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Vážení spoluobčané, těšil jsem se, že vás budu 
moci oslovit na začátku jara s nábojem optimi-

smu z ustupující pandemie coVId-19 a návratu k 
normálnimu životu v Praze tak, jak jsme jej znali před 
pandemií. Místo toho nás ale zasáhla další krize a po-
slední týdny nás zaměstnává snaha co nejlépe zvlád-
nout příchod statisíců válečných uprchlíků, které z 
jejich domovů vyhání ruská agrese. Rád bych po-
děkoval všem lysolajským občanům, kteří se do po-
moci, ať už jakoukoliv formou, zapojili. Toto je chvíle, 
která si naši solidaritu a pomoc skutečně zasluhuje. 
nicméně je důležité, aby naše pomoc byla také 
zodpovědná. Proto jsme od dubna otevřeli v ZŠ járy 
cimrmana adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny. 
chceme, aby se děti, které vyhnala válka z jejich 
domovů a škol a které přišly o své kamarády a ko-
níčky, co možná nejrychleji integrovaly do každo-
denního dětského života v Lysolajích. adaptační 
skupina je zamýšlena pro děti od 6 do 15 let. její 
náplní je výuka českého jazyka, volnočasové akti-
vity a možnost zajištění obědů pro děti. Pokud by 
se někdo z vás chtěl zapojit do činnosti adaptační 
skupiny, uvítáme jakoukoliv nabídku pomoci.   
hledáme neustále cesty, jak život v Lysolajích pro 
vás udělat příjemnější a jednodušší. součástí toho 
je, abyste vy jako občané byli v co největší míře 
infromování o dění v naší městské části, jednoduše 
jste se dostali k informacím, které chcete vědět a 
zařizování záležitostí na radnicí bylo pro vás co 
nejpohodlnější. Proto jsme pořídili novou elektro-
nickou úřední desku, která automaticky přebírá 
veškeré písemnosti přímo z webových stránek 
městské části. Můžete si zde třeba přečíst aktuální 
informace, poslední čísla Lysolajského zpravodaje, 
prohlédnout kalendář kulturních akcí, zjistit termíny 
přistavování kontejnerů, nahlédnout do mapy Ly-
solaj i zjistit aktuální informaci o teplotě v lokalitě. 
deska navíc funguje v tzv. invalidním režimu, aby 

ji jednoduše mohli ovládat naši hendikepovaní 
spoluobčané. novou úřední desku jsme pořídili 
z evropské dotace na digitalizaci státní správy.
Pokračujeme dále i v započatých stavebních projek-
tech. slavnostně jsme v březnu otevřeli obecní no-
vostavbu v ulici Květová, která bude sloužit zejména 
jako zázemí pro pracovníky naší udržby a garáže 
obecní techniky. Vedle toho se nám ale podařilo 
do projektu začlenit malý sociální byt pro občany, 
kterým hrozí ztráta bydlení. na někoho může nová 
stavba působit stroze a technicky, ale já na ni osobně 
oceňuji, že zapadá krásně do svého bezprostředního 
okolí a v ulici Květová nevyčnívá. její provoz bude na-
víc pro obec ekologicky i ekonomicky šetrný. stavba 
si celých 30 % svých energetických nákladů vyrobí 
sama díky fotovoltaické elektrárně na střeše. jako 
starostovi mi dělá velkou radost, že většinu údržby 
a oprav si v Lysolajích dokážeme zajistit sami a jen 
minimálně najímáme soukromé fi rmy. dáváme tak 
práci místním lidem, kteří mají k okolí vztah a žijí tu. 
s příchodem jara se rozběhne také celá řada staveb-
ních projektů, které zasáhnou náš život v Lysolajích. 
od května začne rekonstrukce ulice Šárecké údolí, 
která nám prochází doslova za humny a kterou 
jako lysolajští běžně využíváme. Rekonstrukce bude 
probíhat na etapy a budeme vás průběžně informo-
vat o harmonogramu uzavírek a změn v městské 
hromadné dopravě tak, jak je budeme dostávat 
od investora akce, kterým je hlavní město Praha.
další akcí, která se letos rozběhne je rekonstrukce 
pěší cesty z Lysolaj do Šáreckého údolí, která by 
nám měla usnadnit procházky a výběhy do Šárky. 
doufám, že jaro definitivně vtrhne do Lyso-
laj s plnou sílou a už se u nás usadí. a naše bio-
topové jezírko už nebude jenom pro trénované 
členy spolku otužilců a zdravého saunování. 

Krásné jaro vám všem.
 Ing. Petr Hlubuček, starosta
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dění V LysoLajích

Masopust v Lysolajích

Následky vichřice v Lysolajích... ...likvidace zasaženého stromu

Symbolické vyjádření podpory Tibetu a Ukrajině

Technická rodina se opět rozrostlaZ tváří uprchlíků pomalu mizí únava

...si málokdo nechal ujítSlavnostní otevření nového zázemí pracovníků údržby...
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zprávy z radnice

Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso-
laje se konalo dne 9. 3. 2022.

Zastupitelsto schválilo poskytnutí 
účelové dotace pro fotbalový oddíl 
Tj sokol Lysolaje ve výši 25 000 Kč na 
účast oddílu mladší přípravky na me-
zinárodním turnaji v italské Ravenně. 

V jarních týdnech se dostávají do  finále 
stavební práce na dvou objektech v 
rámci výstavby v lokalitě dolina - ko-
munitním   centru a mateřské školce.
V komunitním centru stavba za-
klápí podhledy, jsou zkompleto-
vané rozvody instalací, hotové 
obklady a zařizovací předměty hy-

gienického zázemí čekají na instalaci. 
na budoucí komunitní zahradě 
je navezena ornice, připravuje 
se provádění závlah a výsadeb.
na budově mateřské školky proběhla v 
minulém týdnu zátopová zkouška stře-
chy a je hotovo ohraničení venkovní hrací 
plochy, která navazuje na  třídy. na střeše 
objektu připravujeme další fotovoltaic-
kou elektrárnu, opět se bude jednat o 
22 panelů o celkovém výkonu 9,9 kWp.
dále plynule pokračují práce na byto-
vém domě a v dubnu bude v místě bu-
doucího náměstí osazena akumulační 

nádrž pro zadržování srážkových vod. 
nádrž bude mít objem 40m³ a bude 
zásobovat závlahový systém  náměstí, 
zahrady komunitního centra a parku.

novostavba objektu v Květové 
ulici určeného jako zázemí pro pra-
covníky údržby je dokončena a 
úspěšně absolvovala také kolaudaci. 
Po ní následovalo v neděli 27. 3. 2022 
slavnostní přestřižení pásky a komento-
vaná veřejná prohlídka budovy, kterou 
si nenechalo ujít několik desítek občanů. 

Ve spolupráci se spolkem Petanque 
club Lysolaje jsme získali grant ve 
výši 40 000 Kč na pořádání letoš-
ního Lysolajského běhu, který se 
uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2022.

Podařilo se nám i na rok 2022 zís-
kat dotaci na zajištění zpřístupnění 
a provoz školního hřiště ZŠ járy ci-
mrmana Lysolaje pro veřejnost. 

Zaměstnanci naší technické správy 
začali s přípravou Lysolaj na jaro. 
dochází tak k ošetření stávajících 
a přípravě nových výsadeb, údržbě 
zeleně, hřišť a veřejných prostranství. 
Začátkem května bude prove-
deno také kompletní čištění 
přírodního biotopu, během kte-
rého dojde k úplnému vypuštění, 
očištění dna a očištění a opravě 
uměleckého vodního pr vku.

dovolte mi, abych vám popřál krásné 
Velikonoce, příjemné prožití prvních 
jarních dnů a těším se 14. 5. 2022 
po dvouleté odmlce na osobní se-
tkání s vámi na největší kulturní 
akci v Lysolajích - slavnosti květů.

Ing. Petr Hlubuček, starosta 

Petanque club lysolaje

zdravíme příznivce hry petanque. všichni 
hráči, kteří si oblíbili francouzskou hru pe-
tanque se těší ze začínajícího jara s teplým 
počasím a prodlužujícími se dny. v tento čas 
vyrazí trénovat pod širé nebe a nebudou 
muset, tak jako v zimě a tmě, chodit na 
krytá petanquová hřiště do Únětic. Ovšem i 
tyto tréninky mají něco do sebe, vždy se mo-
hou posilnit dobrým Únětickým pivem. ale 
zima skončila, takže hurá ven na naše oblí-
bené petanque hřiště  U zázračné studánky. 
někteří chodí trénovat každý den odpoled-
ne, jiní mají tréninkové dny v úterý a pátek. 
všichni,  koho by tato hra zajímala, jsou vítá-
ni. někteří členové se od jara zúčastňují ce-
lorepublikových turnajů, ze kterých si v mi-
nulých letech odváželi i cenné trofeje. Takže 
i letos jim budeme držet palce, ať se jim daří.

všichni členové spolku pc Lysolaje jsou 
zváni na valnou hromadu, která se 
bude konat 24. 4. 2022 od 16:00 hodin 
na hřišti U zázračné studánky, po níž 
bude následovat také „aprílový“ turnaj. 

Ještě před prázdninami se 17. 6. 2022 v 16 
hodin sejdeme při předprázdninovém tur-
naji „Hurá na prázdniny“. Je to turnaj, kde 
si nejen zahrajeme, ale za příznivého počasí 
případně ogrilujeme klobásu nebo buřtíka.

přejeme všem krásné jaro.

Platba Místních       
PoPlatků 

Upozorňujeme občany městské části, že ter-
mín pro zaplacení poplatků za psy a proná-
jem obecních pozemků vypršel 31. 3. 2022. 

dle nově platných nařízení musí úřad hned 
po vypršení tohoto termínu vystavit všem 
občanům, kteří poplatek včas neuhradili 
platební výměr a navýšit výši poplatku. 

pokud jste dosud poplatek nuhradili, tak 
přijďte na ÚMČ dát své věci do pořádku. 
druhou možností je platba na účet, kdy 
vám číslo účtu a variabilní symbol rádi 
sdělí zaměstnanci ÚMČ na tel. 220 921 959.
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zŠ Járy ciMrMana 

Během ledna jsme se ve škole spíše za-
měřovali na uzavírání známek, ale přesto 
výuku zpestřila například účast 5. B v 
tvořivé výzvě nově otevírané pražské 
galerie Kunsthalle, při níž děti v rámci 
dvou hodin výtvarné výchovy sestavily 
svůj „kabinet kuriozit“ s názvem ha-
rampádí na papíře. co všechno je na 
dně našich šuplíků? Kolik věcí máme 
a zároveň je nepotřebujeme? I k těmto 
otázkám práce na společném díle vedla.
na konci ledna jsme úspěšně završili 
první pololetí, což většina tříd oslavila 
slavnostním předáním vysvědčení na 
zajímavých místech. Prvňáčci si pro 
svá vysvědčení vyšli pěšky z Lysolaj 
přes Šárecké údolí, osadu Baba a do-
šli až do dejvic na bowling v Bílé ulici. 
na bowlingu se rozdělili do skupin a s 
pomocí mantinelů sráželi na třech dra-
hách jednu kuželku za druhou. Za ka-
pesné si dopřávali na baru pití a malé 
občerstvení. některé děti se utkaly i ve 
vzduchovém hokeji. doma pak nadšeně 
vyprávěly své zážitky rodičům. jejich ra-
dost byla umocněna samými jedničkami.
Žáci druhé třídy obdrželi vysvěd-
čení na netradičním místě, kterým 
byl Podmořský svět v holešovicích. 
společnost tak dětem dělali žraloci, 
perutýni, rejnoci, korálové rybky  a 
jiné druhy ryb, o kterých se díky prů-
vodci dozvěděly spoustu zajímavostí.
Třetí třída si šla rozdat pololetní vysvěd-
čení do knihovny ČZU na výstavu Ko-
menský v komiksu. Ve škole se nejprve 
na jana amose připravili. Zajímalo je 
především jeho dětství, mládí a jeho 
nejvýznamnější díla. Procházka nahoru 
na suchdol všem okysličila mozkové 
závity a přiměřená námaha do schodů 
do kopce utlumila přebytečnou energii 
některých jedinců. V knihovně byli při-
jati a uvítáni velmi mile a vstřícně jako 
vážení hosté. dostali k dispozici krásnou 
prosklenou posluchárnu, kde si připra-
vili pracovní list zaměřený na to, co jim 
utkvělo v hlavě z vyprávění o janu amosi 
Komenském. co si nepamatovali, zjišťo-
vali na výstavních panelech s komiksově 
zpracovanými informacemi o životě a 
díle jana amose. Vyplnili, co se dalo, a 
za odměnu si rozdali vysvědčení. na pa-
mátku významného dne všichni dostali 

pohárek s obrázkem areálu ČZU a tužku.
Čtvrtá třída sice zůstala ve škole, ale den 
si zpestřila vycházkou do houslí. Zasta-
vovali se u jednotlivých zde umístěných 
panelů a za jejich pomoci luštili křížovku.
Třída 5. a se v den předávání pololet-
ního vysvědčení přesunula pěšky ze 
základní školy v Lysolajích do dejvic 
na bowling. cesta proběhla v duchu 
volného povídání a vyprávění, a tak 
jim utekla velice rychle. následovala 
samotná hra, která se neobešla bez po-
křikování, fandění a následně i trochy 
zklamání a jásotu. samotný bowling byl 
o to zajímavější, že děti i učitelé měli 
možnost zakoupit různé pochutiny a 
klábosit nad sklenkou různých neal-
koholických nápojů. Po napínavé hře 
se všichni rozloučili a odjeli oslavovat 
svá hodnocení se svými nejbližšími.
Žáci 5. B si tento den užili na ledové 
ploše, kde si vybruslili svá vysvědčení.
Pololetní vysvědčení – první na 2. 
stupni – dostali šesťáci ve své třídě a 
pak všichni společně s paní učitelkou 
třídní vyrazili zabruslit si na kluziště na 
Letnou. hodina strávená na ledové ploše 
v rytmu hudby jim rychle uběhla, kluci 
i holky si užili legraci a občasný pád 
jim rozhodně dobrou náladu nezkazil.
sedmá třída se nejprve ve svižném 
tempu skrze stromovku z  Bubenče 
přesunula do holešovic. Zde v Plane-
táriu vzhlížela do kopule na program 
Voyager, který zachycuje cestu dvou 
kosmických sond, jež započaly svou 
misi v roce 1977, aby prozkoumaly 
nejvzdálenější zákoutí sluneční sou-

stavy: jupiter, saturn, Uran a neptun 
s jejich měsíci. Poté jim bylo v prosto-
rách Planetária rozdáno vysvědčení.
Ve středu 2. února zhlédla 6. třída před-
stavení Záhada hlavolamu v divadle Mi-
nor. Šesťáky akčně pojatý příběh ztvár-
něný na jevišti (i v hledišti) velmi bavil. 
divadelní představení bylo doplněno 
vědomostním kvízem určeným dětským 
divákům a v něm uspěl náš žák Štěpán 
janda. Byl herci pozván (ještě s žákem 
jiné školy) na pódium, kde se zúčastnil 
před zraky celého jeviště soutěže o titul 
Velkého Vonta, který nakonec získal. jako 
odměnu si odnesl hlavolam ježka v kleci 
a šesťáci divadelní zážitek, okořeněný 
soutěžním výkonem jejich spolužáka. 
13. února se vydala pod vedením tří 
instruktorů 8. třída doplněná několika 
žáky 7. a 9. třídy v počtu 23 na týdenní 
lyžařský výcvik do strážného v Krkono-
ších. Provázelo je počasí slunečné, deš-
tivé, ale i velmi větrné. na sjezdovce se 
proháněli v dopoledních i odpoledních 
hodinách, kdy si většina z nich osvojila 
moderní styl lyžování, carving. Ve středu 
odpoledne se vydali na pěší výlet do 
Vrchlabí. Čtvrteční den jim ztížilo nepří-
znivé větrné počasí, které jim dovolilo 
pouze odpoledne krátkou procházku 
spojenou s hraním her na louce. Lyžařský 
kurz proběhl bez nemocnosti a úrazů 
účastníků, takže z tohoto hlediska se 
zařadil k  jednomu z  nejúspěšnějších.
Žáci sedmé třídy se 15. února vypravili na 
komentovanou procházku Prahou, kde 
jim byly představeny některé zajímavé 
památky Pražského hradu a Malé strany. 
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MŠ paMpeLiŠka                                                                                                                                         
                
Vážení čtenáři, máme samé dobré 
zprávy, protože se nám daří. Pro děti 
můžeme připravovat exkurze a pestré 
programy, počasí nám umožňuje být 
více venku. seznamujeme se s rodiči, 
které potkáváme bez respirátorů a ko-
nečně je vidíme v celé kráse. Mluvíme 
s dětmi o událostech, které se aktuálně 
ve světě dějí, zdůrazňujeme potřebu 
vzájemně si pomáhat. Mluvíme o emo-
cích, pocitech, potřebách a jistotách, 
které nás aktuálně provázejí životem. 

Programy
Čerstvým zážitkem, který děti zažily, 
bylo setkání s opravdovou liškou. děti 
měly příležitost vidět, cítit a dozvědět 
se mnohé o jejím životě. navštívili jsme 
Planetárium ve stromovce, kde děti vi-
děly projekci cosmorama - projekci na 
kopuli o průměru 23,5 metru – opravdu 
velkolepý zážitek. s dětmi rády chodíme 
do Villy Pellé, tentokrát děti navštívily 
výstavu k výročí narození Radka Pilaře 
a poté workshop. do školky se vrátily 

s obrázky, které byly uměleckými dílky a 
zajisté zdobí nejednu domácnost. Čeká 
nás také workshop v Rudolfinu Pelíšek 
plný bicích. Tyto programy většinou ab-
solvují starší děti, ale nezapomínáme 
ani na naše mladší. Pro ně připravujeme 
akce spíše v Lysolajích. Zapojili jsme MŠ 
do projektu Praha kvete a v dubnu zalo-
žíme hmyzí záhon plný barevných květin, 
na což se moc těšíme. nyní je zahrada 
po zimě trochu smutná, budeme se tedy 
těšit na první kvítky, doufáme, že potěší 
i kolemjdoucí. dalším zajímavým pro-
gramem bude projektový den Les. Pan 
Kobr zavede děti do houslí a ukáže jim, 
co umí stromy a čeho si běžně v lese 
nevšímáme. do školky za námi přijedou 
ještě divadla, která máme moc rádi. Če-
kají nás tradiční programy s rodiči na 
zahradě – jarní dílna, rozloučení s před-
školáky, ale to už jsem moc vepředu. 

Setkání s rodiči
V  únoru jsme uskutečnili on-line se-
tkání se zájemci o umístění dětí do 
školky pro další školní rok. Přestože 
osobní setkávání jsou vždy příjemná, 
musím podotknout, že i setkání 
s  rodiči přes kameru nebylo marné. 
Bylo setkáním plným otázek, diskuzí a 
očekávání. schůzku pro rodiče před-
školáků jsme uskutečnili osobně ve 
školce a řekli si vše podstatné k tomu, 
abychom děti zdárně „dovedly“ k  zá-
pisu a poté do školy. je pro nás důležité, 
abychom děti připravili tak, aby se ve 
škole cítily spokojeně, a aby mohla paní 
učitelka plynule navázat na naši práci.

Zápis 
Informace k  zápisu na školní rok 
2022/2023 postupně zveřejňujeme na 
webových stránkách ms-lysolaje.cz. nyní 
jsou ke stažení kritéria a žádost k při-
jetí. Zápis se bude konat 3. a 4. května 
2022 v čase 15:00 – 17:00 hodin v MŠ 
Pampeliška, Mateřská 104. je potřeba 
předem si telefonicky domluvit kon-
krétní den a čas zápisu – předání řádně 
vyplněné Žádosti o přijetí (tel. 734 818 
447). V průběhu dubna napíšeme no-
vým uchazečům – dětem i rodičům – co 
je potřeba, aby děti uměly, než začnou 

chodit do školky. Tak jako se my snažíme 
předat připravené předškoláky, prosíme 
rodiče, aby nám předali děti připravené 
na zahájení předškolního vzdělávání. 

doufáme, že jaro nám přinese svěží vítr, 
slunce a hodně energie do našich myslí 
a srdcí. Těšíme se na všechno nové. Tě-
šíme se na setkávání. Těšíme se z radosti, 
kterou můžeme s dětmi ve školce sdílet. 

Přejeme všem klidné dny. 
Kolektiv MŠ Pampeliška

jejich kroky ovšem měly konkrétní cíl, 
a to Klementinum, v němž si nejprve 
prohlédli Zrcadlovou kapli a poté si 
vyslechli přednášku na téma Písemni-
ctví a vývoj knihtisku. Zajímavé téma 
završila dílna, kde si žáci vyzkoušeli psát 
brkem historické a neviditelné písmo, 
což je velmi zaujalo. Maminky by se asi 
podivily, jak najednou všem šlo žeh-
lení. Když totiž papír vyžehlili, čímž ho 
zahřáli, neviditelné písmo se objevilo.
24. února proběhl  ve školních druži-
nách již tradiční karneval. děti i paní 
vychovatelky si připravily krásné 
kostýmy a všichni si užili odpole-
dne plné her, soutěží, hudby a tance. 
Začátek března byl spojen s přednáš-

kami ve škole, kdy k nám nejprve zavítal 
přednášející s tématem Energetická gra-
motnost. Žáci 8. a 9. třídy byli seznámeni 
s energetickou situací v ČR v současnosti, 
s typy elektráren a s obnovitelnými i ne-
obnovitelnými zdroji energie. dále jim 
byla představena společnost ČEPs, jedná 
se o provozovatele elektroenergetické 
přenosové soustavy na území ČR, která 
je propojena s evropskou soustavou. 
další den proběhla přednáška o au-
tismu, nejprve se žáci 4. až 9. třídy 
mohli vyjádřit, jak se dle jejich vě-
domostí autistický člověk projevuje. 
Poté jim bylo vysvětleno, že někdy 
autistu ani nepoznají. V  přednášce 
uzpůsobené pro mladší a starší žáky 

se dozvěděli o autistickém spek-
tru, fungování mozku a dalších za-
jímavostech spojených s  autismem. 
Závěrem vyplynulo z  příjemného 
vyprávění jedno ponaučení, aby-
chom byli tolerantní k  odliš-
ným projevům lidí s  autismem.
do životů nás dospělých i našich 
dětí zasahují více či méně udá-
losti odehrávající se na Ukrajině. 
naše škola se též chce zapojit do pomoci 
tím, že uspořádá 28. dubna jarní trh. 
Zakoupením zde prodávaných výrobků 
můžete udělat dobrý skutek, neboť vý-
těžek z trhu poputuje na pomoc Ukra-
jině. jste tedy všichni srdečně zváni..

 Jana Skuhravá
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SLAVNOST KVĚTŮ – 33. ročník 
Sobota 14. 5. 2022 od 14:00 hodin 

Přírodní památka Housle 
 

Po dvouleté přestávce se na vás těšíme. 
Přijďte se bavit a odpočívat! 

Vystoupí tradiční i netradiční účinkující! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doprovodný program: 
 
 
 
 
 

Sólista na ukulele, hasičská a středověká střelnice, 
facepainting, činnost kroužku Mladý hasič záchranář, 

poníci a další zvířátkové překvapení, divadélko 
Vysmáto, výtvarné dílny, skákací hrad, bublinkový a 

balónkový workshop, žongléři, dřevěný kolotoč, dobré 
pití a jídlo a mnohem více zábavných atrakcí.  

 

 Vystoupení dětí ze školky a školy  
 Docenti (country)  

 SO FINE (pražský rock pop s charismatickým 
zpěvákem z Liverpoolu)  

 Strahov (taneční rocková hudba)  
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pOMOc UkraJině

Lysolajští občané se většinou aktivně 
zajímali o možnou pomoc osobám za-
saženým válkou na Ukrajině. samotná 
sbírka  materiální pomoci pak proběhla 
16. března 2022. Všem, kteří přispěli, a 
stále ještě přispívají potřebnými věcmi 
velmi děkuji. Vaše pomoc přispěla k 
tomu, že jsme mohli poskytnou uprch-
líkům nejen střechu nad hlavou a po-
stel, ale i peřinu a voňavé povlečení, 
základní hygienické potřeby   a oble-
čení, ale i něco dobrého k snědku a pití.
děkuji moc za vaši pomoc.

Uprchlíci v Hasičárně
díky velkému množství Lysolajských, 
kteří nezištně poskytli pomoc a kterým 
chci touto cestou  moc poděkovat, jsme 
mohli jako Městská část Praha-Lysolaje v 
pátek 18. 3. 2022 nahlásit, že v sále naší 
hasičské zbrojnice je připraveno zázemí 
pro 15 uprchlíků.  a tak když nás  v so-
botu ve 20:00  hodin zavolali z krizového 
centra, že k nám do hodiny  až dvou  po-
šlou 14 lidí, čekala nás nová zkušenost. 
Z předchozí doby jsem   věděla jaké 
to je ubytovat lidi po povodni, která 
nás taky tady postihla, ale tohle pro-
stě bylo jiné a navíc v cizím jazyce. 
První  hasičské auto přijelo v půl desáté 
večer a za jeho okny bylo vidět vystra-
šené a unavené obličeje dětí a dospělých. 
druhé auto přijelo vzápětí, a stejný ob-
rázek. Když jsme všem pomohli z aut a 
vynesli jejich věci nahoru do hasičárny, 
výraz v obličejích se změnil, bylo vidět 

úlevu, často i úsměv. Všichni byli oči-
vidně rádi, že si mohou v klidu a teple 
vydechnout a jejich zrak vysloveně 
přitahovaly postele. Velmi dojemný 
obrázek. jako na skautském táboře 
jsem rozdělili postele a vše potřebné. 
Všichni si dali teplý čaj a bábovku nebo 
koláč, které upekli místní, děti dostaly 
hračku, aby se v přátelském prostředí 
trochu uklidnily a pak už se všichni 
uložili k nočnímu odpočinku, protože 
něco tak přirozeného, jako je klidný 
spánek jim dlouho nebylo dopřáno. 
nejmladšímu, čtyřletému Koljovi, který 
přijel se dvěma bratry a maminkou a nej-
starší paní, 62leté babičce, se vůbec po 
vypjatých zkušenostech nedařilo usnout.  
o to radostnější bylo, když jsem na druhý 
den ráno přišla pomoci se snídaní a slyšela 
jen pochrupávání  a klidné oddechování. 
našim čtrnácti Ukrajincům se v Ly-
solajích moc líbilo a opravdu byli 
vděčni  za to, co jsme jim poskytli. 

hned druhý den se hrnuli do práce, 
marně   jsem jim vysvětlovala, že 
je neděle a úřady mají zavřeno. 

Zažili tady spousty hezkého jak v hous-
lích u ohníčku, tak na fotbalovém hřišti 
při tréninku. největší radost byla, když 
zjistili, že v hasičárně je wifi a proto nejen 
mohou komunikovat s domovem, ale 
mohou se i připojit do školy a na dálku 
studovat, což opravdu celou dobu do-
držovali, tedy do doby, než jim školu v 
charkově zničil tank. naši uprchlici k nám 
cestovali dva dny vlakem a tři dny auto-
busem z Kyjeva, charkova a Záporoží. 
Ty příběhy co vyprávěli si sotva do-
vedeme představit, ale nikdo z nás 
by je nechtěl na vlastní kůži prožít. 
Ve čtvrtek 24. března večer se podařilo 
sehnat 4 byty v Komořanech v hydro-
meteorologickém ústavu, a tak v pátek 
ráno jsme díky hasičům mohli všechny 
převézt z provizoria do skutečných 
bytů. nikomu se nechtělo opouštět, jak 
sami říkali, „jejich hasičárnu“, o kterou 
se opravdu za ten týden vzorně sta-
rali. Po pravdě, bylo slzavé údolí a byli 

nám všem vděční, že mohli být právě 
zde a jejich první útočiště bylo právě 
v Lysolajích, kde o ně bylo dobře po-
staráno. heslo dne „když možu, tak 
pomožu„ si osvojili všichni.   Převoz 
dopadl dobře, jejich nové působiště je 
hezké a hlavně, budou mít víc soukromí. 
ještě vtipná vsuvka nakonec. Když na nás 
čekalo vedení v Komořanech, nestačili se 
přítomní divit, co to vidí... Z hasičských 
aut  vyskákaly děti, všechny měly luk a 
šípy, prostě lysolajští indiáni.  Pozůstatek 
hry v houslích s Lukašem Zapletalem.... 
a ten luk tady prostě nemohly nechat. 
Taková byla naše první zkušenost, 
první setkání. V současné době je v 
hasičárně připraveno útočiště pro dal-
ších potřebné. Velmi děkuji za vaši po-
moc i za věci, které stále nosíte.   Bez 
nich by se naši noví přátelé neobešli.

Michaela Císařová
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za HUMny
.
Volnočasový areál na Ladronce má no-
vou dominantu a orientační bod. Uni-
kátní socha ocelový běžec se tyčí v parku 
poblíž Vypichu. jejím autorem je sochař
Michal Gabriel. Čtyřmetrovou plastiku 
má Praha 6 bezplatně zapůjčenou na rok 
a půl. o nápadu umístit do areálu hod-
notné výtvarné dílo, které by se mohlo stát
jeho symbolem, uvažovala Praha 6 již 
delší dobu. díky zapůjčení sochy si 
má nyní možnost tento nápad ověřit.

Petřiny budou mít nové centrální ná-
městí, nahradí obchodní dům ze 70. let.
V rámci urbanisticko-architektonické 
soutěže odborná porota zvolila návrh 
architekta josefa hlavatého ze studia 
hlavatí architekti. nově navržené ná-
městí by mělo přirozeně navazovat na 
projekt multifunkčního domu s byty, su-
permarketem a dalšími službami, které 
využijí dvě plná podlaží objektu. Projekt, 
za nímž stojí společnost cPI Reality a 
který vzniká mj. na základě konzultací 
s městskou částí, bude z velké části 

realizován na místě stávajícího, avšak 
zastaralého obchodního domu, jehož 
přeměna je v území více než žádoucí.
Vítězný návrh nyní investor zpracuje do 
dokumentace pro územní řízení, jehož 
zahájení se předpokládá letos na jaře.

od 28. března do 1. července 2022 Letiště 
Praha uzavřelo hlavní vzletovou a přistá-
vací dráhu 06/24, veškerý letecký provoz 
bude probíhat na vedlejší dráze 12/30 v 
obou směrech, a to včetně nočních letů. 

Městská část Praha 6 získala stavební 
povolení k rekonstrukci bývalé nádražní 
budovy v Bubenči, kde má vzniknout 
kulturní a volnočasové centrum stanice 
6. Firmu, která rekonstrukci provede, 
bude městská část hledat prostřednic-
tvím veřejné zakázky. Tendr by mohl být 

vyhlášen letos. na chystané rekonstrukci 
objektu by se měl budoucí nájemce 
ideově podílet, uvedla radnice už dříve.
stanice 6 by v objektu v Goetheho ulici 
měla nabídnout služby komunitního 
centra, v kulturním sále by se měly po-
řádat koncerty a výstavy a v plánu je i 
vznik bistra. Provozovateli centra budou 
Richard Preisler, Martin Kontra a Martin 
Krb. jejich projekt stanice 6 zvítězil v 
roce 2019 ve veřejné soutěži, kterou rad-
nice vyhlásila. nádraží jim bude prona-
jato na deset let za 100.000 korun ročně.

V termínu 11. 4. 2022 - 5. 6. 2022 pro-
běhne rekonstrukce vozovky, vyrov-
nání obrubníků a kanalizačních vpustí, 
přeložky a nové přípojky inženýrských 
sítí, oprava chodníku a oprava mostu 
přes Šárecký potok na komunikaci 
horoměřická. jízdní řády a trasy au-
tobusových linek 161, 312 zůstávají 
zachovány. Může však docházet ke 
zdržení dopravního provozu, neboť 
na inkriminovaných úsecích bude do-
prava řízena signalizačními světelnými 
zařízeními a bude tak vedena kyvadlově.

V průběhu měsíce května za-
počne dlouho odkládaná a oče-
káváná kompletní rekonstrukce 
komunikace Šárecké údolí. Rekon-
strukce bude prováděna na etapy. 
o plánovaných uzavírkách komunikace 
a výlukách v jízdních řádech Mhd vás 
budeme informovat prostřednictvím 
webových stránek, jakmile budou infor-
mace o jednotlivých etapách k dispozici. 
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Zoologická zahrada
Příchod luskounů nebo otevření no-
vého Pavilonu goril – na tyto a další 
novinky se mohou návštěvníci těšit v 
nadcházející 91. sezóně, kterou v so-
botu 26. 3. 2022  slavnostně zahájila 
pražská Zoo. stěžejním tématem akce 
byla také sbírka na pomoc zoologickým 
zahradám na Ukrajině a programy pro 
uprchlé ukrajinské rodiny. Vše nejlepší 
do nové sezóny pak pražské Zoo po-
přáli primátor hl. města Prahy Zdeněk 
hřib a jeho náměstek Petr hlubuček. 

Botanická zahrada
Výstava exotických motýlů 2022 aneb 
motýli pod drobnohledem tak, jak je 
neznáte.
Během letošní výstavy budete moci ob-
divovat, jako každý rok, krásu motýlích 
křídel, půvabný let i tajuplnou přeměnu 
kukly v dospělého motýla. neméně za-

jímavé jsou rovněž detaily ve stavbě 
motýlího těla, na které se speciálně při 
letošní výstavě zaměříme. Poodhalíme 
rovněž stavbu motýlích křídel, ukážeme, 
jak vypadají například oči, nohy nebo 
tykadla u housenek a dospělých motýlů. 
nevynecháme ani sosáky motýlů, jejich 
zajímavou strukturu a to, jak vypadají 
ústa housenek. Přesvědčíte se, že krásná 
jsou nejen křídla motýlů, ale že i další 
části jejich těl skrývají půvabné struktury.
Výstava se uskuteční ve skleníku 
Fata Morgana.  otevírací doba skle-
níku: ÚT - nE, svátky 9:00 - 19:00 ho-
din, Pondělí -  ZaVŘEno (výjimka 
v pondělí 18. 4., skleník otevřen).

Praha-Suchdol
Velikonoční koncert pro Harfu v 
podání harfenistky KATARÍNY ŠEV-
ČÍKOVÉ – úterý 12. dubna 2022 od 18 
hodin v sále Kc Půda. Vstupné 100 Kč, 

rezervace: kc-puda@praha-suchdol.cz.
Praha 6 
Velikonoční koncert: Carmina Burana
Praha 6 zve širokou veřejnost na Veli-
konoční koncert v národní technické 
knihovně. V pondělí 18. 4. 2022 od 
19:00 do 21:00 hodin. Vstup zdarma.

Kreativní sebepoznávací workshop 
Živly v nás
Zveme vás na květnové prožitkové 
malování s prvky arteterapie.  od 14. 
5. 2022 do 15. 5. 2022 vždy od 10:00 
do 16:00, na Beránce 57/2. Živly voda, 
oheň, vzduch a země jsou patrně nej-
starším systémem pokoušejícím se 
popsat našI realitu jako celek, jenž se 
nám dochoval. My se podíváme na své 
živly prostřednictvím vlastních obrázků 
a tvorby. co se nalézá uvnitř, předáme 
ven na papír. Pojďte společně s námi 
objevovat tyto skryté energie a kvality.

Tip na výLeT

Kalvárie na Ostré
Barokní poutní místo se nachází na vrchu 
Kalvárie nad obcí ostré, která je vzdálena 
1,5 km od Úštěku na Litoměřicku. soubor 
objektů nechal v letech 1703-07 vysta-
vět Václav Růžička, hejtman zdejšího je-
zuitského panství se sídlem v Liběšicích. 
Za autora stavby je považován známý 
barokní stavitel italského původu octa-
vio Broggio (1670 v Čížkovicích –   1742 
v Litoměřicích), avšak tato skutečnost 
není písemnými prameny doložena. 
Přístupovou cestu k hoře lemují již 
od vsi ostré výklenkové kaple křížové 
cesty z období baroka a klasicismu. 
cesta symbolizuje biblickou Zahradu 
getsemanskou a ústí na spodní terasu 
objektu. odtud stoupá na vrchol mo-
numentální pískovcové schodiště s 
výklenky a pozůstatky barokních soch.
nezaměnitelné panorama tvoří tro-
jice kaplí – mezi bočními totožnými 
kaplemi nalezení a Povýšení sv. Kříže je 
umístěna podélná kaple Božího hrobu.
slavná pouť se zde konávala vždy 
3. května a někteří poutníci, horliví 
ve své víře, zdolávali kdysi schodi-
ště vedoucí ke kaplím po kolenou. 
V roce 2005 se poutního areálu ujala 
společnost pro obnovu památek 

Úštěcka. Ta si dala za cíl zabránit po-
stupující devastaci a zachovat toto 
přitažlivé místo pro další generace. 
Příležitostně se zde pořádají i kulturní 
akce (např. divadlo na schodech). Změny 
k lepšímu jsou zde patrné každým ro-
kem. V roce 2011 byla zcela obnovena 
křížová cesta včetně obrazové výzdoby.
Z vrchu je krásný výhled, zejména na 
Úštěckou kotlinu a České středohoří.
automobilem se dá nejblíže do-
jet pod vrch, resp. na parkoviště u 
jihovýchodního okraje vsi ostré. 
dál už musíte pěšky. Když už budete 

v tomto kraji, doporučuji navštívit 
Kravaře, kde je už skoro legendární  
Restaurace, ve které se nachází na 
konci vsi po levé straně hlavní sil-
nice na Úštěk. nabízí domácí kuchyni. 
Vaří tu řeznický mistr, takže tu 
na vegetariány příliš nemyslí.
a od dubna bude také v provozu 
zdejší Vísecká rychta, zachovalé velké 
roubené stavení v osadě Víska v obci 
Kravaře, které bylo upraveno jako po-
bočka Vlastivědného muzea a galerie 
v České Lípě s expozicí lidového umění. 

f.
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Fotosoutěž 

Milé fotografky, milí fotografové!

z mnoha příspěvků na téma Jarní tání, jež 

dorazily do redakce Lysolajského zpra-

vodaje, odbornou porotu naší fotosou-

těže nejvíce zaujalo stavění sněhuláka 

od kateřiny duškové. 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: 

Malebná zákoutí

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. 

rozloučení

paní Monika Leinveberová zesnula

dne 27. 2. 2022 ve věku 58 let.

paní Jana Jíšová zesnula

dne 30. 3. 2022 ve věku  nedožitých 80 let.

Žily tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

 bIo kontejnery Mč

ÚTerý 19. 4. 2022

ul. poustka, zO v Háji

pondělí 25. 4. 2022

zO zavážky - spodní ulice

pondělí 2. 5. 2022

nad podbabskou skálou x k vinici

pondělí 9. 5.  2022

zO Sadová

pondělí  16. 5. 2022 

ul. květová, zO Laťka

pondělí 23. 5. 2022 

Hřebenová 181/16

pondělí 30. 5. 2022

zO zavážky - prostřední ulice

pondělí 6. 6. 2022 

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

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

velkoobjeMovÉ kontejnery

Úterý 26. 4. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

Hřebenová 181/16

Úterý 10. 5. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Úterý 31. 5. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

ul. dolina, otočka MHd

Úterý 21. 6. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

 bIo kontejnery MhMP

Sobota 30. 4. 2022

13:00 - 16:00 hodin

ul. podholí

Sobota 28. 5. 2022

13:00 - 16:00 hodin

ul. poustka, zO v Háji

svoz nebezPečnÉho odPadu 

Čtvrtek 2. 6. 2022, 18:00 - 18:20 hodin 

ul. Hřebenová (u č. 16)

Čtvrtek 2. 6. 2022, 18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Úterý 14. 6. 2022 18:30 - 18:50 hodin

v podbabě x v Šáreckém údolí 

( u restaurace na Břetislavce)
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SdH LySOLaJe

V  současné době je činnost jednotky 
ovlivněna uprchlickou krizí z  důvodu 
války na Ukrajině. na žádost hlavního 
města Prahy jsme poskytovali 
podporu přímo v  Kongresovém 
centru Praha a byly na sále hasičské 
zbrojnice ubytovány ukrajinské ženy 
s dětmi. I ženy se podílely na přípravě 
hasičské zbrojnice a pomáhaly při 
organizování sbírky na podporu 
Ukrajiny, kterou pořádala městská 
část. Lukáš Zapletal se stal průvodcem 
ubytovaných uprchlíků po Lysolajích 
a dětem i dospělým nachystal několik 
příjemných poznávacích procházek. 

dále jsme drželi pohotovost na vlastní 
zbrojnici, a to hlavně ve zvláště větr-
ných lednových a únorových dnech, 
kdy jsme řešili popadané stromy a utr-
žené plechy ze střech budov. Při dalších 
pohotovostech jsme byli k  dispozici 
operačnímu středisku jak pro případ 
mimořádné události, tak pro případ 
nutné podpory s  uprchlickou krizí.

V posledních dnech jsme z důvodu vel-
mi suchého počasí vyjížděli k několika 
požárům jak v přímo u nás v Lysolajích, 
tak i v okolí. nejprve se jednalo o požár 
polního porostu přímo ve stráni nad 
hasičárnou směrem k areálu ČZU. Poté 
jsme ve 2 hodiny v noci zasahovali u po-

žáru odpadu v neobydlených budovách 
v sedlci a nakonec byla naše jednotka 
vyslána operačním střediskem do ob-
lasti kostela u sv. Matěje, kde v nedale-
kém kopci hořela tráva a křoviny. Mimo 
tuto aktivitu jsme se samozřejmě věno-
vali i výcviku a členové jednotky pod-
stoupili kurz obsluhy motorových pil.

na jaře nás opět čeká pomoc za-
městnancům údržby s  čištěním po-
žární nádrže a také každoroční sběr 
železného šrotu, o kterém budeme 
samozřejmě včas informovat. Bude-
me moc vděčni za vaši spolupráci.

Členové SDH Lysolaje

MLadý zácHranář

Kroužek Mladý hasič záchranář se koná 
pravidelně každý čtvrtek.  V zimě se 
děti scházely v sále hasičské zbrojnice. 
Učí se rozhazovat hadice, uzle, 

zdravovědu, ale i teorii k  činnostem, 
které celoročně děláme. U starších 
dětí proběhl výcvik práce v zakouřené 
místnosti. se zatemněnou maskou a 
v  bojákách musely prolézt po hadici 
náročným terénem. Letos jsme s dětmi 
jeli do Krušných hor. noční výlety na 
běžkách i večerní lyžování. někteří 

stáli na běžkách poprvé. ale zvládli to 
všichni bez zranění a s úsměvem. Věřím, 
že se těší na další zimní soustředění.  
Při hezkém počasí se snažíme být 
venku a starší děti se připravují na akci 
„jeskyně“. Všichni musí umět dokonale 
práci s  lanem a pomůckami. Proběhla 
víkendovka s  bazénem, bowlingem 
a soutěží o putovní pohár.   V  bazénu 
se děti učí vodní záchranu i základy 
potápění. soutěž o putovní pohár 
připravují děti, které si pohár odnesly 
naposledy. Tím se učí organizaci. dále 
si děti opakují KPR a maskování zranění, 
které budou ukazovat zájemcům jako 
každý rok při slavnosti květů. jen 
co nám počasí dovolí práci s  vodou, 
přestěhujeme se na hřiště, které pro nás 
městská část postavila. V plánu je letní 
soustředění okna, kam jezdíme řadu let. 
soustředění je zaměřeno na horskou 
záchranu a první pomoc. Veškerou 
činnost, kterou děti učíme, musí správný 
hasič umět. dětem se můžeme věnovat 
díky podpoře MČ i sdh Lysolaje. Počet 
dětí v kroužku napovídá, že je to i baví.

dvouměsíčník Lysolajský zpravodaj

periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

praha–Lysolaje, kovárenská 8/5, 165 00 

praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 2. 6. 2022 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 18. 5.  2022

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

žIvotní jubIlea

paní zdenka novotná - 80 let

pan ivo Trnka - 70 let

paní Božena Jakoubková - 85 let 

paní Stanislava Buriánová - 80 let

paní Jiřina Tesařová - 93 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

sběrnÉ dvory

informace o provozní době sběrných dvorů hl. 
m. prahy v období velikonočních svátků. 

Čtvrtek 14. 4. 2022                                                                  
standardní provozní doba 8:30 – 18:00

pátek 15. 4. 2022                                                                         
zavřeno – státní svátek

Sobota  16. 4. 2022                                                                     
zavřeno

neděle  17. 4. 2022                                                                     
zavřeno

pondělí 18. 4. 2022                                                                        
zavřeno – státní svátek

Úterý 19. 4. 2022                                                                       
standardní provozní doba 8:30 – 18:00
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Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

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

 zahradybaobab

nOvá Úřední deSka

Každodenní složitá manipulace s úřed-
ními dokumenty, resp. jejich tzv. vyvě-
šování a stahování z úřední desky už je 
minulostí. Úřad naší městské části pořídil 
z evropských fondů novou elektronickou  
úřední desku, která nahradila tu zasta-
ralou, na niž navíc již vzhledem k ome-
zené kapacitě nebylo možno umísťovat 
současně plné znění všech papírových 
sdělení tak, jak bylo v daný moment ze 
zákona třeba. díky novým technologiím 
je deska přímo propojena s novými 
webovými stránkami městské části, ze 
kterých čerpá aktuální data a informace. 
neslouží však pouze jako úřední deska 
s dokumenty, ale poskytuje daleko více 
pro vás zajímavých informací. například 
zde naleznete archiv starších i aktuálních 
čísel Lysolajského zpravodaje, termíny 
plánovaných společenských akcí a pří-
stavování kontejnerů a mnoho dalšího. 
jednou z užitečných funkcí je tzv. inva-
lidní režim pro hendikepované občany, 
např. pro osoby pohybující se na vozíku 

či zrakově postižené. obsluha desky 
je navíc velmi snadná a dokážou s ní 
pracovat i děti. Každý dokument, který 
je na desce „vyvěšen“ je navíc opatřen 
unikátním QR kódem, jehož pomocí lze 
jakýkoliv materiál pohodlně stáhnout 
do mobilního telefonu např. k násled-
nému prostudování či dalšímu použití. 
Pořizovací cena zařízení byla 434 200 
Kč bez dPh. Za tuto částku firma di-
giday czech s.r.o., která vyhrála výbě-
rové řízení na dodavatele, poskytla dvě 

desky, druhá bude umístěna v lokalitě 
dolina poté, co budou dokončeny ak-
tuálně prováděné stavby.  nová deska 
má moderní design,  snadnou, intuitivní 
obsluhu, důležitým prvkem je vysoká 
svítivost. Přestože je umístěna na fa-
sádě úřadu městské části, kam dopa-
dají sluneční paprsky, je i za intenzivního 
slunečního svitu velmi dobře čitelná. 
Věříme, že vám bude nová deska dob-
rým průvodcem úředními aktivitami.

ÚMČ Praha-Lysolaje


