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V  ážení spoluobčané,
ačkoliv nám astronomické jaro přineslo dojmy 

podzimu, první jarní den se tvářil jako že neví co si 
počít a ustupující březen, snad již v předtuše aprí-
lového šprýmu nadělil něco sněhového poprašku 
a poslal rtuť na teploměrech pod nulu, nikdo se 
nenechal zmást. Navzdory všem příkazům, zákazům, 
opatřením a nouzovým stavům příroda ví co dělá, ví 
co právě potřebujeme, abychom dokázali odpoutat 
myšlenky od toho, co nás sužuje. Kvete všechno 
co kvést umí, tráva svěže zelená, kolkolem tolik 
prostoru, v němž se můžete nadechnout svěžího 
vzduchu a cítit se přitom v bezpečí. V dnešní době 
dvakrát chvála životu na vsi, chvála možnosti vyjít na 
dvorek či na zahrádku a vyhnout se tak každodenní 
masáži sdělovacích prostředků. Samozřejmě všichni 
musíme zůstat v obraze. Najděme si tedy jeden zdroj 
informací, jemuž důvěřujeme, a nesnažme se chytat 
frustrující balast typu jedna paní povídala. Souhrnné 
informace jednou denně úplně stačí. Koronavirus 
není ten, „jehož jméno nesmíme vyslovit“. Je to ne-
přítel, před nímž je třeba se mít na pozoru, respek-
tovat jeho zákeřnosti a netolerovat nikoho, kdo 
proti němu nebojuje, čímž se sám stává hrozbou.
Snad každý má doma nebo zná někoho zaměstna-
ného v exponovaných provozech, at už se jedná o 
doktory, hasiče, řidiče či prodejce potravin. Každý má 
o někoho starost, a zodpovědní jsme všichni stejně.  
Ti šťastnější, kteří jezdí za prací kamkoliv a nevypadli 
z běžného ochranného stereotypu nechápou, proč 
by právě oni měli být těmi šťastnými a nerozumějí 
nelibosti těch, kteří mohou pracovat z domova, jsou 

doma s malými dětmi či v karanténě. Udržujme 
se v kondici a udělejme z opatření bonus. Vždyť 
letos máme s předstihem velikonočně uklizeno, 
komínky ve skříních, haraburdí z kůlen a garáží pryč, 
zahrádky jako klícky, a hromádky knih, které jsme 
kdysi připravili „na někdy“ až z toho bylo „na ni-
kdy“ se ztenčují. Využijme „volného“ času ke všemu, 
nač jsme ho posledních minimálně sto let neměli. 
Např. lysolajští otužilci se virů nebojí a pilně krau-
lují v bazéně, maximálně ve dvojicích a s rouškou, 
pochopitelně. A psi? Nikdy nechodili tak často na 
procházky. Tolik možností, jen je při čekání na Den 
D, kdy se život vrátí do normálních kolejí využít.
Poděkování patří všem, kdo nezalezli do nory a 
nezištně pomáhají, ať už jakkoliv. A zvláštní dík 
patří lysolajským švadlenkám, bez jejichž šikov-
ných rukou by ti pomáhající bezpečně pomáhat 
nemohli. Možná se ptáte, proč jsme tentokrát na-
místo obvyklého designu titulní strany zvolili vlajku 
naší země i proč se právě česká vlajka v mnoha 
rodinách v právě uplynulých dnech objevila v 
oknech. Jako by nebylo náhodou, že symbol naší 
státnosti, červeno-modro-bílá vlajka, oslavil dne 
30. března sté výročí. Právě v době, kdy poprvé v 
novodobé historii společně bojujeme proti nevidi-
telnému, zákeřnému nepříteli. Vlajka je symbolem 
jednoty a podpory, dodává odvahu, a to musíme 
mít stále na paměti, zvláště v této složité době. 
Věřím, že si udržíme jarní náladu a všichni se ve 
zdraví potkáme. Přeji všem ač nezvyklé, přesto 
klidné a příjemné dny.

Marie Štědrá, místostarostka
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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané, i v Lysolajích respek-
tujeme a dodržujeme pravidla daná nou-
zovým stavem, v žádném případě to však 
neznamená, že by se život v Lysolajích 
zastavil a radnice polevila ve své činnosti.

Provoz Úřadu MČ Praha-Lysolaje
Úřad je pro veřejnost uzavřen. Urgentní 
záležitosti lze vyřídit po předchozí tele-
fonické domluvě. V případě ostatních 
záležitostí využijte elektronickou formu, 
například datovou schránku či email, na 
které budou zaměstnanci reagovat ka-
ždý den. Pro spojení s úřadem a jeho 
pracovníky, prosíme, využijte e-mailo-
vou adresu umc@praha-lysolaje.cz nebo 
telefon 220 921 959, který je k dispozici 
v pracovní dny od 08:00 do 20:00 hodin.

Poplatky za psy a pozemky
Možnost úhrady poplatků za psy 
a pronájmy pozemků bude bez 
sankce prodloužena do odvolání. 

Kulturní akce
Velikonoční dílna, Slavnost květů, dětský 
den a  Lysolajský běh  jsou zrušeny bez 
náhrady. 
Vítání občanků je odloženo a o novém 
termínu budou rodiče včas informování.

Do odvolání je zrušeno
• Přistavování kontejnerů na bioodpad
a velkoobjemových kontejnerů 
• Služba štěpkování pro občany
• Svoz nebezpečného odpadu

Sběr odpadu
Svoz směsného odpadu – probíhá bez 
omezení.
Svoz využitelných složek (papír, sklo, 
plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – pro-
bíhá bez omezení.

Sběrné dvory
Od 30. 3. 2020 došlo k obnoveni provozu 
sběrných dvorů (pro Lysolaje - dvůr v 
Praze 6, Proboštská 1). Oteviraci doba 
je upravena takto: po - pá 8:30 - 16:00 
hodin, so 8:30 - 14:00 hodin, svátky 

zavřeno. Na plochu sběrného dvoru 
budou vpouštěni občané po jednom.

Městská hromadná doprava
Provoz linky č. 160 je od 23. 3. 2020  do 
odvolání ukončován ve 22.30 hodin.
Provoz linky č. 355 je omezen na prázd-
ninový provoz a ruší se školní spoje. 

Provoz samoobsluhy
Samoobsluha Starodvorská je v pro-
vozu bez omezení. Hodiny pro ná-
kup seniorů se neuplatňují, neboť 
plocha prodejny nepřesahuje 500 m².
Otevírací doba je 
Pondělí - pátek od 07:00 do 20:00 hodin
Sobota od 7:30 do 20:00 hodin
Neděle od 08:00 do 19:00 hodin.

Provoz České pošty
Česká pošta upravila hodiny pro veřej-
nost tak, že všechny pobočky na území 
České republiky jsou otevřeny od 8 do 
16 hodin.

Pokračování na straně č. 4

ÚŘAD VYDÁVÁ
 DEZINFEKCI A ROUŠKY

Vážení občané, každý týden po 
dobu nouzového režimu vám bu-
deme vydávat do vámi přinesených 
nádob nebo do našich vratných la-
hviček u úřadu městské části na ad-
rese Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje 
dezinfekci, jednorázové a v ome-
zeném počtu také látkové roušky. 

Vydávání bude v těchto časech:

Pondělí od 8:30 do 11:00 ho-
din a od 12:30 do 14:00 hodin.                    
Úterý od 8:30 do 11:00 hodin.

V případě potřeby je také možné do-
mluvit jiný termín na tel. 220 921 959. 

Je samozřejmě možné vyzved-
nout dezinfekci i pro starší čle-
ny domácnosti nebo sousedy, 
aby nemuseli opouštět domov. 

DRŽÍME SPOLU
Hlavní město zřídilo speciální linku pomoci 

pro seniory, lidi s postižením, v karanténě či nouzi.

VOLEJTE NONSTOP A ZDARMA
800 160 166

Zajistíme vám nákup a dovoz léků (i na předpis), 
potravin, hotových jídel, hygienických a zdravot-
nických potřeb či služby psycho-sociální poradny.

V současné době nám pomáhá již přes 3 000 dobrovolníků. 

Můžete pomoci a chcete se stát dobrovolníkem?
Zaregistrujte se na 

www.pomahamepraze.cz
Přidej se i ty!
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Stavební práce v Lysolajích
Rozestavěné investice pokračují v 
podmínkách nouzového stavu. Stav-
baři zatím nejsou oslabeni nedo-
statkem pracovníků nebo materiálu.

Výstavba fotbalového hřiště 
Je vydáno Rozhodnutí o povolení 
stavby před dokončením na areál 
hřiště a objekt zázemí a šaten. Roz-
hodnutí nabývá právní moci 13. 4. 
2020, poté ihned požádáme o kolau-
daci, zkolaudováno bude dle součas-
ného předpokladu do konce dubna.
Je dokončena pokládka rozvodů kap-
kové závlahy v místech budoucího za-
těžovaného trávníku, během dubna 
proběhne výsadba keřů a stromů. 
Probíhá první letošní seč na hřišti a je 
naplánováno jarní ošetření trávníku.

Revitalizace Denkrovy pískovny
Je zahájeno pokračování 2. etapy stavby, 
během dubna bude zahájena pokládka 
přípojek a rozvodů silového kabelu nn, 
vodovodu a kanalizace, osvětlení hřišť. 
Během května nás čeká pokládka umě-

lých povrchů všech sportovišť, dokon-
čení definitivních povrchů cest včetně 
odvodňovacích prvků a zřízení zázemí 
ke sportovištím. V místě budou osazeny 
celkem čtyři buňky – jedna pro správce 
areálu a skládek sportovních potřeb zá-
kladní školy, jedna jako sociální zázemí 
pro základní školu, jedna jako sociální zá-
zemí pro hasiče a jedna jako sklad náčiní 
pro hasičský sport.  Dokončení a vykli-
zení areálu bude během května – června.

Dolina-Město jinak
Pokračují práce na stavbě kanalizace 
a dalších podzemních vedení a stavby 
hospodaření se srážkovými vodami.

Protože jsme všichni vázáni opatřeními, 
která nám m.j. komplikují osobní kon-
takt, přeji vám všem touto cestou hodně 
duševní pohody, klidu, vyrovnanosti a 
pevného zdraví. Ačkoliv jsme byli nu-
ceni zrušit některé kulturní akce, určitě 
vás nechceme o nic ochudit a připra-
vujeme náhradní varianty. Těším se na 
setkání  s vámi hned jak to bude možné.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Policejní okénko

Vážení občané Lysolaj, vzhledem k 
současné situaci a velkému počtu na-
řízení, která je nutné dodržovat, jsem 
se pokusil vám sepsat souhrn toho, co 
je povinností i u nás v Lysolajích. Poru-
šování zákazů v souvislosti s výskytem 
COVID – 19 je sankcionováno poku-
tou na místě nebo dokonce bude ná-
sledně řešeno ve správním řízení, což 
samozřejmě nikdo nechceme. Z tohoto 
důvodu apeluji na všechny, aby naří-
zení nebrali na lehkou váhu, ale řádně 
je dodržovali, abychom se co nejdříve 

vrátili k „normálnímu“ životnímu stylu. 

Porušování nařízení:
A) Nepoužívání roušek nebo jiného 
doporučeného překrytí nosu a úst na 
všech místech mimo bydliště, vč. MHD, 
vztahuje se i na kuřáky na veřejných pro-
stranstvích a osoby pohybující se mimo 
domov vč. pobytu na vlastních pozem-
cích přiléhajících k jejich nemovitostem. 
B) Nedovolené „shlukování se„ na 
veřejně dostupných místech (popí-
jení u stánků s občerstvením, v par-
cích apod.) Nařizuje se pobývat na 
veřejně dostupných místech nejvýše 
v počtu dvou osob, s výjimkou členů 
domácnosti, výkonu povolání, podni-
katelské nebo jiné obdobné činnosti, 
účasti na pohřbu, a zachovávat při 
kontaktu s ostatními osobami odstup 
nejméně 2 metry, pokud je to možné.
C) Nákupní doba vyhrazená pro seniory. 
Všem osobám se zakazuje přítomnost 
v maloobchodních prodejnách potra-
vin, hygienického zboží, kosmetiky a 
jiného drogistického zboží, s prodejní 
plochou více než 500 m², v čase mezi 

8:00 a 10:00 hodin, a to s výjimkou 
osob starších 65 let, včetně zajištění ne-
zbytného doprovodu, osob, které jsou 
držiteli průkazu ZTP/P starších 50 let, 
včetně zajištění nezbytného doprovodu, 
zaměstnanců nebo osob v obdobném 
poměru zařízení poskytujících pečova-
telskou službu, majitelů a zaměstnanců 
provozovatele prodejny nebo osob v 
obdobném poměru. Samoobsluhy 
v Lysolajích se toto opatření netýká. 
D) Zákaz maloobchodního pro-
deje a prodeje služeb v provozov-
nách restaurací a obchodů, pro 
které není stanovena výjimka. 
Strážníci oznamují u výše uvedených 
bodů porušení nařízení hygienické 
stanici a jsou oprávněni použít výzvu 
a v případě neuposlechnutí uložit stan-
dardní pokutu příkazem na místě. (U 
porušení nařízení vlády lze ve správ-
ním řízení uložit pokutu do 3 mil. Kč, u 
přestupku proti veřejnému pořádku u 
fyzické osoby, která neuposlechne vý-
zvy úřední osoby při výkonu její pravo-
moci, lze uložit pokutu do 10 000 Kč).

 strážník Vilém Petrů, tel. 724 508 694

ŽÁDOST O INFORMACE

Pokud budete chtít získat informa-
ce o připravovaných investicích, 
prosím, tažte se nejlépe e-mailem 
na adrese umc@praha-lysolaje.cz. 
Váš dotaz zodpovíme, případně  se 
domluvíme na schůzce. Prosíme ne-
hádejte z rozestavěnosti, jak bude 
vypadat výsledný stav. Zároveň žá-
dáme, pokud připravujete na svém 
pozemku stavby nebo činnosti, 
které sice nepodléhají stavebnímu 
povolení, ale svým prováděním 
zatěžují okolí hlukem, prachem či 
jiným způsobem, nebo je nutná 
doprava materiálu nákladními auty 
nad 6 tun či příjezd jiné mechani-
zace, zašlete, prosím, písemnou 
informaci na ÚMČ Praha-Lysolaje 
alespoň 3 dny před zahájením pra-
cí – dopisem nebo e-mailem. V zá-
jmu sousedů žádáme, abyste hluč-
né a prašné práce neprováděli o 
víkendu, nebo alespoň o nedělích.
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SDH Lysolaje
Činnost JSDH Lysolaje v době opat-
ření spojených s vyhlášením nouzo-
vého stavu
První opatření, které nařídil Hasičský 
záchranný sbor hl.m. Prahy bylo, že 
naši členové pravidelně, po 3 nebo 4 
slouží na hasičské zbrojnici 24hodi-
novou směnu. HZS Praha tak učinil z 
důvodu potvrzení nákazy koronavi-
rem u jeho příslušníků a omezení je-
jich směn na minimální početní stavy. 
Po dobu pohotovosti na zbrojnici je 
stanovena dobrovolné jednotce doba 
na výjezd stejně jako profesionálním 
kolegům, a to 2 minuty od vyhlášení 
poplachu. To je oproti standardním 
10 minutám, které nám ukládá zákon, 
zásadní rozdíl. Jednotka nastoupí do 
služby v 7:00 hodin ráno. Nahlásí se na 
operační středisko, zkontroluje všechnu 
techniku a vybavení, provede zkoušku 
spojení. Poté pokračuje v denní činnosti. 
Hasiči se v průběhu dne školí, provádějí 
fyzickou přípravu, starají se o techniku. 

Mimo všechny tyto činnosti provádějí 
úklid hasičské zbrojnice, vaří si a připra-
vují se na výjezd k mimořádné události.
S tímto nařízením souviselo i omezení 
celkového pohybu osob v hasičské 
zbrojnici a sálu, aby došlo k co nej-
většímu omezení možnosti zavlečení 
nákazy mezi naše hasiče. Tento zá-
kaz pohybu bude platit do odvolání. 
Naše jednotka je díky dobré akceschop-

nosti schopna zasahovat i u případů 
spojených s likvidací následků koro-
naviru. Mohlo by se jednat především 
o dezinfekci veřejných prostor, rozvoz 

materiálu, případně evakuaci nebo 
záchranu osob ze zasažených prostor. 

Dále jsme také připraveni provádět roz-
voz stravy a materiálu osobám, které 
to budou potřebovat nejvíce. Na žá-
dost Magistrátu hl. města Prahy tak v 
případě potřeby budeme rozvážet po-
třebné věci po Praze tak, jak bude nutné.
Naši hasiči se snaží chránit přede-
vším sebe a své spoluobčany. Proto 
nosí všichni roušky, pravidelně 
se dezinfikují a každý den prová-
dějí dezinfekci hasičské zbrojnice.

Přeji všem, ať tuto ne příliš veselou 
dobu přečkají ve zdraví a bez úhony. 
Doufám, že se všichni budeme moci 
opět setkat na některé z akcí pořá-
daných ve spolupráci s MČ a užít si ji.

Václav Vojtěch 
velitel JSDH Lysolaje

ŽÁDOST JSDH LYSOLAJE

Jménem jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Lysolaje bychom vás 
chtěli požádat o pomoc lidem v nou-
zi, především těm bez domova. Náš 
sbor ve spolupráci s JSDH Horomě-
řice pořádá sbírku stanů a ostatního 
vybavení do přírody. Pokud máte 
doma staré, nevyužívané a nepou-
žívané nebo nepotřebné vybavení 
do přírody - stany, spacáky, deky, ka-
rimatky nebo alu-matky (jiné vyba-
vení nepotřebujeme) a rádi byste je 
věnovali, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Květa Prchlíková tel. +420 602 
501 778, sběrné místo: Starod-
vorská 54/15, Praha-Lysolaje.
Na sběrném místě bude vyhrazen pro-
stor, do kterého věci můžete umístit.
Pokud nechcete (z pochopitelných 
důvodů) opouštět své bydliště, ne-
váhejte nás kontaktovat, je možné 
si pro věci přijet k vám domů. Je za-
potřebí udržet osoby bez domova 
pod kontrolou, aby nedošlo k rych-
lému a nekontrolovanému šíření viru.

Děkujeme za spolupráci. 
Vaši hasiči Lysolaje.
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ZŠ Járy Cimrmana

Vzdělávání v době uzavření škol
Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu 
byl v souvislosti s výskytem korona-
viru v ČR vyhlášen zákaz přítomnosti 
žáků na základních školách a školních 
zařízeních. Toto opatření platí do od-
volání. Naše škola je tedy od středy 11. 
března 2020 pro žáky zcela uzavřena, 
včetně školní družiny a jídelny. Zru-
šeny jsou také kroužky a veškeré zá-
jmové aktivity organizované školou.

Rodičům dětí mladších než 13 let 
škola na vyžádání vystavuje žádost o 
ošetřovné, kterou po vyplnění části 
B předají svému zaměstnavateli.

V souvislosti se současnou situací vy-
tváříme funkční systém vzdělávání na 
dálku, který se snažíme maximálně 
přizpůsobit potřebám a možnostem v 
rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. 
Zadávání učiva a podkladů pro samo-
studium žáků probíhá v týdenních in-
tervalech. Učitelé jsou průběžně v kon-
taktu s dětmi i rodiči a postupně začínají 
využívat rozmanité formy distančního 

vzdělávání. Komunikace probíhá nejen 
po e-mailech. Na našich www stránkách 
bylo vytvořeno interaktivní prostředí 
na oboustranné předávání úkolů, infor-
mací, dokumentů, sdílení videa apod. 

V mnohých třídách probíhají i 
online skupiny a konference.
Vyučovací předměty jsme si rozdělili do 
tří skupin, hlavní prioritu mají ČJ, M a 
AJ, na které je kladen největší důraz. Ve 
druhém sledu jsou předměty ČaS, Př a Vl 
(1. stupeň), F, Ch, Př, Z, D, NJ (2. stupeň), 
ve kterých je probíraná látka reduko-
vána na základní rozsah a část úkolů 
je volitelná. V ostatních předmětech 

– Vv, Hv, ČSP, Tv, Inf, ČaS, VO, VZ a FIN 
bude vše ve velmi omezeném rozsahu 
nebo ponecháno na bázi dobrovolnosti.

Prosíme rodiče, aby v rámci svých mož-
ností dohlédli na samostudium dětí 
a pomohli jim s odevzdáváním zada-
ných úkolů. Uvědomujeme si, že sou-
časný stav je pro všechny extrémně 
náročným obdobím a že většina dětí 
nemá doma neomezeně k dispozici 
počítač. Neočekáváme plnění všeho 
na sto procent, oceňujeme jakoukoli 
snahu v rámci možností dětí i rodičů. 

Pokud není možno něco splnit z ob-
jektivních příčin, není třeba se obá-
vat jakýchkoli postihů ze strany školy. 

Hodnocení za III. čtvrtletí škol-
ního roku letos vůbec neproběhne.
Snažme se této situace využít a mo-
tivovat děti k zodpovědnosti, samo-
statnosti a čestnosti. Jedná se o je-
jich vzdělání. Povzbuďme je k přímé 
komunikaci s učitelem na dálku.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří 
se školou vstřícně spolupracují. Vážíme 
si času a energie, kterou dětem věnují. 
Věřte, že i naši učitelé dělají pro děti 
vše, co je v jejich silách. Ve výsledku je 
tato forma práce odvedená v součas-
ných obtížných podmínkách pro učitele 
mnohem náročnější než běžná výuka. 
S možnostmi vzdělávání dětí na dálku 
se teprve seznamujeme a snažíme se 
hledat optimální řešení. Prosíme tedy o 
trpělivost a toleranci  nedostatků, které 
nutně vznikají. Děkujeme i za zpět-
nou vazbu, která je většinou pozitivní. 
V případě oboustranné dobré vůle si 
s touto složitou situací jistě poradíme. 

Přejeme všem pevné zdraví.
Za ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Dana Lukášová a Michal Hevák

MŠ Pampeliška
Ve školce je i bez dětí stále živo
Přestože je školka v tento čas pro děti 
uzavřená, neznamená to, že se uvnitř 
nic neděje. Ze zaměstnanců se rázem 
staly švadlenky a zahradnice. Spo-
lečně s panem Lukášem Zapletalem 
upravujeme pro děti zahrádku. Zakou-
pili jsme dřevěné záhony na zeleninu, 
plánujeme nákup ovocných keřů. Do 
třídy Liščat přivezou nový nábytek… 
zkrátka všechno připravíme tak, aby se 
dětem po tak dlouhé době ve školce 
líbilo ještě víc. Paní učitelky zásobují 
děti pracovními listy, takže předškoláci 
o nic nepřijdou a připraveni na školu 
budou. Po vzoru základních škol se 
snažíme navázat s dětmi kontakt přes 
videohovor. Přejeme si, aby už bylo 
všechno za námi a ve zdraví jsme se 
opět setkali s našimi dětmi a mohli jsme 
se u zápisu setkat s rodiči nových dětí. 

A jak bude letošní zápis probíhat? 
Termín je plánovaný na 11. 5. 2020 v 
čase 13:00 – 17:30 a 12. 5. 2020 v čase 
9:00 – 15:00. Snažili jsme se zvolit čas 
tak, aby byl vyhovující pro maminky na 
mateřské dovolené i ty, které pracují. 
K zápisu je potřeba přinést řádně vy-
plněnou Žádost o přijetí s vyjádře-
ním lékaře a potvrzením o očkování. 
Rodný list dítěte k nahlédnutí, doklad 
o trvalém pobytu, OP žadatele. V mi-
nulých letech jsme vítali přítomnost 
dítěte u zápisu, vzhledem k situaci, 
která nyní nastala necháváme na zvá-
žení rodičů, zda dítě s sebou přivedou. 
U zápisu bude dítěti přiděleno regist-
rační číslo, pod kterým bude vedeno po 
celou dobu správního řízení zápisu.  Po 
ukončení zápisu bude vyvěšen seznam 
přijatých dětí (pouze registrační čísla). 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je, aby 
se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním a mělo doklad, že je imunní 
proti nákaze, nebo že se nemůže očko-

vání podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Tato podmínka se nevztahuje na dítě, 
které se hlásí k povinnému předškol-
nímu vzdělávání (poslední rok před ná-
stupem do ZŠ). Další podmínky a kritéria 
jsou ke stažení na www.ms-pampeliska.
cz, kde je ke stažení také Žádost a po-
drobnější informace o tom, jak přihlásit 
dítě do MŠ. Pro více informací je možné 
kontaktovat nás na emailu mslysolaje@
seznam.cz.

Pokud by se vlivem aktuálních opatření 
nemohl zápis uskutečnit za přítomnosti 
rodičů v MŠ, budeme zájemce informo-
vat na našich webových stánkách a na 
vývěsce před školkou v Mateřské ulici. 

Přeji vám všem pevné zdraví, dny plné 
radosti a budu se moc těšit na se-
tkání ve školce, Kaménce či Houslích. 

Za kolektiv MŠ Pampeliška
Radka Zachová
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma První vlaštovka jaro 

nedělá, jež dorazily do redakce Lysolajského 

zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutě-

že nejvíce zaujalo duo snímků Jitky Žaludové  

- rozkvetlé Lysolaje a sněhulák, jež od sebe 

dělil pouze jeden jarní den. Gratulujeme au-

torovi k vítězství. Věcná cena od Městské části 

Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Rouška je in

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. 

Kultura v karanténě

Nařízená opatření se dotkla nás všech. 
Lidé odříznuti od kulturního dění a 
umělci odříznuti od svého publika – 
tato nepříjemná situace rychle vedla k 
hledání a nalezení cest, jak obě strany 
uspokojit. Pokud patříte k těm, jimž 
kulturní vyžití v době karantény chybí, 
vězte, kulturní pořady si našly cestičky 
do vašich domovů.  Máme pro vás něko-
lik tipů na divadelní, filmové či hudební 
představení a setkání, vysílané živě či 
zpřístupněné ke zhlédnutí ze záznamu.

Existují například internetové stránky, 
typu www.info-koronavirus.cz/co-delat-
v-karantene, kde člověk nalezne odkazy 
na obrovské množství kulturního vyžití, 
vzdělávání i sportu. Lze si prohlédnout 
umělecká díla v muzeích v Paříži či 
Londýně, poslechnout si záznamy 
berlínské filharmonie, pustit vzdělávací 
nebo herní pořady pro děti nebo 
například cvičit společně s výsadkáři. 
Možností zde naleznete opravdu 
hodně. Zde vybíráme některé tipy.

DIVADLO
Divadlo pod Palmovkou
Od 18. března vysílá pro děti dopolední 
předčítání Starých pověstí českých i s 
podomácku improvizovanou scénou. 
Výchovně a s humorem také dbají o 
ochranné prvky, včetně gumových ruka-
vic. Streamy si můžete pustit i ze záznamu. 
Pro dospělé zájemce předčítají vždy v 
úterý, čtvrtek a sobotu, vždy od 16:30 
Tereza Dočekalová a Tomáš Dianiška, a 
to dílo Karla Čapka Jak se dělá divadlo.

Dejvické divadlo
Záznam live stream inscenace Jiřího Ha-
velky Černá díra, která vznikla na základě 
řízené improvizace, bude k dispozici i 
nadále. Černá díra může být leccos, třeba 
kosmický útvar, který nasává veškerou 
hmotu ze svého okolí. Naše vnímání 
času a reality je relativní - všechno 
může být jinak! www.mall.tv/kulturazije

Hurvínek a Mánička
Do boje proti šíření znuděnosti se připojí 
hlídka proti nudě - Hurvínek a Mánička. 
S nimi se můžete podívat do zákulisí di-

vadla, vyrazit do přírody, malovat, ale 
i učit se zábavně! Chachááá! Sledujte 
stránky divadla: www.spejbl-hurvinek.
cz/novinky/249-koronavirova-hlidka

Divadlo Radka Brzobohatého 
Každý den vždy od 19:30 po Večerníčku 
mohou vaše děti ulehnout do postý-
lek a nechat si vyprávět pohádky od 
herců a hereček Divadla Radka Brzobo-
hatého. Pokud jste některou pohádku 
nestihli, nevadí - jsou stále přístupné na 
Facebooku divadla. Určitě nevynechte 
Červenou Karkulku Milana Enčeva!

FILMY
Artové filmy z obýváku
Pokud patříte mezi milovníky artových 
filmů a nazpaměť znáte program kin, 
jako je Aero, Světozor, Bio Oko, Uni-
verzitní kino Scala či Bio Central, pak 
si bezesporu zamilujete online službu 
Aerovod. Na této webové stránce se mů-
žete legálně podívat na výběrové snímky 
za výhodné ceny. Měsíční předplatné 
stojí 150 Kč a jednorázové přehrání 60 
Kč. Na principu předplatného stojí také 
Dafilms. V tomto dokumentárním online 
kině můžete za 135 Kč měsíčně vidět 
české i zahraniční dokumentární filmy. 

KONCERTY
Lucie Bílá, Ewa Farna, Pokáč, skupina 
Kryštof nebo Mirai. To je jenom část 
hudebníků, kteří v posledních dnech 
streamovali svůj koncert. I když velká 
pódia vyměnili za zkušebnu a tisíce fa-
noušků za jedno nahrávací zařízení, na 
jejich výkonu nově vzniklá situace ne-
ubrala. Pokud si tedy nechcete nechat 
ujít online koncert svého oblíbeného 
interpreta, pak sledujte jeho oficiální 
facebookové stránky, kde se dozvíte více.

Pavel Šporcl
Pavel Šporcl zve na sérii koncertů ze svého 
obývacího pokoje. Sledovat je můžete na 
adrese www.facebook.com/pavelsporcl

Mňága a Žďorp
V termínech 4.4. - 11. 4.2020 ve své On 
line Zkušebně několikrát živě zahraje 
kapela Mňága a Žďorp.  Živý stream sle-
dujte na adrese www.mall.tv/kulturazije

ÚMČ Praha-Lysolaje
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FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
z vašich fotek

Připravené šablony,
jednoduchý editor. 

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

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  
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 zahradybaobab

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan František Kryštof - 75 let

Pan Jiří Kletečka - 75 let

Paní Božena Bouberlová - 75 let

Paní Václava Bláhová - 70 let  

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

ROZLOUČENÍ

Pan Vlastislav Vinař zesnul 

dne 7. 3. 2020 ve věku 88 let.

Paní M. Josefa Terezie Strettiová OP zesnula 

dne 24. 3. 2020 ve věku 50 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.


