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V  ážení přátelé, je to tu. Podzim. Ten letošní za-
čal 22. září v 15:30:27. Ač jsme již oslavili léto 

babí, pokud jsme se na rtuť teploměru nekoukali 
v noci, během dne jsme ještě mohli prvních pár 
podzimních dnů podléhat iluzi, že léto letos ne-
končí. Ale aby nedošlo k omylu. Tatínkové již pro 
své děti (ti soutěživí i pro sebe) postavili draky, kteří 
létali na naší drakiádě 4. října na poli nad hřištěm 
u Zázračné studánky, ale také kdykoliv kdekoliv 
(tedy tam, kde to nepřekáží letovému provozu).
Už úplně předčasné se mi zdá pomýšlet na 
Vánoce, ale až budete na konci listopadu lis-
tovat příštím číslem Zpravodaje, narazíte 
mimo jiné i na adventní program. To to letí.
Snad to dělá blízkost Suchého dolu, ale v Lysolajích 
prší málokdy. Lijáky se pravidelně dostavují přesně 
v době konání Slavnosti květů, ale co je Zahradník 
Zahradníkem, pršelo snad jednou,  tak vydatně, že 
nakonec musela být celá oslava babího léta zrušena. 
Možná proto, abychom se přesvědčili, že zázemí 
nového multifunkčního sportoviště v Denkrově pís-
kovně opravdu funguje, sprchlo i 5. září odpoledne. 
Stavba století, vlastně tisíciletí, neboť nej-
větší lysolajskou stavbou až dosud byla vý-
stavba základní školy z roku 1934, byla slav-
nostně předána lysolajským občanům. 
I když se jako první lysolajští sportovci dočkali stolní 
tenisté v r. 2011, kdy byl pořízen stůl do sálu hasič-
ské zbrojnice, v závěsu plavci-otužilci předloni (a 
příznivci zdravého saunování, mnohdy v jednom) 

v loňském roce. Můžete se hádat, že první byli pé-
tanquisté (což je ovšem pohyb hrou) těsně před 
stolními tenisty, ale od soboty 5. září v Lysolajích 
najdou místa k provozování své záliby nohejbalisté, 
volejbalisté, basketbalisté, bez rozdílu věku, pohlaví, 
vyznání, politické příslušnosti i tělesné zdatnosti. 
Připočteme-li ještě hasičský sport, chybí snad 
už jen baletní škola a šerm, ale kdo ví. Vždyť sál 
nového komunitního centra, který bude v pro-
vozu zhruba za dva roky, bude multifunkční. 
Kdo v žádném sportu nenašel zalíbení, může 
vyrazit na procházku s pořádným steakem v 
kapse a využít některého z grilovacích míst.
Ani sportovní múzou nepolíbeným už dvojka z 
tělocviku nehrozí. Základní škola Járy Cimrmana 
se zázemím, které v pískovně vzniklo, může 
směle nejen vést své žáky k „tabulkovým“ výko-
nům, ale třeba i pořádat lehkoatletické závody.  
Velká sláva se odehrála i o den dříve, v pátek odpole-
dne, kdy se lysolajští fotbalisté po čtvrt století  dočkali 
vlastního fotbalového hřiště. Na Štěpnici jsme pro 
vás vybudovali areál, který si nezadá s ligovými hřišti.
Věříme, že se přihlášky do TJ Slavoj Lysolaje pohrnou 
už od dětí ze školky a každý, komu balon vysloveně 
nepřekáží, by si měl jít alespoň jednou týdně kopnout. 
A naši fotbalisti by to měli během nadchá-
zející sezóny dotáhnout minimálně do 1. 
ligy. Fandíme jim, pochopitelně, všichni.

Marie Štědrá
místostarostka
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso-
laje se konalo dne 7. 9. 2020.

I v měsíci srpnu jsme pokračovali ve 
výběrových řízeních. Podařilo se nám 
vysoutěžit zhotovitele nových obec-
ních garáží v ulici Květová firmu PSP 

- GDS, s.r.o. Celkové náklady budou 
16 426 015 Kč včetně DPH. Stavba 
byla zahájena počátkem měsíce října 
a dokončena by měla být do 31. 3. 
2021. Financování stavby je zajištěno.

Po téměř třech měsících se nám také 
úspěšně podařilo vysoutěžit zhoto-
vitele stavby komunitního centra v 
rámci projektu Dolina - Město jinak. Vý-
hercem se stala společnost JAPS TEN, 
s.r.o s nabídkou 47 052 569 Kč včetně 

DPH. Stavba bude zahájena v říjnu to-
hoto roku a dokončena do 30. 6. 2022.

V současné době probíhá v rámci pro-
jektu Dolina - Město jinak ještě výběrové 
řízení na realizaci bytového domu s 26 
obecními byty a okolním náměstím. V 
měsíci říjnu zahájíme také výběrové ří-
zení na stavbu nové mateřské školy a 
na vybudování retenčních nádrží pro 
efektivní nákládání s vodami, na jejichž 
realizaci se nám podařilo získat dotaci 
5 500 000 Kč na projekty související s 
adaptací města na změnu klimatu. 

Uzavřena byla také smlouva s vysoutě-
ženým zhotovitelem nového dětského 
dopravního hřiště u fotbalového areálu 
TJ Sokol Lysolaje. Společnost STRABAG, 
a.s. vybuduje toto hřiště v hodnotě 
1 450 277 Kč včetně DPH do 
31. 3. 2021. Prostředky byly zís-
kany formou účelové dotace.

Otevřeli jsme pro vás nové multifuknční 
sportoviště v areálu bývalé Denkrovy 
pískovny. Kdo z vás si ještě vzpomene, 
jak tento nevzhledný brownfield vypa-
dal? Náklady se vyšplhaly na 68,5 mil. 
Kč, které byly výhradně získány z dotací. 
V současné době je možné plnohod-
notně využívat workoutové hřiště pro 
posilování váhou vlastního těla (už nyní 
si sem můžete zajít zacvičit každý čtvrtek 

od 18:00 hodin na kruhové tréninky s 
Jitkou Mašátovou), větší hřiště pro fot-
balové nebo softbalové aktivity, menší 
multifunkční hřiště pro volejbal nebo 
nohejbal a dlouhou dráhu pro běžecké 
aktivity. V areálu, o který bude plno-
hodnotně pečovat nově najatý správce, 
vznikne ještě v průběhu podzimu altán 
pro posezení a grilovací místo. Sporto-
viště je možné využivat individuálně 
zdarma. V případě organizované spor-
tovní činnosti je nutné si sportoviště 
pronajmout na Úřadu MČ Praha-Lysolaje.

Předali jsme dokončený areál fotbalo-
vého hřiště se zázemím spolku TJ Sokol 
Lysolaje. Náklady na  vybudování areálu 
činily 42 500 000 Kč. Finanční prostředky 
byly opět kompletně získány z dotací. 
Zájemci o pronájem fotbalového hři-
ště se mohou obracet na zástupce TJ 
Sokol, kteří areál budou také spravovat.   

Ačkoli nás v současné době sužují 
problémy s opatřenimi v souvislostí s 
pandemií, pevně věřím, že vše přeč-
káme ve zdraví a přeji všem příjemný 
barevný podzim bez komplikací.

  Ing. Petr Hlubuček, starosta

ÚŘAD STÁLE VYDÁVÁ
 DEZINFEKCI A ROUŠKY

Vážení občané, i nadále vám 
budeme vydávat do vámi při-
nesených nádob nebo do 
našich vratných lahviček u 
úřadu městské části na adrese Ko-
várenská 8/5, Praha-Lysolaje dez-
infekci a také jednorázové roušky. 

Vydávání probíhá v těchto ča-
sech:

Pondělí od 8:30 do 12:30 ho-
din a od 13:30 do 17:30 hodin.                     
Středa od 8:30 do 12:30 ho-
din a od 13:30 do 17:30 hodin.                                                  

V případě potřeby je také mož-
né domluvit jiný termín na                                          

tel. 220 921 959. VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA KAPLIČKU

Jak jsme vás informova-
li v minulém čísle Lysolajské-
ho zpravodaje, připravujeme 
obnovu celé části zvonice v kap-
ličce a pořízení nového zvonu. 

Pro možnost získání osobního 
vztahu občanů Lysolaj k novému 
zvonu stále probíhá veřejná sbír-
ku a  chtěli bychom vás všechny 
požádat o podporu. V současné 
době je vybráno kolem 20 000 Kč. 
Velice za vaše příspěvky děkujeme 
a prosíme i ostatní, aby se připojili.

Údaje vyhlášené sbírky

Jak přispět: 

Zasláním jakékoliv peněžní částky 
na zvláštní bankovní účet zřízený 

pro tento účel. 

Číslo účtu: 5903132349/0800

Ukončení sbírky: 31. 12. 2020
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ZŠ Járy Cimrmana

Tak přece jen začal. Školní rok 
2020/2021, ovlivněný celosvě-
tovou koronavirovou pandemií.
Přestože se situace (a různá vládní na-
řízení, doporučení, pokyny…) mění ka-
ždým dnem, někdy dokonce i hodinou, 
snažíme se v naší škole v rámci stávajících 
možností vytvořit pro výuku co nejpří-
znivější prostředí a zdání „normálnosti“.
Proto jsme se také první školní den roz-
hodli neochudit naše nové prvňáčky (a 
jejich rodiče) o slavnostní přivítání. Ve 
srovnání s minulými roky sice trochu 
skromnějším, ale i tak velmi vydařeným.
Paní učitelka Petra Kratinová se 
nejprve se svými žáčky a jejich do-
provodem sešla v atraktivních pro-
storách družiny, kde prvňáčky při-
vítalo i vedení školy a pan starosta.
Poté se paní učitelka spolu s dětmi 
přesunula do vyzdobené třídy, aby vi-
děly, kde bude probíhat jejich výuka. 
Na samý závěr čekal na žáčky tradiční 
zmrzlinový pohár ve školní jídelně.
V ostatních třídách se naplno rozjela vý-
uka, v prvním měsíci se spíše opakovalo a 
navazovalo na jarní distanční vyučování. 
Stabilní pedagogický sbor i pro tento 
školní rok doznal pouze drobných 
změn. Rovněž pokračuje v rámci jazy-
kové podpory působení rodilé mluvčí 
v hodinách anglické konverzace. 
Třídy 2. stupně jsou na některé před-
měty (výchovy, jazyky) děleny do 
skupin, které umožňují individu-
álnější přístup. Početnější 6. třída 
je dělena i na hlavní předměty. 
V minulých letech byla již na podzim na-
plánována řada akcí a exkurzí, tentokrát 

se kvůli nejisté situaci většina aktivit (ale-
spoň prozatím) neuskuteční. Přesto se 

učitelé snaží výuku zpestřit častějším po-
bytem venku a programy v blízkém okolí.
V polovině září se 1. třída zúčastnila 

ekologického výchovného programu 
Ovečky. V sedleckých kopcích žáčci obje-
vili zakletého pasáčka a využili příležitost 

ho vysvobodit – najít jeho stádo ovcí a 
zahnat ho k němu. Dětem se vše podařilo 
a z výletu jim zůstaly krásné vzpomínky.  
Žáci druhé třídy si rovněž vyzkoušeli 
práci ovčáků se stádem ovcí v lysolaj-
ských Houslích. Druháci se seznámili s 
ovečkami a jehňátky, krmili je suchým 

chlebem a postavili jim ohradu. Domů si 
odnášeli ovčí vlnu jako památku na pří-
jemně stráveného dopoledne v přírodě. 
Zahájení zájmové činnosti a kroužků 
bude vycházet z vývoje aktuální si-
tuace. Původně plánované zahájení 
zájmových kroužků od 1. října není 
reálné. Za nejbližší možný termín po-
važujeme v současné době polovinu 
října. Do té doby nebudeme v pro-
storách školy umožňovat ani žádné 
kroužky vedené externími lektory. Do 
odvolání pozastavujeme pronájmy 
prostor školy včetně tělocvičny a hřiště.

Škola bude minimalizovat veškeré akce a 
aktivity, které nejsou nezbytnou součástí 
vzdělávání, zejména mimo prostory školy. 
Zvažujeme zrušení škol v přírodě, lyžař-
ského kurzu, neplánujeme zahraniční 
výjezdy. Pravděpodobně se letos neu-
skuteční vánoční program pro veřejnost.

Aktuální informace k situaci ko-
lem koronaviru, které se týkají 
naší školy, najdete na webových 
stránkách www.zs-lysolaje.net.
V době uzávěrky aktuálního čísla Ly-
solajského zpravodaje probíhá v naší 
škole stále prezenční výuka, kterou se 
budeme snažit udržet co nejdéle. Při 
dodržování velmi přísných preventiv-
ních opatření je to však pro všechny 
zúčastněné mimořádně náročné. Po-
kud by se situace změnila, jsme při-
praveni přejít na výuku distanční.

Markéta Růžičková a vedení školy
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MŠ Pampeliška
Vážení rodiče, čtenáři, každá profese má 
své „nemoci z povolání“. Po letech zjišťu-
jeme a zjišťuje to zejména naše okolí, jak 
nás profese semele. Začneme se chovat 
podivně. Psychologové by nám objas-
nili procesy, které nás vedou k jistým 

„pohnutkám“, kterými obtěžujeme své 
okolí. U nás učitelů je to například věta: 

„Umyj si pořádně ruce!“  Když pak doma 
naháním k umyvadlu členy domácnosti, 
připadám si najednou, že bych svou pro-
fesi měla změnit : - )  V této době je však 
důkladné mytí rukou důležité a školka je 
místem, kde si děti základní hygienické 
návyky osvojují. Takže nyní ještě čas 
na změnu není.  Trochu jsem odbočila, 
ale snažím se odlehčit situaci, kterou 
od začátku školního roku řešíme. Ráda 
bych poděkovala rodičům, kteří s námi 

perfektně spolupracují. Společně zvlá-
dáme všechny novinky a změny, které 
září přineslo. Všichni se snažíme předejít 

nemocem dodržováním hygieny, větší 
část dne jsme s dětmi venku a udržu-
jeme si veselou mysl. Co nás letos čeká? 

Dokončujeme úpravy zahrady, čekáme 
na dosypání dopadové plochy pod pro-
lézačky a skluzavku. Zapojili jsme školku 

do dotačního programu Šablony III, z 
jehož finančních prostředků je možné 
organizovat projektové dny, návštěvy 
u spřátelených mateřských školek, při-
pravovat besedy pro rodiče. Od října 
zahájíme činnost sportovního kroužku 
pod vedením trenérů z Tatranu Střešo-
vice, cvičení s Liškou, kroužku angličtiny 
a hudebního kroužku vedeného paní 
učitelkou Terezou Blažkovou. Budeme 
jezdit na plavání. Pro předškoláky máme 
připravený program s Kuliferdou. Zahájili 
jsme spolupráci se suchdolskou knihov-
nou, kam budeme pravidelně dojíždět 
na programy o knihách. Do školky jsme 
pozvali divadla, pokračujeme ve spo-
lupráci s panem Filipem Sukem, který 
chodí do školky se svými psy Fidorkou 
a Borůvkou. V letošním školním roce ne-
budeme organizovat školku v přírodě 
ani lyžařský kurz. Budeme čerpat z toho, 
co nám pro aktivity nabízí okolí, protože 
stále s dětmi objevujeme nová místa 
a zákoutí pro hry. Chtěly bychom se s 
dětmi vrátit k tradicím, objevovat kla-
sické pohádky, říkadla a trochu se v tom 
zmatku doby zastavit. Možná je teď čas 
na to, abychom si povídali, četli a zpívali.
(Je to, že ráda listuji v dětské literatuře 
nemoc z povolání? Pokud ne, můžete 
se spolu se mnou inspirovat počinem 
Medvídka Pú:
(„Když vše ostatní selže, na chvilku si 
zdřímni.“ A. A. Milne)

Přejeme vám krásné podzimní dny a 
pevné zdraví.  

Radka Zachová a kolektiv Pampelišky
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JSDH Lysolaje
Srpen pro nás byl jedním z klidnějších 
měsíců v roce díky tomu, že většina 
členů tráví čas dovolených se svými 
rodinami. Z tohoto důvodu se vět-
šina plánované činnosti přesouvá až 
na začátek září, ale i tak se pravidelně 
scházíme. Oproti letem předešlým, kdy 
nás znepokojovalo extrémní sucho a 
časté požáry, nás letos trápí rozmary 
počasí v podobě přívalových srážek a 
bouřek, které doprovází zaplavování 
sklepů, pády stromů a různé podobné 
události především technického typu. 
Tato situace je většinou dopředu známa, 
protože je nám s předstihem vyhlášena 
pohotovost na zbrojnici, kde slouží 
minimálně družstvo 1+3 určené k oka-
mžitému výjezdu. V průběhu uplynu-
lých měsíců se nám tak stalo několikrát.
Zasahovali jsme především u zapla-
vených sklepů, kde jsme samostatně 
nebo s kolegy z jiných jednotek pro-
vedli odčerpání zaplavených prostor. 
Byli jsme také vysláni k požáru chaty. 
Naštěstí se tato informace nepotvr-
dila a po příjezdu na místo naše jed-

notka zjistila, že zde probíhá opékání 
buřtů. Díky tomu se jednotka s úsmě-
vem mohla vrátit zpět na základnu.
Naposledy jednotka vyjela 21. 9.  na 
Dlouhý lán v Praze 6. Na místě došlo k 
protržení teplovodního potrubí a za-
plavení sklepa. Společně s kolegy z HZS 
Praha byla voda odčerpána a všichni se 
mohli vrátit zpět na své stanice. Tento 
zásah byl velice fyzicky náročný, jelikož 
teplota ve sklepě atakovala hranici 55 
stupňů Celsia díky horké vodě z potrubí.

Koncem měsíce srpna proběhl prodlou-
žený víkend našich mladých hasičů a zá-
chranářů, kdy se děti a vedoucí odebrali k 
řece Lužnici. Tam si opět užívali společné 
chvíle a zdokonalovali se v nových do-
vednostech po delší přestávce v činnosti 
kroužku, která vždy přijde s nástupem 
prázdnin a tento prodloužený víkend 
vždy odstartuje vstup do další sezóny.
Začátkem měsíce září proběhlo předání 
sportoviště v bývalé pískovně. Sportovi-
ště bude velkým přínosem pro naši čin-
nost. Můžeme zde trénovat požární sport, 
ale také se připravovat na různé druhy 
zásahů. Při příležitosti otevření provedly 
děti z kroužku ukázku požárního útoku. 

Bohužel došlo k nepředvídatelné závadě 
na cisterně, kterou nebylo možné na 
místě opravit. Naštěstí se v následují-
cích dnech sešla parta našich strojníků 
a předvedla svou šikovnost. Během jed-
noho dne dala cisternu opět do pořádku 
a mohli jsme ji tak odzkoušet a následně 
zařadit do výjezdu. Díky tomu jsme ušet-
řili finanční výdaje za odborný servis.

Aktuálně vešlo v platnost opět na-
řízení vlády o zavedení nouzového 
stavu v souvislosti s nákazou Covid-19. 
S tím úzce souvisí uzavření prostor 
hasičské zbrojnice pro veřejnost, jeli-
kož naše jednotka opět bude držet 
stálou službu na hasičské zbrojnici.
Také se omlouvám za případné kom-
plikace, jako jsou ranní zkoušky tech-
niky, agregátu a podobně ve spojitosti 
se službou na hasičské zbrojnici. Tato 
činnost se musí provést vždy před ná-
stupem na směnu, která začíná v 7:00 
hodin. Touto zkouškou se zjišťuje 100% 
připravenost vybavení k výjezdu, tak 
jako tomu je každý den u profesionál-
ních kolegů. Musíme vždy vědět, že se 
na své vybavení můžeme spolehnout.

Václav Vojtěch , velitel JSDH Lysolaje

Dejte bioodpadu 2. šanci
Poř iďte bioodpadu hnědou 
BIOpopelnici. Jen v hnědé BIOpo-
pelnici dostane rostlinný odpad z 
domácností šanci být ještě užitečný. 

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám… 
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 praž-
ských domácností už ano. Chcete ji? Po-
kud jste vlastník nemovitosti, sdružení 
vlastníků, bytové družstvo apod., stačí 
vyplnit a odeslat formulář, který najdete 
na https://bio.praha.eu/formular/. Jako 
běžný nájemník požádejte o objednání 
BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz 
bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí 
volitelný a poplatek za svoz je nastaven 
v podobném režimu jako starý známý 
poplatek za směsný komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovi-
tosti. Celé to má také finanční výhodu. 
BIOpopelnice vám navíc totiž sníží po-
platky za odvoz odpadu. Po převzetí 

služby pod Magistrát hl. m. Prahy je 
pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní 
využívají BIOpopelnici, cena snížena 
o 50 % oproti cenám z loňského roku.  

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

Četnost obsluhy/objem nádoby 
1x za 2 týdny/120 l 56 Kč 
1x za 2 týdny/240 l 90 Kč 
1x za týden/120 l  112 Kč 
1x za týden/240 l  179 Kč 
2x za týden/120 l  224 Kč
2x za týden/240 l  359 Kč

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 
20 % obsahu běžných popelnic. Pětina 
odpadků, které by ještě mohly posloužit 
ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… 
Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Ži-
viny vyletí bez užitku komínem. Čistý 
separovaný bioodpad je svážen do 
kompostáren v Praze a Středočeském 
kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská 
zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalit-

nění zeleně, a tedy i životního prostředí, 
znamená zkvalitnění života nás všech. 

Do BIOpopelnice patří zbytky ovoce 
a zeleniny, slupky (včetně citrusových 
plodů), čajové sáčky, kávové sedliny 
včetně papírových filtrů, květiny (BEZ ce-
lofánu, šňůrky a květináče), tráva, plevel, 
drny se zeminou, košťály a celé rostliny, 
zbytky rostlin, listí, větve keřů i stromů, 
piliny, hobliny, kůra, štěpka, seno, sláma. 
vychladlý popel ze spalování dřeva

Do BIOpopelnice nepatří maso, 
masové omáčky, vývary, kosti, kůže, 
mléčné výrobky, vajíčka (včetně sko-
řápek), zbytky obsahující suroviny 
živočišného původu, prošlé pečivo, 
těstoviny, knedlíky, skořápky z ořechů, 
pecky z ovoce, jedlý olej a tuk, zvířecí 
exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhy-
nulá zvířata, znečištěné piliny, hob-
liny, kůra, štěpka, nebezpečné odpady, 
obalové materiály, vlhčené ubrousky.

Více na: https://bioodpad.praha.eu/
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MLADÝ  HASIČ  ZÁCHRANÁŘ 

 
 

Dětský kroužek MHZ Lysolaje přijme do svých 
řad chlapce i děvčata od osmi let. 

Mladým hasičům v Lysolajích byl předán nový prostor (hřiště) se zázemím, 
kde mohou trénovat nejen požární útok, proto můžeme rozšířit své řady o 
nové zájemce. 

Kroužek, který bude fungovat již čtvrtým rokem je zaměřen na hasičské 
dovednosti. Dále se děti v kroužku naučí poskytovat první pomoc, záchranu 
tonoucích, základům záchrany v terénu a horském prostředí. Budou se učit 
samostatnosti, ale i práci v kolektivu, orientaci v přírodě a mnoha jiným 
dovednostem, které se určitě budou v životě hodit. Za podpory Městské části 
Praha-Lysolaje děláme i víkendové akce s bazénem a soustředění o 
prázdninách. 

Kroužek začíná pravidelně každý čtvrtek v 17:00 hodin. 

Zájemci mohou napsat na:  mhzlysolaje@seznam.cz 
 

Dále je možnost rozšířit kroužek o chlapce i děvčata od šesti do osmi let, 
kteří by se formou hry pomalu připravili na výše uvedenou činnost. Mladší 
děti pouze samostatné. V případě dostatečného počtu dětí, by kroužek 
začínal ve čtvrtek v 15:00 hodin. Školkové děti můžeme vyzvednout a vrátit 
do školky. Školní vyzvednout před školou. Vše je na dohodě. 

Zájemci mladší osmi let volejte na tel. 602 279 582, nebo 
pište na vzs.bv@seznam.cz 

Fotky z činnosti kroužku najdete na rajčeti: mhzlysolaje 

 

Za MHZ Lysolaje Michal Skála 
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Za humny
.
Spadnul na nás meteorit. Naštěstí ne 
na naše hlavy, ale na Kulaťák. Mete-
orit měří asi 3 metry, váží přibližně 
3 tuny a pochází z dílny sochaře
Michala Gabriela, který jej k oslavám 
100. výročí Prahy 6 zdarma zapůjčil. Mi-
chal Gabriel je autorem známých soch 
bronzových koní zdobících oblíbený 
park Petra Šabacha a také autorem 
jedné ze sedmi soch v galerii pod širým
nebem v parku na Hadovce, který 
vznikl v roce 2004 (dalšími autory 
jsou František Skála, Stefan Mil-
kov, Jaroslav Róna a Jasoň Zoubek).

Vily na Špejchaře jsou výčitkou i varová-
ním. Snaží se je zachránit nová iniciativa. 
Tam, kde se potkává Bubeneč s Letnou 
a Praha 6 s Prahou 7, poblíž známé kři-
žovatky Na Špejchaře, proběhl v září vi-
deomapping. Promítalo se na zchátralou 
Kočího vilu, důvodem bylo první veřejné 
představení právě se rozjíždějící inicia-
tivy Zachraňte vily! Iniciativa si klade za 
cíl záchranu vil u Špejcharu. Ale vlastně 
nejde jen o tyto vily, ale o zachování 
rázu celé památkově chráněné zóny 
tradiční vilové čtvrti. Za iniciativou stojí 
zastupitelé Prahy 6 Ondřej Chrást a Miloš 
Vlach, zastupitelka hl. m. Prahy Aneta 
Heidlová a IT specialista Vojtěch Tatra.

Se začátkem podzimu nastává pro ry-
báře období, které je završením jejich 
celoroční práce, a tím je období výlovů. 
První výlov byl zahájen v Košíkovském 
(spodním) rybníce na Chodově a v Lipi-
nách v Modřanech. Druhý byl vyloven 
Dolnomlýnský rybník v Kunraticích a 

retenční nádrž Interlov v Michli.  Dále 
přijde na řadu rybník Strnad v Hostivici 
a retenční nádrž na Nebušickém potoce 
poblíž Jenerálky. Už tradičně budou 
některé výlovy doplněny doprovod-
ným programem pro školy i pro veřej-
nost. Těšit se na něj můžete při výlovu 
Motolského rybníka (7. října). Kromě 
zajímavostí o rybách a rybářích se při 
doprovodném programu návštěvníci 
dozvědí i něco ze světa vodních ptáků a 
drobotiny. Další takový program se ode-
hraje při výlovech Počernického rybníka 
(15. října), Šeberáku (29. října) a rybníka 
Martiňák v Dolních Počernicích (10. lis-
topadu). 13. října se budou ryby loučit 
s Nebušickým rybníkem, 6. listopadu 
přijde na čadu břevnovský Vincek a 13. 
listopadu nedaleká Kajetánka. Poslední 
rybí šupiny se v rybářských sítích zalesk-
nou 17. listopadu u rybníka Pískovna 
na pomezí Dolních Počernic a Hostavic.

Zátěžové zkoušky prověřují novou 
Trojskou lávku. Novou lávku propoju-
jící Troju s Císařským ostrovem čekají 
zatěžovací zkoušky, které prověří její 
konstrukci. Stavba, která by podle dří-
vějších informací měla být uvedena do 
provozu do konce října a vyjde na 128 
milionů korun, nahradila původní lávku, 
která se zřítila v prosinci 2017. Zraněni 
při tom byli čtyři lidé. Stavba lávky za-
čala loni v listopadu. Letos v dubnu sta-
vebníci dokončili založení lávky a všech 

pět pilířů a mostovku začali osazovat 
na začátku června. Proti původní zří-
cené konstrukci je ta nová širší i vyšší. 
Lávka je 256 metrů dlouhá a čtyři me-
try široká, takže umožní nejen pohyb 
pěších, ale i bruslařů a cyklistů. V pří-
padě nutnosti po ní projede i záchranka.
Soud začal řešit obžalobu proti 
projektantovi Jiřímu Stráskému
a bývalému šéfovi oddělení mostů 
Technické správy komunikací (TSK)
Antonínu Semeckém kvůli zřícení 
původní lávky. Oba pochybení od-
mítli. Čtyři zraněné město odškodnilo.

Akce v okolí:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Běh pro zoo  - Neděle 18. 10. 2020 
Start: v Praze-Troji (Parkoviště před Troj-
ským zámkem) – dětská kategorie ve 
12:00 hod, dospělá kategorie ve 14:00 
(5 km) a 14:50 (10 km)
Délka tratě: dospělá kategorie – 5 km a 
10 km; dětská kategorie – 300 m (do 6 
let), 600 m (do 9 let) a 1000 m (do 12 let).

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Dýňové slavnosti
17. - 18. 10. 202, 11:00–16:00 hod.
Ornamentální zahrada - Víkend bude 
patřit dýňovým pochoutkám. Přijďte 
ochutnat dýňovou polévku, smoothie 
a další dobroty a společně s námi přivítat 
podzimní čas. Pro děti zde bude připra-
ven zábavný program.

Nová Trojská lávka

Socha Meteorit na Vítězném náměstí
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Tip na výlet              
Zámek v Peruci
Po pětileté rekonstrukci byl 
zpřístupněn zámek v Peruci. 
Noví majitelé zpřístupní nejkrás-
nější a nejreprezentativnější sály 
a salonky včetně rokokového 
schodiště se sochařskou výzdo-
bou Ignáce Františka Platzera. 
Perucký zámek prochází po-
stupnou rekonstrukcí ,  která 
by měla trvat do roku 2022. 
Perucký rokokový zámek má řadu 
schodišť, plochu sedm až osm ti-
síc metrů čtverečních, 60 vel-
kých sálů a celkem 100 místností. 
Dominantou je vstupní hala s mo-
numentálním schodištěm, v ně-
kterých místnostech se dochovala 
původní kachlová kamna. Galerie 
Emila Filly, která je součástí zámku, 
zatím otevřená nebude, protože 
v těchto prostorách rekonstrukce
stále pokračuje. Peruc je zámek ve 
stejnojmenném městysu v okrese 
Louny. Dochovaná podoba zámku 
je výsledkem rokokové pře-
stavby z let 1760–70, jejímiž inici-
átory byli členové rodu Ledeburů. 
K pozdějším majitelům patřili Kinští a 
Thun-Hohensteinové. V polovině dva-
cátého století na zámku žil a tvořil malíř 
Emil Filla, jemuž zde byla po jeho smrti 
otevřena pamětní síň. Samotný zámek je 
od roku 1964 chráněn jako kulturní 
památka, k níž patří také přilehlý park 
a blízká novogotická Boženina stu-
dánka. Předchůdcem zámku bývala 
tvrz přestavěná před rokem 1597 na 
renesanční zámek. V uvedeném roce 
Peruc koupil od vdovy Anny Marie ze 
Švamberka Hanuš Hruška z Března 
na Brodci a Selmicích. Zemřel roku 
1610, když splašení koně převrátili 
vůz, ve kterém se vracel z Postoloprt. 
Hanušovi synové Adam Jindřich a Jiří 
Bedřich Hruškové z Března prodali Peruc 
roku 1611 Alžbětě Zapské ze Šlovic. Další 
majitelkou se v roce 1633 stala Eliška 
Volfomína Žďárská, provdaná za Michala 
Hýzrleho z Chodů, po nich zámek zdě-
dila dcera Františka Eusebie Hýzrlová. 
Její manžel hrabě Karel Leopold Caretto 
z Millesima jej roku 1673 prodal svobod-

nému pánovi Janu Jetřichovi z Lede-
buru. Potomci Jana Jetřicha z Ledeburu 
nechali starý zchátralý zámek obnovit. 
Projekt přestavby v barokním slohu na-
vrhl Antonio della Porta a po něm jej 
vedl stavitel Pietro Paolo Columbani. 
Přestavba proběhla ve dvou etapách, 
z nichž první byla dokončena roku 
1724 a druhá pokračovala až v letech 
1760–1770. Během ní byl zámek roko-
kově upraven. Ledeburům Peruc patřila 
až do roku 1798, kdy ji Kašpar z Ledeburu 
prodal knížeti Josefu Vchynskému z Vchy-
nic a od něj ji v roce 1814 koupil hrabě 
František Antonín I. Thun-Hohenstein. 
Thun-Hohensteinové potom zá-
mek vlastnili až do roku 1945.
V devatenáctém století Peruc často na-
vštěvoval František Palacký, který sem jez-
dil za svým přítelem Františkem Danešem. 
Ve vsi trávil část dětství spiso-
vatel Svatopluk Čech, jehož pa-
mětní místnost byla roku 1965 
otevřena v tzv. modrém salónku.
 Jižní křídlo využíval v letech 1947–
52 jako byt a ateliér malíř Emil Filla, 
po jehož smrti byla v zámku ote-
vřena pamětní síň s jeho malbami.
Po roce 1989 se maj ite -
lem zámku stala obec Peruc, 
ale vzhledem k nedostatku pro-
středků na údržbu jej v roce 2007 
prodala Francisu Jamesovi Hellyerovi 
a Emmanuelu Ciolfimu, za nichž budovy 
chátraly. Odhadované náklady na opravu 

v té době dosahovaly 130 miliónů korun. 
V roce 2015 zámek koupila Do-
minik a Matušová z  J ič ína.
 Na zámku chtěla realizovat pro-
jekt, jehož cílem bylo oživit areál 
zámku pohádkovými motivy 
a jehož autorem je Pavel Ond-
ráček, majitel zámku Dětenice. 
Nepodařilo se jim získat přilehlé pozemky 
s parkem, a proto od projektu ustoupili.
Ve sklepě severního křídla zámku bylo 
v roce 1967 odkryto románské zdivo. 
Dochovaná podoba budov je výsled-
kem přestavby ze druhé poloviny osm-
náctého století, která respektovala 
dispozici staršího renesančního zámku.
Zámecká budova má tři křídla a hlavní 
jednopatrové průčelí obrácené k zá-
padu. Zdůrazňují jej tři rizality, z nichž 
krajní jsou zakončené atikou s vázami. 
Ve středním rizalitu se nachází 
vstupní portál, nad nímž je balkón 
s rokokovou mříží a celý rizalit je zavr-
šen trojúhelníkovým štítem s plastikami. 
K portálu vede kamenný most se 
dvěma kamennými sfingami a amorety. 
Severní strana zámku je také jednopatrová. 
Nachází se na ní čtveřice bal-
kónů nesených oblouky na pilířích. 
Na jižní straně je fasáda pouze přízemní. 
Člení ji jediný tříosý rizalit s pilastry 
a balustrádou. Nádvorní fasády 
jsou patrové a okna na západní 
straně mají obloukové zakončení.

f.

Zámek v Peruci
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Slavnostní otevření 

nového fotbalového 

hřiště
Pátek 4. září, čtvrtá hodina odpolední, 
nové fotbalové hřiště na Štěpnici – slav-
nostně otevřeno. Nemá smysl popisovat 
parametry a vybavení, kdo chtěl při-
šel, a v Lysolajích chtěli téměř všichni, 
jimž není slovo fotbal cizí. Veškeré dů-
ležité informace shrnul pan starosta 
Petr Hlubuček a popřál předsedovi TJ 
Sokol Lysolaje Radkovi Schierreichovi, 
ať se našim fotbalistům na hřišti daří. 
Pak nezbylo než „přestřihnout pomy-
slnou pásku“ v klubových barvách a 
symbolicky tak předat hřiště do užívání. 
Milou pozorností byl dárek od lyso-
lajských hasičů, Lukáš Zapletal předal 
přítomným sportovcům kopací míč a 
popřál „sportu zdar“. Velkým zážitkem 
bylo vystoupení Honzy Webra, osminá-

sobného mistra světa, který předvedl 
freestyle vystoupení s míčem. Nakonec 
ještě ukázal svoje triky na work shopu, 
poskytoval autogramy a se zájemci 
se ochotně nechal vyfotografovat. 
Fotbalista tělem i duší Radek Schierreich 
dal návštěvníkům nahlédnout do zázemí, 

kam už se v budoucnu, nestanou-li se 
klubovými hráči, nebudou mít šanci 
dostat. Dle reakcí všech přítomných, a 
že jich bylo na stovky, samá chvála a ob-
div. Stavba se zkrátka povedla a všichni 
přejeme hráčům hodně sportovních 
úspěchů a hodně fanoušků. Po všech 
slavnostních ceremoniích bylo možno 
přikročit k tzv. volné zábavě. Všichni si 
pochutnali, či spíše symbolicky ochut-
nali, kousek dortu se symbolem  TJ Sokol, 
studené pivo i limo teklo do pohárků a 
klobása lahodila všem, přirozeně v ryze 
společenském duchu v mezích ochut-
návky. Kolem osmé večerní se všichni 
poklidně rozešli ke svým domovům a 
do lysolajské kroniky můžeme po právu 
napsat, že se jednalo o zdařilou akci.  
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Fotbalové okénko -           

TJ Sokol Lysolaje

Vážení přátelé, já jako ředitel školy, bych 
chtěl vyjádřit uspokojení z toho, že jsme 
se tu sešli v tak hojném počtu. Věřte, 
nečekali jsme to. I když jsme předpo-
kládali, když jsme tuto akci připravovali, 
že nezůstane bez odezvy.“ Tak ve filmu 
Marečku podejte mi pero! vítá pan ře-
ditel účastníky rodičovského sdružení 
večerní školy. I my jsme se na otevření 
nového hřiště připravovali… A věřte, 
že jsme takovou účast nejen při prv-
ním, ale i všech dalších domácích zá-
pasech, opravdu, ale opravdu, nečekali. 
Na rozdíl od zmiňovaného filmu nám k 
účasti nepomohl zapomenutý nápis na 
školní tabuli, ale předlouhých 26 let če-
kání na zázrak. A vyplatilo se. Máme ho! 
Krásné nové hřiště se zázemím, které nám 
může spousta fotbalových klubů závidět. 
Ale není to jen o zelené trávě a kulatém 

míči. Je to především o lidech kolem 
fotbalu, kteří to za celá ta léta nevzdali 
a dál drželi lysolajský fotbal nad vodou. 
Dnes se můžeme pochlubit mladší pří-
pravkou a fotbalovou školičkou, přes-
tože na začátku srpna bylo za náš klub 
ve Fotbalové asociaci ČR registrováno 
nula dětí. Aktuálně jich je 37 a další 
se hlásí. Od poloviny srpna dvakrát v 
týdnu pilně trénují a na trénincích jich je 
pravidelně nejméně pětadvacet. Jejich 
zápasy zatím sice nejsou úplně bodově 
úspěšné, ale nezapomeňme, že teprve 
začínají. Pomalu se sžívají s balonem i 
spoluhráči a my jsme na ně hrdí a máme 
z nich radost. Nelze zapomenout na je-
jich báječné rodiče, kteří své ratolesti 
podporují za každého počasí nejen 

na trénincích, ale i na všech zápasech.
S novým hřištěm jde všechno lépe. Naše 
A mužstvo poměrně značně omladilo, 
a tak to má být. Starší si mohou pro-
dloužit kariéru ve znovu obnovené 

staré gardě. Je hrozně fajn, když hráči, 
kteří za nás již více než deset let ne-
hrají, najednou dojíždějí na zápasy do 
Lysolaj přes celou Prahu. Co více si přát.
Fotbal je nejpopulárnější sport na planetě. 
Ale bez lidí je to o ničem. Jde nám 
především o navázání na téměř zapo-
menutou fotbalovou tradici v Lysola-
jích, sousedské setkávání a společné   
poznávání se.  Je to velký závazek, ale 
elán nám zatím rozhodně neschází. 
Děkujeme za podporu, které se 
nám od vás lysolajských dostává. 
Děkujeme a věřte, že i dál pro vás budeme 
péct buchty a koláče, točit pivo a opékat 
klobásky, budeme dávat góly a dělat 
vše pro to, aby hřiště bylo příjemným 
místem. K posezení, k pokecání, k životu.

Radek Schierreich
předseda TJ SOKOL Lysolaje
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Rozloučení s létem aneb 

Babí léto v pískovně

V sobotu 5. září dopoledne bylo počasí 
více než letní, vše bylo včas připraveno, 
výpěstky a soutěžní koláče naaranžo-
vány na výstavních pultech a organizá-
toři hotovi přivítat první hosty tradičních 
oslav Lysolajského babího léta. Oproti 
ročníkům minulým jim však připadla 
ještě jedna milá povinnost, kterou bylo 
předat do užívání nové hřiště.  Všichni 
jsme po dobu tří let sledovali, jak se 
opuštěné území bývalé Denkrovy pís-
kovny, znehodnocené černou skládkou 
a neprostupným křovím mění ve vol-
nočasovou oázu, která se zelená nejen 
novou výsadbou, vinohradem, parkovou 
úpravou vhodných dřevin, ale i umělým 
povrchem hřišť a dráhy, na níž budou 
trénovat a podávat výkony naši hasiči.
O druhé odpolední odstartoval starosta 
Lysolaj Petr Hlubuček celou společen-
skou akci, přivítal všechny přítomné 
soutěžící i návštěvníky na novém hřišti 
a „provedl“ přítomné celým areálem a 
tradiční soutěžení mohlo začít. Soutě-
žící se měli čím pochlubit a porota to 
věru neměla snadné. Nakonec 1. příčku 
obsadila rodina Karlíkova za exponát 
Ovoce, zelenina a sušené koření. Druhou 
cenu získala rok co rok úspěšná Věrka 
Benešová za Zeleninovo - ovocný koš. 
Třetí cena právem náleží Pavlu Benešovi 

za Zeleninová zvířátka. Cenu diváka si 
tentokrát odnesl Pepa Majer za Lyso-
lajské slunce. Kdo jeho víno ochutnal, 
ví o čem je řeč. Ačkoliv součástí slav-
nosti je i soutěž o Lysolajský koláč, od-
borná porota i návštěvníci už dávno 
přimhouřili oko a hodnotili i bábovky, 
dorty a jiné cukrářské sladké (i slané) 
pečivo. Ale protože letos bylo pečení 
ve znamení švestek, soutěžních koláčů 
bylo nepřeberně. Vítězkou se letos stala 
Dana Malečková se svým švestkovým 
perníkem (recept si hospodyňky mo-
hou přečíst na str. 16). Druhou příčku 
obsadila Hana Brejníková za švestkový 
koláč s mákem a třetí vypečená cena 

náleží Pavlíně Kadlecové za žloutkové 
věnečky. Cenu diváka si tentokrát od-
nesla Dana Reichlová za Medové řezy.
Doprovodný program byl jako vždy bo-
hatý. Mladí hasiči právem pyšní na své 
nové zázemí předvedli hasičký útok z 
auta, který měl velký úspěch. Jako by 
díky tomuto vystoupení bylo vody málo, 
přišel slejvák a větry duly, Míša Císařová, 

hlavní organizátor přemlouvala do mi-
krofonu nebesa, aby opět vykouklo slu-
níčko, a s optimismem jí vlastním udržo-
vala dobrou  náladu. Zmíněný lijavec a 
fukéř učinily dobrodružným losování o 
cenu diváka. Dobrovolníci naštěstí udr-
želi stany v pozicích, a tak regulérnosti 
losování nelze nic vytknout. Slunce se 
pak umoudřilo, a aby mu to vydrželo, 
všichni si společně s kapelou Docenti 
zazpívali písničku Sluníčko, sluníčko, a 
všem se vrátil úsměch na rty. Jen co se 
podařilo osušit nářadí na workoutovém 
hřišti, přišlo překvapení. Sportovci před-
vedli exhibici, a že se bylo na co dívat. 
Přítomné dívky a ženy z nich nemohly 
spustit oči a přítomní pánové se povět-
šinou zamysleli, kde je jejich kondice a 
jak se zbavit narůstajícího bříška. Ale 
až po občerstvení. To bylo jako vždy od 
pana Hudery, a jako vždy chutnalo. Ope-
čené klobásky, pivo a pro nezletilé kofola, 
spousta soutěžních výpěstků a koláčů, a 
přesto si všichni nechali místo na vanil-
kovou zmrzlinu, po které se jen zaprášilo.
Tak takový byl první společně prožitý 
den v pískovně. Za to, že byl povedený, 

chceme poděkovat všem, kteří se na 
zdárném průběhu podíleli – dobrovolní-
kům, jednotce dobrovolných hasičů i je-
jich mladým kolegům, všem soutěžícím a 
účastníkům, kteří se přišli jen tak podívat.
Hřiště je tu pro nás pro všechny. Cho-
vejme se jako doma. Uklízejme po sobě, 
nepohazujme po zemi papírky, dávejme 
pozor kam šlapeme, vždyť doma bychom 
se taky neprocházeli po koberci v za-
bahněných pohorkách, přezouvejme se, 
nerušme se navzájem a při odchodu se, 
stejně jako doma, ubezpečme, že je vše v 
pořádku, aby nenadálá návštěva neshle-
dala, že nejsme zcela pořádní. Zkrátka 
chovejme se tak, aby hřiště dobře slou-
žilo nejen nám, ale i dalším generacím.
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma V lysolaj-

ském dresu, jež dorazily do redakce Ly-

solajského zpravodaje, odbornou porotu 

naší fotosoutěže nejvíce zaujal snímek 

Milana Podobského. Gratulujeme k ví-

tězství. Věcná cena od Městské části Pra-

ha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Kouzla podzimu

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 19. 10. 2020  

ZO Zavážka - spodní ulice

Pondělí 26.10. 2020

křižovatka K Vinici a Nad podbabskou skálou

Pondělí 2. 11. 2020 

ul. Mateřská

Pondělí 9. 11. 2020

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115 

Pondělí 16. 11. 2020

ZO Sadová - ul. Podholí

Pondělí 23. 11. 2020 

ul. Květová

Pondělí 30. 11. 2020 

ul. Hřebenová

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 27. 10. 2020 od 14:00 do 18:00 

křižovatka Starodvorská x Žákovská

Úterý 10. 11. 2020 od 14:00 do 18:00 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115 

Úterý 24. 11. 2020 od 14:00 do 18:00 

ul. Dolina

 BIO KONTEJNER MHMP

Neděle 25. 10. 2020 od 13:00 do 16:00

ZO Sadová - ul. Podholí 

Sobota 7. 11. 2020 od 13:00 do 16:00 

ZO Zavážky - horní ulice u ČZU

Sobota  28. 11. 2020  od 13:00 do 16:0

ZO V háji-Poustka

Sekvojovec z ohně 

zrozený 
Obrovské zkultivované území bývalé 
Denkrovy pískovny si zaslouží mít ve-
dle účelových staveb i dominantu z 
říše rostlinné. Tou se stal ve středu 9. 
září sekvojovec obrovský. U našeho 
semenáčku „obrovský“ vyplývá zatím 
pouze z názvu, jednou ale bude patřit 
ke gigantům a hravě zastíní vše okolo. 
Ač je až druhým nejstarším stromem 
na Zemi (rekord drží borovice (Pinus 
longaeve), jedná se o nejmohutnější 
jehličnatý strom, jediný svého druhu. 

Dorůstá do výšky desítek metrů a jeho 
čeští kolegové, vysazení hrabětem 
Otto Chotkem a pěstovaní v Ratmě-
řicích májí obvod kmene nějakých pět 
metrů. Pro ilustraci, rozpažte, a chyťte 
se ve čtyřech za ruce – pak ho budete 
moci obejmout. Nejstarší exemplář na 
světě, dva a půl tisíce let starý General 
Sherman, měří téměř sto metrů, váží i 
s kořeny dva a půl tisíce tun a obvod 
jeho kmene činí pětatřicet metrů. Na 
to si budeme muset ještě mnoho ge-
nerací počkat. Zatím jen víme, že je 
třeba o stromek pečovat, aby rostl do 
síly a krásy a ještě za tisíce let dělal ra-
dost všem, kdo v jeho stínu spočinou.  

ÚMČ Praha-Lysolaje
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FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
z vašich fotek

Připravené šablony,
jednoduchý editor. 

Mariánská pouť
V neděli 13. září 2020 se poutníci 
ve 14:00 hodin společně vydali 
od kostela Sv. Matěje v Dejvi-
cích přes Šárecké údolí do Lysolaj, 
kde u kapličky Panny Marie
Sedmibolestné slavili poutní mši sva-
tou u příležitosti svátku panny Marie. 

SMARAGDOVÁ SVATBA 

Přejeme manželům Boženě a Petrovi 
Bouberlovým. Váš vztah je jako smaragd, 
každodenní péčí vybroušený do zářivého 

lesku. Přejeme hodně dalších spokojených 
společných okamžiků. Ať se vám smaragd 

promění v diamant! Gratulujeme.

ŠTĚPKOVÁNÍ 

Obecní štěpkovač mohou nadále občané vy-

užívat k likvidaci odpadu a vzniklou štěpku si 

mohou v případě zájmu odebírat (vhodné do 

kompostu, k mulčování záhonů a podobně). 

Štěpkování probíhá vždy ve čtvrtek od 09:00 

do 11:00 hodin na základě telefonické domlu-

vy. Místo štěpkování taktéž dle dohody. Bliž-

ší informace a rezervaci štěpkování je mož-

né zajistit na ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: 

umc@praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

MOBILNÍ ROZHLAS 

Mobilní rozhlas je služba, která navázala na 
úspěšný systém SMS rozhlasu. V rámci nové-
ho systému lze dostávat informační zprávy 
nejen prostředníctvím sms zpráv, ale také 
emailem a mobilní aplikací. Služba je pro 
uživatele zcela zdarma. Nově bude systém 
sloužit také k anketním otázkám, na které 
budete moci odpovědět pomocí vašeho mo-
bilního telefonu. Registrovat se do služby 
lze na Úřadu městské části Praha-Lysolaje v 
úředních hodinách nebo přes internetovou 
adresu praha-lysolaje.mobilnirozhlas.cz
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Vypouštění ježků                      

v Houslích

Letošním pacientem číslo 4000 zvířecí 
záchranky bylo jedno z hladových jež-
čích šesterčat, konkrétně mládě ježka 
západního, které se do Záchranné sta-
nice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy 
dostalo spolu se svými pěti sourozenci 
v neděli 23. srpna ze Zličína. Sotva třítý-
denní ježčátka se batolila v trávě během 
dne, což ukazovalo na to, že mají potíže. 
Ježci jsou noční živočichové, a jsou-li ak-
tivní během dne, většinou to znamená 

nějaký závažný problém. Když jsou takto 
malá mláďata přes den mimo hnízdo, je 
důvod obvykle bohužel jasný – jejich 
matce se stalo něco zlého a už se nevrá-
tila do hnízda a mláďata po čase sama 
vylezla ven kvůli hladu. Na ježky, kteří 
rádi obývají lidské zahrady, číhá v blíz-
kosti lidí mnoho nebezpečí. Nejnebez-
pečnější jsou pro ně strunové sekačky, 

auta, volně pobíhající psi a také jedy, 
které se na zahradách někdy používají 
proti škůdcům. Ježčata byla vyhlado-
vělá a prochladlá, ale po zahřátí se rychle 
vrhla na nabídnutou potravu. Nyní už 
jsou mimo nebezpečí a dobře prospí-
vají. V záchranné stanici zůstanou ještě 
několik týdnů, než povyrostou a budou 

schopna samostatného života v přírodě. 
Spolu s nimi čeká na návrat do přírody 
dalších 37 ježčat, která potkal podobný 
osud. Po první vlně mláďat ježka vý-
chodního, která přišla během června a 
července, se nyní do záchranné stanice 
dostávají právě především mláďata 
ježka západního, která se v přírodě rodí 
později. V loňském roce zaznamenala 
pražská zvířecí záchranka rekordní po-
čet ježčích pacientů – celkem 759. Jestli 
bude i letošní rok co do počtu přijatých 
ježků vypadat podobně, není jasné, ale 
už teď evidují celkem 303 přijatých ježků, 
což je o něco málo více než za stejné 
období v loni – to jich bylo 288. Právě 
ve středu 9. září vypustili ošetřovatelé v 
Lysolajích blízko Houslí asi deset ježků 
východních, o které se ve stanici starali.

VÍTĚZNÝ PERNÍK                                   
DANY MALEČKOVÉ

V jednoduchosti je síla. A pokud není 
potřeba strávit u vaření mnoho hodin, 
tím lépe. Vítězný perník je dokladem 
toho, že chutné nerovná se nutně pracné.

Na těsto:

•	 350	ml	mléka

•	 400	g	hladké	mouky

•	 kypřicí	prášek

•	 180	g	krupicového	cukru

•	 1	polévková	lžíce	medu

•	 5	polévkových	lžic	oleje

•	 2	polévkové	lžíce	kakaa

•	 1	vejce

•	 perníkové	koření

•	 švestky

•	 vlašské	ořechy

•	 čokoláda	podle	chuti

Ve vlažném mléce rozpusťte med a cukr.

Přidejte perníkové koření, kakao, olej a celé 
vejce. Směs prošlehejte. Koření můžete nahra-

dit kypřicím práškem do perníku (v tomto pří-
padě vynechte klasický kypřicí prášek). Nako-
nec vmíchejte hladkou mouku promíchanou s 
kypřicím práškem a vymíchejte hladké těsto.

Těsto nalijte na vymazaný a moukou vy-
sypaný či pečicím papírem vyložený plech 
s vyšším okrajem. Na povrch pokládejte 
půlené švestky a vše rovnoměrně posypte 
drcenými vlašskými ořechy. Pečte při 180 °C.

Po upečení na každou polovinu švestky 
položte čtvereček čokolády. Horkem se 
rozpustí a spolu s ovocem výborně chutná.


