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ážení spoluobčané, svět je stár a všechno už tu
bylo. Jak velkou pravdu dnes můžeme spatřit v
opomíjených úslovích našich praprapředků, kteří
je slýchávali od svých předků. Nic nového pod Sluncem. Všechno už tu bylo. V nějaké podobě. Moudří
se poučili. Jsme znalejší, silnější, zodpovědnější. Poslední tři měsíce nám daly pořádně zabrat. Ať jsme
s opatřeními a nařízeními souhlasili či nikoliv a ať z
jejich uvolnění máme radost či obavu, všichni bez
výjimky chceme žít jako dřív. Jenže. Nic není jako
dřív. Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo. Ačkoliv je to již hodně pátků zpět co vznikl hit Drobná
paralela skupiny Chinaski, a doufám, že autor textu
laskavě promine, ani tato informace není úplně původní. Ač obvykle poslouchám úplně jinou muziku
a text se věnuje zcela jiné tematice, tato věta se mi
stále vybavuje a melodie se pro mne náhle stala
chytlavou. Na kolik obyčejných věcí, jimž běžně
nevěnujeme žádnou pozornost, jsme museli zapomenout. A jak nám teď chybějí a stávají se vzácnými.
Obyčejné objetí či podání ruky při nečekaném radostném shledání je minulostí. Zcela běžná otázka
„půjčíš mi prosím tě tužku“ vzbuzuje nedůvěru. Což
o to, většinou každý půjčí, ale půjčí jen to, co nechce
zpět. Protože co kdyby. Děti už v zimě v autobusech
a tramvajích nebudou tisknout nosíky k oknům a
dýchat co to dá na již tak zamlžená skla, aby na ně
pak kreslily obrázky. Ani v době předkovidové to
nebylo dvakrát hygienické, a přece, dělali jsme to
všichni. Nebuďme nezodpovědní. Nebuďme úzkostní. Nebuďme jak urvaní ze řetězu. Přizpůsobme
se novým pravidlům. Jede se dál. Pro malé děti je to
snadné, rovnou se učí žít v podmínkách, které jsou

pro dospělé nové, podezřelé, nepříjemné. Co svět
světem stojí, na jaro je spoleh. Všechno funguje.
Něco maličko jinak. Děti na pár posledních dnů
usedly do školních lavic a do školy se po dlouhé
pauze těšily úplně stejně, jako se za pár dnů začnou těšit na prázdniny. A obvykle je nezajímá, zda
pojedou do Karibiku nebo do Rokycan, hlavně že
tam bude legrace. Zahrádky plné květů, včel a zahrádkářů, zahrádky hospod a restaurací plné hostů,
vzájemné prolínání osob a obsazení povoleno.
Ačkoliv největší společenskou, protože společnou
akci jsme si v Lysolajích museli nechat ujít, soukromé
oslavy příchodu jara jsme si uspořádali snad všichni.
Z grilů voní stejky, ze dvorků a zpod pergol se ozývá
smích těch, kteří se dlouho nemohli potkat a okna
jsou jarním vůním otevřena dokořán. Naučili jsme
se být zodpovědní, tolerantní a trpěliví. Myjeme si
ruce. Roušky máme v pohotovosti. Staráme se o své
blízké a své záležitosti. Neplýtváme vodou. Dáváme
pozor, aby ohýnek na buřta nečoudil sousedům
pod nos. Nesekáme zahrady v den volna a nerušíme okolí naplno puštěnými rádii. Nic složitého.
Vydejme se s jarem na procházku rozkvetlými Lysolajemi a podívejme se, co je nového. Jak pokračují
projekty, které budou zanedlouho sloužit nám všem.
Jak kvetou keře a stromy, které jsme vysadili. Jak
zurčí voda v Lysolajském potoce. Jak… Každý si
to své, nač se chce po dlouhých zimních měsících
podívat a čím se chce potěšit najde. Stačí vyrazit.
A komu se nechce nikam daleko, má to pár kroků
do kina. Tak nejpozději 25. června na shledanou.
Marie Štědrá
místostarostka

JARO V LYSOLAJÍCH
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DOLINA - MĚSTO JINAK

Zprávy z radnice
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Opětovně jsou spuštěny služby:
• Přistavování kontejnerů na bioodpad
a velkoobjemových kontejnerů
• Služba štěpkování pro občany
• Svoz nebezpečného odpadu
Termíny a časy přistavování kontejnerů jsou k nalezení na straně č. 15.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Těšíme se na nové sousedy a
přínos nových obecních investic.
Vedení MČ Praha-Lysolaje

IP10a+B1+
+E3a”1 400 m”

Kulturní akce
Jarní kulturní akce byly zrušeny bez náhrady a došlo také ke zrušení pravidelného Lysolajského běhu, který se měl
konat 11. 6. 2020.
I v letošním neklidném roce se však můžete těšit na provoz letního kina v atriu
Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje.
První filmové promítání proběhne ve
čtvrtek 25. 6. 2020 od 21:00 hodin. První
část letošního programu je k nalezení na
poslední straně zpravodaje.
Odložené vítání občanů je plánováno
na měsic září. Rodiče dětí budou včas o
všem informováni.

Ačkoliv nám události poslední doby
připravily řadu těžkostí, pokračuje příprava realizace našich staveb
dle plánovaného harmonogramu.
Stále pevně věříme, že se nám podaří realizovat naše stavby nejpozději do první poloviny roku 2022.

IP10b

Provoz Úřadu MČ Praha-Lysolaje
Úřad je pro veřejnost opět otevřen
v běžných úředních hodinách. Pouze
standardně otevřené dvěře jsou občanům otevřeny až po zazvonění. U
vstupu je připraven stojan s dezinfekcí
a uvnitř budovy stále platí nošení roušek.

Výstavba infrastruktury v podobě
nových komunikací a inženýrských
sítí je v plném proudu. S touto činností souvisejí i aktuální zásahy do
stávající komunikace v ulici Dolina.
Zde se konkrétně jedná o nové přípojky k rodinným domům, které jsou
součástí projektu. Začátkem července dojde na zhruba měsíc k uzavření
Štěpnice v úseku řešeného území z
důvodu realizace nových křižovatek.
Akce je projednána se všemi dotčenými institucemi, a to hlavně s TSK a

NÁ

Byla schválena koupě nebytového
prostoru v Obytném souboru Lysolaje,
který bude postaven na pozemcích
parc. č. 284 a 285, k. ú. Lysolaje (budova VELAZ). Prostor bude využit pro
občanskou vybavenost městské části.

HOROMĚŘICE

Schválil se Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části
Praha–Lysolaje za rok 2019. Nebyla zjištěna žádná pochybení.

ŠTĚPNICE
SMĚR HOROMĚŘICE
NEPRŮJEZD

Zastupitelstvo se v nouzovém režimu konalo dne 18. 5. 2020.

Vážení občané, opět přinášíme aktuální informace o průběhu výstavby projektu čtvrti Zátiší, kde naše
městská část připravuje další obecní
veřejné stavby – mateřskou školku s
veřejným parkem, společenský dům
s restaurací a sálem, komunitní centrum s ordinacemi, obchody a zahradou, byty pro naše občany. Náš
partner Dalavrien (ze skupiny Landia) má zde na starosti výstavbu inženýrské infrastruktury a individuální bytovou výstavbu, s jejíž podobou
jste již byli podrobně seznámeni.

IP10b

Vážení spoluobčané, i v Lysolajích se
vracíme do normálního provozu, ale
i nadále dodržujeme pravidla daná
platnými nařízeními a doporučeními.

Ropid. V době výluky budou upraveny jízdní řády a trasy linek 355 a 160,
aby bylo zachováno spojení s okolím. Nové křižovatky budou sloužit
k připojení realizovaných staveb na
stávající komunikace. Výstavba infrastruktury by dle harmonogramu
měla být dokončena do konce tohoto roku. Současně bude v průběhu června zahájena první etapa výstavby rodinných domů v projektu
Zátiší Lysolaje podél Štěpnice. Naše
obecní stavby přijdou postupně
na řadu na podzim tohoto roku. V
nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. O
výsledku výběrového řízení vás budeme informovat v dalším vydání.
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ZŠ Járy Cimrmana

třídy, v některých případech to však
nebylo možné. Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020.
Vše probíhá na bázi dobrovolnosti
na základě předem zjištěného zájmu.
Základem výuky dle pokynů MŠMT zůstává distanční vzdělávání, které nadále
zajišťuje hlavně třídní učitel. Pro žáky
ve škole v dopolední části vyučování je
cílem zajistit vzdělávání v obsahu, který
škola realizuje v rámci vzdělávání na
dálku. U školních skupin minimalizujeme
střídání pedagogických pracovníků a výuka je zajišťována nejen učiteli, ale i vychovatelkami či asistentkami pedagoga.
Za stanovených podmínek není možné,
aby žáky své třídy ve škole v plném rozsahu vyučoval třídní učitel. Některé třídy
fungují ve třech úrovních (dvě školní
skupiny a část dětí na distanční výuce).
Snažíme se o co nejlepší a nejefektivnější
využití našich možností. Výuka jednotlivých skupin je zahajována postupně
v rozmezí 8:00-9:00 tak, aby nedocházelo k hromadění dětí před školou. Pro
vstup do školy využíváme tři samostatné
vchody z různých stran školní budovy.
Odpolední školní aktivity žáků probíhají nejpozději do 16 hodin. Škola

Tento text byl zpracován na základě
stavu k 27. 5. 2020.
Za ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
Dana Lukášová a Michal Hevák

od 8:00 – 16:00 hodin. Děti přicházely
do školky mezi 8:00 – 8:30 hodin a čekaly na ně paní učitelky s teploměrem.
MŠ jsme otevřeli 11. května. Po cel- Po změření se děti rozloučily s rodiči a
kem dlouhé odmlce jsem se na děti pokračovaly do šatny. Rodiče neměli do
moc těšili a z jejich veselých očí, vy- školky přístup vůbec. Veškeré informace
kukujících z pod roušky bylo pa- se rodiče mohou dozvědět na webových
trné, že ony na své kamarády také. stránkách školky nebo prostřednictvím
Před zahájením provozu jsme důkladně emailu. Ráda bych touto cestou poděvydezinfikovali celou školku a hřiště. kovala všem rodičům, kteří s námi velmi
Uklidili látkové hračky, které nelze omývat. Abychom se ujistili, že máme zdravé
zaměstnance, nechali jsme se otestovat,
zda jsme COVID–19 negativní. Děkujeme vedení MČ, že nám test zaplatila.
Před samotným otevřením jsme netrpělivě vyčkávali vydání metodiky MŠMT s
informacemi ohledně nutnosti nošení
roušek, omezením počtu dětí ve třídě
a dalšími opatřeními, na která se musíme připravit. Velkou úlevou bylo, že
v budově a na zahradě školky roušky dobře spolupracují. Děti byly připravené
nosit nemusíme. Kvůli dodržení hygi- na ztížené podmínky ve školce – nošení
enických předpisů při příchodu a od- roušky mimo areál školky, častější důchodu dětí jsme upravili provozní čas kladné mytí rukou mýdlem a dezinfekcí.

Moc děkuji za to, že s námi komunikují.
Velmi nám pomohlo, že návrat dětí do
školky byl pozvolný, v průběhu jsme měli
čas doladit nedostatky, to nám ulehčilo
práci. Ve školce je pohoda, a proto jsme
mohli pozvat divadelní soubor Koloběžka s pohádkou, představení dravců,
den dětí opět oslavíme s T – Rexem z
Tatranu Střešovice. Za dodržování hygienických pravidel, při ukázněnosti a
opatrnosti všech zúčastněných se postupně vše vrátí do běžného režimu.
Zapomeneme na příkoří, která nám
doba karantény přinesla. Jsme bohatší o
zkušenosti, které nás posunou a možná
i přinesou jiný pohled na naše životy.
Za přísných podmínek jsme zvládli
i zápis nových dětí na školní rok
2020/2021. S našimi předškoláky se
rozloučíme na zahradní slavnosti 18.6.
v 16 hodin. Doufám, že nám počasí
bude přát a užijeme si pořádný „mejdan“.
Všem přejeme pevné zdraví,
dobrou náladu a léto plné zážitků.
Kolektiv MŠ Pampeliška

Postupné obnovení školní docházky
na ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
V souladu s postupným uvolňováním restriktivních opatření a na základě rozhodnutí vlády probíhá
obnovování školní docházky v závěru školního roku 2019/2020 za
podmínek, které vychází z metodiky
MŠMT vydané k rozhodnutí vlády.
Od 11. května 2020 škola zajišťuje hodiny
českého jazyka a matematiky pro žáky
deváté třídy. Výuka formou intenzivní
přípravy ke zkouškám na střední školy
probíhá dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:45 hodin v časové dotaci 4 hodiny ČJ a 4 hodiny M týdně. Výuka není povinná a je určena výlučně pro
žáky, kteří budou skládat zkoušky na SŠ.
Od 25. května organizujeme docházku
žáků 1. stupně dle pravidel, která jsou
však nastavena velmi krkolomně. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny
žáků, které mohou být tvořeny žáky
různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Snažili jsme
se vytvořit skupiny ze žáků jedné

MŠ Pampeliška

je schopna je personálně zajistit víceméně v rozsahu původní školní
družiny, tj. pro žáky 1. - 3. třídy.
Školní jídelna pro žáky zajišťuje vydávání obědů tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, což je
samozřejmě velmi komplikované.
Po celou dobu pobytu ve škole zajišťujeme a důsledně vyžadujeme dodržování přísných hygienických pravidel.
Žáci ve všech prostorách školy dodržují stanovené rozestupy, pravidelně
si dezinfikují ruce a nosí roušky. Ty je
možno odložit pouze na místě ve třídách a během konzumace oběda ve
školní jídelně. Využívané prostory
školy jsou každý den po výuce v rámci
úklidu pravidelně dezinfikovány.
Další podrobnosti a podmínky provozu
jsou uvedeny na našich webových
stránkách www.zs-lysolaje.net, které
se snažíme pravidelně aktualizovat.
Přejeme všem pevné zdraví a zachování pozitivního přístupu.
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proveden velký úklid hasičské zbrojnice.
Bohužel začátkem měsíce května zasáhla lysolajské hasiče velice nepříjemná
COVID-19
událost. Tou byla krádež vybavení z haBěhem opatření nařízeného v souvislosti sičské zbrojnice. Bylo nám ukradeno
s epidemií COVID-19 jsme měli mnoho několik motorových pil a dalšího ručpráce s plněním všech našich základ- ního a speciálního nářadí. Velice mě
ních úkolů, ale také s dalšími opatřeními, mrzí, že jsou v naší společnosti takováto
která přibývala každým dnem. Nejdů- individua, která si neváží práce složek
ležitějším opatřením bylo držení stálé IZS. Zloději ohrozili vykradením vybaslužby na hasičské zbrojnici. Tu vykoná- vení akceschopnost jednotky, a tím
vali členové jednotky přibližně 6 týdnů, bezpečnost občanů. Případ je v řešení
sloužili každý 3.-4. den. Střídali se tak s PČR. Všichni doufáme v brzké dopaostatními dobrovolnými jednotkami na
území Prahy. Toto opatření proběhlo z
důvodu vysokého počtu nakažených
příslušníků HZS Praha. Proto dobrovolné
jednotky posílily své profesionální kolegy. V průběhu služeb jednotka vyjela
přibližně k 10 událostem. Zajímavá byla
záchrana koně v Suchdole, který se nemohl zvednout. Koně se ve spolupráci s
kolegy od HZS a veterinářkou podařilo
zvednout a vrátit zdravého majitelce.

SDH Lysolaje

Další aktivity
V této době jsme museli naši činnost
omezit na nutné minimum. Bohužel jsme
se museli přestat pravidelně scházet. I
přes tuto složitou situaci se nám podařilo vyčistit hasičskou nádrž a provést pár
oprav a úprav na naší technice. Byl také

dení a adekvátní potrestání pachatele.
V současné době pomalu probíhá návrat k běžné činnosti. Opět se všichni
pravidelně scházíme a budeme se snažit dále fungovat nejlépe jak umíme.
Mladý hasič záchranář
Svou činnost opět zahájil i kroužek Mladý hasič záchranář a je zpřístupněn i sál hasičské zbrojnice.
Václav Vojtěch
velitel JSDH Lysolaje
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Příměstské tábory
Vážení rodiče, milé děti, představujeme
vám nabídku příměstských táborů na
léto 2020 od agentury Berukroužky.
Letošní ročník se nese v duchu Lovci
pokladů - Indiánské léto. Souběžně
bude probíhat také tábor Lovci medailí – Olympijské léto, který je určen
pro všechny děti, které rády sportují.
Dále proběhne oblíbený Golfový tábor, pro začátečníky i pokročilé golfisty.
Na indiánském táboře si děti vyrobí indiánskou čelenku, totem nebo teepee.
Během tábora budou děti plnit jednotlivé úkoly, za které budou dostávat pírka
na svou čelenku, která je dovede až k
pokladu. Olympijský tábor obnáší plnění
10 sportovních disciplín. Na závěr si malí
olympionici převezmou při ceremoniálu
své medaile. Na golfovém táboře si děti
pod vedením zkušených trenérů osvojí
základy golfu, naučí se puttovat do jamky,
chippovat, hrát dlouhé rány a hrát z bunkeru. Poslední den se utkají v golfovém
turnaji, kde mohou získat super ceny.
Na všech táborech nás čekají klasické táborové hry, návštěva kina, kde
nesmí chybět popcorn, výlet do Triloparku, kde budeme bádat po dinosaurech, opékání buřtů, tvoření

Sestry Dominikánky

z Lega, keramiky a dřeva, závěrečná
párty a dárek – kšiltovka Berukroužky!
Každý večer zasíláme rodičům email s
reportem a fotkami z uplynulého dne.
Věk: 3 – 15 let
Doba tábora: 9:00 – 16:00 (možno předat děti již v 8:00 a vyzvednout v 17:00)
Cena: 3 790 Kč Lovci pokladů a medailí,
4 990 Kč Golfový (sleva 10 % pro sourozence a pro účastníky více turnusů)
Lokality:
Tábory probíhají v ZŠ Norbertov, Praha
6, v ZŠ Roztoky Praha-Západ, v ZŠ Métis Praha 9, v ZŠ Basic Praha 9, v ZŠ Zličín Praha 5 a v ZŠ Kunratice Praha 4.
Termíny:
Lovci pokladů – Indiánské léto a Lovci
medailí – Olympijské léto
•13.7. - 17.7.2020 ZŠ Norbertov Praha 6
•20.7. - 24.7.2020 ZŠ Roztoky
•27.7. - 31.7.2020 ZŠ Métis Praha 9, ZŠ
Kunratice, Praha 4
•3.8. - 7.8.2020 ZŠ Zličín Praha 5, ZŠ Basic
Praha 9
Golfový tábor
•13.7. – 17.7.2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice
•20.7. – 24.7.2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice
•27.7. – 31.7.2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice
Více informací a přihlašování na
www.tabortabor.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PEJSKY
V LYSOLAJÍCH
“Staň se nejlepším přítelem Superhrdiny!“
Termín: 10. - 14. 8. 2020
Věk: Pro děti 6 - 12 let
Doba tábora: 7:00 - 17:00 hodin
Cena: 3 900 Kč/790 Kč/den
Hry s pejsky, vědomá kynologie, EKO
program, výlety do přírody, pohybové hry,
koupaní, relaxace, Bionea, letní kino.
Místo konání: Praha-Lysolaje
Přihlášky: info@sirokodaleko.cz
Tel. 723 393 184

poskytovat zázemí i těm, kdo potřebují sím, takový pozemek o velikosti
ztišení, společnou modlitbu a odpoči- alespoň 2 ha, který byste nám byli
nek, a to v domě pro hosty, který by byl ochotni prodat k tomuto účelu?
součástí naší stavby. Chceme také po- V Lysolajích zatím ještě není kostel, a
skytovat prostor pro konání přednášek, dokonce není ani v Horoměřicích ani v
Suchdole, kde by se pravidelně konaly
bohoslužby. A ty by bylo možné zajistit
i díky našim bratřím dominikánům, kteří
k nám denně jezdí sloužit mši svatou.
Rády bychom postavily kostel a klášter
právě zde – na tak krásném místě – s tak
milými obyvateli – s tolika našimi přáteli.
Přejeme vám všem pevné zdraví, pokoj v srdci, radost ze života a mnoho
dobrého, abyste byli šťastni a spokojeni.
Vaše sestry dominikánky

Milí naši lysolajští přátelé, dovolte
nám, abychom se na vás obrátily s
prosbou. Mnozí z vás víte, že už řadu
let hledáme pozemek, abychom zde
v Lysolajích postavily kostel a klášter.
Poté, co jsme přestavěly v roce 1995 rodinný domek, ve kterém teď bydlíme, tak,
aby sloužil jako klášter a kaple, která je
i pro vás, kdo se chcete zúčastnit bohoslužeb, jsme záhy zjistily, že tento prostor není dostačující ani pro náš způsob života a ani pro ty, kdo mají zájem
k nám chodit do kaple na bohoslužby.
Proto stále hledáme pozemek, kde
bychom mohly postavit větší kapli a koncertů a jiných nábožensko-kultur- Kontakt: Lysolajské údolí 106/21,
prostory takové, které vyhovují na- ních akcí pro vás i pro další návštěvníky. 165 00 Praha 620 – Lysolaje Tel. 220923159,
šemu způsobu života. Máme v plánu Naše prosba zní: Máte někdo, pro- 222362821, e-mail: monialesop@volny.cz
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PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ
LETIŠTĚ PRAHA
Jak je jistě všem obyvatelům Lysolaj
známo, stále se plánuje výstavba nové
letové dráhy na Letišti Václava Havla.
Nová letová dráha je zanesena v dokumentech Zásady územního rozvoje i v
územním plánu hlavního města Prahy.
Záměr získal kladné vyhodnocení z posudku vlivu na životní prostředí (tzv. EIA)
a je podána žádost o územní rozhodnutí.
Pokud by došlo k realizaci nové letové
dráhy, ocitla by se zhruba polovina
území naší městské části uvnitř ochranného hlukového pásma, kde mohou být
překračovány hygienické limity hlukového zatížení. Kvalita života v Lysolajích
by se v důsledku nadměrného hlukového zatížení výrazně snížila. Po celou
dobu povolovacího procesu se městská
část spolu s ostatními stejně postiženými
obcemi a městskými částmi vyjadřuje
nesouhlasně k záměru výstavby nové
letové dráhy, a snažíme se získat podporu hlavního města. Jedním ze způsobů aktivního protestu proti stavbě
nové letové dráhy je i občanská iniciativa,
kterou níže předkládáme a doufáme,
že nalezne široké odezvy též mezi občany Lysolaj. Petici vkládáme do tohoto
zpravodaje a je možné ji odevzdat do
schránky Úřadu městské části Praha-Lysolaje nebo osbně předat zaměstnancům úřadu. Zajistíme, aby všechny podpisy byly doručeny petičnímu výboru.
Vedení MČ Praha-Lysolaje
OBČANSKÉ NE PLÁNOVANÉMU
ROZŠÍŘENÍ RUZYŇSKÉHO LETIŠTĚ
Vážení občané a obyvatelé Lysolaj, velmi
si vážíme toho, že nám byla dána možnost představit v Lysolajském zpravodaji
„PETICI PROTI PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE“,
kterou letos v únoru sestavil petiční
výbor, vytvořený občany a několika
spolky působícími v Praze 6 (Klub přátel Ruzyně z.s., Spolek pro Hanspaulku
z.s., Spolek Šárecké údolí z.s. a další).
Hlavním podnětem pro sestavení petice je neustále se zhoršující situace v

Plánované ochranné hlukové pásmo paralelní letové dráhy

oblasti udržitelného rozvoje v hl. m.
Praze, městské části Praha 6 a obcích
dotčených leteckým provozem a také
nedávné prohlášení zástupců vlády
a letiště o uvažovaném navýšení počtu odbavených cestujících na ruzyňském letišti až na 30 000 0000 osob.
Cílem petice je zmobilizovat veřejnost a
otevřít veřejnou diskuzi s představiteli
státu i místních samospráv týkající se
plánovaného rozšiřování letiště a s tím
souvisejících dopadů, a vytvořit tak protiváhu PR kampani a ovlivňování veřejného mínění ze strany letiště, které vidí
v rozšiřování letiště zejména pozitiva. Z
textu petice je dle našeho názoru jednoznačně zřejmé, že naší snahou není
bojovat „jen“ proti stavbě nové dráhy,
ale jde nám i o to, zahájit kvalifikovanou diskuzi týkající se celkové strategie
turistického ruchu a s tím souvisejícího
rozvoje dopravy včetně letecké a letišť
v České republice. Jsme přesvědčeni,
že další rozšiřování ruzyňského letiště
je v hrubém rozporu se zájmy občanů
Prahy, dotčených obcí i z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Pro posílení našich aktivit hledáme ke
spolupráci další odborníky z oblastí životního prostředí, dopravy, komunikace
s občany apod., tak, aby se petiční výbor
a osoby jednající v zájmu petice staly
partnerem dotčených státních orgánů
a municipalit k otázce rozšiřování letiště. Součástí naší iniciativy jsou webové

stránky www.letisteruzyne.info, věnující
se problematice rozšiřování letiště a lze
na nich též stáhnout přiloženou petici
proti rozšiřování letiště. Navázali jsme
kontakty s těmi členy vedení magistrátu hlavního města Prahy, MČ Prahy
6 a obecních úřadů obcí dotčených
leteckým provozem, kteří mají zájem
na objektivním posouzení vlivu plánovaného rozšiřování letiště a leteckého
provozu na udržitelný rozvoj Prahy a
dotčených obcí Středočeského kraje.
I když se nyní může zdát, že vlivem koronavirové krize v současné chvíli Praze
přeplnění turisty nehrozí, musíme si uvědomit, že letiště i nadále pokračuje ve
svém projektu rozšiřování. Požadavek
na povolení výstavby paralelní dráhy je
stále podán na stavebním úřadu v Černošicích, který o něm bude rozhodovat.
Věříme, že pokud petici a cíle v ní obsažené bude podporovat a prosazovat
široká občanská veřejnost, podaří se
nám získat na svou stranu zastupitele
dotčených obcí, městských částí a Prahy
a společně můžeme uspět v boji proti
uvažovanému rozšiřování letiště a s tím
souvisejícím navýšení leteckého provozu.
Petici je také možno získat na
www.letisteruzyne.info
Za petiční výbor
Karel Šturm, Igor Helekal
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Za humny
Automatickou telefonní ústřednu architekta Aulického v ulici Generála Píky v
Dejvicích nahradila budova Office Park
Telehouse. Vzniklo tu servisní středisko
operátorů, skládá se ze šesti nadzemních a čtyř podzemních pater a nabízí
20 tisíc m² komerčních kancelářských
ploch, které všichni tak nezbytně potřebujeme. V 1. nadzemním podlaží vzniknou vstupní a komunikační prostory,
komerční plochy, stravovací zařízení, administrativní prostory a prostory pro zachovávané telekomunikační technologie.

Výduch tunelu Blanka, který proměnil v umělecké dílo Federico Diaz

spolek spolu s dalšími založila, veřejnou
sbírku iniciovala, netušila, že realizace
se sejde s dobou pandemie, která byla
Světovou zdravotnickou organizací vyhlášena v důsledku šíření koronavirové
infekce, a že Česká republika se bude
pomalu zvedat z těžkých týdnů a měsíců.
Budova Office Park Telehouse Na místo se svatá Juliána vrací po 153
letech. Dílo realizuje sochař a restaurátor
Spolu s tunelem Blanka vyrostly ne- Jiří Genzer, který již dělal místní repliku
vzhledné výduchy. Ten za stadionem sv. Jána z Nepomuku. Informační tabule
Sparty, v ulici Nad Královskou obo- na rozcestí bude obsahovat hlavně přerou, se teď proměnil v umělecké dílo. pisy z kronik, kupříkladu zápisu z roku
Česko-argentický umělec Federico Diaz 1877 o rozcestí nad Kopanským mlýnem.
na betonový tubus instaloval 176 opracovaných dílů, jeden takový díl má rozměry 130 na 235 centimetrů. K vytvoření
dílů, z nichž každý je unikátní, použil
umělec robotické rameno firmy ABB.
Úprava trochu zapadlého koutu Bubenče přišla na 30 milionů korun.
Součástí projektu je obnova okolí zmíněného výduchu tunelu. V místě vznikla
rekreační zóna s cvičebními prvky a
samozřejmě lavičkami pro občany.

Novou budovu Léčebny dlouhodobě
nemocných umístí Praha 6 na své pozemky v Drnovské ulici v Ruzyni. Zastupitelstvo Prahy 6 rozhodlo o zahájení
příprav formou architektonické soutěže.
Pozemek umožňuje stavbu zdravotnického zařízení požadované kapacity v
blízké budoucnosti, lokalita je dobře dopravně dostupná autobusy a výhledově
se k nim přidá prodloužená tramvajová
trať. Současná LDN v Chittussiho ulici je
dlouhodobě ve špatném technickém
stavu a současné stavební úpravy zajistí
její bezpečný provoz jen na několik dalších let. Realizace novostavby umožní
přemístění klientů do nového, moderního zařízení odpovídajícího současným
nárokům péče o dlouhodobě nemocné.

Projekt propojení budov Vysoké
školy chemicko-technologické
v Praze 6 se chýlí ke konci. Koncem března byl přivezen i druhý ze
dvou téměř 25metrových můstků
a osazen mezi dvě univerzitní budovy nad Studentskou ulici. Nyní proNávrh nové sochy sv. Juliány bíhají práce na dokončení interiéru
Spolku pro obnovu sochy sv. Juliány se
v rámci veřejné sbírky podařilo vybrat
a opláštění skleněnými tabulemi.
potřebných 360 tisíc korun. V létě tak Do konce května se 155 nových Oba můstky by měly být funkční do
bude replika sochy instalována na roz- stromů dočkala pražská Stromovka. konce pololetí. Architektonický nácestí v lese mezi Statenicemi, Tuchoměři- Park v letošním roce získá řadu no- vrh pochází z dílny studia ov-a, vlastní
cemi, Horoměřicemi a Přední Kopaninou. vých a rodově i druhově zajímavých stavbu provádí na základě výsledků
Svatá Juliána je patronkou těhotných dřevin. Návštěvníci parku se mohou výběrového řízení firma Metrostav.
žen a nemocných trpící horečkou a in- těšit například na jedli řeckou a obrovfekcemi. Když Monika Pokorná, která skou, borovici rumelskou a Wallichovu.
Pokračování na následující straně.
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Nový gastropavilon, veřejné grily a sportoviště. A samozřejmě a hlavně revitalizovaná zeleň i veřejné plochy. To jsou
novinky, které si mohou užít návštěvníci areálu Výstaviště Praha v Bubenči.
Kvůli vynucené nepřítomnosti návštěvníků v areálu se podařilo v předstihu
dokončit řadu revitalizačních a rekonstrukčních akcí veřejných prostranství,
chodníků a zeleně, které byly započaty loni.
Byl otevřen nový gastropavilon ve
spodní části areálu u nově zbudované
brány do Stromovky. Nový gastropavilon od studia Papundekl architekti
si nemůžete splést s žádnou jinou
budovou, jeho unikátnost spočívá
v použití šedých odstínů všech konstrukcí
a sklolaminátovými panely jantarové
barvy, které společně tvoří jedinečný
kontrast. Dispozičně se pavilon skládá z
prostoru výčepu otočeného směrem do
Stromovky a bistra orientovaného na výstaviště, uprostřed objektu je veřejné WC.
Investice do areálu v roce 2019 přesáhly 130 milionů korun, z toho revitalizace venkovní plochy ve spodní
části areálu, která zahrnovala obnovu
travnatých ploch, výstavbu hřišť, herních prvků a nového gastropavilonu, dosáhla výše skoro 54 milionů.
K loni otevřené boulderové stěně, dětskému lanovému hřišti, fitness a workout
zóně přibude největší parkourové hřiště v ČR a obří pískoviště pro nejmenší.
Celková cena díla činí 60 milionů korun.

Akce v okolí:

Parkourové hřiště ve Stromovce

Zeď, chránící domy starých Vokovic od
hluku, zrudla. Neudělal to vandal, ale
umělec. Stěnu nyní zdobí umělecké
dílo od Michala Škapy, jednoho z nejvýraznějších writerů české graffiti scény.
Revitalizaci zdi si lidé odhlasovali v participativním rozpočtu. Nápad přemalovat protihlukovou zeď profesionálním
graffiti byl jedním z vítězných projektů.

Vokovická zeď

Zoologická zahrada
V sobotu 30. května byl otevřen v Zoo
Praha Darwinův kráter – expozice
tasmánské a australské fauny. Název
expozice i pojetí její hlavní části je
odvozeno od impaktního Darwinova
kráteru, který se nachází v Tasmánii. Expozice představí více než dvě desítky
druhů australské fauny. Nejvýznamnější
ze všech obyvatel Darwinova kráteru
jsou ďábli medvědovití – označovaní
také jako „tasmánští čerti“, kteří jsou
největšími dravými vačnatci a patří k
ohroženým druhům. Zoo Praha je teprve
druhá v Evropě, která je získala přímo z
Tasmánie. Návštěvnicky atraktivní však
budou bezpochyby i další části expozice, zejména průchozí výběh klokanů.
MČ Praha-Suchdol
Výstava historie Brandejsova statku
Autoři výstavy Helena Bínová, Josef
Jánský a Bohumil Sommer za podpory
MČ Praha-Suchdol a ČZU v Praze vás
srdečně zvou na zahájení výstavy - HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU V DĚJINNÝCH SOUVISLOSTECH - v úterý 9.
června od 18 hodin v Alšově kabinetu
suchdolské radnice. Výstava zachycuje
historický časový vývoj od dávnověku
až po současnost se zajímavými fotkami,
dokumenty, osobnostmi a fakty. Výstava
bude otevřena do 11. září 2020 v běžné
otevírací době úřadu MČ Praha-Suchdol.
Suchdol běží
Běžecký závod pro všechny
Běžecký seriál Běhej s námi se opět rozjíždí. Odložené závody se budou konat v
sobotu 6. června v Úněticích a poslední
závod se poběží na Suchdole v sobotu
27. června v Komunitní zahradě Suchdol.
Závody budou pro všechny věkové kategorie od nejmenších po seniory. Děti
běží v areálu zahrady, hlavní závod cca 7
km do Roztockého háje a zpět. Stále budou platit různá omezení, a aby bylo zabráněno většímu shromáždění před startem, registrujte se on-line: https://www.
sportchallenge.cz/cz/suchdol-bezi/2020
do 24.6.2020 včetně. Informace
na webu www.behejsnami.com

Nový gastropavilon na Výstavišti Praha v Bubenči

f.
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ROZLOUČENÍ
Paní Alena Komárková zesnula
dne 31. 5. 2020 ve věku 87 let.

Žila tady s námi. Uctěme její památku.

ÚŘAD VYDÁVÁ
DEZINFEKCI A ROUŠKY
Vážení občané, i nadále vám
budeme vydávat do vámi přinesených nádob nebo do
našich vratných lahviček u
úřadu městské části na adrese Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje dezinfekci a také jednorázové roušky.
Vydávání bude v těchto časech:
Pondělí od 8:30 do 11:00 hodin a od 12:30 do 14:00 hodin.
Úterý od 8:30 do 11:00 hodin.
V případě potřeby je také možné domluvit jiný termín na tel. 220 921 959.

Pálení bioodpadu
Během loňské letní sezóny se nám
množily stížnosti občanů na častý
zápach a kouř z ohňů v ozduší.
Chtěli bychom tedy informovat, že pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona
o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i
z obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb.
HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Pálit je možné pouze

čisté a suché dřevo, které se použije
jako palivo na otevřeném venkovním ohništi. V tomto případě nejde
o pálení odpadu, ale paliva. Bioodpad se
přednostně kompostuje. Pokud občan
nevlastní kompostér či nemá
místo na založení kompostu,
může bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora. Naše
městská část zajišťuje každý týden
odvoz bioodpadu velkoobjemovými
kontejnery z předem avizovaných míst.
K pohodě letních podvečerů, stejně

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.
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FOTOSOUTĚŽ
Milé fotografky, milí fotografové!
Z mnoha příspěvků na téma Rouška je in,
jež dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže
nejvíce zaujaly snímky manželů Kubíčkových (fotografie 1) a také paní Markéty Šol-

BIO KONTEJNERY MČ

BIO KONTEJNER MHMP

Pondělí 15. 6. 2020

Neděle 21. 6. 2020 od 09:00 do 12:00
ul. Štěpnice, ZO Zavážka

Lysolajské údolí, prostor u biotopu
Pondělí 22. 6. 2020

Neděle 12. 7. 2020 od 13:00 do 16:00
Lysolajské údolí u č. p. 115

ul. Hřebenová

tysové (fotografie 2). Gratulujeme autorům
k vítězství. Věcná cena od Městské části

Pondělí 29. 6. 2020

Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí

ul. Podholí

Sobota 26. 7. 2020 od 09:00 do 12:00
ul. Květová

na ÚMČ Praha-Lysolaje.
ÚTERÝ 7. 7. 2020
ul. Květová

VO KONTEJNERY
Úterý 30. 6. 2020

Pondělí 13. 7. 2020

křižovatka Starodvorská x Žákovská

ul. Poustka, ZO V Háji

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

Pondělí 20. 7. 2020
ZO Zavážky, spodní ulice
Pondělí 27. 7. 2020
Nad Podbabskou skálou x K Vinici

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

Pondělí 3. 8. 2020

příště vychází: 10. 8 2020 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 29. 7. 2020

ZO Zavážky, prostřední ulice

periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři,
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

Přistavení vždy od 08:00 do 10:00 hod.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6,
www.falon.cz

FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
V tomto čísle vyhlašujeme soutěž

z vašich fotek

s tématem:
Letní dobrodužství
Vítězní

fotografové

se

mohou

těšit

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.
Fotografujte

a

své

snímky

přineste

na Úřad městské části Praha-Lysolaje či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.

Připravené šablony,
jednoduchý editor.

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

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

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

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

VÍCE NA WWW.PRAHA-LYSOLAJE.CZ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Letní kino Lysolaje
PROGRAM - ČERVEN / ČERVENEC
ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ OD 21 00 HODIN

2 5 . 6 . Psí kusy / Kanada
2 . 7. Na nože / USA
9 . 7. Parazit / Jižní Korea
1 6 . 7. 25 km/h / Německo
2 3 . 7. Rocketman / Velká Británie
3 0 . 7. Výjimeční / Francie
DEKY, SEDÁKY A OBČERSTVENÍ S SEBOU!

