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novodobých dějinách máme listopad spojený
s čísly 17 a 1989. V domácnostech i po třiceti
letech, nebo právě proto stále důležitá skutečnost.
Ačkoliv má pro český lid mnohem větší důležitost
Václav nebo Karel, v listopadu všem vyvstává na mysli i Martin. Dětem nejde ani tak o něj, jako netrpělivě vyhlížejí jeho bílého koně. Letos se dočkaly sice
s jednodenním zpožděním, ale byla to spíše ukázka
toho, jak by zima mohla vypadat a neměla dlouhého trvání. Někteří dospělí pomýšlejí na sklenku
červeného, jiné to táhne spíš k pekáči s dokřupava
vypečenou husou. A všechny dospělé napadá, jak
ten čas letí, vzpomínají, co kdo v listopadu před
třiceti lety pro naši zemi udělal nebo neudělal. Jak
je to možné, že čím jsou dospělejší, tím letí rychleji.
V rodinných kruzích už zase probíráme organizaci
štědrovečerní večeře, harmonogram návštěv příbuzných a známých, zimní dovolenou, a jak jinak,
dárky. V pracovních kolektivech jdou nejvíc na
přetřes vánoční večírky a vedle provozních věcí se
vracíme k uplynulým měsícům a ještě než rok 2019
dostane označení loňský, plánujeme ten příští, který
bude lepší, poklidnější, budeme zdravější, krásnější

a úspěšnější. I na naší radnici proběhla rekapitulace uplynulého období. Stabilní tým zastupitelů a
úředníků, posily v technické sekci, realizace fotbalového hřiště se zázemím, rozhodující fáze multifunkční lokality Denkrovy pískovny, společná řeč i
výměny názorů, kulturní i sportovní akce, spolková
činnost, práce a úspěchy hasičů, spokojené děti
ve školce a žáci ve škole, péče o životní prostředí.

A

čkoliv rok 2019 už pomalu končí, čeká nás
ještě letos několik společných akcí. První adventní neděli 1. prosince od čtyř hodin odpoledne rozzáří Kaménku světlo vánočního stromu,
rozezní se koledy a první svíce zapálená na věnci
u našeho betlému – to už bude opravdu začátek
adventu. V hasičské zbrojnici můžeme jako každoročně vyrábět ozdoby nejen na stromeček a Štědrý
den bude tu, i s půlnoční u kapličky v Houslích.
Jménem pana starosty, všech zastupitelů a zaměstnanců radnice vám přeji příjemné prožití adventního času, požehnané Vánoce a úspěšný rok 2020.
Marie Štědrá

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Všichni si tradiční drakiádu užili

Leť draku, leť...

Paní Ivanka Devátá může optimismus rozdávat

Černá hodinka v MC Liška

Komfort pro fanoušky je připraven

Krokodýl suchozemský

Podzim u přírodního biotopu....

... a také v Houslích
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dobudování plnohodnotného doprav- Plánované termíny:
ního hřiště, které bude sloužit mateřským • Do prosince 2020 budou položeny
školkám i základní škole. Zrealizováno by všechny inženýrské sítě; komunikace
Zastupitelstvo městské části za- mělo být nejdéle v průběhu roku 2021. budou provedeny do úrovně spodní
sedalo ve čtvrtek 10. 10. 2019.
obrusné vrstvy (finální povrchy komuDolina-město jinak
nikací se budou provádět až po dokonBylo schváleno poskytnutí neinvestiční Celá stavba začne výstavbou dopravní a čení výstavby všech objektů, aby se
dotace ve výši 24 000 Kč pro TJ Sokol technické infrastruktury (vodovody, ka- nezničily těžkou stavební mechanizací).
Lysolaje na pokrytí nákladů na proná- nalizace, plynovody, silové a slaboproudé • Na jaře 2020 by měla začít stavba rodinjem hřiště ČZU k domácím utkáním. rozvody), kterou bude provádět spo- ných domů (stavebník – Dalavrien s.r.o.).
Tělovýchovné jednotě Sokol Lysolaje lečnost REVIS spol. s.r.o. Stavebníkem • Objekty, jejichž stavebníkem je městbyl také schválen pronájem fotbalo- dopravní a technické infrastruktury je ská část, by měly být vybudovány v
vého areálu se zázemím. Nájemné činí společnost Dalavrien s.r.o., v rámci tech- rozmezí září 2020 – prosinec 2021.
15 000 Kč za rok a Sokol bude obhos- nické vybavenosti budou pro objekty Pravděpodobně se začne stavbou
podařovat celý areál, starat se o údržbu občanské vybavenosti (mateřská škola, mateřské školy a bytového domu
zeleně a podnajímat hřiště dalším zá- bytový dům s obecními byty, nebytové (09/2020 – 03/2021), následovat bude
jemcům. Na údržbu areálu byla ve prostory, společenský dům) vybudo- objekt mateřského centra a nebytové
spolupráci s městskou částí podána vány i všechny přípojky inženýrských sítí. prostory a nakonec společenský dům.
žádost o grant hlavního města Prahy. Práce budou zahájeny 20. 11. 2019, do • Dokončení celé stavby včetně sadokonce roku by měly proběhnout tyto práce vých úprav parku a náměstí se uvaDokončili jsme rekonstrukci podlah v ha- - postupné čištění území – sekání trávy, žuje dle současného harmonogramu
sičské zbrojnici, na kterou se nám poda- kácení keřů a stromů. Kácení bude pro- prací na přelom let 2021 a 2022.
řilo získat dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy váděno postupně po etapách, a v příve výši 500 000 Kč. Pro zvýšení komfortu padě zájmu obyvatel o dřevo je možno O dalším postupu prací vás i nadále
našich hasičů budou v letošním roce ještě se domluvit prostřednictvím dotazu na budeme ve Zpravodaji informovat, přípořízeny skříňky v hodnotě 45 000 Kč. umc@praha-lysolaje.cz. Po 20. 11. bu- padné dotazy, prosím, směřujte na emaideme mít přesnější údaje o termínech: lovou adresu umc@praha-lysolaje.cz.
Dokončují se práce na fotbalovém hřišti - vytyčení stávajících podzemních
a budově zázemí pro hráče a návštěv- vedení, případné ověření skutečPokračování na straně 8.
níky. V současné době jsou osazeny ného průběhu kopanými sondami
- zřízení zařízení staveniště včetně napoPODĚKOVÁNÍ
jení na vodu a elektřinu. Zařízení staveniště bude umístěno v jižní části lokality
při ulici Štěpnice; jedná se o oplocenou
Ačkoli většina z nás dojíždí za praplochu o půdorysu zhruba 30 x 50 m.
cí „do Prahy“, na naší městské části

Zprávy z radnice

• Dopravně bude lokalita obsluhována
po celou dobu stavby po silnici od Horoměřic, komunikace v Lysolajích nebudou stavební mechanizací zatěžovány - v
tomto smyslu jsou zpracované příslušné
projekty dopravně-inženýrských opatObložení v klubových barvách ření a zajištěna rozhodnutí silničního
správního úřadu. Na výjezdu na ulici
lavice pro návštěvníky a schody pro Štěpnice bude v rámci zařízení staveniště
vstup na hřiště. V budově zázemí se do- zřízena tzv. oklepová plocha (čisticí zóna)
končují práce na vzhledu interiéru a vše pro nákladní automobily a další stroje,
bude dokončeno do konce listopadu. aby při výjezdu neznečišťovaly vozovku.
Na cestě/cyklostezce podél hřiště bude
ještě letos dobudováno příčné odvod- • V projektu je vyřešena tzv. vyrovnění a konstrukce cesty bude připravena naná bilance zemních prací – tedy
na položení finálního povrchu (mlatu). objemy výkopů a násypů se budou
Na jaře budou ještě dokončeny sadové přemisťovat pouze v rámci staveniúpravy v prostoru pod hřištěm (nyní ště, vytěžená zemina se nebude odváoseto trávou) a na psí louce. Ve zbýva- žet. Pracovní doba se předpokládá od
jícím „trojúhelníku území“ je plánováno pondělí do soboty, od 7 do 19 hodin.

je znát, že není jen přespávacím
místem, ale místem, které žije.
Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na tom, aby se nám všem v
Lysolajích dobře žilo, abychom si
mohli společně říci, že se nám práce daří. A je úplně jedno, zda někdo
přijde s dobrým nápadem, ohání
se na chodníku před svou nemovitostí koštětem a uklidí i listí před
sousedem nebo třeba cestou na
autobus najde na zemi papírek,
neváhá ho sebrat a hodit do koše.
Přeji všem krásný, klidný adventní čas.
Ing. Petr Hlubuček
starosta
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ZŠ Járy Cimrmana
Školní rok se naplno rozběhl a žáci si
během 1. čtvrtletí zpestřili výuku řadou
akcí, ze kterých si odnesli nejen nové
zážitky, ale i poznatky a zkušenosti.
Na následujících řádcích si můžete
přečíst o akcích, které proběhly na
konci září, v říjnu a počátkem listopadu.
Dne 26. 9. strávila třída 5. A celé dopoledne ve skanzenu v Archeologickém
parku v Liboci pod Bílou horou v Praze
6 s programem od společnosti Abel s názvem „Mlat a mletí obilí, pečení chleba.“
Po příchodu třídy program začal ukázkou
starých roubených staveb. Poté si žáci
vyzkoušeli tradiční postup, jak získat ze
snopů obilí mouku (používali cepy, čistili
zrno od plev, v mlýnku umleli mouku).
Také se zapojili do řezání, štípání a přikládání dřeva do pece. Celá akce vyvrcholila
pečením malých bochánků v roztopené
peci a po půl hodině měli žáci radost z
voňavého chleba, který na místě s chutí
snědli. O den později (27. 9.) se uskutečnila vlastivědná exkurze 3. B a 5. B do
Punkevních jeskyní v Moravském krasu.
Děti nejprve absolvovaly výstup na vrchol Macochy, odkud si mohly užít nádherný výhled a od průvodkyně se zároveň dozvěděly, jak propast vznikla, kdy a
jak byla poprvé prozkoumána atd. Poté
žáci sestoupili na samé dno propasti, kde
je čekala komentovaná prohlídka jeskyní
zakončená plavbou po podzemní říčce
Punkvě. Celá akce se náramně vydařila.

Na konci září měli vybraní žáci a žákyně naší školy (A. Diabová, A. Kordačová, K. Krátká, A. Šilhová, C. Hodek, Z. Pareba) možnost podílet se na
natáčení CD skupiny Bez paty boty v
profesionálním nahrávacím studiu v
Tuchoměřicích. Děti se do aranže písní
zapojily sborovým zpěvem. Nezapomenutelnou zkušenost pro naše žáky
připravila paní učitelka J. Tomajková.
V pondělí 7. 10. vyrazila první třída na
exkurzi do ZOO. Děti si prošly venkovní
i vnitřní expozice a druhý den ve výtvarné výchově své zážitky zpracovaly.
Ve středu 23. 10. se uskutečnilo první
letošní představení Klubu mladého diváka, tentokrát v Divadle ABC, kde žáci
8. a 9. tříd zhlédli divadelní hru Romeo

a Julie v moderním zpracování. V hlavních rolích se představili populární herec Zdeněk Piškula a Tereza Marečková.
Přestože představení trvalo téměř tři
hodiny, naše žáky oslovilo a pobavilo.
Dne 24. 10. proběhla ve škole v rámci
předmětu anglická konverzace oslava
amerického svátku Halloween. Párty
pro 2. stupeň připravily paní učitelky G.
Hallet a J. Frederikson. Žáci 6. - 8. tříd se
oblékli do kostýmů, dlabali dýně a hráli
tematické hry. Na samém konci října
se většina žáků 6. třídy a tři žáci 7. třídy
zapojili do výtvarné soutěže s názvem
Škola hrou, kde měli ve svých kresbách
zachytit osobní pohled na školu jako
hravé místo pro vzdělávání. Pokud žáci
v soutěži uspějí, mohou vyhrát např.
umělecké workshopy pro celou třídu.
Pr vní listopadový týden byl
velmi bohat ý a různorodý.
V úterý 5. 11. se v tělocvičně konaly ekologické přednášky organizace Green
Life, tentokrát s tématy lidoopi (pro 1.
stupeň) a Afrika (pro 2. stupeň). Kromě
zajímavého povídání měli žáci možnost
vidět záběry z fotopastí rozmístěných
po celém světě, tudíž i z fotopastí, které
byly pořízeny naší školou z peněz vybraných z vánočních trhů. Následující
den se 2. třída, společně s 3. A vydala
do Divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Doprovázející paní učitelky věří,
že po zhlédnutí představení „Hurvínek
mezi osly“ děti budou nadšené z domácích úkolů a škemrat o další a budou se hnát za poznáním „o sto šest“.
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Ono totiž být hloupý není žádné terno.
Tento den se také ve vestibulu školy
konalo zahájení celoškolního měsíčního projektu k 30. výročí sametové
revoluce. Paní učitelka B. Krátká secvičila se školním sborem pásmo písní na
téma svobody (nechyběla ani Modlitba
pro Martu). Zazpívali a na hudební nástroje zahráli nejen žáci, ale zapojili se i
učitelé. Např. tělocvikář M. Cvrček doprovodil zpěv dětí na trubku a kytaru.
Písně byly proloženy slovy paní učitelky
M. Šíchové a četla se také vítězná slohová práce na téma svoboda, kterou
napsal a přednesl V. Doubek z 9. třídy.

Atmosféru ve vestibulu doplnily výtvarné práce žáků p. učitelky Růžičkové
s tématem pozitivních změn po roce
1989. V listopadovém měsíci budou v
rámci projektu následovat další akce –
přednášky pamětníků, promítání filmů,
branný pochod… Samozřejmostí je
zpracování tohoto tématu i v běžných
vyučovacích hodinách na 1. i 2. stupni.
Ve čtvrtek 7. 11. se uskutečnila v osmých
třídách přednáška o poruchách příjmu
potravy. K osmákům hovořila dívka jen
o pár let starší, která si sama prošla anorexií a bulimií. Vyprávěla o příčinách své
nemoci, průběhu i léčení a velmi apelo-

vala (především na dívky), ať nehazardují se svým zdravím a nesrovnávají se
s „dokonalým světem“ na instagramu.
Tento den také odjela 9. třída na dvoudenní pobyt v rámci předmětu výchovy
k občanství do Domova Pod Skalami
pro mentálně postižené občany. Účelem bylo podpořit sociální cítění žáků
a nabídnout zkušenost s prací sociálních pracovníků. Pobyt byl spojen i s
výlety do přírody v Českém ráji. Žáci
také přivezli obyvatelům domova
drobné dárky, které pro ně vytvořili.

MŠ Pampeliška

jsme využili nabídky zúčastnit se programu Pražské integrované záchranné
služby na Vypichu, kde se děti podívaly do záchranářských vozů. Rozprávěly s hasiči, policisty a vyzkoušely si
„řídit“ hasičské auto, sanitku i vrtulník.
Další příjemnou akcí byla účast dětí
ve Ville Pellé. Děti si pod vedením
lektorů vyzkoušely novou výtvarnou
techniku, povídaly si o umění a přinesly umělecká díla do školky. Jedno
dopoledne k nám zavítal i místní pan
strážník s kolegou a povídali si s dětmi
o tom, jak se mají chovat na ulici.

25.11. v 16 hodin u školky. Další předvánoční akcí, kde nás můžete potkat, bude
zpívání u stromečku v Kaménce 1. 12.
Poslední pozvánka je na první školkový
Jarmark, který bude 19.12. v 17:00 hodin
před školkou. Poté si ve školce zazpíváme koledy a následovat budou dílničky, kde si mohou rodiče s dětmi společně připravit vánoční ozdoby, dárečky
a další drobnosti. Bude to poslední akce v
letošním školním roce a po loňské zkušenosti se moc těšíme. Rády se potkáváme
s rodiči ve chvílích, kdy si ve spěchu nepředáváme děti mezi dveřmi a proho-

Vážení čtenáři,
mlhavá rána, nechce se nám z postele,
chlad nám leze pod kabáty. Naštěstí
nic netrvá věčně, vyjde slunce zpoza
mraků, rozjasní se a paprsky zalijí žlutou barvou naši zahradu, probereme se
a utíkáme ven. Dny jsou krásné a my si
s dětmi užíváme listy, kaštany, ořechy.
Vyrážíme do přírody s vozíkem, který
jsme dětem koupili, abychom si přírodu užili ještě více i na naší zahradě.

Markéta Růžičková

S dětmi krmíme sýkorky a pozorujeme Velmi příjemné bylo setkání s rodiči při díme pár slov, že je všechno v pořádku.
veverky, učíme děti všímat si změn v pří- odpolední dílně „Dýňování“. Počasí se Závěrem bych ráda poděkovala
rodě, učíme je vztahu k místu, kde žijí. nám vydařilo, dýně také a doufám, že Spolku rodičů, protože jsme zaháStejně tak jak si užíváme jaro, užíváme rodiče byli spokojení stejně jako my. Tato jili spolupráci, která bude přínosná
si letošní podzim právě jeho barvami. A akce však nebyla letošní poslední. Rádi hlavně pro děti. Za celý kolektiv Paco jsme zažili jiného? Kromě zážitků z bychom vás všechny pozvali na Lucer- mpelišky přeji všem krásný Advent.
přírody, divadelních představení v MŠ ničkový průvod, který se bude konat
Radka Zachová a kolektiv

6

Lysolajský zpravodaj 11 / 12

Tip na výlet
Libeň
Libeň díky svému členitému reliéfu
patřila k nejromantičtějším pražským
předměstím. Čtvrť se nachází mezi
pražskými kopci Labuťka, Hájek, Sluncová, Vítkov, Ládví, Okrouhlík a Zámecký
vrch, část Libně se nazývala Podviní.
Ve druhé polovině 19. století se změnila
na průmyslové centrum severovýchodu
Prahy. V letech 1898–1901 byla Libeň
městem, v roce 1901 byla připojena k
Praze jako její 8. čtvrť. Až do druhé světové
války zde bylo rozsáhlé židovské město.
První náznaky proměny Libně z romantické venkovské krajiny na průmyslové
Historická Libeň
ložena První českomoravská továrna
na stroje (výroba parních kotlů, železničních mostních konstrukcí, zařízení
pro cukrovary, doly, hutě a vodárny),
Slévárny a strojírny bratří Prášilů, Bohumila Voleského nebo firmy John Fewler.
Rozvíjel se tu i textilní průmysl – vznikla
tkalcovna a přádelna bratrů Perutzů,
předměstí Prahy lze zaznamenat už Grabova továrna na voskovaná plátna
v první polovině 19. století. Ve 20. le- a roku 1892 vznikla Weiderova továrna
tech tu vznikla kartounka Antonína na klobouky. Podél Vltavy se objevilo
Gottlase (později Kubešova) a roku několik jirchářských podniků – mj. bar1832 První akciová strojírna – Rustonka. vírna kůží Ludvíka Jellinka. Starému
Ve druhé polovině 19. století byla za- zámeckému pivovaru začal konkurovat

Libeňský zámek

parní pivovar anglické firmy The Bohemian Breweries, Limited a nedaleko
Balabenky F. X. Brosch vystavěl obří
lihovar. Ve Švábkách byla roku 1881
otevřena plynárna. Kdysi nejromantičtější místo Libně – viniční usedlost
Kolčavka – se v 80. letech 19. století
změnila na továrnu na cementové roury.
V 90. letech bylo nedaleko Libeňského
zámku zbudováno přístaviště s překladištěm. Roku 1885 bylo v Libni zavedeno
veřejné petrolejové osvětlení, o deset let
později osvětlení plynové. Od roku 1896
spojila Palmovku s Karlínem tramvajová
trať financovaná z prostředků Františka
Křižíka, která byla o rok později prodloužena do Nové Libně na křižovatce U Kříže.
12. září 1901 byla na základě zemského zákona Libeň připojena k
Praze jako její osmá čtvrť (sousední
a k Praze výrazně bližší Karlín se
spojil s Prahou až o 20 let později).
Až do první světové války se Libeň dále
rozvíjela. Okolo existujících továren vznikaly bloky činžovních domů a čtvrť se
dále rozrůstala severním a východním
směrem. Roku 1903 došlo k provizornímu propojení Libně s Holešovicemi
pomocí dřevěného mostu, v Dolní Libni
byla postavena sokolovna, dřevěný kostel sv. Vojtěcha a libeňské gymnázium,
na Bulovce byl v letech 1913–1915 otevřen infekční pavilon, který se stal základem budoucí nemocnice Na Bulovce.
f.
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hému naučit, nebyl přijat. Vždyť oni
pánové byli na vedoucích pozicích a
musí přece vědět všechno nejlépe. Od
Vážení, když jsem byl požádán o napsání té doby proteklo v řece hodně vody
příspěvku na téma „děti“ do lysolajských a kamarád se přestěhoval do Silicon
novin, byl jsem v rozpacích. Psát o dě- Valley, kde dostal pracovní smlouvu
tech? Já? Vzpomněl jsem si však na jednu a já ji pro změnu dostal od ředitele
příhodu, která se stala před mnoha lety, Městské policie hl. m. Prahy do Lysolaj.
kdy jsem šel s kamarádem na jedno. Před pár dny jsem se rozhodl udělat

Policejní okénko

dětské nadšení, jak známo, je nakažlivé
a jejich velké oči vás dostanou. U dětí je
radost zvlášť bezprostřední a city jsou
opravdové, protože je jim jedno kdo
před nimi stojí. Buď je zaujme anebo ne,
a dají mu to najevo. Feedback tady funguje okamžitě. Odcházeli jsme s hezkým
pocitem, že se nám podařilo děti pobavit a snad i něco předat. Děti byly v té

Bylo to U Čížků na Karlově nám. a tato malé povídání s dětmi z mateřské školky chvíli za hvězdy, byly malými kouzelníky
restaurace dnes asi ani neexistuje. Z o správném a bezpečném chování na sil- a čarovat rozhodně uměly, vždyť z obynedostatku místa jsme si přisedli ke nicích a přechodech pro chodce. Na po- čejného dne vykouzlily den neobyčejný.
stolu k pánům v obleku a dobře žive- moc jsem si pozval i kolegu z prevence a A pak, že se nemůžeme od dětí nic naučit.
nou postavou. Slovo dalo slovo a my se setkání mohlo začít. Hned zkraje jsem byl
začali bavit o mladých a o dětech. Můj nadšen, jak děti se zájmem poslouchaly
Vilém Petrů
názor, že i od dětí je možno se mno- a braly nás téměř jako svaté. Ono totiž
strážník okrskář MP

sobota 1. 2. 2020 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina CAROLINE BAND.
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Nová radnice
a revitalizace ulice Starodvorská
V současné době je povoleno odstranění
objektu stávající samoobsluhy a jsou
řešeny podrobnosti dopravního uspořádání křižovatky Lysolajské údolí a Starodvorské se silničním správním úřadem
a Policií ČR – dopravním inspektorátem.
Zde se rovněž snažíme o maximální postup projektových prací tak, aby bourací
práce bylo možné provést v době letních
prázdnin a aby na podzim 2020 následovala výstavba. Obnovu povrchu ulice
Starodvorská připravujeme v rozsahu od
Lysolajského údolí až po kapličku. Po
předchozím zvažování alternativních řešení, včetně jejich představení veřejnosti,
jsme nakonec zvolili standardní stavební
řešení celého objektu, výsledek představíme v některém z příštích Zpravodajů.
Souběžně Hlavní město Praha – odbor
životního prostředí připravuje celkovou revitalizaci a úpravu velkého sedimentačního prostoru při křižovatce
ulic Starodvorská – Žákovská, s čímž
jsou spojeny práce stavebnětechnického průzkumu (zejména stav klenby
zatrubněného potoka) – možná se tyto
dvě akce příští léto sejdou v realizaci.

Další drobné stavební akce
V letošním roce byly dále provedeny
drobnější udržovací práce (plocha okolo
ping-pongového stolu, oprava nájezdu v
odbočce v Hluboké ulici, nové místo pro
tříděný odpad na otočce autobusu) a byla
dokončena pokládka trasy optických
kabelů – k úplnému propojení zbývá
už jen malá část v ulici Lysolajské údolí.
Plánované drobnější akce: projekčně
jsou připravovány postupné udržovací
práce na hasičské zbrojnici (zejména
zateplení stropu sálu, oprava vzduchotechniky, oprava části střechy), doplnění
odvodnění chodníku Hliník (projekt
hotov, projednává se), údržba čerpací
stanice a vodojemu včetně výměny potrubí záložního závlahového systému a
celkové revitalizace objektu u fontánky.

tohoto roku.
Dne 21. října v 8:00 hodin byl zahájen
příjem žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v
Vážení Pražané, určitě máte mnohdy rámci třetí, ale již poslední výzvy. Příjem
pocit, že čas utíká čím dál tím rychleji.
žádostí v této výzvě bude ukončen 30.
Letos to budou tři roky, kdy poprvé 10. 2020 v 16:00 hodin!
vznikla zákonná povinnost objednat si V této třetí výzvě nastala změna v admirevizního technika, aby provedl revizi nistraci příjmu žádostí! S žadateli, kteří
vašeho kotle na pevná paliva. Udělejte podají žádost se všemi požadovanými
něco pro sebe a životní prostředí, ve doklady, bude po schválení příslušným
kterém žijete. Dejte sbohem přikládání orgánem hl. m. Prahy uzavřen smluvní
a vyměňte starý, neekologický kotel za vztah, aniž by žadatel musel mít předem
moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje provedenou kompletní realizaci výměny
vaši stálou pozornost a neobtěžuje kou- starého kotle za nový ekologický tepelný
řem vaše sousedy a okolí. Využijte po- zdroj. Ve smlouvě, která bude se žadateslední příležitosti k získání vysoké dotace lem uzavřena, bude uvedená maximální
před zákazem topení uhlím v emisně možná výše dotace, kterou může obdrnevyhovujících kotlích, stanoveným žet v závislosti na typu nového tepelzákonem a nyní upraveným vyhláškou ného zdroje, který uvedl ve své žádosti.
hl. m. Prahy, s cílem v co nejkratší době Tento postup vylučuje pochybnosti a
zlepšit imisní situaci zejména v oblastech posiluje jistotu „zda se na mě dostane“.
se zástavbou rodinných domů.
Pochybnosti vyplývají ze situace v jiných
Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kot- krajích, kde stanovený počet žadatelů
líkových dotací byl ukončen 27. června byl naplněn během velmi krátké doby, i

když v Praze je situace jiná. Žádosti jsou
podávány pouze v listinné podobě a lidé
bydlící v rodinných domech dosud o
výměnu starých kotlů na pevná paliva
nejevili přílišný zájem. Veškeré konkrétní
informace, jak při podání žádosti postupovat a vzory dokladů, jsou uvedeny na:
portalzp.praha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ - „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.
Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen
2020 je termínem, od něhož bude v
hl. m. Praze zakázáno topit v kotlích
1. a 2. emisní třídy na základě vydané
vyhlášky HMP! Plné znění uvedené
vyhlášky je zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“.
Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných
domech a stále ještě topíte kotlem na
pevná paliva, využijte nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si problém nevyhovujícího kotle dříve, než vám k jeho
výměně vznikne zákonná povinnost.
Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!
Magistrát hl. m. Prahy

Pokračování ze strany 3.
Revitalizace bývalé
Denkrovy pískovny
Na pískovně byly na podzim přerušeny
stavební práce – pokračovat budou
ihned, jak počasí na jaře dovolí, pokládkou finálních vrstev umělého trávníku
a dalších povrchů, včetně dovybavení
minimálního sociálního zázemí pro návštěvníky, zázemí pro správce a skladů
pro sportovní potřeby a pro potřeby
hasičského sportu. Do konce dubna by
také měly proběhnout poslední dokončovací úpravy zeleně na svazích a propojení na sousední soukromý sportovní
areál. Od začátku května 2020 předpokládáme již plnohodnotné využívání
celého sportovního a rekreačního areálu.
Sauna
Probíhají poslední revize a příprava
provozního řádu, je požádáno o schválení zkušebního provozu od začátku
prosince. Konečně během letošní
zimy již tedy bude možno saunu využívat. Provozní řád a podmínky pro
využívání sauny budou zveřejněny na
webových stránkách městské části.

Kotlíkové dotace

Závěrečná žádost
Pokud něco z probíhající či připravované výstavby není jasné nebo
vyžadujete bližší vysvětlení, prosím obracejte se nejlépe e-mailem
(umc@praha-lysolaje.cz) přímo na
úřad, rádi vysvětlíme, upřesníme, je
možno se po domluvě kdykoli sejít.
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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tenci. Naše cisterna byla velkým láka- kroku ve vybavení a modernizaci
dlem pro všechny návštěvníky akce, bych rád poděkoval Úřadu městkteří si ji se značným zájmem prohlédli. ské části Praha-Lysolaje v čele s paZačátkem září jsme zahájili rekonstrukci
nem starostou Petrem Hlubučkem.
podlahy v garáži hasičské zbrojnice, a V sobotu 9. listopadu jsme byli operačto tak, že jsme nejdříve vybourali pů- ním střediskem vysláni do ulice nad
vodní starou podlahu, a následně od- Helmrovkou k záchraně kočky, která
borná firma vybetonovala podlahu uvízla v kanalizačním potrubí přinovou. Finální úpravu jsme provedli bližně 3 metry pod zemí. Za pomoci
sami speciálním nátěrem pro zátě- podběráku jsme kočku v pořádku vyžové garáže. Po dobu prací nám bylo táhli a zabezpečili kanalizaci, aby se
umožněno parkování v garážích Velaz, podobná situace nemohla opakovat.
za což velice děkujeme. Na konci měsíce října jsme konečně mohli zapar- V průběhu letošního roku se nám také
kovat cisterny zpět do našich garáží. velice daří po stránce obnovy a modernizace technického a osobního vybaS probíhajícími rekonstrukcemi jsme vení výjezdové jednotky. Zde bych rád
samozřejmě neomezili naši činnost. zmínil především obměnu zásahových
Zúčastnili jsme se několika akcí pořá- helem, dovybavení dýchacích přístrojů
daných Prahou 6. Jednou z nich byl o vyváděcí masky, ale i vybavení někoden IZS v předpolí obory Hvězda, další lika novými zásahovými oděvy. Dále
pak také dny IZS v Mateřské školce nám byl do hasičské zbrojnice instaNové zásahové vybavení
Arabská a na Základní škole Emy Des- lován moderní svolávací systém, který
tinové. Na všech akcích jsme prezen- při vyhlášení poplachu rozešle členům
tovali cisternu Scania a účastníkům jednotky SMS s informací o výjezdu a Jako již tradičně proběhne dne 7. 12. od
akcí byla představena naše práce. zároveň všem zavolá na mobilní telefon. 15:00 mikulášská besídka v sále hasičVšechna naše vozidla jsou v současné ské zbrojnice. Těšit se můžete na diva28. září, na svátek svatého Vác- době již vybavena tablety s programy délko či diskotéku pro děti. Samozřejmě
lava, jsme byli pozváni k účasti na na podporu výjezdu. Systém nám nejen přijde i Mikuláš s čertem a andělem.
oslavách 120 let od založení sboru automaticky spustí navigaci k místu zádobrovolných hasičů v pražské Pís- sahu, ale má i mnoho jiných funkcí jako Na závěr bych rád všem ponici. Jednalo se o velice povedenou zobrazení mapy hydrantové sítě celé přál jménem lysolajských hasičů
akci a všichni jsme si ji náramně užili. Prahy, online registr nebezpečných látek klidné prožití svátků vánočních a
a mnoho dalších pomůcek pro usnad- úspěšný vstup do nového roku 2020.
2. listopadu probíhala akce Hvězdy ve nění široké škály zásahové činnosti.
Hvězdě. Při této příležitosti jsme, jako Za pomoc při získávání finančních
Václav Vojtěch
již tradičně, zajišťovali požární asis- prostředků k umožnění velkého poVelitel JSDH Lysolaje

SDH Lysolaje

Otevíráme dílnu pro vaše
vánoční nákupy v prosinci:
čt 12. 12. a 19. 12. – 17-19 h
so 14. 12. a 21. 12. – 10-12 h

Přijďte si pro luxusní ručně
vyráběnou kosmetiku
•
•
•
•

Lysolajské údolí 119/38a
(bývalá pekárna vedle hasičské zbrojnice)

Záchrana kočičky

výjimečná přírodní mýdla
hydratační šlehané balzámy
regenerační balzámy na rty
dárkové kosmetické sety
Detaily produktu a jejích rezervace na
www.savondelisoleil.com
info@savondelisoleil.com

10

Lysolajský zpravodaj 11 / 12

Spolek Liška

svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabolismus a spalují tuky. Kruhové cvičení
vede k pevnému a zdravému tělu.
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, Cvičení je vhodné jak pro začátečzačíná chladnější počasí a v našem dou- níky, tak i pro pokročilé. Cena 100,-Kč/
pěti je pěkně teploučko. Aška a Lenka osobu v případě jednorázové platby.
připravují pro všechny rodiče s dětmi Cvičení vede Martina Průšová
dopolední tvoření v pondělí v naší
útulné herně. Sportovní hry ve školce Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška
pokračují s Marcelou a Andrejkou každý pro děti od 4 do 7 let
čtvrtek od 16 hodin. Kruháč s Martinou Čtvrtek od 16:00 hodin
si můžete užít každý čtvrtek od 19:30 Děti při hodinách rozvíjí své pohybové
hodin. Vánoční čas se k nám rychle blíží, schopnosti. Běhají, skákají, běhají slaa tak jen zbývá doufat, že vše v klidu a lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se
pohodě proběhne tak, jak si přejeme. žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují princezny. Hrajeme si na zvířátka,
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii.
Děti vyzvedáváme ve školce, cvičení probíhá v tělocvičně. Přihlašovat děti na
kroužek můžete i v průběhu roku. Lektorky Marcela Blažková a Andrea Žitková
Lekce Jemné jógy pro dospělé
se Soňou Zemanovou
Úterý 19:30 až 20:30 hodin v hasičárně
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné
i pro úplné začátečníky. Protahujeme,
Výtvarné pondělky v Lišce
posilujeme, pracujeme s dechem,
Každé pondělí od 9:30 až 11:30 ho- učíme se relaxovat, zkoušíme meditace.
din v hasičárně si hrajeme a zpí- Bližší informace: http://www.jogahrou.cz
váme s Aškou a Lenkou, přijďte
Připravila: Marcela Blažková
se podívat, posedět, popovídat.
www.mc-liska.cz
Vybavená dětská herna, výtvarná
dílna pro nejmenší. Není třeba se Partnerem našeho Spolku Liška Lypředem hlásit na program, hernu solaje je Městská část Praha-Lysolaje.
zajišťuje Aška - poreba.joanna@
Děkujeme.
yahoo.com. Případné změny avizujeme na Facebook stránce Lišky.

Kruhový trénink s Martinou
Čtvrtek 19:30 až 20:30 hodin
v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana
Kruhové cvičení je určené pro ženy i
muže. Jedná se o kombinaci aerobních
a anaerobních aktivit, které posilují

VÁNOČNÍ RECEPT
Babiččina nepečená
rumová roláda
Ingredience:
160 g piškotů
150 g moučkového cukru
2 lžíce rumu, 3 lžíce kakaa
3 lžíce silné černé kávy, 1 bílek
Na náplň:
60 g moučkového cukru
150 g másla, 1 lžíce rumu, 1 žloutek
kokosová moučka nebo mleté ořechy na obalení
Pracovní postup:
1. Piškoty rozdrtíme válečkem, dáme
do misky, přidáme ostatní ingredience a zpracujeme. Hotovou hmotu
rozválíme na alobalu posypaném
cukrem.
2. Pak si připravíme náplň tak, že
všechny suroviny ušleháme na hladký krém. Ten rozetřeme na vyválené
těsto a zavineme.
3. Celou roládu nakonec obalíme v
kokosové moučce nebo v mletých
jádrech vlašských ořechů. Zabalíme
do alobalu a dáme do chladu.
Převzato z webu
www.idnes.cz/recepty
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Povinné čipování psů
Očkování proti vzteklině, které je u
nás ze zákona povinné, bude od 1. 1.
2020 platné pouze tehdy, bude-li pes
před provedením vakcinace označen
identifikačním čipem. Orgánem, který
bude pověřen kontrolami povinného
čipování psů, bude Státní veterinární
správa (SVS). Kontroly budou prováděné
jak náhodně (na základě obdrženého
podnětu), tak plánovaně. Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné
očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc
korun, podle druhu a rozsahu provinění.
Kdo může psa očipovat?
Čip se psům zavádí do podkoží na levé straně hřbetu.
Označení psů mikročipem provádí

všichni soukromí veterinární lékaři, kteří psů, jako byste peníze vyhodili z okna.
mají oprávnění vykonávat veterinární lé- Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šečebnou a preventivní činnost a jsou regis- trná, že psa nijak zdravotně neohrožuje.
trováni u Komory veterinárních lékařů ČR. Proto se tohoto kroku majitelé domácích
mazlíčků a chovných zvířat nemusejí
Kdy je třeba čipovat štěňata?
nikterak obávat. Běžně používané miPro majitele štěňat platí, že by měli své kročipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm široké.
mazlíčky nechat očipovat nejpozději v Čip je považován jen za pasivní nosič inpůl roce věku, kdy se provádí u štěňat formací. Není pro zvíře ani pro jeho okolí
první povinné očkování proti vzteklině. nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj
energie. Neobsahuje ani jméno majitele
Existují výjimky?
nebo jeho telefonní číslo nebo e-mail.
Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli Cenové rozpětí se u mikročipů pohybuje
ještě před 3. 7. 2011 označeni tetová- mezi 150 až 450 korunami. Dražší mikroním a jejich tetování je dosud čitelné. čipy obsahují antimigrační čepičku, ta
zabrání putování čipu v těle psa. Částky
Kolik stojí čip a jeho aplikace?
za aplikaci čipu a jeho zápis do očkoČip má pouze registrační číslo, údaje o vacího průkazu si stanovují veterimajiteli jsou zjistitelné pouze z databáze nární lékaři individuálně. Obvykle
v registru čipovaných zvířat. Jestliže je váš se pohybují v rozpětí 300 až 500 Kč.
pes čipovaný a vy jste jej dosud nezareTisková zpráva
gistrovali v žádném z registrů čipovaných
Magistrát hl. m. Prahy

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
22. 11. – 24. 12. 2019
denně 7–18 hod včetně víkendů
Rýznerova 3/24
ceny stromků

od

249 Kč/kus

ÚNĚTICE

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz
www.baobab.cz
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Za humny
Praha 6 učinila další krok k tomu, aby
na její mapě přibyl další významný bod
pro kulturu, sport a volný čas. Rada
městské části schválila a stanovila pořadí uchazečů o provozování bývalé
nádražní budovy Praha - Bubeneč. Z
pěti finalistů porota označila ve 2. kole
za nejzdařilejší projekt autorů Richarda
Preislera, Martina Kontry a Martina Krba
nazvaný „Stanice 6“. Za nimi stojí již realizované projekty jako Bajkazyl, Bike
Jesus, Fuchs 2, vinobar Dvojka či galerie Šachta. Praha 6 nyní chystá rekonstrukci objektu, na níž se má budoucí
nájemce ideově podílet. Nádraží bude
podle předešlé shody v radě městské
části pronajato na 10 let za 100 tisíc korun ročně. Radnice proto v budoucím
chodu bývalého nádraží klade silný
důraz na veřejnou službu. Zprovoznění
nádraží očekává radnice v roce 2021.

Návrh na proměnu Václavského náměstí

mou přiblíží komunikační a mediální
pozadí zlomových okamžiků politického převratu roku 1989, a to nejen
Ve Skleňáku je nová výstava – fotky samotného 17. listopadu. Poukáže
z listopadu 89. Autory fotografií především na datum 25. listopadu,
jsou Karel Cudlín, Pavel Hroch, Petr kdy došlo k pádu cenzury, a mladším
Mička, další snímky pocházejí ze sbí- ročníkům tak přiblíží, jak se „dělala rerek Vojenského historického ústavu. voluce“ bez internetu a sociálních sítí.
S oslavami třicetiletého výročí sametové revoluce je spo- Dejvické divadlo bude mít nová Játra!
jeno mnoho vzpomínkových akcí. Nová inscenace hry Jiřího Stránského
Jedním z připomenutí je výstava „Ko- nazvaná Játra bude prvním titulem
munikace 89 aneb státní převrat Dejvického divadla, který bude nastubez internetu“. Tu bude možné vi- dován přímo pro prostor Anti.kvariátu
dět až do 30. listopadu denně od DD, komorní scénu při divadelní kavárně.
14 do 19 hodin ve stanu na Letné Na vzniku inscenace Játra se podílí tři
proti fotbalovému stadionu Sparty. generace výjimečné rodiny autora, z jejíchž životních příběhů text hry vychází.
Kromě něj také jeho dcera Klára Formanová, která se podílela na úpravách textu
a dvě vnučky, režisérka Josefína Formanová a herečka Antonie Formanová.

Václavského náměstí od roku 2005.
Nyní se aktualizovala část návrhu,
která řeší horní část náměstí, a projekt se významně přiblížil realizaci.
Václavské náměstí se vrátí do stavu, tak
jak tomu bylo ve 20. století, než museli
lidé ustoupit stanovištím taxikářů, stánkům s klobásami a naháněčům do nočních klubů. Posunutím tramvajové trati
se nám navíc podaří vytvořit krásnou
promenádu pro pěší uprostřed náměstí.
Revitalizace spodní části Václavského
náměstí začne na jaře příštího roku.

Nenápadný pavilon se zelenou střechou.
Tak bude vypadat budoucí domov goril
v pražské zoologické zahradě, který se
začíná stavět. Nové gorilí obydlí bude
připomínat domov zvířat ze střední
Afriky. Stavba bude stát téměř 210
milionů korun bez DPH a měla by být
dokončena do dvou let. Stát bude na
nevyužívaném pozemku pražské zooPražští radní schválili aktualizaci návrhu logické zahrady o rozloze čtyři tisíce
proměny Václavského náměstí. Nový metrů čtverečních. Nové gorilí obynávrh umožní vést tramvajovou trať dlí bude prostornější a splyne s okolhorní částí náměstí a ve středu vytvořit ním prostředím zoologické zahrady.
promenádu pro pěší. I nadále v návrhu Podle architekta Petra Bouřila, který za
zůstává rozšíření chodníků, nové stro- stavbou nového pavilonu stojí, bude
Nová výstava ve Skleňáku mořadí, samostatný pruh pro cyklisty interiér připomínat domov zvířat ze
a snížení počtu parkovacích míst. Na střední Afriky. Pavilon bude zvenku neVýstavní a komunikační projekt, který aktualizaci návrhu se podílel Institut nápadný se zelenou střechou. V novém
pořádá autorský tým z chystaného plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). objektu budou vedle goril žít i luskouni,
Památníku ticha, prožitkovou for- Praha má návrh na proměnu celého které slíbila darovat ZOO z Tchaj-peje.
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Suchdolská radnice obnovuje historickou polní cestu, která povede od konce
ulice K Horoměřicům k rozcestníku
za benzínovou pumpou na Kamýcké.
Cesta je doložená v mapách z předchozích století, zřejmě ji užívali přemyslovští panovníci při cestách z Levého
Hradce do Prahy (na půl cesty vlastně
vznikl Suchdol) nebo byla součástí
tzv. Lužické cesty, která vedla z Prahy
podél Vltavy přes Lysolaje, kolem Suchdola 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 někdy v sedmdesátých
letech minulého století. Cesta
bude sloužit pro pěší a cyklisty.
Podél obnovené cesty bude na
podzim vysazena alej, kterou
bude tvořit 90 ovocných stromů.
Trojská lávka se už staví a na konci
příštího roku má už sloužit Pražanům.
Lávku postaví za 128,3 milionu korun
firma Stavby mostů Praha (SMP CZ).
Stavba nijak nenaruší provoz přívozu,
který spadlou lávku nahrazuje. Lávka
bude čtyři metry široká a bude sloužit
pěším i cyklistům. V případě potřeby po
ní bude moci přejet i sanitka. Jak upozornil Jiří Bažata, ředitel divize Velké
projekty společnosti SMP CZ, nosnost
je 500 kg na metr čtvereční, takže se
na most vejdou automobily do 3,5
tuny. Jejím základem bude ocelově
vyztužená konstrukce, s životností 100
let se špičkovou protikorozní úpravou.
Nová lávka je také zabezpečena proti
povodni. „Pilíře jsou udělány tak, aby
se při velké vodě kolem nich netvořily
víry. Výška lávky je počítána na dvacetiletou vodu a v případě povodně, jaká
byla v roce 2002, bude možné i sklopit zábradlí tak, aby se za něj nechytal
plovoucí balast, který by mohl ohrozit
statiku mostu,“ uvedl Bažata. Připomínáme, že původní lávka se mezi Císařským ostrovem a Trojou zřítila 2. prosince 2017 a došlo ke zranění čtyř lidí.
Hniloba, dutiny, proschlé koruny – i
stromy mají své zdravotní problémy, se
kterými se musí potýkat. S některými
se jim podaří vyrovnat, jiné jsou pro ně
bohužel fatální. Ve chvíli, kdy začnou

ohrožovat návštěvníky lesů a parků, je MČ Praha-Suchdol
bohužel nutné je definitivně odstranit. Suchdolské čertobraní
Tuto situaci momentálně řeší Lesy hl. 7. 12. od 16:30 hodin
m. Prahy v parkové části obory Hvězda. Letos opět na Suchdolském náU 11 stromů rostoucích podél frekvento- městí proběhne velkolepý videomavaných cest prokázal znalecký posudek pping na budově s doprovodným
velmi špatný zdravotní stav a další setr- programem - ČERTOBRANÍ 2019.
vání dřevin na místě by znamenalo velké
riziko pro návštěvníky parku. Proto je v MČ Praha-Předni Kopanina
pondělí 4. listopadu arboristé odstranili. Vánoční koncert TRI MARTOLOD
12. 12. od 19:00 hodin
Akce v okolí:
Koncert v sále radnice - adventní, vánoční a novoroční písně z Čech, Moravy,
Zoologická zahrada
Slezska a mnoha dalších evropských
30. 11. Adventní dílny
zemí k poslechu, radostnému očekáJako každý rok si ZOO pro vás připra- vání Vánoc, veselému zpěvu i tanci.
vila adventní dílny zaměřené na vý- .
robu vlastních adventních věnců a MČ Praha-Nebušice
vánočních dekorací. Z kapacitních 8. 12. od 11:00 hodin Advent ve vodůvodů je nutné se předem objed- dárně
nat na emailu kontakt@zoopraha.cz. Přijďte se naobědvat (guláš a
Začíná se každou celou ho- místní speciality), občerstvit (svařák,
dinu od 11.00 do 14.00. káva, cukroví) a nakoupit (drobné
Poplatek za dílny (150 Kč) zahrnuje dárky od nebušických prodejců).
materiál na výrobu věnce, svíčky
a ozdoby. Tento poplatek nezahr- Únětice
nuje vstupné do zoologické zahrady. 21. 12. Česká mše vánoční
Těšíme se na viděnou v Únětické soBotanická zahrada
kolovně na představení Česká mše
7.11. - 5. 12. Intimní život rostlin
vánoční od Jana Jakuba Ryby. Začátky
Projděte se tropickou džunglí, vžijte představení jsou od 16:30 a 19:00 hodin.
se do role opylovače a poznejte fascinující stránku života rostlin. SouPOZOR NA ZLODĚJE
částí expozice jsou také interaktivní
prvky, díky nimž si budete moci vyS nadcházející zimou se opět v naší
zkoušet, jak těžkou roli mají opylovači.
městské části objevili nezvaní hosté,
17. 1. - 1. 3. 2020 Jak krmit ptáky?
Na výstavě se představí základní typy krmítek s doporučením, čím ptáky správně
krmit a kdy s krmením začít. Víte, že
podle nejnovějších poznatků je v současné době ptáky zapotřebí přikrmovat
celoročně? Nesmíme zapomínat ani na
vhodná napajedla, jejichž význam stoupá
především v horkých letních dnech.
MČ Praha 6
Adventní koncert Na Marjánce
6. 12. od 18:30 do 20:15 hodin
Pěvecké sdružení pražských učitelek pořádá adventní koncert v sále
Na Marjánce v pátek 6. prosince - zazní české i zahraniční koledy. Všichni
jsou srdečně zváni a těšíme se na
shledanou, vstupné dobrovolné.

kteří si za svá útočiště v nevlídném
počasí vybírají na zimu opuštěné
zahradní chatky, nerespektují soukromé vlastnictví a tipují a kradou
vše, co má nějakou hodnotu. Vedle
vloupání a krádeží dochází i k ničení
majetku a hrozí např. požáry vzniklé neopatrnou manipulací v narušených objektech. Ačkoliv právě v
zimním období po zkušenostech z
let minulých městská policie věnuje zvýšenou pozornost rizikovým
oblastem, vyzýváme přesto občany,
aby důkladně zabezpečili svůj majetek, byli všímaví ke svému okolí a
jakékoliv podezření na pohyb a nežádoucí aktivitu nepřizpůsobivých
osob hlásili buď na tel. č. 724 508
694 našemu okrskáři MP či přímo na
linku 156.
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FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY

ROZLOUČENÍ

Milé fotografky, milí fotografové!

Vážení občané, přistavování velkoobjemových

Z příspěvků na téma Až se zima zeptá, jež

kontejnerů Úřadu Městské části Praha-Lysola-

Paní Jiřina Kloudová zesnula
dne 7. 11. 2019 ve věku 68 let.

dorazily do redakce Lysolajského zpravo-

je na bioodpad bylo pro letošní rok ukončeno.

daje, odbornou porotu naší fotosoutěže

Kontejnery na bioodpad budou opět

nejvíce zaujal snímek výletu na Ještěd

přistavovány

paní Michaely Císařové. Gratulujeme k vítězství. Věcná cena od Městské části Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

od

března

roku

2020.

vat v příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

PROGRAM BOHOSLUŽEB

Úterý 3. 12. 2019

Novoroční
Vítězní

fotografové

se

mohou

těšit

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.
Fotografujte

a

své

snímky

přineste

na Úřad městské části Praha-Lysolaje či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.

Kaple Panny Marie Ochránkyně
Kazatelského řádu
Pořad bohoslužeb o Vánocích v Lysolajích:

ul. Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

24. 12. úterý ŠTĚDRÝ DEN mše sv. v 7:45 hodin

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

Večer: Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.
ve 22:00 hodin

SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH

s tématem:

Žily tady s námi. Uctěme jejich památku.

O termínech a místech budeme informo-

VO KONTEJNERY

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž

Paní Hana Vinařová zesnula
dne 19. 11. 2019 ve věku 81 let.

25. 12. středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.
v 8:15 hodin

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2019 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných
svozových plánů, tedy jako v běžných dnech.

26. 12. čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka mše sv. v 8:15 hodin

Vánoční stromky do popelnice
nepatří

28. 12. sobota Svátek svatých Mláďátek, mučedníků mše sv. v 8:15 hodin

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze
stromky volně odložit vedle nich, v ostatních
případech (činžovní a rodinná zástavba nebo
nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na
tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky
rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky
jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich
odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

29. 12. neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa mše sv. v 8:15 hodin

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně
nepatří do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.

27. 12. pátek Svátek sv. Jana apoštola, evangelisty mše sv. v 8:15 hodin

30. 12. pondělí Šestý den v oktávu Narození
Páně mše sv. v 8:15 hodin
31. 12. úterý Sv. Silvestra mše sv. v 8:15 hodin
1. 1. středa MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE mše sv.
v 8:15 hodin
2. 1. čtvrtek Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského mše sv. v 7:45 hodin
3. 1. pátek Nejsvětějšího Jména Ježíš mše sv.
v 7:45 hodin
4. 1. sobota mše sv. v 8:15 hodin
5. 1. neděle mše sv. v 8:15 hodin
6. 1. pondělí Slavnost Zjevení Páně mše sv. v
17:00 hodin
Srdečně vás zveme!
sestry dominikánky

15

Lysolajský zpravodaj 11 / 12

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Pan Václav Trojan - 70 let
Pan Miloš Šimon - 75 let

Místní knihovna
Petra Šabacha

různých místech a v různých dobách.
Povídky jsou seřazeny do tematických
vánočních kapitol a lze je tak číst postupně nebo si je jednotlivě vybírat.
Knížka je originálním vánočním dárVážení přátelé dobré knihy, celý rok vy- kem, který vaši babičku či dědu nejen
chází spousty titulů a protože v českých potěší, ale také jim připomene kvalitní
zemích můžeme být právem pyšni na to, detektivní autory z doby jejich mládí.
že nejčastějším dárkem pod stromečkem Radost ale udělá všem, kteří mají rádi
je kniha, přinásíme vám vánoční inspiraci. záhady a tajuplnou atmosféru Vánoc.

Paní Emília Kováčová - 85 let

Paní Jana Kotasová - 75 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.

Periodický tisk územního samosprávného 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: 10. 2. 2020 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 31. 1. 2020
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

Velká kniha vánočních detektivek je originální dárek pro babičku, pro dědečka
a pro všechny, kteří mají rádi klasické
detektivní příběhy. Knížka obsahuje 25
pečlivě vybraných povídek od nejlepších
světových mistrů detektivního žánru,
jako je Agatha Christie, sir Arthur Conan Doyle, Isaac Asimov a řady dalších.
Všechny napínavé detektivní příběhy
spojuje magická vánoční atmosféra na

Klasické vánoční a adventní příběhy s
poetickymi obrázky. Biblické o Ježíškovi, Marii a Josefovi, pastýřích, Herodovi i mudrcích. Poetické o vánoční
jedličce, štědrovečerních zvycích i
dobrotách. Poučné a napínavé o vánočním štěstí, oslíkovi u jesliček a
svatém Mikuláši. Těšte se na Ježíška
se čtecím adventním kalendářem!
ÚMČ Praha-Lysolaje

FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
z vašich fotek
Připravené šablony,
jednoduchý editor.

Sobota 30. 11. 2019, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské
zbrojnice pro děti i dospělé.
Neděle 1. 12. 2019, 16:00

Adventní
setkání
spoluobčanů
u
lysolajského betlému od akademického
sochaře Milana Váchy v parku Kaménka
s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ a následné
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Sobota 7. 12. 2019, 15:00

Hasičská mikulášská besídka, Loutkové
divadlo Vysmáto, diskotéka s nadílkou v
sále hasičské zbrojnice.

Sobota 14. 12. 2019, 13:00 Oblíbený adventní pétanquový turnaj
s ochutnávkou vašeho vánočního cukroví
na hřišti u Zázračné studánky.
Neděle 15. 12. 2019, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí
kvarteto ARCHI DI PRAGA, komorní
orchestr, s pěvkyní a s uměleckým
vedoucím Františkem Eretem. Zazní
skladby starých mistrů, směs českých a
světových vánočních koled v sále hasičské
zbrojnice.
Úterý 17. 12. 2019, 16:00

Předvánoční setkání v základní škole
spojené s vánočním programem pro
věřejnost.

Úterý 24. 12. 2019, 24:00

Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie
Sedmibolestné v Houslích se svátečním
úvodním slovem, svařeným vínem
a koledami.

Středa 1. 1. 2020, 14:00

Sousedská novoroční procházka po
krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním
mostku v parku Kaménka.

Všichni jste srdečně zváni!

