
 | praha-lysolaje.cz | 

www.praha-lysolaje.cz

Ly
so

la
js

ký
  

březen, duben/2019

Vážení spoluobčané, počasí máme s předstihem 
aprílové, vichry sklánějí stromy až k zemi, pří-

roda nás žádá o přívětivé zacházení. Naštěstí se nám 
vyhnuly polomy, výpadky energie a i střechy jsou na 
svých místech. Přesto bychom si měli vzít ponaučení. 
Jak my budeme s přírodou zacházet, tak ona s námi.,
Únorovou sněhovou peřinou posílené polnosti 
se brzy zazelenají, alergici již zaznamenali pří-
chod nastávajícího jara,  ačkoliv do Velikonoc je 
ještě daleko,  nebývale časně vykvetly vrby. Jak 
rádi opouštíme zimní „za tmy do práce z práce“. 
Bledule, sněženky, jasmín, čemeřice, už je nač 
se dívat. Zahrádkáři, kolečkoví bruslaři, všichni, 
kteří mají v zimě tak trochu smůlu už se mají čile 
k dílu, stejně jako stavbaři, kteří nás den co den 
ubezpečují, že všechny stavby, které jsou v Lyso-
lajích nyní realizovány, budou mít hladký průběh.
Zkrátka, jaro se vrací.  A vrátil se nám Karel. Kos. Do 
údržby. Práce je hodně a každá pomocná ruka je znát.
Za posledních 10 let jsme si se zpravodajem vyrazili 
na více než 70 výletů do blízkého i vzdálenějšího 
okolí Prahy i do zajímavých městských částí. Inspi-
race kam se samostatně vydat v dalších letech tedy 
máme dost, a  proto jsme pro vás od tohoto čísla 

připravili nový seriál, tentokrát zaměřený na historii. 
První díl je věnován vinicím, přeji příjemné počtení.
Protiklady se přitahují – ať už jste příznivci v zimě 
v létě koupání, nebo dáváte přednost nahřívání 
kostí v sauně (po kterém ovšem ani vás ledová 
koupel nemine), přijďte 3. dubna o půl osmé - ve-
černí do hasičárny, kde se bude konat ustavující 
valná hromada spolku lysolajských otužilců a 
zdravého saunování. Příznivci aktivní mají sraz o 
půl hodiny dříve u biotopu, kde proběhne „usta-
vující“ koupel. Ručníky s sebou, těšíme se na vás.
Letošní jaro začalo 20. března ve 22 hodin a 58 mi-
nut. I když vás to po pilné práci na zahradě nebo 
třeba jen po dlouhé zimní nečinnosti „táhlo“ do 
postele, na tenhle okamžik stálo za to si počkat. 
Ať už člověk vnímal počasí na druhý den jako vy-
sloveně jarní nebo nějaký ten stupínek na tep-
loměru chyběl, jisté je jedno. Příroda je vzhůru.
První pupeny na keřích a první pu-
pence od komárů jsou toho důkazem. 
Každý vítá jaro po svém, tak do toho...

Nedávejte šanci jarní únavě a užijte si krásné dny!
MUDr. Marie Štědrá
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Zprávy z radnice

Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 27. 2. 2019.

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti 
o svěření pozemku parc. č. 556/10 k. ú. 
Lysolaje - prostoru otočky MHD v ulici 
Dolina, kde plánujeme revitalizaci „ná-
městíčka“ Prostor bude přeměněn pro 
souběžné bezproblémové otáčení au-
tobusů i pobytové místo – opět zpří-
jemněné zelení a několika lavičkami. Ke 
zlepšení jistě přispěje i přemístění sběr-
ného místa tříděného odpadu pod zem. 

Byl dokončen projekt na výstavbu no-
vých obecních garáží v ulici Květová. 
V současné době jsme podali žádost 
o stavební povolení. Stavební práce 
bychom rádi zahájili v příštím roce. 

Po zimní přestávce se opět rozjíždějí 
práce na rozdělaných investičních ak-
cích v naší městské části. V rámci Re-
vitalizace Denkrovy pískovny byla za-
hájena výsadba zeleně, která by měla 
dokončit první fázi celkové revitalizace. 
V měsíci květnu bychom rádi vysoutěžili 
zhotovitele druhé fáze, která zahrnuje 
vznik velké sportovní plochy s umělým 
povrchem a 2 víceúčelových kurtů (vo-
lejbal, tenis, basketbal, nohejbal), soft-
balového hřiště, tréninkové plochy pro 
dobrovolné hasiče a zázemí pro atle-
tické disciplíny - skok do výšky, do dálky, 
vrh koulí, které bude prioritně sloužit 
pro žáky místní ZŠ, která jiné sporto-
viště nemá. V areálu vzniknou mlatové 
cesty, které budou sloužit jako cyklis-
tické a pěší spojnice mezi jednotlivými 
sportovišti. Počítáme také s altány pro 
chvíle odpočinku, venkovním ohniš-
těm a stolky pro společenské hry. Sa-
mozřejmostí budou lavičky, odpadkové 
koše a další mobiliář. V celém prostoru 
bude vysázena zeleň a vznikne tak při-
rozený lesopark. K dispozici bude také 
rovná travnatá plocha pro individuální 
zábavu. Celkové náklady 2. etapy jsou 
kalkulovány ve výši 30 miliónů Kč. Zatím 
se nám podařilo získat 10 miliónů z re-
zervy rozpočtu hl. m. Prahy pro městské 
části. O další finanční prostředky jsme 
podali žádosti o dotaci u hl. m. Prahy a 
u Ministerstva pro místní rozvoj. Zahá-

jení stavebních prací je naplánováno 
na červen tohoto roku. Zajděte si do 
pískovny na jarní vycházku a prohléd-
něte si sami kolik práce se zde udělalo. 
Třeba vás ještě napadne, jak bychom 
mohli prostor bývalé pískovny vylepšit. 
Případné návrhy nám v tomto případě 
zašlete na email umc@praha-lysolaje.cz

V rámci výstavby fotbalového hřiště 
pokračuje stavba budovy zázemí a po-
malu se rýsuje samotné fotbalové hřiště. 
Asi jste si všimli stavby schodů v dolní 
části areálu, které jsou nutné z důvodu 
prudkého svahu a výskytu podzemních 
vedení inženýrských sítí. Protože však 
myslíme také na vozíčkáře, rodiny s ko-
čárky a cyklisty, budou schody pouze 
jedním z přístupů do areálu. Pro bezba-
riérový přístup bude vybudována rampa 
od budoucí autobusové zasávky v ulici 
Štepnice a v horní části příjezdová ko-
munikace. Jelikož nám v naší městské 
části velice záleží také na zeleni, tak i v 
tomto prostoru svědomitě komplexně 
řešíme výsadbu. Spolupracujeme se 
zahradními architekty z České země-
dělské univerzity, kteří pro nás návrh 
výsadby připravují. V současné době se 
nám podařilo z rozpočtu hl. m. Prahy zís-
kat na dofinancování projektu 2 mil. Kč. 
Dokončení  stavby je předpokládáno 
v letních měsících letošního roku. 

Ve středu  17. 4. 2019 se od 18:00 ho-
din uskuteční představení rozvojo-
vých projektů v naší městské části, a 
to  Dolina-Štepnice, rezidenční soubor 
Housle-Lysolaje a výstavba v loka-
litě současného VELAZ. Všichni jsou 
srdečně zváni seznámit se s uvede-
nými projekty. Podrobnější informace 
o projektu Dolina-Štěpnice naleznete 
na stránce č. 16 tohoto zpravodaje. 

Postřednictvím Petanque clubu Ly-
solaje se nám podařilo v rámci gran-
tových řízení hl. m. Prahy získat do-
taci ve výši 50 000 Kč na pořádání 
11. ročníku Lysolajského běhu, který 
se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 2019. 

Dále se nám podařilo získat sponzorský 
dar ve výši 200 000 Kč od společnosti 
Kolektory Praha na pořádání letošní 
Slavnosti květů, která opět přinese řadu 
tradičních i netradičních atrakcí. Více o 
Slavnosti květů naleznete na staně 11.

Požádali jsme také o grant na vý-
sadbu zeleně v naší městské části 
ve výši 400 tis. Kč. Plánujeme tak i 
v tomto roce pokračovat v rozšiřo-
vání zeleně a květinových výsadeb. 

Byla dokončena rekonstrukce školní-
ho hřiště Lištička u ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje ve výši 280 000 Kč. Finanční 
prostředky byly poskytnuty mimo-
řádnou finanční podporou hlavního 
města Prahy, kterému tímto děkujeme.

Upozorňujeme občany městské části , 
že uplynul termín pro zaplacení poplat-
ků za psy a pronájem obecních pozem-
ků. Termíny vypršely 31. 3. 2019. Neče-
kejte tedy na zaslání upomínky a přijďte 
na ÚMČ dát své věci do pořádku. Dru-
hou možností je platba na účet, kdy vám 
číslo účtu a variabilní symbol rádi sdělí 
zaměstnanci ÚMČ na tel. 220 921 959.

Vážení občané naší městské části, do-
volte mi, abych vám popřál příjemné 
prožití velikonočních svátků, krásné jaro 
a srdečně vás pozval na akce, které jsme 
pro vás připravili. Pevně věřím, že se při 
nich setkáme a počasí nám bude přát. 

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Plánováná přestavba objektu VELAZ

Návrh výsadby v areálu hřiště
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ZŠ Járy Cimrmana

Na následujících řádcích přinášíme 
informace o akcích, které se usku-
tečnily od ledna do poloviny března.
Začátek nového roku začal v rych-
lém tempu, žáky čekalo v souvis-
losti s blížícím se pololetím zkou-
šení a písemné práce, přesto se i v 
lednu našel čas na zajímavé akce.
Druhý lednový týden se v tělocvičně 
uskutečnila filmová projekce a následná 
přednáška, která se týkala nemoci AIDS.

Během ledna se také vybraní žáci (8. 
a 9. ročníku) zúčastnili obvodních kol 
dějepisné olympiády a olympiády 
z českého jazyka. V českém jazyce se 
nejlépe umístila Klára Šoltysová na 
10. místě, dva  další naši žáci se umís-
tili v první třetině výsledkové listiny.
V posledním lednovém týdnu se v naší 
škole uskutečnila celoškolní cimrma-
novská akce „Výstup na Směšku“, kdy 
štafety jednotlivých tříd zdolávaly po 
schodišti „vrchol“ naší nejvyšší hory. 
A 1602 m bylo skutečně zdoláno! 
Soutěžní klání bylo také doplněno o 
méně obvyklé sportovní disciplíny.
Předávání pololetního vysvědčení opět 
proběhlo na netradičních místech. 1. 
třída si jej převzala v roztockém muzeu, 
2. A v knihovně na Suchdole, 2. B a obě 
4. třídy bruslily na stadionu Hvězda, 3. 
třída navštívila Národní galerii Štern-
berského paláce, 5. třída Národní ze-
mědělské muzeum a celý 2. stupeň 
vyrazil do kina na film Beautiful boy.

V lednu také proběhla v naší škole tý-
denní hloubková kontrola České školní 
inspekce, která prověřila školu po všech 
stránkách. Neshledala žádné pochy-
bení a velmi nás těší celkové hodno-
cení, ze kterého jednoznačně vyplývá, 
že naše škola poskytuje kvalitní vzdě-
lávání. Závěrečná inspekční zpráva je 
k dispozici na našich www stránkách.
Začátkem února odjely třídy 7. A a 7. 
B na sedmidenní lyžařský výcvik do 
Strážného v Krkonoších. Sedmáci si 
užili za dobrých sněhových podmí-
nek skvělé lyžování, naučili se mnoho 
nového, zlepšili svůj styl a v pátek se 
všichni zúčastnili závodů na červené 
sjezdovce. Žáci nejen lyžovali, ale upro-

střed týdne podnikli odpočinkový pěší 
výlet po okolí a zavítali do Vrchlabí.
Ve čtvrtek 14. 2. vyrazila 5. třída do di-
vadla Minor na představení Sněhová 
královna, které nápaditou formou převy-
právělo známý pohádkový příběh jedné 
velké dětské lásky, oběti a vykoupení.
Tentýž den večer navštívil Klub mladého 
diváka Divadlo v Dlouhé. Žáci měli mož-
nost vidět klasickou hru Lucerna, která 
v provedení herců zmíněného divadla 
získala v roce 2017 dvě ocenění (Insce-
nace roku 2017 a Nejlepší činoherní ins-
cenace a nejlepší scénografie roku 2017).

V týdnu po jarních prázdninách se ve 
škole uskutečnila vernisáž výstavy vý-
tvarného kroužku, který zahájila bu-
benická improvizace Šimona a Petra 
Paslerových  na téma Velký třesk. Vznik 
sluneční soustavy, žhavá Zeměkoule 
na počátku své existence, první buňky, 
život v prvohorních mořích, dinosauři 

– to byly náměty, které žáci kroužku 
ztvárnili v prvním pololetí letošního 
školního roku. Návštěvníci výstavy 
měli vzácnou příležitost žasnout nad 
časovou osou na podlaze dlouhé „vý-
stavní“ chodby: každý metr znamenal 
miliardu let, ze 13,8 metrů patřily nám, 
lidstvu, pouhé cca 3 milimetry. Rodiče 
také na vernisáži čekalo překvapení v 
podobě vědomostního testu, všichni 
si však se záludnými otázkami pora-
dili a byli odměněni perníkovou zka-
menělinou trilobita. V dalších dnech 
výstavu navštívili během vyučování 
třídy 1. stupně a některé třídy 2. stupně.

Na konci února proběhla ve škole ma-
tematická soutěž Pangea pro 5. a 9. 
ročník a začátkem března se dva žáci 2. 
stupně – Matěj Pečený z 9. třídy a Albert 
Hanuš z 8. třídy zúčastnili obvodního 
kola soutěže v anglickém jazyce. Matěj 
Pečený obsadil ve své kategorii 3. místo 

a Albert Hanuš 2. místo. Oběma k to-
muto velkému úspěchu gratulujeme!   
V úterý 5. 3. strávila 4. A dopoledne v 
přírodě v Podbabských skalách, kde pro-
běhla pod vedením Kamila Vaňka envi-
ronmentální výuka s názvem „Od zrna k 
chlebu“, zpestřená posezením u ohně.
Ve středu 12. 3. navštívila třída 4. A 
divadlo Minor. Tentokrát se děti 
přenesly do světa legendárních 
Foglarových příběhů při předsta-
vení s názvem Záhada hlavolamu.
V polovině března se 7.-9. ročník a 5. 
třída zúčastnily filmových projekcí fes-
tivalu Jeden svět. Žáci měli možnost 
vidět aktuální dokumenty pojedná-
vající o lidských právech, jinakosti  a 
ochraně přírody. Každá z projekcí byla 
doplněna zajímavou besedou. Nutno 
podotknout, že žáci naší školy se neos-
týchali pokládat dotazy a mnohdy byli 
jediní, kdo se z celého sálu ptal a kulti-
vovaně diskutoval s pozvanými hosty.
V březnu se deváťáci zapojili do národ-
ního testování žáků 9. tříd společnosti 
SCIO. V porovnání s ostatními žáky zá-
kladních škol dosáhli deváťáci ve všech 
testovaných oblastech (český jazyk, 
matematika, anglický jazyk a obecně 
studijní předpoklady) výrazně lepších 
výsledků než žáci jiných základních 
škol a jejich úroveň je  plně srovna-
telná s žáky víceletých gymnázií. Dou-
fejme, že stejně úspěšní budou naši 
deváťáci i při přijímacích zkouškách 
na střední školy, které se kvapem blíží.
V uplynulých dvou měsících nezahá-
lela ani družina. V únoru si pod vede-
ním paní Bubákové všechna oddělení 
školní družiny postupně vyzkoušela 
vysypávání mandal barevným pís-
kem. Dětem se akce moc líbila a byla 
příjemným zpestřením středečních 
odpolední. Druhé březnové pondělí 
bylo ve znamení Masopustu. Děti 
hrály hry, zpívaly a také se seznamo-
valy s původem a tradicemi svátku.
10. a 11. dubna se uskuteční zápis do 
1. třídy, pro příští školní rok budeme 
otevírat jednu třídu. Březnová schůzka 
se zájemci z řad rodičů budoucích prv-
ňáčků opět ukázala, že je o naši školu 
velký zájem i mezi rodiči  z okolních obcí, 
což nás těší a motivuje pro další práci.

Přejeme všem čtenářům krásné jaro.
Markéta Růžičková, učitelka



5Lysolajský zpravodaj 3 / 4

MŠ Pampeliška

Vážení rodiče,
často přemýšlíme nad tím, čím bychom 
dětem jejich životy naplnili, vylepšili, 
zjednodušili. Také ve školce se snažíme 
připravit pestrý program. Vždy se sna-
žíme vymýšlet aktivity, které budou pro 
děti zajímavé, o které budou mít zájem. 
Po vánočních svátcích se z dětí stali 
hvězdáři, hledači a badatelé po historii 
dinosaurů. Připomněli jsme si tradici Ma-

sopustu, napekli koblihy a s písničkou na 
rtech prošli Lysolaje. Od Vánoc uběhlo 
hodně času, stalo se mnoho událostí a 
najednou nám do konce školního roku 
zbývá tak krátká doba. Bude to čas, kdy 
předškoláci půjdou k zápisu do základní 
školy. Nastane jim doba zcela jiných po-
vinností a jiného režimu. Také pro ně-
které mladší děti přijde v období jara 
změna, půjdou k zápisu do mateřské 
školy. Všechny tyto změny přicházejí 

plynule, s věkem, ale vždy je rodič ten, 
kdo zvažuje a rozhoduje, zda své dítě za-
psat do školy či školky. V mateřské škole 
tráví dítě mnoho času, má v ní prostor 
pro svůj rozvoj, zrání. Získá zde sociální 
dovednosti, které později uplatní právě 
při vytváření vztahů ve škole – v kon-
kurenci spolužáků, ale i vztahů s učiteli.
V době zápisů do školek a škol je na ro-
dičích, kteří znají své děti nejlépe, aby 
zvážili zralost a připravenost svých dětí 
na změny, které je čekají při vstupu do 
školy či školky. Všichni se musíme sna-

žit, aby tato změna proběhla v klidu, v 
radosti a v očekávání. Ve školce se sna-
žíme rozvíjet u dětí předpoklady pro 
vstup do základní školy v programu 
„Předškoláček“.  S rodiči jsme se sešli na 
schůzce, při které jsme je seznámili s pra-
cemi jejich dětí, vysvětlili, na co by se 
měli ještě zaměřit při přípravě na školu.
Děti, které se budou hlásit do mateřské 
školy, ještě neznáme. Pro tyto naše nové 
žáčky nastane od září změna v životě a 

ráda bych napsala rodičům, na co by 
se měli zaměřit při posuzování připra-
venosti jejich dítěte do mateřské školy:

• připravenost dítěte na odloučení od ro-
diče, psychická zdatnost zvládat režim MŠ,

•samostatnost při sebeobsluž-
ných činnostech – stravování, hy-
giena, oblékání, úklid hraček,

• fyzická zdatnost ve smyslu chůze po scho-
dech, chůze venku při delší procházce,

• zralost k vytváření sociálních in-
terakcí s vrstevníky i dospělým.

Ráda bych tímto pozvala rodiče a jejich 
děti k zápisu do Mateřské školy Pam-
peliška, který proběhne 2. 5. 2019 v 
čase 13:00  – 17:00 h a 3. 5. v čase 8:00 
– 10:00 h. Prosím zájemce, aby sledo-
vali webové stránky www.ms-lysolaje.
cz , kde budeme průběžně zveřejňovat 
informace potřebné k přihlášení dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. Zatím zde mů-
žete najít kritéria k přijetí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Přeji  vám všem krásné slunečné 
dny. A těším se na setkávání při na-
šich toulkách po okolí a na Jarní dílně, 
kterou chystáme 17. 4. v Pampelišce.

  Radka Zachová
ředitelka

Vyjádření ředitele ZŠ             

k vandalismu v Lysolajích

V noci na pondělí 11. 3. 2019 neznámý 
pachatel posprejoval místní zastávku au-
tobusu velmi vulgárním a hanlivým ná-
pisem. Jedná se již o druhý podobný pří-
pad a obsah je namířen proti mé osobě. 
Bez ohledu na to, že podobné poškození 
veřejného nebo soukromého majetku 
je trestným činem, považuji tento pro-
jev za nesmírně zbabělý, odporný a 
ubohý. Věřím, že uráží a pobuřuje nejen 
mne, ale i všechny rozumné a slušné 
lidi. Sprosté a hulvátské chování se mi 
hluboce příčí a odmítám jej přijmout. 

Pokud má kdokoli problém s mojí oso-
bou nebo s výkonem funkce, kterou 
se snažím zodpovědně a dle svého 
svědomí vykonávat, jsem připra-
ven s ním osobně a otevřeně mluvit. 

.
Výše uvedené jednání je z hlediska práva 
klasifikováno jako trestný čin poškození 
cizí věci se sazbou odnětí svobody až 
jeden rok, stejně tak jako trestný čin po-
mluvy. Pokud byste měli k případu důle-
žité informace, předejte je prosím policii 
ČR, která má k dispozici i kamerový zá-
znam, na kterém je pachatel zachycen.

Michal Hevák
ředitel Základní školy 

Járy Cimrmana Lysolaje
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Putování po vinicích              

dříve lysolajských
„Jihovýchodní okraj lysolajského území, 
svažující se k Šáreckému potoku, byl vět-
ším dílem porostlý divokými křovinami 
a stromy, menším dílem pastvištěm. Jen 
tu a tam některý kus mírného svahu byl 
zorán v pole. Úbočí a stráně chráněné 
před severními větry se hodily na vinice.“
Avšak za vlády Josefa II. a později udály 
se kroky, které louky, vinice a na nich 
zbudovaná stavení na levém břehu Šá-
reckého potoka zhruba od Záporeckého 
mlýna (též Kalinova či Na posledním pe-
nízi zvaného) až po Břetislavku odrthly 
od Lysolaj a přiřadily je k Dejvicím.
Ze zápisů v knihách purkmistrovských 
si je možno utvořit představu o rozvoji 
místního vinařství. Vinice v Šáreckém 
údolí se řídily knihami nejvyššího pur-
krabství. Pro historii je ovšem velká 
škoda, že purkrechtní knihy purkrabské 
starší než z roku 1659 a viniční knihy 
purkrabské z let 1583-1659 vzaly za své. 
Náhradou jsou sice knihy úřadu perk-
mistrovského, avšak neúplnou, protože 
obsahují zápisy často jen do roku 1614. 
Uveďme vztahy stran zúčastněných na 
vysazování vinic:  Feudální vrchnost: Úřad 
nejvyššího purkrabství, Nejvyšší purkrabí. 
Majitel pozemků: Zápisný držitel. Hospo-
dář: Zákupný držitel – nájemce (dědičný).
Nákladník: Zákupný vinař – nájemce.

Vinařská čeleď – námezdní pracovníci.
Nákladníky byli příslušníci vyšší a 
nižší šlechty se šlechtickými tituly, 
úředníci dvorské kanceláře, osoby 
hradní správy, úřadu nejvyššího pur-
krabství, duchovní osoby, úředníci 
městské správy, bohatí měšťané.
Některá jména či povolání náklad-
níků byla přenesena na jejich vinice a 
zachovala se dodnes při jméně poz-
dějších zahrad, vil, domů a usedlostí.
Zápisy bubenečského kaplana a spi-
sovatele Františka Vacka nám umož-
ňují podrobně se podívat na šárecké 
vinice, vezměme to od Kalinova tedy 
Záporeckého mlýna směrem k Vltavě.
Na jižních svazích, částečně na nebušické 
půdě, ležela vinice Stehlíkovská, pojme-
novaná po Buriánovi Stehlíkovi (1615). 
Ta se sestávala ze dvou starších vinic. Ta 
nebušická byla zapsána Štěpánu Baka-
lářovi (1567), druhá byla Daniela Holuba, 
střelce při branách Pražského hradu.
Vinice Vařilovská byla nejmladší z ly-
solajských vinic. Náhodou se zachoval 
výpisek z viničné knihy, že Václav Ry-
vola rozdělal kus pustého lada v Šár-
kách nad Posledním penízem (míněn 
mlýn) a vysadil révím vinným léta 1616. 
Ryvola ji prodal Janu Vařilovi z Prahy 
(1624), tu od synů koupil Daniel Vy-
šín, staroměstský mlynář (1667), když 
předtím získal vinice Stehlíkovskou a 
Kohoutku po Pavlu Kohoutovi (1659).
Vinice Skřivanka, vysazená roku 
1601, nese jméno po Matěji Skři-

vanovi, který ji měl od r. 1618.
Vinice Branická vznikla úsilím Jana 
Malého a malostranského měšťana 
Bartoloměje Čížka. Jejich pozemky 
pak držel střelec Daniel Holub, jeho 
vdova Voršila prodala vinici Václavu 
Branickému ze Starého Města (1617).
Vinice Švamberská měla 7 a půl strychu 
a sahala až k potoku. – Ještě je důležité 
povědět, že strych neboli korec jako 
plošná míra měl 2,837 hektaru nebo 
2,877 hektaru v případě vinic. – Měl ji Jan 
Švamberský, topič v lázni, pak lazebník z 
Újezda. Vystavěl při ní lis v místech nyněj-
šího domu čp. 89 (V Šáreckém údolí 104). 
Švamberkovu vinici koupil r. 1614 Jan z 
Rybnice, výběrčí „sbírek zemských“. Ten 
spojil Švamberskou a Slavíkovskou vinici. 
Vinohrad pak držela Dorota Švamberská 
a po ní Jan Pravec s chotí (a proudem 
času vdovou) Annou. Ta se znovu prov-
dala za Adama Jeptišského, ten přikoupil 
Synkovskou vinici (1646), spojená vinice 
se pak zvala Jeptišskou. Když roku 1727 
Matěj Mysliveček, mlynář z Dubového 
mlýna a předek „božského Čecha“ pro-
dával kus vinice zahradníku Jiřímu Bare-
šovi, není již zmíněn lis, ale stavení, Bareš 
byl majitelem pozemku i domku až do r. 
1764, tehdy rozdělil hospodářství napůl 
mezi druhou manželku Rozálii s dětmi 
a dceru Annu z prvního manželství. 
Vinice Vokorinka měla jméno po Janu 
Vokrineovi čili Vokorinovi, měšťanu 
Starého města a tamním radním pí-
saři. Vinice sahala až k potoku, kde je 
dnes dům čp. 86 (V Šáreckém údolí 98), 
jméno Vokorinka se však pro něj neujalo. 
Hroznový sad měl nakonec 6 strychů, 
když se zcelily dvě starší vinice. Po smrti 
Vokorinově provdala se jeho vdova Ka-
teřina za Bohuslava Zahořanského ze 
Starého Města, který pak vinici užíval 
až do poloviny 17. století. Zemřel však 
bez dědiců, a tak Vokorinka připadla 
pozemkové vrchnosti, která ji nechala 
zpustnout. Až roku 1767 si ji propůjčil 
Josef Kornoutek a zbudoval si zde i pří-
bytek, kde pak vládla jeho vdova Anna, 
později provdaná za Matěje Vršínského. 
Za jeho časů rostlo na Vokorince víno 
jen na 169 sáhách, v roce 1840 na 260 
sáhách (sáh měl 3,6 metrů čtverečních).
Roku 1876 byl před usedlostí 
postaven nový mostek s litino-
vou sochou Jana Nepomuckého. 

Pokračování příště. f.Litinová socha Jana Nepomuckého  před vinicí Vokorinka
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SDH Lysolaje

Kroužek Mladý hasič záchranář
Po novém roce jsme se opět sešli s 
dětmi v hasičárně a pokračujeme v 
kroužku MHZ hasičinou a záchranařinou.
Přes zimu byly děti rozděleny na „ha-
siče a záchranáře“. Učí se od všeho zá-
klady, píší testíky a trénují na sucho. 
Proběhl již jedna návštěva bazénu, kde 
si děti trénují mimo plavání i skoky 
do vody, záchranářské hmaty a po-
tápění. S přicházejícím jarem jsme už 
byli několikrát venku a trénovali útok 
s vodou, kde se obě skupiny spojily a 
cvičily společně i skoky do záchranné 
plachty. Připravujeme další víkendový 
bazén s návštěvou pintballové střelnice.

Zásahy Jednotky SDH
Hned po oslavách příchodu Nového 
roku měli Lysolajští hasiči na pilno. 1. 
ledna okolo půl šesté ráno byla jednotka 
vyslána k požáru chaty poblíž ulice Pous-
tka v Lysolajích. Tento požár se nacházel 
daleko od místa, kam se dalo přijet cis-
ternami, proto museli hasiči utvořit ha-
dicové vedení v délce skoro 300 metrů, 
až k hoříci chatě. Zásah byl o to těžší, že 
bylo všude spousty bahna, do kterého 
se bořila technika i zasahující hasiči.

10. ledna jednotka provedla ve spolu-
práci s hasiči dopravního podniku zasy-
pání a úklid uniklých provozních kapalin 
z autobusu u zastávky autobusu Lysolaje. 

Výcvik s motorovými pilami
V zimě se většinou, mimo ostatní činnost, 
zaměřujeme na teoretickou přípravu, 
kterou musí procházet všichni členové 
jednotky a na tu navazujeme v teplejších 
měsících praktickým výcvikem. Ovšem 
je jedna výjimka, a tou je výcvik s mo-
torovými pilami z důvodu vegetačního 
klidu a možnosti kácení stromů. Členové 
tak provedli kácení několika stromů na 
území Lysolaj a všichni si tak dostatečně 
splnili povinný výcvik s motorovou pilou. 

Výroční valná hromada
V únoru proběhla výroční valná hro-
mada sboru. Po splnění všech nále-
žitostí spojených s touto událostí a 
zhodnocení činnosti v loňském roce 
jsme si společně s hosty užívali veselé 
zábavy a tance až do brzkých ranních 
hodin. Byl také uspořádán dětský kar-
neval v sále hasičské zbrojnice, jenž se 
velice vydařil a těšil se hojné účasti dětí.  

Sběr železného šrotu
V sobotu 13. 4. 2019 proběhne v rámci 
úklidu obce opět sběr železného šrotu. 
Jedná se o jednu z akcí, které mají v na-
šem sboru mnoholetou tradici. Darová-
ním starého železa a jiných kovů mohou 
každoročně naši spoluobčané přispět na 
činnost našeho SDH. Rádi bychom touto 
cestou předem poděkovali všem dárcům 
a ÚMČ za zapůjčení nákladního vozidla

Václav Vojtěch
velitel JSDH Lysolaje Výcvik s motorovými pilami

SPOLEK OTUŽILCŮ A ZDRAVÉHO 
SAUNOVÁNÍ

Zveme všechny zájemce na ustavující valnou 

hromadu nově vznikajícího spolku, která se 

uskuteční ve středu 3. 4. 2019 od 19:30 hodin.  

PETANQUE CLUB LYSOLAJE

Všechny členy spolku zveme na valnou 

hromadu „Petanque clubu Lysolaje,“která se 

koná v neděli  14. 04. 2019 v 16:00 hodin na 

hřišti „U Zázračné studánky“.
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Za humny

Studenti architektury ČVUT předsta-
vili své útulny – tedy přístřešky pro 5 
až 12 lidí, které nabídnou útočiště tu-
ristům během náhlé změny počasí.
Nyní jsou stavby vystaveny před 
budovou školy, ještě na jaře by se 
ale měly přestěhovat do Krkonoš. 
Mladí architekti je v rámci výuky ne-
jen navrhli, ale i postavili – z mate-
riálů zvolili převážně hliník a dřevo. 
Loni počátkem roku vystavovali studenti 
architektury před školou své lávky pro 
Krkonošský národní park, které sami 
navrhli a vlastními silami postavili.
Lávek bylo celkem pět, po výstavě byly 
rozebrané převezeny a instalovány 
v Krkonoších  v oblasti Špindlerova 
Mlýna, Malé Úpy a Pece pod Sněžkou. 

Národní technické muzeum připra-
vilo výstavu Svatovítské varhany. 
Výstava vznikla při příležitosti národní 
sbírky na nové varhany pro pražskou 
katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha a představuje historii, součas-
nost a budoucnost zdejších varhan. 
Expozice vysvětluje vznik provizorních 
varhan v době končící dostavby ka-
tedrály a dlouhodobé úsilí o postavení 
nových důstojných varhan, které se v 
současnosti chýlí ke zdárnému konci. 
Výstava představí také vývoj varha-
nářského řemesla a technické as-
pekty varhan, které jsou největším a 
nejsložitějším hudebním nástrojem. 
Nové svatovítské varhany vyrábí dílna re-
nomovaného varhanáře Gerharda Gren-
zinga, která sídlí ve španělském El Papiolu. 
V předvečer Dne české státnosti 27. 
října odtamtud zazní první koncert 
na nový nástroj, který bude následně 

rozmontován a přepraven do Prahy. 
V katedrále pak bude opět sesta-
ven a na jaře roku 2020 se ode-
hraje první slavnostní koncert 
nových svatovítských varhan. 
Sbírka na nové svatovítské varhany 
dosud vynesla částku přesahující 
71,5 milionu korun, a je tedy vy-
bráno již 90 procent z potřebné sumy. 
Do sbírky lze přispět i nadále – převo-
dem na účet, dárcovskými SMS nebo 
adopcí píšťal, kterých zbývá asi 2 500. 
Výstava je přístupná v Malé gale-
rii v expozici Architektury, stavitel-
ství a designu NTM do 31. března. 

Praha 6 slavnostně odhalila pa-
mětní desku JUDr. Jakubu Čermínovi, 
předsedovi Českého svazu bojov-
níků za svobodu a politickému vězni.
Deska je umístěna na bubeneč-
ském domě v Jaselské ulici č. 28, kde 
od roku 1960 až do smrti bydlel.

Doposud největší pražskou samo-
statnou výstavu připravuje Patrik 
Hábl pod názvem RE:KONSTRUKCE 
v bubenečské Galerii Villa Pellé. 
Patrik Hábl (narozen v roce 1975 
Gottwaldově) je malíř pracující ne-
jen s obrazem, ale i s prostorem. 
Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou 
cenou a cenou Europol, byl nominován 
v Top 10 na Osobnost roku za nejvý-
znamnější umělecký počin roku 2013. 
Expozice jednoho z našich nejvýrazněj-
ších současných výtvarníků představí 
zeširoka jeho zájem o malbu a obraz 
v širším kontextu, o jejich interakci s 
architekturou, prostorem i divákem.  
Patrik Hábl svou malbu vnímá jako 
osvobozené médium, součást na-
šeho světa a proto do něj jejím pro-
střednictvím originálně intervenuje. 

Radnice Prahy 6, připravuju re-
konstrukci domu Dejvická 4.
Po rekonstrukci se budou ve čtvrtém 
až šestém podlaží nacházet byty, ve 
třetím vzniknou kanceláře, v dru-
hém ordinace lékařů a v přízemí 
a suterénu se počítá s restaurací. 
Součástí stavby je rovněž technické 
a domovní zázemí. K předání ho-
tové stavby by tedy mohlo dojít už 
ve druhém kvartálu roku 2020. Cel-
kové náklady na rekonstrukci jsou 
odhadovány na 100 milionů korun.

Akce v okolí:

Slavnostní zahájení 
88. sezóny Zoo Praha
V neděli 30. března 2019 od 10:00 do 
16:00  společně zahájíme novou hlavní 
sezonu v pražské zoo.

Běh do ZOO
Běh pro Zoo Praha pořádá 27. 4. 2019 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
a studentský spolek Drosophila. Celý 
výtěžek akce bude věnován na pro-
jekt Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“.

Beseda s Miroslavem Jankem 
Městská část Praha-Suchdol a spo-
lek Suchdol Sobě vás zvou do Klubu 
náročného diváka na promítání do-
kumentu NESPATŘENÉ a besedu s 
Miroslavem Jankem v úterý 2. dubna 
od 19:30 na suchdolské radnici. 

Country a Bluegrass v Nebušicích
Městská část Praha-Nebušice vás 
zve v pátek 26. 4. 2019 od 18:00 na 
country a bluegrass v Hotelu Dolce 
Villa - Burger bar. K poslechu za-
hrají Kůlnabend a Dobrý struny.

f.

Útulny před budovou ČVUT

Pamětní deska JUDr. Jakuba Čermína

Dům Dejvická 4 čeká rekonstrukce
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Losování tomboly přineslo napětí i zábavu

VII. Reprezentační ples
V patřičném odstupu od vánočních 
svátků, kdy se již všichni zbavili těch 
několika málo dekagramů navíc a vy-
ladili taneční formu, zářil hotel Galaxie 
na Suchdole jako všechny hvězdy celé 
galaxie dohromady – sedmý reprezen-
tační ples, událost očekávaná, žádaná 
a hojně navštěvovaná – byl slavnostně 
zahájen ve 20:00 hodin přesně. Největší 
společenskou událost v regionu navští-

vilo přes 180 lidí, ať už místních, či z řad 
zvaných hostí. Vstupenky byly již dlouho 
dopředu vyprodány. Kdo tu svou ztratil, 
měl smůlu. Ceny v tradiční tombole byly 
jako vždy kvalitní, a opět některé z nich 
symbolicky vyjadřovaly příslušnost k po-
řádající městské části. Například velmi 
originální cenou bylo místo na nově bu-
dováném suchdolském hřbitově nebo 
celosezónní permanentní vstup do lyso-

lajské sauny. Přivítání všech účastníků se 
jako vždy ujali sami starostové pořáda-
jících městských částí a symbolicky si s 
každým připili výborným šampaňským, 
prohodili pár slov, poschválili dámám 
róby a pánům dámy a pak již nic nebrá-
nilo pustit se na parketu do tanečních 
kreací či korzovat a rozprávět s přáteli, 
jichž bylo na každém kroku nepočítaně.
Předtančení bylo letos ve stylu latinské 
ameriky a opravdu stálo za vidění. Skvě-
lou taneční hudbu obstarala tradičně ka-
pela Caroline Band a i ti, kdož zrovna ne-

tančili sebou šili v rytmu taneční hudby.
Ing. Miloš Šimon se již v loňském roce 
osvědčil jako šarmantní, vtipný a po-
hotový moderátor, proto i letos pro-
vázel celým večerem na výbornou a 
bylo na něm vidět, jak ho jeho dočasná 
funkce baví. Účastníci plesu se skvěle 
pobavili a měli hezkou vzpomínku z 
novinky letošního ročníku, kterou byl 
koutek společnosti Fotobedna, kde 

bylo možné si pořídit forografie ze 
zvláště kuriózních a netradičních situ-
ací, do nichž se člověk jen tak nedostane.  
Galaxie byla letos, včetně květin, zlatá, 
kdo ví, s čím přijdou organizátoři příště 

– větší lesk snad mohou mít už jedině 
diamanty. Spát se šlo až ráno a vě-
říme, že i ti, kteří to maličko přehnali s 
konzumací či tanečně-sportovním vý-
konem se již nyní těší na další ročník, 
který jistě opět přinese řadu překvapení.
 

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
blíží se pomalu, ale jistě jaro a letní 
akce jsou už za rohem. Jsem moc ráda, 
že pondělní Liška běží dál s Aškou a 
Lenkou. Letošní výtvarná dílna Lišky 
na Slavnosti květů opět bude, už se 
moc těšíme na všechny návštěvníky. 
Program akcí najdete v kalendáři na 
webu nebo jako událost na Facebooku.

Příměstský tábor v Lišce
Bylo nebylo - drápy a kameny
19.-23. 8. 2019
Prázdninové dobrodružství pro všechny 
děti od 5 do 10 let, které mají rády pohyb, 
přírodu a poznávání nových kamarádů. 
Děti čekají nevšední zážitky, výtvarné a 
rukodělné práce, četby a vypravování, 
pohybové aktivity, hry a soutěže, výlety 
do okolí. Program zajišťují kvalifikovaní 
a zkušení pedagogové specializovaní 
na práci s dětmi předškolního a škol-
ního věku. Oběd bude zajištěn v jídelně 
areálu ČZU. Přihlášky na adrese:  https://
www.mc-liska.cz/letni-tabory-2019/

Výtvarné pondělky v Lišce
Scházíme se každé pondělí od 9:30 do 
11:30 h v hasičárně a hrajeme si a zpí-
váme. Program zajišťují dobrovolníci. 
Kontakt na Ašku je poreba.joanna@
yahoo.com. Pokud chcete dostávat pra-

videlné informace o programu v Lišce, 
pošlete zprávu na marcela@panoch.net.

Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Čtvrtek 19:30 – 20:30 h v 
ZŠ Jár y Cimrmana Lysolaje

Scházíme se každý čtvrtek večer od 
19:30 do 20:30 h. Kruhové cvičení je 
určené pro ženy i muže. Jedná se o 
kombinaci aerobních a anaerobních 
aktivit, které posilují svaly, zpevňují 
tělo, zrychlují metabolismus a spalují 
tuky. Kruhové cvičení vede k pevnému 
a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak 
pro začátečníky tak i pro pokročilé. Cena 
100 Kč/ osobu v případě jednorázové 
platby. Cvičení vede Martina Průšová.
  
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro 
děti od 4 do 7 let
Čtvrtek 15:45 – 17:00 h v tělocvičně ZŠ
Děti při hodinách rozvíjí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-

lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují 
princezny. Hrajeme si na zvířátka, závo-
díme a rozvíjíme dětskou fantazii. Při-
hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.
L e k t o r k y  M a r c e l a  B l a ž -
k o v á  a  A n d r e a  Ž i t k o v á .

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 12 let
Čtvrtek 14:00 – 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 12 let, které mají rády pří-
rodu, zvířata a rády chodí do přírody. 
Součástí kroužku je péče o ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk. Při-
hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.

Lekce Jemné jógy pro dospělé se So-
ňou Zemanovou
Úterý 19:30 – 20:30 h  
Úterý v sále hasičů 19:30 – 20:30 
h (únor - červen, září - prosinec)
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Protahujeme, 
posilujeme, pracujeme s dechem, 
učíme se relaxovat, zkoušíme meditace.
Připravujeme: Letní jógové soustřední 
27. 8.-30. 8.2019 od 18:00 do 21:00 h. 
Začínáme s jógou 3. 9. 2019 od 18:30 
do 20:30 h. Speciální lekce - Jógové 
opáčko 10. 9. od 19:30 do 21:00 h.

Patronem Spolku Liška je Městská část 
Praha-Lysolaje

Marcela Blažková, www.mc-liska.cz 

 

VELIKONOČNÍ 
DÍLNA 

 

V sobotu 13. dubna 2019  
v sále hasičské zbrojnice. 

 

Začínáme ve 14:00 
hodin. 

 

Zveme všechny šikovné děti 
i jejich rodiče 
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SLAVNOST KVĚTŮ – 32. ročník 
Sobota 18. 5. 2019 od 14:00 hodin 

Přírodní památka Housle 
 

Pro potěšení těla i ducha, přijďte se bavit a odpočívat! 
Vystoupí tradiční i netradiční účinkující! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doprovodný program: 
 
 
 

Hasičská střelnice, facepainting, bublinová show Matěje 
Kodeše, skipping Boys (vystoupení se švihadly), ukázka 
řemesel, činnost kroužku Mladý hasič záchranář, poníci 

a další zvířátkové překvapení, výtvarné dílny, skákací 
hrad, kolotoč, tombola, dobré pití a jídlo a mnohem více 

zábavných atrakcí.  
 

Partneři akce: 

 Vystoupení dětí ze školky a školy – 14:20 
 Blue moon band (staročeské hity) – 15:30 
 Staropražská Hašlerka (lidovky) –  16:45 

 Docenti (country) – 18:00 
 Schodiště (big-beat) – 19:00 

 The Apples (dívčí rocková skupina) – 20:30 
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Informace pro občany 

Třídění odpadu

Víte, kam se starým kartáčkem na zuby, s 
rozbitým zrcadlem, se špinavým polysty-
renovým jídelním boxem, nebo s použi-
tými kávovými kapslemi? Přinášíme vám 
přehledně informace, jak správně třídit.

Plasty
Patří do plastu:
fólie (též potravinářské, stretch fo-
lie - nesmí být ale mastné nebo 
silně znečištěné zbytky jídla),
igelitové sáčky (papírovou etiketu je 
vhodné oddělit, nejde-li oddělit, zpraco-
vatelé si s ní dnes již poradí), plastové tašky,
obaly od drobných balených potra-
vin – řiďte se recyklační značkou na 
obalu, někdy jde totiž o kombinaci 
plastu a aluminiové fólie, což se nedá 
recyklovat a patří do směsného odpadu,
sešlápnuté PET lahve - u těch, co jsou 
obalené smršťovací folií, která kopí-
ruje tvar láhve, tento PVC přebal svlék-
něte - jinak nepůjde PETka zrecyklovat,
plastové kelímky od jogurtů a 
mléčných výrobků (stačí dů-
kladně vyškrábat od zbytků jídla),
plastové vaničky od ovoce a zeleniny,
nádoby od kosmetiky a čisticích pro-
středků, kapsle od pracího gelu; pozor 

– čtěte na etiketě, zda není nutné odnést 
do nebezpečného odpadu (sběrný dvůr),
PET lahve od jedlých olejů (pouze dů-
kladně vymyté, bez známek mastnoty),
plastové jídelní termoboxy (po od-
stranění zbytků jídla a mastnoty), po-
lystyren (ne stavební či znečištěný 
zbytky jídel), plastové nápojové ke-
límky, plastové obaly od CD a DVD, 
plastové síťky od ovoce, kartáče na ná-
dobí a kartáčky na zuby – jen rukojeť.

Nepatří do plastu: (patří do směsného 
odpadu)
obaly se zbytky jídla nebo čisticích pro-
středků, plastové tuby od pleťových ma-
sek, tuby od zubní pasty, PET lahve se 
zbytky mastnoty, molitan (houbičky na 
nádobí), stavební polystyren, objemné 
plastové předměty (např. zahradní židle), 
podlahové krytiny, PVC, novodurové 
trubky, silonové punčochy, gumové ru-

kavice, silonové štětinky od zubních kar-
táčků a kartáčů na nádobí – je potřeba 
odlomit a hodit do směsného odpadu

Papír
Patří do papíru:
časopisy, noviny, reklamní letáky,  
sešity, knihy bez pevné vazby
papírové obaly, krabice, vše z lepenky
obálky s fól iovými okénky,
papír s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky (bez plastového 
vnitřku, který patří do žlutého kontejneru).

Nepatří do papíru: (patří do směsného 
odpadu)
celé svazky knih s pevnou vazbou, 
pleny, hygienické potřeby, mokrý, 
mastný nebo znečištěný papír, pou-
žité papírové kapesníky a papírové 
utěrky, povoskovaný papír, papír s la-
minací, fotky, fotografický papír, pečicí 
papír, uhlový papír, ruličky od toalet-
ního papíru, papírová plata od vajíček.

Bioodpad
Patří do bioodpadu:
veškeré rostlinné zbytky, čajové sáčky, 
lógr z kávy, pečivo, skořápky od vajíček, 
lepenka, papírové kapesníky, popel ze 
dřeva. 

Nepatří do bioodpadu: (patří do směs-
ného odpadu)
maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky, 
rostliny, které jsou napadeny chorobami, 
exkrementy zvířat, popel z uhlí, nedo-
palky cigaret, olej z kuchyně (patří též 
do tzv. tuktejnerů – viz dále).

Sklo
Zelený kontejner (barevné sklo, v pří-
padě absence bílého kontejneru i sklo 
čiré):
barevné skleněné lahve od nápojů (pivo, 
víno, alkoholické i nealkoholické nápoje), 
barevné lahve od jedlých olejů a dochu-
covadel, tabulové sklo z oken a dveří

Bílý kontejner (čiré sklo):
sklenice od kečupů, marmelád, zava-
řenin, dětských přesnídávek a příkrmů 
- rozbité skleničky (netřeba vymývat, 
stačí vyškrábnout, drobné znečištění u 
skla nevadí) – klidně vhoďte i s kovovým 
víčkem, čiré lahve od alkoholických i ne-

alkoholických nápojů, skleněné láhve od 
oleje – pozor, plastové víčko vyhodit do 
plastu, skleněné obaly od vonných sví-
ček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpra-
cování), skleněné flakonky od parfémů.

Nepatři do skla: (patří do směsného od-
padu)
varné a laboratorní sklo (zavařovací 
sklenice recyklovat LZE), pozlacené 
nebo barvené sklo, zrcadla, drátěné 
sklo, autosklo, plexisklo, keramika (ne-
lze recyklovat), sklokeramika, porcelán.
 
Nápojové kartony
Patří do nápojových kartonů:
krabice (nápojové kartony) od džusů, 
krabice (nápojové kartony) od vína, 
krabice (nápojové kartony) od mléka a 
mléčných výrobků

Nepatří do kartonu: (patří do směsného 
odpadu)
měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od 
potravin v prášku, obaly od bramboro-
vých lupínků, krabice (nápojové kartony) 
se zbytky nápojů či potravin.

Kov
Patří do kovů:
plechovky od konzerv, plechovky od 
nápojů, kovové nádobky od kosmetiky, 
aluminiová fólie na potraviny – nutno 
zmuchlat do větší koule, která při tavení 
neshoří, hliníková víčka od jogurtů (zmu-
chlejte do koule); pozor, některá víčka od 
jogurtů jsou kombinací plastu a papíru, 
takže nejdou recyklovat a patří proto 
do směsného odpadu, alobal a ostatní 
kovové předměty (menšího objemu) z 
domácností, hliníkové kalíšky od čajo-
vých svíček - zbytek vosku nevadí, vyhoří 
při tavení hliníku.

Nepatří do kovu: (patří do směsného 
odpadu)
obaly od bramborových lupínků, kovové 
nádobky od sprejů (jsou pod tlakem), 
plechovky od barev, ředidel, laků a ostat-
ních chemikálií, elektrozařízení.

Informace převzaty z https://www.idnes.
cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/trideni

-odpad-plast-papir-sklo-kov-karton-obal
-jak-tridit.A190124_135750_ekonomika_
svob/2#space-a 



13Lysolajský zpravodaj 3 / 4

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Střešní zahrady
Údržba zahrad

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab

Kotlíkové dotace
Vážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká 
čím dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, 
kdy poprvé vznikla zákonná povinnost 
objednat si revizního technika, aby pro-
vedl revizi vašeho kotle na pevná paliva.
Udělejte něco pro sebe a životní pro-
středí, ve kterém žijete. Dejte sbohem 
přikládání a vyměňte starý, neekolo-
gický kotel za moderní tepelný zdroj, 
který nevyžaduje vaši stálou pozornost 
a neobtěžuje kouřem vaše sousedy a 
okolí. Využijte poslední příležitosti k 
získání vysoké dotace před zákazem 
topení uhlím v emisně nevyhovujících 
kotlích, stanoveným v zákoně, s cílem 
v co nejkratší době zlepšit imisní situ-
aci v oblastech s obytnou zástavbou.
V současné době (do konce tohoto 
roku nebo do vyčerpání finančních pro-
středků) probíhá příjem žádostí v rámci 

druhé výzvy Kotlíkových dotací II. Na 
podzim bude zahájen příjem žádostí o 

„kotlíkovou dotaci“ v rámci třetí, ale již 
poslední výzvy! Připravuje se změna v 
administraci příjmu žádostí. S žadateli 
bude předem uzavřen smluvní vztah, 
aby tak byly vyloučeny pochybnosti a 
posílena jistota „zda se na mě dostane“. 
Čas je skutečně neúprosný a září 2022 
je dalším termínem, od něhož bude 
zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní 
třídy. V hl. m. Praze tomu bude na zá-
kladě vyhlášky HLMP ještě o 2 roky dříve! 
Využijte nabízené jedinečné příležitosti, 
vyřešte si problém nevyhovujících kotlů 
na tuhá paliva dříve, než vám k jejich 
výměně vznikne zákonná povinnost. 

Jaká je maximální výše dotace?
127 500 Kč
Na co je dotace určena?
Na obměnu kotlů na pevná paliva                    
1. a 2. emisní třídy v rodinných domech.
Kdo dotaci poskytuje?

Finanční prostředky na dotace poskytuje 
hl. m. Praha prostřednictvím Magistrátu 
HMP.
Jaké výdaje můžete uplatnit?
Do způsobilých výdajů patří výdaje za 
instalaci nového podporovaného zdroje 
vytápění a další výdaje bezprostředně 
související s provedenou obměnou, např. 
úprava spalinových cest, rekonstrukce 
otopné soustavy na základě doporučení 
odborné firmy.
Existuje způsob, jak dotaci navýšit?
ANO EXISTUJE! Pokud zkombinujete vý-
měnu kotle se zateplením nebo instalací 
solárních panelů s dotací z programu 
Nová zelená úsporám, který adminis-
truje SFŽP, získáte tam bonus 20 tisíc 
korun.    
Neváhejte a požádejte o dotaci na 
MHMP v Jungmannově ulici! 
Informace na: portalzp.praha.eu (pod 
záložkou ENERGETIKA – KOTLÍKOVÉ DO-
TACE II), případně telefonicky: 236 004 
379, 236 004 483 
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Naši nejmenší, jež 

dorazily do redakce Lysolajského zpravo-

daje, odbornou porotu naší fotosoutěže 

nejvíce zaujal snímek s názvem „Na ces-

tě“ paní Silvie Bajové Gratulujeme k ví-

tězství. Věcná cena od Městské části Pra-

ha-Lysolaje, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Vajíčka na x způsobů

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je 

dočasně zřízené stanoviště několika 

velkoobjemových kontejnerů. Tato 

služba je určena zejména pro městské 

části, které na svém území nedisponují 

stabilním sběrným dvorem a slouží pro 

odložení následujících druhů odpadů:

Objemný odpad, stavební suť z bytových 

a domovních úprav v množství do 1m 3 / 

měsíc/obyvatele zdarma, dřevěný odpad a 

bioodpad.

MSD jsou realizovány po dobu 6 hodin. V 

pracovních dnech vždy v odpoledních 

hodinách, o víkendech v dopoledních 

i odpoledních hodinách. Přesný čas re-

alizace MSD si určují příslušné úřady 

městských částí hl. m. Prahy ve spolu-

práci s příslušnou svozovou společností.

Před odevzdáním odpadů na mobilních 

sběrných dvorech jsou občané povinni pro-

kázat se občanským průkazem za účelem 

potvrzení trvalého pobytu na území hl. m. 

Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou 

využívat všechna shromažďovací místa na 

území města a není tedy nutné mít trvalý 

pobyt na území příslušné městské části.

Přistavení v Lysolajích

Sobota 11. 5. 2019

Starodvorská,                                                  
parkoviště u samoobsluhy

Přistavení od 10:00 do 16:00 hod.

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 8. 4. 2019 

křižovatka Žákovská x Mateřská

Pondělí 15. 4. 2019 

ZO V Háji

Pondělí 29. 4. 2019 

ZO Zavážky, prostřední ulice

Pondělí 6. 5. 2019 

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 13. 5. 2019 

ZO Zavážky, spodní ulice

Pondělí 20. 5. 2019 

Lysolajské údolí, prostranství u biotopu

Pondělí 27. 5. 2019 

ul. Květová

Pondělí 3. 6. 2019 

ZO V Háji

Pondělí 10. 6. 2019 

ul. Podholí

Pondělí 17. 6. 2019 

ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 24. 6. 2019 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

Přistavení vždy od 08:00 do 10:00 hodin.

VO KONTEJNERY 

Úterý 23. 4. 2019

Sídlištní 245/18a, parkoviště

Úterý 14. 5. 2019

Lysolajské údolí u č.  115/33

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 20. 4. 2019 
ul. Podholí

Neděle 5. 5. 2019 
ul. Hřebenová u č. p. 181

Sobota 25. 5. 2019 
ZO  Štěpnice

Přistavení vždy od 13:00 do 16:00 hod.
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Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 3. 6. 2019 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 19. 5. 2019

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ROZLOUČENÍ

Pan Jiří Klouda zesnul 
dne 3. 3. 2019 ve věku 71 let.

Žil tady s námi.   Uctěme jeho památku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Antonín Kolář - 75 let

Paní Helena Matějíčková - 80 let

Pan František Kučera- 70 let 

Paní Emília Pullmannová - 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Petanque club Lysolaje                

Hráči pétanque mají v Lysolajích i v 
zimě moc příjemné podmínky ke hře. 
Pokud nejsou opravdu plískanice, mů-
žeme trénovat venku. Pepa Malý udr-
žuje venkovní hřiště ve velmi dobrém 
stavu, i když někdy musí zahlazovat 
těžko pochopitelné krátery od jízd na 
koloběžkách nebo podobných akcí 
malých nožiček. Většinou se ale od pro-
since do března scházíme na největším 
středoevropském krytém hřišti pro 
pétanque v únětickém pivovaru. Tam 
také probíhal celou zimu dobře obsa-
zený turnaj - 8. Zimní Ubuliga. Zúčast-
nilo se 32 týmů ze 3 států. Každý tým 
odehrál 4 celé hrací dny a v něm vždy 
4-5 zápasů. Letos poprvé bylo možné 
zápasy sledovat v přímém přenosu na 
internetu. Za úspěch považujeme 3. 
místo v jedné ze skupin tým, v kterém 
byly 3 generace hráčů - Honzík Pepr-
níček, Milada Komárková, Josef Malý, 

Ivana a Josef Majerovi a Hana a Milan 
Bayerovi, vyhrál jeden z turnajových po-
hárů a prima pocit z dobrého umístění.
Všichni se těšíme na jaro, hned jak bude 
teplejší a stálejší počasí  budeme  častěji 
trénovat  na domácím hřišti U kapličky. 
Pétanque je možné začít hrát v jakém-
koliv věku a noví zájemci jsou vítáni.

Hezké jaro všem. Hana Bayerová

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
ZDARMA

Na Úřadu městské části Praha-Lysolaje 
je možné si zdarma vyzvednout tašky 
na tříděný odpad, které byly pořízeny 
z dotačních prostředků s cílem pod-
pořit zájem občanů o třídění odpadu 

a zvýšení množství a kvality sebra-
ného separovaného odpadu v Praze. 

Tašky jsou k dispozici občanům MČ 
Praha-Lysolaje oproti předložení 
občanského průkazu a podepsání 
převzetí. Tašky je možné vyzved-
nout kdykoli v úředních hodinách.              

SOUKROMÁ INZERCE

K dlouhodobému pronájmu hledám zahradu 
s chatkou i bez. Ideálně v  ZO Na Zavážce 

nebo v oblasti Lysolaj.

Kontakt: petrhercik@yahoo.com, 

T: 732 457 780
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Projekt Zátiší Lysolaje
Jedna z největších inevstiční akcí v 
naší městské části je jednoznačně vý-
stavba v lokalitě Dolina-Štěpnice, o 
které jsme již několikrát informovali 
na stránkách našeho zpravodaje. V 
tomto čísle bychom vám rádi sdě-
lili kolik zeleně a veřejných prostor 
přinese realizace tohoto projektu?

Dlouho jsme projekt, který přes tři 
roky chystáme na území při Štěpnici, 
nazývali Dolina. Nakonec jsme se ale 
s partnerskou společností Landia 
Management s.r.o. dohodli na pře-
jmenování na Zátiší Lysolaje. Což má 
vazbu i na názvosloví blízkých ulic.
Podstatnější ale je, že vám můžeme 
ukázat 3D modely toho, jak budou vy-
padat některá zákoutí celého projektu, 
který začne vyrůstat už v letošním roce.
Pro nás, lysolajské občany, zde vznikne 
velký park s mateřskou školkou. A další 
veřejný prostor - piazzetta se zelení u are-
álu s obecními domy a Spolkovým do-
mem, v jehož přízemí vznikne restaurace 
/ kavárna. Velmi důležitým prvkem bude 
také vícefunkční dům s prostorem pro 
ordinace a obchody. Pod touto částí no-
vého společenského prostoru bude velké 
podzemní parkoviště, aby ulice, zeleň a 
náměstí byly určené hlavně chodcům.
Pokud byste se chtěli o celém projektu 
dozvědět více, zveme vás srdečně na 
veřejnou prezentaci ve středu 17. dubna 
od 18:00 do sálu v hasičské zbrojnici. K 
dispozici vám budou zástupci Městské 
části Praha-Lysolaje, tým architektů z 
ateliéru Knesl+Kynčl s.r.o., kteří navr-
hovali celý projekt, a rovněž zástupci 
společnosti Landia Management 
s.r.o., jakožto investor rezidenční části.
Více informací můžete už nyní na-
jít také na www.zatisilysolaje.cz


