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Vážení spoluobčané, cítíte ten vzduch, prosy-
cený vůní fíků a hroznů, cítíte vánek v olivovém 

listoví? Pražská kotlina, Lysolaje, rackové místně 
příslušní u Vltavy, ale iluze středomoří dokonalá. 
Oslava babího léta v Lysolajích udělala pomysl-
nou tečku za prázdninami a dovolenými. Léto nás 
opustilo, podzim je tu, alespoň ten astronomický. 
Letos začal 23. září před desátou dopoledne. Pro 
někoho zbytečně brzy, někdo se raduje pohledem 
na pestře zbarvené listí a kloboučky křemenáčů v 
ranní rose. Lysolajské léto bylo nabité koupáním, 
sportem, kulturou, činili se projektanti, stavaři, ně-
kdo na obecním, jiný na svém, všichni budovali, 
zvelebovali a až se zima zeptá, mají uspokojivou 
odpověď a dobrý pocit k tomu. Děkujeme všem, 
kteří si lysolajské léto užili, aniž by grilovali souse-
dovi přímo pod choulostivým nosem či na dosah 
čerstvě vypraných záclon, vedle svých zahrádek 
pečovali i o přilehlé kousky veřejné zeleně, občas 
zvedli nějaký ten papír opomenutý nevychovaným 
turistou v Houslích, všem, kdo respektovali neděle 
jako dny odpočinku a nechali sekačky a motorovky 
vypnuté. Přichází čas, kdy podle klasiků „fouká ze 
strnišť“. Ať už bude vítr vlahý či studený (ruku na 
srdce, mrňousům je to stejně jedno, ti zimu neznají), 
hlavně aby dul tak akorát a vynesl draky lysolajských 
dětí hodně vysoko. Přijďte své ratolesti povzbudit 
nebo se jen tak na procházce zastavit na kus řeči a 
zjistit, který tatínek je nejlepší konstruktér. I když se 

na zábradlí u bazény občas ještě objeví nějaký ten 
zapomenutý ručník, nikomu už se do vody valně 
nechce. Pro milovníky letního koupání chladno, 
pro otužilce teplota vody ještě zbytečně vysoká. Ti 
teplomilní nakukují okýnkem do sauny a čekají, kdy 
už se rozpálí na provozní teplotu. Ti otužilejší sledují, 
zda jim koupací jezírko nezarůstá řasou. Není třeba 
detektivní práce, aby člověk podle oblečení odhadl, 
do které skupiny kdo patří. Na ulicích je k vidění 
všechno, sandály a letní šaty, kozačky i svetry. Ale na 
přemýšlení o zimní dovolené a bundy s kožíškem je 
skutečně ještě brzy. Caparti už se těší na zvířátka z 
kaštanů a žaludů, voda Lysolajského potoka láká k 
brouzdání snad už jedině psy, dozrávají šípky (proč 
jen je výroba marmelády tak strašně pracná) a oře-
chy. Na zahrádkách se vrší lísky jablek, dýně jsou 
sotva k uzvednutí a pavučinky babího léta poletují 
vzduchem. Ať si rtuť teploměru říká co chce, až 
rozkvetou astry a zčervená poslední jeřabina, bude 
podzim neodvolatelně tu, bez ohledu na to, jak moc 
si ho kdo přeje odložit. Polní a zahradní práce budou 
hotovy, prozíraví už nakoupili vánoční dárky v let-
ních výprodejích a na čtení u krbu ještě příliš brzy. 
Příroda láká k vycházkám pod pestrobarevnými 
stromy nebo třeba do ZOO. Užívejte si poklidu pod-
zimních dnů, jsou jako všechny dny neopakovatelné.

Marie Štědrá
místostarostka



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Všechny soutěžní výpěstky zaslouží ocenění

Zastavení poutníků u kapličky Panny Marie SedmibolestnéTurnaj v pétanque přilákal všechny hravé

Lysolajští zahradníci se mají čím pochlubit

„Střídačky“ ochrání hráče i před deštěm 

Zaměstnanci a jejich stroje se již těší na nové zázemíPravidelné čištění potoka pod mostem „na návsi“

Závlahový systém na fotbalovém hřišti
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 4. 9. 2019.

Bylo schváleno poskytnutí neinves-
tiční dotace ve výši 40 000 Kč pro 
Spolek Petanque club Lysolaje na po-
krytí nákladů letošního Lysolajského 
běhu, který spolek organizoval, a další 
činnost v průběhu letošního roku.

Chtěli bychom vás informovat, že bě-
hem tohoto listopadu začnou přípravné 
a zemní práce na akci Dolina – město 
jinak. Přípravné práce budou spočívat 
zejména v posekání travin, v odstra-
nění porostů křovin a kácení dřevin 
podél Štěpnice, včetně odstranění pa-
řezů. Dále budou vytyčena všechna 
podzemní vedení v  oblasti staveni-
ště a staveniště bude oploceno. Bude 
zřízeno zařízení staveniště a založeny 
hlavní vytyčovací body stavby. Následně 
bude po etapách zahájena postupná 
skrývka ornice a výkopové práce. Pře-
suny zeminy budou prováděny pouze 
v oblasti staveniště. O dalším postupu 
vás budeme průběžně informovat.

Pokračují práce na fotbalovém hřišti a 
budově zázemí pro hráče a návštěvníky. 
Samotné travnaté hřiště je již dokon-
čeno a je o něj pečováno tak, aby bylo 
perfektně připraveno na první mistrov-
ské zápasy v roce 2020. V současné době 
jsou osazovány střídačky a okolí hřiště. V 
budově zázemí byly zahájeny práce na 
interiéru, kde jsou již hotovy obklady. 
Vše směřuje k tomu, aby kompletní 
práce byly dokončeny do konce listo-
padu. V průběhu podzimu proběhne 

v této lokalitě také výsadba zeleně dle 
projektu zahradních architektů z ČZU, 
abychom získali další ucelenou krásnou 
lokalitu v Lysolajích. Dále také upravu-
jeme projekt dopravního hřiště pro děti 
tak, aby bylo možné na jeho vybudování 
čerpat dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.

  

Dolaďujeme dále projekt na výstavbu 
nových obecních garáží v ulici Květová - 
na místě současných již nevyhovujících 
garáží postavíme nový objekt pro umís-
tění techniky a zázemí pro pracovníky 
městské části včetně sociálního zařízení. 

Podařilo se získaz dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy na výsadby zeleně ve výši 

400 000 Kč. Finanční prostředky bu-
dou použity na výsadby podél Lysolaj-
ského potoka, v okolí  sauny a pomníku 
obětí 1. sv. války při Lysolajském údolí.

Realizujeme rekonstrukci podlah v 
hasičské zbrojnici, na kterou se nám 
podařilo získat dotaci z rozpočtu hl. 
m. Prahy ve výši 500 000 Kč. Práce po-
trvají do konce měsíce října a po tuto 
dobu budou hasičská vozidla umístěna 
v areálu VELAZ, což nám bezplatně 
umožnil současný majitel objektu.

Pokračujeme v přípravách výstavby 
nové lysolajské radnice. Na základě 
vašich názorů jsme se přiklonili k roz-
pracování varianty bez zelené vege-
tační střechy. Vzhledem k úpravám 
projektu zůstane současná provozovna 
samoobsluhy na stávajícím místě 
minimálně do června příštího roku.

Vzhledem k tomu, že současný provozo-
vatel samoobsluhy v ulici Starodvorská 
setrvá ve stávající budově minimálně do 
června příštího roku, má městská část k 
dispozici nově zkolaudovaný nebytový 
prostor v bytovém domu na otočce au-
tobusu MHD, který nabízí k pronájmu. 
V případě zájmu o pronájem tohoto 

prostoru je možné objekt po domluvě 
se zaměstanci úřadu městské části pro-
hlédnout a domluvit se případně na 
podmínkách pronájmu, který však bude 
časově omezen vzhledem k přesunu pro-
dejny potravin v 2. polovině roku 2020.

  
Přeji všem krásně barevný pod-
zim a těším se na  setkání s vámi při 
dalších našich společných akcích.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Výstavba objektu zázemí

Vstup do bytového domu na Dolině

„Pažit“ je pro naše fotbalisty připraven

Nebytový prostor k pronájmu

Vnitřní prostory nových garáží
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ZŠ Járy Cimrmana
Po zaslouženém dvouměsíčním od-
počinku se ve školních lavicích opět 
setkali žáci a jejich učitelé. Řada vyu-
čujících využila prázdninové volno 
nejen k načerpání sil, ale i k sebevzdě-
lávání, hledání inspirace pro zpest-
ření výuky, plánování různých akcí a 
přípravě na nadcházející školní rok. 
V pondělí 2. září proběhlo v tělo-
cvičně slavnostní zahájení školního 
roku. Po úvodním proslovu pana ře-
ditele byl představen aktuální peda-
gogický sbor. Tento školní rok dopl-
nilo stávající pedagogy devět nových 
tváří – šest učitelů 1. i 2. stupně, dvě 
asistentky a vychovatelka do družiny.
Poté následovalo to nejdůležitější – při-
vítání prvňáčků! Paní učitelka Aneta 
Löscherová nejprve promluvila pře-
devším k malým školáčkům a jejich 
rodičům, zavzpomínala na svůj vlastní 
první školní den, poté jednotlivé žáky a 
žákyně 1. třídy jmenovitě vyzvala, aby k 
ní přišli a slavnostně se s nimi přivítala. 
Další program pro novopečené školáky 
pokračoval přímo v učebně 1. třídy.
V prvním zářijovém týdnu zavítala 6. 
třída společně s novou paní učitelkou 
třídní Martou Machátovou do Dejvic na 
Festival vědy, kde si mohli žáci vyzkoušet 
atraktivní technické vymoženosti (na-
příklad 3D tisk nebo virtuální realitu).

Na konci září pojedou obě osmé třídy 
na dvoudenní kurz s názvem „Jak spolu 
vycházet“, který je zaměřen na upevňo-
vání dobrých vztahů v kolektivu. Kurz 
by měl pomoci předcházet případnému 
rizikovému chování. Po jeho absolvo-
vání budou žáci v rámci běžné výuky 
(zejména předmětů výchova k občanství 
a výchova ke zdraví) připravovat na toto 
téma projektový den pro žáky 1. stupně. 
Naše škola opět nabízí pro tento školní rok 
(i ve spolupráci s externími lektory) řadu 
kroužků, které začnou začátkem října.

Markéta Růžičková

Přivítání lysolajských prvňáčků

Začátek školního roku 2019/2020 

ANTILIŠÁK

Po dlouhé době jsme se opět 
rozhodli udělit nelichotivé ocenění 

– lysolajský Antilišák má svého 
vítěze.  Ať už se jedná o osamělého 
jednotlivce mdlého tvůrčího 
ducha či autora podporovaného 
skupinkou dalších umělců, 
gratulujeme. Malé i větší neumělé 

„podpisy“ (ne)známého autora jsou 
neestetické, kompozičně špatné, 
barevné provedení nenápadité a 
výběr výstavních ploch je skutečně 
velmi, velmi nevhodný. Pokud má 
zmíněný „mazal“ potřebu podělit 
se o plody svých uměleckých 
sklonů, doporučujeme vernisáž 
na jeho vlastním dvorku. Velkou 
účast ať si ovšem, vzhledem 
k nedostaku talentu neslibuje. 
Prezentace na veřejných 
prostranstvích je nejen nevhodná, 
ale i kvalifikovaná jako trestný čin.
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MŠ Pampeliška
Vážení čtenáři, 
než začnu psát o tom, jak jsme zahájili 
školní rok, co nás čeká a jak se máme, 
ráda bych pozdravila mé kamarády, kteří 
pravidelně sledují mé články.  Známe 
se řadu let a když jsme se potkali v létě, 
říkali, že se těší na zářijový článek, o čem 
asi bude? „Tak nám začal nový školní 
rok….“  Uvědomila jsem si, že být novinář 
není žádná legrace. Srdečně vás zdravím.
Naše loňské předškoláky máme jen 

„přes plot“ ve škole a my jsme přivítali 

nové děti, se kterými budeme trávit čas 
minimálně rok. V každé mateřské škole 
začínají nové děti tzv. adaptační dobou, 
během níž docházejí do mateřské školy 
v upraveném režimu. Rodiče si vyzve-
dávají své děti v 10 hodin. Postupně 
přidáváme čas pobytu dětí do oběda a 
některé děti zkouší vydržet bez maminky 
do odpoledních hodin.  Adaptační doba 
trvá obvykle 14 dní, ale pro všechny děti 
není stejná. Některé děti zvládnou být 
bez maminky již po dvou dnech, jiné 
si potřebují zvyknout postupně. Pobyt 
ve školce pro děti není jen čas odlou-
čení od rodiny. Je začátkem období, na 
které dítě musí být zralé a připravené. 
Dítě musí zvládnout sebeobsluhu. Být 
zralé na pobyt ve větším počtu dětí, což 
pro ně znamená respektovat, že každý 
něco potřebuje, každé dítě chce něco 
říci paní učitelce, chce si hrát s hračkou, 
kterou má zrovna někdo jiný. Dítě čeká 
změna v tom smyslu, že najednou není 

jen samo jediné, ale dětí, které „něco 
potřebují“, je rázem dvacet a na ně jsou 
jen jedna nebo dvě paní učitelky.  Navíc 
je během dne ve školce hlahol, dítě se 
stále přesouvá z místa na místo, vyn-
dává a uklízí hračky, převléká se atd. Vše 
musí zvládat rychle, bez pláče, nejlépe 
s úsměvem.  Na schůzkách jsme s rodiči 
mluvili o tom, aby sledovali svoje dítě, 
a pokud se jim bude zdát unavené, aby 
je nechali doma - pokud je to možné - 
odpočinout. Děti by se měly do školky 
těšit. Těšit se na kamarády, na paní 
učitelky, na to, co nového prožijí. Nejít 
do školky s pocitem, že jsou odložené 

po dobu, kdy jsou jejich rodiče v práci. 
Září je čas, kdy si má dítě postupně 
zvykat na nové prostředí, režim a podle 
toho, jak začne, se bude vyvíjet vztah 
ke školce a později ke škole. Ve školce 
se snažíme, aby byly děti spokojené, 
chodily do školky rády a těšily se na 
kamarády. Snažíme se vytvořit pro ně 
prostředí, ve kterém budou mít příleži-
tost objevovat nové vztahy, nové pod-
něty pro osobnostní růst. Přes prázdniny 
jsme vymalovali a začali jsme vymýš-
let a postupně i realizovat slibovanou 
proměnu naší zahrady. MČ přislíbila 
pomoc a rodiče také. Na zahradě nám 
přibyla závěsná houpačka, hmyzí dome-
ček, venkovní nábytek a nový dřevěný 
domek, který jsme dostali od rodičů 
dnešních školáků. Minulý týden jsme 
od jedné maminky dostali krabice plné 
Dupla. Děkujeme, jsme moc rádi, že 
na nás všichni myslí a pomáhají nám.
Pro děti opět připravujeme kurz plavání, 

lyžování, školku v přírodě, divadla atd. 
Rádi se potkáme s rodiči na dílničkách, 
vánoční besídce a dalších společných ak-
cích, které připravujeme. Pokud budete 
chtít vědět o Pampelišce víc, navštivte 
naše webové stránky www.ms-lysolaje.cz 
Ve školce máme novou paní učitelku 
Lenku, která je plná energie, s dětmi má 
dlouholeté zkušenosti. Do našeho kolek-
tivu se začlenila i bez adaptační doby, jede 
s námi na jedné vlně a těšíme se z toho.
Chtěla bych poděkovat i paním uči-
telkám Báře a Kristýně, které přišly 
do školky po prázdninách odpočaté 
s novými nápady. Paní kuchařce a 

paní hospodářce, které se starají o to, 
aby dětem bylo spokojeně v bříšku.
Děkuji také rodičům, kteří akceptovali 
změny v rozložení dětí ve třídách, a rodi-
čům nových dětí, že s námi komunikují, 
spolupracují a respektují naše poža-
davky. Těším se na spolupráci s nimi, pro-
tože i oni se podílejí na atmosféře školky. 
Když tedy shrnu, co se dělo během 
září mohu napsat: Rozjeli jsme se 
dobrým směrem, hladce a s dobrou 
náladou. Jedna věc nás ještě trochu 
trápí a prosím i  vás, čtenáři, o po-
moc. Do školky hledáme stále paní na 
úklid. Pracovní doba 8:00 – 15:00 hod. 
Hledáme paní, která bude pečlivá a 
hlavně přátelská k dětem. Zájemkyně 
mohou volat na číslo 734 818 447.

Přeji všem krásný podzim. 

Radka Zachová
 ředitelka
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Putování po okolních 

vinicích              

Díl čtvrtý - vinice od Žitné k Rakařce
V místech usedlostí Žitné a Rakařky se 
rozkládala vinice Černohorská. Tvořila ji 
vinice druhdy Jana Starého vulgo Jed-
ličky. Ten jak známo spáchal zločin, což 
víme z perkmistrovských knih (1567): 
„škodu na požitku vinným Jiříkovi Škor-
ničkovi letos učinil a proto v vězení dosti 
drahnej čas seděl.“ Brzy potom Jedlička 
vinici o míře 5 strychů prodal Václavu 
Černohorskému, kloboučníku na Újezdě. 
Kloboučník všelijak kupoval a prodával, 
že z toho sám musil mít zmatek, načež 
od majitele lysolajského dvora Jana 
Vrchlabského pronajal 13 a půl strychu. 
Vinici zdědili synové Petr a Jan a rozdě-
lili si ji. Zde historie Černohorské končí.
Jen z posloupnosti vinic po směru toku 
potoka objevujeme tu vinici řečenou 
Maxmiliánka, jejíchž 17 a čtvrt strychu 
drží Fridrich rytíř Freisleben z Buschho-
fen (1751), po čase zemský prokurátor 
Jan Eliáš Braunschmied z Nového města 
(1681), Vilém Tichý (1696), Jakub Suchý, 
měšťan Starého Města (1713), pak jeho 
vdova Kateřina, která přikoupila vedlejší 
vinici Edlmanku (1719). Vinice Edlmanka 
měla jméno po Janu Edlmanovi jinak 
Zemanovi nebo Chramostovi, střelci při 

branách Pražského hradu, bytem na Úje-
zdě. Ten koupil její část od své švagrové 
Doroty Chramostové r. 1576, později 
přikoupil přes 10 strychů od Jana Vrch-
labského, dva a půl strychu od lysolajské 
obce. Po smrti Jana držel vinici jeho syn 
Jiřík (1608-17). Také v případě této vinice 
vypadl nám kus historie, vinice se dosti 
zmenšila, ale vrátila se alespoň osoba 
stejného příjmení, malostranský měšťan 
Martin Edlman. Soupis dalších majitelů 
nezdá se nám být přínosný, ostatně ně-
které majitele zmínili jsme už při vinici 
Podhájské. V místech nynější Rakařky (čp. 
82) se rozprostírala vinice Königovská. 
Její historii začal psát před r. 1565 Jan 
Šárecký, po pár letech ji prodal Pavlu 
Horoměřickému, který přikoupil přes 
13 strychů pozemků od Jana Vrchlab-
ského (1580). Celý pozemek získal Jiřík 
Gehl (1587). S rokem 1590 se nazývá 
úředníkem abatyše svatojiřského kláš-
tera, víme také, že byl „hospodářským 
radou“ svatovítského probošta Jiřího 
Pontána. V Menším městě Pražském tedy 
na Malé Straně byl léta radním, až se stal 
r. 1598 primasem, rozumějme starostou. 
Za práci v královské komoře byl od-
měněn přídomkem z Podhorštejna. 
Přičtěme vinici Beneše konváře, která 
časem patřila staroměstskému rychtáři 
Šebestiánu Agrikolovi z Horšova, vinici 
Jana věnečníka, vinici tesaře Bernarda 
Frychta, písaře Blažeje Krasavského z 
Krasavec a dvě vinice Václava hlásného 

a máme skutečně pěkný vinohrad. 
Když ani oblíbenci probošta Gehlovi 
se smrt nevyhnula, jeho vdova Anna se 
znovu provdala za Jana Jakuba Königa 
z Königsfeldu a dala mu připsat (1614) 
veškeré zděděné pozemky. Jan byl sy-
nem zlatníka a obchodníka uměním 
Jakuba, jehož portrét namaloval sám 
Veronese. (Obraz se pak ocitl v rudol-
finských sbírkách, dnes je chloubou 
Obrazárny Pražského hradu a vyšel i na 
poštovní známce.) Syn Jan byl rovněž 
obchodníkem s uměním a dodavate-
lem Rudolfových sbírek, považovaných 
tehdy za největší v Evropě. (A Karel, vnuk 
portrétovaného Jakuba, byl správcem 
sbírky v době třicetileté války.) Doba 
třicetileté války vnesla zmatek nejen do 
Evropy, ale i do našich pramenů. His-
torie Königovské vinice je ztracena a 
nám nezbývá než se smířit, že na jedné 
straně časové trhliny máme vinice Čer-
nohorskou, Edlmanku a Königovskou a 
na druhé Maxmiliánku a Edlmanku, ze 
které vzniká usedlost Rakařka (čp. 82), 
zřejmě ze starého lisu na Maxmiliánce. 
Zdejší vinice byly velmi poničeny během 
válek o rakouské dědictví, takže Rakařka 
je pak vedena nikoli jako usedlost vi-
niční, ale hospodářská. Roku 1805 získal 
stavení Jan Miňovský. Tehdy poprvé v 
pramenech padlo jméno Rakařka, pa-
trně souviselo s raky v Šáreckém po-
toce, možná někdo, kdo tu přebýval, 
raky chytal a prodával. Miňovští drželi 
Rakařku až do roku 1871. Poté, co na 
Rakařce skončilo jejich dlouhé hospo-
daření, byla půda patřící k usedlosti po 
částech odprodávána a na jejich býva-
lých pozemcích vznikaly stavby a sady. 
Rakařka vypadala jako prosté vesnické 
stavení. Budova byla jednopatrová, 
rozšířená nerozsáhlou přízemní pří-
stavbou. Patro na dům nastavěl roku 
1883 dejvický stavitel a starosta Fran-
tišek Henner. Upravoval také sousední 
Šatovku, postavil protější vilu Emilku 
(náležící k Duchoňské), rozšiřoval hos-
podu na Břetislavce a stavěl další vily 
v údolí i v Podbabě. Průčelí Rakařky 
bylo ozvláštněno vyřezávaným ar-
kýřem. V polovině 30. let vzniklo u 
Rakařky koupaliště. Měl tu být vybu-
dován restaurační pavilon, dochovaly 
se plány Jana Doležala z roku 1936. 

f.Stavení Rakařka
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SDH Lysolaje
Letošní léto bylo opět velmi teplé, dalo 
by se říci tropické, proto není divu, že se 
vyskytlo mnoho požárů. Ani území Hlav-
ního města Prahy nebylo ušetřeno, a tak i 
naše jednotka vyjížděla k několika z nich. 
Prvním byl požár skladovací haly v Tur-
sku. Zde jsme prováděli dodávku vody 
k požářišti, a to velkokapacitním čerpa-
dlem z nedalekého rybníka. Dva členové 
naší jednotky, vybaveni IDP, byli nasazeni 
na útočné proudy C a střídali se v hašení 
s příslušníky HZS. Nad ránem naši jed-
notku vystřídali kolegové s JSDH Středo-
kluky a my jsme si mohli jet odpočinout. 

Jeden z dalších požárů, ke kterým jsme 
byli vysláni bylo hořící pole nedaleko 
Roztok u Prahy. Cestou jsme však byli 
tentokrát operačním střediskem od-
voláni a vrátili jsme se na základnu. 

Teplé počasí obzvláště dobře svědčilo 
bodavému hmyzu. Několikrát jsme 
tedy vyjížděli k likvidaci vosích hnízd. 
Některá byla dokonce větší než fot-
balový míč a zpravidla se nacházela v 
obytných domech či v blízkém okolí.  
Dvakrát jsme museli dokonce zlikvi-

dovat i hnízdo sršní. V prvním případě 
si sršně vybraly pro svoje obydlí půdu 
rodinného domu, jehož majitelka je 
alergická na bodnutí, a tak nebylo ji-
ného zbytí než hnízdo zlikvidovat. 

Dne 1. 9. 2019 jsme asistovali jako požární 
dozor na další akci pořádané Městskou 
částí Praha 6. Akce nesla název Opera v 
Šárce 2019: Don Giovanni pod širým ne-
bem. Tentokrát se jednalo o představení 
opery W. A. Mozarta Don Giovanni v režii 
Jany Divišové a Renée Nachtigallové pod 
taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého.

Šárecký okruh je pochod pro děti a do-
spělé, který se koná vždy na začátku 
září a letos, konkrétně v sobotu 7. 9., 
se jednalo o jeho 28. ročník. Na tuto 
akci jezdíme již od roku 2010 a ukázka 
naší techniky je tak její nedílnou sou-
částí. Naučili jsme děti, jak správně 
uhasit požár, a předvedli jim vybavení 
našeho zásahového vozidla Scania. 

Hned po ukončení pochodu jsme se 
přemístili zpět do Lysolaj, kde jsme 
jako každý rok pomáhali s přípravou 
a realizací Lysolajského babího léta a 
Zahradníka roku. Naši členové měli v 
doprovodném programu na starosti 

přechod přes provazový můstek a 
asistenci u hašení Národního divadla. 
Všichni jsme pak svorně obdivovali a 
ochutnávali výpěstky lysolajských za-
hradníků. Naši členové, jak již je tra-
dicí, zasedli v porotě posuzující pekař-
ské výtvory Lysolajských hospodyněk. 

Podruhé jsme řešili sršně v Houslích. K 
pobodání většího počtu lidí musela jed-
notka vyjíždět v sobotu 14. 9. 2019 do 
přírodní památky Housle, kde zaútočili 
na procházející se lidi sršni, tři lidé s aler-
gickou reakcí museli do nemocnice.

„Sršni pobodali asi 25 lidí, z toho sedm 
jsme ošetřili a tři s vážnější reakcí odvezli 
do nemocnice v Motole a Střešovicích,“ 
řekl iDNES.cz mluvčí pražské záchranky 
Ondřej Franěk. Ostatní žádnou lékařkou 
péči nepotřebovali a záchranáři jim jen 
doporučili, jak místo po bodnutí ošetřit.
I přes velký počet pacientů hmyz neza-
sáhl účastníky žádné hromadné akce, 
ale jen lidi, kteří si v okolí Šáreckého 
údolí vyšli na procházku.Na místo jela 
také městská policie, která měla do-
hlédnout, aby se do oblsdti nedostali 
další lidé, než se hmyz uklidní. Naše jed-
notka sršní hnízdo zajistila a odstranila.

Václav Vojtěch, velitel JSDH Lysolaje

Zveme vás 
 

na besedu na téma 
Věda ve žlutém kontejneru 

 
Přednáší Ing. Michal Babič, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 

který názorně a zábavně vysvětlí smysl třídění a dalšího zpracování plastového 
odpadu i vliv technologických, ekologických a ekonomických faktorů, které tento 

proces ovlivňují. 
 

Středa 13. 11. od 18:00 hodin  
v sále hasičské zbrojnice. 

 
. 
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Zahradník roku 2019
Protože rozmar matky přírody v 
minulosti už jednou zhatil průběh 
oslav posledních letních dnů,  tradiční 
Lysolajské babí léto s populární 
soutěží Zahradník roku a oblíbeným 
kulinářským zážitkem O nejlepší 
lysolajský koláč, vyvolávalo počasí 
těsně před zahájením akce trochu 
rozpaky. Možná právě proto, že byla 
detailně naplánována krizová varianta 
v hasičárně, počasí se  nakonec  
umoudřilo, voda shůry nepadala, 
sluníčko se občas i snažilo a teploty 
se držely tak tak. Vše bylo  skvěle 
připraveno, občerstvení zajištěno, 
nástroje Docentů naladěny, skalní 
příznivci dorazili,  soutěžící spolu 
s organiztory uspořádali výstavu 
soutěžních exponátů, přinesené 
dobroty byly naaranžovány, 14:00 akce 
zahájena. Okukovalo se, ochutnávalo 
se, odborná porota, hlasy a ohlasy 
návštěvníků, záhy bylo o vítězích 
jednotlivých kategorií rozhodnuto. 
Vítězka jednoho z předchozích ročníků, 
odbornice na slovo vzatá a osoba 
z nejpovolanějších, předsedkyně 
zahrádkářské osady Jana Zelenková 
slavnostně předala putovní rýč 
Zahradníkovi, pardon, Zahradnici 
roku 2019 Věře Benešové, stálici na 

zahrádkářském nebi za Košík plný 
zahradních překvapení. Druhou příčku 
obsadila paní Petra Vondráková za 

Melounové variace, třetí místo patří 
paní Mirce Paďourové, jejíž dýně plné 
drobných plodů byly pastvou pro oči.. 
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Vítězové přebírali ceny z rukou Míši 
Císařové. Cenu diváka pak obdržela 
paní Zelenová za dary její zahrady. 
Každý rok napjatě očekáváme, kdo 
se z lysolajského dorostu pomamil 
či potatil. Všechny exponáty malých 
účastníků soutěže, jmenovitě 
Marušky Císařové, Viki Pavlisové, Míši 
Peprníčka a sourozenců Herdových, 
byly po zásluze oceněny a věříme, že 
zahradnickému dorostu šikovnost a 
elán vydrží i do dalších ročníků, a že 
jednou převezmou pomyslné žezlo/
rýč po rodičích.  Ač je v názvu soutěže 
lysolajských hospodyněk obsaženo 
slovo koláč, vzhledem k chuťové, 
vizuální, výživové a jiné hodnotě 
souhlasíme - není koláč jako koláč, 
někdy může vypadat i jako bábovka 
nebo kremrole. Letošní vítězka Diana 
Reimanová, která se objevila na hřišti 
u Zázračné studánky vůbec poprvé,  
měla skutečně slavnostní premiéru. 

Napekla, přinesla, zvítězila. A o recept 
na Ovocné překvapení se rozdělila. 
2. místo patří Evě Procházkové za 
Zdravé mlsání. Třetí příčka byla letos 
slaná a patřila cuketovému koláči 
Jaroslavy Šimonové. Cenu diváka si za 
karamelovo-čokoládový dortík odnesla 
Markéta Větrovcová. Docenti hráli jak o 
život, hasiči se pyšnili svou Scanií a pro 
pobavení i ze cvičných důvodů stříkali 
vodu na všechny strany, jen vodník 
letos absentoval. Ale říká se „v nejlepším 
přestat“. Všichni příznivci koulení 
se ze zahradníků rázem stali hráči 
petanque či přihlížejícími fandícími a 
8. výroční lysolajské vyhození bylo tu. 
Koulelo šest týmů po dvou až třech 
hráčích. Tentokrát proti sobě, mnohdy 
i spolu, koulely smíšené týmy, složené z 

„lysolajských profesionálů“ posílených 
o úplné začátečníky či mírně pokročilé. 
Nehrálo se na vítězství, ale pro radost. 
Pomyslný pohár letos patří všem.

Recept na vítezný koláč
Ovocné překvapení 

Diany Raimanové 

250 g másla

1 měkký tvaroh (ne ve vaničce)

1 sklenička cukru

1 lžička prášku do pečiva

1 vanilkový cukr

2,5 sklenice hladké mouky

skořice

Postup: Vypracujeme hladké těsto 
(vzhledem k obsahu másla pracujeme 
rychle), rozdělíme na poloviny, každou 
půlku vyválíme na velikost plechu 
nebo koláčové formy. První půlku 
položíme na předem vymazaný 
plech, těsto poklademe  rovnoměrně 
půlkami jablek nebo hrušek a 
posypeme skořicovým cukrem 

Přiklopíme druhou polovinou těsta a 
pečeme při teplotě 180 stupňů cca 40 
minut.

Tip: Pod jablka či hrušky  můžeme 
přidat čokoládu, tvaroh nebo drobné 
ovoce, např. maliny.

Dobrou chuť přeje Diana Raimanová
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
podzimní listí se začalo barvit a občas 
je po ránu trochu zima. Nastal čas za-
lézt do doupátka a užít si malování a 
zpívání v Lišce. Poslední pondělí v září 
začneme opět s Aškou a Lenkou zpívat 
a hrát si v naší útulné herně. Vytvoříme 
si spoustu pěkných věcí a společně si 
užijeme babí léto. Čekají nás společné 
sportovní hry ve školce. Marcela s An-
drejkou si budou hrát na cvičení s Liš-
kou s dětmi ze školky od října každý 
čtvrtek od 16 hodin, začínají 3. října. 
Poslední týden v září se sejdeme v tě-
locvičně na Kruháči s Martinou, určitě 
už má nachystané cvičební plány, tak 
si protáhněte svaly, než to začne. Další 
informace o našich akcích najdete v 
našem kalendáři na www.mc-liska.cz.

Drápy a kameny
Příměstský tábor v Lišce se letos ode-
hrával v pravěku. Pračlovíčci si užili 
pestrý program po celý den, počasí 
nám letos přálo a i když občas sprchlo, 
náladu nám to nepokazilo. Lovili jsme 
mamuty,  obráběli kamenné sochy a 
vyráběli šperky. Pásli jsme ovce na Žeb-

ráku a také hledali ztracené poklady 
v Houslích. Prošli jsme si celé Lyso-
laje a okolí a pět dní uteklo jako voda.

Černá hodinka v Lišce
11. 11. 2019 od 16:00 hod. se koná tra-
diční výtvarná dílna. Od 17:20 hod. začne 
pohádka Divadélka Romaneto, odpole-
dne zakončíme Světýlkovou procházkou 
do Kaménky. Vstupné 100 Kč na rodinu.

Výtvarné pondělky v Lišce
Budeme pokračovat od 30. 9. 2019 ka-
ždé pondělí od 9:30 až 11:30 hod. v ha-
sičárně. Hrajeme si a zpíváme s Aškou 
a Lenkou, přijďte se podívat, posedět, 
popovídat. Vybavená dětská herna, vý-
tvarná dílna pro nejmenší. Není třeba se 
předem hlásit na program, hernu zajiš-
ťuje Aška - poreba.joanna@yahoo.com.

Kruhový trénink s Martinou v Lysola-
jích začne 26. 9. v 19:30 hod. v tělo-
cvičně ZŠ Járy Cimrmana
Každý čtvrtek 19:30 až 20:30 hod.
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerob-
ních a anaerobních aktivit, které po-
silují svaly, zpevňují tělo, zrychlují 
metabolismus a spalují tuky. Kruhové 
cvičení vede k pevnému a zdravému 

tělu. Cvičení je vhodné jak pro začá-
tečníky, 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
Od 3. 10. každý čtvrtek od 16:00 hod.
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachra-
ňují princezny. Hrajeme si na zvířátka, 
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. 
Děti vyzvedáváme ve školce. Lektorky 
Marcela Blažková a Andrea Žitková

Lekce Jemné jógy pro dospělé se So-
ňou Zemanovou
Úterý v sále hasičské zbroj-
nice 19:30 –  20:30 hod.
Pr vní  lekce začíná 17.  9. 
2019  od 19:00 do 20:30 hod.
Od 24. 9. pokračujeme ka-
ždé úterý od 19:30-20:30 hod. 
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Protahujeme, 
posilujeme, pracujeme s dechem, 
učíme se relaxovat, zkoušíme meditace. 
Bližší informace: http://www.jogahrou.cz

Marcela Blažková, www.mc-liska.cz 

 

 

  

  

 

 

  

LYSOLAJSKÁ 
DRAKIÁDA 
IX. ROČNÍK 

V neděli 13. října 2019  

ve 14.00 hodin 

Na poli na konci ulice DOLINA 
 

Soutěže o nejkrásnějšího 
a nejvýše létajícího draka. 
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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
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

Mariánská pouť

Pohádky jsou víc než pravdivé: ne tím, že 
nám tvrdí, že existují draci, ale proto, že 
říkají, že draky je možné porazit.“ Tenhle 
sto let starý Chestertonův výrok platil 

tenkrát stejně jako dnes - jen na to ně-
kteří z nás dospělých zapomněli (děti ne, 
ty jsou o tom skálopevně přesvědčeny). 

Právě proto potřebuje svět komedianty 
a kněze, abychom nepřestávali doufat a 
věřit, že má smysl žít a se zlem bojovat.
Dechberoucí výkon Víti Marčíka a hlu-
boké (a zároveň i vtipné) kázání otce 
Christiána na letošní Mariánské pouti vy-
tvořily alespoň ve mně dojem, že hranice 

mezi komediantem a knězem je poně-
kud neostrá. Klaun, který přesvědčuje di-
váky o potřebě vzájemného odpouštění 

a duchovní, který dokáže rozesmát pout-
níky humornou příhodou - to by měla 
být nerozlučná dvojice dolévající životo-
dárnou energii co nejčastěji. A jednu věc 
mají tihle dva pánové společnou - úsměv 
a smích. Není to tím, že by snad byli ně-
jakým zvláštním typem lidí. Každý z nás 
se může usmát a nic ho to nestojí, jen to 
zkusit. Všimněte si, jak se často bezdů-
vodně mračíme, a to i na sebe navzájem. 
Už Werich s Voskovcem zpívali o mra-
venci, který se chechtá, tak proč ne my?
Jsem rád, že naše pouť je jedním z míst, 
kde se na sebe lidé dokážou usmívat (i 
když se třeba neznají) a dokážou se i 
společně zasmát - ať už při kázání, nebo 
při pohádce. A to je takový malý zázrak. 

A jak řekl Chesterton, „to nejneuvě-
řitelnější na zázracích je, že se stávají.“

Petr Šoltys
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Za humny

Chystá se obnova historické polní 
cesty, která povede od konce
ulice K Horoměřicům k rozcestníku 
za benzínovou pumpou na Kamýcké. 
Cesta je doložená v mapách z před-
chozích století, zřejmě ji užívali přemy-
slovští panovníci při cestách z Levého 
Hradce do Prahy (na půl cesty vlastně 
vznikl Suchdol) nebo byla součástí tzv. 
Lužické cesty, která vedla z Prahy po-
dél Vltavy přes Lysolaje, kolem Such-
dola do Únětic a pak přes Roudnici až 
Baltu a po které byli voděni slovanští 
otroci na tržiště v Římské říši. Úvozová 
cesta byla zavezena a rozorána ně-
kdy v sedmdesátých letech minulého
století. Cesta bude sloužit pro pěší 
a cyklisty a po jejích stranách bude 
na podzim vysázena alej, kterou 
bude tvořit 90 ovocných stromů.

Hlavní město už má jasnou představu 
o budoucnosti Šlechtovy restaurace. 
Znovuotevření slavné restaurace plá-
nuje hlavní město na příští letní sezónu.
Hlavní město převede restauraci do 
majetku Obecního domu, který vybere 
provozovatele ve výběrovém řízení. 
V loveckém letohrádku v Královské oboře 
byl první restaurační, přesněji kaváren-
ský provoz otevřen na jaře roku 1811.
Záchrana Šlechtovky začala teprve před 
dvěma lety a tato národní kulturní pa-
mátka je nyní v pokročilé fázi rekonstrukce.
Šlechtova restaurace nabídne klasické 
prostory v interiéru, stejně jako ven-
kovní altán. Kromě toho bude obno-
vena kaštanová alej s altánem, která byla 
před několika lety zničena sesuvy půdy 
a následným nešetrným zacházením.

Jednou z hlavních kulturních událostí se-
zóny 2019 na Pražském hradě je výstava 
věnovaná osobnosti českého a římského 
krále Václava IV. a umění jeho doby.  Le-
tos si připomínáme 600 let od jeho ná-
hlé smrti na Novém Hrádku u Kunratic. 
Výstava na Pražském hradě Gotické 
umění období vlády českého a římského 
krále Václava IV. chce připomenout 
osobnost panovníka a jeho dvůr na Praž-
ském hradě v zrcadle gotického umění 
nazývaného krásný sloh, s důrazem na 

stylovou proměnu okolo roku 1400. 
Výstavu pořádá Kancelář prezidenta 
republiky a Správa Pražského hradu 
v Císařské konírně při II. hradním 
nádvoří, protože její klenutá síň nej-
lépe splňuje přísná výstavní krité-
ria, potrvá do 3. listopadu 2019. Ote-
vřeno je denně mezi 10. a 18. hodinou.

Akce v okolí:

Zoologická zahrada
28. 9. , 11:00 - 16:00 hodin
Výroční slavnost 2019
V 11 hodin začíná velká oslava 88. 
výročí založení Zoo Praha s boha-
tým doprovodným programem za 
účasti vzácných hostů. Tentokrát na 
téma Jubilejní rok pro koně Převal-
ského. Při této příležitosti také slav-
nostně otevřeme Rákosův pavilon.

29. 9. Seznámení s šípovými žábami 
Workshop od 14:00 návštěvníky blíže se-
známí s žábami, speciální komentování 
zaměřené na životní cyklus a zajímavosti 
o žábách rodu Dendrobates. Setkání s 
chovateli dendrobátek, chovatelská 
poradna.

MČ Praha-Suchdol
Suchdolské posvícení
28. 9. od 13:00  hodin
Na Suchdolském náměstí se můžete 
těšit na tradičně bohatý kulturní, di-
vadelní, hudební program, nebu-
dou chybět tvůrčí dílničky nejen pro 
děti, soutěže a lahodné občerstvení.

MČ Praha-Předni Kopanina
17. 10. od 17:00 hodin
Koncerta Setkání s odborníky v sále rad-
nice na Hokešově náměstí na téma Život 
zachraňující dovednosti. Na toto setkání 
je nutná rezervace na urad@prednikopa-
nina.cz nebo tel.: 220 950 701.
.
Únětice
Svátek v Pivovaru a sváteční speciál
23. 11. 2019 od 15:00 hodin
Dovolujeme si Vám pozvat slavnostní 
naražení únětického vánočního speciálu 
aneb tradiční posezení u piva s neváza-
ným tancováním u krbu v pivovarské 
stodole.

f.

Budoucí vzhled Šlechtovy restaurace

Výstava na Pražském hradě
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Policejní okénko

Poříční útvar strážníků má novou de-
tašovanou služebnu
Strážníci Poříčního útvaru pražské měst-
ské policie využívali 71 let starý pon-
ton. Nyní dostali zbrusu nový, moderní, 
protože stejně jako jejich kolegové na 

„zemi“ i oni ve „vodě“ potřebují kvalitní 
technické vybavení. Nový ponton po-
řídila městská policie za necelých 11,5 
miliónů korun bez DPH. Náměstek pri-
mátora Petr Hlubuček k tomu řekl: „Po-
slední velká obměna technického vyba-
vení proběhla v roce 2016, kdy strážníci 

dostali novou loď. Jednasedmdesát let 
starý ponton využívala pražská městská 
policie 11 let, a protože by další lodní 
osvědčení ke způsobilosti pro plavbu na 
vodě tento ponton nedostal, bylo nutné 
pořídit nový.“  Nový ponton lze rozdělit 
na dvě základní části, a to plovákovou 
soustavu a obytnou nástavbu. Plová-
ková soustava je složena z 10 samostat-
ných plovákových ocelových těles, do 
kterých je zakomponovaná nádrž na 
odpadní vody a ocelového rámu, který 
tvoří základnu pro nástavbu. Nástavba 
je řešena jako nízkoenergetická stavba. 
Vnitřní prostory odpovídají nezbytnému 
pracovnímu zázemí pro nepřetržitou 

24hodinovou službu až šesti strážníků 
ve čtyřech směnách a technickému zá-
zemí až pro čtyři lodě, které Poříční útvar 
využívá. Součástí vnitřních prostorů je 
také kuchyňka s jídelnou a obývací částí, 
koupelna s umyvadlem a sprchovým 
koutem, toaletou a 4 samostatné šatny. 
Dále je zde technická místnost, velký 
sklad, jehož součástí jsou 4 samostatné 
úložné kóje na potápěčskou výstroj a 
sušárna této výstroje. Velký sklad bude 
sloužit i k uložení nafukovacího člunu v 
zimních měsících. „Dodavatel nového 
pontonu vzešel z veřejné zakázky, v 
rámci které byla stanovena maximální 
předpokládaná hodnota na 13 miliónů 
bez DPH. Podmínkou byla také projek-
tová dokumentace a schválení Státní 
plavební správy. Vítěz společnost Lodě-
nice Vltava, s.r.o. dodal nový ponton za 
necelých 11,5 miliónů korun bez DPH,“ 
uvedl ředitel městské policie Eduard 
Šuster. Pražská městská policie má Po-
říční útvar od roku 2003 a od té chvíle 
strážníci dohlížejí na Vltavu v nepřetržité 
hlídkové činnosti. Díky nim se podařilo 
zachránit už 19 lidí, kteří byli v bezpro-
středním ohrožení života. K další čin-
nosti patří tisíce dalších zákroků proti 
nelegálnímu rybolovu, neosvětleným 
plavidlům, předmětům v toku a mnohé 
další.  Starý ponton byl postaven v roce 
1948 a z počátku sloužil jako plová-
renská šatnová hala na Vyšehradských 
plovárnách. Poté sloužil jako plovoucí 
zařízení hasičské základny, než byl v roce 
2008 předán do užívání Městské policie. 

Tisková zpráva  MP hl. m. PrahySlavnostní otevření nové detašované služebny Městské policie hl. m. Prahy
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Co nejdále od školy/
práce, jež dorazily do redakce Lysolajské-
ho zpravodaje, odbornou porotu naší fo-
tosoutěže nejvíce zaujal snímek z Jižních 
Čech paní Jany Sobotkové. 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: 

Až se zima zeptá

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 7. 10. 2019 

ul. Hřebenová

Pondělí 14. 10. 2019 

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 21. 10. 2019 

Mateřská x Žákovská

!!! Úterý 29. 10. 2019 !!! 

ZO Zavážky, dolní ulice

Pondělí 4. 11. 2019 

ul. Květová

Pondělí 11. 11. 2019 

Lysolajské údolí u č.  115/33

Pondělí 18. 11. 2019 

ul. Lysolajské údolí, u biotopu

Pondělí 25. 11. 2019 

ul. Podholí

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 15. 10. 2019

ul. Dolina, otočka MHD

Úterý 12. 11. 2019

Starodvorská x Žákovská, u samoosbluhy

Úterý 3. 12. 2019

ul. Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

 BIO KONTEJNER MHMP

Neděle 6. 10. 2019 od 13:00 do 16:00 

ul. Květová

Neděle 20. 10. 2019 od 13:00 do 16:00 

ZO Zavážky, u ČZU

Neděle 17. 11. 2019 od 09:00 do 12:00 

ul. Poustka, ZO V Háji

Sobota 23. 11. 2019 od 13:00 do 19:00 

ul. Lysolajské údolí, u biotopu

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 1m³/ měsíc/
obyvatele zdarma, dřevěný odpad a biood-
pad.

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

Neděle 3. 11. 2019

Starodvorská,                                                  
parkoviště u samoobsluhy

Přistavení od 10:00 do 16:00 hod.
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ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 
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Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Paní Irena Skopcová - 70 let

Pan František Masař - 75 let

Pan Václav Lejček - 85 let 

Pan Josef Malý - 75 let

Paní Věra Trunkátová - 85 let

Pan Drahomír Medveď - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Místní knihovna               

Petra Šabacha

Jolana se nikdy nebála pojmenovat 
věci pravým jménem. Na jednu stranu 
to mělo své výhody, ale také nevýhody. 
Protože všichni v jejím okolí věděli, na 
čem jsou, ale ten, se kterým žila, se na-
konec ukázal být někým úplně jiným. 
Člověk až po letech zjistí, s kým to 
vlastně žije. Úderem čtyřicítky se roz-
hodla, že se s ním rozejde a přestala se 
ohlížet na to, co od ní očekávají ostatní. 
Začala konečně žít sama pro sebe. 
Všichni (včetně jí samé) se ale najed-
nou nestačí divit. Protože pohledem 

mravného člena občanské společnosti 
se Jolana de facto „urve ze řetězu“. 
Poznává nové muže. Poznává osudy 
lidí kolem sebe a svou nově nabytou 
svobodou jim dodává chuť do života. 
Poznává, že je závislá na lásce. Na lidech. 
A na svobodě, pročež se rozhodne opus-
tit práci, která ji nebaví. Začne žít totálně 
nový, ale totálně vysněný život, který 
sice občas bolí, ale rozhodně míň, než 
když musela potírat své potřeby a touhy. 
Dochází ji, že jen těžko vás mohou mít 
rádi druzí, když nemáte rádi sami sebe. 
Princezna Psycho je kniha, která vám 
bude mluvit z duše a kterou budete 
chtít mít v nočním stolku pro pří-
pad, když budete potřebovat ujistit, 
že jste možná taky trochu „psycho“, 
ale že v tom rozhodně nejste sama.

Momentka se slavnostního křtu knihy 
Princezna Psycho, kterou svéráz-
ným způsobem pokřtil přední český 
psychiatr MUDr. Radkin Honzák. 
„Na atmosféru tohoto večera jen tak nezapo-
menu,“ dodala autorka knihy T. Schillerová.

UPOZORNĚNÍ

Na úřadu naší městské části se bě-
hem letních měsíců vytvořila velmi 
různorodá sbírka předmětů, které 
neopatrné děti či roztržití dospělí 
poztráceli či zapomněli někde v oko-
lí. Děkujeme všem, kteří nalezené 
předměty čestně přinesli v naději, 
že se o ně někdo přihlásí. Ve sbírce 
máme např. koloběžku, telefony, klí-
če a další cenné předměty. Majitelé 
se mohou o své věci přihlásit přímo 
u zaměstnanců ÚMČ, kde jim budou 
předměty na základě přesného po-
pisu toho kterého vydány. Všem ná-
lezcům jménem majitelů děkujeme.




