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Milí nebušáci,
tak snad máme už definitivně za sebou jedno z nejtěžších polistopadových
období. Pevně věřím, že jsme vše zvládli
a už žijeme v o hodně větším klidu, než
před čtyřmi měsíci.
Hned na začátku tohoto úvodníku bych
chtěl moc poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do pomoci druhým, a to
jakoukoliv činností. Je až neuvěřitelné,
jak se jako národ umíme vzedmout a jak
se v nás probudí nekonečná empatie
a velká nutnost pomoci druhým a zapojit se do všeho, co prospěje a pomůže.
To je opravdu obdivuhodné a jsem moc
hrdý, že nebušáci nebyli vůbec stranou
a pomoc od lidí, co začali šít roušky, zajišťovat ochranné pomůcky, dezinfekci a distribuci hlavně k seniorům, jako
k nejohroženější skupině obyvatelstva,
byla obdivuhodná. Toto jsou věci, které
nás určitě posouvají zase o velký kus dál
a ujišťují, že se pořád umíme semknout
a nečekat jen, že se o nás postará stát,
ale jsme schopni zabrat sami.
Velký dík a obdiv patří vedení naší
školy, kde už dlouho probíhala výuka dle
nejmodernějších technologií a v tomto
období se vše zúročilo. Myslím, že veřejná pochvala od ministra školství Pla-

gy je toho důkazem. Naše škola a školka
vzkvétají a dík patří vedení a všem zaměstnancům, kteří se na tomto skvělém
jménu podílejí.
Stejně tak musím hluboce poděkovat
vedení Centra sociálních služeb, které
bylo a zatím stále je v největším ohrožení. Pod vedením paní ředitelky Čapkové
byl nastolen přísný režim a za to bych jí
chtěl vyseknout velkou poklonu. I když
pro naše seniory bylo toto období, kdy
se nemohli stýkat se svými příbuznými
dlouhé a náročné, podařilo se udržet nákazu mimo centrum, a tím zajistit zdraví
všem a o to jde hlavně. Je to to nejdůležitější. Proto bych rád poprosil ty, kteří se
chystají navštívit své příbuzné v centru,
aby dbalivšech pokynů a dodržovali bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná.
Děkuji.
Velký dík patří i našim hasičům, kteří
se aktivně zapojili do všeho potřebného,
zejména do čištění prostor pomocí ozonu
a to hlavně ve škole a školce.
Během celého tohoto složitého období náš úřad pracoval naplno a velký dík
patří i všem zaměstnancům. Chvilkami
to na úřadě vypadalo jako v krejčovské
dílně (šití roušek) a chvilku zase jako
v chemické laboratoři (rozlévání a distribuce dezinfekce a ochranných pomůcek).

Nasazení a ochota byly obrovské a chtěl
bych všem moc od srdce poděkovat.
Věřme, že nejhorší máme za sebou,
naučili jsme se čelit dalšímu nebezpečí,
které jsme ne úplně znali a hlavně jsme
si potvrdili, že jsme parta, která se umí
postavit čemukoli a zvládne vše.
Chtěl bych Vám moc popřát krásné
prázdniny a hlavně zdraví, spokojenost
a jen dobré lidi okolo.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Obecní wifi hotspoty,
zřízené MČ Praha - Nebušice
Městská část zřídila wifi hotspoty pro příležitostné využití internetového připojení zdarma. Všichni občané Nebušic tak mohou využívat pohotový a poměrně rychlý internet.
V zobrazení dostupných sítí si vyberte „NEBUSICE free“. Pro
připojení není třeba zadávat heslo. Zvolte připojit. Po připojení
je vám zobrazena informační stránka s logem MČ a krátkým informačním textem. Po zakliknutí souhlasu můžete pokračovat na
internetové připojení.
Připojení je dostupné každému, ale není šifrované. Rádi bychom vás v této souvislosti upozornili, že nešifrované připojení
je méně bezpečné pro přistup do bank apod.
Signál je vysílán z věže kostela, ze střechy základní školy a ze
střechy CSS Nebušice. Pokrytí signálem je zaměřeno na následující prostory:
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

zastávka autobusu K Noskovně
okolí prodejny Albert
oblast před Starou vodárnou
park před školou a zastávka Škola Nebušice
čekárna praktické lékařky.

Signál špatně prochází listovím stromů. Pokud chcete mít dobrý příjem, je třeba zohlednit polohu příjmu tak, aby výhled na
vysílač byl nezakrytý. Berte na vědomí, že wifi poskytuje signál
nezaručený, tedy jde o službu „tak, jak je“.

Připojení není určeno pro trvalé využití, proto po nastavené
době hotstpot klienta odpojí a pokračování umožní až po pauze.
Necháme nyní toto nastavení a na konci prázdnin provedeme
revizi s případnými úpravami.
Prosíme, využívejte službu tak, abyste:
⬛ neporušovali autorská práva
⬛ hotspot nepřetěžovali, například stahováním filmů a videí
⬛ nesnažte se v síti skenovat, odchytávat komunikaci, či síti
škodit
⬛ zjištění hříšníci mohou být z užívání vyloučeni.
Děkujeme za porozumění a přejeme příjemnou zábavu.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice
Michal Kraus
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Zahrada u Staré vodárny
se proměňuje v krásný prostor

Již dlouho a v každém čísle vás pravidelně informujeme
o všem, co se děje ve Staré vodárně. V tomto čísle zpravodaje bychom se rádi věnovali zahradě, která se postupně stává
opravdovým skvostem. Během zimy a jara zahrada prošla celkovým vyčištěním, odstraněním náletů dřevin a odborným prořezem všech stromů. Bylo vyčištěno jezírko, kde je dnes krásná
průzračná voda a všude byla vyseta nová tráva. Jak můžete vidět
na titulní fotografii, tak zahradě se náramně daří a moc se těší
na první akce pro veřejnost.

V dubnu bylo zahájeno projektování dovybavení kavárny (kuchyně, židle, stoly), vybavení sálu židlemi a audiovizuální technikou. Pevně věříme, že se vše do konce roku zvládne a Stará
vodárna tak bude komplet připravena na kulturní a společenské
akce.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat vše lidem, kteří se o Starou vodárnu starají, pomáhají s akcemi a pořádáním například
trhů nebo kin.
Ing. Viktor Komárek, starosta MČ Praha - Nebušice

Technika ve Staré vodárně
V současné době probíhá další etapa
vylepšení prostoru po rekonstrukci Staré
vodárny finálním výběrem audiovizuálního zařízeni. Na základě projektové dokumentace uvažujeme o co nejlepší možné variantě projektoru a ozvučeni, aby
pořádání oblíbených filmových večerů
a dalších kulturních akcí, svým technicky

kvalitním provedením odpovídalo příjemnému prostředí Staré vodárny. Současně
probíráme s odborníky efektové osvětlení prostoru malého sálu pro pořádání
komorních koncertů. Stávající zářivkové
osvětleni je spíše určeno k příležitostem,
jako jsou farmářské trhy nebo podobná
komunitní setkaní a osvětlují prostor víc

průmyslově, než esteticky. Proto interiér doplníme jednoduchým divadelním
osvětlením pro vytvoření příjemné atmosféry. Doufáme, že nás nečekají žádná
další omezeni a setkáme se nejpozději po
prázdninách na další kulturní akci ve Staré
vodárně.
MB

Rekonstrukce ulic pokračuje
Lokalita Pohádka

Dubová. Chtěli bychom touto cestou moc
poděkovat především zhotoviteli, firmě
RENEX s. r. o., která i ve velice složitých
podmínkách z důvodu pandemie Covid-19,
dokončila vše v termínu a vysoké kvalitě
provedení celého díla. Zároveň jste si určitě všimli, že během rekonstrukce komunikací došlo i k výměně veřejného osvětlení
v uvedených ulicích. Přejeme všem příjemné užívání všech nových komunikací
a prosíme, neparkujte na chodnících, nejsou k tomu určeny!
Na přiloženém obrázku jsou vyznačeny
zrekonstruované ulice.

Začátkem měsíce května byla dokončena poslední z ulic v celé lokalitě Pohádka
včetně zajímavě navržených a vybudovaných křižovatek. Postupně byly rekonstruovány ulice Pod Hájovnou, K Lažance,
Na Závěji, Lovecká a jako poslední ulice

rátem HMP zajistit kompletní výměnu veřejného osvětlení.

Rekonstrukce ulice V Sídlišti,
U Pohádky a Sichrovského

Posledním velký stavebním zásahem
v lokalitě Pohádka je rekonstrukce ulic
V Sídlišti, U Pohádky a části ulice Sichrovského. Jelikož se jedná o dvě na sebe
navazující komunikace, tak projekt byl
rozdělen na tři etapy. První etapa je rekonstrukce ulice V Sídlišti od ulice Nad
Želivkou až po ulici U Pohádky. Děláme
vše pro to, aby tato etapa začala a byla
dokončena ještě v letošním roce. Druhou
etapou je rekonstrukce ulice U Pohádky,
která by měla proběhnout v roce 2021.
Vše bude záležet na dostupných finančních prostředcích od Magistrátu hl. m.
Prahy (MHMP). Z médií víme, že situace je

Rekonstrukce ulice
Pod Starou školou

Přibližně v polovině června bude předáno staveniště pro rekonstrukci ulice Pod
Starou školou. Kompletní rekonstrukce by
dle smlouvy se zhotovitelem měla trvat
115 dní. I tady se nám podařilo s Magist-
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Situace odpovídá podkladu katastrál
hranice parcel
parcelní číslo, k.ú. Nebušic
Investor:

MČ Praha - Nebušice

Hlavní projektant:

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Pavel Jeřábek
Projektant:
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Poznámka 1:
Povrchové armatury sítí (šoupátka, hydranty, poklopy, mříže) se výškově upraví
do úrovně nově navržených povrchů. V případě nevyhovujícího stavu stávajících
poklopů, mříží a krycích hrnců, budou dodány nové.

Ing. Pavel Jeřábek

Objekt:

+60

Poznámka 2:
Jednotlivé asfaltové konstrukční vrstvy je nutné napojovat na stávající vozovku
stupňovitě tak, aby nevznikala průběžná spára, viz vzorové řezy! V místech styku
nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, očistí a vyplní trvale
pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (TPZ). To samé bude provedeno
i u všech pracovních spojů!
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Rekontrukce ulice Pod starou školou

pokračování na straně 4

Oprava ulice Pod S
Praha 6 - Neb

B. Souhrnné řeše
Název přílohy:

Koordinační situa
(výřez)
TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM
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Rekonstrukce ulic pokračuje
pokračování ze strany 3

v současné době katastrofická a rozpočet
MHMP je v hlubokém propadu. Poslední
třetí etapou je rekonstrukce ulice V Sídlišti v úseku od ulice U Pohádky až po
ulici Dubovou a část ulice Sichrovského.
I v tomto případě musíme doufat v možnost čerpání dotací od MHMP. Byli bychom
rádi, kdyby se podařilo zahájit práce ve
druhé polovině roku 2021 nebo hned na
začátku roku 2022. Je zapotřebí ještě zmínit, že chystané rekonstrukce uvedených
ulic, které na sebe navazují, jsou poměrně
složitým procesem, hlavně v návaznosti na dopravní obslužnost. Proto se celý
projekt rozdělil na tři etapy, aby občané
měli kde parkovat a měli zachován přístup
ke svým domům.
Předem děkujeme za trpělivost a pochopení. Určitě to stojí za to a v krásně
opravených ulicích se vám bude lépe žít.

Po velice složitých jednáních se též podařilo zajistit rekonstrukci povrchu komunikace Truhlářka od ulice U Gabrielky až
k ulici K Sanatoriu, kterou bude zajišťovat TSK a.s. (Technická správa komunikací). Oprava povrchu by měla začít koncem
září 2020.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušice

Ulice Truhlářka

Navýšení daně
z nemovitosti

DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ul. Truhlářka, Praha - Nebušice

Ulice Truhlářka se dočká
veřejného osvětlení a opravy
povrchu vozovky

Vedení MČ se podařilo zajistit finanční
prostředky na opravu komunikace Truhlářka a společně s MHMP projekt na vybudování veřejného osvětlení. V průběhu
prázdninových měsíců by měla být zahájena výstavba tohoto veřejného osvětlení
a výměna kabelů PRE v úseku od Jehněčího dvora až po ulici U Gabrielky.

Ulice Pod starou školou

Bytový dům Rezidence
Hájovna se začne stavět

Musím se vám přiznat, že tento článek se mi píše opravdu těžce. Bohužel, tento velký
problém jsme zdědili po minulém vedení MČ z období 2008-2014. Jedná se o nepřiměřeně velký bytový dům o 16 bytových jednotkách, který se staví v ulici Pod Hájovnou,
přibližně 7 metrů od lesa, a který v nízké zástavbě rodinných domů nemá co dělat. Minulá vedení MČ udělala nešťastná rozhodnutí a s touto velkou stavbou svým souhlasným stanoviskem z 26. 8. 2008 pro vydání územního rozhodnutí a 12. 12. 2012 pro vydání
stavebního povolení souhlasila, a tím dala zelenou této velké stavbě. I když se následně
snažilo vedení MČ stavbě zabránit, územní rozhodnutí už bylo dne 23. 8. 2010 pravomocné. Objem a velikost stavby byly již bohužel schváleny. I když se bývalé vedení MČ
v následném období snažilo odvoláními stavbě zabránit, bylo neúspěšné. Nově vzniklé
vedení MČ vzešlé z voleb 2014 se po celou dobu spolu s vlastníky okolních nemovitostí
všemi možnými způsoby snažilo rozporovat stavební povolení. Stavebník však vše doložil a upravil tak, že stavební odbor MČ Praha 6 (nemohl konat jinak) vydal stavební
povolení. Proti tomuto stavebnímu povolení se vlastníci okolních nemovitostí odvolali
k MHMP. Odvolací orgán jejich námitky zamítl, a tak stavební povolení nabylo platnosti.
Politováníhodné je, že vše způsobila dvě souhlasná stanoviska z roku 2008 a 2012.
V současné době má stavebník všechna povolení a stavbu může provést. To je nutné respektovat. Už jsme spolu osobně jednali a musím uznat, že jednání byla korektní
a věcná až vstřícná. Nic to ale nemění na tom, že dům v tomto území bude působit jako
příliš velký a jeho realizace zatíží vlastníky okolních nemovitostí.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušic

Milí nebušáci, v tomto článku se vám
musím omluvit, ne za navýšení daně
z nemovitosti, ale za opožděnou informaci a vysvětlení, které se k vám dostává až nyní. V červnu 2019 jsme byli osloveni Magistrátem hl. města Prahy (dále
MHMP), že proběhne úprava výpočtu
a navýšení daně z nemovitosti pro celou
Prahu. MHMP nastavil metodu výpočtu,
kde si každá MČ mohla dodatečně upravit výši daně ještě svým koeficientem,
maximálně však o 100 %. Zastupitelstvo MČ Praha – Nebušice na svém zasedání, konaném dne 24. 06. 2019 přijalo
usnesení, že navyšuje koeficient na 4,5
(koeficient 5 byl 100 % nárůst). Pro toto
usnesení hlasovalo všech 11 zastupitelů
shodně. Nechci vás zatěžovat metodou
výpočtu daně z nemovitosti, protože se
jedná o složitější výpočet, nicméně zastupitelstvo přijalo mírnější navýšení
(i když ne o mnoho), než jiné MČ, které
daň zvedly 100%. Velice důležité je zmínit, že finance z navýšení daně z nemovitosti budou MČ Praha – Nebušice výhradně použity pouze pro investice v MČ!
To znamená, že budou sloužit všem nebušákům. Uvědomuji si, že toto sdělení
jste měli obdržet už v březnovém vydání,
ale i my jsme jen lidé a zapomněli jsme
na to, možná i v důsledku nastupující
pandemie, která se v tomto období na
nás valila. I stát mohl chvilku počkat až
bude po pandemii a ne v těžkém období
rozeslat všem složenky. Ještě jednou se
omlouvám a věřím, že vysvětlení, i když
opožděné, pochopíte.
Ing. Viktor Komárek,
starosta MČ Praha - Nebušic
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NE rozšiřování letiště
Plánované rozšíření Letiště Václava Havla,
zejména výstavba nové paralelní dráhy
blíže Praze 6 a přilehlých obcí, vyvolává
odpor mnoha spolků a obyvatel Prahy 6,
kteří se proti rozšíření letiště vymezili
v petici, která poukazuje na to, že rozšíření
letiště a s ním související zvýšení leteckého
provozu není v souladu se zásadami
udržitelného rozvoje, není přínosem pro
hlavní město, okolní obce, ani pro jejich
obyvatele. Petici proti rozšíření letiště
najdete na www.letisteruzyne.info
Již dnes provoz letiště významně negativně ovlivňuje obyvatele Prahy 6 a okolních obcí a pokud se postaví paralelní dráha a dojde k dalšímu souvisejícímu rozšíření letiště, o kilometr
a půl se přiblíží k centru zdroj hluku a znečištění ovzduší a výrazně se zhorší životní prostředí nejen v Praze 6 a dotčených
obcích, ale ohrozí se udržitelný rozvoj na celém území hl. m.
Prahy.
Letiště uvádí, že se výstavbou nové dráhy zruší vzletová dráha 12/30 směřující na Řepy a Kladno a že se tím uleví občanům
dotčených lokalit a obcí. Avšak toto vše bude na úkor Prahy 6
a jejich občanů. Přitom dráha na Řepy se v roce 2019 využívala
v průměru jen minimálně – oproti tomu paralelní dráha by se
používala prakticky celý rok a znamenala by přiblížení letecké-

ZAŘIĎTE SI

Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
Více info na: dpp.jobs.cz

Volejte zdarma:

* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

LEPŠÍ
ŽIVOT!

Pokud Letiště Václava Havla miluje Prahu, tak ji nechá dýchat
a nebude ji zatěžovat výstavbou druhé ranveje.
ho provozu a souvisejícího hluku a emisí směrem k Praze a dotčeným obcím, což lze stěží považovat za úlevu.
S ohledem na dřívější prohlášení premiéra je zřejmé, že je
uvažováno rozšíření letiště a s tím související další navyšování leteckého provozu až na 30 milionů odbavených cestujících
ročně. Potom se již velice těžko zabrání tomu, aby letiště nepřekročilo 21,2 milionů odbavených cestujících za rok, jak povoluje
stávající EIA.
Rozšiřování letiště, které leží na území města, směrem k jeho
centru, by byl zřejmě světový unikát. Samo umístění letiště tak
blízko městu je problematické – pokud v některých jiných zemích potřebují letiště rozšířit, dělají to buď směrem od osídlených oblastí anebo, pokud to není možné, postaví letiště nové,
dostatečně vzdálené od města. Navíc v řadě měst Evropy se
v zájmu udržitelného rozvoje spíše zamýšlejí nad omezením leteckého provozu a jeho částečným nahrazením zejména železniční dopravou než nad navyšováním letecké dopravy.
Pokud se politici a dotčené obce, zejména pak hlavní město
Praha a městská část Praha 6 nepostaví proti projektu rozšíření
letiště, (tak jako se například staví obce Nebušice, Suchdol, Lysolaje a spolky z Prahy 6), který zdá se pracuje s více jak deset let
starými informacemi a projekcemi v leteckém provozu a nebere
v úvahu vývoj a zpřísňování norem týkajících se hluku a emisí
a primární zájem občanů Prahy, dojde ke zcela zásadnímu kroku
ohrožujícímu udržitelný rozvoj Prahy. Je zcela zřejmé, že jakékoliv
snahy směřující proti rozšíření letiště nemohou mít úspěch bez
široké podpory občanů.
Zejména v situaci celosvětové pandemie koronaviru, kdy letecký provoz spadl na minimum, centrum jindy přeplněné turisty a byty využívané pro AirBnB zejí prázdnotou, nedává projekt
rozšíření letiště smysl ani z ekonomického hlediska. S ohledem
na nejistý budoucí výhled letecké dopravy se nabízí otázka, kde
se vezmou další miliony cestujících a zda je potřebujeme. Investovat miliardy do rozvoje letiště by si v dnešní době, kdy potřebujeme řešit dopady koronavirové krize, nedovolil ani špatný
hospodář.
O dalším přístupu k rozšíření letiště probíhá diskuse v rámci vedení hlavního města Prahy a např. jedním z hlavních bodů
červnového zastupitelstva Prahy 6 bude právě projednání rozšíření letiště – výstavby paralelní ranveje. Apelujme na dotčené
zastupitele a politiky, aby se po odborné stránce věnovali posouzení negativních dopadů rozšíření leteckého provozu a následně se jednoznačně vyslovili proti rozšiřování ruzyňského
letiště a aby hájili zájmy nás, občanů a nikoliv zájmy letiště a developerů.
Karel Šturm,
předseda Klubu přátel Ruzyně, z.s.,
a petičního výboru www.letisteruzyne.info
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Ve chvíli, kdy listujete novým číslem
nebušického zpravodaje, zbývá do konce
školního roku opravdu jen pár dní. Při
každé příležitosti se snažím svým kolegům
a kolegyním zdůrazňovat, že jediná jistota,
kterou v současné době máme, je neustálá
změna. A my musíme být schopni rychle
reagovat.
Právě tento velmi nestandardní školní rok byl toho jasným důkazem. První polovina roku proběhla v relativním poklidu, děti si
užily dlouhé vánoční prázdniny, brzy nato se už mohly těšit na
jarní prázdniny. Spousta rodin plánovala lyžařské výlety do zahraničních středisek. Zdánlivou idylu nám nejprve trochu narušil
týdenní pobyt České školní inspekce v naší škole. Víme, že vše
běží, jak má, ale znáte to - kontrola je kontrola, ta na klidu nikdy
nepřidá. Hodnocení vzdělávacích procesů ze strany ČŠI nás moc
potěšilo a potvrdilo, že naše cesta je správná. Pokud by někoho
zajímaly podrobnosti, inspekční zpráva je volně dostupná. Sotva
jsme trochu vydechli, řítilo se na nás něco, co nikdo nečekal. Ani
jsme se nestačili vzpamatovat a už jsme řešili úplně jiný, nový
způsob vzdělávání na dálku.
Než jsem se pustila do psaní tohoto článku, procházela jsem
si naši facebookovou stránku, kde se snažíme dokumentovat důležité školní události. Došla jsem k datu 9. března. Bylo
to pondělí a my jsme poprvé “vysílali”. Proběhla naše historicky první videohodina matematiky v šestých třídách. Vzhledem
k opatřením krizového štábu Prahy 6 většina dětí už totiž zůstala
doma. Troufám si tvrdit, že to bylo jedna z prvních videohodin
v Praze vůbec. Pro nás i pro děti úplně nový zážitek, hodina běžela hladce, proto jsme fotku na facebooku opatřili hashtagem
#onotopůjde. V tu chvíli nám bylo jasné, že přichází doba, kdy
zúročíme všechno předchozí snažení v oblasti smysluplného
zavádění technologií do výuky. Po stránce technické jsme byli
víceméně připraveni: měli jsme k dispozici dostatek zařízení pro
práci, měli jsme v provozu Google platformu G Suite Edu, všichni
žáci od 4. ročníků měli svůj účet, který uměli používat. Práce
v Google učebnách nebo sdílení dokumentů pro ně nebyly nové

záležitosti. Mnozí vyučující aktivně využívali nejrůznější výukové
aplikace již v době prezenční výuky. Měli jsme za sebou spoustu školení a letních škol, kde jsme se s technologiemi vhodnými
do škol učili pracovat a dát jim pedagogický rozměr. I ti největší
IT skeptici z našeho sboru museli uznat, že se jim teď nabyté
dovednosti náramně hodí. Bleskurychle jsme založili účty dětem z přípravky, prvňákům, druhákům a třeťákům, zřídili sdílené
disky a jelo se také na prvním stupni. Během chvíle se náš svět
smrsknul do malých obrazovek plných ne vždy kvalitního obrazu
a zvuku, prázdných tříd a obýváků. Bolely nás oči i záda, hledali jsme formu, obsah i míru, občas čelili kritice. Nicméně jsme
byli v kontaktu se svými třídami. To bylo v danou chvíli nejdůležitější. Úzkostlivě střežené školní iPady jsme bez mrknutí oka

zapůjčili do domácností, kde byly potřeba a měli jsme radost, že
pomáhají. Natáčeli jsme výuková videa, vylepšovali své videohodiny, vymýšleli kreativní úkoly, četli jsme dětem do dětských
pokojíčků. Z rodičů našich žáků se stali ti nejdůležitější parťáci,
kterým za zvládnutí nelehkého období distančního vzdělávání
patří velký dík! Obrovský dík jim patří i za to, že nám často ve
svých emailech vyjadřovali podporu a uznání. Byla to pro nás
velká motivace.

Distanční výuka bezpochyby přinášela i řadu různých těžkostí
a překážek. Jak jsem zmínila výše, nebylo pro nás jednoduché
nastavit míru a intenzitu práce, kterou vyžadujeme po svých
žácích. Bylo pro nás těžké posoudit, zda jsou naše nároky adekvátní. Proto jsme asi po měsíci vzdálené výuky poslali rodičům
dotazník a požádali je o zpětnou vazbu. Samozřejmě jsme tušili,
že nejsme schopni zvládnout veškerou náplň našich vzdělávacích
plánů. Věděli jsme, že podmínky dětí a jejich rodičů jsou různé,
byli jsme si vědomi toho, že spousta rodin řeší závažné životní situace. Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli, že nebudeme během vzdálené výuky známkovat. Přišli jsme o tradiční
“mocenský” nástroj vnější motivace. O to více jsme hledali, jak
u svých žáků probudit co nejvíce jejich vnitřní motivaci k učení
a plnění úkolů. Samozřejmě se to dařilo v míře větší či menší.
Nebudeme tvrdit, že jsme namotivovali úplně všechny, někteří
se zapojili přes veškerou naši snahu velmi málo. Jaké to bude mít
dopady, se ukáže v dalším školním roce. Nicméně i v rámci závěrečného hodnocení zůstáváme při zdi a všichni víme, že vysvědčení za tento školní rok nemá příliš velkou výpovědní hodnotu.
Ukázalo se, že pro některé děti byla distanční výuka úžasná
příležitost a od kolegů a kolegyň se ozývaly překvapené hlasy:
„To by jeden neřekl, že ten kluk toho tolik dokáže!” Prostě jim
vyhovoval klid na práci a možnost samostatné organizace času.
Jiné děti jsou naopak z online výuky nešťastné a jen velmi těžko
ji zvládají. Toto ostatně potvrzuje náš dotazníkový průzkum mezi
žáky 2. stupně. Celkově se však ukazuje (u nás ve škole tedy určitě), že nějaká forma online výuky by do budoucna vyhovovala
skoro všem starším dětem.
Podívejte se na naše video z doby distančního vzdělávání na
našem facebookovém profilu nebo webových stránkách.
Šárka Vondrová,
ředitelka školy
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1.Stupeň
Jak jsme v době distanční výuky rozvíjeli
čtenářství

Vychovávat zdatné čtenáře, kteří jsou schopni dívat se na věci
z mnoha úhlů pohledu, čtenáře zvídavé a vnímavé, to je jedním
z cílů vzdělávání v naší škole. Ani koronavirová doba nás nezastavila. Snažíme se u dětí čtenářství aktivně podporovat. Rozmanitými čtenářskými strategiemi realizujeme aktivity napříč
různými ročníky. I v online podobě se děti setkávají s poklady
literatury pro děti a mládež.
V 1. B se scházíme celou dobu (ve svých domovech) pravidelně v pátek večer, abychom se nechali na dálku okouzlit dobrodružným vyprávěním nejen o myšce Pepce a plšíku Oříškovi, ale
i o dalších zvířatech, se kterými se děti mohou běžně setkat
v zahradách nebo na polích.
Některé příběhy byly vtipné, jiné napínavé – každý si našel,
co se mu líbilo. Knížku Jitky Tokárové Příběhy ze staré zahrady
můžeme doporučit všem, kdo mají chuť prozkoumávat nejbližší
okolní přírodu. Ke čtení jsme na obrazovce navíc sdíleli velmi
zdařilé ilustrace z knihy.
V dubnu jsme dokonce navštívili dvakrát divadlo! Sice jsme se
sešli každý u svého počítače, ale někteří i slavnostně oblečeni.
Krátce jsme se pozdravili a pak jsme se napoprvé nechali zanést
do včelí říše: Divadlo DRAK nabídlo inscenaci Medová královna,
ve které se holčička učí mluvit včelí řečí. Druhým divadelním kusem byla Sněhurka a sedm trpaslíků v podání Víti Marčíka. Poté,
co jsme zhlédli představení, jsme se znovu sešli na Meetu, abychom si ještě krátce sdělili svoje divadelní dojmy. Obzvlášť Víťa
Marčík nás rozesmál – nejen děti, ale i rodiče.
Tato setkání jsou milé maličkosti, které nám potvrdily, že jsme
i na dálku rádi spolu.
Druháčkové v rámci čtení trénují ještě i techniku čtení a porozumění. Moc se jim osvědčilo a líbí se předčítání vlastní knihy
ostatním. Druzí se stávají aktivními posluchači a kladou čtenářům různé otázky. V rámci čtenářských chvil se zaměřují na čtení
naučných textů především o zvířatech. Metodou V-CH-D se dozvídají mnoho zajímavých informací, které úzce souvisí s prvou-

kou. Úkoly pro přírodovědce typu: Vyfoť si v přírodě květinu. Na
internetu o ní najdi podstatné informace a sdílej při hodině, je
hodně baví. Důležitou roli při čtení mají i paní vychovatelky, které dětem předčítají pravidelně po obědě, ale i večer před spaním.
S dětmi si společně vybírají, jaké knihy budou číst. Pomáhá jim
k tomu možnost výpůjčky v BIBLIOBUSU v Nebušicích. Je radost
slyšet to čtenářské přemýšlení, úvahy a doporučení.
Ve 3. A čteme pravidelně každý pátek večer a to už od Noci
s Andersenem, která nás vlastně inspirovala. Nejprve jsme četli
každý týden novou knihu. Byla připravena jako dílna čtení s úkoly. Ale poslední dobou čteme knihu na pokračování. Společného
čtení se účastní vždy tak 6 - 10 dětí i se sourozenci, občas i rodiče. První kniha, kterou jsme četli, byla Minimax a mravenec,
potom Knihožrouti, Ztracený deník profesora z Essexu, Prahou
kráčí lev. Teď čteme Lililinda Superhvězda. Po čtení se s dětmi

Učilo se ve škole...
k obsahu vracíme. I v této třídě je to milé a na společné večery
se těšíme.
U čtvrťáků probíhají čtenářské dílny, protože jsme na čtení
zvyklí a máme ho rádi. Není to sice úplně pravidelně každý týden jako ve škole, ale jinak průběh je obdobný. Děti mají za úkol
přečíst cca 10 stránek ze své právě rozečtené knížky a následně
dostávají ke čtení pracovní list, který vyplňují. Otázky v pracovním listu jsou většinou zaměřené tak, aby se musely zamyslet
nejen nad svou aktuální knihou, ale celkově nad svou čtenářskou
zkušeností. Jde o to, aby si děti při čtení dokázaly klást otázky
a zamyslely se nad rozečteným textem. I touto cestou se snažíme “obydlovat” čtenářské ostrovy, které nás provází celý školní
rok. Díky čtení se začínáme velmi dobře orientovat v různých literárních žánrech.
Ani v 5. B na čtení nezapomínáme. Děti si čtou průběžně doma
a při videohodinách si své knihy doporučují. Pravidelně dostávají
čtenářský úkol z knihy POTOM, ve které je hlavní hrdina Felix
- Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou dobu štěstí, schovával se v katolickém
sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu
získá naději: z vlaku se jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout
a prožívají společná dobrodružství. Příběh je velmi poutavě vyobrazen. Pomocí čtenářských strategií děti každý týden předvídají, jak se bude děj dále odvíjet. Hodnotily charakter jednotlivých postav, psaly Zeldě a Felixovi vzkaz, aby jim nebylo smutno.
Napsaly jim krátkou pohádku, která by je v těžké době potěšila
a uspala pod spadaný listím, kde našli úkryt před nacisty.
Další knihou, která nás ve čtení inspirovala byl Ztracený deník
profesora z Essexu (díky třeťákům za doporučení). Děti si vybraly
jeden z názvů zvířat např. Mufoň pruhovaný, Kajka chocholatá
a další. Jejich úkolem bylo popsat a výtvarně zpracovat, jak si
zvíře představují, kde žije, čím se živí, jak se pohybuje i jaké má
vlastnosti. Vznikly velmi zajímavé práce a při čtení bylo dětem
odhaleno, jak podle profesora z Essexu skutečně vypadají.
Tak jako v jiných třídách se i páťáci potkávají při večerním čtení. Na pokračování dočítáme novinku, snad nejrozsáhlejší knihu
od Daniela Walliamse, ve které se zrodilo přátelství mezi desetiletou Else ze sirotčince a mamutem z doby ledové. Celý příběh se
odehrává v Londýně ve viktoriánské době. Tak jako všechny knihy tohoto spisovatele je doprovázena mnoha ilustracemi a vtipem. Uvidíme, co si k četbě vybereme do konce školního roku.
I když současná situace není pro nikoho jednoduchá, jak je
vidno, dokážeme si ji společnými silami zpříjemnit, třeba i s knihou v ruce. Snad jsme vás v našem “čtenářském okénku” alespoň trochu inspirovali a uděláte si chvilku čas jen pro sebe, třeba
zrovna s knížkou v ruce.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stát se hlupákem.“
J. A. Komenský
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-knihach/
pokračování na straně 8
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pokračování ze strany 7
Z prací dětí:
Přečti si celý text. Barevně označ pasáž, která tě z nějakého
důvodu zaujala. Na závěr textu dopiš, proč sis zrovna tuto pasáž
vybral (a), co tě k tomu vedlo.

rách a dobře skákat. Nevadí mu voda - miluje koupání v potoce.
Umí i rychle běhat. Jí nejraději listí od dubu, ale jinak mu chutnají
všechny listy stromů. (A. B.)

Můj komentář: Já nemohu vyznačit žádnou část… protože mně
se to líbí celé. Ale né to co se tam děje, to bych nikdy nikomu
nepřála, prostě mě hrozně fascinuje to, jak se ten kluk stará o tu
Zeldu a i o sebe. Popravdě řečeno, dalo mi to příklad a naději, že
já se mám oproti těmto dětem jak královna a přeplnil mě pocit
viny, že si na hodně co stěžuji. (Ž. J.)
Můj komentář: Tuto pasáž jsem si vybral, protože teď dávají
v televizi na Déčku pořad, který se jmenuje Válka a já a vypráví o druhé světové válce, o 8 dětech. Bývá každé pondělí v 15:
40, trvá půl hodiny a já jsem vždycky nedočkavý, jelikož se těším na další díl. U pasáže, kde se píše o Richmal Croptonové, tak
zrovna tato vypravěčka napsala vtipné knížky Jirka postrach rodiny nebo Zase ten Jirka. Doma máme právě tyhle dvě knížky
v knihovničce. (S. R.)
Můj komentář: Líbí se mi ten nápad, že bych si mohl vyzkoušet
být něco jiného než člověk. Třeba být ten králík a zkusit si bydlet
v noře. Nebo jiné zvíře a zažít jiné věci, které jsem nevěděl. (J. Š.)
Úkol: Vyber si jednoho prazvláštního živočicha. Popiš, jak podle
tebe vypadá, kde žije, jak se pohybuje + co tě k němu napadne.
Nakresli ho nebo vytvoř z přírodnin, vymodeluj (je to na tobě).
Kajka chocholatá Mofouň pruhovaný Fržík skákavý Ťapiryba
Nohokoun Nozdrohled urputný

Název zvířete: Fržík skákavý
Fržík skákavý je drobnější zvířátko, váží asi tak 5,4 kilogramů
a měří tak 42,3 centimetrů (s ouškama). Má uši králíka a oči kočky, se kterými vidí i v noci. Poté má rypáček prasátka a fousky
kočky, dále má dlouhý krk jako žirafa. Nepřehlédnete ani netopýří drápky, kterými se drží na větvích Baobabů. Jeho nohy připomínají dvě sirky a nakonec tu máme i lví ocásek, který zdobí
jeho zadeček.
Fržík žije na planetě Tatooine v korunách Baobabů v domečcích upletených právě z těchto Baobabů. Jestli jste si mysleli, že
Fržík je nějaký samotář, tak to jste pěkně na omylu, protože Fržík
se drží jen a pouze své smečky, kde má kámoše. Fržík se živí: baobabovými výhonky, matlamusem, který je podobný vzhledem
a chutí našemu ananasu, mrkvoně fialovité, toto jsou pro Fržíka
nejlepší pochoutky. Dále jí taky nějaké rostliny a brouky, ale tyhle jídla jsou pro něj nejlepší. (E. B.)
Název zvířete: Mofouň pruhovaný
Hodně se podobá koze. Je pruhovaný, zlatě - šedý. Má velké uši
a dlouhý ocas. Oči má malé a roztomilé. Umí dobře lézt po ho-

Mufoň pruhovaný (V. S.)

Online výuka
na 2. stupni v čase korony
Jak to u nás v Nebušicích začalo

Že by nemuselo být druhé pololetí úplně standardní, jsme začali pociťovat začátkem nového roku. Žáci se z vánočních prázdnin vraceli do školy jako vždy nachlazení, a tak nebylo vyučovací
hodiny, v níž by se neozýval kašel, kýchání a smrkání. Tentokrát
však byl každý takový projev doprovázen pokřikem: „Korona!“
„Klid, prosím vás,“ říkala jsem často především v deváté třídě,
„nic se neděje, vždyť je to nějaký vir na druhém konci zeměkoule.“ Avšak týdny ubíhaly a „vir na druhém konci zeměkoule“
pomalu začal napadat i státy, do nichž se běžně jezdí lyžovat
o jarních prázdninách. Tenkrát jsme si uvědomili, že určité obavy
jsou na místě.
Od prvního března se začali objevovat pozitivně testovaní lidé
na novou nemoc i v České republice a mezi nimi se nacházel rodinný příslušník žáka ze školy v Praze 6. Téměř okamžitě zasedl
krizový štáb a zrušil všechny plánované akce škol z daného
městského obvodu. To nás zasáhlo velmi, neboť v pátek šestého
března se měl celý druhý stupeň zúčastnit filmové projekce dokumentu V síti na pražském Andělu. Kvůli prvnímu zákazu školní
akce a současně doporučením, aby žáci vracející se z dovolené
v Itálii raději zůstali doma, pokud by cítili obtíže, se začala, především mezi dětmi, šířit myšlenka, že nám možná školu zavřou.
„Ale, Ríšo, nezavřou, vždyť ani v Itálii nemají zavřené školy, jen
se nám odloží kino a půjdeme jindy,“ chlácholila jsem svého sedmáka během venkovního dozoru o velké přestávce.
Že jsem se opět zmýlila, jsem pochopila následující pondělí,
když jsem měla v osm hodin ráno prázdnou třídu. Přes víkend se
epidemiologická situace zhoršila, a tak rodiče žáků po celé Praze 6
dostali doporučení, aby své děti raději nechali doma. K nám přišlo v pondělí kolem čtyřiceti žáků z obou stupňů, v úterý polovina z tohoto počtu a ve středu jsme měli školu pro sebe pouze
my, učitelé, a další školní zaměstnanci. Zmíněnou středu také
Ministerstvo školství rozhodlo o plošném zavírání škol, a jelikož
to byl výhled na několik týdnů, bylo nám jasné, že musíme připravit výuku na dálku.

Přechod live výuky v online

Kajka chocholatá (K. S.)

Když jsme se dozvěděli o nutnosti distanční výuky, vzali jsme
informaci poněkud klidně, jelikož naše škola „drží krok s dobou“
a prakticky v každém předmětu využíváme moderní technologie.
Již od začátku školního roku byla většina žáků naučena pracovat
s Google učebnami a všichni měli založen svůj školní Gmail, takže jsme nemuseli začínat úplně od nuly. Většina učitelů využila
možnosti vzít si „homeoffice“, čímž naplno začala výuka z domova.
Trvalo pár týdnů, než jsme si na nové prostředí zvykli. Technologie umí být zrádné, a tak se nám občas stalo, že nám uprostřed
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videohovoru vypadl zvuk nebo obraz nebo jsme vypadli my celí.
Také nebylo neobvyklé, že se v jeden čas sešlo několik meetingů
či v jeden den několik domácích úkolů, avšak díky zpětné vazbě
žáků i rodičů se nám snad podařilo největší zádrhele odstranit.
Několik posledních týdnů pracujeme podle pevně daného rozvrhu videohodin, díky kterým jsme se svými žáky alespoň v nějakém kontaktu. Učitelé matematiky a českého jazyka v posledním
ročníku mají tu výhodu, že mohou už tři týdny chodit do školy
a deváťáky učit naživo, aby jim alespoň trošku usnadnili přípravu
na přijímací zkoušky.
Prázdniny už pomalu klepou na dveře a my si snad budeme
moci na konci června říci, že jsme situaci zvládli dobře. Zkušenosti s online výukou jsou cenné, celý pedagogický sbor si
ověřil, že i v krizi na dálku učit lze a že to nakonec není ani tak
složité. Pokud by, nedej bože, došlo k opětovnému zavření škol,
Nebušice budou připraveny. Ale budeme věřit, že se v září všichni sejdeme osobně a že ten nový školní rok proběhne už poněkud klidněji.

Malá sonda do vybraných předmětů

Jak probíhala online výuka v jednotlivých předmětech či jaké
konkrétní práce se dětem povedly, nám řeknou přímo učitelé:

Český jazyk (Mgr. Anna Malá)
Český jazyk učím na druhém stupni v pěti třídách a ve všech z
nich jsme zvyklí pracovat s Google učebnou a dalšími moderními
platformami již od začátku školního roku, a tak mí žáci nebyli nastalou situací tolik šokováni.
Poměrně brzy jsme si vytvořili systém, jak se v online prostředí
orientovat. Každý týden v pondělí nahraji na zeď učebny týdenní harmonogram, který má žákům pomoci s plánováním činností.
Vidí tam, kdy dostanou úkol, kolik jich bude a jaká témata budeme
probírat. Přestože neznámkujeme, vybrané úkoly alespoň boduji,
aby měli žáci zpětnou vazbu. Každá třída má vytvořenou excelovou tabulku, již mají nasdílenou na svém disku a v níž vidí, kdy
byl úkol, jestli ho splnili a případně kolik bodů dostali. Jedenkrát
týdně se slyšíme díky videohovoru, na němž většinou zkontrolujeme poslední úkol, okomentujeme si prezentaci k novému učivu
a společně vyplníme pracovní list.
Na online výuky jsme si zvykli, ale už se zase všichni těšíme
do normálu; dokladem toho budiž úryvek z povedeného fejetonu
žáka 9. A: „…ale opravdu jsem si ve svém životě nemyslel, že tuto
větu řeknu, ale opravdu bych se na pár dní vrátil do školy, opravdu
to píše XY, největší flákač, který by do školy nejraději nevkročil.“
Český jazyk (Mgr. Karolína Špůrová)
6. A měla za úkol napsat ódu. Jelikož nejsme zvyklí se chválit,
měli ve své ódě poukázat na svůj talent, co jim jde, trochu se
vychválit.
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A tímto jsem svůj úkol splnil,
jen doufám, že jsem ho moc nezkonil.
ÓDA NA KUBU R.
Jsem znalec letadel a vlaků,
při pohledu do mraků poznám jejich cíl a účel.
Jsem taky mistr stavitel,
tisíců dílků Lega majitel,
postavím z nich cokoliv,
co mi kostky dovolí.
A jsem i zoolog amatér,
ryb a křečka chovatel.
ÓDA NA…
Já jsem Kuba Švehla
a i když se to nezdá,
radši ležím v posteli,
než bych dělal úkoly.
Nejradši mám čokoládu
a nesnáším marmeládu
se psem chodím na procházky,
i když z toho mívám vrásky.
Dobře kreslím, věřte mi
a to je konec zdá se mi.

Francouzský jazyk (Mgr. Zuzana Hodanová)
Při videovýuce francouzského jazyka žáci zhlédli kousek filmu
o komiksovém tvůrci Hergé, jehož napínavá Tintinova dobrodružství se proslavila natolik, že téměř zastínila tohoto geniálního kreslíře a grafika.
Také žáci poslouchali píseň od francouzské zpěvačky Vanessy
Paradis, která jim pomohla zapamatovat si výraz „il y a“. Tento
výraz je velmi užitečný, když se popisuje například nepořádek na
našem stole nebo i pod ním.

Napište, co je na stole: Il y a une trousse sur la table. Il y
a des ciseaux sur la table. Il y a un marqueur sur la table. Il y
a deux cahiers sur la table.
Napište, co je pod stolem: Il y a des crayons sous la table. Il y
a un sac a dos sous la table. Il y a un livre sous la table.
Nejaktuálnější téma jsme ve francouzštině se žáky nevynechali – kde nás co bolí, co můžeme mít zlomené, že jsme unavení
- a procvičovali jsme s videem s francouzským lékařem Pierrem
Goumeosem.

ÓDA NA MÉ KLADY
Pančelka Špůrová nám řekla: ,Děcka,
napište na sebe ódu,” no to je teda pecka.
Teď přemýšlím, jak se chválit,
a jak to co nejvíc oddálit.
Tak vymýšlím, co o sobě bych řekl,
aniž bych do sebe kritikou sekl.
Vždyť óda to má být, óda na mé klady,
a těmi si nejsem jistý, jsem ještě moc mladý.
Jsem vlastně dobrák od kosti,
mám v sobě krapet lidskosti.
Pomáhám druhým, i když mám dost,
chtěl bych být všem pro radost.
Umím vařit, malovat i srdce utěšit,
kdyžtak dokážu i starosti zaškrtit.

... i doma
Informatika (Mgr. Hana Kuzníková)
Se šesťáky a osmáky jsme se na konec školního roku vrhli na
tvorbu animací. Vymyslet příběh, navrhnout a nakreslit postavy
a nakonec napsat kód tak, aby se animace hýbala, jak má, to už
pokračování na straně 10
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je poměrně náročná disciplína. Šesťáci tak oživili své zahradní
domečky a osmáci slibují dokonce únos mimozemšťany do vesmíru. Máme se na co těšit! :)

ANI, kudy půjde tvoje cesta, jestli přes gympl či ne, to se ještě
ukáže. Sedni na to, uvolni se a napiš, co umíš. Neboj, ono to nějak dopadne a život už ti ukáže tu správnou cestu. Sama dobře
víš, že máš spoustu silných stránek. Na anglické olympiádě jsi
vzorně reprezentovala, jsem na tebe hrdý. Držím palce:).
JULČO, ve světě je to samá krize - Čína, Severní Korea, Libye…
V diplomacii potřebujeme schopné lidi, tak koukej, ať pomáháš
mezinárodní spolupráci a stabilitě.
KANTY, jseš dobrej člověk a máš dlouhodobě vyhraněný zájem.
Přeji ti, ať ho naplníš. Tak popadni volant a koukej to odřídit až
na střední.

Anglický jazyk (Mgr. Petra Holubová)
Šesťákům stále říkám, že s angličtinou se ve světě neztratí.
A teď se díky ní naučili během karantény i vařit. Přesněji řečeno,
zkusili si doma připravit alespoň jedno teplé jídlo. A u toho mluvili
samosebou plynně anglicky – add salt and pepper, sprinkle with
sugar, enjoy! Aplikovali své znalosti z informatiky a angličtiny,
propojili je s mladickým kuchařským nadšením (a hladem) a natočili videorecept. In English, of course. Oblíbená byla míchaná vajíčka, různé druhy těstovin a sušenek a ti šikovnější, nebo ti, kterým
pomáhala babička, už dokonce umí upéct i bábovku a štrúdl.
Díky kameře také všichni ve třídě víme, jak vypadají domácí
mazlíčci a mladší sourozenci spolužáků, co kdo snídá a jaké má
pyžamo.
Domácí učení je fajn.

Pár slov k deváťákům.

Letošní deváťáci měli vskutku zajímavý konec školního roku!
Nejdříve vše probíhalo podle očekávání a plánů. Ty ovšem vzaly
za své nástupem března a příchodem nezvaného hosta - koronaviru. A spolu s ním přišly i nejistoty - kdy budou přijímačky na
střední školy? Zvládneme to, vždyť se přece neučíme klasickou
formou? Hmmm…
Sedím si tak jednoho večera doma, když mi najednou přijde
uvědomění: `Napiš jim pár slov jako podporu. Oceň jejich kvality
a zdůrazni, že na přijímačkách nestojí jejich životy, i když si to
mnozí mohou myslet…` Poněvadž s nimi mám dobré vztahy, šlo
psaní ráz na ráz. U každého jsem prakticky okamžitě věděl, co mu
napsat. Zda to všichni ocenili, nevím. Posuďte sami:
Tak se nám to blíží, přátelé. Dovolte mi proto pár slov na povzbuzení:).
FANDO, jak jistě víš, každá ekonomika zažívá cykly růstu (konjunktury) a poklesu (někdy i v podobě krize). Proto ber jeden ne
zcela vydařený test naprosto v pohodě. Všechno to máš v hlavě,
tak nepochybuj a ukaž to!
ANČE, ve Hvězdných válkách je možné všechno. Udělala jsi
kus práce na přípravě, tak na to sedni. Angličtinu máš výbornou.
V duchu požádej Yodu o podporu:).
SÍMO, prý si pokročila v přípravě na matiku. Výborně. Tak nebuď líná a žádné výmluvy - to platí i pro učení na střední škole.
Sedni, napiš to, odejdi a dostaň se. Jediný úkol, co máš.
IZY, ty toho moc nenamluvíš. Ale v hlavě toho máš dost, tak to
ukaž. Nemusíš dělat jenom kravinky s Lindou. Využij svoji inteligenci rozumně a ve svůj prospěch!
LINDO, koronavirus ukázal, že potřebujeme schopné a obětavé
lidi ve zdravotnictví. Buď jedním z nich! Chytrá jsi na to dost.

Hele, SEMI, ty buď v klidu, snaž se, co to půjde. Potřebujeme
schopné policajty, ale nejenom ty. Tak do toho pojď, mistře:).
ALIO, JEANEL, jste velmi poctivé a pilné studentky. Žádné výmluvy, prostě sednete a uděláte to - to je váš přístup. Tak, ségry,
sedněte na to a ať to šlape…
VÉRO, znamení Panna, no, však se známe... Každý máme talent
na něco. Pracuješ poctivě, tak si nic nevyčítej. Sedni a udělej, co
umíš. Neřeš, co bude, na to přijde čas později. O tvoji budoucnost
se fakt nebojím.
MÍŠO, už nechci nic slyšet. `Jéžišmarjá, já to nedám, tam se
nedostanu, ach jo, co já budu dělat…`. Znamení Lev - když budeš
pořád pochybovat, žádnou kořist neulovíš. A to pro lva není moc
dobrá zpráva. Pochybnosti má občas každý, to je přirozené. To, že
umíš zvládat stresy při zkouškách, jsi už prokázala na Cambridge.
Tak pojď a držím palce!
HONZÍKU, ty jdeš jen tak na zkoušku. Tak uvidíš, jak to dopadne. Hele, slyším na tebe samou chválu, jak pilně a spolehlivě
pracuješ v servisu. Chlapče, tímto přístupem už jsi jednu životní
zkoušku složil. Bez šikovnosti, pracovitosti a spolehlivosti by tě
nikdo nezaměstnal. Jen tak dále, mistře:).
LUKY, ty jseš takovej ten King, že jo. Nic se mi nechce… Hele,
sedneš, napíšeš a uvidíš. Děláváš občas blbosti, ale hlavu nemáš
špatnou, to jsem si jistý. A když jde o fotbal a tréninky, tak umíš zabrat, o tom žádná… Tak pojď, dobré logistiky potřebujeme jako sůl.
MÁCO, běž do sebe a šup na to. Komunikativní schopnosti máš,
angličtina v pohodě, tak ať tě vidím na letišti. Předpoklady na to
máš!
BÁRO, s tebou je legrace, a to se cení:). Tak držím palce, ať je to
pohodová jízda:). Jdeme na to, milá dámo:).
VIKIMÍRO, taková kvalitní zahradnice nebo aranžérka, to vždy
potěší. Květiny jsou příroda a dělají lidem radost. Tak mi koukej
taky udělat radost. Vím, že jsi pracovitá a poctivá ve svém přístupu k životu. Držím palce!
SAŠOMÍRO, ty už tam skoro jsi. Ale koukej to potvrdit na přijímačkách. Už jsi toho v životě musela dost zvládnout. Věřím, že tě
to posílilo. Tak se koukej předvést, ať má Bořek radost:).
KLÁRO, tebe už jsem dlouho neviděl. Věřím, že jsi čas nepromarnila a dala si do toho všechno, co máš. Tak pojď na to, ať to
vyjde, přeji ti to:)
MÍŠO, musím říci, že mám pocit, že lidsky rosteš. Koronavirus ti
v tom pomohl. Koně, péče o babičku, zdraví a tak... Super. Dej do
toho, co umíš. Buď v klidu, však to nějak dopadne:).
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Ty, MILOMÍRE, co tobě přát? Ty se nemusíš stresovat, neb máš
rodinné zemědělské zázemí a Středokluky v zádech....). Mílo, v
pohodičce, však ty víš, že to sedne:). Good luck, boy.
MARIANNO, taky jsem tě dlouho neviděl. Věř si, určitě máš
šanci, neboj. Držím palce:). Otlično, děvočka:).
Tak snad jsem na nikoho nezapomněl. Podívejte, teď to může
být stres, ale věřte, že o prázdninách už budete v pohodě:). Takových zkoušek bude v životě víc. A pamatujte: to, že nedopadnete
podle svých představ nebo představ rodičů, nikterak nesnižuje
vaši lidskou hodnotu. Tu pro mě máte všichni stejnou - ať jste
zámečník či ministr. Před zkouškou dejte odpočinek, ráno čokoládu jako palivo pro mozek:).
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K online výuce angličtiny.

Výuka angličtiny a němčiny online má jisté výhody. Na internetu máte totiž spoustu materiálů, které můžete využít. A je dobré,
když pravidelně zařazujete zajímavé aktivity. Jako například tuto.
Na první pohled docela obyčejný a milý obrázek. Rodinná idylka. Na obrázku je ovšem ukryto šest anglických slovíček, která
se týkají problematiky čtení. Najdete je? Jsou tam napsána, ale
musíte důkladně hledat. Zajímavé je například křeslo, pes čí ležící chlapec.... Hledejte tato slovíčka: román, příběh, strana, číst,
kniha, slova. Hodně štěstí!

Gratuluji rovněž těm, kteří už se dostali, byť bez přijímaček:).
SUPER, vás taky potřebuje, abyste nám pomáhali svým umem!!!
GOOD LUCK, EVERYONE!!!
Marek Hruška

Poděkování hasičům

Děkuji SDH Nebušice za dezinfekci celé budovy ozonem.
Velmi nám tím pomohli při přípravě školy na příchod žáků.
Šárka Vondrová, ředitelka ZŠ a MŠ Nebušice

I v době koronavirové naši hasiči fungovali
Měsíc březen roku 2020 se nesl ve znamení rychlého nárůstu
počtu nakažených osob v České republice novou nemocí s názvem Covid-19. Tato nemoc se, bohužel, nevyhnula ani pražským
profesionálním hasičům. Ti měli v nejhorší době přes 30 nakažených příslušníků a přibližně 100 dalších hasičů v karanténě. Z tohoto důvodu byli dobrovolní hasiči požádáni o posílení profesionálních stanic prostřednictvím držení pohotovostí na vlastních
zbrojnicích. Naše jednotka si tak společně s dobrovolnými hasiči
městských částí Praha-Řepy, Suchdol, Lysolaje a částečně Zličín
rozepsala termíny 24hodinových pohotovostí, během kterých
jsme posilovali profesionální stanici HS-2 Petřiny. Pohotovosti
začínaly a končily vždy v 7 hodin ráno. Z preventivních důvodů
nesměli tyto pohotovosti sloužit profesionální hasiči, čímž jsme
přišli o 4 členy naší jednotky.
Pohotovosti jsme sloužili vždy v početním stavu 1+3 a při vyhlášení poplachu jsme měli nařízený výjezd do 2 minut.
Koncem měsíce dubna se počet nakažených profesionálních
hasičů snížil a došlo tedy ke zrušení pohotovostí dobrovolných
hasičů. Během uvedené doby jsme byli vysláni k několika událostem, například do Břevnova, do Dejvic nebo do Suchdola.

Jako veliké pozitivum této nelehké situace musím zmínit, že
díky podpoře naší městské části jsme mohli pořídit 4 skládací
postele a sloužící hasiči tak již nemuseli spát v noci na zemi, jako
doposud.
V době mimo pohotovosti jsme prováděli dezinfekci veřejných
prostor nově pořízeným generátorem ozonu. Byly tak vyčištěny
například lékařské ordinace, budova úřadu, nebo základní a mateřská škola.
Také mimo pohotovost, 17. 4. , jsme byli s tatrou vysláni na požár kanceláře v Sedlci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na nepřerušené akceschopnosti naší jednotky, a to nejen hasičům
jako takovým, ale zejména jejich rodinám, které je doma prakticky neviděly, jelikož v době mimo pohotovosti chodili stále do
svých zaměstnání.
Že není činnost dobrovolných hasičů „ukradená“ ani pracovníkům magistrátu HMP, nám přijel dokázat náměstek primátora, pan
Ing. Petr Hlubuček, který nám dne 12. května osobně poděkoval.
Džarda Krulík,
velitel jednotky
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Dobré zprávy z Centra SSN
Je téměř konec května a kdo by řekl, že
od našeho posledního článku se toho tolik odehraje! A vůbec nejen u nás v zařízení, nejen v České republice, ale v celém
světě, který se téměř přes noc víceméně
zastavil. Kdo by pomyslel na takovou moc,
která by toho byla schopna. A přitom za
tím vším stojí jeden z nejmenších – virus.
Přinesl strach, přinesl oběti, přinesl
omezení, vystavil nás nevídaným výzvám
a změnám. Zároveň přinesl paradoxně
i mnoho dobrého, co vybublalo v tak nelehké době napovrch, a na to se musíme
soustředit. Sounáležitost, ochotu tisíců
lidí se zapojit do pomoci potřebným. To je
skvělá zpráva!
Naše zařízení díky včasným a velmi
neúprosným krokům a změnám, kterým
jsme všichni byli nuceni čelit, nebylo nákazou zasaženo a naši klienti jsou v bezpečí, což pro nás všechny v posledních
měsících bylo prioritou. Pracujeme s nejohroženější skupinou obyvatel, a následky propuknutí nákazy na podobných
zařízeních jsme mohli všichni sledovat
doslova v přímém a velmi smutném přenosu.
Už jsme si zvykli, že každoročně musíme čelit a nejlépe předejít chřipkové epidemii, a proto naše zařízení již od
7. 2. 2020 bylo v režimu zákazu návštěv,
tak jako každý rok. Nikdo ovšem netušil,
že se tentokrát toto opatření, posléze oficiální státní nařízení, protáhne až do téměř konce května! Nebylo to jednoduché
pro nikoho z nás. Pravdou je, že to bylo
hodně těžké.
Nejvíce byli samozřejmě zasaženi naši
klienti, kteří celou dobu statečně čelili nejen všem děsivým zprávám zvenku,

ale především všem omezujícím opatřením, které zasáhly do jejich životů. Je
velmi těžké se takovým změnám přizpůsobit v běžném životě v obklopení svými
blízkými, natož pak tomu čelit téměř sám
v jakémkoliv zařízení.
My, jako Centrum sociálních služeb Nebušice, jsme zas museli čelit nejednomu
nesouhlasnému projevu některých rodin
klientů, kteří se špatně vyrovnávali s nemožností navštívit své blízké ještě před
celostátním rozhodnutím. Ale nakonec
jsme to všichni zvládli. Klienti se výjimečnosti situace přizpůsobili, rodiny klientů
byly v průběhu informovány a byla jim
nabídnuta varianta bezkontaktního setkání s blízkými pomocí moderních technologií a internetu, kterou mnozí rádi využili.
Byla zajištěna bezpečnost a ochrana zaměstnanců, na které byly kladeny zvýšené
požadavky více než kdy v historii Centra.
Zvládli jsme to díky vzájemnému pochopení a akceptaci závažnosti situace.
Zvládli jsme to díky velmi včasným krokům a reakci na hrozbu. Zvládli jsme to
díky neuvěřitelné vlně solidarity, která
k nám ve formě nejrůznější pomoci zvenčí
proudila a proudí. Ať už jde o zajištění hygieny a sanace, o dobrovolně ušité roušky
pro zaměstnance i klienty od neznámých
dárců a herců, o přísun ochranných pomůcek pro naše skvělé zaměstnance, nabídky
přepravy zaměstnanců do zaměstnání atd.
Seznam všech dobrých věcí by byl dlouhý
a často i anonymní – za to vše velké díky.
Ale je namístě i zmínit pár hrdinů této
doby.
Těmi prvními jsou naši klienti, kteří
si zaslouží maximální obdiv za zvládaní všech turbulencí okolo. Jejich zdraví je

i naší odměnou. Děkujeme, že vás máme.
Poděkování míří i ke všem rodinám našich klientů, kteří se museli smířit s velmi včasnými omezeními, které není vždy
snadné respektovat. Děkujeme, že jste
je respektovali. Věříme, že i nadále budete chápat, že naše kroky chrání životy
nejen vašeho konkrétního blízkého, ale
všech našich obyvatel zařízení. Jejich život
a zdraví je i vaší odměnou – děkujeme.
Děkujeme městské části Praha-Nebušice a jejímu vedení za podporu, pochopení
a pomoc v době krize, kterou nikdo nečekal a která vyžadovala kroky ušité doslova
na koleně. Díky vám jsme to zvládli!
A nakonec chci těmito řádky poděkovat
těm, kteří bojovali v přední linii, když většina lidí v republice pracovala z domova.
Oni z domova pracovat nemohli. Denně se
vydávali na cestu do zaměstnání, kde jich
bylo třeba. Pokud si myslíte, že povinnost
a služba jsou v Čechách prázdný pojem,
velmi, velmi se mýlíte.
Ano mluvím o zaměstnancích Centra, mluvím o mém týmu, na který jsem
se mohla spolehnout a byl mi oporou.
Zaměstnanci, kteří v jednom šiku dennodenně zajišťovali péči a vzpruhu pro
klienty v míře přesahující běžný chod zařízení. Mluvím o mnoha z nich, kteří svým
věkem spadají do ohrožené skupiny obyvatel a více než kdo jiný by měli nárok na
to být doma, a přesto pokračovali ve své
práci a povinnostech, i když je třeba jejich
rodiny přemlouvaly, ať s prací skončí. Mluvím i o maminkách, kterým ze dne na den
doma zůstaly malé děti, které nemohly
do škol. I ony měly možnost zůstat doma
a věnovat se svým rodinám. I ony dál pokračovaly v práci na zařízení a umožnily
jeho bezproblémový chod. Všichni zaměstnanci si zaslouží víc, než jim mohu
já, ředitelka Centra, projevit touto či jakoukoliv jinou formou. Zaslouží si víc. Obracím se tedy i na vás, naši přátele a příznivci, ukažte jim svůj dík a respekt vaším
úsměvem, až je budete míjet na chodbách
našeho zařízení. Jsou to hrdinky a hrdinové koronavirové doby, tak jako všichni,
kdo pracovali na tom, aby svět fungoval
dál!
Tyto řádky mohou budit dojem, že bitva je vyhraná. Ale chybí tu jedno důležité
slovíčko.
ZATÍM.
Zatím se nám to podařilo! Zatím se nám
to vyhnulo.
ZATÍM.
Nejsme čarodějové a nelze vše ovlivnit
tak, jak chceme. Ne vždy, ať se snažíme
sebevíce. Proto zatím dál bojujeme! Buďte
při nás.
Eva Čapková,
ředitelka Centra SSN
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Tenisový turnaj
„O POHÁR STAROSTY“

Tenisový turnaj „O POHÁR STAROSTY“ se
v letošním roce vinou počasí neuskutečnil
v původním termínu, ale o týden později, což
způsobilo úbytek týmu z 16 na 10.
Ti, co zůstali, byli odměněni krásným letním počasím a velmi
vyrovnaným průběhem celého turnaje.
Hrát se začalo ve dvou losovaných pětičlenných skupinách, ze
kterých postupovala čtveřice nejlepších do play off.
Skupinu A bez výraznějších komplikacích opanovali jedni z favoritů turnaje Tvoroch/Schwandtner, před Buddeus Vojáček.
Třetí místo ve skupině vybojovali svou pestrou hrou oblíbenci místního publika - i díky největšímu rodinnému zastoupení
- Richter/Jurák a dokázali se prosadit přes mladé dravce Filip/
Skalník.
Skupinu B zvládli bez zaváhání Říha/Slivenecký, o postupujícím ze druhého a třetího místa se rozhodovalo až v posledním
zápase skupiny. Himmel/Beránek si poradili s rodinnou dvojicí
Vrtílkových.
Zklamáním byl po výborných výkonech a předvedené hře
s trochou smůly v koncovce postup až ze čtvrtého místa pro
dvojici Hrubý/Tauš.
Následným pavoukem play off se oba vítězové skupin probojovali až do finále, ve kterém měli více sil v koncovce ti mladší
Tvoroch/Schwandtner.
Zajímavostí je, že ve všech třech konaných ročnících tohoto
turnaje si zahrál ve finále T. Říha, přestože měl pokaždé jiného
spoluhráče, zatím se mu zvítězit nepodařilo.

Tak snad zase za rok. Budeme se na vás těšit.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo Tvoroch/Schwandtner
2. místo Říha/Slivenecký
3. místo Vrtilka/Vrtilka
4. místo Himmel/Beránek
5. místo Buddeus/Vojáček
6. místo Richter/Jurák
7. místo Filip/Skalník
8. místo Hrubý/Tauš
HB

Poslední prázdninovou neděli, tzn. 30. 8. 2020, se můžeme
těšit na oblíbený

Míčový pětiboj

Jedná se o turnaj dvojic, který má z předchozích ročníků
silné zastoupení i ve dvojicích kombinovaných muž/žena, otec/
syn. Soutěží se v těchto disciplínách: volejbal, nohejbal, kopy
na branku, hody na koš a tenis.
Začínáme od 9 h. ve sportovním areálu ZŠ Nebušice a vše se
zakončí tenisem na kurtech Tenis Centrum Mandlík.
Bližší info, nebo přihlášku získáte na: nebusport@seznam.cz
(tel.: 775 610 805)
Tímto srdečně zveme všechny sportovní nadšence!
HB
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Letní kino ve Staré vodárně
Ve Staré vodárně jsme měli na duben naplánovaný jarní pěstitelský trh, ten však musel být zrušen z důvodu zákazu akcí s velkým počtem lidí. Trh jsme nejdříve přesunuli, nakonec jsme ho
však museli zcela zrušit. Letní kina se nám ale podařilo zachovat.
I když první promítání muselo být taktéž přesunuto, tentokrát
z důvodu špatného počasí. V pátek 12. 6. se už ale skutečně promítalo. Film Po čem muži touží je lehká komedie, jako dělaná do
letního kina a snad i díky krásnému teplému počasí přišlo hodně
lidí. Na pátek 19. 6. je naplánované další promítání filmu Yesterday, který propojuje legendární hudbu skupiny The Beatles
a moderní svět hudební scény reprezentovaný zpěvákem Edem
Sheeranem. Film je vhodný pro celou rodinu, a proto doufáme, že
se taktéž sejdeme v hojném počtu a oslavíme tak blížící se konec
školního roku. Nezapomeňte si s sebou přinést vlastní sezení,
teplé oblečení a v nejlepším případě i vlastní hrneček či skleničku, do kterých vám nalijeme cokoliv z nabídky ká-vo-dárny.
I koláče a menší slané občerstvení budou jako vždy k zakoupení.
V září plánujeme podzimní pěstitelský trh a pokud bude počasí

přát, možná uspořádáme ještě jedno letní kino. Děkujeme všem
příznivcům a návštěvníkům našich akcí. Všechny podrobnější informace se dozvíte na facebooku Stará vodárna či na plakátcích
po Nebušících.
Přejeme vám všem krásné léto a na nějaké další akci ve Staré
vodárně na viděnou!
AR

Žehnání motorkám a motorkářům

V sobotu dopoledne 30. 5. 2020 se do Nebušic sjeli motorkáři z okolí. Zúčastnili se
bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje a poté se uskutečnilo žehnání motorkám
a motorkářům…
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Restaurátorská
renovace
Pomníku padlých
v Nebušicích

Lávka již
opět stojí
Na konci měsíce dubna 2020
byla zničena velkým přetížením původní lávka vedoucí přes
Nebušický potok směrem do
lesa Hlásek. Bohužel, poškození bylo tak velké, že oprava
lávky byla vyloučena. Vedení
městské části zajistilo obratem její odstranění a vyvolalo
jednání s dodavatelem Lesy
Praha a.s. ohledně vybudování
nové lávky. Dne 9. 6. 2020 byla
její instalace dokončena.

Velkoobjemové
kontejnery
na bioodpad

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
organizuje SBĚR BIOODPADU pomocí VELKOOBJEMOV ÝCH
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 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 MČ Praha-Nebušice budou v 2. pololetí r. 2020 velkoobjemové
kontejnery na bioodpad přistaveny:
KDY

KDE

V KOLIK

v sobotu 11. 7. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 25. 7. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 8. 8. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 22. 8. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 5. 9. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 19. 9. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod

v sobotu 3. 10. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 10. 10. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 17. 10. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 25. 10. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 31. 10. 2020

Roh ulic
U Pohádky a Nad Želivkou

13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 11. 11. 2020

Roh ulic
Sichrovského a V Hliništi

9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 21. 11. 2020

Roh ulic
Pod Hláskem a Pod Novou školou

13.00 – 16.00 hod.

Dne 25. 5. 2020 byly zahájeny restaurátorské práce na sousoší
pomníku Padlých v Nebušicích. Samotné práce začaly šetrným
očištěním od mechanických nečistot a prachu a biocidním čištěním povlaku řas a lišejníků. V současné době pokračuje fáze
čištění, eliminace a zprodyšňování síranových krust, odstraňování nesoudržných doplňků a tmelů z předchozích oprav (např.
v obličejové části figury otce původní modelace byla překryta
černým doplňkem z předešlé opravy).
Po eliminaci krust budou aplikovány absorpční odsolovací obklady, zejména ve střední části objektu, kde byly v přípravné fázi
zjištěny ve zvýšené míře obsahy škodlivých solí. Po vyschnutí
a očištění kamene od zbytků obkladů bude provedena celková
konsolidace kamene organokřemičitanem, po vyzrání penetrace
budou provedena doplnění profilace a modelace všech poškozených míst sousoší, po vyzrání těchto doplňků budou provedeny
závěrečné retuše.
Délka opravy se vč. vyzrávacích lhůt v závislosti na počasí odhaduje na cca 2-3 měsíce.
Cílem je rehabilitace památky sousoší Pomníku padlých a navrátit mu jeho původní pietní a kulturní hodnotu.
Provádějící restaurátor.
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Přehled akcí v Nebušicích červen až září 2020
5. 9. sobota

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

19. 9. sobota

O PALEČKOVI

28. 9. pondělí

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI

od 13 hod.
od 15 hod.

od 14 hod.

SDH Nebušice
Vás zve na

í
n
e
č
u
R o z lzod n i n a m i
s prá

v parku před školou
pořádá SDH Nebušice
divadelní představení pro děti
hraje Malé divadélko
pořádá MČ Nebušice
u kostela
pořádá Rodinné centrum Nebušice

Za příznivého počasí
proběhne v září
u Staré vodárny
PĚSTITELSKÝ TRH
a představení
LETNÍHO KINA.
Sledujte vývěsky.

5.9. ve 13:00

Park základní
školy Nebušice
za podpory

NEBU
MADE
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