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ážení přátelé, časy, kdy jsme potkali za celý den
jednoho, dva sousedy jsou ty tam. Lysolaje rostou do krásy a stávají se oblíbeným cílem víkendových pěších i cyklistických výletů, vycházek se
psem, hodin tělocviku i pitných kúr. Jistě je to tím,
že jsou „z Prahy“ snadno dosažitelné, ale i tím, že
zkrátka mají něco navíc. Hřiště v bývalé Denkrově
pískovně pár dní po svém zrodu přilákalo spoustu
sportovců pro radost, ze hřiště u Zázračné studánky
je od slunka do slunka slyšet jak o sebe narážejí
petanquové koule a i posilovací stroje obou venkovních tělocvičen bývají obsazeny. Lidé se stále
ještě pohybují spíše v mikinách než v bundách a ani
zatvrzelí milovníci letního počasí v kraťasech ještě
nikoho nepřekvapí, ale nenechme se oklamat. Nad
hlavou se nám houfují vrány a havrani, neklamná
známka nastupující zimy. Kdo má srovnání ví, jaká
zima před jednatřiceti lety na „Václaváku“ byla. Letos
jsme se ráno 17. listopadu probudili do slunečného
dne, a je to právě Slunce, v němž odpradávna lidé
spatřují naději. V podvečer celou zemí zněla Modlitba pro Martu a v symbolických 17:11 se rozezněl
i zvon naší kapličky na návsi. Všichni vzpomínali,
rekapitulovali a mnozí se vydali do Prahy, aby svým
vhodným či méně vybraným způsobem vyjádřili
na jedné straně úctu k historickému milníku, a na
druhé současnou nevoli a touhu po posunu k lepšímu. Jistě není náhodou, že právě v té době oblohu
rozzářil meteorický roj Leonidy, s nímž je odpradávna spojována šance na změnu. Takže tady pozor,
„padá hvězda“, něco si přejme, mělo určitě smysl.
Ačkoliv se všichni učíme žít ve virtuální realitě, mnozí
chodíme do práce do obýváku a závidíme těm, kteří

si jako povolání vybrali cokoliv na čerstvém vzduchu
či alespoň něco, co se zkrátka z domova nedá dělat,
nezapomínejme, že líbivý zamilovaný seriál, nejlépe
z nějakého hodně exotického prostředí, nám žití
možná zpříjemní, ale rozhodně nenahradí. Pravda,
v těžkých dobách pomáhají pohádky. Typickou pohádkou pro dospělé je detektivka, kde je padouch,
říkejme mu třeba Kovid, dopaden a lapen. Mladší
naučili starší, méně technicky zdatné, obsluhovat
chytré telefony, objednávat jídlo a vůbec všechno
přes internet, objevili jsme kouzlo virtuálních prohlídek světových muzeí a galerií, do nichž bychom
se možná ani v době méně exponované nevypravili,
zvykli jsme si chodit do divadla či do opery k televizi,
ale jedno v Lysolajích zažijeme bez ohledu na věk
a vztah k technice letos poprvé. Společně virtuálně
vstoupíme do nejpoetičtější části roku, do času adventního. Ať se nám to líbí nebo ne, hlídá nás PES.
Někdo se pod jeho ochranou cítí bezpečněji, jiný by
si byl za bezpečí své a svých blízkých raději zodpovědný sám, ale nařízením se musí podrobit všichni
a všechno. I Vánoce. Devětadvacátého listopadu starosta Petr Hlubuček, bohužel bez nás všech, rozzáří
vánoční strom v Kaménce i u Zázračné studánky a
u betléma zažehne první svíci na adventním svícnu.
Vše budeme moci zhlédnout pouze na webových
stránkách a Facebooku městské části, kde najdeme
také milé předvánoční pozdravy zástupců Lysolaj i
sousedů a nepřijdeme tak na dálku ani o tradiční vystoupení malých zpěváčků. A co popřát do nového
roku? Ať společně toho prevíta covida přemůžeme.
Marie Štědrá
místostarostka

PODZIM V LYSOLAJÍCH

Lysolajská drakiáda - slunečno a větrno

Poletí ten můj nejvýš?

Koho to baví víc?

Boj s drakem

Podzim maluje

Milan Vácha zasadil velikána (druhý sekvojovec v Lysolajích)

Vyšší dívčí dýňová dílna

Příprava na Halloween
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Zprávy z radnice

Pokračujeme ve výběrových řízeních na
jednotlivé stavby v rámci projektu Dolina
Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso- -Město jinak. V současné době běží výbělaje se konalo dne 2. 11. 2020. rové řízení na stavbu bytového domu s 26
obecními byty a budovu mateřské školky.
I v Lysolajích respektujeme a dodržujeme pravidla daná nouzo- Zatím bez problémů pokračuje výstavba
vým stavem v České republice, nových obecních garáží v Květové ulici.
v žádném případě to však nezna- Stavba byla zahájena počátkem měsíce
mená, že by se život v Lysolajích zasta- října a dokončena by měla být do 31. 3.
vil a radnice polevila ve své činnosti. 2021. Financování stavby je zajištěno.
Provoz Úřadu MČ Praha-Lysolaje
Úřad je pro veřejnost dle platných nařízení otevřen pouze ve dnech pondělí
a středa, a to vždy od 08:00 do 10:00
hodin a od 15:00 do 18:00 hodin. Urgentní záležitosti lze však vyřídit po
předchozí telefonické domluvě i v jiné
termíny. V případě ostatních záležitostí
využijte, prosíme, především elektronickou formu, například datovou schránku
či email, na které budou zaměstnanci
reagovat každý den. Pro spojení s úřadem a jeho pracovníky, prosíme, využijte e-mailovou adresu umc@praha
-lysolaje.cz nebo telefon 220 921 959.

DOLINA - MĚSTO JINAK

Ve spolupráci s lysolajskými spolky
zpracováváme žádosti o granty hl.
m. Prahy v oblasti sportu a životního
prostředí. Konkrétně na konání fotbalových turnajů, další ročník Lysolajského běhu a výsadby v okolí
nově vznikajícího dopravního hřiště.
Podařilo se nám získat dotaci na rozšíření knihovního fondu naší Místní
knihovny Petra Šabacha. Jakmile to
situace dovolí, tak se přijďte podívat, jaké tituly jsme pro vás vybrali.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

denční výstavba, s jejíž podobou
jste již byli podrobně seznámeni.

Zahajujeme výstavbu
Pravidelným čtenářům je velice
dobře známo, že s vydáním nového čísla zpravodaje přinášíme
informace o průběhu výstavby
čtvrti Zátiší, kde naše městská část
připravuje další obecní veřejné
stavby – mateřskou školku, veřejný
park, společenský dům s restaurací a sálem, komunitní centrum
s ordinacemi, obchody a zahradou a v neposlední řadě dostupné nájemní byty pro naše občany.
Náš partner Zátiší Lysolaje s.r.o.,
který má na starosti výstavbu kompletní inženýrské infrastruktury
postoupil v této části do závěrečné fáze, a tak nastala chvíle, kdy je
možné zahájit i naši část výstavby.
Náš partner svou část již zahájil a
tak se pomalu začíná rýsovat rezi-

Vážení spoluobčané, děkujeme
všem za zájem o práci úřadu, o podporu a nápady, co všechno by nám
v Lysolajích mohlo učinit život ještě
příjemnějším. Děkujeme všem, že
se v těžké době chovají zodpovědně. Máme upřímnou radost z toho,
že se přes všechna omezení daná
epidemiologickou situací podařilo
realizovat všechny akce, které jsme
rozběhli, zvláště pak, že se podařilo
předat občanům do užívání nové
víceúčelové sportoviště, na němž
všichni mohou zlepšovat fyzickou
kondici a podporovat imunitu. Bohužel se nemůžeme ve vánoční čas
sejít na společných akcích, proto
jsme pro vás připravili „adventní
webové stránky“. Z tohoto místa
vám všem přejeme klidný závěr
roku, požehnané Vánoce, pevné
zdraví a jasnou mysl do dalších let.

Jak jsme vás informovali, od léta
probíhala, a ještě probíhají výběrová řízení na jednotlivé obecní stavby. V případě komunitního centra
máme již jasno. Těší nás, že vítězem
výběrového řízení na stavbu komunitního centra se stala místní
stavební firma, společnost Japsten
s.r.o. O vítězi pro výstavbu bytového domu a náměstí a mateřské
školky bude rozhodnuto do Vánoc.
V případě komunitního centra došlo
k podpisu smlouvy o dílo a v průběhu listopadu byla zahájena realizace.
Zbývajícími stavbami, na které budeme vybírat dodavatele je objekt
společenského domu a park. Současně se omlouváme za omezení
průjezdnosti ulicemi Podholí a Dolina způsobené nutným překopem

v souvislosti s propojením inženýrských sítí. Do konce prosince však
budou tyto práce dokončeny a
průjezdnost obnovena. Bohužel je
nutné počítat s tím, že v budoucnu ještě určitě dojde k částečnému
či úplnému omezení průjezdnosti
těchto ulic, jelikož bude docházet
k propojení dalších inženýrských
sítí, které ještě nejsou dokončeny.
Omezení bude vždy na nezbytně
nutnou dobu a v případě potřeby
je dodavatel zavázán koordinovat uzavírku s dalšími stavbami v
okolí. Ohledně této koordinace se
na nás neváhejte kdykoliv obrátit.
I přes nelehké období, které nám
přineslo nové virové onemocnění
Covid 19 postupujeme dle plánovaného harmonogramu a děláme
vše proto, aby termín dokončení
v průběhu roku 2022 byl dodržen.
Vedení MČ Praha-Lysolaje
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ZŠ Járy Cimrmana
Od 14. října letošního roku byly na
základě rozhodnutí vlády opět uzavřeny školy a zakázána osobní přítomnost žáků všech ročníků. Naše škola
tedy přešla na distanční výuku a využila zkušeností získaných během jara.
Pro distanční výuku zůstala zachována platforma Moodle – interaktivní webové prostředí, které slouží
především k oboustrannému předávání úkolů, informací, dokumentů,
sdílení videí…, ale i k vysvětlování
nové látky a k přímé komunikaci.
Materiály poskytované žákům k samostatnému studiu jsou různorodé (prezentace, interaktivní učebnice, odkazy
na zajímavé dokumenty, webová cvičení, audio a video ukázky, výpisky…).
Nezapomíná se ale ani na klasické
metody – žáci samozřejmě pracují
i s učebnicemi a pracovními sešity.
Na Moodle žáci pod svými účty ukládají
dle pokynů vypracované úkoly a dostávají od svých vyučujících písemnou
zpětnou vazbu (opravy cvičení, správná
řešení, komentáře učitele…). Žáci také
mají možnost přes tzv. zprávy nebo chat
poslat individuální dotazy, podněty…
V některých předmětech jsou
zadávány i úkoly dobrovolné.
Distanční výuka je velmi složitá především v nejnižších ročnících. Paní učitelka
1. třídy Petra Kratinová tak (kromě dalšího) natáčí pro své prvňáčky názorná
hravá výuková videa, která umisťuje na
svůj youtube kanál a jsou tak kdykoliv k dispozici žákům i jejich rodičům.
Oproti jaru je mnohem více využívána
tzv. synchronní výuka. Každá třída má
svůj rozvrh s on-line hodinami, prioritou
jsou hlavní předměty (M, ČJ, AJ), ale online hodiny probíhají i v dalších předmětech (na 1. stupni dle uvážení vyučujícího,
na 2. stupni např. NJ, D, Př, Z, F, Ch, ČaS…).
Co se týká četnosti on-line hodin, vycházíme z doporučení MŠMT, protože
děti před obrazovkou počítače netráví
jen čas určený on-line hodinám, ale plní
i další zadané úkoly, kvízy, testy, pouští
si doporučené ukázky apod. Snažíme
se, aby čas strávený na elektronických
zařízeních nepřesáhl únosnou mez.
On-line hodiny slouží především k

vysvětlování nové látky, částečnému
procvičení, shrnutí, je zde prostor k
dotazům a ujasnění si učiva. On-line
hodiny jsou také vhodné k individuálnímu procvičování a ke konzultacím
(i s rodiči žáků). Tyto hodiny rovněž
suplují jakousi „společenskou funkci“
a žáci tak neztrácí kontakt se svým
vyučujícím. Zejména na 1. stupni je
„přítomnost“ učitele velmi důležitá.
Při synchronní výuce jsou dle výběru
učitele používány různé metody, většinou se jedná o kombinaci přímého
vstupu (tak jako ve třídě) a sdílení
různých výukových materiálů. V některých předmětech je využíván i gra-

fický tablet. Pokud to lze, vyučující své
materiály (např. prezentace) následně
ukládá do systému Moodle a děti tak
mají studijní podklady stále k dispozici.
Z dalších metod, které uplatňují někteří
vyučující, můžeme např. uvést práci ve
studijních skupinách na WhatsAppu.
Z dotace MŠMT, která konečně dorazila, škola pořídila nové notebooky pro
učitele a také 10 jednoduchých notebooků pro žáky, které postupně zapůjčujeme dětem, které doma vlastní
vybavení nemají. Budeme se snažit
tuto první várku rozšířit, aby technické
možnosti některé děti nelimitovaly.
I když distanční výuka rozhodně plnohodnotně nenahradí výuku prezenční,
všechno „zlé je pro něco dobré“. Žáci
při této formě výuky musí být mnohem samostatnější, musí se naučit
(zejména na 2. stupni) efektivně si rozvrhnout čas na práci a priority (vlastně
tak nevědomky získávají základy Time
managementu), trénují písemnou komunikaci a v neposlední řadě rozvíjejí
počítačovou gramotnost. Dovednosti
získané během distanční výuky se
jim do budoucna rozhodně neztratí.
Chtěli bychom své žáky (a žákyně samo-

zřejmě) pochválit. Protože až na výjimky
se opravdu snaží, svědomitě plní zadané
úkoly a spolupracují se svými vyučujícími.
Poděkování patří i rodičům za jejich trpělivost, podporu a spolupráci se školou.
Víme, že situace není vždy jednoduchá
a leckdy vyžaduje opravdu pevné nervy.
Abychom rodinám trochu ulehčili, zůstala v provozu školní jídelna ve formě
výdeje oběda do přinesených nádob.
Obrovské uznání si ale zaslouží i samotní učitelé, řada z nich pracuje na
více než 100 % (distanční výuka je totiž časově mnohem náročnější) a ne
všichni vyučující disponují optimálním
technickým vybavením, nebo si ho
pořizují (za účelem zkvalitnění výuky)
na vlastní náklady. Je dobré si rovněž
uvědomit, že učitelé jsou zároveň i rodiči, sami mají své vlastní děti (leckdy
prvostupňové) na distanční výuce a
skloubit rodinu s vlastní výukou v domácím prostředí není vždy jednoduché.
Proto bychom chtěli ještě jednou
zdůraznit, že si opravdu vážíme vzájemné spolupráce školy s rodiči našich žáků, protože právě spolupráce
je v dnešní nelehké době zásadní a
dodává nám motivaci k další práci.
Ve středu 18. 11. se za přísných hygienických podmínek vrátily zpět do školy 1. a
2. ročníky. Jak se bude situace vyvíjet dál,
samozřejmě nevíme, ale doufáme, že se
do školy vrátí co nejdříve i ostatní ročníky.
Markéta Růžičková a vedení školy

OBĚDY NEJEN PRO DĚTI
Školní jídelny pro děti docházející do škol vaří, ale těm, kteří jsou
doma, chce Hlavní město Praha
pomoci novým projektem „Obědy pro děti“. Praha proto vytvořila
registrační formulář a mapu, kde
budou pražské restaurace nabízet
obědy pro školáky, ale také pro seniory, za 60 Kč včetně DPH. Objednat si zde ale budou moci jídlo také
senioři, kteří zaplatí 90 Kč včetně
DPH. Veškeré informace k projektu
a možnosti objednat naleznete na
webovém portálu www.praha.eu
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MŠ Pampeliška
Podzim
Ruce nás jemně zebou,
oblečení se vrství.
Ježci se vydávají
do kopice listí.
Šály už svírají
kdejaká hrdla.
Dýňová polévka?
Ta by teď bodla!

Barevný podzim už je skoro u konce,
Martin na bílém koni nepřijel a sluníčko
na nás vykoukne jen občas. Nám chladnější počasí ale vůbec nevadí. My se
navzdory všem nepřízním snažíme pokračovat ve všem, co jsme si naplánovali.
Nové děti si pomalu zvykly na nové prostředí i kamarády. Dny si obohacujeme
vycházkami do přírody a školku zdobíme
přírodninami. Rádi vzpomínáme, co
jsme od září zažili…Děti ze třídy Medvíďat uspořádaly pro kamarády z Liščat
velkou šipkovanou. Připravily různé

úkoly a cestu z barevných fáborků. Liš- gresu, kterými pomohou splnit loupežčata plnila skvěle připravené úkoly a na níkovi sny, a tak se mohl mezitím vydat
konci dobrodružné cesty našli i poklad a na dlouhou cestu za princeznou Zubeděti, které tuhle parádní hru naplánovaly, jdou. Děti plní úkoly hladce a pomalu se
měly radost. Ještě netušily, že to není je- tvoří poklad, který pomůže Lotrandově
jich poslední dobrodružství. Při společné budoucnosti. A i když naši školku nějaprocházce od Božích muk potkaly lou- kou dobu obléhal známý vir, tak ani to
pežníka, ale ne ledajakého! Byl to známý nezabránilo plnit pracovní listy a učit se
pohádkový loupežník Lotrando. Byl zmatený a snažil se něco uloupit, ale moc mu
to nešlo. Nakonec se dětem přiznal, že
ho loupežnictví nenaplňuje a že by rád
chodil do školy, protože nic neumí. Děti
mu slíbily, že mu rády pomůžou, aby
se mohl vzdělávat, a tak se dohodly s
Lotrandem, že se budou učit a za to, co
nového zvládnou, dostanou speciální
kouzelné korálky od pohádkového kon-

nové věci. I když byly děti doma, mohly
si vyzkoušet on-line výuku jako děti ze
školy. Takže naše odvážné děti nelenily
a pokračovaly v plnění úkolů doma. Teď
už jsou zpět ve školce, a protože jsou
Vánoce za dveřmi, trénují koledy, které
si budete moci později poslechnout.
Společně věříme, že vše zvládneme.
Rok se překulí a v létě se budeme radovat, až předáme poklad loupežníkovi
Lotrandovi, který se pak bude moci těšit do školy jako naši šikovní předškoláci. Ale to už trochu předbíháme čas.
Takže, přejeme všem krásné dny, zdraví
a pevné nervy a doufáme, že si během
adventní doby společně zazpíváme.
Tereza Blažková a kolektiv MŠ Pampeliška
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Za humny
Na Ladronce vyrostlo umělecké dílo,
které slouží jako rozhledna a rovněž jako
originální místo k posezení na čerstvém
vzduchu. Podle svého tvaru a zpracování vnějšího pláště nese název Šiška a
vzniklo z vysloužilých kovových cisteren.
Celý objekt Praze 6 bezplatně na rok a půl
zapůjčil jeho autor, sochař Čestmír Suška.
Nové umělecké dílo na Ladronce tvoří
dvě sochy. V jednom případě jde o 11,5
metru vysokou ocelovou věž, Rozhlednu
Šiška, která má uvnitř točité schodiště.
Po něm se návštěvníci dostanou na vyhlídku, z níž – panuje-li dobrá viditelnost – dohlédnou například na oboru
Hvězda nebo do sousední Prahy 5. Věž
je pak doplněna horizontálně řešeným,
taktéž ocelovým objektem, Kavárnou
Šiška, kde se kolemjdoucí mohou po- 16 a 22 zase nevydává parkovací karty.)
sadit a eventuálně se zde občerstvit. Tzv. modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. NáZóny placeného stání začaly na ce- sledně byly postupně rozšířeny
lém území Hanspaulky v Praze 6 platit do dalších částí Prahy. Letos je zav pondělí 2. listopadu, na Oře- vedla na části území také Praha 10.
chovce od pondělí 23. listopadu.
Rozšíření zón placeného stání Park Marie Terezie na pražských Hradna celé území městské části je čanech má novou dominantu: pomník
v plánu od dubna 2018, kdy to Marie Terezie, který zde u příležitosti
schválilo zastupitelstvo Prahy 6. 280. výročí jejího převzetí vlády nad
Pražský magistrát společně s městskými částmi získal loni z parkovacích zón 750,5 milionu korun.
Největší částku vybral, stejně jako v
minulých letech, v Praze 1 a 2 a nejvíc
peněz zaplatili řidiči prostřednictvím
parkovacích automatů, celkem přes
349 milionů. Nejvyšší částky vybraly
radnice v parkovacích automatech
a z prodejů parkovacích oprávnění.
V automatech to bylo dohromady
349,5 milionu a na parkovacích kartách
273,2 milionu. S výjimkou Prahy 3, 4
a 6 vybraly radnice více peněz vždy v
parkovacích automatech (skoro 350
milionů), než získaly na parkovacích
oprávněních (273 miliony). Náklady
na provoz zón a daně odvedené z výběru
peněz dosáhly zhruba 307 milionů korun.
V případě Prahy 9, 13 a 22 náklady přesáhly výnosy. (Praha 9 má příjmy pouze
z prodeje parkovacích karet, ale z parkomatů a virtuálních hodin už ne. Praha 13,

Nové umělecké dílo na Ladronce

před graffiti, váží sedm tun a měří přibližně pět a půl metru. Představuje tak
výraznou uměleckou dominantu nejen
samotného parku Marie Terezie, ale celého veřejného prostoru na Hradčanech
poblíž tunelového komplexu Blanka.
Za návrhem pomníku stojí sochař Jan
Kovářík a architekt Jan Proksa, společně
zvolili bílou siluetu vladařky bez tváře.
Už delší čas nevyužívaná prvorepubliková vila v pražských Dejvicích se
během dvou let promění v Centrum
Romů a Sintů, které bude specializovaným pracovištěm Muzea romské kultury.
Centrum vznikne přestavbou prvorepublikové vily ve Velvarské ulici.
Za projektem na rekonstrukci
vily stojí architektonická kancelář
Rujbr Architects, která ve svém řešení ctí historické, architektonické i
stavebně-technické hodnoty budovy.
První centrum tohoto typu v Praze se
má stát místem pro vzdělávání, výstavní
Pomník Marie Terezie činnost a má také fungovat jako informační centrum nebo místo pro komuhabsburskou říší slavnostně odhalili nitní a společenské setkávání. Cena
zástupci Prahy 6. Městská část také na projektu je 44,6 milionů korun a v plné
svém webu spustila digitální vizualizaci výši je financována z Norských fondů.
pomníku, jde o první část nového pro- Stavební práce by měly začít na začátku
jektu na podporu virtuálního turismu v příštího roku a měly by trvat dva roky.
Praze 6. Vznik sochy a její odhalení sle- Pro veřejnost bude centrum i s komdovali i potomci Marie Terezie hrabě a pletním programem a vzdělávacími
hraběnka Arco - Zinneberg. Socha je vy- aktivitami otevřeno 1. března 2023.
robena ze speciální polymerní směsi, navíc s ochranným povrchovým nátěrem
Pokračování na následující straně.
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V Aleji Českých exulantů přesně 400
let od bělohorské bitvy, k níž došlo
8. listopadu 1620, odhalili zástupci
městské části Praha 6, Ekumenické
rady církví v České republice a České
biskupské konference Kříž smíření.
Bělohorský Kříž smíření vznikl z iniciativy církví a ve spolupráci s klášterem benediktinek z opatství Venio.
Na zhotovení díla se finančně podílel
Česko-německý fond budoucnosti
a instalaci kříže finančně i organizačně podpořila městská část Praha 6.
Za podobou tři a půl metru vysokého
Kříže smíření stojí Abraham Fischer, benediktin, teolog a umělecký kovář z Hannoveru, jehož díla – včetně smírčího kříže
k 500. výročí reformace – jsou k vidění na řadě míst v Německu.
Kříž je instalován asymetricky tak,
aby ukazoval jedním ramenem
na benediktinský klášter a druhým ramenem k letohrádku Hvězda. Původně
se zvažovalo, že by kříž stál v západní

Policejní okénko
Vážení občané, problematika psů
je hodně probírané téma a nyní
bych rád zdůraznil nejdůležitější zákony a vyhlášky k danému tématu.

Zásadní bude Občanský zákoník č.
89/2012 Sb, § 494, o tom, že živé zvíře
má zvláštní význam a hodnotu již jako
smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není
věcí (jak bývalo v minulosti). Tento
paragraf odkazuje na záchranu psa,
který trpí v zavřeném autě a při rozbití okénka nemáte povinnost uhradit
škodu, což dříve neplatilo, ovšem pozor na posouzení kdy zvíře trpí a kdy
nikoli. Zhodnotit situaci by měl veterinář.
Pokud pes způsobí někomu škodu, tak

části Aleje Českých exulantů, tedy
blíže k mohyle na Bílé hoře, ale tam je
dětské hřiště. Nakonec bylo vybráno
travnaté prostranství uprostřed aleje.

Maso, ryby, ovoce, zelenina, ale i nejrůznější druhy hmyzu, listy, květy nebo
speciální kaše a sušenky. Při přípravě
krmení v Zoo Praha využíváme téměř
500 různých komodit – vše v té nejvyšší kvalitě, která samozřejmě něco
stojí. Vyberte si z níže uvedeného seznamu svého zvířecího oblíbence,
přečtěte si, co mu chutná, a podpořte
ho nákupem stravenek už od 50 Kč v
e-shopu na stránkách www.zoopraha.cz.

Farmářské trhy na „Kulaťáku“
Radnice Prahy 6 vyslyšela přání prodejců i návštěvníků nejen z Prahy 6
a od soboty 21. listopadu obnovila
Kříž smíření provoz sobotních trhů. Trhy jsou zredukované o 50 % procent, byly nastaAkce v okolí:
vené 4metrové rozestupy mezi stánky,
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
zrušeny veškeré stánky s cateringem
Stravenky pro zvířata - Podpořte své a na trzích nekoupíte ani alkohol. Saoblíbené zvíře a přispějte mu na kr- mozřejmostí jsou roušky a dezinfekce.
mení! Vybrali jsme 50 druhů, kterým můžete zakoupit tzv. Stravenku.
f.

majitel má povinnost ji uhradit. Tato
povinnost platí i když pes uprchne
nebo se zatoulá. Majitel bude za
škodu odpovídat vždy (například pokud pes není řádně zabezpečen a někoho pokouše, může to vést k trestněprávním následkům pro majitele).
Zbavení se odpovědnosti za škodu
umožňuje případ domácích zvířat
sloužících k obživě či jiným činnostem,
přičemž vlastník nezanedbal řádný
dozor nad zvířetem (§ 2934, Obč.zák.)
Skutečnost, že pes není věc se odráží i v oblasti náhrady škody, tedy
v případě pokousání vašeho psa jiným, můžete po majiteli útočného
psa požadovat náklady za léčbu.
Nález potulujícího se psa musíte
oznámit obci, strážníkům či kontaktovat útulek pro psy. Nalezeného psa
si může nechat i nálezce, ale ohlašovací povinnost stále platí. Následně
máte nárok zaplacení nákladů a i nárok na nálezné při předání majiteli.
Podle nového obč. zákoníku platí, že nesmíte nechat vnikat chovné zvíře na sousedův pozemek a zároveň soused vám
musí zaběhnuté zvíře nechat odlovit.
Další úprava na toto téma je Vyhláška
hl.m.Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné

zeleně, kde je zakázáno volné pobíhání
psů v ostatní veřejné zeleni a dále ve
veřejné zeleni, která je součástí zahrad
a parků uvedených v příloze vyhlášky.
Jde o přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupky proti pořádku v
územní samosprávě (§4, odst. 2 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Rovněž zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání, dle §13, odst.1 hovoří o
úniku zvířat ze zájmového chovu s pokutou ve správním řízení do výše 50 000 Kč.
Dále bych uvedl zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde vlastník zvířat je povinen zabránit pobíhání domácích
zvířat po pozemních komunikacích.
Závěrem bych připomenul novelu veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., kde
se zkrátila doba věku psa na provádění
povinného očkování psa na tři měsíce
věku zvířete, jak určuje §7. Chovatel,
který chová psa, je povinen zajistit
označení psa čipem do tří měsíců věku,
nejpozději však před příchodem k novému majiteli. Dále se zvýšil i postih ve
správním řízení na částku až 50 000 Kč.
Vilém Petrů,
strážník - okrskář

8

Lysolajský zpravodaj 11 / 12

Tip na výlet
Veleslavínský zámek
Veleslavín, jedna z čtvrtí Prahy 6, její trochu zapomenutý kout, se v posledních
letech dost mění. Mládne, ale to nutně
není změna k lepšímu. V centru Veleslavína je zámecký areál, za nrmálních okolností nepřístupný. I přes vysoké zdi je patrné, že zámek neprožívá právě nejlepší
časy a jeho budoucnost je ve hvězdách.
Zámek Veleslavín je jednopatrová
barokní budova nacházející se ve
čtvrti Veleslavín. Je chráněn jako
kulturní památka České republiky a jeho adresa je Veleslavínská 1.
Objekt čp. 1 byl po staletí středem a součástí vsi s pozemky Břevnovského kláštera.
Roku 1420 po husitském útoku Pražané
ves ovládli a v majetku různých měšťanů zůstala do 16. století, kdy připadla pražskému purkrabství. Jednu
z usedlostí v 16. století vlastnil Štěpán Adam z Veleslavína, otec nakladatele Daniela Adama z Veleslavína,
kteří si podle této vsi zvolil přídomek.
Barokní zámek byl vybudován v 1. polovině 18. století, pravděpodobně mezi
roky 1730-50. Dala jej postavit tehdejší
majitelka Veleslavína, E. M. šlechtična
Oestérenová. Autorem plánů byl patrně Kilián Ignác Dientzenhofer. Za
pruského obléhání Prahy v objektu
údajně bydlel pruský král Fridrich II.
Na konci 19. století byly zbourány hospodářské budovy a roku 1912 byl zámek rozšířen o krátká novobarokní kří-

VEŘEJNÁ SBÍRKA
NA KAPLIČKU
Jak jsme vás již informovali, připravujeme rekonstrukci kapličky, konkrétně zvonice, která bude hrazena z rozpočtu naší městské části. A
protože je potřeba instalovat i nový
zvon, byla vypsána veřejná sbírka
na jeho pořízení. Na zvláštním účtu
k tomuto účelu zřízeném se dosud
sešlo 40 tisíc korun. Za podporu
všem, kteří dosud přispěli, velmi

Veleslavínský zámek

dla. To ho měli MUDr. Leo Kosák (*1874
v Horoušanech) a MUDr. Oskar Fischer
(*1876 ve Slaném), kteří zde zřídili soukromé sanatorium pro choroby nervové
a plicní. Léčila se v něm mj. Charlotta
Garrigue-Masaryková nebo Milena Jesenská. Oba majitelé byli v létě 1941
zatčeni gestapem a přinuceni uzavřít
nevýhodnou kupní smlouvu, po své
deportaci do ghetta Terezín Fischer
zemřel v únoru 1942 – mimochodem
se před časem stal čestným občanem
Prahy 6; Kosák zahynul v říjnu roku 1944
v Osvětimi. Podle Wikipedie byli Kosák
s Fischerem příbuzní, bratranci, tuhle
informaci se mi v Kosákově „stromu“
najít nepodařilo, naopak se mi jako
poměrně blízký příbuzný vyjevil MUDr.

děkujeme. Pořizovací cena zvonu
(návrhy jsme vám rovněž zprostředkovali ve Zpravodaji) je ovšem vyšší.
Doufáme, že se právě v předvánočním čase, kdy jsme si všichni blíž a
cítíme sílu sounáležitosti najdou
lidé, kteří na společnou věc přispějí.
Možnost přispět jakoukoliv, i symbolickou částkou trvá do 31.12.2020,
kdy bude sbírka oficiálně ukončena. Za vaše příspěvky děkujeme a jsme rádi, že jste se připojili.

Leopold Kramer (1865 v Milevsku – 1944
v Osvětimi), zakladatel nervového sanatoria v Chittussiho „ulici“ v Bubenči.
V roce 1946 požádal Viktor Kosák
(1911 – 1993), syn Lea, neúspěšně
o navrácení majetku. Ten byl nakonec v roce 1951 převeden na československý stát. V areálu sídlila státní
pneumologická klinika, která byla po
roce 1989 přemístěna do FN Motol.
Od konce 90. let zámek užívala soukromá klinika Canadian Medical Care,
která v říjnu 2018 přesídlila do nedaleké nově postavené budově AFI
Vokovice u metra Nádraží Veleslavín.
Budoucí využití zámku je nejasné.
f.

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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ÚŘAD STÁLE VYDÁVÁ
DEZINFEKCI A ROUŠKY

Provoz víceúčelového
areálu Lysolaje
Vážení občané, velice nás těší váš obrovský zájem o využívání víceúčelového
areálu v revitalizovaném prostoru bývalé
Denkrovy pískovny. Jsme velice rádi, že
tato realizace se vám líbí a hojně ji využíváte. Bohužel se však najdou tací, kteří
jsou vůči novému hřišti neohleduplní
a nevyužívají ho zodpovědně. Dochází
tak k častému poškozování povrchů, například nesprávnou obuví, nebo ničení
okolí sportovišť či volné pobíhání psů,
a s tím je spojeném uklízení značného
množství exkrementů. Z tohoto důvodu
je bohužel nutné upravit současný provoz sportovního areálu. Zřídili jsme
proto funkci správce areálu, který bude
mít na starosti dohled nad správným
využíváním sportovišť a jejich údržbu. Z
důvodu úhrady takto zvýšených nákladů
na provoz bude zaveden mírný poplatek
za využívání hřiště. Víme však, že v sou-

časné době je důležité sportováním utužovat zdraví a proto do konce letošního
roku bude zpoplatněna pouze organizovaná činnost a také případné osvětlení
areálu. Pokud bude někdo mít tedy do
konce roku 2020 zájem o osvětlění areálu ve večerních hodinách, je nutné se
obrátit s žádostí na Úřad MČ Praha-Lysolaje a uhradit poplatek. Od začátku roku
2021 by měl být spuštěn nový rezervační
systém, který umožní rezervovat si sportoviště v daném čase. A následně uhradit
stanovený poplatek Úřádu městské části
Praha-Lysolaje. Pevně věříme, že společně si sportoviště co nejvíce užijeme.
ÚMČ Praha-Lysolaje

vyhlášení nouzového stavu a jsou nařízeny minimálně do konce listopadu.
Během služby na hasičské zbrojnici
Bohužel od začátku měsíce října je v mimo výjezdů a odborné přípravy
platnosti nouzový stav. Z tohoto dů- probíhají práce na hasičské zbrojvodu se velice omezila činnost sboru. nici, a tak se nám ve volných chvílích
V současné době je všechna činnost podařilo uklidit všechna zákoutí a vysměřována k zajištění služeb na hasič- lepšit například naši dílnu a další věci
ské zbrojnici, které stále probíhají od důležité pro hladký chod jednotky.

JSDH Lysolaje

Věděli jste, že pro zakoupení
kosmetiky, která nádherně vypadá
omamně voní, je velice luxusní,
a přitom přírodní, vůbec nemusíte
jezdit daleko?
Savon de Lisoleil Vám nabízí své úžasné
produkty k vyzvednutí přímo v Lysolajích.
Podpořte lokální tvorbu a letošní Vánoce
pořiďte dárky pro své blízké doslova
za humny.
Naše mýdla budete milovat- slibujeme.
Těšíme se na Vás
www.savondelisoleil.com

Vážení občané, i nadále vám
budeme vydávat do vámi přinesených nádob nebo do našich
vratných
lahviček
na
úřadu městské části na adrese Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje dezinfekci a také jednorázové roušky.
Vydávání probíhá v těchto časech:
Pondělí od 8:30 do 12:30 hodin a od 13:30 do 17:30 hodin.
Středa od 8:30 do 12:30 hodin a od 13:30 do 17:30 hodin.
V případě potřeby je také možné domluvit jiný termín na
tel. 220 921 959.

V letošním roce se nám také velice zadařilo, mimo krádeže vybavení, po finanční
stránce v nákupu vybavení. Díky štědrosti lysolajského úřadu a magistrátu
hlavního města Prahy se podařilo zakoupit další podstatné vybavení. Nově se
tedy můžeme pyšnit různými vázacími
prostředky, sadami speciálního nářadí,
ale také dalšími novými zásahovými obleky, dýchacími přístroji a technickými
přilbami určenými k zásahům u všech
typů událostí mimo vnitřních požárů.
S pomocí těchto prostředků jsme se
opět posunuli o podstatný kus v modernizaci našeho vybavení, které nám
alespoň trochu usnadní naše nelehké
poslání, jakým je pomoc lidem v nouzi.
V měsíci listopadu proběhl pravidelný
výcvik na motorové pily v katastru
Lysolaj. Při tomto výcviku jsme pokáceli stromy označené městskou částí
a zároveň jsme ušetřili finanční prostředky za kácení odbornou firmou.
Václav Vojtěch
velitel JSDH Lysolaje
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FOTOSOUTĚŽ
Milé fotografky, milí fotografové!
Z mnoha příspěvků na téma V lysolajském dresu, jež dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže
nejvíce zaujal snímek Michaely Frídlové. Gratulujeme k vítězství. Věcná cena od Městské
části Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

NÁVRH NÁZVU NOVÉ ŠKOLKY

SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH

Jak jistě víte z předchozích čísel Lysolajského

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2020 budou zajiš-

zpravodaje, jako součást výstavby projektu
Dolina-Město jinak vznikne také nová budova
mateřské školky. V současné době již začínáme řešit pojmenování instituce pro naše
nejmenší. Jeden z možných výkladů názvu

těny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných
svozových plánů, tedy jako v běžných dnech.
Vánoční stromky do popelnice
nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou po-

naší městské části souvisí, jak všichni víme, s

pelnici nebo kontejner na směsný odpad lze

liškou a proto padají návrhy ve stylu „lištička“

stromky volně odložit vedle nich, v ostatních

nebo „Budulínek“.

případech (činžovní a rodinná zástavba nebo
nádoby v kleci) prosíme o odložení vánoč-

Tímto bychom vás všechny chtěli vyzvat,

ních stromků k nejbližším kontejnerům na

abyste se zapojili do hledání toho nejlepšího

tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky

názvu a loga školky. Prosíme, své návrhy zasílejte na email umc@praha-lysolaje.cz.
Moc děkujeme a tešíme se na vaše návrhy.

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 tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:

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.

BIO KONTEJNERY
Vážení občané, přistavování velkoobjemových
kontejnerů Úřadu Městské části Praha-Lysolaje na bioodpad bylo pro letošní rok ukončeno.
Kontejnery na bioodpad budou opět
od

března

roku

jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich

Netradiční vánoce

přistavovány

v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky

2021.

O termínech a místech budeme informovat v příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně
nepatří do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.
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ADVENT 2020

Místní knihovna Petra
Šabacha
Při epidemii moru ve Florencii v polovině
14. století vznikl Boccacciův Dekameron,
soubor sta kratochvilných příběhů vypravovaných v izolaci k ukrácení karantény.
Vzhledem k celosvětové pandemii covid19 letos toto Boccaciovo dílo posloužilo v Česku jako inspirace pro vytvoření
knihy podobně mimořádné. Na popud
Obce spisovatelů České republiky vznikl
unikátní mezinárodní almanach sesta- tově známá jména i autoři méně známí,
vený z děl, která vznikla v době mimo- vedle českých autorů se zapojili i tvůrci z
řádného stavu. I Dekameron 2020 obsa- několika dalších evropských zemí včetně
huje sto povídek – mezi spisovateli, kteří Slovenska, Německa a Velké Británie.
poskytli do knihy své povídky jsou svěÚMČ Praha-Lysolaje

ŽIVOTNÍ JUBILEA

MOBILNÍ ROZHLAS

Paní Zuzana Beranová - 70

Mobilní rozhlas je služba, která navázala na
úspěšný systém SMS rozhlasu. V rámci nové-

Paní Ludmila Malá - 70 let

ho systému lze dostávat informační zprávy

Pan Jindřich Bartl - 75 let

emailem a mobilní aplikací. Služba je pro

nejen prostředníctvím sms zpráv, ale také
uživatele zcela zdarma. Nově bude systém
Paní Katarina Zacharová- 80 let

sloužit také k anketním otázkám, na které
budete moci odpovědět pomocí vašeho mo-

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: 30. 1 2021 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 15. 1. 2021
periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři,
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6,
www.falon.cz

bilního telefonu. Registrovat se do služby
lze na Úřadu městské části Praha-Lysolaje v
úředních hodinách nebo přes internetovou
adresu

praha-lysolaje.mobilnirozhlas.cz

Vánoce, Vánoce přicházejí… ačkoliv
se mnozí z nás obávají, že nebudou
úplně k poznání, nebo že by se v záplavě pokynů a nařízení mohly úplně ztratit. Vánoce Vánocemi nedělá
pobíhání po obchodech, shánění
dárků, gruntování a štědrovečerní
stůl, ale Vánoce Vánocemi dělá atmosféra. Čím méně bude letos té
„kolektivní“, tím větší pozornost můžeme věnovat té intimní, domácí.
O první adventní neděli 29.11., zapálí pan starosta první svíčku na
adventním svícnu, rozsvítí betlém a
vánoční strom v Kaménce i na hřišti
u Zázračné studánky. Během prosince se budou na stránkách naší MČ a
facebooku objevovat vánoční pozdravy a přání sousedů sousedům
Je nám líto, že letos nemůžeme pořádat vánoční koncert v sálu hasičské zbrojnice, ale určitě nepřijdeme
o online vystoupení dětí z mateřské
školky a doufáme, že si tradiční české
koledy s radostí zazpíváme i doma.
Ačkoliv doufáme, že v období
Vánoc a Nového roku již bude situace klidnější, budeme muset
oželet půlnoční setkání u kapličky
Panny Marie Bolestné v Houslích
a na novoroční vycházku se asi
rovněž vydáme soukromě. V příštím roce si všechno vynahradíme.

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

12

Lysolajský zpravodaj 11 / 12

V kostech nosorožce
Území dnešních Lysolaj patří k oblastem s prastarým osídlením. Dočasná
sídliště měli v okolí už nejméně před
30 tisíci lety „lovci mamutů“, jimiž
se nechal inspirovat Karel Zeman či
Eduard Štorch. Že na území Lysolaj žili
mamuti, pravěcí koně či srstnatí nosorožci dokládají archeologické nálezy.
Ve čtvrtohorách, pliocénu, na území
dnešní Prahy vznikaly štěrkové a pískové
nánosy, mezi nimi i tzv. Vltavské terasy, z
nichž nejstarší je právě terasa lysolajská.
Velmi příhodně v těchto místech pak
vznikaly pískovny, v našem případě Hergetova, Josífkova, Krákorova a Denkrova.
Písemné záznamy o těžbě pocházejí ze
začátku 18. století. V místě vytěžených
pískoven byl proveden rozsáhlý archeologický průzkum a právě kostry mamuta
či srstnatého nosorožce zde skutečně
byly nalezeny. V novodobé historii těžební prostory zůstaly ladem, či byly
vytypovány např. jako deponie odpadu
a zavezeny. Příkladem je např. zahrádkářská osada Na zavážkách. Po dlouhá
leta opuštěný, zpustlý a náletovými dřevinami zarostlý pozemek bývalé Denkrovy pískovny byl doslova před pár dny
předán lysolajské veřejnosti. Tam, kde
se kdysi proháněla prehistorická zvířata
dnes sportují lidé. Právě srstnatý nosorožec se stal „patronem“ nového víceúčelového sportoviště v Denkrově pískovně.
Ze své úctyhodné výšky bude shlížet na
řád a pořádek. A při nepřízni počasí poskytne útočiště. Doufáme, že nosorožec,
který bude financován ze sponzorských

darů, bude již koncem roku 2021 ne- vegetací (co klimatické podmínky dojen dominantou, ale též připomínkou volí). V různých ročních obdobích se
starých dávných časů, kdy se po území bude hřbet skulptury barevně měnit.
Lysolaj proháněli naši i jeho předci. Hlava a krk zvířete je schodištěm, kteÚMČ Praha-Lysolaje rým můžeme vystoupat na hřbet - úzkou
lávku – sloužící jako vyhlídkové molo
Představení plánované realizace
(všichni známe scénu z kultovního
Na malém kousku parku simulujeme filmu Cesta do pravěku, kde kluci vylevegetaci tundry pozdního pleistocénu – zou na hřbet stegosaura – zde budou
ostrůvek pozdní doby ledové. Z tohoto mít všichni podobnou možnost v reálu).
období pochází kosterní nálezy zvířat Kmeny konstrukce připomínají kosti a
v pískovně. Samotné tělo nosorožce – šlachy. Jejich výška je dostatečná, aby
konstrukce – je tvořeno odkorněnými bylo možno pod skulpturou prochákmeny různých dřevin: dub, akát, mod- zet. To jednak skýtá zážitek být „uvnitř“
řín (ne všechny se v daném období nosorožce, jednak možnost se schovat
na našem území vyskytovaly). Vzniká do stínu nebo před deštěm. Některé
tak edukativní ukázka druhů dřevin. kmeny mohou být opatřeny jednoduHřbet nosorožce je opláštěn a opatřen chými rytinami jeskynních kreseb zvízatravněnou vrstvou, která vzdáleně řat (mamut, nosorožec…). Jako protipřipomíná hustou srst zvířete - i zde pól těmto vhledům do dávné historie,
se snažíme osadit povrch odpovídající může být na některém kmeni QR kód,
kterým se lze mobilním zařízením připojit na stránky přibližující archeologický
výzkum z tohoto místa. Nejbližší okolí
skulptury je osázeno travinami a keři,
které se v době ledové na tomto území
mohly vyskytovat (opět je zde omezení
na rostliny, které jsou schopny vegetovat
i v současném klimatu). Nosorožec je
dominantou místa a díky jeho interaktivitě lze předpokládat, že návštěvníci
u něj budou chtít nějakou dobu setrvat. Proto navrhujeme zvážit osazení
místa lavicí. I ta může být pojata stylově
– několik kamenů s jednoduše upravenou sedací plochou (buď v blízkosti
nosorožce nebo i pod jeho břichem).
autoři: Roman Švejda a Lukáš Gavlovský

