
Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že se s 
vámi s nadcházejícím jarem mohu podělit o 

několik příjemných pocitů. Tak jako si u položky 
zima můžeme na dlouhé měsíce jednoznačně od-
škrtnout splněno, stejně dobrý pocit v nás vyvolá-
vá i fakt, že se nám v Lysolajích opět spousta věcí 
podařila. A nejednalo se, tak jako v případě zimy, 
o věci, které se dějí jen tak samo sebou. Jednou z 
priorit je v Lysolajích vzdělávání. Nyní již můžeme 
s jistotou říci, že lysolajská škola nejenže splňuje 
všechna kriteria kvalitní výuky, ale stala se, díky 
dostavbě nových prostor, mimo jiné učeben na 
výuku přírodních věd a výtvarné výchovy a dílny 
pro zlepšení polytechnické dovednosti žáků, jed-
nou z nejmodernějších vzdělávacích institucí ši-
roko daleko. V místě mezi křídly budovy vzniklo 
i velmi příjemné útulné atrium, jež budou využívat 
nejen žáci školy, ale i ostatní Lysolajští. Rádi by-
chom, aby na Den dětí, 1. června, proběhlo první 

historické promítání v našem novém letním kině. 

I když je jaro dosud nesmělé, všichni víme, že 
rychle nabere dech. Dovolím si vás již nyní po-

zvat do Houslí na sobotu 13. května, kde proběh-
ne jubilejní 30. Slavnost květů. Doufáme jen, že 
nám počasí bude přát, a slavnost tak proběhne 
na rozkvetlé louce pod blankytně modrou oblo-
hou. Program bude opět bohatý a máte se na co 
těšit. Cesta na jubilejní slavnost by ale jistě ne-
měla být vaší první letošní vycházkou do Hous-
lí. Udělejte si určitě čas a zajděte se podívat, 
jak se přestavbou nevzhledná hasičská nádrž s 
jarem probudila do krásy a změnila se v biotop, 
který v horkých letních měsících zláká nejednoho 
obyvatele Lysolaj ke koupeli alespoň po kolena.  

MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty
www.praha-lysolaje.cz
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březen, duben/2017

Foto: Ing. Petr Hlubuček



...a budeme tu společně vyrůstat a žít 

K Masopustu samozřejmě patří maskyV Lysolajích již tradičně vlála vlajka na podporu Tibetu

Narodili jsme se do Lysolaj...

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Revitalizovaná hasičská nádrž se již plní vodou

Veřejné projednání lokality Dolina - ŠtěpniceDětští umělci přilákali velké množství návštěvníků

Nová lávka přes Lysolajský potok
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo Městské části Praha-
-Lysolaje zasedalo dne 23. 2. 2017.

| Byla schválena aktualizace Strategic-
kého plánu městské části na rok 2017. 
Ten zahrnuje investiční akce, jejichž 
zahájení je plánováno na letošní rok. 
Jedná se zejména o Revitalizaci Den-
krovy pískovny, vybudování lysolaj-
ského fotbalového hřiště či dokončení 
úprav spojených se základní školou.

| Byly schváleny účetní závěrky pří-
spěvkových organizací městské čás-
ti - Mateřské školy Pampeliška a Zá-
kladní školy Járy Cimrmana Lysolaje.

| Zastupitelstvo odsouhlasilo zřízení 
služebnosti v podobě umístění základ-
nové stanice na posílení mobilní sítě 
společnosti T-Mobile, a.s., na pozem-
ku parc. č. 474/9, který se nachází na 
hranici našeho katastru u komunika-
ce Horoměřická. Za zřízení základ-
nové stanice obdrží městská část fi-
nanční prostředky ve výši 600 000 Kč.

| Dlouhá zima přerušila  práce na revi-
talizaci horní části Lysolajského poto-
ka a hasičské nádrže. Stavební práce 
jsou přesto téměř dokončeny. Probí-
há instalace slíbené kinetické fontány, 
světel a kovaného zábradlí kolem ná-
drže. V průběhu měsíce dubna osa-
díme také nádrž vodními rostlinami.

| V polovině měsíce března byl 
do funkce tajemníka jmenován 
Ing. Tomáš Mokrejš, který do této 
doby zastával funkci referenta.

| V Základní škole Járy Cimrmana Ly-
solaje byly dokončeny vnitřní stavební 
práce a stavba byla zkolaudována. V 
současné době již probíhá instalace in-
teriérových prvků. Venkovní práce bu-
dou vzhledem k počasí dofinalizovány 
až v jarních měsících. Celkové investi-
ce do úprav základní školy přesáhnou                
30 mil. Kč. Na dofinancování vybavení 
odborných učeben chemie, fyziky a po-
lytechnických dovedností (dílny, výtvar-
ná výchova) jsme podali žádost o dotaci 
z Evropských fondů v rámci vyhlášené 
výzvy Operačního programu Praha – pól 
růstu na částku 1 648 261 Kč. Rozhodli 
jsme se také v nově vzniklém atriu zá-
kladní školy instalovat promítací zaříze-
ní. Vzniklé letní kino by mělo být poprvé 
veřejnosti představeno začátkem měsí-
ce června, kdy proběhne první věřejné 
promítání. V červnu bychom také rádi 
uspořádali den otevřených dvěří nově 

zrekonstruované základní školy. O přes-
ném termínu vás budeme informovat v 
příštím čísle Lysolajského zpravodaje. 

| Rádi bychom vás informovali, že se po-
dařilo opět získat finanční prostředky na 
pořádání v pořadí již IV. ročníku Sochař-
ského sympozia Lysolaje. I tento rok tak 
před zraky diváků vzniknou v prostředí 
přírodní památky Housle čtyři umělecká 
díla, která budou následně instalována 
v naší městské části.  Jíž také proběhlo 
zasedání předsednictva Spolku socha-
řů ČR, kde z došlých návrhů vybralo 4 
vítěze, kteří budou v květnu a červnu v 
průběhu sochařského sympozia vytvá-
řet z hořického pískovce svá díla přímo 
před zraky diváků. Vybranými umělci 
jsou: Jaromíra Němcová s dílem Chr-
liče, Beata Rostas s dílem Můj poklad, 
Barbora Blahutová s dílem Víly v tůňce a 
Ladislav Janouch s dílem Torzo - Vejce. 
Autoři a díla budou blíže představeni v 
příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

| Dne 15. 2. 2017 proběhlo v sále hasič-
ské zbrojnice veřejné projednání urbani-
stického řešení lokality Dolina – Štěpnice 
s občany. Jsme velice potěšeni hojnou 
účastí občanů, kteří přispěli podnětnými 
dotazy a připomínkami, se kterými bu-
dou dále pracovat architekti projektu. 
Jsme rádi, že tento způsob prezentace 
se osvědčil a budeme tak i nadále do bu-
doucna v těchto setkáních pokračovat.

| Byla zahájena rekonstrukce komunika-
ce Poustka. Opraven bude především 
povrch vozovky a instalováno veřejné 

osvětlení v části komunikace mezi Ly-
solajským údolím a odbočkou k jediným 
čtyřem rodinným domům. Dále pokra-
čujeme v rekonstrukci komunikací Za-
vážky. Komunikace nejblíže k budově 
České zemědělské univerzity je téměř 
dokončena a počátkem dubna se sta-
vební firma přesune na prostřední ko-
munikaci. V průběhu rekonstrukcí budou 
vždy v provozu ostatní dvě komunikace, 
které budou sloužit jako objízdné pro 
autobusy MHD i ostatní vozidla. Nový 
povrch komunikací zkvalitní doprav-
ní obslužnost a bezprašnost zlepší 
životní prostředí. Rekonstrukci prová-
dí společnost Strabag, a.s. a celkové 
náklady dosáhnou téměř 27 mil. Kč.

| Se začátkem sezóny naši zaměst-
nanci připravili k opětovnému provozu 
dětské hřiště Listička u základní ško-
ly. Došlo k výměně pískoviště, lavi-
ček a opravě hracích prvků tak, aby 
se zde líbilo dětem i jejich rodičům. 

| Po zimní přestávce jsme pro vás opět 
připravili systém hromadného svozu 
bioodpadu. Od měsíce března jsou opět 
přistavovány velkoobjemové kontejnery, 
které budou obsluhovat zaměstnanci 
Úřadu MČ Praha-Lysolaje. Svoz biood-
padu bude realizován 1x za týden, vždy 
v pondělí od 08:00 do 10:00 hodin. Kon-
tejnery budou přistavovány na místa dle 
harmonogramu na straně 14. Kontejnery 
s bioodpadem budou odváženy do ne-
daleké komunitní kompostárny. Substrát 
vzniklý kompostováním rostlinných zbyt-
ků, tzv. zelený kompost bude využit k 
údržbě a rekultivaci ploch veřejné zeleně.

| Upozorňujeme občany městské části, 
že se blíží konec termínu pro zaplacení 
poplatků za psy a pronájem obecních po-
zemků. Termíny vyprší 31. 3. 2017. 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

Rekonstrukce komunikace Poustka

Odborná porota vybrala účastníky               
sochařského sympozia

Ve škole se již instalují interiérové prvky



TIP NA VÝLET

HANSPAULSKÉ USEDLOSTI

Dnes si prohlédneme pár dochovaných 
viničních usedlostí na Hanspaulce. 

Špitálka  (č. p. 17), Na Špitálce 12  

Zdejší vinici roku 1573 koupil pražský 
arcibiskup  Antonín Brus z Mohelnice, 
který byl zároveň velmistrem řádu kří-
žovníků s červenou hvězdou. Křižovní-
ci měli klášter, kterému se říkalo „špitál 
sv. Františka“, a máme tu poněkud kr-
kolomnou cestu ke jménu. Koncem 18. 
století byla usedlost přestavěna, od té 
doby sloužila Špitálka křížovníkům jako 
letní sídlo, bankéř Jan Kollert si z ní před 
asi dvaceti lety udělal příjemné bydlení.

Zámeček Hanspaulka  (č. p. 15),           
Šárecká 29 

Jan Pavel Hippmann byl vrchní kontro-
lor při úřadě zemského výboru. Zřejmě 
šikovný chlapík, když mu z vděčnosti za 

prokázané služby metropolitní kanov-
ník Daniel Josef Majer odkázal vinici v 
Dejvicích. K naplnění odkazu došlo roku 
1733 a úředník, který dal Hanspaulce 
jméno, si tu postavil jednopatrový ba-
rokní zámeček. Ptáte se, jak dal Hipp-
mann jméno Hanspaulce? Ale vždyť byl 
přeci Jan Pavel! Ten zámeček rozhodně 
nebyl naším zámečkem, onen totiž roku 
1744 zpustošilo pruské vojsko, takže 
musel postavit dům nový. Ten byl v 19. 
století dvakrát přestavován. Na letním 
bytě tu často pobýval i známý novinář 
a politik dr. Julius Grégr, který dokonce 
zvažoval, že usedlost koupí. Od r. 1912 
si Hanspaulku od kapituly pronajímal 
Josef Antonín Jíra. Tento amatérský 
archeolog zde zprovoznil muzeum pra-
věku. Byly zde vystaveny vykopávky z 
historického osídlení Prahy, zejména 
Dejvic a okolí. Toto muzeum fungovalo 
až do r. 1975, pak tu byl depozitář sbí-
rek a archeologické pracoviště. Dnes 
vilu obývá Institut Václava Klause.

Fišerka, (č.p. 19), Na Fišerce 19

V r. 1857 získal Fišerku Filip Stanislav 
Kodym. Po tomto lékaři, který zde zří-
dil pokusnou zahradu, bývá usedlost 
také nazývána Kodymkou. Kodym dr-
žel usedlost téměř 30 let a jeho rodina 
ji vlastnila ještě dlouho po něm a vlast-
ní i znovu dnes. Filip Stanislav Kodym 
(1811-1884) se věnoval psaním nauč-

ných prací o hospodářství a popularizač-
ních spisů o přírodních vědách. Nako-
nec se stal poslancem v českém sněmu.

Kotlářka (č. p. 16), Na Kotlářce 9 

Roku 1672 vinici koupil staroměstský 
měšťan Marek Schraffer. Schraffer se 
živil jako kotlář a po této jeho profe-
si dostala vinice jméno. Poté vlastni-
la usedlost Františka Kressová, která 
zde zřídila cihelnu. Ke konci století se 
na Kotlářce vystřídalo mnoho majite-
lů. Od r. 1887 vlastnil Kotlářku Jaro-
slav Kuchta. Za jeho hospodaření tam 
vznikly dva nové domy, jeden z nich byl 
proslulý hostinec, dnešní Bernard Pub. 
Nynějším vlastníkem velkoryse zrekon-
struované Kotlářky je Tomáš Bistřický.

Pernikářka  (č. p. 59), Na Pernikářce

Jméno zdědila tato malá vinice po per-
níkáři ze Starého Města Václavu Do-
ležalovi. Ten ji měl v držení v letech 
1656 až 1664.  Mezi léty 1691 a 1700 
zde vznikla kaple sv. Michala. Asi v této 

době byla usedlost barokně přestavěna, 
počátkem 19. století znovu, to se změ-
nila do podoby letního sídla, současnou 
tvář má ale z roku 1861. Od 60. let 20. 
stol. až dodnes je usedlost sídlem Ústa-
vu experimentální botaniky. V bývalé 
zahradě je dnes pokusné pole ústavu. 

Pro úplnost dodejme, že na Hanspaulce 
jsou ještě usedlosti Beránka (č. p. 52) a 
Zavadilka (č. p. 112 a 299). O Hendlově 
dvoře jsme si již říkali, také o Zlatnici, 
která je těsně před spadnutím. A po Pu-
šrajbce (stávala v křížení ulic Na Hadov-
ce a Na viničních horách) a Šafránce 
(Na Pískách č. p. 18) už není ani stopy. 

fefík                      
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Zámeček Hanspaulka

Pernikářka

Špitálka



ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Na následujících řádcích přinášíme infor-
mace o vybraných akcích, které se usku-
tečnily v naší škole v lednu a v únoru 2017.

| V polovině ledna se konal již tradiční 
Kulturní den AFS. Žáci 2. stupně strá-
vili páteční dopoledne se zahraniční-
mi středoškolskými studenty z různých 
zemí, kteří v angličtině prezentovali 
svoji domovinu. Při prezentacích se 
žáci dozvěděli mnoho zajímavých in-
formací o dané zemi, měli možnost se 
anglicky na cokoli zeptat a vyzkouše-
li si například i tradiční thajský tanec.

| Ve čtvrtek 12. 1. zhlédla 2. B neobvyklé 
vystoupení korejského loutkového diva-
dla Puzzle s názvem Kamarád z ostro-
va Sindol. Příběh vyprávěl o putování 
dvou kamarádů po mytickém ostrově. 

| V neděli 15. 1. zorganizovala Dukla 
Praha v hale Riverside School fotba-
lový turnaj dívek 2. a 3. tříd. Naše žá-
kyně vybojovaly zasloužené 3. místo 
i díky rodičům, kteří jim přišli fandit.   

| V pondělí 16. 1. se uskutečnil tur-
naj v přehazované dívek z 6. ročníku. 
Odpoledne týž den se vybraní žáci 2. 
stupně zúčastnili obvodního kola Dě-
jepisné olympiády. Osmáci naši ško-
lu úspěšně reprezentovali a František 
Hnilička se umístil na 8. místě. Dne 
18. 1. také dívky ze 7. třídy odehrá-
ly zápas na turnaji v přehazované.

| Dne 23. 1. se vybraní žáci 8. třídy zú-
častnili soutěže v anglickém jazyce.

| Ve středu 25. 1. vyrazila 7. třída na výsta-
vu Zdeňka Buriana. Sedmáci si prohlédli 
malby, grafiky a kvaše tohoto známého 
umělce. Některá díla byla zapůjčena od 
soukromých sběratelů, takže byla mi-
mořádná příležitost je vidět. Ve výtvarné 
výchově pak sedmáci na tuto výstavu 
navázali výukou realistické malby. Tu-
též expozici pak ještě navštívila 4. třída. 

| Dne 26. 1. se konal fotbalo-
vý turnaj chlapců 1. a 2. tříd.

| Poslední lednový den předali učite-
lé svým žákům pololetní vysvědče-
ní. A opět na netradičních místech. 

| 1. třída navštívila Anežský klášter, 2.A 
si předala vysvědčení v Technickém 
národním muzeu na výstavě „Civitas 
Carolina aneb stavitelství doby Kar-
la IV.“, žákům 2. B dělali společnost 
při předání vysvědčení mořští tvoro-
vé v Podmořském světě. Žáci od 3. 
do 7. třídy si užili bruslení na zimním 
stadionu Hvězda. Osmáci a deváťáci 
zamířili do kina Flora na film Ranhojič.

| Na přelomu ledna a února se žáci 
od 5. do 7. třídy zapojili do výtvar-
né soutěže s názvem „Auto snů“.

| Začátkem února se vybraní žáci 8. 
a 9. třídy zúčastnili obvodního kola 
Olympiády z českého jazyka. Sabi-
na Žáková se umístila na 13. místě.

| První únorový den si několik žáků 
nenechalo ujít soutěž Pražský pětiboj 
všestrannosti, který se uskutečnil opět 
po roce. Potkali se zde s mnoha olym-
pioniky, např. s moderním pětibojařem 
Davidem Svobodou nebo krasobrusla-
řem Tomášem Vernerem. Zajímavým 
zpestřením byla přítomnost Jana Svo-
body, jak jinak než v roli sportovního 
komentátora celé akce, a herce Jakuba 
Koháka, který účastníky rozesmával od 
ucha k uchu. Pro naše žáky to byl jeden 
z nejhezčích sportovních zážitků, přes-
tože jako družstvo neměli větší úspěch. 

| Po jarních prázdninách, konkrétně 
14. 2., navštívila 2. A divadlo Minor 
s představením Robin Hood: Hrdi-
nové nerezaví. Děti byly z příběhu o 
bezpráví, odvaze a lásce nadšené. 

| V únoru se také konalo několik matema-
tických soutěží – školní kolo Pythagoriády 
pro žáky od 4. do 8. třídy a matematická 
soutěž Pangea pro žáky od 5. do 9. třídy.

| V pátek 24. 2. se finalisté školního 
kola Olympiády v anglickém jazyce zú-
častnili obvodního kola. Mladší žáky 
reprezentovala Klára Chobotová z 6. 
třídy a starší žáky Petr Strach z 9. tří-
dy, který skončil na devátém místě. 

| V neděli 26. 2. odjelo 25 žáků (pře-
vážně sedmáků) na týdenní lyžařský 
výcvikový kurz do Strážného v Krkono-
ších. Děti lyžovaly na místních, dobře 
upravovaných sjezdovkách a jednou si 
zalyžovaly v Bubákově. Pobyt provázelo 
slunečné počasí a výborná nálada. Na 
tomto lyžařském výcviku se uskutečnil 
i menší experiment. Žáci před odjez-
dem souhlasili, že si vyzkouší týden 
bez mobilů a dalších elektronických 
zařízení. Na dnešní dobu trochu neob-
vyklá situace dopadla na „výbornou“.

| Poslední únorový den žáci 1. stupně 
navštívili povedenou výstavu výtvarného 
kroužku v lysolajské hasičárně, kde mohli 
obdivovat výtvarná díla svých spolužáků.

Závěrem bychom chtěli připomenout 
blížící se zápis do prvních tříd, který 
letos proběhne 4. a 5. dubna. Náhrad-
ní termín a zápis pro žáky zahranič-
ních škol je stanoven na 25. dubna. 
Mgr. Markéta Růžičková, učitelka ZŠ
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Tradiční Kulturní den AFS pro žáky 2. stupně 

Lyžařský kurz ve Strážném 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

| V týdnu od 30. ledna do 3. února jsme 
se zapojili do projektu Edison little a 
pozvali jsme stážistku Krizíu z Indo-
nézie, aby děti hravou formou sezná-
mila se svou zemí, kulturou, přírodou 
a tradicemi. Výuka probíhala v ang-
ličtině, a tak si děti mohly zopakovat 
některá slovíčka z angličtiny z témat 
– zvířátka, barvy, pozdravy a počítání.

|  Děti si zazpívaly písničku v indonézšti-
ně, vytleskávaly rytmický tanec a vyzkou-
šely si i oblečení a vějíře z Indonézie. Na 
interaktivní tabuli viděly zvířata, která žijí 
na ostrovech i v moři, včetně varana ko-
modského, a také květiny a stromy, kte-
ré se v těchto oblastech vyskytují. Děti si 
tak během ledna mohly vyzkoušet nejen 
kreslení, ale i práci na interaktivní tabuli. 

| Vizí projektu je tolerance a přízni-
vé společné soužití české společ-
nosti s různými kulturami a národy. 

| Hned prvního února jsme se v Beruš-

kách rozloučili s Nikolkou a Pepinkou 
Kovaříkovými, které se odstěhovaly do 
Mexika. Proto bylo i loučení s nimi v me-
xickém stylu. Děti se dozvěděly spoustu 
informací o této zemi, kultuře a tradicích, 
na interaktivní tabuli jsme si ukázali, 
kde Mexiko leží, jak vypadají mexické 
kroje a tradiční jídlo, naučili jsme se 
několik španělských slovíček, poslech-
li  si příběh o tom, proč mají Mexičané 
na své vlajce hada a na závěr jsme s 
dětmi roztrhli piňatu se sladkostmi, kte-
rou jsme dostali od maminky holčiček.

| Ve středu 15. února jsme měli ve škol-
ce pana Bílka z divadelní společnosti 
Vysmáto s představením klasické po-
hádky na motivy Hanse Ch. Anderse-
na O statečném cínovém vojáčkovi a 
tanečnici. Představení se dětem velmi 
líbilo a užily si spoustu zábavy a leg-
race. Samy se na chvíli staly divadel-
níky, protože ještě než začalo předsta-
vení, zahrály si spolu s panem Bílkem 
pohádku O řepě s našimi maňásky. 
Tuto pohádku jsme s dětmi hráli už v 
září, takže ji děti velmi dobře znaly.

| Ve čtvrtek 16. února začal pla-
vecký výcvik v Radlicích, na kte-
rý jezdí v letošním roce 18 dětí.

| Druhá polovina měsíce února byla vě-
nována tématu masopustu a profesím 
lidí. Děti se seznamovaly s různými ře-
mesly, tradičními jídly, která se vážou 
k tomuto období, učili jsme se různá 
říkadla, písničky a hádanky, připravili 
jsme spolu s dětmi masky a napekli sla-

né pohoštění z listového těsta. Děti ho 
nejen vykrájely, ale také potíraly vajíč-
kem, dochucovaly solí, sýrem, kmínem 
a paprikou. Všechno jsme stihli upéct, a 
tak jsme se mohli vydat do školy a na 
úřad v našich maskách. Ve škole jsme 
s dětmi prošli téměř celý první stupeň a 
všude jsme byli moc hezky přijati. Naše 
děti zazpívaly a nabídly pohoštění, a 
na oplátku nám školáci také zazpívali 
a dokonce zahráli na kytaru a ukulele. 
Byl to moc hezký a příjemný den.

| Ve středu 8. března jsme s předškol-
ními dětmi navštívili Národní galerii ve 
Veletržním paláci. Program se jmeno-
val „V dálce svítí “a děti měly možnost 
prohlédnout si některá výtvarná díla, 
která využívají světelné trubice, různé 
spirály a obrazovky, nakreslily si ob-
rázky, ke kterým využily fosforeskují-
cí papíry a na závěr ve výtvarné dílně 
společně vytvořily noční oblohu z ba-
revných kamínků, které po nasvíce-
ní vypadaly jako hvězdy a souhvězdí.

Denisa Vranová, ředitelka



Výcvik nositelů dýchací techniky        

Na sobotu 4. 2. 2017 jsme se domluvili, 
že kolem deváté zahájíme výcvik nositelů 
dýchací techniky a užití „turbo“ proudnice 
v praxi. K výcviku jsme přizvali zástupce 
ze sborů dobrovolných hasičů Nebušic 
a Svojšovic. Samozřejmě se zúčastnila 
i převážná část naší jednotky. Pozice 
lektora se úspěšně ujal Václav Vojtěch. 
Účastníkům předal své zkušenosti z 
praxe a osvětlil právní předpisy a normy 
týkající se práce s dýchací technikou.

Noční cvičení nositelů dýchací tech-
niky - pátek 17. 2. 2017

Kolegové z SDH Suchdol pro nás uspo-
řádali noční cvičení nositelů dýchací 
techniky. V podvečerních hodinách jsme 
se sešli na starém palpostu, který se 
nyní už využívá jen pro tyto účely. Cvi-
čení bylo zaměřeno na nalezení figuríny 
v podzemních, zakouřených a špatně 
přístupných prostorách. Výcvik prověřil 
každého z nás, a to hlavně co se týká 
prostorové orientace s dýchacím pří-
strojem ve stísněném prostoru s nulo-
vou viditelností. Jsme rádi, že se akce 
mohli účastnit i ti služebně nejmladší 
kolegové, a že vše zvládli k všeobecné 
spokojenosti. Spolu s naší jednotkou 
se akce zúčastnily i jednotky dobro-
volných hasičů ze Suchdola,   Svojšo-
vic, Nebušic a profesionální hasiče re-
prezentovala jednotka HS-2 Petřiny.

Dětský karneval 

V sobotu  18. 2. uspořádal náš sbor dal-
ší ročník dětského karnevalu. Za hojné 
účasti dětí a rodičů zde bylo k vidění 
mnoho krásných a vtipných masek. Děti 
si mohly zasoutěžit, zahrát si mnoho her 
a vydovádět se při disko hudbě. Největ-
ší úspěch, tak jako každoročně, mělo 
přetahování se silným hasičem. Ten 
zvítězil při přetahování s chlapci, avšak 
nepodařilo se mu zdolat dívčí přesilu.

Na závěr karnevalu proběhlo vyhláše-
ní nejhezčích masek a předání krás-

ných cen. Za vzornou organizaci kar-
nevalu chceme poděkovat Michale a 
Haně Císařovým a Evě Nykodýmové.

Likvidace padlého stromu v ulici     
Nad pramenem 

Dne 28. 2. 2017 vyjela naše jednotka s 
technikou CAS 24 Scania v počtu 1+4 
do MČ Praha-Lysolaje, ulice Nad prame-
nem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jed-
ná o padlý strom přes pěší stezku a druhý 
nalomený strom hrozící pádem.  Stromy 
jsme odstranili a vrátili se na základnu.

Údržba techniky po zimě 3. 3. 2017

V pátek 3. 3. jsme po letošní dlouhé 
zimě umyli část techniky. Po návratu 
zpět do hasičárny jsme ještě dokon-
čili úpravu přední části Tatry, a to do-
lepením reflexního pruhu s nápisem 
„hasiči“. Tatra je nyní, oproti dřívěj-
šímu provedení výstražných světel, 
díky novým prvkům daleko lépe vidět. 

Vyproštění vozidla 

9. 3. jsme byli ve večerních hodinách 
operačním střediskem vysláni do ulice 
Poustka. Vyjeli jsme v počtu 1+5 s tech-
nikou Scania CAS 24. Průzkumem jsme 
zjistili, že se jedná o zapadlou dodávku 
značky Citroën. Automobil byl zapadlý do 
bahna na louce. Vozidlo jsme vyprostili 
pomocí lanového navijáku na naší CAS.

Ing. Anna Zapletalová

Sbor dobrovolných hasičů
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Cvičení členů Jednotky SDH Lysolaje

Výcvik nositelů dýchací techniky

Noční výcvik nositelů dýchací techniky



Navržená studie revitalizované pískovny pro stavební povolení.

Všichni jistě znáte Denkrovu pískovnu, 
bývalý dobývací prostor na jižním okraji 
Lysolaj, od ukončení těžby v padesátých 
letech 20. století opuštěný. Erodované 
těžební stěny jsou již nestabilní, území 
bylo po desetiletí zaváženo komunálním 
odpadem, zarůstalo náletovými dřevi-
nami a neproniknutelnými houštinami, 
nezřídka sloužilo i jako černá skládka. 

Abychom docílili odstranění staré ekolo-
gické zátěže a uvedli tento zanedbaný 
prostor do řádného stavu, byl vypraco-
ván projekt na toto 2,5 hektarové úze-
mí, na který se podařilo získat územní 
rozhodnutí a finalizujeme projekt pro 

stavební povolení. Cílem projektu je 
vybudovat lysolajské přírodní relaxační 
centrum. Terénní úpravy budou prove-
deny ze stávajícího materiálu, přesuny 
hmot by se tedy odehrávaly převážně 
v rámci areálu. Dovezena bude pouze 
potřebná ornice. Tím se sníží jak dopad 
stavby na kvalitu života lysolajských ob-
čanů, tak zátěž životního prostředí. Na 
nově upraveném území vznikne trénin-
ková a soutěžní plocha s dráhou pro 
místní hasiče, hřiště na malou kopanou 
s umělým povrchem, dva víceúčelové 
kurty (na volejbal, tenis, basketbal, no-
hejbal apod.) s umělým, propustným po-
vrchem, softbalové hřiště a především 
venkovní sportoviště a zázemí pro atle-
tické disciplíny (vrh koulí, skok do výšky 
i do dálky) pro žáky naší základní školy, 
které jim do této doby, na rozdíl od jiných 
základních škol schází. Vyroste zde 
také skatepark s překážkami nejen pro 
skateboard, ale i pro BMX kola. V areálu 
jsou plánovány mlatové cesty, které by 
sloužily jako cyklistické i pěší spojnice 
mezi jednotlivými hřišti a prvky. Počítá-
me dále s altány pro chvíle odpočinku, 
venkovním ohništěm či  stolky pro spo-

lečenské hry. Členitý reliéf lokality včet-
ně zpevněných těžebních stěn přímo 
vybízí k výsadbě vinohradu a posezení 
s výhledem. Dále bude prostor využit 
také pro dětské herní prvky a posilo-
vací stroje pro dospělé. Samozřejmostí 
budou lavičky, odpadkové koše a další 
mobiliář. V celém prostoru pak bude vy-
sázena zeleň, a vznikne tak přirozený 
lesopark. K dispozici bude i rovný udr-
žovaný trávník pro individuální zábavu. 
K areálu bude jako příjezdová cesta 
využívána propojka ze sousedního sou-
kromého sportoviště, samozřejmostí 
tedy bude také dostatečně velké parko-
viště. Celkové náklady projektu mohou 
dosáhnout výše až 45 milionů Kč. V 
současné době se nám již část finanč-
ních prostředků podařilo po dlouhých a 
usilovných jednání získat z rozpočtu hl. 
m. Prahy. Zbylé finanční prostředky by-
chom rádi získali z dotačních titulů hlav-
ního města Prahy či Ministerstev České 
republiky. Pevně věříme, že nová odpo-
činková zóna bude dobře sloužit všem 
lysolajským od nejmladších po nejstarší. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Revitalizace bývalé Denkrovy pískovny
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SLAVNOST KVĚTŮ – 30. ročník
Zahájení IV. sochařského sympozia
Sobota 13. 5. 2017 od 14:00 hodin

Přírodní památka Housle
Pro potěšení těla i ducha, přijďte se bavit a odpočívat!

Vystoupí tradiční i netradiční účinkující!

Doprovodný program:

Žongléři, hasičská střelnice, středověká střelnice,
šermíři, facepaiting, divadélko Romaneto, ukázka

řemesel (hrnčíř a výroba mýdla), jízda na velbloudu a
další zvířátkové překvapení, výtvarné dílny, tombola,

dobré pití a jídlo a mnohem více.
     Partneři akce:

· Vystoupení dětí ze školky a školy – 14:30
· Petra Börnerová trio (harmonika, folk) – 15:45

· Lucie Revival (rock, pop) –  17:30
· Docenti (country) – 18:45
· HAMLETI (mix) – 20:30

· Kapela Strahov (hardrock) – 22:30

Současný stav pískovny
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Dobrý den, vážení občané Lysolaj,
v dnešním příspěvku se tak trochu vrá-

tím k minulému článku o bezohlednosti.
V současné době je v naší městské 
části a jejím blízkém okolí vysazeno 
několik desítek nových stromů. V uply-
nulých letech se občas stalo, že van-
dalové tyto stromky svévolně a z nepo-
chopitelných důvodů poničili. Prosím 
vás, pokud někoho takového uvidíte, 
použijte anonymní linky 156 nebo 158. 
Dále bych vás chtěl všechny, kdo vlast-
níte zahrádku, ať už v městské čás-
ti nebo v některé ze zahrádkářských 
osad požádat - nevypalujte trávu. Ne-
jen, že tímto způsobem hubíte hmyz, 
ale navíc tím vytváříte riziko vzniku 

požáru a ne každé místo je v Lysola-
jích dost dobře přístupné pro hasiče.
A když už jsme u té zeleně, podle Zá-
kona č. 361/2000 Sb. O provozu na po-
zemních komunikacích je ZAKÁZÁNO 
stát na veřejné zeleni. Parkovacích míst 
je v městské části podle mne dostatek a 
tudíž není nutno stavět auta na zeleň, o 
kterou se městská část stará a za jejíž 
výsadbu a údržbu platí nemalé obnosy.
Věřím, že jarní měsíce přivítáme s 
úsměvem ve tvářích po dlouhé a 
úmorné zimě a že té bezohlednosti k 
našemu okolí ubude velkou měrou.

Strážník – okrskář, Vít Bumbálek

Policejní okénko

 

JARNÍ LYSOLAJSKÉ VYHOZENÍ 
Sobota 8. dubna 2017 ve 14:00 

TTTUUURRRNNNAAAJJJ   VVV   PPPEEETTTAAANNNQQQUUUEEE   
na hřišti u Zázračné studánky 

PETANQUE CLUB VÁS SRDEČNĚ ZVE!  

IV. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 

13.5. 
V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE HOUSLE

POD PATRONÁTEM AK
ORGANIZUJE SPOLEK

SPOLUORGANIZÁTOR SYMPOZIA 
MĚSTSKÁ ČÁST 

 -                                              
IV. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 

LYSOLAJE 
13.5. – 10.6.2017 

PŘÍRODNÍ PAMÁTCE HOUSLE
 

AKADEMICKÉHO SOCHAŘE MILANA VÁCHY
SPOLEK SOCHAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

SPOLUORGANIZÁTOR SYMPOZIA  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE

www.praha-lysolaje.cz  

 

 
 

                                            
IV. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM  

10.6.2017  
PŘÍRODNÍ PAMÁTCE HOUSLE 

ADEMICKÉHO SOCHAŘE MILANA VÁCHY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
LYSOLAJE 



SPOLEK LIŠKA LYSOLAJE

Milé lišky a liščata, 

v lednu a únoru jsme v Lišce připravili 
další dílnu, tentokrát na téma Masopust-
ní maškaráda. Pondělí v Lišce pokračuje 
díky Martině Vaňkové, která se o něj krás-
ně stará. Pokud hrajete, zpíváte, tvoříte 
doma s dětmi a máte chuť se o své do-
vednosti podělit, přidejte se k ní a pomá-
hejte, aby Liška v Lysolajích dál běžela.

V březnu se konal workshop s Janou 
Koutníkovou na téma “Demokratic-
ká výchova v praxi”. Chystáme také 
na duben “Den pro zdraví” s nutrič-
ní terapeutkou Jaroslavou Megovou. 
Pokud máte nějaké otázky na téma 
zdraví, jak předcházet nemoci a pří-
padně potřebujete radu ohledně stravy 
a hubnutí, či zdravotních potíží a jejich 
možné nápravy, připravujeme pro vás 
půlhodinové konzultace. Další infor-
mace o této nové akci v Liščí univerzi-
tě najdete brzy v našem kalendáři na 
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2017/.

Tvořivé pondělí od 9:30 do 11:30 
hodin - Herna, zpívánky a výtvarka

Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodi-
nu, 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 sraz 
u Šlechtovky, cvičí Kamila Šímová

Při první návštěvě zavolejte nebo pošle-
te SMS cvičitelce na tel. +420 608 083 
542. Partnerem cvičení je Spolek Liška v 
Lysolajích - aktivity pro maminky s dětmi.   

Mateřská v pohybu: dostáváme se do 
formy za přítomnosti našich dětí :-) 

Sportovní dynamická chůze, správ-
né držení těla a trochu posilování.

Přihlašte se do skupiny na Face-
booku „Strollering ve Stromov-
ce“ nebo www.strollering.cz.

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-
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 Pampeliška 
pro děti od 4 do 7 let

Každé úterý od 16:00 - 17:00 pokračuje 
cvičení s Liškou z důvodu rekonstrukce 
školy venku a v hasičárně. Přihlašovat 
děti je možné i během roku. Rozvíjíme 
základní pohybové dovednosti, sportov-
ního ducha, rychlost, vytrvalost, sílu a 
obratnost. Děti vyzvedáme v MŠ, cvičí-
me v parku Kaménka za školou, v Hous-
lích nebo na petangovém hřišti. V přípa-
dě nepříznivého počasí nebo smogové 
situace jsme s dětmi v hasičárně. Lektor-
ka: Marcela Blažková, Andrea Žitková.

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let

Čtvrtek 14:00 – 15:30 v ZŠ Járy Cimr-
mana

Zájmový ekologický kroužek pro zvída-
vé děti od 6 do 10 let, které mají rády 
přírodu, zvířata a rády chodí do příro-
dy. Součástí kroužku je péče o koně a 
ovce. Program zajišťuje Ábel z.s. Lek-
tor: Kamil Vaněk a Tereza Stankovičová.

 Připravila: Marcela Blažková

Partnerem Spolku Liška Lysolaje je 
Městská část Praha-Lysolaje
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VELIKONOČNÍ 
DÍLNA 

 

V neděli 9. dubna 2017  
v sále hasičské zbrojnice. 

 

Začínáme ve 14:00 
hodin. 

 

Zveme všechny šikovné děti 
i jejich rodiče 



ZA HUMNY
| První březnový den znovu otevřela re-
staurace Na Břetislavce. Historický ob-
jekt z druhé poloviny 19. století vyloupl se 
do krásy. I interiér podniku vypadá velmi 
pěkně. Studená zašlá chodba změnila 
se ve výčep, dispozice hostince se zcela 
změnila. Točí se zde únětická 10° a 12°, 
příležitostně i speciál. Otevřeno je do 22 
hodin, v pátek a sobotu o hodinu déle.

| Praha 6 musí nechat pro možnou stav-
bu obchvatu Vítězného náměstí zpraco-
vat další posudky. Úřady žádají novou 
dopravní a hlukovou studii a zhodnocení 
zeleně. Vyplývá to ze závěrů zjišťovací-
ho řízení posudku vlivu na životní pro-
středí EIA. Městská část začala obchvat 
plánovat, aby ulevil Vítěznému náměstí 
a Svatovítské ulici, kde se provoz zhor-
šil po otevření tunelu Blanka. Obchvat 
by auta přijíždějící z tunelu odvedl na 
Evropskou přímo bez nutnosti zajíždět 
na Vítězné náměstí. Plánovaná trasa 
vede podél železnice po okraji pozem-
ku kasáren. Podle dokumentu by no-
vou komunikaci mohlo využívat až 26 
000 aut denně. Magistrát minulý týden 
rozhodl, že stavba bude muset být po-
suzovaná podle zákona i posuzování 
vlivů na životní prostředí. Bude potřeba 
zpracovat dopravní studii podle součas-
ného stavu, zvážit vliv stavby na hluk v 
oblasti ulic Generála Píky a Buštěhrad-
ská. Odůvodnit je také třeba požadova-
né kácení stromů. Magistrát už spojnici 
vedoucí z Evropské na Svatovítskou 
posuzoval v roce 2007. Tehdy se ale po-
čítalo se silnicí se čtyřmi jízdními pruhy. 
Radnice Prahy 6 žádala její zúžení na 
dva, proto úřad územní řízení zastavil. 

| Na třídě Jugoslávských partyzánů v 
č. 19 otevřela prodejna rychlého ob-
čerstvení „Prostě trhané“. Otevře-
no má denně kromě neděle od 11 do 
19 hodin. Dostat tu můžete vepřové 
nebo hovězí masíčko v bagetě nebo 
s kuskusem, ochucené jalapeňos, ci-
bulí, okurkou a omáčkou či meruňko-
vou hořčicí. Cena porce je 140 korun.

| Herecký soubor Dejvického divadla po 
osmnácti letech opouští David Novotný. 
„Domluvili jsme se, že jeho odchod ne-
tajíme, ale zároveň není nutné ho nějak 
zveřejňovat,“ řekl časopisu Týden Mar-
tin Myšička, Davidův dlouholetý kolega. 
„Je to jeho osobní věc, dohrává v pěti 
inscenacích. Rozlišuju, že David končí 
v angažmá, ale z divadla neodchází.“

|  Dne 11. března ve věku 100 let zemřel 
čestný občan Prahy 6 Doc. MUDr. Juraj 

Strauss. Začátkem 2. světové války od-
jel do palestinské Haify, kde absolvoval 
přírodovědeckou fakultu bakteriologie 
a hygieny jeruzalémské univerzity s ti-
tulem Master of Science. Po studiích v 
roce 1943 narukoval do 2. roty moto-
-praporu Československé samostatné 
obrněné brigády, s níž se zúčastnil ve 
Francii dvou hlavních útoků 28. října 
1944 a 15. dubna 1945, které velkou 
měrou přispěly ke skončení 2. světové 
války. Po válce dokončil studia medicíny 
na Karlově univerzitě a stal se vedou-
cím Virologického oddělení ve Státním 
zdravotním ústavu epidemiologie a mik-
robiologie. V letech 1975–1976 pracoval 
v Keni na projektu Světové zdravotnické 
organizace – očkování dětí proti spalnič-
kám. V dubnu 1983 se Juraj Strauss stal 
Laureátem státní ceny za vývoj, výrobu 
a mimořádně úspěšné zavedení pů-
vodní očkovací látky proti spalničkám.

| Budovu telefonní ústředny u hotelu Di-
plomat začali demolovat. Na jejím místě 
má vyrůst kancelářský objekt. Automatic-
ká telefonní ústředna v Dejvicích je dílem 
architektů Jindřicha Malátka, Jiřího Eise-
nreicha, Václava Aulického a Jaromíry 
Eismannové z let 1975 až 1982. Je vý-
razná svým technicistním zpracováním, 
které odráží technickou funkci stavby.

| Nová čistírna odpadních vod v Praze 
bude nejspíš dokončena nejdříve v srp-
nu 2018. O kolik čtyřměsíční zpoždění 
stavbu za 5,8 miliardy korun prodra-
ží, zatím není jasné. Informace v úterý 
zazněla na jednání výboru pro životní 
prostředí zastupitelstva. Do zkušebního 
provozu mělo být zařízení, jehož stavba 
začala na konci roku 2015, uvedeno le-
tos v prosinci. Důvodem zpoždění byla 
údajně zatím nedokončená opatření, 
která měla kompenzovat vliv nové vodní 
linky na povodňové průtoky. Byly třeba 
úpravy plavebních komor a kanálu Pod-
baba a úpravy území nad vodní linkou.

| Z křižovatky ulic K Tuchoměřicům a 
NN66 mezi Nebušicemi a Přední Kopa-
ninou vznikne kruhový objezd, který po-
může dopravní obslužnosti a zvýši bez-
pečnost provozu. Stavba byla zahájena 
5. března a měla by trvat do 15. května. 
Řidiči proto v tomto období musí počí-
tat s částečnou uzavírkou komunikace, 
průjezdnost ale bude zachována. V létě 
pak na tuto rekonstrukci naváže oprava 
vozovky ulice K Tuchoměřicům až po 
hranici Přední Kopaniny. Při rekonstruk-
ci křižovatky budou posunuty i součas-
né zastávky MHD do příznivější polohy.

| Loni vzniklo v hl. městě 2 025 požárů, 
což je o 362 méně než předloni. Zemře-
lo při nich deset lidí, o čtyři méně než 
předloni, dalších 109 lidí utrpělo zraně-
ní. Oheň způsobil škodu za téměř 330 
milionů korun, hasiči svými zásahy za-
chránili majetek odhadem za 1,3 miliar-
dy korun. Celkem hasiči v hlavním měs-
tě řešili 9 191 událostí. Naše Jednotka 
SDH Lysolaje vyrazila celkem k 19  pří-
padům a 23 událostem označeným 
jako ZOČ, což byly různé asistence, a 
preventivně bezpečnostní akce. fefík

Nové prostory restaurace Na Břetislavce

   ZPRAVODAJ                                                                                                                                                                                                                          12

Telefonní ústředna Dejvice 
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Úsekové měření v naší městské části
Všichni obyvatelé okrajových městských 
částí Prahy sdílejí jednu nepříjemnou 
každodenní zkušenost, a tou jsou de-
setitisíce aut, které každý den po jejich 
hlavních příjezdových komunikacích do 
Prahy vjíždějí a zase vyjíždějí. Stejné 
problémy jsme dlouhodobě řešili také 
v naší městské části. Tato skutečnost 
s sebou nese celou řadu problémů, z 
nichž některé jsou řešitelné jen na cen-
trální úrovni, ale s některými se může a 
musí vypořádat městská část sama. Tím 
životně nejdůležitějším, a to naprosto 
doslova, je bezpečnost na dané komu-
nikaci. S bezpečností se pojí nejenom 
množství projíždějících vozidel, ale také 
jejich rychlost. Po několik let se  naše 
městská část snažila snížit rychlost vo-
zidel projíždějících Lysolajským údolím. 
Nejdříve byly na naší páteřní komunika-
ci nainstalovány informační radary, které 
prováděly kontrolní měření, jak projíždě-
jící řidiči dodržují v Lysolajském údolí 
maximální povolenou rychlost 30 km/h. 
Výsledky dle očekávání nebyly vůbec 
uspokojivé. Z průměrných 95 000 vozů 
měsíčně, které v roce 2016 projížděly 
Lysolajemi, jich povolenou třicítku dodr-
žovalo v průměru asi sedmnáct procent 
řidičů, a naopak rychlostí 50 km/h a více 
projížděla průměrně polovina aut. Pře-
vedeme-li procenta do absolutních čísel, 
zmocní se nás nepříjemné mrazení. V 
průměru 50 000 aut měsíčně překročilo 
rychlost o více než 150 %, což lze na 
úzké silničce v Lysolajském údolí hodno-
tit jako vysoce nebezpečné. Ještě horší 
ovšem je, že mezi těmito kaskadéry bylo 
každý měsíc zhruba 300 výtečníků, kteří 
povolenou rychlost překročili o více než 
250 %, což znamená, že jeli rychlostí 80 
km/h a více. Tato situace trvala do lis-

topadu loňského roku. Radnici už totiž 
došla trpělivost poté, co vyzkoušela dal-
ší způsoby, jak řidiče přivést k rozumu. 
Informační radary totiž řidiči na vědomí 
již neberou, různé typy retardérů a šikan 
pokrývají malé úseky silnice a nemohou 
být všude. Námi zajištěné pravidelné 
měření rychlosti policejní hlídkou sice 
funkci plní skvěle, ale nelze je zabez-
pečit 24 hodin denně. Proto se vedení 
městské části rozhodlo, že se pokusí 
provést účinnější opatření. Ve spoluprá-
ci s Magistrátem hl. m. Prahy a Technic-
kou správou komunikací hl. m. Prahy 
přikročilo k instalaci úsekového měře-
ní rychlosti. Z uvedených grafů, které 
v listopadu, prosinci a lednu reflektují 
zahájení zkušebního provozu, je zcela 
jednoznačně patrné, že jde o významný 
pokles počtu řidičů překračujících povo-
lenou rychlost, a to i vezmeme-li v úvahu 

sezónní efekt a „přelití“ určitého počtu ři-
dičů ze skupiny nad 50 km/h do skupiny 
jedoucí rychlostí 40 km/h. Doposud se 
ještě tyto přestupky obešly bez pokuty. 
Od března 2017 je ovšem zařízení již 
v plném provozu a neukáznění řidiči již 
pokutováni budou. Po prvních zjištěných 
statistikách jsme s provedeným opatře-
ním spokojeni a doufáme, že když málo 
funguje prevence, zabere represe, když 
se mezi řidiči roznese, že v tomto úseku 
jsou „piráti“ pokutováni. Jsme rádi, že se 
nám zde povedlo díky tomuto systému 
zklidnit provoz a zajistit vetší bezpečnost 
chodců a cyklistů, ale zároveň snížit hlu-
kové a emisní zatížení okolí komunika-
ce. Je skutečně velký rozdíl, jestli kolem 
vás měsíčně projede 300 nebo „jenom“ 
50 sebevrahů. Kromě tohoto donuco-
vacího nástroje ale vyzýváme projíždě-
jící řidiče k ohleduplnosti a opatrnosti i 
vlídnějším způsobem, jakým je billboard 
„Lysolaje si musíš vychutnat“ instalova-
ný u vjezdu do městské části směrem 
od Horoměřic. A že je co vychutnávat…

ÚMČ Praha-Lysolaje

 
Ve středu 26. 4. 2017 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 zvířátek



 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Předzvěsti jara, 
jež dorazily do redakce Lysolajského 
zpravodaje, odbornou porotu naší  
fotosoutěže nejvíce zaujala dvoji-
ce rozkvetlých květin pana Jiřího 
Karvánka. Gratulujeme k vítězství. 
Cena od partnera fotosoutěže Cen-
tra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 
500 Kč na fotoslužby, je připravena k 
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme                
soutěž s tématem: 

Velikonoční zvyky

Dětští výherci tohoto kola obdrží vstu-
penku pro celou rodinu do Pohádko-
vého mlýna v Bartoušově u Jičína. 

Dospělí fotografové se mohou těšit 
jako vždy na poukaz v hodnotě 500 
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

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

ÚMČ Praha-Lysolaje

Fotosoutěž
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Foto: Jiří Karvánek

ROZLOUČENÍ

Pan Abdel Rahman Namura zesnul 
dne 27. 1. 2017 ve věku 79 let.

Pan Václav Tichý zesnul 
dne 4. 3. 2017 ve věku 89 let.

Pan František Reitmeier zesnul 
dne 8. 3. 2017 ve věku 84 let.

Pan Antonín Bělohoubek zesnul 
dne 13. 3. 2017 ve věku 79 let.

Žili tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

 
Pondělí 3. 4. 2017

ZO Zavážka - prostřední ulice

Pondělí 10. 4. 2017
ul. Květová, ZO Laťka

Pondělí 24. 4. 2017
ul. K Vinici

Úterý 2. 5. 2017
křižovatka Dolina x Do Zátiší

Úterý 9. 5. 2017
ul. Lysolajské údolí u č.p. 60

Pondělí 15. 5. 2017
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

Pondělí 22. 5. 2017
ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 29. 5. 2017
Hřebenová u  č.p. 181

Přistavení od 08:00 do 10:00 hod.

BIO KONTEJNERY MČ

 

Sobota 8. 4. 2017
13:00-16:00 hodin

ul. Podholí, ZO Sadová

Sobota 22. 4. 2017
13:00-16:00 hodin

Hřebenová u  č.p. 181

Sobota 29. 4. 2017
9:00-12:00 hodin

ul. Poustka, ZO V Háji

Sobota 13. 5. 2017
13:00-16:00 hodin

ul. Květová, ZO Laťka

BIO Kontejner MHMP

 

Úterý 11. 4. 2017
ul. Sídlištní u č.p. 245

Úterý 9. 5. 2017
křižovatka Žákovská x Starodvorská

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

VO Kontejnery

Životní jubilea
Paní Zdenka Novotná

narozena 16. 2. 1942 - 75 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.

Pan Jiří Kakeš

narozen 2. 3. 1942 - 75 let 

Pan Jan Sterec

narozen 15. 3. 1947 - 70 let 



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: 29. 5. 2017 v nákladu 
800 ks, uzávěrka je 14. 5. 2017
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Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky nemusí
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Tisk zajišťuje Falon, José Martího 
31, Praha 6, www.falon.cz

Lysolajský zpravodaj
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Vážení přátelé dobré knihy, dlouho 
očekávaná nadílka nového čtiva je 
tu. V naší maličké knihovně jsou nyní 
všechny regály plné až téměř ke stro-
pu. Aktuálně máme k dispozici na 500 
nových titulů z Fondu výměnných sou-
borů Městské knihovny v Praze. Na-
jdete literaturu napříč žánry, od klasiky 
až po úplné novinky knižního trhu. Na-
jdete nejen literaturu oddechovou, jako 
jsou detektivky či komiksy pro dospělé, 
cestopisy, kuchařky nebo třeba návody 
jak uplést ten jediný pravý norský vzor, 
ale i literaturu faktu. Potěšitelné je, že 
se tentokrát podařilo rozšířit nabídku ti-

tulů pro děti a mládež, kterých je nově 
k dispozici kolem sto padesáti. Z toho 
zhruba třetina pro ty úplně nejmenší, 
kteří si ještě „čtou“ s maminkou před 
spaním, až po náctileté. Nechybí sa-
mozřejmě ani doporučená školní čet-
ba, naučná, resp. populárně naučná li-
teratura k rozšíření znalostí ze školních 
lavic či praktické rady „jak ve volném 
čase nezlobit“ či se nestát obětí šikany.
Výměnný soubor bude mít naše 
knihovna k dispozici po dobu půl 
roku. Lze ho najít také na webových 
stránkách MČ. Spolu s naším vlast-
ním knižním fondem můžete vybírat z 
několika tisícovek titulů. Tak šťastnou 
ruku při výběru a příjemné počtení. 

Těšíme se na vás.

Místní knihovna                         
Petra Šabacha

Bohoslužby ve Svatém týdnu a 
o Velikonocích

Květná neděle 9. 4. 2017, 8:15

Zelený čtvrtek 13. 4. 2017, 18:00

Velký pátek 14. 4. 2017 
Temné hodinky, 7:00
Velkopáteční obřady, 18:00

Bílá sobota 15. 4. 2017
Temné hodinky, 7:00
Velikonoční vigilie, 20:00

Neděle velikonoční 16. 4. 2017, 8:15

Pondělí velikonoční 17. 4. 2017, 8:15
Úterý velikonočním 18. 4. 2017, 8:15
Středa velikonoční 19. 4. 2017, 8:15
Čtvrtek velikonoční 20. 4. 2017, 8:15
Pátek 21. 4. 2017, 8:15
Sobota 22. 4. 2017, 8:15
2. neděle velikonoční                                           
23. 4. 2017, 8:15

Srdečně Vás zveme!

sestry dominikánky

Klášter mnišek                          
Kazatelského řádu

I v Praze najdete skutečné mamuty 
mezi stromy! Jednoho takového 

můžete mít doma 
Na začátku je to miniaturní semínko, na 
konci gigantický organismus chráněný 
tisíciletou kůrou, který jen tiše přihlíží 
okolo se valícím vlnám času. Sekvo-
jovce obrovské patří mezi nejmohutněj-
ší stromy světa a věk těch nejstarších 
se počítá na tisícovky let. Příspěvko-
vá organizace Lesy hl. m. Prahy letos 
oslaví 25 let své existence. Za symbol 
oslav si zvolila právě silný a dlouhově-
ký sekvojovec, jehož dva exempláře již 
přes 60 let rostou v Kunratickém lese 
a patří mezi pražské památné stromy.
Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy k vý-
ročí pro Pražany vypěstovalo a při-
chystalo tisícovku sazenic sekvojovce, 
aby si také oni mohli zasadit svého 
„mamuta“. Sazenice, které od dub-
na najdete v ďáblickém zahradnictví 
nebo v našich hájovnách v pražských 
lesích, jsou prapotomky některého ze 
sekvojovců obrovských, které vyrostly 
ještě ve své domovině – na horských 
svazích na západě severoamerické-
ho kontinentu. Odtud je jako okrasné 
dřeviny lidé rozšířili po celém světě a 
v roce 1954 dva z nich vysadil tehdejší 
lesník i v pražském Kunratickém lese, 
v blízkosti dnešního dětského hřiště. 
Nejmohutnějšímu sekvojovci světa, 
jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý a 
více než 80 metrů vysoký sekvojovec 
známý jako Generál Sherman, dosa-
hují dva pražské sekvojovce sotva “po 
kolena”, i tak se však již stihly vytáh-
nout do úctyhodné výšky 35 metrů.
Právě z jejich korun pochází šišky se 
semínky, z nichž jsme sazenice k letoš-

nímu výročí naší organizace vypěsto-
vali. Na 120 kilogramů šišek sesbíra-
ných v roce 2014 nejprve putovalo do 
semenářského závodu v Týništi nad 
Orlicí, kde dozrávaly a prosychaly. V 
luštírně se pak drobná semínka koneč-
ně dostala ze šišek ven. Do země je 
na jaře 2015 zasadili zahradníci v ďáb-
lickém zahradnictví, jehož tradice sahá 
až do dvacátých let minulého století a 
které proslulo vyšlechtěním několika 

nových druhů rostlin, například známé 
kaliny pražské (Viburnum x pragense). 
Po dvou letech zdejší odborné péče ze 
semínek vyrostly sazenice originálních 
pražských sekvojovců obrovských, při-
pravené na cestu do pražských zahrad.
Sekvojovec je majestátní strom, kte-
rý se bude nejlépe vyjímat na sym-
bolickém místě, kde bude mít okolo 
sebe dostatek prostoru a stane se tak 
vděčným strážcem příběhu Vaší rodi-
ny či patronem místní komunity. Bu-
deme rádi, když svoje dějiny budete 
sdílet právě s pražským sekvojovcem.

Mgr. Pavla Vamberová
Ekologická výchova

Také v MČ Praha-Lysolaje bu-
dou vysazeny dvě sazenice uve-
deného sekvojovce obrovské-
ho. Budeme rádi, pokud nám 
doporučíte, kam bychom mohli 
tento majestátný strom umístit. 

Lesy hl. m. Prahy
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AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G

SB-700

EN-EL15
ME-1MB D15

WR-1

AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm F/2,8G

OBJEKTIVY NIKKOR

BLESK

BATERIE A BATTERY PACK MIKROFON

DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR

JSEM VARIABILNÍ SYSTÉM

JSEM NIKON D7200 A SYSTÉM PŘÍSLUŠENSTVÍ.  
Fotoaparátem to nekončí, tím to teprve začíná. Jen vaše potřeby určují hranice rozšíření zrcadlovky.  
Od samozřejmých objektivů, přes  univerzální či specializované blesky, bezdrátové rozhraní, dálková ovládání, zařízení GPS, příslušenství k hledáčku,  
síťové zdroje, baterie, kabely k propojení s televizí a počítačem, konče programy na zprávu fotografií a ovládání fotoaparátu. To je svět systému Nikon. 

Největší prodejna  
fototechniky v ČR.

Autorizovaný  
servis v zázemí  

firmy.

Většina zboží  
skladem.

Nově otevřeno  
i v neděli. 

11:00 - 18:00

Vše pod jednou  
střechou v centru  

Prahy.

Nejlepší e-shop  
roku 2014, 2015  

a 2016.


