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Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být... linulo 
se druhdy ze všech radiopřijímačů. Pamětníci 

si dodnes při vzpomínce na písničku Lilky Ročá-
rové ze sedmašedesátého vybaví tu pravou letní 
náladu, výlety, smích u vody a nohy podrápané ze 
strnišť. Slunce pilně pracuje na serotoninu a lidé 
jsou čím dál nervóznější a popuzenější. Horké léto... 
Léto v pražské kotlině umí být krásné a záleží jen 
na nás, zda ho prožijeme, či zda si ho užijeme. 
Máme přece štěstí, že můžeme žít ve volné přírodě a 
dopřávat si léta „na venkovský způsob“, v rozpálené 
betonové džungli velkoměsta, kde se nehne vět-
vička a ani noční snížení teploty nepřináší osvěžení, 
bychom si nic podobného neužili.  Zakládáme si na 
tom a chováme se k přírodě stejně vstřícně jako ona 
k nám. Trávu v Houslích posekaly ovečky a protože 
to nevzaly „na anglický způsob“,  jsou lysolajské 
stráně stále svěže zelené. Květiny, stromy i keře na 
společných lysolajských prostranstvích i v zákoutích 
čile kvetou, zalévány tak akorát, šetříme vodou. Ni-
komu myslím nevadí, že večerní posezení s přáteli 
se letos musí obejít bez oblíbeného grilování. Maso 
si necháme v záloze na chladné zimní večery, po let-
ních lehkých salátech budeme zdravější a odolnější. 
Na zahájení houbařské sezóny si budeme muset 
ještě počkat. Čas uspořený nepostáváním u plotny 
při vaření sladkokyselých nálevů , neb v lese rostou 

rovnou houby s octem (čeština je prostě krásná). 
Horké letní večery a plody sladké jako cukrkandl jako 
by byly přímo předurčené k výrobě lektvarů  za stu-
dena, které ovšem v zimě zahřejí.  Rajčata se suší na 
sluníčku sama,  vyvolávají tu pravou středomořskou 
atmosféru a kdo ví, třeba za ně dostanete i putovní 
rýč Zahradníka roku. A že si zapomenete vzít do 
kina svetřík? Nevadí, chybět vám rozhodně nebude.
Jen jedinou reklamaci si dovolím uplatnit. Kdyby 
tak praotec Čech došel o malý kousek dál... Jenže 
to bychom nebydleli v Lysolajích. Ovšem  Lysolajská 
pláž je taky pláž, a ač není omývána slanou vodou, 
poskytuje možnost příjemného spočinutí ve stínu 
letitých stromů. Členové spolku otužilců sice nepro-
jevují nadšení nad tréninkovými podmínkami, ale 
teplota vody těsně pod dvacet láká k osvěžující kou-
peli i jedince, které by otužování ve snu nenapadlo. 
Dost hudrování na nejteplejší a nejsušší léto od 
roku těžko říct kolikátého. Podívejte se na to z té 
lepší stránky, víte kolik jste letos ušetřili za do-
volenou v tropických oblastech? Kupte si zmrz-
linu, podívejte se na záznam Světového poháru 
ve sjezdovém lyžování a ruku na srdce, přiznejte 
si, nebudete mít za pár měsíců dojem, že tak 
příšerná zima ještě nebyla? No tak. Hezké léto. 

MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Akrobacie pro pokročilé - tohle raději nezkoušejte

Jubilejní 10. Lysolajský běh - hlavní závodSportem ku zdraví již  od mladých let

Otevřeli jsme workoutové hřiště Na Vinici

...ale také odpočívá a žije kulturou

Lysolaje jsou krásné i z ptačí perspektivyBřehule svá hnízda v pískovně již dávno opustily

Přes léto se v Lysolajích nejen pracuje....
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 20. 6. 2018.

Jedním z nejdůležitějších bodů tohoto 
zasedání bylo připomínkování návrhu 
nového Územního plánu hl. m. Prahy. 
Městská část odeslala hlavnímu městu, 
jakožto pořizovateli Územního plánu, 
41 zásadních připomínek, z nichž 24 se 
vztahuje na konkrétní území městské 
části a 17 je všeobecných, které upra-
vují kupříkladu výškovou regulaci apod. 
K těmto zásadním připomínkám bylo 
zasláno i několik další obecných připo-
mínek. Připomínky, které byly podány 
jako tzv. zásadní musí být v případě 
nevyhovění projednány Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy. Děkujeme všem z  
vás, kteří nám zaslali podněty a návrhy, 
které jsme do připomínek zapracovali. 
Termín odevzdání uplynul 27. 7. 2018. 
Kompletní znění podaných připomínek 
můžete najít na webových stránkách 
naší městské části. Nyní bude probíhat 
vyhodnocování podaných připomí-
nek, kterých se sešlo na hlavním městě 
mnoho tisíc a tento proces bude trvat 
roky. Dle časového harmonogramu by 
nový Územní plán měl být schválen Za-
stupitelstvem hl. m. Prahy a vstoupit v 
platnost 1. 1. 2023. Zároveň bychom vás 
chtěli upozornit, že Rada hl. m. Prahy 
schválila návrh nových Pražských sta-
vebních předpisů. Nyní jsou tyto před-
pisy na Ministerstvu pro místní rozvoj 
k notifikaci. Pokud ministerstvo tyto 
nové předpisy odsouhlasí a následně 
je ještě jednou schválí Rada hl. m. Prahy, 
začnou i tyto nové stavební předpisy 
platit. Pražské stavební předpisy upra-
vují především jednotlivé detaily sta-
veb, jako je osvětlení místností, odstupy 
staveb, umístění oken či jiné normy. 

Jistě jste všichni zaregistrovali, že přes 
léto v Lysolajích probíhá hned několik 
staveb najednou. Některé z nich budou 
do zimy ukončeny. V této kategorii se 
jedná konkrétně o úpravu pomníku, 
stezku podél potoka, nový chodník po-
dél komunikace Štěpnice a Zahrádkář-
ské osady Zavážky nebo schody vedle 
hasičské zbrojnice směr Suchdol. Ostatní 
velké stavby budou pokračovat i na jaře. 

Jedná se především o výstavbu fotbalo-
vého hřiště Štěpnice s veškerým záze-
mím, revitalizaci Denkrovy pískovny s 
výstavbou sportoviště pro ZŠ a hasiče. 
Intenzivně připravujeme i další projekty, 
jako je výstavba bytů a domů v lokalitě 
Dolina a v Zátiší,  chystáme také projekt 
na stavbu nové radnice, který se nám po-
sunul především tím, že se podařilo po 
velmi zdlouhavých jednáních budovu sa-
moobsluhy konečně koupit do majektu 

městské části.  Uvědomujeme si, že tyto 
stavby mohou leckdy omezovat pohyb 
osob nebo ruší hlukem a prašností, ale 
pevně věříme, že většina občanů tyto 
realizace nakonec ocení, a to i stezku 
podél potoka, která je v současnosti v 
Lysolajích tématem číslo 1. Rád bych zde 
uvedl, že doposud se jednalo o zarost-

lou a odpadky znečištěnou stráň,  která 
byla mnohými využívána jako výlevka. 
Stráň i potok jsme vyčistili a vzniká zde 
krásná nová pěšina. Máte se na co těšit. 

Pro zkrášlení městské části jsme 
most u samoobsluhy osadili novými 
atypickými květinovými truhlíky. 

Mnohé vaše dotazy na zvýšený pro-
voz vozidel v Lysolajském údolí jsou 
pochopitelné, jelikož na Suchdole je 
uzavřena Kamýcká ulice, a tím je zne-
možněn průjezd Suchdolem. Objízdné 
trasy jsou sice stanoveny přes Roztoky a 
Jenerálku, přesto mnoho vozidel využívá 
průjezdu naší městskou částí.  Po mno-
hých urgencích se nám opětovně po-
dařilo zprovoznit světelnou signalizaci 

„Pozor chodci ve vozovce“ na komunikaci 
Lysolajské údolí, podél které probíhají 4 
na sobě nezávislé stavební práce, které 
naštěstí projíždějící vozidla zpomalují. 

V letošním roce jste poprvé mohli vi-
dět ovce, spásající neposekanou trávu 
v příkrých težko udržovatelných svazích 
Houslí. Stádo, čítající 60 kusů, mělo celé 
Housle vypaseny za týden včetně náletů. 
Takovýto druh sečení se nám osvědčil a 
rádi bychom v něm pokračovali i příští rok. 
Zároveň se však ukázalo, kolik občanů 
nerespektuje zákaz volného pobíhání 
psů a rozdělávání ohňů v přírodní pa-
mátce, čímž nám přidělávají komplikace. 

Od konce června je opět v provozu letní 
kino v atriu Základní školy Járy Cimr-
mana. Červencová promítání se opět se-
tkala s pozitivními ohlasy a s každým fil-
mem roste počet návštěvníků. Doufejme, 
že počasí nám bude i nadále přát a uži-
jeme si i srpnová promítání. Zbývající 
letošní program naleznete na straně 5.

Pokračování na straně 13

Revitalizace Denkrovy pískovny

Příprava pro schodiště u zastávky

Budoucí stezka kolem potoka

Muškáty na mostu u samoobsluhy
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Závěrečné hodnocení školního roku 
2017/2018

Předchozí dva roky, kdy za plného 
školního provozu probíhala největší re-
konstrukce školy od dob jejího vzniku, 
byly pro všechny velice náročné. I přes 
veškeré obtíže a složitosti se nakonec 
podařilo stavební část dokončit na po-
slední chvíli před začátkem školního 
roku. Poslední prázdninové týdny a 
začátek školního roku byl v těchto sou-
vislostech samozřejmě velmi hektický, 
ale postupně se dařilo vše uvádět do 
běžného stavu a jsme rádi, že nové části 
budovy a moderní vybavení můžeme již 
plně využívat. Při dni otevřených dveří 
tak bylo celé dílo představeno veřejnosti. 
Z pozitivních ohlasů jednoznačně vy-
plývá, že se přestavba zdařila a propo-
jením staré budovy s novými částmi 
vznikl pěkný, kompaktní a funkční celek. 
Z provozního hlediska bylo největší 
změnou zřízení samostatné školní dru-
žiny s velkoryse řešenými místnostmi, 
zejména v prvním a třetím patře. Další 
dvě prostorově nadstandardní učebny 
s moderním vybavením jsou žákům 
nyní k dispozici při výuce přírodních 
věd a výtvarné výchovy. Prosklený spo-
jovací průchod mezi původní a novou 
částí budovy, světlé vzdušné chodby a 
venkovní atrium pak dotvářejí celkově 

elegantní vzhled. Také interiéry působí 
velmi moderním a svěžím dojmem. 
K podstatným změnám však došlo ne-
jen v nově vzniklých prostorách, ale i v 
původní budově. Za připomenutí stojí 
zejména zcela nové šatny s bytelnými žá-
kovskými skříňkami z dubového masivu. 
Spolu s mohutným kmenem stromu 

sloužícím jako lavička jsou dalším pří-
jemným vjemem, který každý návštěv-
ník získá ihned po příchodu do školy. 
Mnoho dalšího zařizování nás postupně 
čekalo i v průběhu školního roku, spoustu 
věcí bylo ještě potřeba doladit a sžít se 
se všemi novinkami. V druhém pololetí 
byly nábytkem dovybaveny kanceláře 
školy, kabinet přírodních věd a výtvarná 
dílna. V učebnách třetího patra byly na 
jaře instalovány stropní ventilátory, což 
jsme ocenili především v letošních ex-
trémně teplých předprázdninových 
měsících. Byla také pořízena další sada 
žákovských skříněk, takže již disponu-
jeme skříňkami pro téměř všechny žáky. 
Na prázdniny plánujeme rekonstrukci 
žákovských toalet a velkou moderni-

zaci kabinetů v prvním a druhém patře. 
Školu však netvoří pouze budova a její 
vybavení, ale jsou to hlavně žáci a uči-
telé, kteří jí vdechují život. Souhrnný 
přehled letošních uskutečněných škol-
ních událostí a akcí dává velmi dobrou 
představu o celoročním dění, které bylo 
opět velmi pestré a neslo se v duchu 
pozitivní a příjemné atmosféry, ze které 
je poznat, že každý je pevnou součástí 
dobře fungující výchovně vzdělá-
vací instituce. Jsme rádi, že jak učitelé, 
tak i děti jsou na svoji školu opráv-
něně hrdí a snaží se o její další rozvoj. 
Není asi nutné připomínat všechny 
souvislosti a jednotlivosti, které 
svědčí o dlouhodobě dobrém fungo-
vání školy v mnoha oblastech a které 
se pravidelně objevují v tomto zá-
věrečném hodnocení. Rádi bychom 
však zmínili mimořádné projekty, do 
kterých se letos naše škola zapojila. 
Prvním z nich byl velký úspěch 3. A 
pod vedením paní učitelky R. Tka-
czykové v projektu „Čtenář na jevi-
šti“. Její třída secvičila scénické čtení 

z knihy Kluk na větvi a byla porotou 
vybrána z 86 souborů z celé republiky 
mezi pět nejlepších, kteří pak před-
vedli své představení v divadle Minor. 
Dalším je zapojení do projektu „Zážitkem 
k porozumění“, jehož cílem je podpora 
vzdělávání žáků se sluchovým postiže-
ním v běžných školách. Paní učitelka Pe-
tra Kratinová se stala i spolutvůrcem me-
tod, které se v projektu využívají a které 
se zkoušejí na dalších sedmi školách po 
celé ČR. Zároveň stála u vzniku konceptu 
kroužku k tomuto projektu. V prosinci 
2017 se o projektu a výuce v naší škole 
psalo v příloze Hospodářských novin – 
Výpravy do tichého světa. V únoru 2018 
se v prostorách nadačního fondu Dar 
sluchu konal seminář k tomuto projektu, 
na němž jednou z hlavním vystupují-
cích byla právě Petra Kratinová, která 
seznamovala učitele s využitím dra-
matické výchovy v běžném vyučování. 
Během školního roku 2017/2018 pro-
běhly ve škole tři workshopy s vedoucí 
tohoto projektu Leonou Pejcharovou a 
hlavní metodičkou Marínou Štibrányi. 
Třetí významnou novinkou je velmi pří-
nosné využití rodilé mluvčí pro výuku 
angličtiny ve všech ročnících, k čemuž 
přispěl dar Letiště Praha v rámci pod-
pory jazykového vzdělávání. Žáci tak 
měli možnost vyzkoušet své jazykové 
schopnosti i v odborných předmětech.

Závěrem letošního hodnocení si trou-
fáme prohlásit, že Základní škola Járy 
Cimrmana Lysolaje si své dobré jméno 
již vytvořila a z minulých let máme 
na co navazovat. Naším hlavním ne-
lehkým úkolem do budoucna bude 
tuto vysoko nasazenou laťku udr-
žet, případně ji posunout ještě výše.  

Dana Lukášová a Michal Hevák
vedení školy
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V posledních týdnech školního roku 
se uskutečnila řada celoškolních i 
třídních akcí a za všechny zmiňme 
alespoň několik následujících.
Na Den dětí vyrazili žáci naší školy zahrát 
si oblíbený bowling do areálu ČVUT a 
nejlepší hráči pak byli oceněni diplomy. 
Začátkem června se žáci naší školy zú-
častnili tradičního Lysolajského běhu. 
Závod „rozběhli“ žáci prvních tříd, kteří 
běželi nejkratší úsek a byli hlasitě po-
vzbuzováni svými staršími spolužáky 
a učiteli. Po doběhnutí  všech tříd 1. 
stupně následovalo vyhlášení nejúspěš-
nějších závodníků a závodnic. Poté na 
startovní čáry nastoupily tři učitelské 
týmy – „plavci“, „cyklisté“ a „karatisté“ 
ve stylových kostýmech, kteří spolu 
poměřili síly ve štafetě. Celé sportovní 
dopoledne ukončily třídy 2. stupně. 

Další celoškolní sportovní akcí byl 
atletický trojboj, který proběhl na 

sportovním stadionu ČZU. Skvěle 
zorganizovaná akce, při které panu 
učiteli pomáhala devátá třída, zahr-
novala tři disciplíny: sprint, běh na 
dlouhou trať a nově i skok do dálky.
Poslední dva měsíce se také nesly ve 
znamení třídních výletů, exkurzí a 
škol v přírodě. Netradiční výlet zažila 
letos osmá třída, která splula na raf-
tech část řeky Sázavy.  Obě šesté třídy 
vyrazily se svými třídními učitelkami 
a zahraničními lektory na několika-
denní zážitkový kurz anglického jazyka.

V posledním červnovém týdnu se v 
atriu uskutečnila akce „děti dětem“. V 
rámci ní vystoupili žáci zájmových 
kroužků konaných ve škole a předvedli 
své pokroky spolužákům a učitelům. 
Diváci si tak mohli poslechnout 
hráče na ukulele, skvěle sladěný pě-
vecký sbor, pobavili se u ukázky  scé-
nického čtení třídy 3. A,  která za 
toto představení získala ocenění. 
Rovněž zhlédli taneční vystoupení nej-
menších a předvedli se jim i karatisté.

Červen je vždy významný pro devátou 
třídu. Její „loučení“ začalo červnovými 
absolventskými pracemi, kdy žáci po-
sledního ročníku prezentovali před ostat-
ními třídami různorodá témata dle jejich 
vlastního výběru. Letos se mladší spolu-
žáci mohli dozvědět mnoho zajímavého 
např. o moderní architektuře, tvůrčím 
psaní, loveckých psech, o historii peněz 
apod.  Nutno podotknout, že absol-
ventské práce měly opět solidní úroveň.
Samotný konec června se pak nesl ve 
znamení slavnostního rozloučení s 
deváťáky, ale i deváťáků s jejich paní 
učitelkou třídní, s učitelským sborem, 
mladšími spolužáky a se všemi, kdo 
k lysolajské škole neodmyslitelně pa-
tří.  Slavnostní dopoledne také dopl-
nilo vyhlášení  nejlepší absolventské 
práce, kterou napsala Sabina Žáková 
a vyhlášení  osobnosti roku, kterou se 
pro tento školní rok stala Klára Cho-
botová ze sedmé třídy. Nechybělo ani 
předání diplomů z atletického trojboje.
    
 Markéta Růžičková, učitelka

V Í C E  N A  W W W . P R A H A - LY S O L A J E . C Z
Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

D E K Y,  S E D Á K Y  A  O B Č E R S T V E N Í  S  S E B O U !

Letní kino Lysolaje 
A T R I U M  Z Š  J Á R Y  C I M R M A N A  /  K A Ž D Ý  Č T V R T E K  O D  2 1  H O D .

2 8 . 6 .
1 2 . 7 .

1 9 . 7 .
2 6 . 7 .

2 . 8 .

Největší showman
T ři billboardy kousek 
za Ebbingem
Z menšování
Zahradnictví: Dezertér
Čertoviny.

  9. 8. 2018    Tátova volha

16. 8. 2018 Kráska a zvíře

23. 8. 2018 Zahradnictví: Nápadník

30. 8. 2018 Masaryk

  6. 9. 2018 Lichožrouti
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Tip na výlet

Troja
Trója není jen skutečné a trochu bájné 
město na území Turecka v kraji zva-
ném Troas, všeobecně známé hlavně 
díky Homérově Iliadě, hrdinskému 
eposu o téměř desetileté Trójské válce. 
Troja je i část Prahy, milovaná Pražany 
a čas od času sužovaná řekou Vltavou.

Začněme zde Trojským zámkem, který je 
(v majetku Prahy) včetně zahrady otevřen 
pro veřejnost. Galerie hlavního města 
Prahy zde každoročně od dubna do října 
pořádá sezónní výstavy. (Od listopadu do 
března je zámek se zahradou uzavřen).

Zámek nechal postavit v letech 
1679–1685 hrabě Václav Vojtěch 
ze Šternberka jako své letní sídlo. 
Tento šlechtic na přelomu 17. a 18. 
století zastával několik nejvyšších 
úřadů ve správě Českého království, 
proslul též jako barokní mecenáš.
Jeho nejvýznamnější stavební památ-
kou je zámek v Troji. Pozemky severně 
od tehdejší Prahy s dvorem Zadní 
Ovenec zdědil v roce 1672 po matce 
a krátce nato přistoupil k budování 
reprezentačního rodového sídla ve 
stylu italských předměstských vil. Troj-
ský zámek vznikal v letech 1683–1695 
podle návrhu Jana Baptisty Matheye. 
Při vypracování projektu se burgundský 
architekt Jean Baptiste Mathey nechal 

inspirovat typem římské příměstské 
vily, s nímž se seznámil za svého ital-
ského pobytu. Původní koncepci změ-
nil na pravidelnou dispozici s ústřed-
ním sálem, zabírajícím dvě poschodí, 
jako dominantou celé hmoty stavby. 
Námětem nástropních a nástěn-
ných fresek v hlavním sále je vítěz-
ství nad Turky u Vídně a oslava rodu 
Habsburků, autory jsou vlámští 
malíři Abraham a Isaac Godynové.
Ze sálu vede do dvou stran chodba s při-
lehlými salonky. Z hlavního sálu v úrovni 
prvního patra ústí monumentální vnější 
dvojramenné schodiště vyzdobené plas-
tikami Georga a Paula Heermannových z 
Drážďan. Sochařská výzdoba schodiště 
zpodobňuje boj titánů s antickými bohy 
a alegorie denních i ročních období a 
světadílů. Antické výjevy patrně ovliv-
nily i název „Troja“, který se pak rozšířil 
na celou oblast, původně zvanou Zadní 
Ovenec (Přední Ovenec byl Bubeneč).

Přilehlá barokní francouzská zahrada 
vznikla až na přelomu 17. a 18. století 
a byla dílem zahradního architekta Ji-
řího Seemana. Na svahu nad zámkem 
vzniká ve stejné době také vinice, v je-
jímž středu nechal Václav Vojtěch vy-
stavět kapli sv. Kláry, na počest své ženy 
Kláry Bernardiny z Malzanu. Měli spolu 
čtyři děti, dospělého věku se dožila 
jen dcera Marie Barbora (1672 – 1694), 
první manželka pozdějšího neapolského 
místokrále hraběte Aloise Harracha.
V celoevropském měřítku je význam-

nou stavební památkou i Šternberský 
palác v Praze na Hradčanech. Původní 
stavbu Lobkovického paláce koupil 
Václav Vojtěch ze Šternberka v roce 
1690, později přikoupil i sousední 
Sasko-lauenburský palác a v letech 
1698–1707 zde nechal vystavět rodo-
vou rezidenci ve stylu vrcholného ba-
roka. Autorství architektonického pro-
jektu je nejasné, zvažována jsou jména 
jako Giovanni Battista Alliprandi nebo 
stavitel trojského zámku J. B. Mathey. 

Poslední soukromý majitel, velkostat-
kář Alois Svoboda, 7. října 1922 věno-
val rozsáhlé pozemky a nemovitosti v 
Praze-Troji včetně zámku u příležitosti 
70. narozenin T. G. Masaryka, k pa-
mátce vzniku Československa a uctění 
250. výročí úmrtí J. A. Komenského 
československému státu, a to s pod-
mínkou, že zde budou vybudována 
osvětová a sociálně-humanitní zaří-
zení ve prospěch mládeže původem i 
rasou československé v Komenského 
duchu. Počítalo se především s vybu-
dováním rozsáhlého pavilónového 
komplexu škol a internátních zařízení 
všech stupňů, dětských domovů atd. 

Ministerská rada poté na přelomu let 
1923 a 1924 ustanovila Kuratorium 
trojských nemovitostí, které mělo roz-
hodovat o přidělení pozemků. Část 
těchto pozemků byla využita k vybu-
dování pražské zoologické a botanické 
zahrady, ačkoliv proti tomu se ostře 
stavěl například profesor hygieny, za-
kladatel eubiotiky Stanislav Růžička. V 
prosinci 1926 začalo Ministerstvo škol-
ství a národní osvěty jednat o využití 
pozemků s pražskou městskou radou 
a různými ministerstvy, ale žádná z in-
stitucí na nabídku nereflektovala. Pro-
jekty výchovné osady profesora Růžičky 
a pedagoga, spisovatele a archeologa 
Eduarda Štorcha byly poté zamítnuty.  V 
letech 1977–1989 prošel zámek rozsáh-
lou rekonstrukcí. Při povodni v roce 2002 
byl zaplaven sklep a přilehlá zahrada, 
během velké povodně v roce 2013 
byla opět poničena dolní část zahrady. 

Zámek je otevřen denně (mimo pon-
dělí) do 18 hodin, zahrada do 19 hodin.

fefíkZámek Troja
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SDH Lysolaje

Obří požár haly v Hostivaři 8. 5. 2018
Hasiči při požáru v pražské Hostivaři 
vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň popla-
chu. Na místě zasahovalo 13 profesio-
nálních jednotek, včetně podnikových, 
10 dobrovolných jednotek, dále i spe-
ciální vrtulník s bambi vakem. Lysola-
jští hasiči zajišťovali, spolu s ostatními 
dobrovolnými jednotkami kyvadlovou 
dopravu vody, protože v okolí požáru 
začala kolabovat hydrantová síť. Zá-
roveň jsme prováděli i hasební práce. 
Halu o rozměrech 20 krát 60 metrů po-
žár zasáhl v plném rozsahu. Před 14:30 
se konstrukce haly propadla a plocha 
požářiště se zvětšila na 60 krát 150 
metrů. Požár se podařilo dostat pod 
kontrolu až následující den a zasaho-
valo zde dohromady na 120 hasičů.

Festival ambasád na Farmářských tr-
zích na „Kulaťáku“ 
V sobotu 12. 5. 2018 se uskutečnil v rámci 
Farmářský trhů na Kulaťáku v Praze 6 již 
třetí ročník prezentace chutí a kultury 
FESTIVAL AMBASÁD FOOD & CULTURE. 
Gastronomie z celého světa se představila 
na Farmářských trzích pod záštitou am-
basád, na pódiu se vystřídala řada zahra-
ničních hudebních a kulturních produkcí.  
V uplynulém roce akci navštívilo přes 
12 000 návštěvníků a zahraniční gast-
ronomie se prezentovala na 55 stán-
cích pod záštitou 37 ambasád. Naše 
lysolajská jednotka byla pořadateli 
akce požádána o technickou pomoc 
ve formě naplnění pěti balastních ná-
drží jako zátěže pro ukotvení podia.

Cvičení práce s člunem a pomoc v 
nouzi, Klecany 27. 5. 2018
Práci s naším člunem procvičujeme pra-
videlně na Vltavě v okolí Klecan. Ten-
tokrát jsme si však v průběhu výcviku 
všimli plavidla v nesnázích. Loď nebyla 
ovladatelná, a tak jsme po dohodě s 
posádkou plavidlo odtáhli ke břehu.

Preventivně výchovná činnost
Jednou z našich oblíbených činností je 
výchova mládeže. Té se věnujeme pra-
videlně a ani tento rok není výjimkou. 
Dne 5. 6. 2018 jsme prezentovali naši 
techniku dětem z MŠ Fetrovská. Spolu 

s ukázkou techniky jsme dětem vyprá-
věli o práci hasičů a upozorňovali je na 
nebezpečí spojená s nezodpovědným 
zacházením s ohněm. Dalším navští-
veným didaktickým zařízením byla Zá-
kladní škola a mateřská škola Ústavní  v 
Bohnicích. I zde jsme dětem přiblížili naši 
práci a ukázali techniku. Následně jsme 
se 17. 6. s naší technikou zúčastnili dět-
ského dne pořádaného pro FN v Motole. 

Příměstské tábory
Dne 9. 7. členové naší hasičské jednotky 
Pavel Peprníček a Lukáš Zapletal upo-
řádali pro děti v naší mateřské školce 
Pampeliška ukázky práce hasičů a ha-
sičské techniky. Připravili dětem také 
několik her a soutěží se zaměřením 
na první pomoc, kolektivní spolupráci 
a odvahu. Na závěr se děti měly mož-
nost svézt v našem hasičském autě a 
trochu se ochladit vodou z hasičské 
stříkačky, což v horkém letním dni ve-
lice uvítaly. Akce se moc podařila, o 
čemž svědčily dětské úsměvy, které 
byly pro pány hasiče největší odměnou.
Další akcí toho dne byla ukázka práce 

mladých hasičů ze spřízněného SDH 
Mukařov pořádaná na Vítězném ná-
městí, jejichž vedoucí kolektivu nás 
požádala o technickou pomoc. Mladí 
hasiči, za pomoci našeho hasičského 
vozu Scania, předvedli v areálu ČVUT 
dětem z příměstského tábora pořá-
daným fakultou, hašení domečku po-
žárním útokem z lysolajské cisternové 
automobilové stříkačky CAS 24 na dva 
proudy C. Oba útoky se zdařily a mladí 
požárníci za svou vydařenou akci skli-
dili bouřlivý potlesk početného publika.

Kroužek Mladý hasič záchranář
Jízda na motorovém člunu, potápění 
s tlakovou lahví, skoky do hasičské 
plachty, útoky na sucho, ale i s vodou, 
pravidelné bazény, jízda na koních, vý-
lety, vandry, lezení po skalách, slaňo-
vání, maskování poranění a ošetřování, 
souboje o putovní pohár a jiné doved-
nosti se učí děti v kroužku MLADÝ HA-
SIČ ZÁCHRANÁŘ, který završil první rok 
své existence i za pomoci úřadu v Ly-
solajích. Do oddílu dochází 34 dětí na 
pravidelné schůzky, ale i na víkendové 
akce, které se konají jednou za měsíc.
O prázdninách se zúčastní 10 dětí sou-
středění, které je zaměřené na horolezec-
kou techniku s první pomocí v horském 
terénu. V obci Okna, kde se soustředění 
koná, ukážeme hasičský útok a práci 
se džberovkou pro děti z místní školy.
Po prázdninách se sejdeme ve čtvr-
tek 13.9. v 17 hodin, jako vždy před 
hasičskou zbrojnicí v Lysolajích.

Ing. Anna Zapletalová                                                             

Požár haly v Hostivaři
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Za humny

23. ročník dnes už legendárního festi-
valu DEJvické HUdební LÉto opanoval  
17. června prostor Vítězného náměstí 
v Praze 6 a dlužno říct, že i okolní ulice.
Vystoupily skupiny Nouzový východ, 
Bílá nemoc, Yo Yo Band, OOZ, pro 
tento festival speciálně filharmoniky 
utvořené Dejvické komorní sdružení, 
Děda Mládek illegal band, Honza Kří-
žek a Tsunami, Jana Uriel Kratochví-
lová a akci uzavřela Laura a její tygři.

V kavárně Technické knihovny 
je prázdninová výstava kres-
lených vtipů Mirka Kemela.

V průběhu výstavby nové čistírny odpad-
ních vod se narazilo na problém v sou-
vislosti s velkým zvýšením obsahu tuků v 
odpadních vodách. Při procesu čištění se 
totiž právě kvůli tukům ve vodě tvoří ne-
žádoucí pěna, která technologický pro-
ces čištění negativně ovlivňuje. Na tuto 
situaci je nutné připravit i budovanou 

novou vodní linku Ústřední čistírny, čímž 
vzniknou dodatečné finanční náklady a 
prodlouží se doba realizace. Termín do-
končení je nyní stanoven na 18. září 2018.

Na Výstavišti probíhá rekonstrukce re-
staurace Bohemia. V roce 1891 se pro 
návštěvníky výstavy otevřely nejrůznější 
atrakce, např. první pražský American 
Bar, a různé gastronomické novinky, 
včetně pivnice Plzeňského měšťanského 
pivovaru. Autorem budovy Petzoldovy 
plzeňské restaurace byl známý novo-
městský stavitel František Buldra (1851 
v Kaňku na Kutnohorsku – 1926 v Praze). 
V nyní chátrající budově pivnice, která 
se nachází vlevo od vstupu do areálu 
směrem k Planetáriu, má po opra-
vách vzniknout restaurační provoz 
se středomořskou a italskou kuchyní. 
Rekonstrukci zajistila firma Rozvojové 
projekty Praha, odhadní cena oprav 
je zhruba 72 milionů korun bez DPH. 
Dále se na Výstavišti bude rekonstruovat 
Lapidárium a dostavovat prostory pro 
Muchovu Slovanskou epopej. Opravu 
čeká také sportovní hala a krytý bazén. 

Letos se už po osmé uskuteční tra-
diční Slavnosti pravého a levého břehu 
u přívozu Roztoky - Klecany. Termín 
akce připadl na sobotu 15. 9. 2018.

V září nás čeká v okolí několik vinobraní:
Sobota 8. 9. 2018 od 11:00 do 20:00 v MČ 
Praha-Troja na nádvoří Trojského zámku, 

O víkendu 21. - 22. 9. 2018 v MČ Praha 
2 v Grébovce.

V Úněticích se uskuteční ve dnech 18. - 26. 
8. 2018 Únětické posvícení, během kte-
rého na vás čeká bohatý kulturní program. 

Další prodejnu nové generace zprovoznil 
řetězec Lidl v Horoměřicích. Obchod je 
výrazně větší a zákazníkům i zaměstnan-
cům přinese novinky včetně nové auto-
busové zastávky, do které zajiždí linka 
355 ze zastávky Dejvická a Únětic a linka 
359 z Roztok u Prahy a zastávky Suchdol. 
Prodejna je otevřena denně od 07:00 do 
21:00, v neděli od 08:00 do 21:00 hodin.

fefík

V minulém čísle Lysolajského zpravo-
daje jsme vám nabídli ke zvážení dvě 
varianty možné výstavby nové lysolaj-
ské radnice. Do ankety, která probíhala 
již na Slavnosti květů a dále prostřed-
nictvím emailu a webových stránek 
naší městské části, se zapojilo celkem 
83 respondentů, z nichž téměř dvě 
třetiny by preferovaly variantu s umís-
těním radnice na místě současné sa-
moobsluhy v centru obce. Všem, kteří 
se do ankety zapojili, moc děkujeme.
Na základě zjištěných výsledků.jsme za-
počali rozpracovávat více preferovanou 
variantu.  Po dlouhých jednáních a soud-

ních sporech, o kterých jsme vás infor-
movali v minulých číslech zpravodaje, se 
nám podařilo domluvit se s vlastníkem 
budovy samoobsluhy, která byla posta-
vena svépomocí lysolajských občanů
v roce 1974, společností Czech Property 
Investments, a.s. na odkupu za celko-
vou částku 2 000 000 Kč. Vzhledem k 
tomu, že společnost CPI v minulosti 
požadovala více než 4 000 000 Kč a v 
loňském roce dokonce již 8 000 000
Kč, tak vyjednaná kupní cena je 
úspěchem naší městské části. Obrá-
tili jsme se již také na renomovanou 
projektovou kancelář Knesl Kynčl 

architekti s.r.o., aby pro nás navrhla 
možný vzhled nové budovy a vznik 
malého náměstíčka. Počítáme také 
samozřejmě se zachováním menšího 
obchodu a vznikem malé kavárny. 
Vzhledem k tomu, že příprava pro-
jektu nové lysolajské radnice je teprve 
na začátku, uzavřela městská část 
nájemní smlouvu se současným pro-
vozovatelem samoobsluhy, aby byl 
nadále zachován obchod v podobě, v 
jaké je v současné době. Předpoklá-
dáme, že zahájení výstavby nové bu-
dovy započně nejdříve v roce 2020. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Projekt nové lysolajské radnice
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od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

 
 Pozdně letní program pro děti i dospělé 

 
Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2018 

 
Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč 

 
 

Můžete se těšit na 
Ukázkovou expozici okrasné drůbeže 

Zábavné aktivity pro děti 
 

 
Program 

Tajné hlasování a ochutnávka upečených dobrot.  
16:00 vyhlášení nejlepšího zahradníka  

a soutěže o nejchutnější Lysolajský koláč 
16:30 zahájení Lysolajského turnaje v pétanque o hodnotné 

ceny. 
 

PRO DOBROU NÁLADU HRAJÍ DOCENTI 
 

Těšíme se na odpoledne plné dobrodružství, zábavy a 
příjemně strávených chvil se sousedy na lysolajském 

petanquovém hřišti u Zázračné studánky! 
 

Městská část Praha-Lysolaje v letech 2014 - 2018
Při realizaci cílů vytyčených v uplynulých 
čtyřech letech se objevily další výzvy, 
které nás zaměstnaly i na další volební ob-
dobí. Přinášíme vám přehled, co se v naší 
městské části za poslední 4 roky odehrálo.

Územní rozvoj
Přislíbili jsme zachovat venkovský ko-
lorit naší městské části. Přesto nejsme 
skansen - podařilo se nám skloubit no-
vou výstavbu s historickými objekty, to 
celé v kontextu přírodního parku. Při-
pravili jsme nový rozvoj naší městské 
části v lokalitě Dolina, kde vznikne 40 

rodinných domů, 16 řadových domků, 
26 obecních nájemních bytů a nová 
občanská vybavenost (obchod, služby, 
ordinace praktického lékaře, komu-
nitní centrum, sokolovna s kulturním 
sálem), zahájení stavby v roce 2019.

Připravili jsme a zaslali na hlavní město 
Praha 41 zásadních a 17 všeobecných 
připomínek k návrhu nového Územního 
plánu hl. m. Prahy. Připomínky zahrnují 
také zamítavé postoje k plánované 
výstavbě nové paralelní dráhy Letiště 
Praha a pražskému okruhu v současné 
podobě, který by procházel zastavěným 
územím MČ Praha-Suchdol. 

Informovanost občanů 
Připravili jsme pro vás modernější a 
elegantnější vzhled zpravodaje, ve 
kterém se vám snažíme přinášet veš-
keré aktuality z naší městské části.

Zavedli jsme službu Mobilní rozhlas, 
prostřednictvím kterého dostáváte 

na zaregistrovaná telefonní čísla infor-
mace z městské části. Také je k dispozici 
mobilní aplikace, kde najdete všechny 
informace chronologicky seřazené. 

Doprava a infrastruktura
Dokončili jsme rekonstrukci všech 
komunikací a kanalizace. V současné 
době stavíme chodník v ulici Štěpnice 
k obsloužení zahrádkářské osady Za-
vážky a bezpečnému přístupu do lo-
kality Výhledy a směrem k  Suchdolu. 

Sociální a zdravotní oblast
Připravili jsme výstavbu sociálních a 
tzv. startovacích bytů v lokalitě Dolina, 
realizace projektu se rozběhne v roce 
2019. Na základě rostoucí poptávky po  
občanské vybavenosti bude v lokalitě 
pro lysolajské občany zřízena ordinace  
praktického  lékaře. Součástní komplexu  
bude i komunitní centrum, víceúče-
lový sál a nová restaurace s kavárnou.

Pokračování na straně 10
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Školství
Provedli jsme zásadní rekon-
strukci a půdní vestavbu původní 
budovy Základní školy Járy Ci-
mrmana a přístavbu nové části.
1. 9. 2017 jsme otevřeli nově do-
s t ave n é  p ro s to r y  Z á k l a d n í
školy Jár y Cimrmana Lyso -
laje. Projekt, jehož cílem nebylo
jen rozšíření kapacity školy, ale zejména 
zlepšení kvality výuky, byl zahájen počát-
kem roku 2016 a jednalo se o rozšíření
dosavadní budovy o nové křídlo,
nástavbu patra nad tělocvičnu a dále o
rekonstrukci některých prostor, například
již zmíněné tělocvičny, které byly v
nevyhovujícím stavu. Do nových prostor
byly umístěny specializované učebny
chemie, fyziky, výtvarné výchovy či jazyků,
ale třeba také dílny nebo šatny. Nápaditou
třešničkou na dortu je nové víceúčelové
atrium, jehož smyslem je školu
obohatit nejen esteticky, ale také prakticky,
jako například o velice oblíbené letní
kino. 

Připravili jsme výstavbu nové 
MŠ  v lokalitě Dolina, výstavba 
bude zahájena v roce 2019.

Sport, kultura, volný čas
Stavíme fotbalové hřiště pro  TJ Sokol 
Lysolaje, jehož působení ve fotbalo-
vém světě se datuje do roku 1936. Přes 
v minulosti dosažený úspěch, kterým 
byl postup do A třídy, tým dosud hraje 
na vypůjčených hřištích. V létě 2019 
bude dokončeno standardní hřiště 
včetně zázemí (šatny, klubovna, bu-
fet), které nejen poskytne tréninkové 
možnosti, ale také pomůže našim fot-
balistům k dalším úspěchům a přinese 
i možnost výchovy žáků a dorostu. 

Lysolajský Petanque club se základ-
nou na Hřišti u Zázračné studánky 

již má leta stabilní tým, který se vy-
pracoval na přední příčky soutěží a 
stále do tajů koulení zasvěcuje nové 
uchazeče o trávení volného času 
aktivitou na pomezí hry a sportu. 

Dokončili jsme výstavbu workouto-
vého hřiště Na Vinici. Od slavnostního 
přestřižení pásky v červnu tohoto 
roku se na hřišti dostávají do kondice 
malí i velcí, zázemí pro své programy 

zde našel i Spolek Liška Lysolaje.
Právě probíhá výstavba multifunkč-
ního sportoviště pro žáky ZŠ Járy Ci-
mrmana, členy dobrovolných hasičů 
a další lysolajské sportovce v prostoru 
bývalé Denkrovy pískovny. Celý projekt 
by měl být dokončen v létě roku 2019.

V loňském roce jsme založili Klub otužilců 
a zdravého saunování. Celou zimu probí-
haly dvakrát týdně tréninky v revitalizo-
vané hasičské nádrži. Výstavbou  sauny 
bude naplněna i druhá, pro zdraví ob-
čanů neméně důležitá část poslání klubu.

Od svého založení v roce 2014 plní 
svou volnočasovou i vzdělávací 
funkci Knihovna Petra Šabacha. I ve 
skromných prostorách lze vybudovat 
kvalitní vlastní knižní fond a spolu-
prací s Městskou knihovnou uspo-
kojit potřeby náročného čtenáře.

V červnu 2017 zahájilo provoz  letní  kino 
v atriu ZŠ Járy Cimrmana - i v letošní 
sezoně se promítá  pro malé i velké 
diváky každý letní čtvrtek po setmění.

Společné reprezentační plesy naší měst-
ské části a Suchdola již 6 let zahajují 
pražskou společenskou sezónu. Obě 
městské části zatím ples pořádají v su-
chdolském hotelu Galaxie, zanedlouho 
však roztančíme multifunkční sál nového 
kulturního centra Lysolaj na Dolině.  

Po velkém úspěchu 1. Sochařského 
sympozia v roce 2014 jsme uspořá-
dali ještě další tři ročníky. Lysolaje 
se tak staly galerií pod širým nebem 
a nejedno původně nevzhledné zá-
koutí se změnilo v oblíbené místo, 
kam lidé chodí relaxovat a rozjímat. 

Velké pozornosti lysolajských i „na-
šich“ zahrádkářů se těší prestižní 
soutěž Zahradník roku o nejlepší vý-
pěstek. Letošní 7. ročník je dokladem 
toho, že v přetechnizovaném světě 
klademe důraz na souznění s přírodou.

Tradiční jarní sváteční odpoledne v 
Houslích Slavnost květů dospělo letos 
ke svému 31. ročníku. V průběhu času 
se změnilo v největší kulturní událost 
v regionu a těší se vysoké návštěvnosti.  

Životní prostředí
Trvale podporujeme funkční zahrád-
kářské osady, které vznikly většinou 
na bývalých pískovnách. Zbývající pro-
story, které léta ležely ladem a zarůs-
taly křovím jsme započali revitalizovat 
letos - na místě Denkrovy pískovny 
vznikne multifunkční sportoviště a na 
místě Krákorovy pískovny, kterou se 
nám podařilo vykoupit ze soukromého 
vlastnictví, bude fotbalové hřiště. Po-
dařilo se tak revitalizovat všechny vy-
těžené prostory a dát jim novou tvář. 
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Přirozenou součástí zdravého bydlení je 
i péče o životní prostředí. Vedle záchov-
ných zásahů a údržby Přírodní památky 
Housle věnujeme velkou pozornost ve-
řejné zeleni. Vycházíme z historických 
skutečností, dle původních pravidel jsme 
dosázeli alej ke křížku zvanou Mariánská. 

Na mezi v horní části zahrádkářské osady 
Laťka bylo vysazeno 35 ořešáků. Na za-
čátku komunikace Poustka za statky byla 
vysázena jednostranná smíšená alej z 
dvaceti dlouhověkých stromů. Devět 
dubů, sedm habrů a čtyři buky porostou 
do krásy celá desetiletí. Tato alej má uni-
kátní význam. Stromy jsme se rozhodli 
věnovat našim nejmenším. Každé dítě, 
narozené v Lysolajích v roce 2016 do-
stalo „do kolébky“ jeden strom, který po-
roste současně s ním. I proto jsme novou 
alej pojmenovali alejí Budoucnosti. Na 
pravé straně pokračování ulice Poustka 
došlo k vykácení přestárlých hrušní a na 
jejich místě byla vysázena sakurová alej.

Podařilo se zrevitalizovat bývalou 
zahrádkářskou kolonii u základní 
školy. Místo nevzhledných poloroz-
bořených chatek a neudržovaných 
pozemků zde vznikl park Kaménka, 
který dnes slouží k procházkám, od-
počinku a různým kulturním akcím.

Byla dokončena revitalizace pramene i 
koryta Lysolajského potoka, zvelebení se 
dočkalo i okolí  samotné Zázračné stu-
dánky. Spolu s revitalizací hasičské ná-
drže, dnes funkčního biotopu, sloužícího 
vedle původní funkce vodního zdroje 
pro jednotku lysolajských hasičů i jako 
odpočinková zóna a přírodní koupali-
ště, vytvoří  po zahájení provozu sauny 
funkční celek, na nějž přirozeně naváže  

„Balneo cesta“ podél lysolaj-
ského potoka, termín dokon-
čení do konce letošního roku.

Bezpečnost
SDH Lysolaje má v naší městské části 
plnou podporu. Nesmírně nás těší, že 
budeme moci našim hasičům pře-
dat novou dráhu pro tréninkové i 
závodní účely v prostorách revitali-
zované bývalé Denkrovy pískovny. 

Všechny silnice v naší MČ byly zrekon-
struovány. Pro zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu, se zvláštním zřetelem na 
specifickou problematiku profilu páteřní 
komunikace Lysolajské údolí a pohyb 
chodců po vozovce v úsecích, kde ne-
lze vybudovat chodníky, byly umístěny 
retardéry, instalovány výstražné tabule, 
radary úsekového měření i informativní 
radary o rychlosti projíždějících vozidel. 

Na komunikacích v zahrádkářské 
osadě Zavážky a v lokalitě Pous-

tka bylo umístěno veřejné osvětlení. 

K bezpečí obyvatel naší městské části při-
spívají i pravidelné hlídky jízdní policie
a noční hlídky Městské policie v 
zahrádkářských osadách zamě-
řené na ochranu majetku a de-
tekci pohybu nežádoucích osob.

Přes nedostatek strážníků městské 
police se nám podařilo uhájit místní 
služebnu policie, kterou zajišťuje již 
několik let náš okrskář Ing. Vít Bum-
bálek, na kterého se můžete kdy-
koli obrátit se svým problémem. 

Pod patronátem Sboru dobrovolných ha-
sičů vznikl pro mladé zájemce o záchra-
nářskou činnost kroužek Mladý hasič.

Za nás máme splněno. 
ÚMČ Praha-Lysolaje

  Věci, o které se postaráme…

Zajistíme i nadále dobré fungování úřadu a efektivní a šetrné hospodaření.

Budeme prosazovat rozumný územní plán pro zachování současného rázu Lysolaj.

Budeme pokračovat v rekonstrukci lysolajských komunikací.

Zasadíme se o výstavbu seniorského domu a podpoříme mladé rodiny.

Dokončíme přestavbu a modernizaci Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje.

Zajistíme místo v mateřské škole pro každé tříleté dítě.

Dobudujeme a oživíme park Kaménka.

Budeme dbát na zdraví a čistotu životního prostředí.

Zasadíme se o bezpečnější ulice.

Podpoříme kulturu, sport, místní spolky a občanské iniciativy.

Budeme bránit výstavbě nové dráhy na letišti v Ruzyni.

Preferujeme pražský okruh dále od Prahy, mimo zastavěná území a chráněné lokality.

Budeme hájit vaše zájmy a pracovat na tom, aby Lysolaje byly pohodovým místem k životu!

Slíbili jsme splnit v uplynulém volebním období.
Posuďte, jak se nám to podařilo.
Tyto cíle jsme se v uplynulém volebním období zavázali splnit.
Posuďte sami, jak se nám to podařilo.



12 Lysolajský zpravodaj 07 / 08

MŠ Pampeliška
Vážení rodiče, milé děti a přátelé,

školní rok v Mateřské škole Pampe-
liška je úspěšně ukončený. Předškoláci 
se stali školáky, nově přijaté děti se již 
těší na kamarády a společné zážitky.

Letošní školní rok byl v Pampe-
lišce rokem změn, které se do-
týkaly dětí, personálu, rodičů,
ale i života Lysolaj. Dopady již všichni 
známe a nastal čas na nadechnutí, aby 
školní rok 2018/2019 mohl začít s ener-
gií, která povede ke spokojenosti všech.
V září nastoupí nové paní učitelky 
včetně paní ředitelky – mé osoby.

Ráda bych se vám touto cestou před-
stavila. Ve školství, s předškolními dětmi, 
pracuji přes dvacet let. Po roční „odbočce“ 
do jiného oboru jsem se vrátila zpět do 
prostředí, které je mi vlastní. Shodou 
náhod mohu nastoupit do Pampelišky, 
mateřské školy, kterou absolvovaly také 
moje děti. Věřím, že pro mnohé maminky 
nejsem zcela neznámým člověkem a ani 
pro mne není prostředí Lysolaj nové.

Mateřskou školu bych ráda vedla ke 
spokojenosti všech. Chtěla bych vy-
tvořit prostředí, ve kterém se bude 
zaměstnancům dobře pracovat. Pro 
děti prostor, ve kterém se budou cítit 
spokojeně. S kolegyněmi se budeme 
snažit připravit vzdělávací program, 
který bude pro děti zajímavý a rozví-
jející. Rodičům nabídnout spolupráci 
a otevřený prostor ke komunikaci.
Jsme na začátku cesty a pevně věřím, že 
nám společné putování bude příjemné.

Přeji Vám klidné léto a v září 
se budu těšit  na setkání.

Radka Zachová
ředitelka MŠ Pampeliška

Umíte správně přejít vozovku?
Děti prožívají svá prázdninová dobro-
družství a dlouhé letní dny, kdy se často 
pohybují bez dozoru dospělých. Snadno 
se tak může stát, že hra skončí zraněním. 
Jednou z rizikových oblastí je pohyb dětí 
na pozemních komunikacích.  Je důležité, 
aby byly seznamovány se správným cho-
váním již od útlého věku a měli bychom 
mít stále na paměti, že se učí především 
nápodobou, pomocí vzorů v rodině.
Preventivně-výchovná činnost je 
součástí práce Městské policie hl. m. 
Prahy. A protože opakování je matka 
moudrosti, zopakujme si hlavní zá-
sady správného přecházení vozovky:

• Zastavte se na okraji chodníku 
před přechodem pro chodce.
• Rozhlédněte se a posuďte hus-
totu provozu a rychlost vozidel.
• Dejte najevo svou polohou na okraji 
chodníku a například mávnutí paží, 

že chcete přejít přes vozovku (do-
poručuje se předpažit ruku s dlaní 
směrem k přijíždějícímu vozidlu).
• S řidičem přijíždějícího vozidla navažte 
oční kontakt a zjistěte, zda se i on dívá 
na vás. Řidič, který se na vás nedívá, 
obvykle před přechodem nezastaví.
• Jestliže vozidlo před přecho-
dem zastaví, vstupte na přechod 
pro chodce, a co nejrychleji pře-
jděte na druhou stranu vozovky.
• V polovině přechodu pro chodce, 
než vstoupíte do protisměrného jízd-
ního pruhu, opět zkontrolujte, zda 
jste přijíždějícími řidiči respektováni 
a můžete přecházení bezpečně do-
končit (pokud si nejste jisti zastave-
ním vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se 
vrátit zpět – je to velmi nebezpečné!).
• Na širokých a víceproudých silnicích 
volte raději přechod, který má světel-
nou signalizaci nebo je uprostřed vo-
zovky ochranný ostrůvek. Vhodné je 

také využít nadchodu nebo podchodu.
• Chodec nesmí vstupovat na pře-
chod, když přijíždějí vozidla s právem 
přednostní jízdy vybavená mod-
rými majáky – sanitka, hasiči, policie, 
plynaři a další. Pokud se již na pře-
chodu pro chodce nebo na vozovce 
nacházíte, neprodleně uvolněte 
prostor pro projetí těchto vozidel.
• Vozovku s tramvajovým pásem pře-
cházejte zvlášť uvážlivě a počítejte s 
dostatečnou časovou rezervou pro její 
bezpečné přejití. A pamatujte, že řidič 
tramvaje má před chodcem přednost!
• Pro jistotu připomeňme povin-
nost nevstupovat do vozovky na 
přechodu řízeném světelnými sig-
nály, když svítí červené světlo – stůj!

Nezapomínejme, že každý z nás je 
účastníkem silničního provozu a měl 
by znát nejen svá práva, ale i povinnosti.  

Městská policie hl. m. Prahy

Policejní okénko

                                                              
VYJÁDŘENÍ ZŘIZOVATELE

Je za námi velice náročné 2. polole-
tí školního roku 2017/2018, během 
kterého se v naší mateřské školce 
udála spousta věcí. Na tomto místě 
bychom chtěli poděkovat všem za-
městnancům školky, kteří se velkým 
dílem zasloužili o zdárné dokonče-
ní školního roku. Zároveň bychom 
rádi uvedli, že v této době proběhly 
ve školce na udání kontroly z Hygi-
enické stanice hl. m. Prahy a České 
školní inspekce. Obě kontroly ne-
našly žádná závažná pochybení. 

Na pozici ředitele/ředitelky MŠ jsme 
museli nakonec vypsat tři výběrová 
řízení, neboť z prvních dvou výběro-
vá komise nevybrala žádného vhod-
ného uchazeče. Třetí kolo, jak svým 
přístupem, tak erudicí, vyhrála Mgr. 
Radka Zachová, která má dlouho-
leté zkušenosti v oblasti předškolní 
péče. Přejeme tedy jí, dětem, rodi-
čům i personálu  úspěšný nový školní 
rok 2018/2019. ÚMČ Praha-Lysolaje
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Spolek Liška
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
léto letí horkým tempem a náš pří-
městský tábor se blíží. Letos bu-
deme zkoumat s dětmi Tajemné 
kruhy v Lysolajích a blízkém okolí. 
Od 2. poloviny září se můžete těšit na 
dopolední tvoření a zpívání, v češtině 
i angličtině s Aškou, na konkrétním 
dnu se teprve budeme domlouvat. 
Najde se v Lysolajích  jedna další ma-
minka, která by Ašce s programem 
pomáhala? Ozvěte se na 775 210 624 
nebo pište na marcela@panoch.net.

Příměstský tábor v Lišce                                                          
Tajemné kruhy

Termín tábora: 27. 8. - 31. 8. 2018
Denní program: 8:30 – 16:30/17:00 hod.
Místo: Praha-Lysolaje, sál hasič-
ské 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, pohy-
bové aktivity, hry a soutěže, výlety do 
okolí.  Oběd je zajištěn rozvozem jídla. 

Kruhový trénink s Martinou Průšovou

Pokračujeme od září na wor-
koutovém hř išt i  Na Vinici
Ve čvrtek od 19:30 do 20:30 hod. Kru-
hové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerobních 
a anaerobních aktivit, které posilují 
svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabo-
lismus a spalují tuky. Kruhové cvičení 
vede k pevnému a zdravému tělu. 
Cvičení je vhodné jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilé. Cena 100 
Kč/ osobu. Lektorka: Martina Průšová 

Kroužky ve škole a školce
Cvičení s Liškou v MŠ Pam-
peliška pro děti od 4 do 7 let
Cvičení bude pokračovat v dalším 
roce, čas a den upřesníme v září. 
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachra-
ňují 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

Č t v r t e k  1 4 : 0 0  –  1 5 : 3 0 
hod. v ZŠ Jár y 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

Partnerem Spolku Liška Lyso-
laje je Městská část Praha Lysolaje

Marcela Blažková, www.mc-liska.cz 

Pokračování ze strany 3
I letošní léto je velice suché a mnohá 
zeleň potřebuje zvýšenou péči a zá-
livku. Naši zaměstnanci k této činnosti 
využívají novou cisternovou nástavbu k 
vozidlu Multicar, kterou jsme v letošním 
roce pořídili. Zároveň je zvýšené riziko 

požárů a byl již několikrát vyhlášen zá-
kaz rozdělávání ohňů na území hl. m. 
Prahy. Opětovně v této souvislosti vás 
žádáme o dodržování nedělního klidu 
bez sekání, řezání a dalších hlučných 
stavebních prací. Také bychom rádi 

upozornili na výskyt škůdce zavíječe vy-
skytujícího se především na buksusech. 
Tato invaze je v celé České republice a 
je potřeba s ním systematicky a plošně 
bojovat, proto žádáme všechny, aby pro-
vedli několik hubících postřiků (dobře 
funguje přípravky Karatek, Calypso). 
Samozřejmě je nutné přípravek použít 
opětovně, vždy po několika týdnech. 

Dětské hřiště Na Vinici dostalo nový 
náťěr, a to jak plot, tak jednotlivé herní 
prvky. Natření se dočkalo také zábra-
dlí podél Lysolajského údolí a čeká 
na něj i mostek v parku Kaménka.

Zásahové jednotce našich hasičů jsme 
zakoupili nové kapesní počítace a k 
nim příslušenství pro rychlější komuni-
kaci při výjezdech v hodnotě 30 tis. Kč.

Přeji vám krásný zbytek prázd-
nin a pevně věřím, že po nich se 
uvidíme na Zahradníkovi roku.  

Ing. Petr Hlubuček, starosta

ŠTĚPKOVÁNÍ 

Obecní štěpkovač mohou v sou-

časné době občané využívat k 

likvidaci odpadu a vzniklou štěp-

ku si mohou v případě zájmu 

odebírat (vhodné do kompostu, 

k mulčování záhonů a podob-

ně). Štěpkování probíhá vždy ve 

čtvrtek od 09:00 do 11:00 hodin 

na základě telefonické domluvy. 

Místo štěpkování taktéž dle doho-

dy. V případě velkého počtu zájem-

ců rozhoduje dřívější objednání. 

Bližší informace a rezervaci štěp-

kování je možné zajistit na ÚMČ 

Praha-Lysolaje, e-mail: umc@pra-

ha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

Cisternová nástavba
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 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 13. 8. 2018 
ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 20. 8. 2018 
ul. Lysolajské údolí proti č. p. 62

Pondělí 27. 8. 2018 
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 3. 9. 2018 
ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 10. 9. 2018 
ul. Podholí

Pondělí 17. 9. 2018 
ZO Zavážky, prostřední ulice 

Pondělí 24. 9. 2018 
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

Pondělí 1. 10. 2018 
ZO Zavážky, spodní ulice

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 18. 8. 2018 
ul. Květová

Sobota 25. 8. 2018 
ZO Zavážky, ul. Štěpnice

Sobota 1. 9. 2018 
Housle, prostranství u hasičské nádrže

Sobota 15. 9. 2018 
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Sobota 22. 9. 2018 
ul. Podholí

Přistavení vždy od 13:00 do 16:00 hod.

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Do Zahradníka roku 

moc času nezbývá, jež dorazily do redakce 

Lysolajského zpravodaje, odbornou poro-

tu naší fotosoutěže nejvíce zaujal snímek 

manželů Brettlových, který zachycuje pří-

pravu soutěžních exponátů. Gratulujeme 

k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže 

Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč 

na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Letní rekordy

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-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

VIZITKY, LETÁKY
PLAKÁTY, BANNERY
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

VO KONTEJNERY 

Úterý 28. 8. 2018

ul. Sídlištní u č. p. 245

Úterý 11. 9. 2018

křižovatka Starodvorská X Žákovská

Přistavení vždy od 14:00 do 18:00 hod.

ROZLOUČENÍ 

Pan Josef Blažek zesnul 
dne 13. 6. 2018 ve věku nedožitých 91 let.

Pan Milan Janda zesnul 
dne 17. 6. 2018 ve věku 80 let.

Pan RNDr. Jaroslav Beran zesnul 
dne 27. 6. 2018 ve věku nedožitých 61 let.

Pan Miroslav Krákora zesnul 
dne 23. 7. 2018 ve věku 90 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich památku.
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Periodický tisk  územního samospráv-

ného 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: 28. 9. 2018 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 10. 9. 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

 v neděli 16. září 2o18

Od 17 hodin vystoupí 
Kateřina Táborská a René 
Krupanský s Pohádkami z 

kouzelného kabátu

Vyjdeme ve 14 hodin od kostela sv. Matěje 
v Dejvicích přes Šárecké údolí do Lysolaj 

ke kapličce Panny Marie Bolestné, kde budeme 
v 16 hodin slavit poutní mši svatou u příležitosti 

svátku Panny Marie. 

MOBILNÍ ROZHLAS 

Mobilní rozhlas je služba, která na-
vázala na úspěšný systém SMS roz-
hlasu. V rámci nového systému lze 
dostávat informační zprávy nejen 
prostředníctvím sms zpráv, ale také 
emailem a mobilní aplikací. Služba 
je pro uživatele zcela zdarma. Sys-
tém slouží také k anketním otázkám, 
na které budete moci odpovědět 
pomocí vašeho mobilního telefonu. 

Vzhledem k nově platnému obec-
nému nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) je nutný souhlas 
každého uživatele samostatně. Z 
tohoto důvodu je možné se regis-
trovat do služby pouze osobně 
na Úřadu městské části Praha-Ly-
solaje v úředních hodinách nebo 
přes internetovou adresu praha

-lysolaje.mobilnirozhlas.cz a ná-
sledně potvrdit své telefonní číslo.
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Všichni v současné době prožíváme nej-
teplejší dny letošního roku, ve kterých 
je náročný téměř každý pohyb. Rád se 
proto vrátím k o něco chladnějšímu 
červnu, kdy se 14. 6. 2018 uskutečnil 
jubilejní 10. ročník Lysolajského běhu. 
Startéry závodu jsme tentokrát měli 
dva, a to senátora, i za naší městskou 
část, Jiřího  Růžičku a poté paní Hanu 
Kordovou Marvanovou, kteří vyslali v 
hlavním závodě na trať 159  závodníků. 

V mužské kategorii se podařilo překonat 
traťový rekord, a to Michalu Procházkovi 
časem 20:03. Uvídíme, zda se dočkáme v 
budoucnu i prolomení hranice 20 minut.  
Po vyhlášení výsledků a předání cen 
vítězům jednotlivých kategorií skon-
čila soutěžní část závodu a následo-
valo setkání závodníků i pořadatelů 
na zahradě základní školy za dopro-
vodu kapely Třetí dech, které  mělo 
příjemnou přátelskou atmosféru. 
Hlavnímu odpolednímu závodu před-
cházel dopoledne závod dětí  naší Mateř-
ské školy Pampeliška, Základní školy Járy 
Cimrmana a reprezentantů ZŠ Suchdol.  V 
dětských kategoriích padl rekord v účasti, 
a to počtem 244 závodníků. V průběhu 
dopoledne se uskutečnil také vložený 
závod tří tříčlenných štafet učitelského 
sboru. Po doběhu jednotlivých kategorií 
dostal každý účastník drobný dárek a 
vždy první tři v každé kategorii diplomy. 

Závod se uskutečnil za finanční pod-
pory hl. m. Prahy a ihned po skon-
čení letošního ročníku jsme začali 
plánovat následující jedenáctý roč-
ník. Těším se tedy na vás opět za rok. 

Ing. Miloš Šimon

Lysolajský běh - 10. ročník


