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ážení sousedé, jsem si vědoma starého přísloví
„jedna vlaštovka jaro nedělá“. Ale dvě už by mohly.
A nepočítaně včel zcela jistě. Průlet prvního žluťáska
byl s velkým potěšením zaznamenán 11. března ve
12:09 lysolajského času. Ze zimního spánku se probudili i lysolajští zahrádkáři a kutilové. Byť byla neděle, v jiných souvislostech po zásluze považovaná
za den klidový a odpočinkově tichý, bušení kladívek,
zvuky ručních pilek i zkušební start sekaček jako poslové blížícího se začátku sezony tentokrát nikoho
nerušily. Přestože byl tento slavnostní okamžik
s teplotou okolo dvacítky následován sněžením
a hodnotami na poměry pražské kotliny nízkými,
jaro je tu. Co na tom, že zatím pouze astronomické.
I pod sněhovou krustou, která se ještě drží v místech, na něž nedosáhnou sluneční paprsky, kvetou
bledule, čemeřice i barvínek, co nevidět vykvetou
i narcisy a hyacinty. Raší i tulipány, které jsme pod
heslem za Lysolaje krásnější téměř všichni vysázeli
na svých zahrádkách, stejně jako i na veřejných prostranstvích. „Přes okno“ už má Slunce sílu a dny jsou
prokazatelně delší. Všichni jsme si toho všimli a tu
hodinu, kterou máme od Hromnic navíc, jsme využili
k procházkám probouzející se přírodou. Nakonec,

promrzlá půda je k vycházkám po některých lokalitách rozhodně výhodnější než aprílová čvachtanice.
I když to v bývalé Denkrově pískovně v současné
době vypadá, že se zde chystá filmování přistání na
Měsíci, zdání klame. To jen právě proběhlo vymýcení
náletových dřevin a dochází k rekultivaci terénu
přesně podle potřeb výstavby multifunkčního přírodního aréalu. V lokalitě Štěpnice se rovněž nezahálí, započaly zde totiž práce na výstavbě sportovně
- rekreačního areálu. TJ Sokol Lysolaje se tak, po proluce trvající mnoho let, dočká vlastního fotbalového
hřiště. Nejblíže do finiše má však workoutové hřiště
Na Vinici, tedy venkovní posilovna, v níži budeme
moci všichni posilovat vahou vlastního těla již od
dubna tohoto roku. A to už bude doopravdy teplo.
Ačkoliv jogíni a jim podobní tvrdí, že zima neexistuje a hřejivý pocit si můžeme udržovat po celý
rok, věřím, že se již všichni těšíme na nadcházející velikonoční svátky, které máme mimo jiné tradičně spojeny s vítáním jara. Spolek lysolajských
otužilců promine - zima se již jednoznačně zapovídá.
MUDr. Marie Štědrá
zástupkyně starosty

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Za rok již budeme v bývalé pískovně sportovat

Výstavba workoutového hřiště Vinice

Od dubna bude brázdit ulice Lysolaj

Dětský karneval se vydařil

Slavnostní vítání občánků

Lysolajská „rodina“ opět početnější

Velikonoční dílna - pleteme pomlázky

Malí koledníci

3

Lysolajský zpravodaj 03 / 04

Zprávy z radnice

prezentaci na webové adrese: tuto informaci na e-mail umc@praha
http://mestol.gat.cz
-lysolaje.cz nebo na tel. 220 921 959.

Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele projektu Revitalizace Denkrovy
pískovny, na který se nám podařilo získat z rozpočtu hl. m. Prahy částku ve
výši 30 000 000 Kč. Vítězem veřejné
zakázky se stala společnost STRABAG,
a.s. s nabídkovou cenou 33 824 220 Kč
včetně DPH. S vybranou společností
byla již také uzavřena smlouva o dílo.
Započaly tak samotné práce na 1. fázi
rekultivace, v rámci které proběhne vymýcení současných dřevin, zemní práce,
Projekt Dolina-Město jinak
zpevnění svahů a sadové úpravy. Tyto
práce by měly být dokončeny do října
letošního roku. Na jaře 2019 počítáme V nejbližší době získáme stavební povose zahájením prací na 2. fázi, která za- lení na stavbu chodníku při komunikaci
hrnuje instalaci sportovních ploch. Štepnice. Stavební povolení by mělo
být vydáno do poloviny měsíce dubna
Dokončili jsme také výběrové řízení na a ihned poté by měla společnost JAPSvýstavbu Sportovně-rekreačního areálu TEN s.r.o. zahájit stavební práce, které by
Lysolaje, který bude umístěn na pozem- měly být dokončeny v průběhu letních
cích nad zahrádkářskou kolonií Zavážky prázdnin.
při výjezdu z Lysolaj. Zhotovitelem se
stala společnost STRABAG, a.s. s nabíd- Naše městská část se ve spolupráci se
kou v celkové výši 26 395 550 Kč včetně Sdružením místních samospráv ČR rozDPH. Finanční prostředky ve výši 26 000 hodla pořídit zásobník reflexních prvků,
000 Kč se nám podařilo získat z rozpočtu který je umístěn u otočky MHD v ulici
hl. m. Prahy a zbývající částka bude fi- Dolina. Tyto reflexní prvky mohou vynancována zdroji městské části. V rámci užít všichni chodci, kteří se budou za
stavebních úprav vznikne na srovnaném snížené viditelnosti pohybovat mimo
terénu přírodní fotbalové hřiště a další obec po krajnici nebo okraji vozovky v
prvky, které jsou blíže popsány na straně místě, které není osvětleno veřejným
10 Lysolajského zpravodaje.
osvětlením. Upozorňujeme, že povinnost nosit reflexní prvek mají chodci od
Pokračují přípravné práce na projektu 20. února loňského roku!
Dolina-Město jinak. V současné době
je hotova dokumentace k územnímu
řízení, která se projednává s dotčenými orgány a v brzké době by měla
být podána žádost o vydání územního
rozhodnutí, které by mohlo být vydáno
v letních měsících letošního roku. Městská část zahájí začátkem měsíce dubna
výběrové řízení na zhotovitele (architekta) dokumentace ke stavebnímu
povolení a realizační dokumentace.
Po jejím dokončení předpokládáme
Zásobník reflexních prvků
podání žádosti o stavební povolení
v lednu roku 2019, vydání pak na jaře
2019 a zahájení stavby v červnu 2019. V lokalitě Poustka budou na záklaJiž letos na podzim by však mělo dě žádostí občanů umístěny 3 nové
dojít ke skrývce ornice, kterou vy- odpadkové koše, které zapadají do
užijeme při rekultivaci Denkrovy celopražského systému mobiliáře. V
pískovny, která byla již zahájena. případě, že i Vám, někdě schází odVizualizaci projektu lze nalézt v padkový koš, neváhejte a sdělte nám

Na základě mnohých žádostí občanů
jsme zajistili ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy přístřešek autobusové zastávky Lysolaje ve
směru do Dejvic, který bude instalován do konce měsíce dubna. Pevně věříme, že přístřešek zvýší komfort občanů čekajících na linky MHD.

Vybraný typ přístřešku MHD

Postřednictvím Petanque clubu Lysolaje
se nám podařilo v rámci grantových řízení hl. m. Prahy získat dotaci ve výši 50
000 Kč na pořádání jubilejního 10. ročníku Lysolajského běhu, který se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018.
Dále se nám podařilo získat sponzorský
dar ve výši 200 000 Kč od společnosti
Kolektory Praha na pořádání letošní
Slavnosti květů, která opět přinese řadu
tradičních i netradičních atrakcí. Více o
Slavnosti květů naleznete na staně 11.
Upozorňujeme občany městské části, že
uplynul termínu pro zaplacení poplatků
za psy a pronájem obecních pozemků.
Termíny vypršely 31. 3. 2018. Nečekejte
tedy na zaslání upomínky a přijďte na
ÚMČ dát své věci do pořádku. Druhou
možností je platba na účet, kdy vám
číslo účtu a variabilní symbol rádi sdělí
zaměstnanci ÚMČ na tel. 220 921 959.
Vážení občané naší městské části, dovolte mi, abych vám popřál příjemné
prožití velikonočních svátků, krásné jaro
a srdečně vás pozval na akce, které jsme
pro vás připravili. Pevně věřím, že se při
nich setkáme a počasí nám bude přát.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

4

Lysolajský zpravodaj 03 / 04

dou zhlédli v Cinema City Flora film Z
Paříže do Paříže. Film odehrávající se v
období 2. světové války, kdy hlavní hrNový kalendářní rok začal v rych- dinové – chlapci ve věku 10 a 12 let – se
lém tempu, žáky čekalo v souvis- musí vyrovnat s tvrdým osudem, naše
losti s blížícím se pololetím zkou- žáky velmi zaujal a rezonoval v nich
šení a písemné práce, přesto se i v ještě dlouho po skončení představení.
lednu našel čas na zajímavé akce.
Na začátku února začala do naší školy doPrvní lednový týden proběhl na 1. i 2. cházet americká učitelka Jamie Fredrikstupni ekologický workshop Tonda Obal sen. Žáci se tak jednou týdně budou pozaměřený na správné třídění odpadu. tkávat na hodinách angličtiny s rodilou
mluvčí. Je potěšující, že díky dotaci od
V první polovině ledna také pokra- letiště Václava Havla Praha bude tato lekčoval ve 4. a 7. třídě program Sebe- torka v naší škole působit až do června.
úcta. V 7. ročníku se lednové semináře zaměřovaly na prevenci šikany. Ve čtvrtek 1. 2. proběhl Pražský halový
pětiboj, pořádaný v hale Jedenáctka.
Dne 15. 1. druháci vyrazili do Diva- Tato sportovní událost byla pro náš
dla v Dlouhé na divadelní předsta- osmičlenný tým výbornou zkušeností
vení Pohádky nepohádky K. Čapka. a zážitkem. Soutěžilo se v disciplínách
- trojskok z místa, hod medicimbalem,
přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy a dribling basketbalovým míčem. Odměnou za
podané výkony bylo setkání se sportovci,
např. s bývalou trojskokankou, olympioničkou Šárkou Kašpárkovou, skokanem
do vody Michalem Navrátilem nebo
hercem a režisérem Jakubem Kohákem.

ZŠ Járy Cimrmana

moderní zpracování, které propojovalo
hudbu, tanec a mluvené slovo našim
dětským divákům doslova učarovalo.

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla matematická soutěž Pangea pro žáky 5.–9. tříd.
V pátek 23. 2. se v 8. třídě uskutečnil 2. díl
cyklu právnických přednášek, tentokrát s
názvem Vozidla do parku nepatří. Osmáci
se seznámili s fungováním práva a vyzkoušeli si tvorbu vyhlášky, na které pochopili principy právnického vyjadřování.

Páteční odpoledne se dva nejlepší řešitelé školního kola Matěj Pečený (8. třída)
a Albert Hanuš (6. třída) zúčastnili obvodního kola olympiády v anglickém jazyce.
Matěj obsadil krásné 4. místo a Albert se
V prvním únorovém týdnu zavítala 3. B umístil na 10. příčce. Oběma žákům k
do divadla Minor, kde žáci viděli předsta- výborné reprezentaci školy gratulujeme.
vení Sněhová královna, které se jim moc
V pátek 19. 1. dívky 6. i 7. třídy měly mož- líbilo. Na konci se pak společně vyfotili V neděli 25. 2. odjela 7. třída do Strážnost porovnat si své sportovní dovednosti na pódiu. Před návratem do školy se ještě ného v Krkonoších na týdenní lyžařský
v turnaji v přehazované na ZŠ Emy Des- vyřádili ve výtvarně pojaté herně divadle. výcvik. Sedmáci si užili na upravených
tinnové v rámci Poháru Věry Čáslavské.
V týdnu od 12. 2. škola „osiV pondělí 22. 1. si žáci 4. a 5. třídy řela“, neboť začaly jarní prázdniny.
vyslechli přednášku Znečištění
ovzduší pořádanou letištěm Praha. Dne 19. 2. se uskutečnila vernisáž výV druhé polovině ledna se vybraní žáci tvarného kroužku, který vede paní Alena
8. a 9. třídy zúčastnili obvodních kol Zavadilová. Přítomné návštěvníky zaolympiád z dějepisu a z českého jazyka. ujaly výtvarné práce dětí, tentokrát
inspirované slavnými výtvarnými díly.
Dne 30. 1. sehrála družstva dívek i Dne 21. 2. zavítala 8. a 9. třída na
chlapců z 7.–9. ročníku přátelské veletrh Řemeslo žije, kde se žáci
utkání v basketbalu proti Riverside mohli seznámit s různými řemesly (i
School. Obě naše družstva se rado- uměleckými) a vyzkoušet si napří- sjezdovkách skvělé lyžování, někteří stáli
vala nejen z vítězství, ale i z férové hry. klad tesat do kamene, kovat apod. na lyžích vůbec poprvé. Přesto i úplní
Poslední lednový den se rozdávalo vyzačátečníci po týdnu odjížděli z kurzu
svědčení a opět na netradičních místech: Týž den žáci 4. a 5. ročníku zhlédli se zvládnutými základy lyžování. Celý
třídy prvního stupně si vybraly Pražský představení dramatického kroužku týden žáky provázelo slunečné mrazivé
hrad nebo populární muzeum voskových Divadla KUK (Klub uměleckých ka- počasí a žáci si celý pobyt báječně užili.
figurín Grévin a čtvrťáci zavítali do Lorety. tastrof ). Námětem byly biblické příŽáci druhého stupně spolu s pátou tří- běhy. Jejich netradiční, nápadité a
Markéta Růžičková, učitelka

5

Lysolajský zpravodaj 03 / 04

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JÁRY CIMRMANA LYSOLAJE
Žákovská 164/3
165 00 Praha-Lysolaje
tel.: 220 920 724, 778 812 473
info@zs-lysolaje.net, www. zs-lysolaje.net

ZÁPIS
DO 1. TŘÍDY
PROBĚHNE 10. A 11. DUBNA 2018
OD 14 DO 18 HODIN.
Zapisujeme děti narozené do 31. 8. 2012.

K zápisu přineste OP rodičů a rodný list dítěte.
Na našich webových stránkách se můžete objednat na konkrétní den a čas.

NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kvalitní učitelský sbor
moderní formy vyučování
výuka AJ od 1. třídy
zaměření na dramatickou výchovu
individuální přístup
výuku finanční gramotnosti
využití interaktivních tabulí při výuce
počítačovou učebnu, knihovnu
klidné a přátelské prostředí
rodinný charakter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

širokou nabídku zájmové činnosti
velké množství kulturních akcí
školní družinu
školy v přírodě
lyžařské výcvikové kurzy
jazykové výjezdy
kurzy plavání
výtvarnou dílnu s keramickou pecí
školu v zeleni
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Tip na výlet
Starý Prosek
Starý Prosek je hodnotný soubor budov,
původně vesnického charakteru, s historicky i architektonicky významnou dominantou kostela sv. Václava, přilehlou
farou a hřbitovem s barokní zvonicí.
Přestože v 70. letech došlo k násilnému narušení historické zástavby
výstavbou modernistického sídliště
(zejména ze severní strany od kostela) i průsekem komunikace Prosecké
(na jižní straně návsi), zachovává si
toto místo i nadále původní příjemný
vesnicko-maloměstský charakter.
Náves i promenáda zvaná V alejíčkách
by se mohly po doplnění některých
funkcí (dětské hrací prvky) stát celodenní rekreační pobytovou zónou pro
okolní obyvatele. Velkým potenciálem
místa je také budoucí možnost prodloužení promenády ke stanici metra
Prosek a k Parku Přátelství a také propojení z ulice U Prosecké školy směrem
do přírodní památky Prosecké skály.
Lokalita Prosecká náves má velkou
šanci stát se opět kulturním i společenským lokálním centrem, mohla by
probudit zdravý patriotismus a pocit
sousedské sounáležitosti, kterou tolik
postrádá anonymní sídlištní osídlení.
V horní části je historický hostinec U
Brabců, který prochází obnovou. Dále
stará škola z roku 1889, dnes soukromý
dům. Po vystavění nové školy, dnes základní umělecké školy, sídlily v budově
různé instituce, od obecního výboru,
pošty a hasičů až po veterinární stanici.
V dolní části je hospoda U Kristů,
dnes Zlaté sele. Ta bývala nejen hospodou, ale i klubovní
místností
mnoha
s p o l e če n sk ých a kulturních spolků.
Naproti hospodě U Kristů je památník, který připomíná hrdinství
proseckých odbojových pracovníků, popravených 13. ledna 1943.
Uprostřed dolní části prostranství je replika vinařského sloupu. Původní sloup
stával za časů rozmachu vinařské slávy
na hranici mezi Prosekem a Libní na silnici nad vinicí Pečovou, později známou
jako Máchalka. V roce 1965 byl sloup
projíždějícím maďarským kamionem poražen a na tomto místě již neobnoven. V

Kostel sv. Václava

roce 1994 byla provedena jeho replika.
Pod kostelem je v bývalé stodole usedlosti U Malých sokolská tělocvična, dosud sloužící. V
přilehlém kuželníku našli tu příležitostný úkryt i sami Heydrichovi kati Gabčík a Kubiš.
Dominantou Proseka je kostel sv. Václava.
Je to trojlodní románská bazilika. Antonín Podlaha v knize Posvátná místa království Českého (1907) ovšem připomíná
Kroniku českou Václava Hájka z Libočan.
Píše: „Někteří starší dějepiscové vypravují, že Boleslav Pobožný r. 970 putoval k
hrobu sv. Václava do Staré Boleslavi a že
na zpáteční cestě na Proseku dřímotou
přemožen sestoupil s koně a položiv se
na zem usnul, ve snách pak že se mu zjevil sv. Václav, který jej u Boha do milosti
poručil. Na místě tom prý Boleslav téhož
roku položil základy k novému kostelu...“
Když připustíme úvahu, že by kostelík
mohl být starší, přepadne nás otázka
– proč by tady, na pustém místě, kudy
nejspíš vedla jen prosekaná cesta
na sever (ejhle, Prosek!), stavěl někdo tak nákladnou stavbu? Záhada!
Prosek byl jen osadou a pak malou vesničkou kolem kostela uprostřed polí.
Na přelomu 14. a 15. století vlastnili
osadu majitelé Podvinské tvrze, která
ležela na rozhraní Proseka a Libně. Za
husitských válek utrpěl Prosek velké
škody, stejně tak i za třicetileté války. Ves
zpustla a v roce 1638 zde stály pouze
čtyři chalupy, jedna vinice a krčma.
Do konce 17. století patřil Prosek Starému Městu pražskému, později byl při-

pojen k libeňskému panství. Do přelomu
19. a 20. století byl velmi řídce osídlen.
Začátkem 20. století následkem průmyslového rozvoje Vysočan a Libně se
začíná Prosek zaplňovat nevzhlednými
domky pro vysočanské a libeňské dělníky, stává se periferní dělnickou kolonií.
Prosek byl 1. ledna 1922 připojen k Praze.
Kolem kostela sv. Václava je starý
hřbitůvek. V areálu hřbitova stojí hranolová zvonice (1770, ale spíš 1783).
V roce 2010 byly při východní hřbitovní zdi nainstalovány tři sochy Madon z přírodního kamene (z mramoru,
pískovce a žuly) od sochařky Zuzany
Čížkové, současně s tím byly provedeny parkové úpravy okolí kostela.
Skutečný zlom v životě Proseka nastává v polovině 60. let 20. století,
mezi Prosekem a centrem Vysočan
byla vystavěna estakáda, v letech
1965-77 pak vybudováno první sídliště v rámci tzv. Severního Města.
Kdo by si dnes vzpomněl, že na Prosek chodil spisovatel Eduard Štorch
se svými žáky podnikat archeologické
pátrání. Že na polích v prostoru nynějšího proseckého sídliště se konaly
v letech 1911-12 letecké exhibice českého průkopníka letectví Jana Kašpara.
Snad alespoň děti registrují Prosecké
skály a jejich podzemní chodby, ty ale
nesahají dále než 60 až 100 metrů od
okraje údolí. Pověsti vyprávějí o tom, že
podzemní cestou vedoucí až do Staré Boleslavi tajně jezdíval Napoleon kočárem
a že je tu ohromné podzemní jezero, leč
zůstávají jen v rozměru naší fantazie... f.
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SDH Lysolaje

operačním střediskem k požáru v bý- měsíců jsme totiž hned několikrát vyvalých Mrazírnách Mochov. Při příjezdu jížděli k případům stromů hrozících
první jednotky na místo se požár ne- pádem, a tím ohrožujících život nebo
Výroční valná hromada 10. 2. 2018
kontrolovatelně šířil v opláštění budovy poškození majetku našich spoluobčanů.
V sobotu 10. 2. 2018 jsme v sálu hasič- a nabíral na intenzitě, velitel zásahu
ské zbrojnice uspořádali tradiční výroční proto rozhodl o vyhlášení třetího poIng. Anna Zapletalová
valnou hromadu Sboru dobrovolných plachového stupně. Jednalo se o objekt
hasičů v Lysolajích. Valné hromady se o rozměrech 80 ×100 metrů, ve kterém
zúčastnila povinná nadpoloviční většina bylo uskladněno přibližně tři tisíce
členů SDH, mohli jsme tedy nejen oslavit
další společně strávený rok, ale i schválit
některé formality pro hladké fungování
Během loňské letní sezóny se nám
sboru v roce následujícím. Jako každomnožily stížnosti občanů na častý
ročně nás přišli podpořit kolegové z okolzápach a kouř z ohňů v ozduší.
ních sborů a spřátelených organizací.
Mezi vzácnými hosty jsme přivítali mimo
Chtěli bychom tedy informovat, že pájiné našeho pana starostu, Ing. Petra Hlulení jakéhokoliv odpadu je ze zákona
bučka. Valnou hromadu oficiálně zahájil
o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i
starosta SDH Lysolaje Zdeněk Sedláček,
z obecně závazné vyhlášky hlavního
poté následovalo čtení výročních zpráv
města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb.
o činnostech jednotlivých složek naší
HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odPožár bývalých Mrazíren Mochov
organizace a proslovy hostů. V závěru
padu ze zeleně. Pálit je možné pouze
shromáždění následovalo přátelské počisté a suché dřevo, které se použije
sezení s hudbou a tancem. Je již tradicí, dřevěných palet s bramborami. Hasiči
jako palivo na otevřeném venkovže se zábava protáhla do brzkých ran- z Prahy vyslali v průběhu dne do stře- ním ohništi. V tomto případě nejde
ních hodin a ani letos tomu nebylo jinak. dočeského Mochova celkem čtyři cis- o pálení odpadu, ale paliva. Bioodpad se
terny profesionálních hasičů, 13 cisteren
přednostně kompostuje. Pokud občan
Požár Kauflandu Stodůlky 17. 2. 2018 dobrovolných hasičů, zařízení COBRA a
nevlastní kompostér či nemá
Dne 17. 2. 2018 jsme byli operačním dvě plošiny. Naše dobrovolná jednotka
místo na založení kompostu,
střediskem vysláni k požáru prodejny byla jednou z těch, které zajišťovaly
může bioodpad odvézt do nejKaufland ve Stodůlkách. Po příjezdu na kyvadlovou dálkovou dopravu vody. bližšího sběrného dvora. Naše
místo jsme zjistili, že se jedná o planý po- Klidnější období jsme využili k sebe- městská část zajišťuje každý týden
plach a jednotka se vrátila na základnu. vzdělávání. Mezi tyto aktivity patřila
odvoz bioodpadu velkoobjemovými
například dvě víkendová školení na
kontejnery z předem avizovaných míst.
Požár bývalých Mrazíren Mochov 23. obsluhu motorových pil pro členy naší
2. 2018
jednotky, což se následně ukázalo jako
K pohodě letních podvečerů, stejně
23. 2. 2018 byla naše jednotka vyslána velmi prozíravé. V průběhu zimních
jako k letnímu jídelníčku, neodmyslitelně také patří grilované pochoutky
a opékané buřtíky. Co si budeme povídat, z trouby to není ono. Grilování
je samostatnou oblastí a zálěží, jaký
druh grilu používáte - elektrický, plynový či na dřevěné uhlí a brikety. V
tomto případě je nutné dodržovat
bezpečnost při práci s grilem a ohništěm a využívat jej především při k
tomu vhodném bezvětrném počasí a
v denní době tak, abychom kouřem a
zápachem neobtěžovali své sousedy.
Lysolajské údolí je hlubokou soutěskou s komínovým efektem směrem
dolů k Vltavě a pokud někdo griluje,
opeká si buřty nebo dokonce pálí
odpad na své zahrádce, tak je poté
zamořena kouřem velká část Lysolaj.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Pálení bioodpadu

Kácení dřevin provádí SDH Lysolaje na požádání
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Za humny
S prvním dnem března začala v Anti.
kvariátu Dejvického divadla výstava
koláží výtvarnice DD Táni Stránské
s použitím fotografií Aleny Hrbkové,
vytvořených v divadelních šatnách.

Koláž Táni Stránské

Ohroženou část zahrádkové osady
Jenerálka v pražských Dejvicích chtějí
zastupitelé Prahy 6 zachovat. Soukromý
spoluvlastník pozemků je ale proti, zahrádkáře na svých pozemcích nechce.
Spory o vlastnictví mezi ním a magistrátem se táhnou roky. Zahrádkáři přitom
mají velký vliv na kvalitu životního prostředí, Jenerálka patří k místům k nejstarším zahrádkářským koloniím v Praze.
Zastupitelé Prahy 6 podpořili zachování ohrožené části zahrádkové osady
Jenerálka. Ta je součástí přírodního
parku Šárka – Lysolaje. Město se tyto
části bude snažit soudně získat do výhradního vlastnictví. Části kolonie hrozí
zánik, protože soukromý spoluvlastník
pozemků MANALISTEN na svých pozemcích zahrádkáře nechce. „Jsem ráda, že
se zastupitelé postavili za zahrádkáře a
učinili krok k zachování zahrádkářské
kolonie, která patří v Praze k nejstarším
a největším. Zahrádkové osady považuji
za důležitou součást života ve městě s
celou řadu přínosů pro kvalitu života a
pro životní prostředí. Kromě nepopiratelných kvalit, jako je např. zachování
zeleně a zadržování vody v krajině, vytvářejí zahrádkové osady prostor pro
místní komunity přístupné lidem různého věku a sociálního zázemí,“ řekla
náměstkyně primátorky Petra Kolínská.
Zahrádková osada Jenerálka je součástí
přírodního parku Šárka – Lysolaje. Nachází se v údolí při soutoku Šáreckého
a Nebušického potoka. Původně osada
byla hospodářským dvorem. Na svém

místě funguje už od roku 1965 a patří
mezi historicky nejcennější a nejlépe
udržované zahrádkářské kolonie v Praze.
Centrem osady je zámek Jenerálka,
který je chráněn jako česká kulturní
památka. Jižně od osady se nachází v
zákrutě Kruteckého potoka skalnatý
ostroh s krátkou průzkumnou štolou,
který je pro změnu chráněn jako přírodní památka. V osadě je asi 40 domů,
nemá ale status místní části a nemá
ani samostatnou řádu čísel popisných.

změnila na budovu veřejného vybavení. Pokud změnu schválí zastupitelstvo, mohla by být Šatovka konečně
zrekonstruována a přeměněna na komunitní centrum. Městská část Praha 6
čeká na změnu od roku 2011, protože
chce z Šatovky vytvořit místo pro setkávání a přednášky zejména pro seniory. Kolem budovy by v zahradě měly
vyrůst menší domky, které by sloužily
trvalému bydlení seniorů. Nejprve však
musí radnice připravit projekt a získat
stavební povolení. Starosta Prahy 6 OnHlavní město odkoupí za 14,3 milionu dřej Kolář již dříve uvedl, že od změny
korun pozemky a budovu bývalé želez- územního plánu do zahájení rekonniční stanice Praha Bubeneč. Rozhodli o strukce to bude trvat tři až sedm let.
tom pražští radní. Bývalá budova nádraží
vznikla v roce 1850, od roku 2014 ale Do systému parkovacích zón se
slouží jen jako výhybny pro křižování a v polovině letošního roku připojí
předjíždění vlaků. Jeho funkci přebrala Praha 4, která se zaměří na nejvytí29. srpna v roce 2014 nová zastávka ženější oblasti v okolí Nuslí a Podolí.
Praha - Podbaba. Město již má pro Během tohoto roku začnou nové
odkup vyčleněny finanční prostředky. zóny platit také v Praze 3 a v Praze 7.
Pozemky a budova bývalého nádraží Víte, že na modré parkovací zóně můžete parkovat po celé Praze, i když
tam nemáte trvalý pobyt? Zaplatit
parkovné lze jen přes webové stránky
Virtuální parkovací hodiny na adrese
www.mpla.cz/praha. Zde zvolíte typ
parkování, příslušný úsek nebo par-

Železniční stanice Bubeneč

by se měly svěřit Praze 6. Ta by v místě
nádraží mohla postavit restauraci či komunitní centrum. „Ptali jsme se lidí na
využití budovy nádraží prostřednictvím
ankety, do které se zapojilo 802 lidí. Na
základě toho městská část rozhodne, co
na místě bude,“ uvedl mluvčí Prahy 6
Ondřej Šrámek. Z odpovědí vyplynulo,
že by si tam lidé přáli místo spojené s
kulturou, se sousedským životem nebo
zařízení pro sport a volný čas. Většina
respondentů by si dovedla v místě
představit kavárnu, bistro nebo restauraci. Pozitivně hodnotili i možnost, že
by se budova stala „Šlechtovkou Prahy
6“. Co konkrétně na místě vznikne, o
tom bude spolurozhodovat magistrát.
Rada hlavního města odsouhlasila
změnu územního plánu, aby se budova
Šatovka s obytným funkčním využitím,

Parkovací zóny se stále rozšiřují

koviště a nastavíte RZ vozidla. Poté
zadáte e-mailovou adresu a údaje platební či CCS karty. Ve Virtuálních parkovacích hodinách také zjistíte, jak dlouho
se zde může parkovat. Nejdéle jsou to
však 3 hodiny, tuto dobu již nelze prodloužit. Parkovat v modré zóně lze i
zdarma, a to v době mimo placené stání.
Na území Městské části Praha-Lysolaje
parkovací zóny nejsou plánovany. Snahu
o zařazení Lysolaj do území, jehož občané si mohou pořídit rezidentní parkovací oprávnění na území MČ Praha
6, bohužel zamitlo vedení Prahy 6.
fefík
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CHALOUPKA NA VRŠKU
Zveme vás na besedu s Šárkou Váchovou,
uvidíte originální loutky a dozvíte se jak se točí Večerníček.

Beseda se koná 21. dubna od 15 hodin v Lysolajské Hasičárně.
Metro A Dejvická, Bus 160 z Vítězného náměstí do stanice v
Lysolajích U hasičárny.

Mateřská škola
Pampeliška
V pondělí 26. února proběhla v Mateřské
škole Pampeliška informační schůzka,
kde jsme jako zřizovatel informovali
rodiče a personál MŠ o tom, že dosavadní ředitelka paní Denisa Vranová z
této funkce odstoupila. Paní Vranová
zároveň s paní učitelkou Kamilou Lungovou podaly ke 30. 4. 2018 výpověď a
vzápětí onemocněly. Poslední paní učitelka z původního týmu Lada Valachová
ukončila pracovní poměr ve zkušební
době. Neprodleně jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele
mateřské školy a zároveň pověřili dočasným řízením MŠ paní Mgr. Hanu Královou, MBA a podařilo se nám ve velmi
krátkém čase doplnit pedagogický sbor
do plného počtu kvalitními pedagogy,
což je, jak si všichni jistě uvědomujete,
v průběhu školního roku velmi složité.
Přes všechny komplikace se nám podařilo chod mateřské školy zajistit a v současné době máme již plný stav zaměst-

nanců. Doufáme, že si děti na nové paní
učitelky brzy zvyknou a školka bude
připravena tak, aby v nejbližších dnech
bez problémů proběhl zápis nových
dětí na školní rok 2018/19, jarní dílna

JARNÍ PŘÁNÍ
Vážení sousedé, lysolajské stráně už se začínají zelenat a na
našich zahrádkách a předzahrádkách se objevují první barevné květy. Přejeme vám všem
příjemné prožití nejkrásnějšího
ročního období a pohodu pod
sílícími paprsky jarního sluníčka.
Zastupitelé MČ a zaměstnanci
ÚMČ Praha-Lysolaje

s rodiči a slavnostní vyřazení předškoláků. Předpokládáme, že po jmenování
nového ředitele/ředitelky se chod školky
plně stabilizuje a budou nastavena nová
pravidla, která povedou jen k lepšímu.
Děkuji všem rodičům a ostatním zaměstnancům školky za trpělivost a
pomoc. Pevně věřím, že všechna opatření, která děláme především ve prospěch vašich dětí, přinesou ty změny,
po nichž mnoho z vás již delší čas volá.
Ing. Petr Hlubuček
starosta
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Sportovně-rekreační areál Lysolaje
Před rokem jsme vás na stránkách Lysolajského zpravodaje informovali, že v lokalitě Štepnice na pozemcích parc. č. 494,
495, 496 a 498 k.ú. Lysolaje o celkové
rozloze 16 393 m² vznikne projekt lysolajského přírodního relaxačního centra
s fotbalovým hřištěm a zázemím, které
v naší městské části chybí a členové našeho fotbalového oddílu jsou nuceni
hrát na pronajatém hřišti. Výše uvedené
pozemky byly ve vlastnictví různých majitelů a v průběhu času se z nich z důvodu
neobhospodařování staly brownfieldy,
které zarůstaly náletovými dřevinami,
vznikal na nich nespočet černých skládek a staly se úkrytem bezdomovců.
Z výše uvedených důvodu získala MČ
Praha-Lysolaje tyto pozemky do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené
správy naší městské části, aby mohly
být pozemky sceleny a revitalizovány.
Od té doby jsme projekt finalizovali do
podoby realizační dokumentace, na
kterou bylo získáno územní rozhodnutí
a také stavební povolení. Následně se
uskutečnilo výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost STRABAG, a.s.
s nabídkou v celkové výši 26 395 550
Kč. V současné době již započala realizace 1. fáze, která zahrnuje uvedení
pozemků do řádného stavu a terénní
úpravy, které členitý reliéf srovnají a
upraví k plánovaným sportovním aktivitám. Na revitalizovaném terénu poté

vznikne travnatá plocha, na níž bude v pěší a cyklisty. V současné době již také
dolní části umístěna pobytová loučka pracujeme na 2. fázi realizace, která by
pro psy a v horní části víceúčelové hřiště měla být zahájena okamžitě po dokonpřírodního charakteru, které bude slou- čení fáze 1. V rámci ní bude zbudován
žit především pro místní fotbalový oddíl. objekt zázemí hřiště a údržby a zahradní
Dále v rámci této stavební fáze dojde altán k odpočinku. Promýšlíme také
k vybudování parkoviště a příjezdové umístění dopravního hřiště do místa
cesty napojené na hlavní komunikaci pod parkovištěm. Kompletní areál by
Štepnice. Od nedalekých bytových měl být dokončen do června roku 2019.
domů povede podél areálu cesta pro
ÚMČ Praha-Lysolaje

ŠTĚPKOVÁNÍ

KONTEJNERY NA KOV

MOBILNÍ ROZHLAS

Obecní štěpkovač mohou v současné době občané využívat k likvidaci odpadu a vzniklou štěpku
si mohou v případě zájmu odebírat
(vhodné do kompostu, k mulčování záhonů a podobně). Štěpkování
probíhá vždy ve čtvrtek od 09:00 do
11:00 hodin na základě telefonické
domluvy. Místo štěpkování taktéž
dle dohody. V případě velkého
počtu zájemců rozhoduje dřívější
objednání. Bližší informace a rezervaci štěpkování je možné zajistit na
ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: umc@
praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

Občané Lysolaj mohou do kontejnerů na tříděný odpad nově vyhazovat také kov. Na základě naší
žádosti Pražské služby rozmístily
po městské části kontejnery, které jsou určeny na plechovky od
pití a nově také na kov. Kontejnery mají šedivou barvu a jsou
umístěny na těchto stanovištích:

Mobilní rozhlas je služba, která navázala na úspěšný systém SMS rozhlasu. V rámci nového systému lze
dostávat informační zprávy nejen
prostředníctvím sms zpráv, ale také
emailem a mobilní aplikací. Služba
je pro uživatele zcela zdarma. Nově
bude systém sloužit také k anketním otázkám, na které budete moci
odpovědět pomocí vašeho mobilního telefonu. Registrovat se do
služby lze na Úřadu městské části
Praha-Lysolaje v úředních hodinách nebo přes internetovou adresu praha-lysolaje.mobilnirozhlas.cz

Žákovská x Starodvorská
Lysolajské údolí u č. p. 148
Rozvojová u č. p. 135
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SLAVNOST KVĚTŮ – 31. ročník
Sobota 19. 5. 2018 od 14:00 hodin
Přírodní památka Housle

Pro potěšení těla i ducha, přijďte se bavit a odpočívat!
Vystoupí tradiční i netradiční účinkující!

 Vystoupení dětí ze školky a školy – 14:00
 Orchestr Stanislava Douši (dechovka) - 14:45
 Petra Börnerová trio & Fedor Frešo
(harmonika, folk) – 16:30
 Docenti (country) – 18:15
 David Kraus s kapelou (mix) – 19:30
Doprovodný
 Strahov
(rockováprogram:
hudba) – 21:15

Hasičská střelnice, facepainting, ukázka řemesel,
divadélko Romaneto – námořnická pohádka, poníci a
další zvířátkové překvapení, výtvarné dílny, skákací
hrad, tombola, dobré pití a jídlo a mnohem více
zábavných atrakcí.
Partneři akce:
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Spolek Liška
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
scházejte se, používejte hernu v hasičárně, vymýšlejte si akce pro své kamarády, tvořte, cvičte, zpívejte. Chystáme
další Šikovné liščí tlapky, dílnu na Slavnost květů, letní příměstský tábor. Nebráníme se novým nápadům, novým
formám spolupráce, výletům, sportům.
Chcete začít vést kroužek ve škole nebo
školce? Pomůžeme vám s rozjezdem.
Přidejte se k nám, sledujte náš kalendář na www.mc-liska.cz nebo si nás
přidejte na Facebooku LiskaLysolaje.
S.O.S - Pondělní herna hledá novou
Lišku
Najdeme v Lysolajích šikovné akční
maminky s dětmi, které by chtěly
pomoci, aby Liška dál dopoledne
běžela? Volejte na 775 210 624
nebo pište na marcela@panoch.net
Příměstský tábor Tajemné kruhy
Termín tábora: 27. 8. - 31. 8. 2018

Denní program: 8:30 h – 16:30/17:00 h.
Místo: Praha-Lysolaje, sál hasičské zbrojnice, blízké okolí Lysolaj
Prázdninové dobrodružství pro všechny
děti, které mají rády pohyb, přírodu a
poznávání nových kamarádů. Děti čekají
nevšední zážitky, výtvarné a rukodělné
práce, četby a vypravování, pohybové
aktivity, hry a soutěže, výlety do okolí.
Program zajišťují kvalifikovaní a zkušení pedagogové specializovaní na
práci s dětmi předškolního a školního
věku. Oběd zajištěn rozvozem jídla.
Přihláška online: https://www.
mc-liska.cz/letni-tabory-2018/
Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Ve čvrtek od 19:30 h do 20:30 h v tělocvičně ZŠ, vchod z ulice Mateřská.
Kruhové cvičení je určené pro ženy i
muže. Jedná se o kombinaci aerobních
a anaerobních aktivit, které posilují
svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabolismus a spalují tuky. Kruhové cvičení
vede k pevnému a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak
i pro pokročilé. Cena 100 Kč/ osobu.

Lektorka: Martina Průšová, vede
také lekce strolleringu v komunitní zahradě na Suchdole.
Kroužky ve škole a školce
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro
děti od 4 do 7 let
Kroužek ve čtvrtek od 16 h do 17 h v
tělocvičně ZŠ
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové
schopnosti. Běhají, skákají, běhají slalom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují
princezny. Hrajeme si na zvířátka, závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. Lektorky Marcela Blažková a Andrea Žitková
Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek 14:00 h– 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé
děti od 6 do 10 let, které mají rády přírodu,
zvířata a rády chodí do přírody. Součástí
kroužku je péče o koně a ovce. Program
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk
Připravila: Marcela Blažková
www.mc-liska.cz

Neděle 8. dubna 2018 ve 13:00

TURNAJ V PETANQUE
na hřišti u Zázračné studánky
PETANQUE CLUB VÁS SRDEČNĚ ZVE!
PŘIJĎTE SI VŠICHNI ZAHRÁT, PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOST NENÍ NUTNÁ!
PRAVIDLA HRY VÁM RÁDI VYSVĚTLÍME A UKÁŽEME!
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Policejní okénko

Slovo okrskáře

Místní knihovna

Parkování bez hranic
Odtahy jsou vnímány asi jako ta nejvíce negativní činnost jakékoliv městské policie, to pražskou nevyjímaje.
Samotný odtah vozidla je výrazným zásahem do výkonu vlastnického práva.
Proto je přesně specifikováno, z jakých
důvodů může strážník odtah nařídit.
Auto může tvořit překážku silničního
provozu, resp. ohrožovat jeho bezpeč-

Dnes začnu trochu netypicky. V době,
kdy budete číst tyto řádky, už snad
nebude po sněhu v naší městské
části ani památky a začnou se zelenat
parky a stráně okolní přírody. Až sníh
zmizí, ukáže se, kdo přes zimu vzorně
uklízel po svém pejskovi. Rovněž
se, bohužel znovu, ukáže, kdo to s
udržováním čistoty v Lysolajích myslí

Vážení příznivci dobré knihy,
máme radost, že se s vámi mohu podělit o novinky z Knihovny Petra Šabacha.
Čtenáře bude jistě zajímat, že koncem
dubna dojde k očekávané výměně titulů
z tzv. výměnného souboru. Vzhledem k
tomu, že jste byli s předstihem informováni již v minulých číslech Lysolajského
zpravodaje a pravidelní návštěvníci
knihovny již mají vše přečteno a knihy

nost a plynulost (například křižovatka,
přechod pro chodce). Nebo vozidlo stojí
v zónách, kde je parkování umožněno
jen po uhrazení místního poplatku. Také
může parkovat na vyhrazených místech
a parkovištích nebo blokovat vjezd či
výjezd - v takovém případě se odtah ale
realizuje jen na žádost oprávněné osoby.
Ať se jedná o jakýkoliv případ, z pohledu
řidiče odtaženého vozidla jsme jako
strážníci stejně nepoužili zdravý selský
rozum. To stání v nebezpečném místě
(křižovatka, přechod) přece trvalo jen
malou chvíli. Řidič si vždy potřeboval
jen rychle vyřídit něco důležitého, co nemohlo počkat. Dobrý úmysl rychle odjet

byl dán tím, že blikala výstražná světla.
Jen někdy řidič uzná, že zaparkoval, eufemisticky řečeno, v rozporu
s pravidly silničního provozu… Nejčastěji to bývá v případě, že kolem
jeho překážejícího auta čekají cestující z několika blokovaných tramvají.
Jiřina Ernestová , MP hl. m. Prahy

vážně a kdo umí jen kritizovat, že je
málo sáčků na psí exkrementy. Údržba
naší zeleně stojí městskou část z jejího
rozpočtu značnou částku a argument
o placení daní neobstojí. Často se
setkávám s „ledabyle“ zaparkovanými
vozidly právě na zeleni. V takových
případech používám a používat
budu i nadále patřičné upozornění,
které v konečném důsledku bude
stát neukázněného řidiče nemalou
finanční částku. Všichni se určitě
těšíte, až budete moci po zimě začít
udržovat své zahrádky a připravovat
je na nadcházející sezonu. Zdůrazňuji,
že stále platí zákaz rozdělávání ohňů
na území hlavního města Prahy a do
toho započítávám i pálení suché trávy.
Stačí chvilka nepozornosti a z malého
ohýnku je velký problém. Současně
vás chci požádat o spolupráci. Stalo se
v podstatě zvykem stanovat v přírodní
památce Housle. Se stanováním je
obvykle spojeno opékání a grilování.
Pokud tedy při svých procházkách
tento problém v Houslích či jinde
na území naší MČ vidíte, neváhejte
prosím použít mobil a na linku 156
toto oznámit. Kolegové se urychleně
dostaví a hříšníky nadlouho přejde
chuť na výše uvedené radovánky.
Děkuji a přeji nám všem krásné jarní
dny. Vít Bumbálek, strážník - okrskář

v pořádku vráceny, dovoluji si požádat
návštěvníky „sváteční“, aby s tímto rovněž počítali. Dočítejte, vracejte a těšte
se na nové knihy, vybrané s ohledem
na vaši poptávku z minulého období.
Dočasně poloprázdné poličky budou
novými tituly zaplněny co nejdříve.
Knihy z našeho vlastního fondu budou k dispozici průběžně bez omezení.
Druhou důležitou informací je fakt, že
pod dohledem metodiků dojde k vytřídění knih, jejichž „čas již vypršel“. Velmi
si vážíme všech, kteří se v době vzniku
naší knihovny podělili o své vlastní
knihy a věnovali tituly z domácích
knihovniček, aby si mohly ve společné
knihovně najít své čtenáře a dělat radost všem. Prostory naší knihovny jsou
ovšem skromné, regály až do stropu
plné a metodika jasná. Nemusíte se
ale bát, že by vyřazené knihy skončily
nedůstojně ve sběru. Poputují dělat radost do dalších komunitních zařízení.
Do třetice ještě zmíním fakt, že se náš
knižní fond dočká automatizované
katalogizace. Ačkoliv mně osobně se
zdá okamžik, kdy přejíždím očima po
hřbetech knih a mám radost kdykoliv
narazím na něco, co „stojí za přečtení“
za velmi vzrušující, v jednadvacátém
století si kniha zaslouží elektronickou prezentaci a čtenář informace z
pohodlí svého oblíbeného křesla.
ÚMČ Praha-Lysolaje
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FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY MČ

Milé fotografky, milí fotografové!

Pondělí 9. 4. 2018

Z příspěvků na téma Proubouzení, jež
dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže
nejvíce zaujaly probouzející se ovečky od
Michaely Císařové. Gratulujeme k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže Centra
FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč na
fotoslužby, je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

křižovatka Mateřská x Žákovská

BIO KONTEJNER MHMP
Sobota 7 4. 2018
13:00-16:00 hodin
ul. Podholí

Pondělí 16. 4. 2018
Sobota 21. 4. 2018
13:00-16:00 hodin
ul. Hřebenová u č. p. 181

ul. Poustka, ZO V Háji
Pondělí 23. 4. 2018
ul. Dolina, otočka MHD

Sobota 12. 5. 2018
13:00-16:00 hodin
ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 30. 4. 2018
ul. Lysolajské údolí proti č. 62/62
Pondělí 7. 5. 2018

Sobota 26. 5. 2018
13:00-16:00 hodin
ul. Květová

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou
Pondělí 14. 5. 2018
ZO Zavážky, prostřední ulice

VO KONTEJNERY

Pondělí 21. 5. 2018

Úterý 17. 4. 2018
ul. Sídlištní u č. 245/18a

ul. Podholí
Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

Úterý 15. 5. 2018

Foto: Michaela Císařová

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:

ROZLOUČENÍ

Žákovská x Starodvorská

Pan Miroslav Günther zesnul
dne 19. 3. 2018 ve věku 82 let.

Úterý 12. 6. 2018
ul. Dolina, otočka MHD

Žil tady s námi. Uctěme jeho památku.
Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

Lysolaje sluncem zalité
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.

VIZITKY, LETÁKY
PLAKÁTY, BANNERY
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Pan Jiří Klouda - 70 let
Paní Marcela Hálková- 70 let
Pan Milan Janda - 80 let
Paní Miluška Lávičková - 80 let
Paní Marcela Masařová - 70 let

níku se zúčastnilo 32 týmů. Lysolajští
hráči se umístili na krásném 9. místě.
V únoru se několik členů zúčastnilo
Členové Petanque clubu Lysolaje se pra- jednodenní, ale i dvoudenní stáže s
videlně účastní tréninků na největším francouzským trenérem Claudem Rakrytém petanque hřišti v České repub- luy. Stáž byla pro všechny členy velmi
lice v Únětickém pivovaru a na krásném poučná a zajímavá. V praxi trenér všem
hráčům ukázal větší či menší nedostatky jejich hrací techniky. Teď je už na
hráčích, aby si dobré rady vzali k srdci,
natrénovali a při turnajích je zúročili.
Zveme všechny zájemce o hru v petanque na Aprílový petanque turnaj, který se koná 8. dubna od 13:00
hodin na hřišti U zázračné studánky.

Petanque club Lysolaje

Koulím zdar
Milada Komárková
hřišti v Lysolajích. Pravidelné tréninky
přinášejí ovoce v podobě velmi dobrých Petanque club Lysolaje i naumístění na turnajích po celé republice. dále přijímá nove členy, kteří
Na konci ledna byla ukončena zimní by si chtěli petanque zahrát.
UBULIGA, turnaj, který probíhá od Pro více informací, prosíme, pište na
listopadu do února a tohoto roč- email MajerovaIvana@seznam.cz.

INZERCE
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává: Úřad městské části
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00
Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233
920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,
www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 30. 5. 2018 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 10. 5. 2018
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

Mladá rodina, která bydlí v Lysolajích
hledá větší bydlení se zahradou v blízkém okolí. Preferujeme starší domek k
rekonstrukci. Nespěcháme a proto kdybyste o prodeji uvažoval i za rok nebo
dva, rádi bychom se s Vámi zkontaktovali.
Email: fradi453@gmail.com
telefon: 731 531 313

Lysolajský starousedlík hledá pozemek
nebo domek ve staré zástavbě pro své
potomky. Nijak nespěcháme, ale pokud
do budoucna uvažujete o prodeji, je možné zaplatit předem. Stejně tak je možné
smlouvou u notáře zajistit, aby majitel ve
svém domku bydlel do konce života. Veškeré poplatky spojené s právníkem a notářem
hradíme. Kontakt je možný přes Úřad MČ
Praha-Lysolaje, případně tel. 604 928 921.
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Projekt Dolina - Budova komunitního centra
V předchozích číslech Lysolajského
zpravodaje jsme slíbili, že představíme
blíže jednotlivé části a stavby
plánované výstavby projektu Dolina
-Štěpnice. V tomto čísle bychom
se blíže podívali na multifunkční
budovu komunitního centra.

s malými dětmi, ale mělo by umožnit
i starším dětem, mládeži i dospělým
využít „kancelář“ pro práci na domácích úkolech, přípravu na různé akce
(oslavy, setkání ...) - využití se určitě najde. Herna bude variabilně propojitelná
s touto „kanceláří“ a mateřským centrem tak může sloužit k jednorázovým

vzdělávacím akcím (např. přednáška) - v
herně bude také malé promítací plátno.
V těsné blízkosti komunitního
centra bude venkovní zatravněná plocha a zastávka autobusu.
Záměr bude ještě dále upřesňován ve
stupni projektu pro stavební povolení.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Budova komunitního centra v jihovýchodním rohu náměstí bude mít
jedno nadzemní podlaží pro komerční
a obecní využití a pod úrovní terénu
bude vybudovaná podzemní garáž s
dvaceti odstavnými stáními. Budova
bude mít půdorysné rozměry 17 x 36 m.
Předpokládáme zde vytvoření dvou
komerčních jednotek (pravděpodobně
prodejen), dvou ordinací lékaře a mateřského centra. V mateřském centru
bude místnost herny s kuchyňskou
linkou, kancelářská místnost s počítači,
kopírkou a tiskárnou a plně vybavené
hygienické zázemí. Mateřské centrum
by tak nemělo sloužit výhradně rodičům

LEGENDA:
1 - Komunitní centrum
2 - Ordinace lékaře
3 - Prodejna

8

6

4 - Služby občanům
(např. kadeřník...)
5 - Sklad
7

4

3
5

2

1

6 - Venkovní hrací
plocha
7 - Výjezd
z podzemních garáží
8 - Kontejnery na tříděný
odpad

