nebušic a blízkého okolí a postup
byl vítaným úspěchem.
V oblasti mládeže probíhal ve škole jako
každý rok šachový kroužek. Navštěvovalo
ho 12 dětí, které byly rozdělené do dvou kategorií pro slabší a silnější hráče. Lektorem
byl absolvent místní školy a loňský mistr

ČR Matouš Hlavina. Budeme doufat, že se
v kroužku objeví podobný talent, který bude
následovat jeho úspěchy.
Z účastníků kroužku dosáhla nejlepšího
úspěchu Vera Florina, která skončila na první místě v kategorii dívek do 8 let v Přeboru
Prahy jednotlivců v rapid šachu.
Po dlouhé pauze bylo možné opět zorganizovat i školní turnaj o nejlepšího hráče
základní školy Nebušice. Turnaj se hrál ve
dvou kategoriích 1.-5. třída a 6.-9.třída
a zúčastnilo se ho rekordních 46 hráčů.
Oproti poslednímu ročníku před covidem
bylo účastníků dvakrát tolik.
O organizaci se postarali paní učitelka
Anna Malá a Jan Hruška, předseda šachového oddílu Nebušice. Vítězem v kategorii

1. místo Vera Florina
1.-5- třída se stal Jiří Malý, vítězem v kategorii 6.-9. třída se stal Jiří Limburský. První 6
hráčů z každé kategorie pak reprezentovalo
školu na Přeboru Prahy školních družstev.
Tam byla konkurence silná a družstvo mladších žáků skončilo na 27. místě a starší žáci
se umístili na 17. místě.
V letošním roce slaví šachový oddíl Sokol
Nebušice 10 let od svého založení. Pokud by
měl kdokoliv zájem se připojit, tak uvítáme
hráče všech výkonností.

Účastníci přeboru ZŠ Nebušice

O pohár starosty Nebušic

V

sobotu 28. 5. proběhl na antukových kurtech Tenis centra Mandlík již
osmý ročník turnaje tenisové čtyřhry.
Sešlo se celkem 10 dvojic, které se rozlosovaly do dvou skupin. V nich se
hrálo systémem každý s každým na jeden set začínající od stavu 2:2.
Většina zápasů, především ve sk. A byla velmi vyrovnaná, dvakrát rozhodoval tie break.
Před následným pokračováním play off a nasazením do čtvrtfinále byl
konečný stav skupin takový:

Skupina A 	
1.místo Novotný/Novotný
2.místo Tvrz/Vrtilka
3.místo Richter/Hanus
4.místo Štěpánek/Buddeus
5.místo Zátka/Šinko

Skupina B
1.místo Fišer/Chalupa
2.místo Zeman/Kudrna
3.místo Říha/Pechr
4.místo Smetana/Palát
5.místo Ondra/Filip

Týmy z pátých míst si zahrály o cenu útěchy a navrch měla dravost nejmladší ze všech zúčastněných dvojic nad tou i věkově nejzkušenější, když Ondra/
Filip porazili Zátku/Šinka ve velmi dlouhém zápase 6:4.
Ostatní hráli čtvrtfinále s těmito výsledky:
A1) Novotný/Novotný nedali moc šancí B4) Smetana/Palát a zvítězili 6:2.
A3) Richter/Hanus srdnatě bojovali s B2) Zeman/Kudrna ale ti byli nad jejich
síly 3:6.
Další vyrovnaný zápas a vlastně takové malé nebušické finále
nám nabídli finalisté z předchozích ročníků A2) Tvrz/Vrtilka proti B3)
Říha/Pechr
i zde měla nakonec navrch výše postavená dvojice 6:4.

Ing. Jan Hruška
Předseda šachového oddílu
Sokol Nebušice

V posledním čtvrtfinále zaskočili na začátku zápasu
A4) Štěpánek/Buddeus favority turnaje B1) Fišer/Palát.
Ti se však za stavu 4:4 vzpamatovali a dvěma čistými gamy ukončili zápas
6:4.
Poté se na jednom kurtu dohrávalo play off a na druhém play out
o konečné umístění na 5.- 8. místě.
V prvním semifinále porazili až nečekaně lehce Zeman/Kudrna otce se
synem Novotný/Novotný 6:2
V tom druhém měli dobře nakročeno do finále Tvrz/Vrtilka, když vedli 4:1
a 40:15 při podání Tomáše Vrtilky, ale pak jako by si vzpomněli na památný
kolaps J. Novotné proti S. Grafové ve finále Wimbledonu ’93 a i oni odešli
poraženi 4:6.
Oba prohraní semifinalisté získali poháry za třetí místa.
Finále nabídlo dramatickou podívanou, když se Zeman/Kudrna vzburcovali
za stavu 0:3 otočili zápas na 4:3, aby vzápětí Fišer/Palát znovu strhli vedení
i vítězství na svou stranu a vyhráli 6:4.
Konečné celkové pořadí:
1.místo - Fišer/Palát
2.místo - Zeman/Kudrna
3.místo - Novotný/Novotný
3.místo - Tvrz/Vrtilka
5.místo - Říha/Pechr
6.místo - Smetana/Palát
7.místo - Richter/Hanus
8.místo - Štěpánek/Buddeus
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi Nebušic panu V. Komárkovi a MÚ
Praha-Nebušice za podporu a možnost pokračování v tomto turnaji.
HB
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Velkoobjemové
kontejnery na bioodpad

Dejme odpadu druhou šanci

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
organizuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.
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 3 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 MČ Praha-Nebušice budou ve II. pololetí r. 2022 velkoobjemové kontejnery na bioodpad přistaveny:

Ve vašich černých popelnicích končí velké množství materiálu, který by si zasloužil
vytřídit, je to skoro ¾ obsahu nádoby. Za popelnici na směsný odpad platíte dle
velikosti a frekvence svozu. Praha vám přitom nabízí mnoho služeb bezplatně.

Čím více toho vytřídíte, tím méně za svou černou popelnici zaplatíte.
Nejlepší odpad je však ten, který nevznikne.
Jak v Praze můžete třídit odpad a nakládat s ním?

•

•

Stanoviště tříděných složek – barevné kontejnery ve veřejném prostoru nedaleko vašeho domu.
Na všech stanovištích můžete odložit:
Na vybraných stanovištích můžete odložit:
• papír
• kovy, nápojové kartony
• plast
• jedlé oleje a tuky
• sklo
• drobné elektrozařízení
• textil
Popelnice na rostlinný bioodpad – objednat hnědou nádobu ke svému domu můžete na
stránkách bioodpad.praha.eu nebo u svozových společností.
Sběrné dvory – většinu typů odpadů včetně velkoobjemového, nebezpečného, stavebního či
elektrozařízení můžete odložit v jakémkoliv z 19 sběrných dvorů v Praze.
Re-use pointy – předměty, které je možné dále využít (nábytek, knihy, nádobí, potřeby pro
děti atp.), můžete odložit ve vybraných sběrných dvorech. Nabídnout i získat předměty můžete
v aplikaci praho.nevyhazujto.cz.
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na bioodpad jsou umisťovány na konkrétní
místo v konkrétním čase. Informace najdete na webových stránkách vaší městské části.
Stabilní a mobilní sběr nebezpečných odpadů – konkrétní místa a časy najdete na webových
stránkách vaší městské části.
Kompostárna ve Slivenci a sběrné místo bioodpadu v Malešicích.

•
•

Zmenšete co nejvíce objem odpadu – sešlápněte, roztrhejte, nalámejte jej apod.
Dávejte do nádob (nikoli vedle) jen to, co tam skutečně patří.

•
•
•
•
•

Třídíte správně?

KDY

KDE

V KOLIK

v sobotu 16. 07. 2022

Pod Hláskem a Pod Novou školou

09.00 – 12.00 hod.

v sobotu 30. 07. 2022

U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 20. 08. 2022

Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 24. 09. 2022

Pod Hláskem a Pod Novou školou

09.00 – 12.00 hod.

v sobotu 22. 10. 2022

U Pohádky a Nad Želivkou

09.00 – 12.00 hod.

v sobotu 12. 11. 2022

Sichrovského a V Hliništi

09.00 – 12.00 hod.

Správné odpovědi ze strany 8-9
1b; 2a; 3a; 4b; 5c; 6b; 7c; 8b; 9c; 10a; 11c; 12b; 13c; 14b; 15a; 16b

Velkoobjemové
kontejnery na smíšený odpad
Na základě pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů
vypracovaných Magistrátem hl. m. Prahy
BUDE KONTEJNER NA SVÉM STANOVIŠTI V PONDĚLÍ, VŽDY
OD 14.00 DO 18.00 HODIN, TEDY POUZE 4 HODINY.
SOUČÁSTÍ PŘISTAVENÍ KONTEJNERU JE OBSLUHA, KTERÁ
KOORDINUJE UKLÁDÁNÍ ODPADŮ.
Do těchto kontejnerů nesmí být umisťovány tyto odpady:
- stavební suť, komunální odpad, pneumatiky, železný šrot
a jiné kovy, sklo, plasty, papír, bioodpad, živnostenský odpad
a nebezpečný odpad.
Do kontejnerů je možné odložit:
- starý nábytek, koberce a linolea, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
V II. pololetí roku 2022 se umísťují kontejnery na stanovištích
takto:
KDE

KDY

V areálu zdraví vedle trafostanice proti ulici U Pohádky

20. 06.

V ulici Pod Hláskemu trafostanice

27. 06.

V Sichrovského ulici na rohu ulice V Hliništi

-

Hornofova ulice na rohu ulice U Sokolovny

18. 07.

Co se stane s odpadem, který vytřídíte?

1,4 kg papíru =
1 výtisk Babičky
od B. Němcové

0,5 kg vytříděného skla =
nová sklenička

50 PET =
fleecová bunda

145 kg bioodpadu =
80 kg kompostu

Odpad z černých popelnic se dál netřídí. Převážná většina jejich obsahu míří do ZEVA v Malešicích, což je zařízení, které odpady energeticky využívá. Jeho základní výstupy jsou energie, teplo,
škvára, popílek a železo. Zbytek odpadu, který kapacitně ZEVO nemůže přijmout, skončí na skládce.
Děkujeme, že třídíte a dáváte odpadům druhou šanci.
Máte-li problém, chcete-li
více informací:
odpady.praha.eu
bioodpad.praha.eu
reuse.praha.eu
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Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů v roce 2022
křižovatka ul. Nebušická x K Noskovně 09.20 – 09.40 hod.
křižovatka ul. U Pohádky x K Lažance 09.50 – 10.10 hod.
10. 09. 2022 - sobota
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
739412393, 604705036.
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), jedlý olej a tuk
v uzavřených PET lahvích, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva,
baterie a akumulátory.
V rámci mobilního sběru není možné odevzdat stavební odpady
a elektrozařízení.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat
zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané
povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení
trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou
využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy
nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
Pokud občané zjistí jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem, mohou kontaktovat odbor ochrany
prostředí Hlavního města Prahy na tel.: 236 004 672.
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Přehled akcí v Nebušicích
červen - listopad 2022
27. 6. pondělí
od 15 hod.

Zahradní slavnost

28. 6. úterý
od 18 hod.

Veřejné plánovací setkání
k území Nebušice-západ

v jídelně ZŠ Nebušice
vchod vlevo od schodiště

3. 9. sobota
od 13 hod.

Rozloučení s prázdninami

u ZŠ Nebušice
pořádá SDH Nebušice

11. 9. neděle
od 15 hod.

Královna barev

17. 9. sobota
11-16 hod.

Podzimní pěstitelský trh

23.-24. 9.
pátek-sobota

Komunální a senátní volby

28. 9. středa
od 14 hod.

Svatováclavské slavnosti

8. 10. sobota
10-16 hod.

Pražské skokové derby

8. 10. sobota
od 15 hod.

O Palečkovi

divadelní představení pro děti
v sále Staré vodárny
pořádá MČ Praha-Nebušice

5. 11. sobota
od 15 hod.

Legenda o sv. Martinovi

v sále Staré vodárny
divadelní představení pro děti
pořádá MČ Praha-Nebušice

11. 11. sobota
od 17 hod.

Svatomartinský
lampionový průvod

na hřišti základní školy
pořádá Klub rodičů při ZŠ Nebušice

divadelní představení pro děti
v sále Staré vodárny
pořádá MČ Praha - Nebušice

u Staré vodárny

v ZŠ Nebušice

pořádá Rodinné centrum Nebušice
za podpory MČ Praha-Nebušice

jízdárna na Gabrielce
pořádá PJK Gabrielka

bude upřesněno
pořádá Rodinné centrum Nebušice
za podpory MČ Praha-Nebušice

Další akce se připravují, ale nejsou ještě definitivně potvrzeny. O jejich konání vás budeme včas
informovat na plakátech a webu MČ www.prahanebusice.cz

Periodický tisk MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6, IČ: 00231215.MK ČR E 10258
Vydání červen 2022, vyšlo dne 17. 6. 2022 v nákladu 1050 výtisků. Příští vydání vyjde 25. 11. 2022 a uzávěrka bude 11. 11. 2022.
Za MČ Praha - Nebušice připravují Hana Sekerová a Pavel Klenovec. Tiskne ALTAIR Grafické studio s. r. o.

