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Vážení přátelé,  sobota 20. března 2021, první jarní 
den, tři nad nulou a na dva prsty sněhu. Na sáň-

kování už to není,  na péřovou bundu taky ne, ale že 
by se nám naskytl úplně jarní pohled z okna? Kdeže. 
To o týden později již bylo všechno veselejší a objevil-
-li se mráček na jarní obloze, rychle se nám klidil z očí. 
Časy, kdy jsme se všichni hned po Novém roce vrhali 
na kalendář a zkoumali, kolik dnů volna nám přine-
sou ty které svátky jsou pryč. V době, kdy pracuje 
většina lidí z domova nám dny všední a sváteční 
maličko splývají. To ale neznamená, že by ty svá-
teční neexistovaly. Ať už jsou pro nás Velikonoce 
svátkem křesťanským nebo je doma slavíme po 
pohansku či je registrujeme právě pouze jako dva 
volné odpočinkové dny navíc, přesto některé zvyky 
dodržujeme, aniž bychom o tom vůbec věděli. Vez-
měte si takovou sazometnou středu. Vymetání sazí 
ze zahradních grilů je hodnotná náhrada tradic. Na 
zelený čtvrtek by si hospodyně měly přivstat, aby 
ještě před východem Slunce zametly v domě (což 
letos 1. dubna znamená mít hotovo v 6:39) a smetí 
odnesly na křižovatku cest, aby se v domě nedržely 
blechy. Uvidíme, zda se na některé lysolajské křižo-
vatce objeví úhledné hromádky nějakých smítek. 
I k Velkému pátku se pojí mnoho pověr a zvyků. Vě-
řilo se např. v magickou sílu země, která na chvilku 
zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo světýlko 
či zářící kapradí nebo otvor ve skále, ze kterého 
vycházela záře. A protože se letos nemůžeme zajet 
podívat, či se náhodou neotvírá Blaník (pomineme-li, 
že by bylo načase), zajděme alespoň do Houslí, zda 
nám nějaké světýlko neukáže cestičku k bohatství.
Velký pátek je též dnem postním, radno se vystříhat 
masa. Též se doporučuje  jít se umýt do potoka, což by 
v naší lokalitě neměl být problém. Údajně to chrání 
před nemocemi. Kdyby to chtělo chránit před tou, 
která nás teď nejvíc tíží, špatné by to rozhodně nebylo.
Rovněž se nedoporučovalo cokoliv půjčovat, pro-

tože by se mohlo stát, že zapůjčený předmět bude 
očarován. Dnes již na čarodějnice a uhranutí moc 
nevěříme, ale že by se nám zapůjčená věc mohla 
vrátit kontaminovaná nějakým virem je téměř jisto.
Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vyráběly křížky, 
které lidé odnášeli na pole, aby zabezpečili úrodu. 
Popelem z (posvěceného) ohně se sypaly louky. 
Zahrádku či předzahrádku máme v Lysolajích téměř 
všichni, a zapíchnutím křížku třeba z párátek nebo 
špejlí do květináče či truhlíku jistě chybu neuděláme.
A pokud chceme dát podle jiné pověry uhlíky za 
trám do domu, aby ho chránily před požárem, 
možná se předem domluvme s našimi hasiči.
A že se na Bílou sobotu také bílilo je ze samotného ná-
zvu naprosto jasné. O Velikonoční neděli vstal Kristus 
z mrtvých a svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvo-
řitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento 
den začali pravidelně scházet k eucharistickému 

„lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“.
Symboliku Velikonočního pondělí netřeba dlouze 
rozmazávat.   Bezesporu pomlázka, nebo chcete-li  
velikonoční hodování, šlehačka, mrskut. 
Podle důvěryhodných zdrojů  mladé proutky 
vrby přinášejí zdraví a mládí každé dívce 
nebo ženě, která s nimi dostane našleháno.
A tak chlapci chodí dům od domu za děvčaty, děvčata 
piští, clapecká srdce se tetelí, z ruky do ruky jdou pro-
tiúčtem malovaná vejce a na kuráž kořalka. A pro-
tože letos nepotáhne vsí lysolajská chasa s řehtač-
kami, mohli by tatínkové vyřezat synkům píšťalky, 
aby byla iluze těch „normálních“ Velikonoc dokonalá.  
Letos sice musíme oželet společné  přípravy, ale 
ženy a dívky, nezapomeňme  přesto barvit va-
jíčka, napéct beránky a nechat se něžně pře-
táhnot pomlázkou přes lýtka, protože mladé vr-
bové proutky zaručí mládí a zdraví každé z nás. 

Marie Štědrá
místostarostka
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DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Opět jsme se připojili k výzvě „Vlajka pro Tibet“

Poslední záchvěvy zimy Tanečnice se mrazu nebojí

Projevujeme solidaritu s Běloruskem

Tato obloha už je vysloveně jarníMasopust v naší mateřské školce

...a nového se rodí - základy nové mateřské školy na DoliněNěco starého zaniká...



3Lysolajský zpravodaj 3 / 4

REZIDENČNÍ SOUBOR 

HOUSLE - LYSOLAJE 
                                                                                                                                                 
V tomto článku bychom vás rádi infor-
movali o blížícím se zahájení výstavby 
projektu „Rezidenční soubor Housle 

– Lysolaje“, jehož investorem je stejně 
jako v případě soukromé části pro-
jektu „Dolina - město jinak“ společnost 
Landia management s.r.o. a který svou 
polohou na tento projekt navazuje.  
Investor používá pro výše uvedené 
stavby obchodní název Zátiší 1 (Dolina
-město jinak) a Zátiší 2 (Rezidenční soubor 

Housle - Lysolaje).  Pro lepší orientaci na-
šich čtenářů použijeme stejné označení. 
Řešené území projektu Zátiší 2 je vy-
značeno na přiložené situaci. Jedná se o 
svažitý pozemek v severozápadní části 
naší MČ. Na pozemku bude probíhat 
řízená výstavba 14 rodinných domů 
a 3 řadových rodinných domů a indi-
viduální výstavba 8 rodinných domů. 
Termín zahájení realizace je sta-
noven na květen tohoto roku. 
Dokončení se předpokládá nej-
později do poloviny roku 2023. 
V průběhu výstavby bude docházet ke 
krátkodobým uzavírkám ulice Podholí. 
Před každou plánovanou uzavírkou 

budou místní občané včas informováni. 
Zásobování stavby bude probíhat po 
nově vybudovaných komunikacích v 
rámci projektu Zátiší 1, takže dopady 
na stávající zástavbu budou minimální. 
Vedení naší MČ stejně jako společnost 
Landia management s.r.o. slibují, že bu-
dou pečlivě v průběhu stavby kontrolo-
vat dodavatele, zdali dodržují všechny 
zákonem stanovené limity z hlediska 
hlučnosti a prašnosti a současně budeme 
dbát na čistotu místních komunikací v 
těsném okolí. Mimochodem tuto činnost 
již vykonáváme v případě projektu Zátiší 
1, kde jsme si vědomi častého znečiš-
tění ulice Štěpnice. Zde jsme již společně 
přikročili k finančním postihům a vyu-
žíváme všechny dostupné prostředky 
k tomu, abychom donutili dodavatele 
jednotlivých staveb k dodržování čistoty. 
O aktuálním vývoji této stavby vás 
budeme průběžně informovat v 
dalších číslech našeho zpravodaje. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

 ZPRÁVY Z RADNICE

Z dotačních titulů jsme získali 100 
000 Kč na plnohodnotné otevření 
hřiště u základní školy pro veřejnost. 
Jakmile to situace dovolí, tak bude 
možné na hřišti hrát fotbal či basketbal. 

Požádali jsme také o granty na vý-
sadby zeleně v celkové výši přes 
700 000 Kč. Plánujeme tak i v tom-
to roce pokračovat v rozšiřová-
ní zeleně a květinových výsadeb. 

Podařilo se nám také získat dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
2 299 000 Kč na pořízení digitání 

úřední desky, digitálního informač-
ního kiosku pro občany, zcela nových 
webových stránek a dalších s tím sou-
visejících prací. Celý projekt by měl 
být završen do konce letošního roku.

Podařilo se nám v Lysolajích zabezpečet 
očkování proti COVID-19 všem skupi-
nám v souladu s platnými nařízeními.
Přesto žádáme již očkované občany, 
kteří jsou do značné míry chráněni, 
aby i nadále dodržovali platná nařízení.

Zaměstnanci naší technické správy 
začali s přípravou Lysolaj na jaro. 
Dochází tak k ošetření stávajících 
a přípravě nových výsadeb, údržbě 
zeleně, hřišť a veřejných prostranství. 
V průběhu měsíce dubna bude 

provedeno také kompletní čištění 
přírodního biotopu, během kte-
rého dojde k úplnému vypuštění, 
očištění dna a očištění a opravě 
uměleckého vodního pr vku.

Úřad je pro veřejnost dle platných naří-
zení otevřen pouze v pondělí a středu  od 
08:00 do 18:00 hodin a v pátek od 08:00 
do 12:00. Urgentní záležitosti lze však vy-
řídit po předchozí telefonické domluvě 
i v jiné termíny. Ve stejných termínech 
vydáváme pro občany také dezinfekci. 

Dovolte mi, abych vám po-
přál krásné Velikonoce a pří-
jemné prožití prvních jarních dnů.

Ing. Petr Hlubuček
starosta 
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ZŠ JÁRY CIMRMANA                                                                                                                                         
          
Přehoupli jsme se do 2. pololetí a naše 
přání, abychom se všichni mohli sejít 
ve škole a normálně se učit, se bohu-
žel nesplnilo. Naopak situace se ještě 
zhoršila, od 1. března platí zákaz osobní 
přítomnosti ve škole pro všechny ročníky 
ZŠ. Pokračujeme tedy dál v již nastave-
ném distančním vzdělávání, k němuž 
se musely vrátit i děti 1. a 2. ročníku.
Žákům 9. ročníku jsme nabídli mož-
nost individuálních konzultací z čes-
kého jazyka a matematiky, což někteří 
z nich opakovaně využili. Termíny při-
jímacích zkoušek na střední školy byly 
přesunuty z poloviny dubna na začátek 
května a věříme, že se našim deváťá-
kům podaří úspěšně zvládnout přijímací 
zkoušky a dostat se na vybrané školy.
V měsíci dubnu nás čeká zápis do 1. 
třídy, zapisovat se budou děti narozené 
do 31. 8. 2015. Každý rok pravidelně 
pořádáme schůzku zájemců o nástup 
do naší první třídy, letos se však vzhle-
dem k současné situaci neuskuteční.
Pro školní rok 2021/2022 bude v naší 
škole otevřena jedna první třída s ma-
ximálním počtem 24 žáků. Třídní uči-
telkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková. 

V případě většího počtu zájemců, než 
jsou kapacitní možnosti školy, bu-
dou uplatněna přednostní kritéria tr-
valého pobytu v Praze-Lysolajích a 
staršího sourozence na ZŠ Lysolaje.
V souvislosti s mimořádnými protiepi-
demickými opatřeními v ČR proběhnou 
s největší pravděpodobností zápisy do 
prvních tříd distančním způsobem.
K zápisu bude třeba doručit do školy 
řádně vyplněnou a podepsanou žá-
dost o přijetí a kopii rodného listu dí-
těte (nemusí být úředně ověřená). Při-
hlášku bude možné podat v období
od 1. do 16. dubna 2021 těmito způsoby:
1. do datové schránky školy  fcembjk,
2. e-mailem na adresu info@zs-lysolaje.
net s elektronickým podpisem zákon-
ného zástupce. Pokud zákonný zástupce 
podá žádost prostřednictvím jiných 
technických prostředků, než jsou výše 
uvedené, např. e-mailem bez uznáva-
ného elektronického podpisu, je nutné, 
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti 
nepřihlíží. V tomto případě je vhodné, 
aby se objednal do kanceláře školy k 
osobnímu podepsání přihlášky buď na 
telefonním čísle 220 920 724 nebo e-
mailem,
3. poštou na adresu školy ZŠJC Lysolaje, 

Žákovská 164/3, 165 00 Praha-Lysolaje
V zájmu urychlení preferujeme běžnou 
zásilku.
4. vhozením do poštovní schránky.
Každou žádost zaevidujeme, do 3 pra-
covních dnů e-mailem potvrdíme při-
jetí a zašleme přidělené registrační číslo, 
pod kterým bude na webových strán-
kách školy sděleno rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí. Pokud na přihlášce bude uve-
deno trvalé bydliště v Lysolajích, ověříme 
tuto skutečnost na ÚMČ Praha-Lysolaje.
Datum zahájení přijímacího řízení 
bude 21. dubna 2021, tímto dnem 
začíná běžet třicetidenní doba pro vy-
dání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
V případě žádosti o odklad  je třeba 
přiložit doporučující posudek škol-
ského poradenského zařízení 
(PPP či SPC) a doporučení lékaře.
Informace o formě a průběhu zápisu bu-
deme postupně upřesňovat na základě 
vývoje mimořádných opatření v souvis-
losti s pandemií Covid-19 na našich webo-
vých stránkách www.zs-lysolaje.net.
Končíme opět stejným přáním jako mi-
nule – doufáme, že se škola co nejdříve 
zaplní dětmi a učiteli a všichni se budou 
moci vrátit k normálnímu způsobu života.

vedení školy

PŘEDSTAVENÍ 

TOMÁŠ ZAHOŘ                                                                                                                                            
           
Od 1. 8. 2021 bude mít naše základní 
škola v osobě Mgr. Tomáše Zahoře no-
vého ředitele. Jaký je? Jaké má plány? 
Na to snad odpoví následující řádky.

Jak se vám to stalo, že jste přesedlal z 
učitele chemie a fyziky na ředitelské 
křeslo?
Řekli, jdi, tak jsem šel.

To takhle posloucháte vždy a všechny?
Ne.

Vždycky jste tak stručný?
Většinou ano.

Mohl byste se nám pár větami před-
stavit?
Vyrostl jsem v malé západočeské ves-
ničce. Střední školu, obor veterinární 

prevence, jsem vystudoval v Českých 
Budějovicích. A od zvířat k dětem už 
je to jen krůček. Tam jsem se poprvé 
potkal s tvorbou divadla Járy Cimr-
mana a byla to láska na první poslech.

Takže vaším vzorem je Cimrman?
To samozřejmě je. Ale není v tom sám. 
Mým velkým lidským vzorem je můj pra-
dědeček, tehdejší ředitel místní školy, 
který během druhé světové války za 
svůj morální kredit a odvahu zaplatil 
životem. I z tohoto důvodu nemám rád 
zbabělost, lež a pokrytectví. A knedlíky.

Jak dlouho se věnujete učitelské pro-
fesi?
Začal jsem učit v roce 2002, tudíž 19 let

A co má Tomáš Zahoř rád?
Především opak toho co rád 
nemám. Tedy př ímost,  od-
vahu, upřímnost a nesobeckost.  
Za naprosto klíčový také považuji smysl 

pro humor. Proto je mi ctí pracovat ve 
škole nesoucí jméno Járy Cimrmana.

A co vaše zájmy?
Těch mám mnoho, ale domi-
nuje sport, hudba, cestování, mo-
tocykl. Vše aktivně a s chutí.

Co je vaším mottem? Ať už profesním 
nebo osobním.
Slušnost. Umět pozdravit, požádat, podě-
kovat. Bez ohledu na věk, situaci či pohlaví.

Jaká je vaše představa o směřování 
školy?
Byl bych rád, aby se podařilo ply-
nule navázat na dobré jméno školy 
a skvělou práci současného ve-
dení. Udržet stabilní a přátelský uči-
telský sbor a spolupracující rodiče. 
Ale především plnit naši hlavní 
funkci, tedy vzdělávat, připravo-
vat děti na život a vypouštět do 
světa slušné a kriticky myslící bytosti.
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MŠ PAMPELIŠKA                                                                                                                                         
                
Březen - za kamna vlezem. 
Duben - ještě tam budem.
Květen? Půjdeme společně ven? 
Pokaždé, než začnu psát nový článek, 
přečtu si ten minulý. Přemýšlím, co se 
za tu dobu událo nového, k čemu jsme 
dospěli, co se děti naučily a zažily…
Prožili jsme krásnou, zasněženou zimu, 
naučili jsme se být trpěliví. S dětmi 
jsme se připravovali na příchod jara, 
poslouchali jsme, kteří ptáci venku 
zpívají, pozorovali, jak vykukují z trávy 
nové kytičky. Těšíme se na to, jak se 
budeme venku učit poznávat přírodu, 
vybaveni lupami a atlasy, natěšeni na 
všechno nové. Naše velké plány teď 
musíme dětem zprostředkovat online. 
Předškoláci mají distanční výuku jako 
jejich starší sourozenci. Téma jaro jsme 
přesunuli z prostředí školky na webové 
stránky, kde jsou k dispozici pracovní 
listy, omalovánky, soutěže. Na další 
dny připravujeme venkovní aktivity, 
chceme dětem číst, předcvičovat a dá-
vat odkazy na divadelní představení.
  Do mateřské školy přichází (zpravi-
dla) ve třech letech děti z domácího 
prostředí, my je učíme sociálnímu 

chování, pomáháme budovat vztahy v 
kolektivu vrstevníků, ale i vztahy s do-
spělými. To, co jsme měsíce formovali, 

teď mizí. A netýká se to rozhodně jen 
předškolních dětí. Nechci se pasovat 
do role sociologa nebo psychologa, ale 
děti mají velmi křehké dušičky a až se 
tahle doba překulí, čeká nás všechny 
spousta práce zcelit rány a zahojit nás. 
V červnu vypustíme naše předškoláky do 
školy. S velkou radostí můžeme říct, že 
jsou připraveni, posíláme do školy prima 
partu. Nyní připravujeme zápis nových 
dětí. Bude se konat 3. a 4. května. Při-
hlášky je možné zasílat emailem s elekt-
ronickým podpisem, datovou schránkou 
nebo osobně bez přítomnosti dětí přímo 
v Mateřské škole Pampeliška. Je však po-

třeba objednat se předem na konkrétní 
čas. Více informací ohledně počtu míst, 
kritérií a způsobu podání přihlášek na-
jdou zájemci na www.ms-lysolaje.cz.  
Mým typickým rysem je, že vždy děkuji. 
Mám pocit, že to sem patří, že děkovat 
se má, dáváme tím najevo, že o sobě vzá-
jemně víme, že i když si běžně neříkáme, 
co nám dělá radost, do slova děkuji se 
vejde všechno. Proto bych chtěla podě-
kovat paním učitelkám a zaměstnan-
cům Pampelišky za práci, kterou dělají 
nejen v době uzavření školky. Rodičům, 
kteří kromě svého zaměstnání, výuky 
starších dětí mají ještě trochu vůle na 
školkové děti. Panu starostovi, který je 
vždy při nás. Vážím si toho, že se na něj 
můžu kdykoliv obrátit a je ochotný se 
mnou konzultovat situace, které při-
chází z minuty na minutu. Chtěla bych 
poděkovat také dětem, protože nás na-
bíjejí energií a svou bezprostředností. 
Co ještě dodat? Že doufám v omyl pra-
nostiky a celý duben nebudeme doma 
za kamny. Že se budeme těšit pevnému 
zdraví. Že nebudeme smutní a najdeme 
si radost (tu, kterou nám nikdo nevezme 
a nezakáže). 
Přeji krásné slunečné dny. 

Radka Zachová

POLICEJNÍ OKÉNKO

Vážení občané, v aktuálním vydání Ly-
solajského zpravodaje bych chtěl při-
pomenout některé dopravní značení, 
které upravuje silniční provoz na území 
Lysolaj. Často se stává, že mnozí, kteří 
projíždějí  známým úsekem si ani ne-
všimnou dopravních značek, protože 
jedou po paměti či ‚,naslepo“. V ulici Ly-
solajské údolí je upravena rychlost na 
30 km/hod. a probíhá i úsekové měření.

Silniční zákon dle § 125c, odst. 1 
písm. f o překročení nejvyšší do-
volené rychlosti v obci určuje  výši 
hrozící pokuty, ale i další sankce.
(2) o 40km/hod. a více od 5 000 
do 10 000 Kč (+5 bodů), zákaz čin-
nosti na dobu od 6 měsíců do 1 roku.
(3) o 20 km/hod. a více od 2 500 do 
5 000 Kč (+3 body), zákaz činnosti 
od 1 měsíce do 6 měsíců, kdo spá-
chal přestupek v období dvanácti po 
sobě jdoucích měsíců dvakrát a více-
krát, příkazem na místě do 2 500 Kč.
(4) o méně než 20 km/hod. od 
1 500 do 2 500 Kč (+2 body), pří-
kazem na místě do 1 000 Kč.
Přestupek, za který se ukládá zákaz 
činnosti, nelze projednat na místě. 
Kvalifikace přestupkového jednání 
se provádí vždy po odečtu 3 km/
hod. z naměřené rychlosti do 100 
km/hod. nebo po odečtu 3 % z na-
měřené rychlosti nad 100 km/hod.
V obytné zóně, jejíž začátek a rovněž 

i konec je označen dopravní značkou, 
smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. 
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v 
případě nutnosti musí zastavit vozidlo. 
Chodci smějí užívat pozemní komunikaci 
v celé její šířce a hry dětí na pozemní ko-
munikaci jsou povoleny. Toto platí mimo 
jiné i v ulicích Podholí, Dolina či Do zátiší.

Vilém Petrů, strážník-okrskář

PLATBA MÍSTNÍCH       
POPLATKŮ 

Upozorňujeme občany městské části, že 
termín pro zaplacení poplatků za psy a 
pronájem obecních pozemků vypršel 
31. 3. 2021. Kdo tak ještě neučinil, přijď-
te 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.
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ROZLOUČENÍ

Pan Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. zesnul 
dne 23. 1. 2021 ve věku 78 let.

Pan Ing. Jan Belada zesnul 
dne 15. 3. 2021 ve věku 70 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

ZA HUMNY

Co dělá Dejvické divadlo v době za-
vřené kultury? Zkouší a zkouší... 9. 
února měla mít v Dejvickém divadle 
premiéru nová inscenace hry Daniela 
Majlinga Vina?. Jde o třetí titul, který 
Daniel Majling napsal přímo pro DD. 
Dramatický příběh se odehrává v di-
vadle, které v mnohém připomíná to 
dejvické, přesto jím není. Členy herec-
kého souboru po premiéře Goethova 
Utrpení mladého Werthera zasáhne ne-
čekané oznámení jednoho z nich. Od 
té chvíle už nic nebude jako dosud…
Na jevišti se střídají Václav Neužil, 
Martha Issová, Lenka Krobotová, Si-
mona Babčáková, Pavel Šimčík, To-
máš Jeřábek, Lukáš Příkazký a další. 
Pokud by se vám zastesklo po před-
staveních Dejvického divadla, můžete 
využít nově otevřený videoportál Dra-
mox, první českou službu, která posky-
tuje sledování záznamů divadelních 
představení on-line. Dejvické divadlo 
má na Dramoxu zatím tři archivní tituly: 
Příběhy obyčejného šílenství, Černou 
díru a Teremina, tedy tituly, které už 
nějakou dobu nebyly na repertoáru.

Že si přes mobilní aplikace můžete cokoli 
nakoupit, zacvičit, zaplatit účty nebo 

si třeba naplánovat, jak bude vypadat 
vaše kuchyň nebo koupelna, na to už 
je každý zvyklý. Teď však můžete díky 
nové aplikaci také poznat kus šest-
kové historie. Osada Baba totiž dostala 
vlastní webové stránky i mobilní aplikaci.
Obojí vzniklo spojením několika insti-
tucí ve spolupráci s magistrátem. Vše na-
jdou zájemci na odkazu www.baba1932.
com. Záměr je jednoduchý – umožnit 
veřejnosti blíže se seznámit s unikátním 
obytným souborem funkcionalistických 
vil. Že je místo opravdu výjimečné do-
kládá i to, že soubor získal loni pres-
tižní ocenění Evropské dědictví neboli 
EuropeanHeritage Label (dále EHL). 

Už více než rok skrývají pracovníci ZOO  
tváře pod rouškou. A přesně těchto 
uplynulých dvanáct měsíců zachycuje 
nová fotokniha Ztichlá zoo. Pojďte 
se podívat na příběhy ze Zoo Praha, 
které jste kvůli pandemii neviděli.

„Připravovali jsme pro média ukázku, 
jak zvířata reagují na roušky. Například 
pelikáni kadeřaví, se kterými jsem na 
fotografii já, jsou velmi inteligentní zví-
řata a spíše než naše tváře vnímají naší 
chůzi, pohyby nebo hlas. Na krmení tedy 
přijdou, i když máme roušku,“ popisuje 
vznik svého snímku vrchní chovatelka 
Aneta Kratochvílová. I to je jeden z pří-

běhů, který vypráví nová fotokniha s ná-
zvem Ztichlá zoo aneb Co jste kvůli pan-
demii neviděli. Z tiskárny dorazí kniha za 
pár dní, už nyní si ji ale můžete koupit 
v předprodeji na e-shopu ZOO Praha.
Veškerý výtěžek z prodeje publi-
kace půjde na provoz Zoo Praha.

V Praze poroste bromélie, která může 
mít osmimetrové květenství. V Evropě 
však ještě nikdy nevykvetla. Trojská 
botanická zahrada využila dočas-
ného uzavření skleníku Fata Morgana 
a pokračuje v obnově jeho expozic. V 
současnosti probíhají práce poblíž 
tropického jezera v prostřední části.
Vznikají zde umělé epifytní kmeny, které 
poslouží k prezentaci vzácných tropic-
kých rostlin z nížinného deštného pra-
lesa. Aby byl vzhled betonových kmenů 
co nejpřirozenější, přizvala zahrada k 
jejich návrhu výtvarníky. Jedná se o 
už šestou podobnou stavbu ve vnitř-
ním prostoru skleníku Fata Morgana. 

ZÁKAZ VJEZDU K BIOOTOPU

Těší nás, že je náš přírodní biootop ne-
ustále obsazen milovníky zdravého 
životního stylu. Dovolujeme si však 
upozornit, že je zakázáno vjíždět automo-
bily až k biotopu a parkovat na místech 
vyhrazených pro hasičský záchranný sbor. 

Neoprávněný vjezd vozidel bude důsledně po-
kutován stážníky Městské policie hl. m. Prahy.

PROSBA OBČANŮ

Na ÚMČ Praha-Lysolaje se nám bohužel množí 
stížnosti na chování některých spoluobčanů, 
a to z důvodu porušování občanského soužití.

Ačkoliv se nejedná o porušení vyhlášek či 
nařízení, tak bychom chtěli tímto požá-
dat  občany, aby striktně dodržovali noční 
klid, vyvarovali se hlučných prací, zvláš-
tě pak v ranních a večerních hodinách. 

Pokud je například hlučná aktivita nutná 
(stavba, prořez atd.), prosíme, domluv-
te o takové činnosti s vašimi sousedy.

Mnoho občanů pracuje na homeoffice, což 
klade vysoké nároky na soustředění a 
přináší to i změny v režimu domácností. 

ANTILIŠÁK

Po dlouhé době nám nezbývá nic jiné-
ho než udělit pro výstrahu za aktivitu 
proti občanskému soužití cenu Antilišák. 

Nenechavec totiž rozkradl květiny vysázené 
podél stezky Lysolajského potoka, kterými 
se na jaře mohli těšit všichni kolemjdoucí.

Věříme, že vandalovi udělají naše dlužichy 
na jeho zahrádce upřímnou radost.
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Otužování, jež 

dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, 

odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce 

zaujalo otužování malých občanů Lysolaj 

na snímku Evy Matyášové. Gratulujeme 

k vítězství. Věcná cena od Městské části 

Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Jarní relax

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. 

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 12. 4. 2021 
ZO V Háji

Pondělí 19. 4. 2021 
prostor přírodního biotopu

Pondělí 26. 4. 2021

ul. Mateřská 

Pondělí 3. 5. 2021

ul. Podholí

Pondělí 10. 5. 2021 
ZO Závážky, prostřední ulice

Pondělí 17. 5. 2021 
K Vinixi x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 24. 5. 2021 
ul. Lysolajské údolí 115

Pondělí 31. 5. 2021 
ul. Květová, ZO Laťka

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 

Úterý 27. 4. 2021

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

Úterý 18. 5. 2021

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Dolina

Úterý 1. 6. 2021

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Lysolajské údolí 115

BIO KONTEJNERY MHMP

Sobota 10. 4. 2021

13:00 - 16:00 hodin 
ul. Podholí, ZO Sadová

Sobota 17. 4. 2021

13:00 - 16:00 hodin 
ZO Zavážky - horní ulice sousedící s ČZU

Sobota 29. 5. 2021

13:00 - 16:00 hodin 
ul. Poustka, ZO V Háji

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: 30. 5. 2021 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 15. 5.  2021

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

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) 
je dočasně zřízené stanoviště něko-
lika velkoobjemových kontejnerů. 

Tato služba je určena zejména pro měst-
ské části, které na svém území nedispo-
nují 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 biood-
pad.

Před odevzdáním odpadů na mobilních sběr-
ných dvorech jsou občané povinni prokázat 
se občanským průkazem za účelem potvr-

zení trvalého pobytu na území hl. m. Prahy. 

Upozorňujeme, že občané mohou vyu-

žívat všechna shromažďovací místa na 

území města a není tedy nutné mít trvalý 

pobyt na území příslušné městské části.

Přistavení v Lysolajích

Sobota 10. 4. 2021

Starodvorská,                                               
parkoviště u samoobsluhy

Přistavení od 10:00 do 16:00 hod.
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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  

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

 zahradybaobab

JSDH LYSOLAJE

Je tomu již více než rok od doby, kdy 
jednotka dobrovolných hasičů začala 
fungovat v režimu služeb na hasičské 
zbrojnici. Toto období je pro všechny 
členy jednotky velice náročné, jelikož 
každý týden tráví minimálně 24 hodin 
službu na hasičské zbrojnici, což je oproti 
běžnému chodu zásadní rozdíl. Fungu-
jeme tedy jako jednotky ve vyšší katego-
rii, ale bez nároku na finanční odměnu.
Standardně se mimo plánovaných 
činností sbíháme z domovů při vy-
hlášení poplachu. Tím pádem se mů-
žeme věnovat rodinám a užívat si 
volného času dle vlastního uvážení.

V předchozím čísle jsem informoval o 
dodání nové cisterny do konce března. 
Po jednání s dodavatelskou firmou, která 
se potýká s problémy kvůli pandemii 
Covid-19, provedla městská část do-
hodu o prodloužení dodací lhůty. Nový 
termín byl stanoven do konce května. 

Proto všichni doufáme, že situace 
dovolí přivítání cisterny za teplejšího 
počasí a s možnou účastí veřejnosti, 
abychom ji mohli vesele s úsměvy na 
tváčích bez roušek a respirátorů přivítat.

Tradičně plánujeme v dubnu pro-
vést sběr železného šrotu. Za-
tím nemůžeme stanovit datum. 
Čekáme na rozpis služeb, který nám 
každý měsíc posílá HZS Praha. Hned 
jak bude datum sběru stanoveno, o 
všem budeme včas informovat pro-
střednictvím plakátů na vývěskách MČ.
Chystáme se provést ve spolupráci s 
městskou částí čištění „bazky“ a koryta 
Lysolajského potoka od hrubých nečis-
tot, abychom měli vše čisté na nadchá-
zející teplejší počasí a zvelebili si tím 
naše Lysolaje, jako to děláme každé jaro.

Přeji všem pevné nervy a hlavně 
zdraví v této nelehké době. 

Václav Vojtěch
velitel JSDH

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Paní Nataša Beladová - 70 let

Pan Jaroslav Šimandl- 70 let

Paní Marie Šedivá - 75 let 

Paní Věra Jíšová - 80 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.


