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ážení spoluobčané, máme za sebou první dny
nového roku a spolu s nimi i první významnou společenskou akci. Věříme, že v pořadí již 5.
ročník reprezentačního plesu naší městské části
ve spolupráci se suchdolskými sousedy byl tím
pravým startem do roku 2017. Doufáme, že vás
i přes současné teploty hluboko pod bodem mrazu rozehřejí i informace v prvním letošním vydání
Lysolajského zpravodaje. Stejně jako autora titulní
fotografie i nás čeká v letošním roce cesta, na jejímž konci by mělo být úspěšné dokončení úkolů,
které jsme si předsevzali. Jedná se zejména o tři
velmi významné cíle. Prvním z nich je zahájení
revitalizace Denkrovy pískovny, o které jsme se
již několikrát na stránkách zpravodaje zmínili. V
loňském roce se nám podařilo získat dotaci z hl.
m. Prahy, což nám umožnilo projekt dofinalizovat.
V současné době tak již připravujeme podklady a
žádost o stavební povolení Odboru výstavby MČ
Praha 6, které je dalším krokem po již vydaném
územním rozhodnutím. Celý projekt je průběžně
konzultován se zástupci Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje, aby budoucí podoba pískovny
poskytla zázemí pro všechny aktivity žáků v rámci
výuky tělesné výchovy, na které v současné době
nejsou v Lysolajích potřebné podmínky, neboť
škola využívá pouze malé hřiště ve svém areálu.
Bude se jednat zejména o vybudování atletického zázemí pro disciplíny jako jsou běh na 100 m,
skok do dálky i další technické disciplíny, dále zde
vznikne větší hřiště s umělou trávou 5. generace a
menší hřiště pro kolektivní sporty jako jsou fotbal,

basketbal či softbal. Bližší představení revitalizace lokality přineseme v příštím čísle zpravodaje.

V

tomto čísle zpravodaje se detailně zaměříme na druhý cíl, kterým je vybudovat v naší
městské části fotbalové hřiště, které našim fotbalistům momentálně schází a místní oddíl kopané Sokol Lysolaje je nucen hrát své domácí
zápasy na hřišti České zemědělské univerzity,
což přináší nemalé finanční náklady. Sportoviště
Štěpnice, které vznikne ve zmíněné lokalitě při
výjezdu z Lysolaj ve směru do Horoměřic, blíže
představujeme na straně č. 10. Zahájení prací je naplánováno na podzim letošního roku.

T

řetím a největším cílem, který jsme si stanovili, jsou práce na přípravě výstavby sociálního bydlení v lokalitě na Dolině a urbanistického řešení okolních rodinných domů. S námi
navrhovaným řešením, které představujeme
blíže na stranách č. 8 a 9, bychom vás rádi seznámili také na veřejném projednání, které se
uskuteční za účasti architekta navrhovaného
řešení ve středu 15. 2. 2017. Tato věc se dotýká nás všech, přijďte tedy vyjádřit svůj názor.

V

ěříme, že se nám podaří všechny vyjmenované cíle v tomto roce splnit tak, aby všichni obyvatelé Lysolaj byli s výsledkem spokojeni.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

LYSOLAJSKÉ ZIMNÍ DĚNÍ

Lysolajské vánoce oficiálně zahájeny

Před naším betlémem poklekl i velbloud

Vánoční koncert Archi di Praga

Půlnoční setkání u kapličky

Účastníků novoroční procházky každým rokem přibývá

Lysolajští králové a královny

Výroční schůze SDH Lysolaje

Již popáté jsme roztančili Galaxii

3

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje zasedalo dne 14. 12. 2016.
| Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet městské části na rok 2017 a jeho
závazné ukazatele. Objem příjmů 10
011 200 Kč a objem výdajů ve stejné
výši. Na investice bylo z vlastních zdrojů
vyčleněno 1 700 000 Kč. Další účelové
investiční dotace získané z evropských
fondů, rozpočtu hlavního města Prahy
a ministerstev v tomto roce očekáváme
opět v řádu desítek miliónů. Kromě tří
prioritních projektů, které uvádíme na
úvodní straně, dokončujeme dostavbu základní školy, dále počítáme také
s probíhající rekonstrukcí komunikací v lokalitě Na Štěpnici a komunikace
Poustka, které by měly být dokončeny
do konce léta letošního roku. Pokračujeme také v revitalizaci hasičské nádrže
a úpravách Lysolajského potoka. Máme
i ambici propojit pěší cestou s nástupní rampou vedle hasičské zbrojnice
Lysolajské údolí s novým vyhlídkovým
místem u komunikace Na Zavážkách.
Vznikne tak další procházkový okruh
po krásách Lysolaj. Kromě těchto investičních akcí budeme samozřejmě i
nadále vykonávat běžnou agendu úřadu
městské části, udržovat čisté a sjízdné komunikace a chodníky, udržovat
rozsáhlé plochy zeleně a v neposlední
řadě v rozpočtu myslíme také na pořádání vašich oblíbených kulturních akcí.
| Zastupitelstvo určilo pro období 2017
jako auditora stejně jako v letech minulých
auditorskou společnost GESTIO s.r.o.
| Zastupitelstvo schválilo změnů organizační struktury úřadu městské části
a zřídilo funkci tajemníka. Na základě
výběrového řízení by se této funkce
měl ujmout Ing. Tomáš Mokrejš, který
do této doby zastával funkci referanta.

| V Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje jsou finalizovány stavební práce před
kolaudační prohlídkou, která proběhne
2. 2. 2017. Rozhodli jsme se také v nově
vzniklém atriu základní školy instalovat
promítací zařízení tak, aby tento prostor
mohl být v letních měsících provozován
jako letní kino. Vzhledem k počasí však
některé venkovní práce budou dofinalizovány až v jarních měsících, kdy v průběhu března budou nainstalovány nové
interiérové prvky. Od dubna by tedy
již nemělo nic bránit plnému provozu.

Nově vznikající atrium naší ZŠ

| Jak jsme přislíbili v dřívějších číslech
zpravodaje, podařilo se docílit zásadního zklidnění dopravy na páteřní komunikaci Lysolajské údolí, kde bylo
nainstalováno úsekové měření rychlosti, které je v současné době ve zkušeb-

Budoucí vzhled atria
| V jarních měsících bude taktéž dokončena revitalizace hasičské nádrže, kde
chybí kamenné dozdívky, mlatová cesta, instalace pobytového mola a osázení samotné nádrže vodními rostlinami
do podoby biotopu. Očekávaná kinetická fontána od arch. soch. Františka
Svátka je již vyrobena a pouze čeká
na dokončení nádrže a svou instalaci.

| Městská část podala žádost o financování výstavby sportoviště Štěpnice z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
| MČ Praha-Lysolaje vstoupila do
Sdružení místních samospráv ČR s
příslibem hlubší spolupráce s ostatními městskými částmi a obcemi ČR.
| Zastupitelstvo odsouhlasilo z prostředků, které se podařilo získat z rozpočtu hl.
m. Prahy poskytnutí účelové dotace 35
000 Kč spolku TJ SOKOL LYSOLAJE,
z.s., na pronájem fotbalového hřiště k
pořádání fotbalových utkání v roce 2017.

Zimní údržba komunikací
návají svědomitě i v těchto nelehkých
mrazivých podmínkách, mnohdy i v nočních hodinách, o víkendech či svátcích.
Určitě i vaši sousedskou pomoc ocěňujeme při údržbě chodníků před vašimi
domy. A zde bych také rád uvedl, že ti
z vás, kteří zde byli dlouhá léta zvyklí
vídat našeho zaměstnance Karla Kosa,
si jistě všimli, že již od nového roku se
v naší městské části nevyskytuje, a to
z důvodu odchodu do zaslouženého
důchodu. Na jeho již nyní bývalé pracovní pozici ho nahradil Miroslav Valtr.

Dokončovací práce na hasičské nádrži
| Průběh zimy je opravdu náročný z
hlediska údržby komunikací, kterou
provádíme v týmu pěti zaměstnanců,
vyčleněných na tuto práci, kterou vyko-

Úsekové měření v Lysolajích
ním provozu v dolní části komunikace
a jakmile to počasí dovolí, bude úsek
rozšířen na celý úsek Lysolajského
údolí, až po horní část u pomníku. Je
vidět, že již nyní se v měřeném úseku
vozidla pohybují převážně předepsanou rychlostí a piráti silnic se Lysolajím
buď vyhýbají nebo jsou v tomto úseku
disciplinovaní. Nebylo jednoduché tuto
instalaci a provoz zařízení s hlavním
městem Prahou uskutečnit a jsme velice
rádi, že se tato věc nakonec podařila.
| Průběžně také připravujeme rekonstrukci zázemí zaměstnanců naší technické
správy v ulici Květová. Projekt počítá s
vybudováním prostor pro všechnu naši
techniku a vytvořím zázemí pro naše zaměstnance s veškerým potřebným komfortem, jako jsou šatny, sprchy a pracovní místnost. Pokračování na straně 11.
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rý přišel se zkušenostmi ze Stuttgartu.

OSADA BABA

Baba měla štěstí, že se zde kromě vynikajících architektů sešli i vzdělaní a
osvícení investoři. Po roce 1948 se
změnila skladba majitelů a řada domů
prošla necitlivými úpravami. Od roku
1993 je Baba městskou památkovou
zónou, která inspiruje i současné architekty. Stačí srovnat tehdejší úroveň s tím, co dnes často vyrůstá za
humny českých a moravských měst.

Osada Baba nemá u nás ani v zahraničí obdoby. Zatímco v Německu
a Rakousku poničila podobné čtvrti druhá světová válka, Baba zůstává
skvostem na poli evropské funkcionalistické architektury. Fantastický výhled na město a Pražský hrad navíc
zasáhne nejednu romantickou duši.
Vznik zdejší čtvrti předznamenala výstava moderní architektury ve Stuttgartu z roku 1927, která získala velký
mezinárodní ohlas. Podobnou výstavu
s názvem Nový dům totiž v následujícím roce uspořádalo Brno. A protože
Praha nechtěla za Brnem zaostávat,
bylo okamžitě rozhodnuto, že v roce
1932 proběhne výstava i zde. A tak
na tříhektarovém pozemku mezi zříceninou Baba a kostelem Sv. Matěje vyrostl soubor funkcionalistických
vil. Projekt osady navrhl Pavel Janák.
Aby jednotlivé domy nebyly ve výhledu
omezeny, zvolil projektant urbanistického plánu osady šachovnicový způsob zastavění, kvůli tomu se musel změnit i původní regulační plán. Protože se jednalo
o soubor funkcionalistických domů, samozřejmostí byly ploché střechy, mnohdy s terasou umožňující nerušený výhled.
Autory návrhů vil byla celá řada českých architektů – kromě již zmíněného
Pavla Janáka to byli také Josef Gočár,
Evžen Linhart, Ladislav Žák... Jediným
cizincem byl Holanďan Mart Stam, kte-

Vybral jsem několik nejzajímavějších vil.
Dům Zadák (Na Ostrohu 53)
Dům byl postaven podle projektu Františka Zelenky v roce 1934 pro Jana Zadáka, majitele továrny na výrobu bitumenových fólií pro ploché střechy. Jan Zadák
jako vášnivý sportovec vybudoval naproti svému domu na Babě tenisové kurty.
Vila Suk (Na Ostrohu 49)
Objekt postavil v roce 1932 stavební
podnikatel Václav Suk vlastní stavební firmou podle projektu Hany Kučerové – Záveské. Jedná se o největší z
vil v osadě Baba. Architektka je rovněž
autorkou řešení zahrady, která zaujímá plochu dvou parcel. Po únoru 1948
byla vila přestavěna na dům pro tři rodiny, terasa v horním podlaží byla zazděna a fasáda obložena dlaždicemi.

úřadě. Václav Řezáč se stal po roce
1948 oficiálním režimním autorem. V
roce 1956, krátce po odhalení Stalinova kultu osobnosti, spáchal sebevraždu. Je znám především publikací
angažovaných románů Větrná setba,
Černé světlo, Nástup a Bitva. Architektem jednoho z nejúspornějších domů
v osadě je architekt Vojtěch Kerhart.
Dům Palička (Na Babě 9)
Tento jediný dům postavený dle návrhu zahraničního architekta Holanďana Marta Stama byl postaven v
roce 1932 pro Jiřího Paličku a Emilii
Paličkovou-Mildeovou, textilní výtvarnici, která mimo jiné vytvořila závěsy
prezidentské lóže Národního divadla.
Vila Glücklich (Jarní 3)
Druhý největší dům na Babě si nechal
opět podle projektu Josefa Gočára postavit v roce 1934 historik Julius Glücklich
před svým odchodem do penze. Vila se
trochu vymyká z rámce ostatních funkcionalistických domů na Babě, především
rustikální podezdívkou z lomového kamene. Zdůrazněním vstupního prostoru připomíná anglický venkovský dům.

Dům Řezáč (Na Ostrohu 56)
Dům byl postaven v roce 1932 pro spisovatele Václava Řezáče, zaměstnaného tehdy v Ústředním statistickém
Vila Glücklich
Dům Bouda (Na Ostrohu 46)
Dům byl postaven v roce 1932 podle
projektu
architekta
Oldřicha
Starého pro grafika, malíře a ilustrátora Cyrila Boudu, který Praze věnoval početné veduty a dva gobelíny.
Dům Janák (Nad Paťankou 16)
Český architekt, návrhář a teoretik Pavel Janák, úzce spjatý právě s osadou
Baba, si tady postavil vlastní dům v roce
1932. Praha byla Janákovou srdeční záležitostí. Zpracoval mnoho soutěžních
návrhů na řešení jednotlivých částí města a intenzívně se zabýval problémy urbanismu. Nejznámější Janákovou urbanistickou realizací je právě osada Baba.

Dům Řezáč (Na Ostrohu 56)

Petr Ryska, fefík
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| Dne 9. 11. vyrazila 2. B v rámci akce
Týden vědy a techniky AV ČR na zajímavou exkurzi. Tentokrát s mottem Za hranice známého. Dopoledne probíhalo formou interaktivního veletrhu, kde se děti
pomocí elektronového a konfokálního
mikroskopu vydaly na výpravu za těmi
nejmenšími strukturami rostlinného těla.
Zjistily, že se rostliny nemusejí pěstovat
pouze tradičně v zahradnickém substrátu, ale např. v baňkách nebo miskách na
živných médiích a zároveň si vyzkoušely práci s tekutým dusíkem. Sladkou
odměnou jim byla banánová zmrzlina.

Týden vědy a techniky AV ČR
| Dopoledne 15. 11. žáci 6. a 7. třídy
odehráli turnaj ve florbale. I přes veškeré
nasazení žáci finále nevybojovali. Obdivuhodný výkon podal v bráně Adam Bubák, který dokázal vychytat mnoho gólů.
| Tentýž den navštívila naši školu nezisková společnost Green Life s ekologickou přednáškou, která byla zaměřena na ochranu pralesa. Bohatou
fotografickou dokumentaci poskytli
dobrovolníci, již se na ochraně přímo
podílejí. Žáky přednáška zaujala, téma
dále zpracovávali v hodinách. Vstupné
na přednášku pak bylo věnováno na zakoupení části pralesa a jeho ochranu.
| Dne 25. 11. žáci první třídy a druhých
tříd zhlédli divadelní představení Ošklivé
káčátko. Třetí třída se vypravila seznámit se s významným pražským místem Staroměstskou radnicí a Staroměstským
náměstím. Žáci si nejprve vysvětlili, co
znamenají kříže na dlažbě u východní
zdi radnice, a poté si s paní průvodkyní
prošli celou budovu. Nahlédli k postavám apoštolů a pokračovali přes histo-

Školáci se často a rádi řídí heslem sportem ku zdraví
rické sály do podzemí. Z ochozu radnice pak shlíželi na stověžatou Prahu.
| V pondělí 28. 11. proběhlo v rámci vyučovací hodiny školní kolo Dějepisné
olympiády. Školního kola se zúčastnilo
18 žáků osmé třídy. Tematické zaměření ročníku bylo „Marie Terezie - žena,
matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století.“ Ve školním kole uspělo
sedm žáků. Podmínkou úspěšnosti bylo
dosažení 60 % v testu, který měl 23
otázek. Tři nejlepší (František Hnilička,
Lukáš Tobolka a Jakub Kliner) se v polovině ledna zúčastnili obvodního kola
Dějepisné olympiády na ZŠ Petřiny Jih.
| První prosincový den „doputovala“ 2. B na divadelní představení s názvem Putování do Betléma. Žáci si také prohlédli výstavu
betlémů na farnosti Panny Marie Sněžné.
| V pátek 2. 12. vystoupil školní sbor se
svým repertoárem v Písecké bráně u
příležitosti vyhlášení celostátní výtvarné
soutěže pro děti s diabetem. Žáci svým
vystoupením v půvabném prostředí zaujali a v závěru akce je čekala zasloužená
odměna – občerstvení a drobné dárky.
| Dne 8. 12. vyrazil ze školy výběr kluků
z 5. tříd na florbalový pohár 1. stupně.
Bylo potěšením zahrát si tak moderní
a oblíbenou hru v hale, kde se odehrávají zápasy šestnáctinásobného mistra ČR ve florbale - Tatranu Střešovice.
Zápas se hrál systémem 3+1. Celkově
se hra páťákům dařila, a v jednom zápase dali dokonce 16 gólů. Vybojované 3. místo si žáci určitě zasloužili.
|
Počátkem
prosince
proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro devátou třídu.

| V polovině prosince se několik žáků
druhého stupně zúčastnilo výtvarné
soutěže o nejhezčí vánoční pohlednici.
Přestože se nikdo z žáků neumístil, jejich díla posloužila dobré věci. Ze všech
došlých pohlednic byla uspořádána
charitativní výstava a výdělek z prodeje byl věnován na nákup výtvarných
pomůcek pro děti z dětských domovů.
| Dne 16. 12. navštívila 2. B katedrálu
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě. Žáci se měli možnost
podívat na místa, kam se běžní turisté
nedostanou, např. do sakristie, varhanní kruchty a zvonice. Velikým zážitkem
byl pokus o rozhoupání zvonu Zikmund.
Děti se samozřejmě podívaly i na místa běžně dostupná. Po celou dobu jim
dělal průvodce pan Damián Fabera,
který o chrámu velmi poutavě vyprávěl.
| Poslední prosincový týden se v naší
škole uskutečnily tradiční vánoční trhy
spojené s vystoupením školního sboru, které bylo ozvláštněno „ukulelovou sekcí“. Pásmo koled a vánočních
písní s doprovodem se velmi povedlo
a místy mělo až „magickou“ náladu.
Do nového roku 2017 přejeme
co nejvíce příjemných dní, alespoň
trochu
„dětské
bezstarostnosti a fantazie“ a splněná přání.
V minulých letech byl leden také ve
znamení zápisu do prvních tříd. Letos
poprvé se zápisy nebudou konat tento měsíc, ale až v dubnu. Podrobnější
informace naleznete na našich webových stránkách www.zs-lysolaje.net.
Ing. Michal Hevák
ředitel Základní školy Járy Cimrmana
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| Od první adventní neděle jsme se snažili dětem Vánoce ukázat jako svátky
klidu a pohody. Spolu s dětmi jsme si
postupně zkrášlili celou školku, vyzdobili
jsme ji hvězdami a sněhovými vločkami
z papíru, na živou jedličku v chodbě děti
pověsily šišky a ozdobičky, které vyrobily
z tvrdnoucí modelovací hmoty, a v každé
třídě jsme si nazdobili vánoční stromeček. Dětem se pod rukama rodily vánoční
dárky a přáníčka pro rodiče, zpívali jsme
koledy, ke kterým jsme využívali rytmické hudební nástroje, učili se básničky a
seznamovali děti s různými vánočními
zvyky. Asi nejvíc se dětem líbilo pouštění lodiček z oříšků a pečení perníčků.
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mi technikami čerty i anděly, hráli hry s
čertovskou tematikou a vyráběli řetězy.

| Druhý den ráno byl za tajemně zakrytými
dveřmi rozsvícený stromeček a pod ním
spousta dárků. Největší radost udělaly
holčičkám panenky a klukům různé stavebnice, koleje s vlaky a nová koloběžka.
| Říkali jsme si s dětmi, že teď už bychom si jen přáli, aby napadl sníh
a mohli jsme chodit bobovat. To se
nám v novém roce splnilo, takže
děti se chodí vyřádit do Kaménky.
| V úterý 13. prosince jsme měli ve
školce divadelní představení „Vánoční pohádka“. Dětem se příběh i
písničky moc líbily a nejvíc písnička z pohádky Ledové království.
| Díky mamince Amálky Fridrichové,
která nám pomohla zajistit a nainstalovat interaktivní tabuli, a finanční pomoci MČ Praha-Lysolaje, mají děti od
nového roku možnost naučit se díky
interaktivní tabuli spoustu nových věcí,
pomůže nám při přípravě do ZŠ, obohatí a zpestří výuku a děti tak budou mít
více různorodých vzdělávacích podnětů.

| V pondělí 5. prosince k nám zavítala návštěva z pekla. Naštěstí s sebou
vzala i hodného Mikuláše a anděla.
Měli jsme strach, jak si s čerty poradí
naši nejmenší, ale všechno dopadlo na
výbornou. Děti se snažily, krásně zazpívaly Čertovskou písničku, a za to si
každý odnesl domů sladkou odměnu.
Při této příležitosti jsme malovali různý-

rodiče také s dětmi zatancovali a společně na závěr zazpívali koledy „Pásli
ovce valaši“ a „Narodil se Kristus Pán“.

| V úterý 20. prosince se konala vánoční besídka pro rodiče. V obou třídách
si děti připravily pásmo několika koled s doprovodem hudebních nástrojů a také pár básniček. Děti věnovaly
přípravě hodně práce, takže zpívaly
nahlas a s velkým nadšením. Občas
něco popletly, zapomněly, ale o to byla
vystoupení hezčí. Ve třídě Berušek si

| V pátek 6. ledna jsme se s dětmi vydali
na tradiční tříkrálový průvod. Sluníčko
svítilo, ale den byl opravdu mrazivý. Zpočátku nám vítr bral koruny, ale v pořádku jsme došli až před úřad naší městské
části. Děti zazpívaly koledu My tři králové, kterou si s dětmi zanotoval i pan starosta, ochutnaly domácí perník od paní
Komárkové, a dál jsme se vydali k lysolajskému betlému, kde jsme se rozloučili
s Vánocemi a přivítali zpěvem nový rok.
| V úterý 17. ledna nás čekal zajímavý vzdělávací program s názvem Šifra
Mistra Brailla, který dětem přiblížil svět
nevidomých za pomoci různých aktivit.
Handicapovaný lektor se svým vodicím
pejskem dětem vysvětlil, jak se stane, že
je někdo nevidomý, předvedl různé pomůcky a s dětmi procvičoval potřebnost
ostatních smyslů bez použití zraku. Děti
si díky takovýmto prožitkům mohly přirozeně uvědomit hodnotu svého zdraví.

Vážení rodiče,
Vy, Vaše děťátko a Vaši nejbližší jste
srdečně zváni na slavnostní Vítání
občánků, které se uskuteční
v neděli 8. března 2017 ve 14:00
v sále hasičské zbrojnice v Lysolajích.
Žádáme rodiče miminek narozených v roce 2016,
kteří se dosud na tuto akci nepřihlásili, aby tak
učinili do 3. 2. 2017 na ÚMČ Praha-Lysolaje.
Děkujeme.

Denisa Vranová, ředitelka
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Sbor dobrovolných hasičů
Mikuláš a Mikulášská v hasičské
zbrojnici
V neděli 4. prosince 2016 přijali do společenského sálu naší hasičské zbrojnice
pozvání Mikuláš, anděl a čert. Postupně
přicházející děti si čekání na vzácnou návštěvu mohly krátit připraveným zábavným programem a sledováním divadelního představení. Když Mikuláš a jeho
doprovod konečně dorazili, čekalo už
v sále několik desítek natěšených dětí.
Všem hodným, ale i napraveným dětem
rozdal Mikuláš ve spolupráci s andělem
balíčky s laskominami a na závěr se
všichni společně vyfotili. Ráda bych zde
poděkovala Míše a Hance Císařovým za
skvělou organizaci této akce. Děti a paní

Mikuláš navštívil také děti v naší Mateřské školce Pampeliška
komunikace. Jednotky po dobu zásahu
usměrňovaly provoz na pozemní komunikaci. Při zásahu nedošlo k úniku
ropných látek do veřejné kanalizační
sítě, do přilehlého vodního zdroje ani k
jinému poškození životního prostředí.

Mikulášská v hasičské zbrojnici
učitelky z lysolajské školky uspořádaly
dne 5. prosince tradiční setkání s Mikulášem a jeho družinou. Jako odměnu za
zazpívané písničky rozdal Mikuláš dětem dárkové taštičky. Čert odešel i letos
s nepořízenou, nicméně i nadále bude
s pekelnými kolegy chování dětí sledovat a zapisovat hříchy do pekelné knihy.
Odstraňování následků úniku
pohonných hmot
19. prosince 2016 naše jednotka, spolu
s jednotkou HZS DP Praha, zasahovala při odstraňování následků úniku pohonných hmot v okolí otočky autobusu
v Lysolajích. Průzkumem bylo zjištěno,
že po technické závadě došlo k úniku motorové nafty, pravděpodobně z
nezjištěného autobusu MHD, protože
únik začínal na autobusovém obratišti.
Jednotky SDH Lysolaje a HZS DP provedly průzkum celé ulice a autobusové
smyčky, spolupracovali na odstraňování úniku ropných látek a jejich sběru z

Čestné uznání Josefu Majerovi

Odstraňování úniku pohonných hmot
Výroční valná hromada
Dne 14. 1. 2017 se v sálu hasičské
zbrojnice uskutečnila v pořadí již 125.
výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Lysolajích, a to za účasti
nadpoloviční většiny členů SDH. Jako
každoročně nás přišli podpořit kolegové z okolních sborů a spřátelených
organizací. Mezi vzácnými hosty jsme
přivítali našeho pana starostu Ing. Petra Hlubučka a například i členy Odboru
krizového řízení Prahy 6, pana Pivoňku
a pana Beňa. Valnou hromadu oficiálně
zahájil starosta SDH Lysolaje Zdeněk
Sedláček, poté následovalo čtení výročních zpráv o činnostech jednotlivých

Výroční valná hromada SDH Lysolaje
složek naší organizace a proslovy hostů. V závěru shromáždění byli oceněni
zasloužilí členové sboru a po krátké
diskuzi následovalo přátelské posezení
s hudbou a tancem. Je již tradicí, že
se zábava protáhla do brzkých ranních
hodin a ani letos tomu nebylo jinak.
Ing. Anna Zapletalová

ZPRAVODAJ
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Využití lokality „Dolina-Štěpnice“
Předmětem intenzivní činnosti městské
části v posledních letech je nalezení
optimálního využití lokality na pozemku
parc. č. 491/1 k.ú. Lysolaje - pracovně
nazývané „Dolina-Štěpnice“. V letech
2002-2003 bylo na poli mezi Dolinou a

V rámci přípravných prací se uskutečnily v roce 2015 dva celodenní semináře,
kterých se zúčastnili odborníci z oblasti
sociální problematiky (péče o seniory,
startovací byty pro mladé rodiny), ekonom výstavby, projektanti dopravního

Navržená zástavba z let 2002-2003
ulicí Štěpnice navrženo sídliště čtyřpodlažních bytových domů. Sídliště mělo
sloužit pro ubytování cca 700 osob z
oblasti Karlína a Holešovic, postižených
povodní v srpnu 2002. Tento záměr
hlavního města Prahy měl být předán do
ruky vybraného developera k realizaci, v
tomto případě by městská část sídliště
musela pouze akceptovat. Zároveň s výstavbou sídliště bylo sice do jisté povinné míry řešeno napojení na technickou
a dopravní infrastrukturu, ale nebyla již
uvažována žádná související (a v Lysolajích chybějící) občanská vybavenost
– shromažďovací prostory, kapacita mateřské školy a základní školy, obchody
a restaurace. Projekt sice získal územní
rozhodnutí, ale naše městská část se trvale projektu v této podobě bránila. Naštěstí projekt jako celek nezískal nikdy
stavební povolení a nám se tedy podařilo plánovaný záměr zmařit a po značném úsilí trvajícím tři roky se podařilo v
roce 2014 získat předmětný zásadní pozemek parc. č. 491/1 od hlavního města Prahy do svěřené správy, čímž jsme
se stali faktickými vlastníky. Podmínkou
svěření bylo vybudování dostupného
sociálního bydlení. Tímto jsme se ocitli
na počátku nelehkého procesu postupného vytváření návrhu, během dvou let
vzniklo více než třicet variant různých
řešení a s výsledkem snažení našeho
a snažení několika architektonických
kanceláří bychom vás chtěli seznámit.

řešení, architekti různého zaměření a
názorů, zástupci z magistrátu a z MČ
Prahy 6. Cílem seminářů bylo nalézt
nejvhodnější využití lokality. Smyslem
je, aby nová výstavba přinesla oživení
do naší městské části v podobě přiměřeného nárůstu počtu nových sousedů,
obohacení kulturního a společenského

života, zlepšení občanské vybavenosti,
příležitost získat dostupné bydlení pro
mladé i dříve narozené. Oproti původnímu řešení z roku 2003 jsme do řešené
oblasti přičlenili dvě sousední poměrně
rozlehlé plochy: jednak současné „území nikoho“ mezi Štěpnicí a okrajem
zástavby bytových domů v Suchdole,
jehož úpravou chceme zlepšit podmínky pro sportovní aktivity a zvelebit zase
další kus veřejného prostoru, a dále
část území na jihu celé řešené oblasti,
kde vyrostou rodinné domy. Výsledné
řešení zástavby je členěno do několika
oblastí, které spolu vzájemně spolupůsobí, ale vzájemně se neruší: z hlediska
potřeb městské části je zásadní centrální část s komunitním centrem, budovou
tzv. sociálního bydlení, budovou občanské vybavenosti, jeslemi, zastávkou autobusu a atriovými domy s omezeným
přístupem dopravy. Východně a jižně od
centrální části je navržena při ulici Štěpnice oblast privátní výstavby menších
rodinných domů, západně od centrální
části je navržena oblast s většími rodinnými domy. Za cenný prvek považujeme nové náměstí s vysázenými stromy
a vodní fontánou. Okolo náměstí bude
ze západní strany budova polyfunkčního komunitního centra, ze severní sociální bydlení, z východní budova s nebytovými prostory pro novou občanskou
vybavenost a z jižní atriové bydlení.

Současný návrh urbanistického využítí lokality
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Nové náměstí bude zcela klidová zóna s
vyloučením dopravy. Polyfunkční komunitní centrum bude obsahovat společenský sál pro cca 230 osob, součástí sálu
bude přístupná galerie, kde předpokládáme konání příležitostných výstav. Využití sálu předpokládáme víceúčelové
– měl by sloužit k akcím společenským,
kulturním a vzdělávacím (zejména plesy a zábavy, vítání občánků, semináře,
přednášky s promítáním, poslechové
pořady). Prostor sálu bude propojen
s restaurací a kavárnou, které budou
zároveň korespondovat i s venkovním
prostředím s výhledem na náměstí. V
bytovém domě sociálního bydlení bude
vytvořeno 30 nájemních bytů přiměřené
velikosti, které by měly být cenově dostupné a sloužit buď jako tzv. ústupové
bydlení pro seniory, nebo naopak jako
startovací byty pro mladé rodiny. Objekt
nebytových prostor bude dvoupodlažní,
předpokládáme, že ve vytvořených nebytových prostorech může být jeden až
dva malé obchody, bude zde ordinace
lékaře a jiné provozy nenáročné na zázemí (pobočka pojišťovny nebo banky,
telefonního operátora, výdej e-shopu –
ukáže se časem). U objektu bude zřízena zastávka autobusu a bude zde místo na odkládání tříděného odpadu. 16
atriových jednopodlažních domů bude
provedeno ve dvou výškových úrovních,
podle průběhu terénu. Severně od bytového domu sociálního bydlení bude
zatravněná plocha, kde na části předpokládáme malé záhonky (tzv. komunitní
zahradu), dvoutřídku jeslí a hřiště pro
menší děti. Východně, západně a jižně
od výše popsané centrální části budou

parcely pro rodinné domy, maximálně
se snažíme, aby výstavba rodinných
domů proběhla současně s výstavbou
centrální části. Nová plánovaná výstavba předpokládá cca 200 nových obyvatel. V rámci celé stavby bude významně
revitalizována a zklidněna komunikace
Štěpnice na intravilánovou komunikaci s
chodníky a cyklostezkou. Východně od
ulice Štěpnice pak bude stávající neudržovaná plocha upravena - bude zde vybudováno fotbalové hřiště v rozměrech
pro konání mistrovských zápasů, u hřiště bude vybudováno zázemí v podobě
šaten a sezónního bufetu. Místo bude
využito pro sportovní vyžití mládeže a
dospělých, předpokládáme zřízení půjčovny jednoduchých sportovních potřeb
pro rekreační účely. K výše uvedeným
záměrům je zpracována studie, která
je v současné době rozpracovávána do
dokumentace pro územní řízení. Zároveň se dokončují další jednání s hlavním
městem. Do zahájení stavby ještě zbývá dlouhá a náročná cesta. Zároveň ale
nyní nastává moment, kdy je nutno dokončit zadání pro architekty a projektanty. V jednáních v uplynulých dvou letech
jsme se snažili postihnout nedostatky v
naší městské části (zejména dostupné
bydlení, fotbalové hřiště, přípravu na povinnost obce zřídit jesle, doplnění stávající nedostatečné občanské vybavenosti), ale před dokončením zadání bychom
vám, občanům, celek rádi podrobně
představili a dále informovali o předpokladu financování a provozu. Doufáme,
že vás zajímá, co se v obci bude v dalších zhruba pěti letech odehrávat a teď
je pravá chvíle na vaše další podněty -

co vám zde chybí a co by bylo potřeba
ještě udělat. Jedná se o akci, která má
pro Lysolaje zásadní význam, rozsah
bude větší, než je probíhající dostavba
školy, oprava komunikací na Zavážkách,
výstavba Poustky nebo úprava potoka,
či plánovaná revitalizace Denkrovy pískovny. Výstavba bude náročná a zatíží
naši městskou část – dopravou, hlukem, prachem, obtěžující je provádění
zemních prací při budování technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, kabely) a při výstavbě nových komunikací. Precizní přípravou a složitým
smluvním zajištěním celé akce se snažíme toto období zkrátit tak, aby nejlépe
vše bylo postaveno najednou, nicméně
výstavba bude alespoň dva roky trvat. V
důsledku dosavadní aktivity zastupitelstva nedošlo dosud k zastavění řešené
lokality, které by Lysolaje dlouhodobě
negativně ovlivnilo. Protože se ale jedná o území zastavitelné, dříve či později
zde něco postaveno bude. Nyní je jedinečná příležitost plánovanou výstavbu
ovlivnit tak, aby Lysolajím přinesla do
budoucna prospěch. Přijďte se dále informovat ve středu 15. 2. 2017 v 18.00
hodin do sálu hasičské zbrojnice. Architektonické řešení záměru bude představeno Ing. arch. Jakubem Kynčlem, dále
budou přítomni všichni zastupitelé, kteří
podají další bližší vysvětlení a zodpoví
vaše dotazy. Smyslem setkání je, abyste záměru porozuměli a pochopili jeho
důvody a vliv na budoucnost Lysolaj.
ÚMČ Praha-Lysolaje

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Využití lokality „Dolina-Štěpnice“ –
pozemek parc. č. 491/1 k.ú. Lysolaje
STŘEDA 15. 2. 2017
18:00 HODIN
SÁL HASIČSKÉ ZBROJNICE, LYSOLAJSKÉ ÚDOLÍ 114
Přijďte se seznámit s návrhem projektu.
Vaše názory nás zajímají.

ZPRAVODAJ
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Těšte se na nové fotbalové hřiště na Štěpnici

Studie návrhu revitalizace lokality Štěpnice při výjezdu z Lysolaj do Horoměřic

SMS Rozhlas
Vážení občané, pro zkvalitnění vaší
informovanosti o aktuálních nabídkách v naší obci (informace z MČ,
plánované akce atd.) a současně s
důrazem na okamžité informovaní při
vzniku mimořádných událostí (např.
přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie atd.) poskytujeme pro
vás tzv. místní rozhlas „do kapsy“.
Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých
textových zpráv. V dnešní době, kdy

mobilní telefony používá téměř každý,
vám nabízíme efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.
Služba
funguje
pro
zákazníky
všech
českých
mobilních
operátorů
a
je
BEZPLATNÁ.
Přihlásit se můžete kdykoli! Přijďte osobně na Úřad MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5 nebo nám
sdělte vaše kontaktní údaje e-mailem na umc@praha-lysolaje.cz či
telefonicky na tel. č. 220 921 959.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Vybraná lokalita se nachází na pozemcích parc. č. 494, 495, 496 a 498 k.ú.
Lysolaje. Vyjmenované pozemky byly ve
vlastnictví různých majitelů a v průběhu
času se z nich z důvodu neobhospodařování staly brownfieldy, které zarůstaly
náletovými dřevinami, vznikal na nich
nespočet černých skládek a staly se
úkrytem bezdomovců. Z výše uvedených důvodu bylo cílem MČ Praha-Lysolaje tyto pozemky získat do vlastnictví
hlavního města Prahy a svěřené správy
naší městské části, aby mohly být sceleny a revitalizovány. To se po dlouhých
jednáních s majiteli jednotlivých pozemků podařilo. Návrh revitalizace těchto
pozemků byl schválen Zastupitelstvem
MČ Praha-Lysolaje dne 10. 3. 2015.
Abychom docílili odstranění ekologické
zátěže a uvedli tento zanedbaný prostor
do řádného stavu, byl navržen na toto
území o celkové rozloze 16 393 m² projekt s cílem vybudovat lysolajské přírodní
relaxační centrum s fotbalovým hřištěm
a zázemím, které v naší městské části
chybí a členové našeho fotbalového oddílu jsou nuceni hrát na pronajatém hřišti, což je pro oddíl, který je financován
pouze členskými příspěvky a dotacemi
MČ Praha-Lysolaje finančně náročné.
Projekt počítá s uvedením pozemků do
řádného stavu, s terénními úpravami,
které by členitý reliéf srovnaly a upravily
k plánovaným sportovním aktivitám. Na
revitalizovaném terénu by vznikla zelená plocha, sloužící k rekreaci a sportu.
Na vzniklém travnatém porostu by vyrostlo hřiště na kopanou a tréninkové
zázemí, které by umožnily plnohodnotné využívání pro fotbalová utkání a tréninky. Odhadované náklady jsou téměř
20 000 000 Kč. Na získání finančních
prostředků byla podáná žádost o dotaci z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zahájení prací je
naplánováno na podzim letošního roku.

Inzerce
Daruji do dobrých rukou tři vzrostlé krunýřovce, velikost cca 40
cm. V případě zájmu volejte
na tel. č. 777 855 465.
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SPOLEK LIŠKA LYSOLAJE

w w w. m c - l i s k a . c z / l i s c i - t l a p k a /
Tvořivé pondělí
od 9:30 do 11:30 hodin

Milé lišky a liščata, pravidelný program
v pondělí pokračuje díky Martině Vaňkové, která se o něj krásně stará. Pokud hrajete, zpíváte, tvoříte doma s
dětmi a máte chuť se o své dovednosti podělit, přidejte se k ní a pomáhejte, aby Liška v Lysolajích dál běžela.
V lednu se konal workshop Liščí univerzity na téma “Co má umět předškolák” s Katkou Hartlovou. Další
akce najdete v našem kalendáři na
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2017/.
Leden
Demokratická výchova v rodině - Liščí
univerzita
Sobota 28. 1. 2017 9:30 až 11:30 hodin. Praktický workshop, rozbor a řešení modelových situací, které mohou v rodině nastat. Hlídání dětí není
zajištěno. Vstup 50 Kč na osobu.
S sebou přezůvky a psací potřeby.

Herna, zpívánky a výtvarka. Dopoledne plné her, výtvarných činností a
zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, potřebné jsou přezůvky a svačina. Vhodné oblečení výhodou, používáme často prstové barvy a lepidla. Program
vede Martina Vaňková a dobrovolníci.
Strollering s Kamilou Šímovou
V úterý a ve čtvrtek od 10:00 hodin sraz
u „Šlechtovky“, cvičí Kamila Šímová. Při
první návštěvě zavolejte nebo pošlete SMS cvičitelce na tel. +420 608 083
542. Partnerem cvičení Spolek Liška v
Lysolajích - aktivity pro maminky s dětmi
Mateřská v pohybu: dostáváme se
do formy za přítomnosti našich dětí.
Sportovní dynamická chůze, správné držení těla a trocha posilování.
Přihlaste se do skupiny na Facebooku
„Strollering
ve
Stromovce“
nebo
www.strollering.cz.

50

Kč.

Více

zde:

http://

Jemná jóga pro dospělé se Soňou
Zemanovou
Každé úterý od 20:00 - 21:00 hodin.
Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení
vychází z Hatha jógy, která klade dů-

Pokračování ze strany 3.
| Průběh letošní zimy nám zkomplikoval
probíhající práce nejen na hasičské nádrži, ale také na probíhající rekonstrukci komunikací a drobných stavebních
úpravách, jako kupříkladu zkrášlení
zanedbaných míst, jako je „Hliník“, kde
probíhá oprava zdi, její obložení krásným pískovcovým kamenem a oprava
původní studny. Zde bych rád poděkoval
za financování tohoto počinu Ing. arch.
Petrovi Vaškovi a Petrovi Shejbalovi,
kteří významně přispěli, aby se tento
zanedbaný kout opět rozzářil. Dále bych
rád poděkoval Jiřímu Lormanovi za dar
ve výši 40 000 Kč na osvětlení nového
vánočního stromu v parku Kaménka, ak.

Cvičení s Liškou v MŠ
peliška pro děti od 4 do

Pam7 let

Každé úterý od 16:00 - 17:00 hodin
pokračuje cvičení s Liškou z důvodu
rekonstrukce školy venku a v hasičárně. Přihlašovat děti je možné i během
roku. Rozvíjíme základní pohybové
dovednosti, sportovního ducha, rychlost, vytrvalost, sílu a obratnost. Děti
vyzvedáváme v MŠ, cvičíme v parku
Kaménka za školou, v Houslích nebo
na petanquovém hřišti. V případě nepříznivého počasí nebo smogové situace jsme s dětmi v hasičárně. Lektorka: Marcela Blažková, Andrea Žitková.

Čtvrtek
din
v

Šikovná liščí tlapka
Masopustní maškaráda

Vstupné

Kroužky ve škole a školce

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let

Únor

Úterý 21. 2. 2017 od 17:00 do 18:30 hodin. Odpolední výtvarná dílna pro děti a
jejich rodiče v hasičárně. Tentokrát budeme vyrábět masky pro 20. Roztocký
masopust, který se koná 25. 2. 2017.

raz na práci s tělem (ásany) a dechem
(pránájámu) a jejich vzájemné spojení.
Je vedeno citlivou formou. Lekce jsou
vhodné i pro začátečníky. Přijďte načerpat novou energii, jemně si protáhnout tělo, relaxovat a naučit se poznat
své tělo a pracovat se svým dechem.
Hodiny jsou doplněny aromaterapií,
léčivou vůní přírodních esenciálních
olejů. Rezervace není nutná. Podložky a bločky na cvičení jsou k dispozici
na místě. Více na http://www.mc-liska.cz/ nebo http://www.jogahrou.cz/

Oprava „Hliníku“ u bytového domu
Rezidence Lysolaje
soch. Milanu Váchovi za sochu velblouda do našeho vyřezávaného betlému,
jeho neocenitelnou pomoc při sochařském sympoziu a Ratibovi Nammurovi

14:00
ZŠ

–
15:30
hoJáry
Cimrmana

Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé děti od 6 do 10 let, které mají rády
přírodu, zvířata a rády chodí do přírody. Součástí kroužku je péče o koně a
ovce. Program zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk a Tereza Stankovičová.
Marcela Blažková

za sponzorské dary na společenské a
kulturní akce. Zárověň bych rád poděkoval všem, kteří nám v loňském roce
přispěli finančním darem nebo i jinou
pomocí na rozvoj městské části. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat fotbalistům spolku Sokol Lysolaje a členům
Petanque clubu Lysolaje za příkladnou
reprezentaci městské části, našim hasičům za trvalou a nezištnou pomoc a
Spolku Liška za jejich péči o naše nejmenší. Jistě si zaslouží poděkování i
všichni ti, kteří zde nejsou jmenovaní,
ale dlouhodobě nám pomáhají dělat Lysolaje krásnějšími pro nás i budoucnost.
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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ZA HUMNY
| Budova telefonní ústředny v pražských Dejvicích u hotelu Diplomat je
před částečnou demolicí. Na jejím místě má vyrůst kancelářský objekt. Automatická telefonní ústředna v Dejvicích
je dílem architektů Jindřicha Malátka,
Jiřího Eisenreicha, Václava Aulického
a Jaromíry Eismannové z let 1975 až
1982. Je výrazná svým technicistním
zpracováním, které odráží technickou
funkci stavby. Patří ale k budovám, jejichž technická náplň se vyčerpala. Podle některých odborníků, ale i architektura, již mnozí považují za ošklivou, si
zaslouží být zachována jako dokument
doby. Likvidace ústředny by podle Šváchy pražskou architekturu ochudila o
originální, jedinečnou a důmyslně pojatou stavbu vynikajících autorů. Na
místě ústředny má vyrůst kancelářský
objekt Telehouse, který doplní tamní
nově postavené domy. Telehouse má
územní rozhodnutí i stavební povolení,
připravuje ho „bpd development“, který vedle postavil objekt Blox. Bourací
práce by měly podle starších informací
v médiích začít v lednu a nová stavba
by měla být hotová koncem roku 2018.
| Internetový prodejce Amazon otevřel v Dobrovízi u Prahy, kde má distribuční centrum, novou železniční
zastávku. Je přímo u distribučního
centra. Přibylo i přímé spojení do Prahy na Masarykovo nádraží, budou
jezdit dva páry nových spojů. Zastávka poslouží i obyvatelům Dobrovíze
a dalších vesnic. Celkem ve všední
dny projede zastávkou 13 párů spojů.

Železniční zastávka Amazonu
| Organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, si nechá vypracovat studii
na stavbu lanovky z trojské ZOO směrem do Podbaby. Lanovka by měla ulevit přeplněným autobusům jezdícím k
zoologické zahradě. Kdy a zda lanovka
vznikne a kolik by stála, není zatím jasné. Nyní má ZOO sedačkovou lanovku
ve svém areálu. Ropid nyní bude hledat
dodavatele, který takzvanou studii proveditelnosti vyhotoví. „Studie by měla

Plánovaný kancelářský objekt Telehouse v Dejvicích
zodpovědět, jak by měla lanovka vypa- areál kasáren až ke křižovatce Evropdat, o jaký typ by se jednalo a jakou by ské a Gymnazijní. Zprovozněn měl být
měla mít kapacitu. Rovněž zodpoví, zda společně s Blankou, místo toho stále
ji vůbec lze stavět,“ řekl Tomčík. Ve stu- narůstá zpoždění. Projektovou přípravu
dii by mělo být rovněž uvedeno, kde by má na starosti radnice Prahy 6, invesbyly stanice a kudy by vedla trasa lanov- torem je ale pražský magistrát. Původky. Vyčíslit by v ní měli odborníci i ná- ně se počítalo s tím, že téměř kilometr
klady na její vybudování. „Musíme zjistit, dlouhý úsek bude vysokokapacitní, pazda by se to vůbec vyplatilo. Pokud ano rametry se ale nakonec podstatně změa město by se rozhodlo ji vybudovat, ní. „Městská část připravila svou předbyla by v systému pražské integrované stavu o úpravě projektu a doplnila ji o
dopravy a platily v ní jízdenky a kupony požadavky od Institutu pro plánování a
MHD,“ uvedl ředitel Ropidu Petr Tom- rozvoj Prahy. Oproti původnímu návrhu
čík . Nápad na městkou lanovou dráhu došlo ke změně z čtyřproudé na dvouv této oblasti není nic nového. Tehdejší proudou komunikaci opatřenou mimo
starosta Prahy 7 Ječmének ho přednesl jiné prvky městské zeleně,“ prohlásil
už po nástupu do funkce v roce 2010. mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. Přitom
Potom se o lanovce dlouho nemluvi- první varianta měla už od roku 2010
lo, plány na velký projekt byly oživeny kladné stanovisko posouzení vlivu stavv roce 2013. Vedení sedmé městské by na životní prostředí (EIA), jeho platčásti souhlasilo s „návrhem iniciace nost ale loni vypršela. Radnice musela
záměru koridoru vedení lanové dráhy podat žádost znovu, tentokrát ale na řeměstskou částí Praha 7 jako propojení šení se dvěma pruhy. Nový proces prás částmi Prahy 6 a 8“. Lanovka podle vě probíhá a pravděpodobně potrvá až
úvah měla vést od metra Nádraží Ho- do jara příštího roku. Následně by měl
lešovice přes část Stromovky, východ- magistrátní odbor strategických investic
ní část Císařského ostrova, spodní formálně zahájit proces územního roza horní parkoviště zoo až do Bohnic. hodnutí. Churavý odhaduje, že by k reOd spodního parkoviště ZOO by ved- alizaci mohlo dojít přibližně v roce 2020.
la odbočka přes západní část Císař- Podle opozice v Praze 6 ale právě souského ostrova na Podbabu v Praze 6. časné vedení městské části nese zodpovědnost za to, že se stavba obchva| Radnice Prahy 6 rozhodla zúžit léta tu stále odkládá. „Nebyl žádný důvod
chystanou objízdnou trasu Vítězného projekt přehodnocovat, přípravy jsou
náměstí v Dejvicích. Kvůli úpravám pro- proto znovu na úplném začátku. Pokud
jektu se vrátil proces přípravy na začá- radnice chtěla realizovat silnici dvoutek. Autům valícím se z tunelu Blanka v proudovou, měla využít už připravenou
Praze 6 zoufale chybí návazná komu- variantu a následně sáhnout k úpranikace. Po tisících tak každodenně za- vě, například vytvořit z části parkovací
hlcují Vítězné náměstí. Řešení přitom místa,“ myslí si předseda ODS v Praexistuje. Už patnáct let se připravuje ze 6 a zastupitel Jakub Stárek. Podle
plán na obchvat Kulaťáku, který by měl něj vedení radnice posunulo realizaci
řidiče odvést ze Svatovítské ulice přes do budoucna minimálně o několik let.
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Vítězný vzhled koupaliště Petynka
| Po půlroce byla znovu otevřena Korunovační ulice, vytížená komunikace
propojující Prahu 6 a Prahu 7. Zlepšit by se tak měla dopravní situace
zejména v okolí Vítězného náměstí.
Radnice Prahy 6 nyní usiluje o to, aby
i po zprovoznění ulice zůstala zachovaná některá dočasná opatření, například přeorientování autobusového terminálu na Vítězném náměstí.
| Praha 6 ve studentské soutěži vybrala vítězný vzhled koupaliště Petynka.
Bude se jím inspirovat plánovaná rekonstrukce a přístavba areálu, kterou
radnice chystá. Soutěž byla vyhlášena v
červenci tohoto roku společností SNEO
ve spolupráci s Katedrou urbanismu a
územního plánování FSv ČVUT v Praze
za podpory a účasti městské části Praha
6. Odborná porota hodnotila 9 soutěžních návrhů a jako vítězný vybrala návrh
Kristýny Ulrychové. Tento návrh bude na
základě doporučení odborné poroty zapracován do finálního vzhledu dostavby
Petynky. Studentka navrhla přístavbu se
zvlněnou pochozí střechou, která kombinuje dřevo, kov a sklo. Druhé místo
obsadila práce Jana Novotného, třetí
Veroniky Bejšovcové a čtvrté Barbory
Drahorádové. Všechny soutěžní návrhy
na opláštění budovy budou prezentovány v prostorách radnice Prahy 6. Koupaliště by se mělo proměnit do konce
roku 2019, půjde o investici za zhruba
170 milionů korun. Práce začnou příští
rok. Radnice se cestou architektonické
soutěže nevydala z časových a finančních důvodů. Soutěž by přípravu akce
zbrzdila a prodražila. Architektům z
ČKA vadí, že se vyhlášené studentské
soutěže mohli zúčastnit jen studenti stavební fakulty ČVUT a že v porotě nebylo dost nezávislých odborníků.

| Počátkem prosince uvedlo Dejvické
divadlo premiéru inscenace podle hry
Theodora Holmana Interview v režii
Martina Myšičky s Jaroslavem Pleslem
a Veronikou Khek Kubařovou. Pro Myšičku, který byl jmenován novým uměleckým šéfem divadla, je to už druhá
režijní zkušenost. Od listopadu se také

hlášením Charty 77 a seznamem podpisů k poštovním schránkám, má v Praze
6 ztvárnit dočasný pomníček. Instalován
bude v Gymnazijní ulici, která ústí do
Evropské ulice, tedy v místě, kde byli
zatčeni. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 5. ledna, v předvečer 40. výročí
události, řekl novinářům náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej
Matějka, který krátkou uměleckou instalaci na místě paměti chystal.Před čtyřiceti lety, 10. prosince 1976, se v Praze konala schůzka, na které se začala
utvářet československá opoziční iniciativa Charta 77. Její prohlášení vzniklo
do konce roku 1976. Vznik Charty 77 se
stal významným milníkem nejen v moderních dějinách Československa. Byla
prvním a nejdéle působícím opozičním
hnutím v tehdejším sovětském bloku.
Landovský 6. ledna 1977 ráno vyzvedl v
bytě spisovatele Pavla Kohouta kufřík s
prohlášením, seznamem podpisů a více
než dvěma stovkami obálek. Vezl ho do
střešovického bytu spisovatele Zdeňka
Urbánka, kde se správnost dokumentů
ještě kontrolovala. Státní bezpečnost
však už byla v plné pohotovosti a s několika auty začala chartistické vyslance stíhat jako v nějaké americké gangsterce,
píše historik Jiří Suk v knize Politika jako
absurdní drama, Václav Havel v letech
1975-1989. „Havlovi se ještě v jedné
vedlejší ulici podařilo vhodit do poštovní
schránky asi čtyřicet obálek s adresami
signatářů. Honička ovšem netrvala dlou-

Veronika Khek Kubařová

Pomníček v Gymnazijní ulici

zkouší další titul letošní sezóny. Ten je
inspirován románovou prvotinou belgické spisovatelky Amélie Nothombové
Vrahova hygiena, kterou podle divadelní
adaptace Petra Jarchovského studuje
režisér Viktor Tauš s Davidem Novotným
a Klárou Melíškovou v hlavních rolích.
Premiéra se odehraje koncem února.

ho, policejní auta obklíčila vůz, z něhož
byli chartisté doslova vytaženi, a každý
zvlášť odvezen k výslechu,“ uvádí Suk.
Zbývajících dvě stě obálek a originál prohlášení se seznamem podpisů zabavila
StB. „Je to pravděpodobně nejakčnější
scéna z celých dějin Charty. Landovský
řídil svého saaba, tehdy luxusní auto. Instalace bude v místě, kde je s částí dopisů zadrželi,“ uvedl Matějka. Základní
ideou podle Churavého je, aby si kolemjdoucí mohli v pomníčku výtisk Charty
77 volně vyzvednout a její znění si tímto
interaktivním způsobem připomenout.

Nová hala naváže na stávající koupaliště. Kromě pětadvacetimetrového bazénu, sauny a brouzdaliště by se do ní
měla vejít restaurace, která bude sloužit
návštěvníkům haly i venkovního areálu.
Unikátní má být bazén se surfovou vlnou.

| V Anti.kvariátu Dejvického divadla je
výstava Výtvarné dílny Inventura „Theatrum Mundi“. Dílna podporuje talentované umělce s mentálním handicapem. .
| Automobilovou honičku Václava Havla
a Pavla Landovského se Státní bezpečností, když 6. ledna 1977 ujížděli s pro-

fefík
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Fotosoutěž
Milé

fotografky,

milí

Kulturní program roku
fotografové!

Z příspěvků na téma Ledové obrázky,
jež dorazily do redakce Lysolajského
zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujal zcela atypický sněhulák. Vtipný snímek vytvořil
Matěj Štědrý. Gratulujeme k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže
Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě
500 Kč na fotoslužby, je připravena k
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje.

Sobota 18. 2. 2017, 14:00		
Dětský karneval

Paní Ludmila Budíková zesnula
dne 8. 12. 2016 ve věku 86 let.

Neděle 5. 3. 2017, 14:00		
Vítání občánků

Pan Viktor Beneš zesnul
dne 26. 12. 2016 ve věku 85 let.

Sobota 8. 4. 2017, 14:00
Velikonoční výtvarná dílna
Neděle 9. 4. 2017, 14:00		
Aprílový turnaj v pétanque
Sobota 13. 5. 2017, 14:00		
Slavnost květů
Pátek 2. 6. 2017, 15:00
Dětský den
Čtvrtek 8. 6. 2017, 18:00
Lysolajský běh
Neděle 10. 9. 2017, 14:00
Zahradník roku + turnaj v pétanque
Neděle 8. 10. 2017, 14:00		
Lysolajská drakiáda

Foto: Matěj Štědrý
V tomto čísle vyhlašujeme
soutěž s tématem:
Předzvěsti jara
Dětští výherci tohoto kola obdrží vstupenku pro celou rodinu do Pohádkového mlýna v Bartoušově u Jičína.
Dospělí fotografové se mohou těšit
jako vždy na poukaz v hodnotě 500
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Sobota 2. 12. 2017, 14:00		
Vánoční výtvarná dílna
Neděle 3. 12. 2017, 16:00
Rozsvícení vánočního stromu
Sobota 9. 12. 2017, 15:00
Hasičská mikulášská besídka
Neděle 10. 12. 2017, 13:00		
Vánoční turnaj v pétanque
Neděle 17. 12. 2017, 14:00
Vánoční koncert vážné hudby
Změna programu vyhrazena

Fotografujte a své snímky přineste na
Úřad městské části Praha-Lysolaje či
zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.
ÚMČ Praha-Lysolaje

ROZLOUČENÍ

Žili tady s námi.
Uctěme jejich památku.
Fotosoutěž
Nový mobiliář

v Lysolajích

V letošním roce bychom rádi doplnili městský mobiliář, který zahrnuje
především odpadkové koše a lavičky.
Na základě hlavním městem Prahou
schváleného Manuálu tvorby veřejných prostranství, který má za cíl sjednotit městský mobiliář v celé Praze,
jsme se obrátili na Institut plánování
a rozvoje, abychom pořídili mobiliář,
který již bude v souladu s uvedeným
manuálem. Na základě jejich potvrzení budou v Lysolajích na začátku
letošního roku na vámi již doporučených místech umístěny vyobrazené
koše. I nadále nám můžete sdělovat
návrhy, kde vám koše scházejí a my
se pokusíme vám vyhovět. Děkujeme.
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Petanque club Lysolaje
Fotosoutěž
Zdravíme všechny příznivce pétanque,
přejeme v novém roce mnoho osobních i pracovních úspěchů a dokonalé
koulení. Prvním letošním úspěchem
lysolajského petanquového klubu je
postup mezi 12 nejlepších družstev 6.
ročníku UBUligy. Za vaší podpory věříme, že i dále uhrajeme dobrý výsledek a slušné umístění. Těšíme se na
vás nejen při pravidelných trénincích
v úterý a v pátek na Ubulodromu v
Únětickém pivovaru, ale zároveň vás
zveme na jarní Aprílové vyhození 9.
dubna na hřišti „U zázračné studánky“.

tě požádali opozdilce, aby uhradili členský příspěvek za rok 2016.
Petanque club přijímá stále nové
členy bez nutnosti předchozí zkušenosti. V případě zájmu pište na
email
majerovaivana@seznam.cz

Vážení občané Lysolaj, dnes se ve
svém příspěvku chci zabývat dvěma
zdánlivě bezvýznamnými slovy, kterými jsou ohleduplnost a bezohlednost.
Určitě se divíte, proč hodlám zde ve
zpravodaji řešit tak naprosto zřejmé věci, ale posléze mi po přečtení
dalšího dají mnozí z vás za pravdu a doufám, že se mnozí poznají.
Každý má právo vlastnit psa, ale z
tohoto práva mu vyplývají kupodivu i
mnohé povinnosti. Jednou z mnoha
je mít psa na vodítku, aby nedošlo k
napadání jiných psů, případně osob.
A ve dnech nedávno uplynulých volně pobíhající pes napadl paní a pokousal ji. Majitel psa byl dohledán a
jeho nepéči bude řešit v následujících
dnech přestupková komise úřadu MČ.
Úřad MČ rozmístil odpadkové koše a
s nimi i plastikové sáčky na psí exkrementy v podstatě na každém rohu. Z
vlastnictví psa nám vyplývá tedy povinnost exkrementy po našich psech
sebrat do výše zmíněných sáčků a
vložit je do odpadkového koše. Někdo řekne, to je snad samozřejmé, ale
teď se dostávám k těm dvěma slovům
z počátku. Mnozí z nás jsou tak bezohlední, že svou povinnost nesplní
a tváří se, že jejich pes nic neudělal,

vycházka

Mrazivý den, ale zalitý sluncem
s mírným mlžným oparem přivítal na Nový rok 1. ledna 2017 celkem 48 účastníků 3. ročníku „Novoroční
sousedské
vycházky“.
Sešli jsme se v parku Kaménka na
Novoroční lávce a po vzájemném popřání úspěšného roku 2017 a přípitku
se vyšlo kolem lysolajských božích
muk na louku s výhledem na Šárecké
údolí. Dá se konstatovat, že setkání
sousedů na Nový rok se stává tradicí se zvyšujícím se počtem účastníků – v roce 2015 bylo 24 účastníků, v roce 2016 pak 25 účastníků.

Rádi bychom také na tomto mís-

Policejní
okénko okénko
Policejní

Fotosoutěž
3. Novoroční

tak proč ohýbat hřbet. Už také slyším argumenty o tom, že když platím
za psa poplatek obci, tak ať to obec
uklidí. Zdůrazňuji, pokud v následující době přistihnu, že majitel psa jeho
„produkt“ neuklidil, budu toto bezohledné jednání důrazněji sankcionovat
jako znečišťování veřejného prostoru.
Na základě další Vyhlášky Hl. m. Prahy
č. 42/1999 o omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů z roku 1999 je
pořádání ohňostroje povoleno pouze
jeden den v roce, a to 31.12. až 1.1.
Ale jak to tak vypadá, mnozí spoluobčané mají doma zásoby pyrotechniky větší než byla ve Vrběticích, a
tak se různé petardy, výbuchy a ohňostroje ozývají v obci již od Mikuláše a není řídký jev, že někdo slaví
velikonoční svátky výbuchy této pyrotechniky, snad aby se zbavil starých
zásob a v klidu mohl nakoupit nové.
To je již vrchol bezohlednosti ke spoluobčanům, nejen proto, že to stresuje
domácí zvířectvo, ale střílet ohňostroj
sousedovi na střechu rodinného domu
o štědrovečerní večeři, to už skoro
hraničí s pokusem ten dům zapálit pro
nějaký malicherný sousedský spor. I
tyto záležitosti v případě stížnosti takto
dotčených občanů je Městská policie
oprávněna řešit podle platných zákonů .
Z tohoto místa vás tedy žádám,
zamysleme se nad svým chováním a konáním, jestli se občas nechováme
opravdu
bezohledně.
Přeji nám všem s malým zpožděním
v roce 2017 méně bezohlednosti a
mnohem více vzájemné ohleduplnosti.
Strážník – okrskář
Ing. Vít Bumbálek

Ing. Miloš Šimon

Fotosoutěž
Lysolajský

zpravodaj
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Lysolajští roztančili celou Galaxii
Všichni milovníci tance a dobré zábavy se v podvečer 21. ledna sešli v hotelu Galaxie, kde se uskutečnil v pořadí již pátý společný reprezentační ples
městských částí Lysolaje a Suchdol.
První letošní společenskou událost není
jistě třeba nijak zvlášť představovat. Ples
si za uplynulé čtyři roky své existence
našel své pravidelné příznivce a jeho popularita stále roste. Velmi nás těší, že se
počet návštěvníků této významné společenské akce rok od roku zvyšuje. I letos
se poprvé objevilo mnoho známých tváří
lysolajských občanů i tváře zcela neznámé, návštěvníků z jiných městských
částí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval.
Starostové Lysolaj a Suchdola vítali příchozí ve vstupní hale, která se
převlékla do zlatého hávu, s číší výtečného šampaňského v ruce a se
všemi hosty si symbolicky připili.

Mezi hosty 5. reprezentačního plesu nechyběli starostové jednotlivých
částí Prahy ani radní z Prahy 6.
Pružné a ladné tělo tanečnice a uhrančivý pohled jejího partnera přesně v
intencích hudby z filmu o legendárním
Zorrovi - takové bylo předtančení, které
rozproudilo krev v žilách všech v sále.
Skvělý profesionální výkon podal stejně
jako v předchozích letech Caroline Band,
kdo zrovna v tanečním pořádku vynechal, mohl se alespoň vydýchat, osvěžit
a zaposlouchat do oblíbených melodií.
Celým večerem nás s inteligentním humorem opět provázel moderátor Zdeněk
Vesecký. Obrovský zájem byl i o tradičně bohatou tombolu. K téměř každé slosovatelné vstupence náležela hodnotná
cena, včetně těch nějakým způsobem
symbolizujících obě pořádající městské
části. Ať už se jednalo o jednodenní

kurz sochařství v ateliéru akademického sochaře Milana Váchy v Lysolajích
nebo na zakázku ručně vyrobený dort s
miniaturním marcipánovým záchůdkem,
symbolizujícím spokojenost suchdolských s faktem, že se konečně dočkají
připojení na kanalizaci. Jisté je, že žádná ze 180 cen nezůstala nevyzvednuta.
Prostory hotelu Galaxie nablýskané,
obsluha pozorná a nevtíravá, hostesky usměvavé a atmosféra příjemná.
Všichni přítomní se v dobré společnosti cítili skvěle a mnozí litovali, že už je
k ránu potřeba se opravdu rozloučit.
Ačkoliv nebyl oficiálně vyhlášen nejlepší
taneční pár, v kuloárech proběhla neplánovaná volba královny celého večera.
Paní Komárková z Lysolaj si virtuální korunku určitě zaslouží, byla jedním slovem
krásná. A možná tak mimoděk vnukla organizátorům nápad do příštích ročníků.
I přes pro mnohé „krátký taneční pořádek“ ples splnil očekávání a jeho
ohlas byl veliký. Věříme, že se k letošním 220 účastníkům napřesrok přidá
mnoho dalších. Vy, kteří jste letos z
nějakého důvodu nepřišli, prohlédněte si pozorně fotografie, zalitujte a na
příští ročník si vyhraďte volný večer.
ÚMČ Praha-Lysolaje

