
  
  

Milí spoluobčané, obrázky naší fotosoutěže, s 
poetickým tématem Zimní království, se le-

tošní zima vzdává své moci. Idylické zasněžené 
krajinky či zkřehlý ptáček (který to je nepoznám, 
nejsem ornitolog, ale už chápu, proč se říká „zmrz-
lý jako drozd“) jsou tím posledním, co z ní zby-
lo. Ještě jsme  ochotni  věnovat poslední pohled 
(protože ty fotky jsou opravdu hezké), rozloučení a 
vzpomínku. Bylo to fajn. Stačilo. Zase příště. Teď 
vzhůru do jara. Jarem k létu. Podzim je v Lysola-
jích hezčí než kde jinde. A zima... ta je tak daleko.                                                                    
Pryč tedy s tou letošní a s ní spojenými nedu-
hy. Ucpaným nosům, zmrzlým tlapkám, škrábá-
ní jinovatky z aut i lenošení u kamen je konec.                                    
Člověk ráno ani nemusí koukat z okna do větví 
probouzejících se stromů nebo na trávník krope-
natý sněženkami, krokusy a narcisy, aby naznal, 
že zima už je opravdu a definitivně  u konce s de-
chem. Opeření pěvci začínají koncertovat dlouho 
před budíkem, do práce a do školy už neklopýtá-
me za tmy. Otřepaný trik s posunem času ze zim-
ního na letní sice každoročně naštve, ale nebuď-
me malicherní. Je jaro!    

Na koupání to sice ještě není, ale o polednách 
má slunko sílu, už lze potkat průkopníky jen tak 
v tričku, mourovaté venkovské kočky s očima 
barvy jantaru se spokojeně vyhřívají na zídkách 
a nutit po ránu děti, aby si narazily kulichy přes 
uši už je čirá bláhovost. Tátové  se začínají za-
bývat výměnou pneumatik, mámy svádějí s dětmi 
boj o prodloužené vycházky, protože zimní „do tmy 

doma“ s prodlužujícími se dny dostává zcela jiný 
rozměr. Energii nabytou masopustním detoxem je 
potřeba investovat nejen do velikonočního úklidu. 
A tak se z garáží a kůlen vytahují kola, trampolíny, 
rýče, motyky a pily, každý cvičí po svém. Lysolajští 
zahradníci (a to jsme bez ohledu na výnosy sko-
ro všichni) obléhají trhy a prodejny se semínky a 
sazeničkami, ovocné stromy, keře a živé ploty do-
stávají jarní sestřih a vrby u potoků šly „na ježka“, 
jejich dlouhé, štíhlé proutky přece vyrostly pro po-
mlázky. Jaro na vsi má ještě jeden výlučný aspekt, 
kterým se významně liší od jara městského. S ja-
rem se ze dvorků začínají ozývat zvuky drobného 
domácího nářadí, pánů se zmocňuje kutivý neklid 
a všude vládne čilý novátorský ruch. Děti školkové 
i školní pod vedením a dohledem pedagogů udr-
žují staré zvyky, byť maličko uzpůsobené moderní 
době. Venkovská omladina sice nevynáší  Mora-
nu za humna, ale jaro vítá se stejným nadšením 
a důvěrou v něco nového jako chasa před sto a 
více lety. Na velikonoční dílně v hasičárně malí i 
velcí pletli pomlázky, malovali vajíčka, vázali veli-
konoční dekorace a po sousedsku rozprávěli jako 
za starých časů. Snad jen otloukání píšťaliček 
chybělo, ale co není letos, může být napřesrok. 
Jaro v Lysolajích má bezpočet přívlastků a podob, 
každý si může najít tu svou. Jen se běžte projít, 
porozhlédnout a načerpat inspiraci. Čím je naše 
jaro výjimečné?  Tedy kromě toho, že se u nás líh-
nou ta nejhezčí kuřata?

MUDr. Marie Štědrá
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K výrobě velikonočních dekorací bylo z čeho vybírat Tohle jsme vyrobili úplně sami

Čínský Nový rok za asistence SDH Lysolaje 

Lysolajská rodina opět početnější

Kdo se skrývá pod maskou hasiče?

Vítání nejmenších písničkou

Masopustní průvod lysolajských předškoláků

lysolajské jarní dění

Tibet má naši trvalou podporu
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zprávy z radnice

| Dne  22. 2. 2016 byla zahájena Do-
stavba základní školy Járy Cimrma-
na Lysolaje. Celkové náklady na do-
stavbu jsou předpokládány ve výši                                            
26 000 000 Kč. Nejvíce finančních pro-
středků bude vynaloženo na již zaháje-
né stavební práce, které provádí sdru-
žení Bystroň Group, a.s. – BBP Stavby, 
s.r.o., jež vyhrálo výběrové řízení s ko-
nečnou cenou 22 564 984 Kč. K zajiště-
ní financování této sumy se naší měst-
ské části na základě podané žádosti o 
poskytnutí prostředků z rezervy rozpoč-
tu hl. m. Prahy pro městské části poda-
řilo získat 15 000 000 Kč. Na zbývající 
prostředky, potřebné k dofinancování 
projektu, byla v loňském roce podána 
žádost do dotačního programu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Na podzim by měla být zahájena do-
dávka a instalace interiérových prvků, 
jejichž odhadované náklady jsou 3 mil. 
Kč. Na získání prostředků k financování 
této části projektu je připravována žá-
dost o dotaci z Operačního programu 
Praha - Pól růstu ČR. V případě, že by 
výše uvedené žádosti byly neúspěšné, 
byl by projekt dofinancován z vlastních 
zdrojů. Projekt Dostavba Základní školy 
Járy Cimrmana Lysolaje by měl být kom-
pletně dokončen do konce roku 2016. 

| Ve středu 24. 2. 2016 se uskutečnilo za 
hojné účasti zainteresovaných občanů v 
sále hasičské zbrojnice veřejné projed-
nání rekonstrukce komunikací Poustka 
a Zavážky. Projednání se zúčastnili také 
zástupci společností PRO-CONSULT, 
s.r.o, projektanta rekonstrukce komuni-
kací, a ZAVOS, s.r.o., mandatáře hl. m. 
Prahy, která je investorem stavby. V rám-
ci projednání byly představeny projekty 
plánovaných rekonstrukcí a diskutována 
možná úskalí realizace, která je z důvo-
du financování stavby i dořešení legis-
lativních záležitostí plánována nejdříve 
na rok 2017. Byli jsme překvapeni ne-
gativními názory občanů na rekonstruk-
ci komunikace Poustka jako takové. Bě-
hem projednání bylo také uvedeno velké 
množství připomínek, které je nutné do 
projektu zapracovat. Z tohoto důvodu 
bude rekonstrukce komunikace Poustka 
odložena do doby, než budou tyto připo-
mínky vypořádány. Nejhorší variantou 
by totiž bylo, aby byla komunikace re-
konstruována proti vůli občanů, kteří zde 
žijí. Tlak na co nejdřívější rekonstrukci 
tedy zatím vyvíjet nebudeme. Zápis z 
veřejného projednání je k nahlédnutí 
na webových stránkách městské části.  

| Z programu Evropské hlavní město 
sportu 2016 se podařilo získat finanční 
prostředky ve výši 23 000 Kč na pořádá-
ní VIII. ročníku tradičního Lysolajského 
běhu, který se letos uskuteční 16. 6. 2016.

| Dále se podařilo získat  finanční pro-
středky ve výši  17 900 Kč na podporu 
místních lidových knihoven. Z poskyt-
nuté dotace bude pořízen nový knížní 
fond, který bude návštěvníkům knihov-
ny k dispozici již o letních prázdninách. 

| Na základě podnětů z řad občanů na 
neukázněnost řidičů, především pak na 
překračování povolené rychlostí, na pá-
teřní komunikaci Lysolajské údolí, jsme 
vypracovali ve spolupráci s dopravními 
odborníky studie na zlepšení této situa-
ce. Na základě těchto studií jsme podali 
dvě žádosti pro zařazení lokalit do ce-
lopražského seznamu stavebních úprav 
programu BESIP Odboru financování 
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. S ra-
dostí můžeme oznámit, že nám již bylo 
odsouhlaseno financování úpravy do-
pravního značení v úseku Lysolajského 
údolí u křižovatky s ulicí Na Cestě. Jed-
ná se o zúženou část komunikace, kde 
absentují chodníky pro pěší. Současné 
dopravní značení bude nahrazeno do-
pravními značkami s technologií LED 
pro lepší viditelnost, a dále bude nově 
umístěno do této části komunikace vo-
dorovné dopravní značení na vozovku. 
Rovněž jsme požádali o financování 
zbudování dvou retardérů, z nichž první 

by byl situován při vjezdu do Lysolaj ve 
směru od Horomeřic, v místě současné-
ho přechodu pro chodce u autobusové 
zastávky, a druhý v místě přechodu pro 
chodce před zúžením komunikace při 

křižovatce s komunikací Poustka. Oba 
výše uvedené přechody by byly nově 
umístěny na jednotlivých retardérech.
Tato žádost byla formálně schválena 
a zařazena do nejbližšího hodnocení 
pro následnou realizaci v roce 2017.

| Na základě Koncepce rozvoje cyklis-
tické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. 
městě Praze, která má za cíl rozvoj cyk-
listické dopravy v Praze do roku 2020, 
nechala naše městská část zpracovat 
cyklistický generel pro své území. Ge-
nerel sám o sobě není právně závazný, 
ale jedná se o dokument, který nejlépe 
řeší síť cyklistických tras ve vzájemné 
provázanosti a je tak významným pod-
kladovým materiálem pro jakékoliv roz-
hodování o cyklistické infrastruktuře. V 
průběhu měsíce dubna bude tato kon-
cepce cyklistické dopravy zvěřejněna na 
webu naší městské části a představena 
v příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

| 1. 3. 2016 byly zahájeny práce na 
úpravě pramene Lysolajského potoka 
podle návrhu ak. soch. Milana Váchy, 
který bude sám s několika kameníky 
tyto úpravy provádět.  Práce by měly 
být provedeny do Slavnosti květů tak, 
aby naše „Zázračná“ studánka byla 
zase o něco krásnější. Nově upra-
veno bude i prostranství před kap-
ličkou Panny Marie Sedmibolestné. 

| Na pozemku parc. č. 501/143 v lokalitě 
Na Zavážkách revitalizujeme další odpo-
činkové místo v Lysolajích. Je zde prová-
děn přořez klestí s cílem vytvořit zastáv-
kové místo s výhledem, na kterém do 
budoucna počítáme s menší rozhlednou. 

| Upozorňujeme občany městské části, 
že se blíží konec termínu pro zaplacení 
poplatků za psy a pronájem obecních po-
zemků. Termíny vyprší 31. 3. 2016. Ne-
čekejte tedy na poslední chvíli, přijďte na 
ÚMČ dát své věci do pořádku včas. Dru-
hou možností je platba na účet, kdy vám 
číslo účtu a variabilní symbol rádi sdělí 
zaměstnanci ÚMČ na tel. 220 921 959. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Plánovaná místa pro zřízení                      
zpomalovacích retardérů

Nový štěpkovač v akci



tip na výlet
královská obora

Park Stromovka, původně Královská 
obora, se nachází v pražském Bubenči 
v nivě Vltavy jižně od Císařského ost-
rova, od něhož ji odděluje průplav. Pů-
vodně šlo o oboru příslušející k místodr-
žitelskému letohrádku. Část Královské 
obory byla koncem 19. století vyčleněna 
pro vybudování výstaviště. Předpokládá 
se, že Královská obora byla založena 
králem Přemyslem Otakarem II. v roce 
1268 v místě jilmové doubravy. První pí-
semná zmínka o oboře je z roku 1319, 
kdy zde král Jan Lucemburský nechal 
postavit tribunu pro zamýšlené rytířské 
turnaje. V r. 1495 byl na hraně obory 
vystavěn lovecký hrádek pro Vladislava 
Jagellonského. Po roce 1578 byl přesta-
věn v duchu renesance na letohrádek, o 
pár století později tu měli své sídlo císař-
ští místodržící – to byl (1805-11) oděn 
do hávu novogotického. V roce 1584, 
kdy čeští šlechtici věnovali oboru císaři, 
byly na příkaz Rudolfa II. provedeny par-
kové úpravy, vytvořeny rybníky a prora-
žena štola pro jejich napájení. Součástí 
daru byl i dnešní Císařský mlýn. Ten byl 
přestavěn, jeho areál rozšířen o arká-
dovou chodbu a lázeň s grottou a navíc 
zde byla vybudována brusírna drahých 

kamenů. V r. 1606 byla k Císařskému 
mlýnu přistavěna mohutná reprezentač-
ní brána. Obora byla původně rozdvoje-
na, směrem ke mlýnu byla bažantnice, 
později štěpnice. Dělící zeď z roku 1559 
byla prý patrna ještě před sto lety a my 
si ji můžeme ztotožnit s náspem s alejí 
poblíž Šlechtovky, kde se dnes proháně-
jí bruslaři. Ano, Šlechtovka! Roku 1680 
Leopold I., král český a císař římskoně-
mecký, bavě se jednou v oboře lovem, 
důkladně promokl, aniž nalezl v celém 
lese možnost sebe hodnou, kde by se 
vyvýšenost jeho majestátu ukryla před 
lijákem. Do zámku bylo daleko, pročež 
kadeře panovníkovy alonžové paru-
ky dokonale provlhly a na jeho šatě se 
nenalezla suchá nit. „Tato nemilá přího-

da dala v hlavě komorního prezidenta, 
hraběte Kryštofa Františka Vratislava z 
Mitrovic vzniknout myšlence, zda by ne-
bylo doporučitelné postavit v oboře ně-
jaké přístřeší,“ píše historik a oblíbený 
spisovatel Antonín Novotný ve spisku 
Královská obora. Pan komorní prezident 
se sice otevření tzv. dolního lusthauzu v 
roce 1690 nedočkal, odebrav se v srpnu 
roku předchozího na věčnost, ale jeho 
myšlenka stojí – a snad ještě chvíli stát 
bude. Hlavní neboli Šlechtova restaura-

ce. Jejím projektantem je pravděpodob-
ně stavitel Trojského zámku Jean Bapti-
sta Mathey, stavitelem Jakub Canevale, 
malby vyvedl Jan Jakub Stevens (Stein-
fels).  Další kapitoly Královské dvorany 
načrtl o sto let později, roku 1807 malo-
stranský kavárník Václav Steinitz, který 
navrhl vrchnosti zřídit zde kavárenský 
podnik, určený k pohodlí a obveselení 
jak lidí domácích, tak cizinců, sloužící ne-
méně k okrase městského okolí. Zkrátka 
se pan kafesídr zhlédnul ve vídeňském 
Prátru. Byl to bohulibý nápad, vždyť za-
tím Stevensovy na malby vzhlíželo jen 
uskladněné obilí a myši, tak panstvo v 
červenci 1809 vyhovělo. Provoz zahájil 
restauratér na jaře 1811, vydržel tu dvě 

sezóny.  Významných stavebních úprav 
se budova dočkala v letech 1855–1858, 
kdy jí Bernard Grueber vtiskl novogo-
tickou podobu. Ano, vypadá ozdobněji, 
ale je to zkrátka falešné! Roku 1882 si 
lusthaus pronajala rodina Šlechtova, 
po kafesídrech Václavu a Antonínu do-
stala tedy jméno. Restauraci znárodnili 
komunisti, v 60. letech ji zavřeli. Moje 
generace Husákových dětí už pamatuje 
jen kulturní enklávu Šlechtovka – a i ta 
je pouhou vzpomínkou. Od roku 1804 

je Královská obora zpřístupněna veřej-
nosti a je využívána jako park, pro nějž 
se ujal název Stromovka. U příležitosti 
Jubilejní zemské výstavy roku 1891 byla 
u horního vstupu parku (u Ovenecké) 
ukončena Křižíkova elektrická dráha na 
Letné, první elektrická tramvajová trať v 
Praze i v českých zemích. Roku 1902 
ale skončila. Další památkou na výstavu 
byla Bukovského restaurace, pak ji držel 
Josef Vaňha, král rybí kuchyně. Zbyl jen 
starý sklep na led a v zimě na brambo-
ry (okolo 1830) a na místě restaurace je 
Fragnerovo Planetárium. Dostáváme se 
pomalu k přítomnosti. V oboře se budují 
dva nové rybníky a začít by měla (koneč-
ně!) oprava Šlechtovy restaurace.  fefík                                                        
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Restaurace Šlechtovka na dobové fotografii

Altán v kulturní enklávě Šlechtovka při 
povodních v roce 2002

Kulturní enkláva Šlechtovka, před 
rokem 2004

Královská obora na dobové pohlednici



zprávy ze školy
| 19. a  21. ledna se konal zápis do 1. 
třídy ZŠ. Náhradní zápis proběhl ve čtvr-
tek 4. února.  Jsme velmi rádi, že mají 
rodiče a děti o naši školu takový zájem. 
Hlásí se nám mnohem více dětí, než 
můžeme přijmout. Děti, které mají trvalé 
bydliště v Lysolajích, se nemusí obávat 
dojíždění – místo ve škole mají jisté. 

| Dne 25.1. se všichni žáci naší školy 
mohli obdivovat hereckému i sportov-
nímu výkonu šermířů skupiny Pern-
štejni z Pardubic. V tělocvičně naší 
školy předvedli, jak válčili husité. Děti 
si mohly vyzkoušet obranu vozové 
hradby v roli husitských bojovníků.

| Ve čtvrtek 28. ledna se žáci radovali, 
když ne z vysvědčení, alespoň z po-
loletních prázdnin. Již tradičně si děti 
přebíraly vysvědčení na neobvyklých 
místech. Prvňáčci se vypravili na Malou 
Stranu. Děti z 1. A prokázaly svou od-
vahu nejen vytrvalým plněním školních 
povinností, ale statečně si počínaly i v 
Muzeu pražských pověstí a strašidel. 
Děti z 1. B se těšily z jedniček v muzeu 
Karla Zemana – mága filmových triků. 
Druháci se vypravili do Roztok na vý-
stavu Opus Musivum a odnesli si nejen 
vysvědčení, ale i zážitky vlastní tvorby 
při závěrečné dílně. Třeťáci si šli pro vy-
svědčení do areálu Technické knihovny 
v Dejvicích a pěkné výsledky pak oslavili 
v tamější kavárně Prostor. Děti ze 4. A 
se s vysvědčením obdivovaly i obrazům 
paní Milady Šindlerové v Alšově kabine-
tě v Suchdole. Děti ze 4.B si prohlížely 
a fotografovaly exponáty v Technickém 
muzeu a tam přijaly i vysvědčení. Pá-
ťáci si letos vybrali klasiku a užili si ti-
cha a klidu prázdné školy. Všichni žáci 
druhého stupně si šli den vysvědčení 
užít na filmové představení Zloděj-
ka knih podle knižního bestselleru.

| Dne 3.2. se konal „Dětský fotbalový 
pohár na Motorletu“ pro nejmenší ško-
láky. Na turnaj za naši školu vyrazily 
hned dva smíšené týmy. Tým 2. třídy 
obsadil krásné 3. místo. Tým „sedmi 
statečných“ z 1. třídy obsadil 5. místo. 
Radost z fotbalu, osvojení si myšlenky 
fair play, zábava a spolupráce s kama-
rády – to jsou primární motivy, kterými 
se Pražský fotbalový svaz snaží oslovit 
malé fotbalisty, fotbalistky i jejich rodiče.

| Dne 4.2. se konal „Pražský pětiboj vše-
strannosti“ v Aréně Sparty. Čest naší ško-
ly hájili kluci a děvčata ze 4. B, ze 6. a 7. 
třídy. Své umění prokazovali např. v dis-
ciplině sedy-lehy, v přeskocích přes švi-
hadlo, v hodu medicinbalem, v driblingu 

basketbalovým míčem a trojskoku z mís-
ta. Hosty tohoto sportovního klání byli i 
legendární olympionici Dana Zátopková, 
Imrich Bugár a Jarmila Kratochvílová. 

| Dne 6.2. se naši žáci 8. třídy Veronika 
Raisová a Tomáš Kučera zúčastnili ob-
vodního kola Olympiády v českém jazyce.

| V rámci environmentální výchovy se 
dne 11.2. pro žáky 4. A, 4. B a páté tří-
dy konala jedna z cyklu interaktivních 
přednášek, kterou pro děti pražských 
škol pořádá letiště Václava Havla Pra-
ha. Děti se dozvěděly, jak ovlivňuje 
kvalitu ovzduší člověk i sama příroda.

| Dne 15.2. proběhlo školní kolo meziná-
rodní matematické soutěže Pangea. Sou-
těže se zúčastnilo 55 žáků ze 4.– 9. třídy. 

| Výtvarníci v kroužku vedeném paní Za-
vadilovou zpracovávali zajímavé téma 
– Naše školní zahrada. V úterý 16.2. 
si děti z prvního stupně v lysolajské 
hasičárně prohlédly obrazy a plastiky 
zpracované různými výtvarnými techni-
kami. Byl to příjemný umělecký zážitek.

| Lyžařský výcvikový kurz byl vzhledem k 
teplému počasí očekáván s určitým na-
pětím, ale vše nakonec dobře dopadlo. 
Již tradičně proběhl sedmidenní spor-
tovní pobyt ve Strážném v Krkonoších, 
a to ke všeobecné spokojenosti všech 
26 dětí i tří pedagogů. Účastníci zájez-
du se vrátili živí, zdraví a vylyžovaní. 

| V Praze jsme byli také sportovně ak-
tivní. Děvčata a kluci z celé školy se 
vystřídali na zimním stadiónu HC Hvěz-
da a dosytosti si zabruslili. Pochvalu 
zaslouží trpělivost starších zkušeněj-
ších bruslařů s menšími začátečníky.

| Ve středu 24.2. páťáci navštívili di-
vadlo Minor a užili si představení „Ro-
bin Hood“. Všem se líbil příběh, ta-
nec i hudba a nápadité efekty scény.

| Žáci druhého stupně navštívili také 
divadlo, ale o kousek dále, U hasičů. 
Vyslechli zajímavou přednášku o pro-
krastinaci (výrazné a chronické ten-
denci odkládat plnění úkolů a povin-
ností, zejména těch nepříjemných).

| 26.2. v naší škole archeolog Petr Va-
vrečka vyprávěl dětem druhého stupně 
o svém oboru a odpovídal na dotazy. 
V týž den dvě naše žákyně – Denisa 
Svobodová ze 6. a Tereza Holečková z 
8. třídy hájily čest naší školy v obvod-
ním kole olympiády v anglickém jazyce.

| Jsme rádi, že máme možnost často 
děti konfrontovat s praktickým využitím 
angličtiny. 3. března v naší škole proběhl 
Mezinárodní kulturní den, projekt podob-
ný loňskému EDISON, který byl určen 
pro všechny žáky školy od 1. do 9. roč-
níku. Jednalo se o prezentace studen-
tů, tentokrát středních škol, v angličtině. 
Studenti ze všech koutů naší planety  
si připravili přednášku o zemi, ze které 
pocházejí. Po prezentacích následoval 
malý kvíz, po kvízu beseda. Žáci během 
dopoledne zhlédli pět prezentací a na 
závěr v tělocvičně školy ochutnali jídla 
typická pro určitou zemi. V pátek děti vy-
tvářely projekty věnované těmto zemím.

| Pilnou práci vystřídal odpočinek. Od 
7.3. do 11.3. si děti užily jarní prázdniny.

Po prázdninách přejeme všem chuť do 
práce a radost ze zdolávání překážek. 

Jaroslava Mikolášová
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Reprezentace naší školy na Dětském fotbalovém poháru na Motorletu
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DIVADÉLKA
O zamilovaném rytíři Aucassenovi / Peter Varga

O drakovi / Divadýlko z pytlíčku

Prasečí slečinky, aneb prasečinky / Divadýlko z pytlíčku

Čarodějnická pohádka / Divadlo Paleček

Jak se Martínek a Anežka učily od
myšky správnému chování / Divadlo Zvonek

PPošťácká pohádka o zatoulaném dopise / Divadlo Paleček

O princezně Mlsalce / Divadýlko z pytlíčku

HAM, HAM / Divadýlko z pytlíčku

Co vykouzlila duha / Divadlo Zvonek

2. 4.

9. 4.

16. 4.

23. 4.

30. 4.

7. 5.

114. 5.

21. 5.

28. 5.

Každou sobotu
od 14:00

Každou neděli
od 14:00DÍLNIČKY

3. 4.

10. 4.

17. 4.

24. 4.

1. 5.

8. 5.

115. 5.

22. 5.

29. 5.

První jarní kytičky
Vyrábíme dopravní značky
Malujeme obrázky - efekt staré fotografie
Vyrábíme duchy
Malujeme na sádru
Foukané obrázky- práce s tuší
ZZápich do květináče
Obrázky ze zažehlovacích korálků
Malujeme na květináče

duben
květen

Divadélka
a dílničky Váš šestý smysl    
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Úterý 19. 4. 2016
14:00-18:00 hodin 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115/33 
    

Úterý 24. 5. 2016
14:00-18:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská
Sídlištní 245/18a (u psího výběhu)

VO Kontejnery

 

Sobota 9. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115/33
Dolina - otočka MHD

Sobota 16. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin
ul. Květová - ZO Laťka
Hřebenová u  č. p. 181

Sobota 23. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin 

ul. Štěpnice - ZO Zavážka

V případě změny termínů budou 
občané informování prostřednictvím 

nástěnek a webových stránek.

BIO Kontejnery MHMP 

Čtvrtek 9. 6. 2016
18:00-18:20 hodin

ul. Hřebenová u domu č. 16

Čtvrtek 9. 6. 2016
18:40-19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Svoz nebezpečného 
odpadu
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Systém pro svoz biologicky rozložitelného odpadu
Jak jsme vás již informovali v předchozích 
číslech Lysolajského zpravodaje, bylo 
za účelem zavedení nového efektivního 
systému pro separaci a svoz biologicky 
rozložitelného odpadu v naší městské 
části z dotace z fondů Evropské unie v 
rámci Operačního programu Životní pro-
středí pořízeno nové svozové vozidlo a 3 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad. 

Na základě toho jsme pro občany Lysolaj 
připravili změny v systému hromadného 
svozu bioodpadu. V současné době jsou 
v městské části přistavovány velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad pouze v 
Magistrátem hl. m. Prahy stanovených 
termínech. K těmto kontejnerům od mě-
síce dubna přibudou také velkoobjemo-
vé kontejnery, které budou přistavovat a 
odvážet zaměstnanci Úřadu MČ Praha-
-Lysolaje. Svoz bioodpadu bude realizo-
ván 1x za týden, vždy v pondělí od 08:00 
do 10:00 hodin. Kontejnery budou při-
stavovány na místa dle harmonogramu, 
který bude uveřejňován v Lysolajském 
zpravodaji (na měsíce duben a květen 
uveden níže) a na webových stránkách 
městské části. Kontejnery s bioodpa-

dem budou odváženy do nedaleké ko-
munitní kompostárny. Substrát vzniklý 
kompostováním rostlinných zbytků, tzv. 
zelený kompost bude využit k údrž-
bě a rekultivaci ploch veřejné zeleně. 

Z dotačních fondů Evropské unie se 
také podařilo v minulém roce získat 
prostředky na pořízení štěpkovače pro 
lepší nakládání s rostlinným odpadem. 
Pořízený štěpkovač budou moci občané 
využívat k likvidaci odpadu a vzniklou 
štěpku si budou moci v případě zájmu 
odebírat (vhodné do kompostu, k mul-
čování záhonů a podobně). Štěpkování 
bude probíhat vždy ve čtvrtek od 09:00 
do 11:00 hodin na základě telefonic-
ké domluvy. Místo štěpkování taktéž 

dle dohody. V případě velkého počtu 
zájemců, rozhoduje dřívější objedná-
ní. Průměr větví může být maximál-
ně 15 cm. Pro snadnější manipulaci a 
zpracování větve nekraťte (neřežte na 
kratší části), dřevo musí být čisté bez 
příměsí (dráty, hřebíky). Štěpkovač je 
určen ke zpracování dřevité hmoty, ne-
přivážejte proto jiný rostlinný materiál 
(trávu, listí, nedřevité stonky – ty pa-
tří do přistavovaných biokontejnerů). 

Bližší informace a rezervaci štěp-
kování je možné zajistit na ÚMČ 
Praha-Lysolaje, e-mail: umc@pra-
ha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 925.

ÚMČ Praha-Lysolaje

                                  

Bioodpad, který je možno do velko-
objemových kontejnerů odkládat: 

pouze bioodpad rostlinného původu, 
rostlinné zbytky jako tráva, listí, obsa-
hy kompostérů (vč. kompostu) apod. 
Odpad musí být do kontejneru odklá-
dán zásadně bez obalů, neznečiště-
ný hlínou, sutí nebo jiným odpadem.

 

Pondělí 4. 4. 2016
Podholí x Dolina - ZO Sadová

Pondělí 11. 4. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 62

Pondělí 18. 4. 2016
ZO Zavážka - dolní ulice

Pondělí 25. 4. 2016
ul. Poustka -  ZO V Háji

Pondělí 2. 5. 2016
Starodvorská, u brány č. or. 16 - 28

Pondělí 9. 5. 2016
ZO Zavážka - prostřední ulice

Pondělí 16. 5. 2016
ul. Květová - ZO Laťka

Pondělí 23. 5. 2016
Hřebenová u  č. p. 181

Pondělí 30. 5. 2016
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115/33

Kontejner bude přistaven vždy                                
od 08:00 do 10:00 hodin.

BIO Kontejnery MČ

 

Pro občany MČ Praha-Lysolaje
Sběrný dvůr Pražských služeb

Proboštská 1, Praha 6
Pracovní den 08:30 - 18:00 hodin

Sobota 08:30-15:00 hodin
info tel. 284 098 906

Sběrný dvůr
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spolek liška lysolaje
Milé lišky a liščata, jaro už klepe na 
dveře, Slavnost květů bude za chvil-
ku a do léta co by kamenem dohodil. 
Přivítaly jsme nově narozená mimin-
ka a na Vypečeném masopustu, liš-
čím večírku pro maminky, jsme pro ně 
vyrobily ptáčky z filcu. V březnu pro-
běhla další Liščí univerzita, workshop 
pro rodiče předškoláků „Co má umět 
předškolák?“ s Katkou Hartlovou. 

Probíhá pravidelný program v pondělí a 
ve středu, díky maminkám, které dob-

rovolně v Lišce vytvářejí tvořivou a ro-
dinnou pohodu. Pokud hrajete, zpíváte, 
tvoříte doma s dětmi a máte chuť si to v 
Lišce vyzkoušet, domluvte se s Liškou 
Péťou a ukažte, co umíte. Za každou 
nabídnutou pomoc  předem děkujeme.

Anglické písničky, které pro nás při-
pravuje Vika a české písničky s dopro-
vodem klavíru, který bravurně ovládá 
Hanka, obohacují pestrý program Lišky. 
Jemná jóga se Soňou se po domluvě 
se všemi přesunula na úterní večer.

Na cvičení Fit máma, které vede 
Soňa, už pravidelně chodí kolem 5 
maminek, přijďte si také trochu pro-
táhnout a posílit tělo, než přijde léto.

Venkovní Šikovné tlapky začnou od dub-
na, v přípravách je také odpolední dílna 
s anglickými písničkami a hrami pro děti 
s rodiči s Maryam. Můžete se těšit také 
na Liščí univerzitu – zážitkový seminář 
První pomoci se záchranářkou Lenkou 
Navrátilovou. Připravujeme také naro-
zeninovou oslavu, Lišce bude letos 5 let. 

Místa v příměstském táboře Liš-
ky od 22.8. do 26.8. ubývají, zbýva-
jí poslední tři, tak neváhejte a při-
hlaste se, váš zájem nás moc těší.

Termíny připravovaných akcí na-
jdete v našem kalendáři na www.
mc- l iska.cz/ka lendar-akc i -2016/ .

KREATIVNÍ PONDĚLKY                             
OD 9:30 DO 11:30

Herna, zpívánky a výtvarka                           

Dopoledne plné her, výtvarných činností 
a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, po-
třebné jsou přezůvky a svačina. Vhod-
né oblečení výhodou, používáme často 
barvy a lepidla. Lektorka: Petra Zajícová

AKTIVNÍ STŘEDY OD 9:30 DO 11:30

Cvičení FIT MÁMA - středa                   
od 10:00 - 11:00

Získáte krásnou a pevnou postavu, 
cvičení je  přizpůsobené potřebám 
maminek - core, bodystyling, kalane-
tika. Vstupné 70 Kč. Herna pro děti 
v místě. Lektorka: Soňa Hnilicová

Strollering nabízíme také maminkám                
z Lišky

Pokud máte zájem o lekce strolleringu, 
kontaktujte naši lektorku Soňu Hnilico-
vou na sona.hnilicova@strollering.cz.

Úterní podvečer v Lišce

JEMNÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ                 
SE SOŇOU ZEMANOVOU

každé úterý od 19:30 - 21:00 hodin

Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení 
vychází z Hatha jógy, která klade dů-
raz na práci s tělem (ásany) a dechem 
(pránájámu) a jejich vzájemné spojení. 
Je vedeno citlivou formou. Lekce jsou 
vhodné i pro začátečníky. Přijďte na-
čerpat novou energii, jemně si protáh-
nout 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. Podlož-
ky a bločky na cvičení jsou k dispozici 
na místě. Více na http://www.mc-lis-
ka.cz/ nebo http://www.jogahrou.cz/

Kroužky ve škole a školce

CVIČENÍ S LIŠKOU V MŠ PAMPELIŠ-
KA pro děti od 4 do 7 let

Každý čtvrtek v 16:00 - 16:45 pokra-
čuje cvičení s Liškou z důvodu rekon-
strukce školy pouze venku. Rozvíjíme 
základní pohybové dovednosti, spor-
tovního ducha, rychlost, vytrvalost, 
sílu a obratnost. Děti vyzvedáme v 
MŠ, cvičíme v parku Kaménka za ško-
lou, v Houslích nebo na petangovém 
hřišti. V případě nepříznivého počasí 
nebo smogové situace děti zůstávají 
ve školce. Lektorka: Marcela Blažková.

KROUŽEK V ZŠ JÁRY CIMR-
MANA pro děti od 6 do 12 let                                                          
EKO Kroužek Lišák, čtvrtek 13:00 – 
14:30 v ZŠ Járy Cimrmana. Eko krou-
žek pro děti od 6 do 12 let, zaměřený 
na poznávání místního prostředí, eko-
logická témata a přírodu. Spojený s 
častou návštěvou u koníka Bleska a 
jeho kamarádek koz a oveček. Program 
zajišťuje Ábel z.s.. Lektor: Kamil Vaněk

Činnost Spolku Liška Lysolaje (dříve 
Mateřské centrum Liška o.s.) probíhá 
v sále hasičské zbrojnice, Lysolajské 
údolí 38, Praha-Lysolaje. Aktuální in-
formace najdete na webu www.mc-
-liska.cz. Patronem Spolku Liška Ly-
solaje je Městská část Praha-Lysolaje.

Šárka GabrielMateřské centrum Liška zaujímá v Lysolajích významné místo

Na své si přijdou děti i dospělí



Sbor dobrovolných hasičů

Nebezpečná práce hasiče - tentokrát při výškových pracích na ořezu stromů
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Výroční valná hromada

Dne 23. 1. 2016 se v sálu hasičské 
zbrojnice uskutečnila v pořadí již 124. 
výroční valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů v Lysolajích, a to za účasti 
převážné většiny členů SDH. Podpořit 
nás přišli kolegové z okolních sborů a 
spřátelených organizací. Mezi vzácnými 
hosty jsme přivítali, mimo jiné, i náměst-
ka starosty SH ČMS p. Luboše Janebu.

Valnou hromadu oficiálně zahájil staros-
ta SDH Lysolaje Zdeněk Sedláček,  poté 

následovalo čtení výročních zpráv o čin-
nostech jednotlivých složek naší organi-
zace. V závěru shromáždění byli oceně-
ni zasloužilí členové sboru a po krátké 
diskuzi následovalo přátelské posezení 
s hudbou a tancem.  Je již tradicí, že 
se zábava protáhne do brzkých ran-
ních hodin a ani letos tomu nebylo jinak. 

Dětský karneval 

V neděli 20. 2. 2016 uspořádal náš sbor 
již tradiční dětský karneval. Za hojné 
účasti dětí a rodičů zde byla k vidění 

spousta krásných a vtipných masek. 
Děti si mohly zasoutěžit, zúčastnit se 
mnoha her a vydovádět se při disko 
hudbě. Největší úspěch měla soutěž 
o vybojování židle a samozřejmě pře-
tahování se silným hasičem. Všechny 
děti rovněž nadchla výroba zvířátek z 
balónků. Na závěr karnevalu proběhlo 
vyhlášení nejhezčích masek, při kterém 
všechny děti právem obdržely nějakou 
cenu. Tímto ještě jednou gratulujeme 
duchovi, který v soutěži masek zvítě-
zil. Za skvělou organizaci karnevalu 
chceme poděkovat Michale a Haně 
Císařovým, Evě Nykodýmové a všem 
pomáhajícím členům SDH Lysolaje.

Sněhová kalamita

V pondělí 6. 3. 2016 v podvečerních ho-
dinách zasypal Prahu příval mokrého a 
velmi těžkého sněhu. Pod jeho vahou 
se začaly vyvracet stromy a lámat vět-
ve. Na likvidaci následné kalamity byly 
povolány dobrovolné i profesionální 
hasičské sbory. Lysolajská jednotka v 
počtu 1+3 s technikou CAS 24 Scania 
zasahovala v Šáreckém údolí, kde za 
použití motorové pily odstranila zlome-
ný akát, který částečně visel přes te-
lefonní kabel a dále šikmo přes celou 
silnici. V úterý dopoledne následně jed-
notka zlikvidovala vyvrácenou borovici 
u požární nádrže v Lysolajském údolí.

                                 Ing. Anna Zapletalová

 
 
 

POZOR! POZOR! 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LYSOLAJE 

 
POŘÁDÁ V SOBOTU 9. DUBNA OD 8.00 HODIN 

 KAŽDOROČNÍ 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
ŠROT PROSÍME VYNESTE AŽ RÁNO,  

NEBO HO PŘIPRAVTE K PLOTU. 
VYNESEME SI HO! 
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zprávičky ze školky
|  Naším hlavním únorovým tématem ve 
školce byl Masopust, řemesla a povolání. 
S dětmi jsme vyráběli masopustní masky, 
povídali si o zvycích, které se pojí s tímto 
svátkem, mluvili o tom, kde pracují táta 
s mámou, vyzkoušeli jsme si vlastnosti 
různých materiálů a naučili se spous-
tu nových básniček, říkadel a písniček.

| Na začátku měsíce naši školku na-
vštívil A. Bílek s divadelním předsta-
vením pohádky Zimní královna. Děti 
si mohly osahat jednotlivé loutky a 
při pohádce se velmi dobře bavily.

| V úterý 9. února jsme s dětmi hned 
ráno napekli slané pohoštění z listového 
těsta a vydali jsme se na tradiční ma-
sopustní průvod v maskách. Naší první 
zastávkou byla základní škola, kde děti 
zazpívaly ve třídách 1. stupně několik 

písniček a nabídly pohoštění. Mohly 
si při této příležitosti prohlédnout ško-
lu, její třídy, tělocvičnu a některé paní 
učitelky, se kterými se budou setkávat 
už jako žáci Základní školy Járy Cimr-
mana Lysolaje. Potom jsme se vydali 
navštívit pana starostu Ing. Petra Hlu-
bučka na Úřad městské části Praha-Ly-
solaje, kde se děti ukázaly v maskách, 
zazpívaly a nabídly své pohoštění. 

| Druhý den, 10. února, jsme uspořá-
dali pro děti karneval, na kterém se v 
letošním roce sešlo 11 ledových krá-
loven Elz, což je letošní nejoblíbenější 
pohádková postava mezi holčičkami. 
Děti se předvedly na módní přehlídce a 
pak následoval taneční rej masek, kte-
rý si užívali kluci stejně jako holčičky.

| Zahájili jsme výuku plavání a v le-
tošním roce jezdí do Radlic 20 pla-

váčků z naší mateřské školky.

| Poslední únorovou akcí pro předško-
láky byla návštěva Národní Galerie ve 
Veletržním paláci s názvem „Co jsem 
našel, to jsem schoval“. Děti si mohly 
prohlédnout některé obrazy a plasti-
ky v NG a ve druhé části programu si 
zkusily vytvořit vlastní nápaditou ko-
láž. Práce dětí byly velmi zdařilé a 

nápadité a ve školce si je mohli pro-
hlédnout ostatní kamarádi i rodiče.  

| Ve čtvrtek 3. března jsme pro ro-
diče pořádali Den otevřených dveří, 
ale ani z návštěvnosti v tento den se 
nedá odhadnout, jak vysoký počet dětí 
přijde v letošním roce k zápisu, kte-
rý proběhne ve dnech 5. a 6. dubna.

Denisa Vranová                                                               
ředitelka 

První zastávkou průvodu se stala zá-
kladní škola

Děti navštívily Národní Galerii ve Vele-
tržním paláci

Příprava slaného pohoštění na tradiční 
masopustní průvod

Pozdní svítání, v zimě sníh a častější 
mlha, jindy déšť a městský smog… Do 
toho si přimíchejme převážně ponuré 
barvy našeho oblečení, a neštěstí – vi-
nou zhoršené viditelnosti – je nasnadě. 
Od února 2016 platí povinnost chodců 
používat reflexní prvky mimo obce. Jed-
ná se totiž o místa, kde nejsou chodníky, 
a my jako chodci se ocitáme přímo na 
silnici. A stejně jako vozidla, která musí 
mít rozsvícená světla, aby byla viditelná 
všem, i „nás“ chodce je třeba vidět. „Lidé 
nepotřebují přímo reflexní vesty, stačí 
jakýkoliv reflexní prvek, který je umístěn 
tak, aby ho viděli ostatní účastníci silnič-
ního provozu. V pořádku je tedy napří-
klad reflexní pásek nebo reflexní prvky, 
které jsou součástí oblečení,“ řekl mluv-
čí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.  

Nadace Besip na svých webových 

stránkách uvádí rozdíl ve viditelnosti 
různých barev našeho oblečení. Modré 
oblečení je řidiči viditelné teprve od 18 
metrů, červené oblečení od 24 metrů, 
žluté od 37 metrů, bílé od 55 metrů a 
reflexní oblečení již od 200 metrů. Mu-
síme vzít v úvahu i reakční čas řidiče: 

vidí, rozeznává a rozhoduje. Je tak 
zřejmé, že reflexní oblečení či prvky 
poskytují řidiči dostatek času a chodce 
tím chrání.  Reflexní prvky je možné za-
koupit téměř kdekoli, a to včetně pošt.

Zuzana Gašpar, MP hl. m. Prahy

Policejní okénko - SebeREFLEXE

Od letošního února jsou povinné         
reflexní prvky

Viditelnost chodců bez a s reflexním 
označením
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Okrsková služebna Městské policie 
Praha-Lysolaje se nachází v Ková-
renské ulici vedle Úřadu MČ. Již pět 
let zde vykonává funkci strážníka-
-okrskáře Ing. Vít Bumbálek. Za uply-
nulou dobu může hodnotit působení 
městské policie v naší městské části a 
tak jsme ho na toto téma vyzpovídali. 

Jaká je pracovní náplň policisty v 
Lysolajích? Jak funguje spolupráce 
s nadřízenými orgány? Liší se nějak 
práce okrskáře v malé městské části 
od práce ve velkých aglomeracích? 

Pro obyvatele a návštěvníky městské 
části zajišťuji hlavně místní záležitosti 
veřejného pořádku a dohled nad dodr-
žováním právních předpisů společnosti 
v rozsahu zákona o obecní policii. Ve 
spolupráci s kolegy OŘ MP Praha 6 
kontrolujeme dodržování obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy. 
Dále se na zabezpečení výše zmíně-
ných oblastí podílejí i kolegové z jízdní-
ho útvaru Městské policie hl. m. Prahy 
(hlídky na koních). Vzhledem k tomu, že 
na počet obyvatel MČ Praha-Lysolaje 
může být přidělen pouze jeden strážník, 

vykonávám svoji činnost pouze v den-
ních hodinách, nicméně převážně v zim-
ních měsících provádím ve spolupráci s 

útvarem psovodů noční hlídkovou služ-
bu se zaměřením na zahrádkářské kolo-
nie a opuštěné objekty v katastru měst-
ské části. Jedním z mých hlavních úkolů 
je zabezpečit na základě místních zna-
lostí záležitosti veřejného pořádku. Rov-
něž se snažím působit preventivně, a to 
hlavně směrem ke školní mládeži. Tato 
část mé práce byla v minulých letech 
zaměřena především na provádění pre-
ventivních přednášek z dopravní výcho-
vy a bezpečného chování na ulici. Tyto 
přednášky jsem prováděl ve spolupráci 
s kolegy z odboru prevence. V měsíci 
červnu, konkrétně 8. 6. 2016, proběhne 
v Lysolajích Den s městskou policií pro 
děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Součástí 
této akce bude ukázka výcviku služeb-
ních koní a psů městské policie. Dne 
10. 6. 2016 se v areálu ZŠ uskuteční 
Den integrovaného záchranného systé-
mu za účasti všech jeho složek včetně 
Armády ČR a útvarů městské policie. 

Jak hodnotíte uplynulý rok 2015 
z hlediska zajištění veřejného po-
řádku, bezpečnosti a čistoty?

Jak veřejný pořádek, tak i bezpečnost 
lze za uplynulý rok hodnotit v MČ Praha-
-Lysolaje jako stabilizované. Je tomu tak 
mimo jiné i díky tomu, že se zvýšil počet 
kontrol v městské části v nočních hodi-
nách ze strany autohlídek OŘ Městské 
policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Situace 
týkající se čistoty v naší městské části je 
v současné době na dobré úrovni, nic-
méně i přes umístění velkého množství 
odpadkových košů se sáčky na psí ex-
krementy se nedaří vychovávat majitele 
psů k tomu, aby po svých miláčcích uklí-
zeli, a to hlavně v parku Kaménka, kde 
se pohybují převážně žáci ze základní 
školy a děti z mateřské školky. Převážně 
v letních měsících dochází k neopráv-
něnému rozdělávání ohně v přírodní 
památce Housle. Chápu, že rodiče na 
turistickém výletě s dětmi si chtějí opéct 
i buřty, ale podle vyhlášky hl. m. Prahy 
je rozdělávání ohňů ve volné přírodě 
zakázáno a může být postiženo podle 
přestupkového zákona finanční poku-
tou. Pravidelně jsou kontrolována také 
dětská hřiště, zda se zde nenacházejí 
injekční stříkačky po narkomanech a na 
případné upozornění občanů při tako-
vém nálezu je vždy reagováno ihned a 

stříkačka je odborným způsobem zlikvi-
dována. Tímto také žádám občany, aby 
se podobných nálezů nedotýkali, byť 
i v dobré snaze pomoci, ale okamžitě 
kontaktovali městskou policii přes linku 
156 nebo mě na můj služební telefon.

A co problém nepovolených skládek?

V uplynulých letech byly na území Ly-
solaj zjištěny čtyři poměrně velké černé 
skládky. Při šetření se podařilo zjistit, 
kdo ony skládky založil a proti těmto, 
jak právnickým, tak soukromým oso-
bám bylo postupována v souladu s 
přestupkovým zákonem a tyto osoby 
byly finančně postiženy. K vyhledá-
vání skládek slouží mimo jiné i čin-
nost jízdních hlídek na koních, které 
zajíždějí do lesnatých částí katastru.

Jaké další záležitosti jste řešil?

Reaguji na podněty občanů, kdy prově-
řuji nejrůznější druhy přestupků od do-
pravy až po volné pobíhání psů. Včetně 
řešení neoprávněných záborů veřejných 
prostranství, které z pravidla působí ob-
čané při rekonstrukcích svých nemovi-
tostí kontejnery na stavební odpad. K 
tomu bych rád dodal, že řešení je velmi 
jednoduché. Stačí zavolat na ÚMČ Pra-
ha-Lysolaje a oznámit, kdy bude kon-
tejner přistaven a na jak dlouhou dobu. 
Na základě těchto skutečností se vy-
počítá výše poplatku, který je zpravidla 
menší než pokuta uložená v blokovém 
řízení. Mimo běžnou hlídkovou činnost 
jsem v roce 2015 prováděl preventivně 
bezpečnostní akce zaměřené zejména 
na kontrolu sociálně nepřizpůsobivých 
osob, převážně v lokalitách Sadová a 
Poustka. Při těchto kontrolách bylo tři 
roky po sobě zjištěno pěstování marihu-
any, a to v tak velkém množství, že se 
tímto zabývaly i orgány činné v trestním 
řízení. S ohledem na tuto skutečnost je 
ve zvýšené míře zaměřena pozornost 
na oblast Poustky jak ze strany Městské 
policie hl. m. Prahy, tak Policie ČR. I v 
naší městské části jsou zaznamenány 
drobné krádeže, cílem vloupání bývají 
garáže, sklepy a zahradní chatky. V této 
oblasti jsem již několikrát na stránkách 
Lysolajského zpravodaje žádal, aby při 
zazimování zahradních chatek tam ne-
byl ponechán majetek vyšších hodnot. 

                                  ÚMČ Praha-Lysolaje

Činnost městské policie v Lysolajích

Činnost jízdní policie v Lysolajích



za HUMny
| Světelné linky, které se proměňují v 
čase, zdobí fasádu budovy Fakulty elek-
trotechnické ČVUT v Praze Dejvicích. 
Interaktivní fasáda může komuniko-
vat s okolím, například pomocí mobil-
ních aplikací. Vzorce a barvy světla se 
mění podle toho, jaká data týkající se 
třeba znečištění vzduchu nebo hladiny 
hluku vně i uvnitř budovy systém prá-
vě zpracovává. Okolojdoucí mohou do 
vizuálního tvaru a vyznění navíc sami 
vstupovat pomocí chytrých telefonů, 
mohou obraz propojovat se zvukovou 
instalací. Projekt má i charakter takzva-
ného chytrého produktu – hlídá si in-
tenzitu vydávaného světelného záření, 
v nočních hodinách nepřispívá k vytvá-
ření světelného smogu. Instalaci navrhli 
přední sklářský výtvarník a sochař Ma-
rian Karel, Josef Šafařík z Ústavu prů-
myslového designu Fakulty architektury 
ČVUT v Praze, spoluzakladatel Institutu 
světelného designu Jakub Hybler a ře-
ditel Institutu intermédií Roman Berka.

| Placené parkování bude v Praze 6 
zřejmě od 1. srpna. Občané Lysolaj si 
bohužel nebudou moci pořídit zvýhod-
něné rezidenční parkovací karty. MČ 
Praha-Lysolaje neuvažuje na svém úze-
mí o zřízení modrých parkovacích zón. 

| Do Anti.kvariátu DD můžete za-
jít na „Virtuální prohlídku“, takto ob-
razy Venduly Chalánkové (*1981) 
a Daniely Mikoláškové (*1974). 
Obě výtvarnice vystudovaly Fakul-
tu výtvarných umění v Brně, kde i žijí. 

| Ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy od ledna probíhá ojedinělá vý-
stava dřevěných hodin. Jedná se o část 
rozsáhlé sbírky Miloše Klikara, který 
ji sestavoval přes 30 let. Výstava potr-
vá do 24. dubna. Celodřevěné hodiny 
vznikly ve druhé polovině 17. století v 
oblasti Schwarzwaldu v jihozápadní 
části Německa. Původně se jednalo o 
hodiny celodřevěné s jednou ručičkou, 

jejímž základem bylo celodřevěné sou-
kolí a vodorovně uložené vahadlo (li-

hýř) umístěné v horní části jednoduché 
dřevěné konstrukce. Výroba těchto ho-
din se velmi brzo rozvinula ve speciali-
zovanou řemeslnou výrobu, neboť tato 
oblast Německa poskytovala levnou 
pracovní sílu a levné dřevo. V místě se 
nalézaly také sklárny, které dodávaly 
skleněné zvonky pro bicí mechanismus. 

| 10. března byl ukončen provoz 
pracoviště registru vozidel v Pra-
ze 5-Stodůlkách, Jeremiášova ulice.  
Počínaje dnem 14. března bude nahra-
zeno pracovištěm v Praze 1, Jungma-
nnova 35/29, budova Škodova paláce.

| Opuštěná usedlost Šatovka v Šárec-
kém údolí, kterou nedávno na čas ob-
sadili squatteři, bude do dvou let sloužit 
jako bytový dům. Bylo upuštěno od zříze-
ní domu pro seniory. V létě začnou pro-
jektové práce. Rekonstrukce usedlosti 
bude dokončena v roce 2018. Aktuálním 
záměrem je objekt po nezbytné rekon-
strukci uvést do podoby bytového domu. 
Tím usedlost až do roku 2011, kdy ji 
opustili poslední nájemníci, byla. Původ-
ní záměr, vybudovat bydlení pro lidi trpí-
cí Alzheimerovou chorobou, byl příliš ná-
kladný, šlo by o investici za 180 milionů.

| MČ Praha-Lysolaje podala s dalšími 
městskými částmi žalobu na hlavní měs-

to ve věci Aktualizace zásad územního 
rozvoje (AZUR), kterou schválilo Zastu-
pitelstvo HMP dne 11. 9. 2014, v části 
vymezení trasy Pražského okruhu, kde 
do AZUR bylo zaneseno severozápadní 
trasování okruhu. Toto trasování trvale 
odmítáme z důvodu značného zvýšení 
exhalace v Lysolajích a poškozování ži-
votního prostředí. Soud však tuto žalobu 
zamítl. Rozhodnutí pražského městské-
ho soudu je pravomocné, žalobci však 
proti němu podají kasační stížnost k 
Nejvyššímu správnímu soudu. Podle 
žaloby chybí aktualizaci zásad například 
posouzení jednotlivých variant, kudy by 
mohl okruh vést, aby byla vybrána ta 
nejméně problematická. Soudkyně ale 
řekla, že ze zákona nevyplývá povinnost 
zpracovat více variant návrhu. „Hlavně 
nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. 
Kde jinde by měly být posouzeny, než 
v přípravě zásad územního rozvoje,“ 
řekl novinářům starosta Suchdola Petr 
Hejl.  Asi osmdesátikilometrová stavba 
silničního okruhu kolem Prahy je roz-
dělena do 11 úseků, z nichž sedm je v 
provozu. Chybí žalovaná část mezi Ru-
zyní, Suchdolem a Běchovicemi a další 
mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Celko-
vé náklady na stavbu mají přesáhnout 
106 miliard korun. Radnice proti trase 
okruhu protestují už řadu let, v minulosti 
uspěly u Nejvyššího správního soudu, 
který zrušil platnost části pražských i 
středočeských zásad územního rozvoje. 
Schválení zásad územního rozvoje je 
prvním krokem při přípravě stavby, ná-
sleduje územní řízení, které se věnuje 
dopadům na životní prostředí podrobně-
ji. Posledním krokem je řízení o vydání 
stavebního povolení. Lysolaje se budou 
vyjadřovat ve všech následných stadi-
ích územně plánovací dokumentace. 

Interaktivní fasáda budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT
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Výstava dřevěných hodin v Roztokách Usedlost Šatovka



| Městský soud zamítl také žalobu naší 
a dalších pražských městských částí a 
čtyř ústavů Akademie věd ČR kvůli plá-
nované přistávací dráze letiště v Ruzy-
ni. Navrhovali jsme zrušení aktualizace 
zásad územního rozvoje přijaté hlav-
ním městem. Žalobci i v této zálěžitosti 
podají kasační stížnosti k Nejvyššímu 
správního soudu. Při výstavbě nové le-
tové dráhy by se velká část Lysolaj ocitla 
v tzv. ochranném hlukovém pásmu, ve 
kterém budou výrazně překračovány hy-
gienické hlukové limity, což by ovlivnilo 
zdraví i život většiny občanů. Pro Deník 
Metro uvedl starosta Lysolaj Petr Hlu-
buček: „ Ve všech civilizovaných zemích 
se letiště budují a odsouvají daleko za 
hranice měst, u nás kvůli lobbismu a ne-
ustálému nátlaku podnikatelských sku-
pin je tomu přesně naopak. Stačí se jen 
podívat do historie na spekulativní náku-
py a následné prodeje pozemků, které 
jsou dnes určeny pro výstavbu nové le-
tové dráhy i na budoucí záměr zpriva-
tizovat letiště tak, jak to my v Čechách 
umíme.“ Zásady rozvoje jsou nástrojem 
územního plánování na úrovni kraje, 
mimo jiné vymezují trasy silnic, dálnic 
nebo železničních koridorů. Jejich aktu-
alizaci, která se nové dráhy týká, přijalo 
zastupitelstvo Prahy na podzim 2014. 
Žalobu podaly městské části Lysolaje, 
Nebušice, Suchdol, Satalice, Ďáblice a 
Dolní Chabry. V čem je problém? „Nová 
dráha byla naplánována o 1,6 km blíže 
centru Prahy a hluk letadel tedy dotčené 
obce neúměrně zasáhe. Problém nasta-
ne i vysoké škole s 20 tisíci studenty, ale 
například i ZOO. Je pro nás nepřijatelné, 
aby soukromá společnost Letiště Praha 
svým provozem a svou ambicí stát se vý-
znamným cargo překladištěm narušova-
la život tisíců občanů a poškozovala je-
jich zdraví,“ řekl Hlubuček. Město navíc 

podle žalujících stran nedostatečně po-
soudilo vliv staveb na životní prostředí. 

| Skupina PPF prodala problémový de-
veloperský projekt Lední medvěd v Pra-
ze. Uvedl to v pátek deník E15. Údajně 
se chce PPF zbavit i projektu mrakodra-
pů na pražském Chodově. Zmíněný pro-
jekt zatím narážel na spory developerů 
s radnicemi, kvůli Lednímu medvědovi 
padly i žaloby. Radnice Prahy 6 a firma 
Vítězné náměstí z rodiny PPF Real Es-
tate na sebe nedávno podaly žaloby ve 
sporu o hrazení nájmu za pozemky pro 
Ledního medvěda. PPF prodala projekt 
exmanažerovi skupiny Karlu Pražákovi.

| Na ploše 5 500 m2 vyrostl v areálu 
České zemědělské univerzity v Such-
dole nový objekt, odpovídající potřebám 
dvou fakult ČZU, tedy Fakultě agrobio-
logie, potravinových a přírodních zdrojů 
a Fakultě životního prostředí. Výstavba 
Mezifakultního centra environmentál-
ních věd II trvala 13 měsíců a vyšla při-
bližně na 320 milionů korun. Dotací ve 
výši 260 milionů korun se na projektu 
podílelo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. „Jde o největší inves-
tiční akci  od vybudování univerzitního 
areálu  v šedesátých letech minulého 
století“, uvedl rektor ČZU prof. Ing. Jiří 
Balík, CSc.  Sedmipatrové centrum s 
novými učebnami, studovnami, labora-
tořemi, ateliery apod. bylo slavnostně 
otevřeno v prosinci roku 2015. Otevření 
Dřevařského pavilonu fakulty lesnické a 
dřevařské na sebe nedalo dlouho čekat. 
Tento technologický, vědecký a výukový 
pavilon, sloužící výzkumným činnostem 
postgraduálních studentů a zaměstnan-
ců a výuce pregraduálních studentů byl 
předán univerzitě v lednu tohoto roku. 
Pavilon vznikl na místě dočasného cen-

tra truhlářské výroby. Na ploše 5400 m2 
vyrostla hlavní, čtyřpodlažní budova, 
dvoupodlažní části s přednáškovými 
sály a spojovací koridor. Celkové výda-
je přesáhly 282 miliony korun. Projekt 
byl realizován za podpory Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace 
MŠMT. Vedení univerzity odvedlo velký 
kus práce, na kterou může být pyšné. My 
lysolajští musíme konstatovat, že jsme 
touto výstavbou získali novou dominan-
tu, na kterou si budeme muset zvyknout. 

| Praha znovu jedná o osudu rekreační-
ho areálu kolem přírodního koupaliště 
Džbán v Šáreckém údolí s majitelem, fir-
mou Molepo. Ta projevila zájem pozem-
ky i s rybníkem městu prodat. Obchod 
by se mohl uskutečnit zhruba do půl 
roku. Praha 6 chce v atraktivní lokalitě 
vybudovat areál pro volnočasové a kul-
turní aktivity. Částku, o které se jedná, 
nikdo nezveřejnil.  Starosta Ondřej Kolář 
před časem dopisem požádal primátor-
ku Krnáčovou o správu areálu. „Půjde-li 
všechno podle plánu, měl by magistrát 
nabídku v daném cenovém rozpětí při-
jmout, pozemky odkoupit a následně je 
svěřit do správy Prahy 6. Optimistická va-
rianta předpokládá, že by se celý proces 
mohl odehrát v horizontu přibližně půl 
roku,“ doplnil mluvčí Prahy 6 Churavý.

| Podle pražského zastupitele a předse-
dy představenstva hokejové Sparty Pet-
ra Břízy (TOP 09) je sportovní hala u Vý-
staviště neopravitelná. Praha zvažuje, 
že ji zbourá a místo ní postaví tréninkové 
centrum mládeže. Původně se počítalo 
se stavbou velké haly, kde by se mohly 
hrát i extraligové hokejové zápasy, vyšla 
by ale na více než miliardu korun, tré-
ninková hala by měla být levnější. Hala 
stojí v Bubenči na pomezí s Holešovice-
mi. Výbor se k záměru nevyjádřil, pou-
ze ho vzal na vědomí. Chce se nad ním 

ještě sejít se zástupci Institutu plánování 
a rozvoje. Projednat ho musí také výbor 
pro majetek. Změna projektu z velké 
haly na tréninkovou vyžaduje také pře-
pracování schváleného vyhodnocení vli-
vu na životní prostředí EIA. Stavět by se 
mohlo začít nejdříve v roce 2018. fefík

Nově otevřené Mezifakultní centrum environmentálních věd ČZU
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Sportovní hala u Výstaviště



 

Milé fotografky, mílí fotografové!

Redakce Lysolajského zpravodaje 
byla tentokrát zahrnuta přívalem fo-
tografií, kterých se sešlo nejvíce v 
historii této soutěže. Odbornou poro-
tu zájem velmi potěšil a po dlouhém 
rozhodování vyhlásila nejlepšími fo-
tografy tohoto čísla Janu Sobotkovou 
a Helu Laušmanovou. Gratulujeme.  
Výherci obdrží od partnera fotosoutě-
že Centra FotoŠkoda poukaz v hod-
notě 500 Kč na fotoslužby, který si mo-
hou převzít na ÚMČ Praha-Lysolaje.

Pro třetí kolo jsme vybrali

následující téma: 

Příroda se probouzí.

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

ÚMČ Praha-Lysolaje

Fotosoutěž Životní jubilea
Paní Marie Kuželková

narozena 27. 2. 1931 - 85 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.
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Foto: Hela Laušmanová

ROZLOUČENÍ
Paní Bohuslava Majerová zesnula 

dne 4. 2. 2016 ve věku 89 let.

Pan Jan Kletečka zesnul 
dne 22. 2. 2016 ve věku 71 let.

Žili tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

Paní Marie Šedivá

narozena 8. 3. 1946 - 70 let 

Paní Věra Jíšová

narozena 16. 3. 1941 - 75 let 

 

Členové pétanque clubu, který  se 
od nového roku přejmenoval na 
Spolek PC Lysolaje, dosahují stá-
le větších hráčských úspěchů.

Družstvo PC Lysolaje se účastnilo 
„Zimní UBU ligy“ 2015/2016.  V letoš-
ním ročníku jsme postoupili do finále 
„B“, kde jsme obsadili skvělé 3. místo, 
z 19 postupujících týmů. Chtěla bych 
poděkovat všem spoluhráčům, kteří 
se o toto výborné umístění zasloužili.

V Lysolajích se hráči připravují na 
pravidelných trénincích, kde získávají 
zkušenosti nejen praktické, ale i te-
oretické, díky radám zkušeného tre-
néra. V těchto měsících stále trénuje-
me, a to každé úterý a pátek od 18:00 
hodin na krytém hřišti UBU Únětice, 
kam zveme naše hráče, ale jelikož se 
kvapen blíží jaro a s ním i teplé počasí, 
budeme se scházet i na našem hřišti 
„U zázračné studánky“. První setkání 
bude v neděli 03. 04. 2016 od 14:00 
hodin. Zveme všechny, kdo si chtějí 
zahrát a užít si příjemné odpoledne.

Ivana Majerová

Petanque club Lysolaje

Pohárové ocenění za 3. místo ve 
finále „B“ Zimní UBU ligy

Pan Václav Bradáč

narozen 21. 3. 1941 - 75 let 

Foto: Jana Sobotková

očkování psů

Ve středu 20. 4. 2016 od 16:00 do 
18:00 hodin proběhne před budovou 

ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 
8/5, pravidelné očkování psů a koček 

proti vzteklině.
Po dohodě lze objednat také očková-
ní králíků, zakrslých králíčků, případ-
ně i čipování, stříhání drápků apod. 

Zájemci, přihlaste se co nejdříve na 
ÚMČ Praha-Lysolaje. 

Očkování psů a koček



tiskárna powerprint

Kontakt: janovec@powerprint.cz | 602 411 998

• praxe v oboru výhodou (není podmínkou)
• vhodné i pro aktivní seniory
• práce na HPP v Horoměřicích

hledáme nové kolegy 
do knihárny

Fotosoutěž

Periodický tisk 
územního samosprávného celku

vydává: Úřad městské části
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5,

165 00 Praha–Lysolaje
tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297
e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 3. 6. 2016 v nákladu
700 ks, uzávěrka je 16. 5. 2016

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

Lysolajský zpravodaj
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Fotosoutěž

KNIHA TI SLUŠÍ
Ke svátku knihy – 23. dubna – na Vás 
letos čeká unikátní CD s autorským
čtením oblíbených českých spisovatelů.
Kupte si knihu, získejte jedinečný dá-
rek a přispějte tím na dobrou věc.
Oslavy Světového dne knihy a au-
torských práv letos nabídnou několik
novinek.

Pod heslem Kniha ti sluší proběhnou 
v týdnu od 18. do 23. dubna 2016 po
celém Česku oslavy Světo-
vého dne knihy a autorských 
práv. Nová kampaň Svazu
českých knihkupců a nakladatelů, do 
které se tentokrát vedle nakladatelství
a knihkupectví poprvé zapojí i knihov-
ny, si klade za cíl propagovat českou
knižní kulturu.

Protože samotný Světový den knihy (23. 
4.) připadá letos na sobotu, budou oslavy
trvat už celý týden před ním. Ti, kdo si 
v tomto období koupí v knihkupectvích
zapojených do kampaně knihy, k nim 
zdarma jako dárek dostanou unikátní CD
autorského čtení, pro které načetli 
ukázky ze svých knih Michal Viewegh,
Halina Pawlowská, Josef Formá-
nek, Václav Větvička, Petr Stančík,
Radka Denemarková, Václav Kahuda, 
Petra Soukupová, Michal Šanda a další.
Nákupem knih během tohoto týdne 
navíc čtenáři přispějí organizacím
zaměřujícím se na pomoc lidem se 
zrakovým postižením. Díky nim se tak
románové příběhy či básně dostanou i 
k těm, kteří si je kvůli svému handicapu
jinak nepřečtou. Slogan Kniha ti sluší 
je heslem dlouhodobé kampaně Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů. Před-
staví knihu jako moderní, trendy před-
mět, který díky svému obsahu může 
být člověku společníkem ve všech  
jeho životních situacích. „O významu
čtení toho už bylo řečeno mnoho. My ale 
chceme jít ještě dál a ukázat knihu jako
symbol; jako součást životního stylu 
současných i budoucích generací,“ říká
předseda Svazu českých knihkup-
ců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Mediálními tvářemi kampaně se sta-
li Hana Vagnerová a Václav Jílek.
Mediálním partnerem projek-
tu je Český rozhlas Radiožurnál.
Součástí oslav Světového dne knihy 
bude tradičně i řada doprovodných akcí.
Podrobnosti o nich se budou postup-
ně objevovat na webových stránkách
projektu www.knihatislusi.cz, které bu-
dou spuštěny počátkem dubna 2016.

Převzato z tiskové zprávy dostupné 
na http://www.knihatislusi.cz/

Pro čtenáře Fotosoutěž

Využívání skleníků
V dubnu můžete již naplno využívat 
malých skleníků pro pěstování. Mezi 
nejvděčnější zeleninu patří ředkvič-
ka, kterou lze pěstovat celoročně. V 
tomto období lze do skleníku sázet již 
druhou generaci salátu, dále kedlub-
ny i teplomilné druhy - rajčata, okurky 
a papriky. Pokračujeme také v pěsto-
vání sadby zelenin a květin. Z důvo-
dů zdravotních a hygienických nikdy 
skleník nepoužívejte jako místo pro 
ozdravování pokojových rostlin, ze-
jména nemocných nebo napadených 
chorobami a škůdci (molice, mšice, 
třásněnky, svilušky). Ve skleníku se 
snažíme pečlivě udržovat základní 
hygienu odstraňováním všeho, co by 
mohlo být zdrojem - nemocné rostliny, 
zbytky po sklizni, plesnivé a odumíra-
jící listy apod. Pokud se nám cokoli 
ve skleníku pomnoží, náprava bývá 
obtížná, neboť hlavní zásadou při 
hospodaření v těchto podmínkách by 
mělo být pěstování bez chemie. Proto 
dbáme na vyrovnanou výživu, větrání 
(chladno škodí méně než vysoká vlh-
kost vzduchu), pravidelná přiměřená 
zálivka a raději řidší výsadba s před-
nostním výběrem odolných odrůd. 

Zdroj web http://www.zahradkari.cz/

Zahrádkář radí



www.fotoskoda.czCentrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

+ 18 – 105 mm VR

• 24,2Mpx CMOS DX snímač
• Obrazový procesor EXPEED 4
• Video v Full HD kvalitě (1080 při 60p)

PRO VŠECHNY  
  VZÁCNÉ  
CHVÍLE

15 990 Kč


