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ážení sousedé, konec školního roku vyvolal i v
letošních nestandardních podmínkách bouřlivé
nadšení, vysvědčení letělo do kouta, pochvala či
pohlavek za dosažené studijní výsledky a šlo se
na zmrzlinu. Zabalit kufry a baťohy a ať už k moři
nebo do hor, na tábor do spacáku či do hotelu,
jmenovatel je společný. Hurá na prázdniny. Kdo
neodjel, nesmutní. Vylidněné město má svou neopakovatelnou atmosféru. Horký vzduch se tetelí,
vnímavý jedinec zcela jistě zaznamená fatu morgánu, děti kolem sebe plivou pecky z třešní a nevynechají žádnou kašnu, v níž by mohly divoce cákat.
I Lysolaje prosyceny vůní pokosených luk a strání
mají nepopiratelné kouzlo. Též jste si mysleli, že
není nic snazšího, než se připravit na léto? Ručník,
plavky, proutěný košík, kudla rybička, mapa a v
hlavě všechna místa, která jsme se v průběhu roku
rozhodli navštívit. Obezřetní myslí i na nepřízeň
počasí, přibalí náhradní ponožky a dětem pláštěnku.
Počasí totiž umí být jako na houpačce. To letošní ale
spíše připomíná horskou dráhu. A někdy tobogán.
Na tak extrémní situace, jakými je tornádo, se v našich končinách připravit nedokážeme, ba na ně ani
nepomyslíme. Ale pomýšlíme na ty, které postihlo.
Novodobé báby kořenářky si užívají právě kvetoucí lípy a jiná přírodní léčiva, suší byliny, z nichž
lze spolehlivě uvařit odpuzovač slimáků, repelent proti komárům či postřik na mšice. O svatojakubské noci trhané nezralé ořechy již na oknech pilně pracují ve sklenicích od okurek spolu
s kořením, aby bylo co upíjet o Vánocích u kamen.
Chroustci či co je to za letní havěť berou svým neohrabaným útokem lysolajské i jiné návštěvníky
zahrad, které o vlahých letních večerech slouží jako
debatní kluby. Jeden nemusí být detektiv, aby zjis-

til u koho grilují maso a kde vsadili na špekáčky.
Neboť buřt na ohni pečený má vůni nezaměnitelnou.
Prázdninové víkendy svou zvukovou kulisou připomínají odpoledne na koupališti z dob, kdy jsme byli
malí. Děti dovádějí a ječí, dospělí zpoza slunečních
brýlí a zpod slamáků ospale pozorují, zda se něco
kolem šustne a tajně doufají, že nikoliv. Komu by se
chtělo opouštět oblíbené místo ve stínu letité vrby.
Horké letní dny zkrátka přejí lenošení, koupání a snění.
Přesto po období nucené nečinnosti na trať Lysolajského běhu vystartovalo 145 natěšených sportovců.
Časy byly „mistrovské“, kolektivní i individuální nálada dobrá, k večeru povznesená. A tak to má být.
Komu se nechce do víru velkoměsta, zajde za kulturou jen tak v trepkách do našeho letního kina.
Kdo zatouží po osvěžení, přeběhne těch pár metrů
k bazéně. A kdo je přes tropické teploty neposedný,
může vyrazit na kolo nebo na hřiště. Zvláště pak
30. července, kdy bude v pískovně „odhalen“ monumentální historicky nejmladší a zároveň i nejstarší přírůstek v naší galerii, srstnatý nosorožec.
Mnozí již ho chodí okukovat a dělají
dobře. Vy, kdož jste ho ještě neviděli, určitě
přijďte. Vypadá jako by tam byl odjakživa.
Projekt na Dolině už má jasné obrysy. Nové Město
mají všude možně, my máme Město jinak. Budoucí
obyvatelé už vědí, jak budou vypadat jejich vysněné
příbytky, ale stále ještě neznají svoji novou adresu.
Variant, jak pojmenovat nové ulice v této lokalitě se nabízí hned několik. Kloníte se spíše
k názvosloví z botaniky, archeologie, kultury,
nebo máte úplně jiný nápad? Pak sem s ním.
Krásné voňavé léto vám všem!
Marie Štědrá
místostarostka

DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Start 13. ročníku Lysolajského běhu

Běželo se také kopcovitým terénem

Tým pořadatelů Lysolajského běhu

Pravé buřty na pravém ohni

Rozloučení se školním rokem

Starosta popřál dětem z naší MŠ krásné léto

Mistři zvonaři

Nová chlouba naší jednotky SDH
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elektrárna, která bude zčásti zajišťovat
zásobování objektu elektrickou energií.
Vlastní budova by měla být podle souZastupitelstvo se v nouzovém re- časných předpokladů dokončena do září
žimu konalo dne 21. 6. 2021. a v říjnu se budou ještě upravovat okolni
venkovní prostory. Doufáme, že se letos
Vzhledem k odložení záměru vý- podaří vše zcela dokončit a pracovníci
stavby nové lysolajské radnice došlo údržby již budou mít přes zimu důstojné
ke schválení prodloužení pronájmu zázemí.
samoobsluhy se současným provozovatelem Tuyenem Duong Trongem.

ZPRÁVY Z RADNICE

Poněkud stranou hlavní stavební činnosti vyrůstá v ulici Květová nová budova, která bude sloužit pracovnikům
údržby městské části jako zázemí, garáže
a dílny. Autorem projektu je společnost
PROGRES ATELIER, která je mj. tvůrcem
dostavby a nástavby zakladní školy v
Lysolajích. Na fotografii můžete nahlédnout do budoucí dílny se zvedákem pro
automobily. Součástí objektu bude soci- Na střeše nového komunitního cenální byt pro ubytování osob v nouzi a na tra je ve finále příprava realizace první
střeše bude zřízena malá fotovoltaická fotovoltaické elektrárny na obecním

DOLINA-MĚSTO JINAK
Navzdory nedostatku materiálu
a dlouhým dodacím lhůtám stále
zdárně pokračuje výstavba objektů
městské části – komunitního centra, bytového domu a mateřské školy.
Nejdále je stavba komunitního centra
prováděná společností Japsten s.r.o., budova je již pod střechou, můžeme se projít hrubou stavbou a postát v jednotlivých místnostech. Hrubá stavba objektu

bude v nejbližších týdnech postupně
osazována prvky technické vybavenosti
– vzduchotechnikou, rozvody vodovodu
a kanalizace a elektriky, a posléze budou
prováděny tepelné izolace. Bude zde
mateřské centrum, které zatím slouží
jako mezisklad trub vzduchotechniky.
Dále zde budou dvě ordinace a tři provozovny – doufejme že obchody. Podél
východní fasády budovy je již zřetelné
podloubí. Na podloubí bude navazovat komunitní zahrada. Stavba včetně

objektu v Lysolajích. Elektrárna bude
sestávat z 22 ks fotovoltaických modulů typu AEG, výkon elektrárny bude
9,9 kW. Vyrobená elektrická energie
bude spotřebovaná především v chodu
objektu a dále také bude možné převedení přebytků do distribuční sítě.
V současné době probíhá výběrové řízení na zpracování zcela nových moderních webových stránek městské
části, které budou obsahovat řadu
zlepšení a novinek, například rezervační systém na sportoviště v Denkrově pískovně. Jejich spuštění předpokládáme na podzim letošního roku.
Přeji vám všem co nejvíce pohody do
zbytku prázdnin a pevně věřím, že se v
pátek 30. 7. 2021 uvidíme na slavnostním
odhalení sochy nosorožce v Denkrově
pískovně a po prázdninách také na Lysolajském babím létě na hřišti u Zázračné
studánky.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

dokončené zahrady by měla být kompletně hotova do června příštího roku.
Úspěšně roste i bytový dům, největší
z obecních objektů, prováděný společností RSconstrust. Bude zde celkem
26 různě velkých bytů, každý byt bude
mít alespoň malou terásku a skladovací prostor. Zakázka bytového domu
obsahuje též úpravu náměstí a okolních zpevněných ploch. Jedná se o
velmi náročnou stavbu z hlediska složité koordinace s okolím stavby a návazností na další objekty ve výstavbě.
Mateřská škola prováděná společností
DEREZA s.r.o., financovaná z evropských
dotací, se asi nejvíce potýká s nedostatkem materiálu a opožděnými dodávkami. Věříme, že vše dobře zvládneme.
V průběhu června jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele sokolovny. Do konce prázdnin bychom
měli znát jméno vítěze výběrového
řízení a přesný termín zahájení prací.
Předpokládané zahájení výstavby
je v měsících září až říjen 2021.
K aktuálnímu průběhu výstavby
je možno stále říci, že vše běží dle
plánovaného har monogramu.
ÚMČ Praha-Lysolaje
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ZŠ JÁRY CIMRMANA
LYSOLAJE
Závěrečné hodnocení
školního roku 2020/2021
Již předchozí školní rok byl zásadně
poznamenán celosvětovou pandemií
koronaviru, která postavila školy před
výzvy, které jsme si předtím ani neuměli představit. Naděje, že nejhorší je
za námi a v tomto roce se vrátíme k
běžné výuce, se brzy ukázaly jako liché.
V září jsme sice zahájili víceméně bez jakýchkoli restriktivních opatření, ale záhy
došlo k závratnému zhoršení stavu. Je
zřejmé, že právě toto podcenění situace
s návratem dětí do školních lavic naší
vládou výrazně přispělo k velmi těžkému průběhu v následujících mnoha
měsících. Následoval tvrdý lockdown
celého státu s uzavřením škol, které fungovaly formou distanční výuky. Učitelé
byli se svými žáky v kontaktu na dálku
a museli si poradit s mnoha obtížemi
a úskalími tohoto způsobu vzdělávání.
Navázali jsme na zkušenosti z druhého
pololetí loňského roku a i nadále využívali platformu interaktivního webového
prostředí Moodle. Stále jsme se snažili
o co nejefektivnější využití dostupných

jící týden jsme se velmi často dozvídali
ve čtvrtek pozdě večer ze sdělovacích
prostředků a měli jen minimum času na
jejich zpracování, přípravu organizace
výuky a předání informací učitelům a
následně rodičům a žákům. Několikrát
došlo ke změnám vydaných opatření i
2x v jednom týdnu. Rozvrh hodin, který
běžně platí v nezměněné podobě celý
školní rok, se letos měnil třináctkrát a
po jeho přepracování, které není vůbec jednoduché, leckdy vydržel pouhý
týden. Z hlediska organizačního bylo
nejnáročnějším obdobím jaro s mnoha

možností a vyváženost on-line a off-line
obsahu. Koordinace všech činností školy
bez možnosti přímé komunikace mezi
vedením a učiteli byla samozřejmě také
velice náročná. K dalšímu prodloužení
kritické situace bohužel došlo lehkovážností naší vlády v období Vánoc.
Pro celé období celkového nebo částečného uzavření škol byly typické
naprosto nepředvídatelné změny jednotlivých opatření a jejich pozdní sdělování školám. O pravidlech na následu-

variantami rotační výuky, kdy se jednotlivé třídy ve škole střídaly a pro mnohé
učitele to znamenalo zvládnout kombinaci prezenční výuky souběžně s výukou
na dálku. Obrovské množství různých
variant vzdělávání je patrné z přehledu
školních akcí a změn, které v průběhu
školního roku nastaly. V těchto dobách
jsme si mnohem intenzivněji uvědomili, jak velmi si vážíme důvěry rodičů,
jejich vstřícné spolupráce a podpory.
Distanční vzdělávání bylo velice náročné

i pro žáky. Naprostá většina z nich si s
tímto způsobem výuky poradila velmi
zdárně, od školy a jednotlivých učitelů k
tomu měli velkou individuální podporu.
Několik a dětem škola zajistila k zapůjčení nové notebooky.
V závěru školního roku docházelo k
postupnému návratu dětí do škol za
přísných hygienických opatření. Málokdo si umí představit zvládnutí mnoha
týdnů běžné výuky bez možnosti odložit
roušku nebo respirátor po celou dobu
pobytu ve škole pro všechny zúčastněné.
Školy byly v této době také postaveny
před povinnost antigenního testování
žáků i zaměstnanců dvakrát týdně.
Testování, které do té doby prováděla
pouze specializovaná odběrová střediska, musely najednou zvládnout školy
samy s minimem prostředků, nedostatkem informací a omezeným počtem
volných pedagogických pracovníků.
Složitější to v tomto školním roce
měly krajní ročníky. Prvňáčci, kteří se
do školy těšili, si sotva zvykli na svou
třídu, školní režim, paní učitelku a
spolužáky, a už se museli podstatnou část školního roku učit na dálku.
Podobná situace je i u současných
druháků. Velmi obtížné to letos měli
také deváťáci, kteří se ke zkouškám
na střední školy připravovali doma.
Někteří využili nabídky individuálních
konzultací ve škole. Škola jim také zajistila možnost antigenního testování
před samotnými zkouškami. Všichni
nakonec u zkoušek uspěli a byli přijati
k dalšímu studiu na středních školách.
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Za této komplikované situace probíhal
ještě navíc zápis do prvních tříd, již podruhé bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí. I na to bylo třeba vytvořit
zcela nový systém. Počet zájemců o
naši školu opět překračuje naše kapacitní možnosti, takže pro rozhodnutí o
přijetí byla uplatněna přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích
a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje.
I přes veškeré obtíže však na konci školního roku můžeme prohlásit, že naše
škola, její učitelé i ostatní zaměstnanci v
tomto velmi těžkém období obstáli se ctí
a v rámci možností celou situaci zvládli.
V mnoha případech to bylo za cenu
maximálního úsilí a obětavého vynaložení mnohem většího množství energie,
než by tomu bylo při běžné prezenční
výuce. Za to patří všem obrovský dík.

školy. Rozhodli jsme se nepokračovat školy, úřadu městské části Praha-Lysolaje
nadále ve svých funkcích. Při ohlédnutí v čele s panem starostou, dětem, rodičům
zpět vidíme patnáct let, které byly na a všem, kteří se jakkoli na činnosti školy
jednu stranu velmi náročné, vyčerpáva- podíleli. Bez vás bychom to nedokázali.
jící a vyžadující obrovské množství úsilí,
na druhou stranu plné pozitivní energie,
krásných okamžiků, obohacujících mezilidských a kolegiálních vztahů a motivujícího pocitu ze smysluplné práce, který
nás držel nad vodou i v těžkých chvílích.
Jsme vděčni, že jsme mohli být přímými účastníky přerodu lysolajské
školy z nenápadné Popelky, které v
roce 2006 reálně hrozilo uzavření z
důvodu nízkého počtu žáků, v jednu
z vyhlášených škol místního regionu
s dobrou pověstí, pozitivní atmosférou, s krásně zrekonstruovanou budovou, nadstandartním vybavením a
s výsledky, na které můžeme být hrdí.

Od 1. srpna 2021 bude jmenován novým ředitelem školy Tomáš Zahoř. Jeho
zástupkyní se stane Daniela Benešová.
Oba jsou výborní a zkušení učitelé
Vyjádření odstupujícího vedení školy
naší školy a přejeme jim i celé škole
Jak jistě víte, po ukončení tohoto škol- Upřímné poděkování z celého srdce ná- úspěšné a šťastné pokračování příběhu.
ního roku dojde ke změně ve vedení leží učitelům a ostatním zaměstnancům
Dana Lukášová a Michal Hevák

MŠ PAMPELIŠKA

pouze pro předškoláky a jejich rodiče.
I přes všechny neovlivnitelné nástrahy
Celý červen se v naší školce točil okolo se odpoledne vydařilo, všichni se dobře
rozloučení s předškoláky. Připravovali bavili a naši předškoláčci nebyli o nic
jsme se pilně a téměř každý den tré- ochuzeni. Další dobrodružství děti čenovali nejen básničky na téma abecedy, kalo v následujících dnech, kdy měly
ale i písničky pro potěchu rodičů a také možnost přespat ve školce, projít si
našeho loupežníka Lotranda, kterého naučnou stezku a po jejím úspěšném
děti na podzim objevily v nedalekém konci získat lístek do večerního biografu
lese a celý rok se snažily při předškolních v naší školce. Promítala se samozřejmě
aktivitách nasbírat co nejvíce odměn, pohádka Lotrando a Zubejda! Mohlo by

jež se dají na pohádkovém kongresu
vyměnit za peníze a díky nim se Lotrando stane také školákem. Jediné co
jsme nemohli ovlivnit byla epidemidemiologická situace a možnost pořádání
venkovních akcí. Nakonec po konzultaci
s Krajskou hygienickou stanicí nám bylo
dovoleno uspořádat venkovní akci, ale

nýbrž i vybranými penězi ze školkové
sbírky. Když jsme za zábavou nevyjížděli
my, tak ona přijížděla za námi. Navštívilo
nás divadélko Koloběžka s Námořnickou pohádkou. Přilétli na naši zahradu
i draví ptáci se zajímavou přednáškou,
neslyšně se sovy vznášely dětem nad
hlavou a zábavný měsíc ještě zpestřil
Kouzelný Poník, který rozuměl lidské řeči.
A tak bych mohla psát dál a dál, protože čas v naší školce letí a z malých

se zdát, že mladší děti byly ochuzené, ale školkáčků nám odchází na školu naopak je pravdou. Během závěrečného chystaní, veselí a spokojení předškoláci,
měsíce jsme uspořádali celodenní vý- kterým z celého srdce všechny přejeme
let do Zvířátkova (farma Olešná), kde si další úspěšné roky ve zdraví a radosti
děti prohlédly nejen všechna domácí nejen ve škole, ale i v dalším životě.
zvířátka, ale i ta cizokrajná. Program byl S přáním pohodového času
obohacen o hry a výborný oběd. Zvířát- prázdnin vás zdraví Pampelišky!
kům jsme přispěli nejen naší návštěvou,
Kolektiv MŠ Pampeliška
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13. LYSOLAJSKÝ BĚH

kových kategoriích. Náročnou kopcovitou trať se startem i cílem u ZŠJC v
Ve čtvrtek 10. června 2021 se po dvou- Mateřské ulici zdolal v novém traťovém
leté přestávce zaviněné covidem usku- rekordu Michal Procházka ze SABZO
tečnil 13. ročník Lysolajského běhu. Praha v čase19:47 min, čímž překonal
Dopoledne tradičně zahajují dětské o 8 sekund svůj vlastní rekord z roku
kategorie předškolní a školní mládeže. 2019. V ženách zvítězila Andrea FranOd roku 2014 úvod závodu patří žákům tová z LIDL časem 25:22 min. Traťový
mateřské školy na trati 110 m. Po do- rekord z roku 2012 časem 22:17 min

cen vítězům jednotlivých věkových kategorií. Tradičně je vyhlašován nejstarší
a nejmladší závodník. Tím nejstarším byl
letos Josef Ulrich z Liga 100 Praha ve
věku 84 roků a nejmladším závodníkem
na trati 6 000 m byl Diviš Zapletal z Lysolají ve věku 6 roků. To je rozdíl 78 roků
- rekord je z roku 2014, kdy byl rozdíl
mezi startujícími 84 roků. Po vyhlášení

běhu každé dítě dostalo drobný dárek
a první tři v každé kategorii diplomy.
Vzhledem k dlouhodobému uzavření
škol v době pandemie coronaviru se
závod dětí naší ZŠJC - po dohodě s
vedením školy - letos neuskutečnil.
Podvečerní hlavní závod na 6 000 m
nebyl s počtem 145 startujících rekordní – rekordní byl v roce 2019 se
166 startujícími. Závodilo se ve 12 vě-

výsledků zamířila většina startujících
k ohni, kde si každý mohl opéct špekáčky a za doprovodu živé hudby kapely
Třetí dech hodnotit průběh závodu. Na
školní zahradě bylo živo až do pozdních
večerních hodin. Soudě podle ohlasů
závodníků, ale i diváků a pořadatelů lze
konstatovat, že třináctý ročník se vydařil.
Za to patří dík všem, kteří se na organizaci závodu podíleli. Miloš Šimon

NOVÉ LYSOLAJSKÉ ULICE
Výstavba na Dolině zdárně pokračuje,
o jejím průběhu přinášíme konkrétní
informaci na str. 3. Nově vzniklé ulice
jsou dosud bezejmenné a na svůj název
čeká i centrální náměstí. Ve spolupráci
s MHMP bude do budoucna zapotřebí
vše v lokalitě pojmenovat. Zatím máme
časovou rezervu, obracíme se proto
na vás, současné obyvatele Lysolaj se
znalostí reálií i historických souvislostí
s prosbou o spolupráci a dávku vaší
fantazie. Zároveň se zamýšlíme nad
názvy zrekonstruovaných silnic v lokalitě Zavážky. Dáváme vám tedy k úvaze,
jaká pojmenování by tomuto území
slušela. Své nápady na nový lysolajský
místopis, prosíme, pište či mailujte
(umc@praha-lysolaje.cz) na úřad naší
městské části nejpozději do 30.9.2021.
Těšíme se na vaše návrhy. Děkujeme.
ÚMČ Praha-Lysolaje

stále drží Kamila Gregorová z AC TEPO
Kladno. Je potěšitelná účast závodníků
Lysolaj, bylo jich 25, což je pokles proti
rekordnímu roku 2019, kdy byla účast 49.
Novinkou letošního ročníku bylo elektronické měření časů závodníků a pro
snížení počtu osob na startu se startovalo ve třech startovních vlnách s odstupem 10 minut. Pořadatelé velmi rychle
zvládli zpracování výsledků i předání
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POLICEJNÍ OKÉNKO
V tomto příspěvku bych chtěl připomenout některé podmínky týkající
se elektrokol a související přestupky.
Určující je vyhláška č. 341/2014 Sb,
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách.
V případě elektrokol jsou pro montáž

motoru rozhodující podmínky uvedené v příloze vyhlášky, a to následující:
Jízdní kolo může být vybaveno doda-

JSDH LYSOLAJE
Tento článek mohu začít velice radostnou zprávou. Konečně se vše podařilo
dovést do zdárného cíle a koncem měsíce června nám byla dodána nová velkokapacitní cisterna s označením CAS
30 S3VH 9000/540 Scania. Tento vůz
doplnil náš vozový park a my se můžeme radovat z toho, že všechna naše
vozidla byla vyrobena již v současném
tisíciletí a jsme tak vybaveni moderní

tečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola,
b) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
c) v případě použití spalovacího
motoru nebude mít takový motor objem válce větší než 50 cm³,
d) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/km,
e) montáž pohonného systému si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše
uvedené požadavky, považuje se pro
potřeby této vyhlášky nadále za jízdní
kolo. Pro účely této vyhlášky se jízdním
kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály,
která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem přímo od výrobce, tedy
je zde zásah do nosných částí dle přímo
použitelného předpisu upravujícího
schvalování dvoukolových, tříkolových a
čtyřkolových vozidel a dozor nad trhem.
Dále bych uvedl poměrně časté přestupky,
které mohou být řešeny přímo na místě.

1. neoprávněná jizda po chodníku,
2. jízda ve dvou na jednomístném kole
(koloběžce),
3. jízda osoby mladší 18 let bez ochranné
přilby,
4. jízda bez předepsaného osvětlení za
snížené viditelnosti,
5. jízda dvou a více cyklistů vedle sebe,
6. odstavení kola (koloběžky) na chodníku,
7. jízda po pěší zóně v případech, kdy
vjezd jízdních kol není do pěší zóny povolen.
Ve všech těchto případech může hrozit pokuta až do výše 2 000 Kč, ve
správním řízení až do výše 2 500 Kč.
Pokud elektrická koloběžka nebo motokolo nebude splňovat stanovené parametry, musí osoba pohybující se na
výkonnější elektrické koloběžce či motokole disponovat řidičským oprávněním.
Všem přeji krásné léto bez zranění či jiných komplik ací.
Vilém Petrů, strážník-okrskář

technikou, která splňuje náročné požadavky „novodobé“ požární ochrany.
Rád bych vás všechny, kdo čtete tyto řádky
také pozval na oficiální předání cisterny,
které by mělo proběhnout 4. září 2021.
Věříme v příznivý vývin situace s
epidemií a snad budeme moci vše
oslavit společně. Přesný čas a místo
konání oslavy budou ještě vyvěšeny na informačních tabulích MČ.
Na konci měsíce května naše jednotka
zasahovala hned 2x během jednoho

týdne. Jednou jsme na žádost občanů
provedli odchyt a následné vypuštění
srnce uvězněného v zahradě. Pár dní
poté bohužel u velkého požáru rodinného domu v sousedních Horoměřicích. Naši hasiči zde zasahovali společně s 13 dalšími jednotkami z Prahy
i Středočeského kraje. Tento zásah byl
vlivem vysokých venkovních teplot a
délky nasazení velice fyzicky náročný.
Na začátku měsíce června možná někteří
z vás zaznamenali účast naší cisterny na
akci „Dětský den s myslivci“ na střelnici
v Úněticích, kde jsme pro děti již tradičně připravili hromadu hasičské pěny.
Dále se také neustále zdokonalujeme v
naší činnosti. Standardně naše příprava
probíhá ve čtyřech cyklech podle aktuálního ročního období. Nyní nás čeká
příprava spojená především s likvidací
lesních a polních požárů, kterým pomalu
nastává sezóna. Naštěstí díky přízni počasí letos prozatím nepanují extrémní
sucha. Zatím nás naopak trápí spíše rozmary počasí v podobě silných bouřek.
Nastalo období letních prázdnin a dovolených. Přeji všem, ať si vše náležitě a
hlavně ve zdraví užijí a budu se těšit na
setkání 4. září při předání nové cisterny.
Václav Vojtěch, velitel SDH
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ZA HUMNY

Central Group oznámil, že hlavní architektkou nové bytové čtvrti Westpoint
v Ruzyni se stane Eva Jiřičná. Navrhne
tam osm bytových domů včetně vstupní
stavby s vertikálním parkem. Dušan Kunovský, majitel developerské společnosti, uvedl, že lokalita nyní prochází
procesem změny územního plánu
z výrobní funkce na funkci smíšenou.
„Projekt má podporu jak městské části
Praha 6, tak i IPR,“ podotkl Kunovský.
Sídliště v místech obřích skladů zeleniny, mezi ulicemi Vlastina a U Prioru,
by mělo projektovat nejméně 10 architektonických ateliérů, které společně navrhnou fasády bytových domů.
Celkem se zde v sektorech A a B bude
jednat o návrh více než 40 různých bytových domů v šesti městských blocích,
s řadou nebytových prostorů i bytů. Těch
by mělo být mezi 1 500 – 2 200. Celá
legrace je za 13 miliard a připravovaná
čtvrť by měla zabrat 15 a půl hektaru.
Autorem urbanistického řešení je architekt Jakub Cigler. Stavět by se mohlo
začít v roce 2023. Podle Kunovského
by se měla nová čtvrť stavět v pěti
etapách zhruba po 400 bytech. Nové
domy by měly mít převážně čtyři až
šest podlaží, maximálně osm podlaží.
Pražské metro jezdí od 15. července opět
do půlnoci. Praha, ROPID a pražský dopravní podnik (DPP) se rozhodly provoz
podzemky prodloužit v návaznosti na
růst poptávky a počty přepravených
cestujících v metru po dvacáté hodině.
Zahrada dejvického hotelu International se stane místem letního festivalu.
Až do 5. září se tady budou odehrávat divadelní představení a koncerty.
Festival zahájily v sobotu 19. června
divadlo S+H a Dejvické divadlo. V dalších dnech a týdnech tu dostanou
prostor také SEMAFOR, Divadlo Viola
nebo Sklep, těšit se můžete na koncerty MTO Universal, Nerez & Lucia,
Alice & Dan Bárta nebo Rybičky 48.
Festival DejVíce Praze je nový projekt
Nadačího fondu maléDivy a partnerů, část výtěžku ze sbírky poputuje na podporu týmu paliativní péče
dětských pacientů FN Motol, který
se ročně postará o přibližně 200 dětí.

Kromě divadel a koncertů se můžete tě- dohoda o odchodu Sovětské armády.
šit i na doprovodný program – autogramiádu sportovců Dukly Praha, společné Zoologická zahrada
sportovní fandění nebo komentované Neděle 22. 8. 2021
prohlídky budovy hotelu International, Ďábelský den v Zoo Praha – den plný
zapsané na seznam kulturních památek. soutěží
Soutěže zejména pro otce, strýčky či děV areálu Výstaviště Praha se aktuálně dečky o Ďáblovo pivo.
koná kompletní obnova, v rámci které 10:00 – 12:00 soutěž o nejrychlejšího
se podařilo zachránit také unikátní di- běžce v kategorii 18 – 35 let, 35 – 50 let,
vadlo Spirála. Od povodní v roce 2002 50 let a výše
objekt chátral. V těchto dnech si bu- Vítězové z jednotlivých kategorií budou
dovu k rekonstrukci převzala stavební vyhlášeni ve 12:30 u Vzdělávacího centra.
firma. Znovu otevřít by se divadlo Soutěže zejména pro maminky, tetičky
mělo ve druhé polovině příštího roku. či babičky o trička, zástěry, samolepky či
Z bývalé zkušebny navíc nově vznikne sešit na recepty.
druhý sál a zlepší se zázemí pro herce. 13:00 – 14:30 soutěž o nejoriginálnější
ztvárnění ďábla medvědovitého, fanSpolečnost KKCG Real Estate Group ze tazii se meze nekladou (malba, výšivka,
skupiny KKCG podnikatele Karla Ko- kresba atd.).
márka slavnostně otevřela kancelářské Přineste do Zoo Praha své výrobky, které
a obchodní Bořislavka Centrum v Praze posoudí odborná porota. Tři nejzdařilejší
6. Jeho stavba trvala tři roky, náklady do- získají za odměnu nový merch s ďábly
sáhly více než 3,5 miliardy korun. Kom- medvědovitými. Vyhlášení soutěže proplex se skládá ze čtyř budov ve tvaru běhne v 15:00 u Vzdělávacího centra.
nepravidelných skleněných krystalů.
Botanická zahrada
Ďáblova zahrádka
1. 7. - 31. 10. 2021
Vydejte se po stopách slavného lékaře
a alchymisty Paracelsa, který přesně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi jedem a lékem.
V Ďáblově zahrádce můžete obdivovat
řadu rostlin, které jsou významnými
zdroji léčiv, a zároveň se při nevhodném dávkování nebo způsobu použití mohou stát nebezpečným jedem.
Dozvíte se, co jedy z rostlin u čloPřed třiceti lety došlo k odchodu po- věka způsobují a proč jsou rostliny
sledních sovětských vojáků z území vůbec jedovaté, ale také na které
Československa. Mezi ulicemi Hrad- si dát pozor v našich končinách!
čanská a Dejvická nyní tento více než Výstava bude probíhat v jižní části zarok a půl trvající odsun připomíná hrady s názvem Ornamentální zahrada.
velkoformátová výstava fotografií
Dany Kyndrové a Jindřicha Štreita, Praha 6
připravená organizací Post Bellum. NAUTIS FEST
Na československém území se po 21. 8. ročník multižánrového festivalu
srpnu 1968 na základě vynucené do- Tradičně v Písecké bráně na Praze 6 prohody o dočasném pobytu vojsk usídlila žijeme 29. srpna od 14 do 20 hodin netakzvaná Střední skupina sovětských zapomenutelné odpoledne!
vojsk, která čítala přibližně 75 tisíc Pro ty nejmenší zazpívají Čipervojáků, disponujících těžkou techni- kové a Lumpína, pro starší děti je
kou i letectvem. Téměř okamžitě po připravena interaktivní show Prťáci,
17. listopadu 1989 se začal stupňovat rodiče si zatančí v rytmu funky
tlak na jejich odchod a následně byla s kapelou Filip Zangi & PURPURuzavřena československo-sovětská
f.
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SOKOL LYSOLAJE

při derby Lysolaje - Suchdol. Přestože 2010-2015. V případě zájmu napište na
jsme o poločase prohrávali 0:1, email sokol.lysolaje@seznam.cz nebo
nakonec se nám i díky podpoře našich kontaktujte přímo hlavního trenéra mláfanoušků podařilo utkání otočit a deže Petra Kučeru na telefonu 773 143255.
zvítězili jsme 4:2. O naše branky se Od nové sezóny jsme změnili hrací
postarali dva dvougóloví střelci Ště- den z neděle na sobotu s tím, že před
pán Kletečka a Matouš Schierreich. dospělými budou mít předzápasy oba

Vloni jsme po mnoha letech otevřeli
nové fotbalové hřiště v Lysolajích a
měli velké plány. S přípravkami pro
děti, starou gardou a fotbalem v
Lysolajích jako takovým. A ejhle...
člověk míní, život mění. Na několik
měsíců se běžný život úplně zastavil, pokračování rozehrané sezony se
postupně odkládalo až bylo nakonec definitivně rozhodnuto, že se nic
dohrávat nebude a celý ročník byl
anulován. Ale co už, život jde dál a my
jsme zase zpět a začínáme znovu.
Jakmile to situace na jaře jen trochu
dovolila, šli jsme do toho, neboť
není čas ztrácet čas. Děti i dospěli 2x
týdně pravidelně trénovali, mistráky
jsme nahradili přáteláky a v bufetu Od 16. srpna máme naplánovaný týjste si opět mohli dát o poledni kávu s denní fotbalový kemp pro děti, jehož
koláčem.
součástí budou i výlety po okolí
Přestože nebyla jarní sezóna příliš a další aktivity. Založili jsme další
dlouhá, i tak jsme si ji užili a konec dětskou věkovou kategorii, k mladší
zakončili řádnou rozlučkou. Děti si za- přípravce a školičce pro nejmenší
hrály pořádný match proti maminkám, přibylo mužstvo starší přípravky. Stále
tatínkům, trenérům a i po ukončení je možno přihlašovat děti do našich
celé akce se balónu a hřiště nehodlaly mládežnických týmů - hledáme chlapce
vzdát. Mnoho z nich pak fandilo ještě ročníky 2011-2015 a děvčata ročníky

přípravkové týmy. Muži se týden před
začátkem soutěže zúčastní suchdolského Memoriálu Jaroslava Doubravy a v
sobotu 14. 8. již začínáme prvním mistrákem. Od 17:00 přivítáme na našem
hřišti Březiněves B. Přikládáme seznam
domácích utkání našich týmů, jak jsou
naplánovány. Těšíme se na vás na hřišti.
Radek Schierreich

10

Lysolajský zpravodaj 7 / 8

FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY MČ

Milé fotografky, milí fotografové!

Pondělí 9. 8. 2021

Z mnoha příspěvků na téma Zpátky do formy, jež dorazily do redakce Lysolajského
zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujalo soustředění před
startem od Miloše Šimona. Gratulujeme
k vítězství. Věcná cena od Městské části
Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

ul. Mateřská

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Úterý 31. 8. 2021
14:00 - 18:00 hodin

Pondělí 16. 8. 2021

Sidlištní 245/18a

Dolina x Do zátiší

Pondělí 23.8. 2021

Úterý 21. 9. 2021

ZO V Háji
14:00 - 18:00 hodin
Pondělí 30. 8. 2021

ul. Dolina, otočka MHD

ul. Hřebenová

BIO KONTEJNERY MHMP
Pondělí 6. 9. 2021
Nad Podbabskou skálou x K Vinici

Pondělí 13. 9. 2021
Lysolajské údolí u č.p. 115
V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:
Letní kratochvíle
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.

Sobota 18. 9. 2021
13:00 - 16:00 hodin
ul. Štěpnice - horní ulice u ČZU

Pondělí 20. 9. 2021
ZO Zavážky - prostřední ulice

Sobota 2. 10. 2021
13:00 - 16:00 hodin

Pondělí 27. 9. 2021

ul. Hřebenová u č. p. 181

Lysolajské údolí proti č.p. 62 (u biootopu)

Pondělí 4. 10. 2021

Sobota 16. 10. 2021

Laťka x Květová
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. 9. 2021 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 15. 9. 2021
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

13:00 - 16:00 hodin
Přistavení vždy od 08:00 do 10:00 hodin.

Lysolajské údolí proti č.p. 62 (u biootopu)

PÁLENÍ BIOODPADU

palivo na otevřeném venkovním ohništi. V
tomto případě nejde o pálení odpadu, ale
paliva. Bioodpad se přednostně kompostuje.
Pokud občanné vlastní 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.

Chtěli bychom opět upozornit, 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
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NOVÝ ZVON PRO KAPLIČKU
Po ukončení veřejné sbírky na nový zvon
v kapličce k 31. 12. 2020 jsme v Lysolajích
připravili náměty na výzdobu zvonu a následně začala firma Zvonařství Votruba
v Myslkovicích s přípravou formy pro
odlití zvonu. Samotné odlití zvonu se
uskutečnilo 3. června. V současné době
se pracuje na povrchových úpravách
zvonu. Zvon bude představen veřejnosti
na akci „Zahradník roku“ v sobotu 11.
září 2021 a následně další víkend bude
zvon zavěšen. Přesný čas slavnostního
zavěšení zvonu bude předem oznámen.
Miloš Šimon

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Vladimír Vaněk - 70 let
Paní Emilie Kohoutková - 93 let

Paní Blanka Svobodová - 70 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Paní Hana Heráňová - 85 let

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví

Paní Miroslava Kubínová - 91 let

do dalších let.

od 14:00 hodin
na hřišti u Zázračné studánky
Pozdně letní program pro děti i dospělé

Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2021
Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč
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!

Letní kino Lysolaje

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

P RO G R A M S R P E N 2 0 2 1
ZAČ ÁT E K P Ř E D S TAV E N Í O D 2 1 . 3 0 H O D I N

5 . 8 . Bábovky / ČR od 21.30 hod.
1 2 . 8 . Rambo: Poslední krev / USA
od 21.30 hod.

1 9 . 8 . Matky / ČR od 21.30 hod.
2 6 . 8 . Pulp Fiction / USA od 21.30 hod.
2 . 9 . Prvok, Šampón, Tečka a Karel / ČR
od 21.30 hod.

DEKY, SEDÁKY A OBČERSTVENÍ S SEBOU!

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
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