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ážení Lysolajští, léto má být podle nepsaného
novinářského zákona tzv. okurkovou sezónou,
kdy se nic moc neděje a člověk se může soustředit
na sebe, své blízké a zážitky z dovolené. Některá
léta vešla do dějin jako výjimka potvrzující pravidlo.
2002 ničivé povodně. 2022 ničivé požáry. Právem
můžeme být pyšni na to, že „vesnice“ o přibližně
1 500 obyvatelích zřizuje jednotku hasičů, kteří se v
obou případech podíleli na záchraně životů, zdraví i
majetku. Slovo v tisku psané by mělo být stručné, informativní a nedávat prostor ke spekulacím. Všichni,
kdo se o dění v Lysolajích zajímáte víte, že na úřadu
naší městské části došlo k personálním změnám.
Na 25. zastupitelstvu městské části Praha-Lysolaje
byl odvolán starosta a novou starostkou byla jednomyslně zvolena Ing. Dana Malečková, která se
ihned pustila do práce se zodpovědností a vervou
jí vlastními. Jednalo se o opatření nezbytné k tomu,
aby byl zajištěn bezproblémový chod úřadu a nedošlo k ohrožení probíhajících staveb a již rozběhlých
projektů. Těší nás, že co nevidět můžeme veřejnosti
představit hned tři nová díla, která budou, doufejme
dobře, sloužit lysolajským občanům. Tedy jedno
primárně občánkům, protože od září vstoupí do
provozu nová mateřská školka. Paní ředitelka, která
bude mít na starosti nyní obě budovy školky, sestavila pro naše nejmenší další kvalitní tým a všichni
doufáme, že se děti budou od první minuty cítit ve
školce jako doma. Kdo si chce udělat představu,
jaký bude výhled z balkonů v nových obecních
bytech či na vlastní oči vidět, jak se ze staveniště
vylouplo v celé kráse komunitní centrum, ať si udělá
čas a přijde na komentovanou prohlídku dne 15.
9. 2022 od 17:00 hodin. Kdo chce jen tak lenošit
nebo naopak sportovat či hledá nějaký kulturní
zážitek už má dávno v malíčku návštěvní řád Denkrovy pískovny a program letního kina. Návštěvnost
zvláště letního kina je veliká a zájem nás velmi těší.

Na návštěvníky lysolajské pláže čeká překvapení v
podobě převlékací „kabinky“. Doufáme, že tímto
pomine nešvar převážně mimolysolajských koupání chtivých, kteří se nerozpakují promenovat se
po vsi v plavkách, ať už jejich těla vzbuzují zájem,
závist či pocity minimálně smíšené. Ač je to krajně
nemilé a Slunce se nám snaží podsouvat iluzi nikdy
nekončícího léta, s prázdninami už je to nahnuté.
Ve výlohách všech papírnictví nás lákají ke koupi
školních potřeb za bezkonkurenční ceny a maminky
mrňat nejmenších i o trošku větších dobře vědí, co je
to zkoušet třikrát za odpoledne zbrusu nový školní
batoh. Kdysi nenáviděný slogan Hola, škola volá!
v dnešních dětech už nevoli nevzbuzuje. Naopak.
Po nepříjemných kovidových prázdninách si ty letošní svobodně užily a protože v naší škole vládne
nejen respekt k autoritě, ale i touha něčemu novému se naučit, klid a pohoda v přátelské atmosféře, těší se nejen na spolužáky a na přestávky, ale
i do hodin a na oblíbené kantory. A na podzimní
a zimní a jarní prázdniny, pochopitelně. Dospělí,
kteří už mají většinou po dovolené, si s diářem v
ruce zopakují termíny státních svátků v naději prodloužených víkendů a v myšlenkách se přesunou k
volnu vánočnímu. To bychom ale hodně předbíhali.
Ještě nás čeká babí léto a s ním soutěž o nejlepšího
lysolajského zahradníka, zanedbat nesmíme ani
chuťové pohárky, tak ať se stoly se soutěžními koláči 3. 9. 2022 na volnočasovém hřišti u Zázračné
studánky prohýbají. Ještě předtím, konkrétně 27.
srpna, jste našimi hasiči všichni zváni na oslavu
130. výročí založení lysolajského hasičského sboru.
Pro zklidnění mysli doporučuji vydat se dne 18.
září na Mariánskou pouť. Jistě nejdůležitější akcí
nadcházejícího podzimu budou 23. a 24. září komunální a senátní volby. Přeji všem příjemné dny,
šťastnou ruku a zodpovědný výběr u volební urny.
Marie Štědrá

DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Prvni Sportovní den mládeže v Denkrově pískovně

S olympijským vítězem se nefotíme každý den

V šatně nové školky bude brzy živo

Návrh interiéru vstupní haly společenského domu Dolina

Kameny + interiérové lavice

Komunitní centrum - zázemí pro všechny generace

Zajímavě řešená komunitní zahrada

Nové agility na Vinici - zábava pro celou rodinu

Konec body shamingu na veřejnosti
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha-Lysolaje se konalo ve dnech 20. 6. 2022 a 27. 7. 2022.
Zastupitelstvo odvolalo z funkce starosty pana Ing. Petra Hlubučka a jmenovalo starostkou Ing. Danu Malečkovou, která dosud vykonávala funkci
1. místostarostky. Ing. Petr Hlubuček
není v současné době schopen zastávat práci spojenou s funkcí starosty. Z
tohoto důvodu bylo nezbytné za účelem řízení Úřadu městské části Praha
– Lysolaje zajistit změnu v personálním
obsazení funkce starosty. Situace se
běžného provozu ÚMČ Praha-Lysolaje nedotkla, můžete tedy přijít své
záležitosti vyřešit tak, jak jste zvyklí.
Byly zpracovány a schváleny připomínky
městské části k připravovanému Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy. Schválené
připomínky jsou cíleny tak, aby zůstal
zachován jedinečný ráz Lysolaj a bylo
možné do budoucna prosazovat udržitelný územní plán a rozvoj tak, aby současnou zástavbu lemovaly plochy zeleně.
Připomínky také směřovaly proti plánované výstavbě nové letové dráhy, proti
které dlouhodobě Lysolaje vystupují.
Na začátku léta začaly dlouho očekávané demoliční práce v areálu bývalého Velazu. Po demolici krajních
budov pod svahem ulice Kovárenské
bylo odvezeno několik mohutných
kmenů pokácených stromů společností Lesy Praha, aby tyto kmeny byly
na pile upraveny a v dohledné době
budou vráceny do Lysolaj jako přírodní lavičky do Houslí či na louku pod
fotbalovým hřištěm při ulici Štěpnice.
Ze dvou obzvlášť mohutných kmenů
budou vyrobeny lavičky i s opěradlem.
Probíhající demoliční práce jsou samozřejmě nepříjemné pro nejbližší okolí
kvůli hluku a prachu. S investorem se
nám alespoň podařilo vyjednat, že bourací práce nebudou probíhat o víkendech.
Na tomto místě je nutno podotknout,
že podle platné legislativy je možné
provádět hlučné stavební práce i v sobotu a v neděli, resp. o svátcích v době
od 7-21 hodin, zatímco v pracovních
dnech dokonce v době 6-22 hodin.
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Dne 15. 8. začala demolice objektu
těsně sousedícího s vozovkou Lysolajské údolí - je to náročná fáze, ale výsledkem bude dvouproudá vozovka
a chodník, který značně zvýší bezpečnost chodců v tomto úseku ulice.
Během podzimu začnou práce na
podzemních částech stavby spojené s
přeložkou potoka tak, aby voda tekla
nadále po povrchu terénu, upraveným
korytem přes nový parčík. O dalším
postupu prací vás budeme informovat.

Na základě poptávky občanů se podařilo zajistit služby domácí péče. Nově
můžete požádat o pomoc např. s nákupy, úklidem, o doprovod k lékaři
nebo třeba na poštu, dovoz obědů
apod. V případě potřeby se neváhejte obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje.

POZVÁNKA
PROHLÍDKA OBECNÍCH STAVEB

Dvouměsíčník Lysolajský zpravodaj

Pokračujeme samozřejmě v úspěšných
promítáních v našem letním kině v atriu
ZŠ Lysolaje. Do konce letošní kinařské
sezóny nás čekají ještě tato promítání:
• 1. 9. Tajemství staré bambitky 2
Schválilo se poskytnutí účelových do- •
8. 9. Myši patří do nebe
tací pro TAJV, z.s., ve výši 10 000 Kč Obě filmová představení buna pořádání Sportovního dne mlá- dou zahájena ve 20:00 hodin.
deže, který se uskutečnil 13. 6. 2022
a pro Sbor dobrovolných hasičů Lyso- V pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. se u nás
laje ve výši 48 000 Kč Kč na pořádání uskuteční dokonce trojnásobné volby.
oslav 130. výročí založení sboru, které Konkrétně volby do Zastupitelstva hl. m.
se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022. Prahy, Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje
a také do Senátu Parlamentu ČR. Volební
Připravili jsme pro vás ve spolupráci s místnost pro všechny občany Lysolaj
Městskou knihovnou v Praze opět tzv. bude tradičně umístěna v sále hasičské
výměnný soubor knih. Věříme, že vás zbrojnice na adrese Lysolajské údolí 113.
nejen novinky z knižního trhu, ale i výběr ze staré dobré klasiky potěší. I náš Přeji všem příjemné a prosluněné dny
vlastní knižní fond průběžně doplňu- a těším se na setkání s vámi při příležijeme a obměňujeme, tak neváhejte tosti nadcházejících společenských akcí.
a přijďte se začíst. Těšíme se na vás.
Ing. Dana Malečková, starostka

Vzhledem k dokončovacím pracem na
budovách občanské vybavenosti v lokalitě Dolina plánujeme pro všechny zájemce na čtvrtek 15. 9. 2022 od 17:00 hodin
komentovanou prohlídku staveb nové
mateřské školy, komunitního centra a bytového domu, na kterou jste všichni zváni.
Podrobnosti prohlídky budou brzy zveřejněny ve všech nástěnkách a na webových stránkách MČ Praha-Lysolaje.
.

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: 16. 10. 2022 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 2. 10. 2022

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
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ZŠ JÁRY CIMRMANA
Poslední květnový a první červnový
den se nesl ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí, kdy se všechny
třídy postupně zúčastnily bowlingového turnaje a náramně si hru užily.
Čtvrtá třída navštívila naši partnerskou
mezinárodní školu Riverside School v
rámci výuky Aj s projektem Žurnalista.
Svým stejně mladým kolegům naši žáci
kladli otázky o jejich školním systému,
zahráli si společně hru a prohlédli si jejich školu. Následně vše zpracovali do
projektu. Šestá třída 2. 6. navázala na
Zážitkový kurz s angličtinou a pozvala
zahraniční studentky z AFS, které jim na
výletě dělaly praktikantky, aby jim odprezentovaly svou zkušenost výměnných
studentek a základní informace a rozdíly
v jejich zemích (Francie, Španělsko, Itálie).
Večer pak spolu s paní učitelkou Hallett a
zahraničními studentkami 6. třída mohla
za odměnu za skvělé výsledky na kurzu
přespat ve škole. V tento den ožila škola
ještě vernisáží výstavy na téma Evoluce,
v níž bylo toto téma pod dohledem paní
učitelky Zavadilové zpracováno především žáky 3. třídy a 5. B. Prohlédnout si
bylo možné různé obrazy, keramiku a
nad hlavami se vznášely obrovské vážky.
Další den se žáci účastnili přednášky Ekosystémy – prales Afriky, při níž zástupce organizace
Green Life představil problematiku
ochrany lidoopů a deštných pralesů.
7. 6. zavítala 7. třída na Pražský hrad, kde
si pod vedením průvodce prohlédla interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, baziliky sv. Jiří a ani déšť
děti neodradil od prozkoumání Zlaté
uličky. O dva dny později si všichni od 1.
do 9. třídy zasportovali a zasoutěžili při
oblíbeném Lysolajském běhu, nádherná
atmosféra vzájemné podpory a fandění
povzbuzovala všechny k maximálním
výkonům, který se ještě zvýšil v průběhu
učitelské štafety.13. - 17. 6. absolvovala
2. třída a 5. B školu v přírodě v Rokytnici
nad Jizerou v penzionu Družba. Po celý
týden děti provázelo téma „Po pašerácké
stezce.“ Paní učitelky však nezapomněly
ani na výuku, která probíhala v dopoledních hodinách. Sportovní den mládeže
za podpory Úřadu Městské části Praha-Lysolaje proběhl 13. 6. v krásném areálu

Denkrovy pískovny, organizoval ho pan
Tomáš Váňa. Šlo o několik utkání mezi
smíšenými týmy dívek a kluků ze 3.- 8.
třídy ve sportovních hrách fotbal, frisbee,
florbal, házená a tenisových dovednostech. Z vítězného týmu se ve finále na
základě střelecké soutěže rozhodlo, kdo
pojede do Poděbrad na velké finále. Z
naší školy se probojoval Filip Skalník
(3. třída), Monika Číháková (6. třída) a
Otto Franta (8. třída). Ve středu 15. 6.
se žáci 3. a 4. třídy účastnili přednášky
na téma Prevence násilí. Přednášející si
povídaly s dětmi o věcech, které vadí při
komunikaci mezi lidmi. Po tomto úvodu
dámy dramatizovaly pohádkový příběh
zvířátek, kterého se staly děti přímými
účastníky a na vlastní kůži si prožily

to, o čem si v první půlce jen povídaly.
Letos naši deváťáci po dvou letech
nucené odmlky navázali na tradici
tvorby a závěrečné prezentace absolventských prací. Nesmlouvavou porotou a zároveň publikem jim byli žáci
5. – 8. ročníku a učitelé, kteří jim také
poskytli velmi cennou zpětnou vazbu.
Musíme konstatovat, že deváťáci zpracovali své prezentace opravdu bravurně. Autory těch nejlepších jsou:
Matyáš Kratochvíl, Jáchym Šíma, Matyáš Jiří Vojta a Daniel Vlk. Gratulujeme!
Na závěr školního roku šla sedmá
třída spolu se ZŠ Londýnská do
kina na Romea a Julii. Viděla, že
Shakespearův příběh je nesmrtelný,
ať už je zasazen do renesanční Verony
nebo do fiktivního jihoamerického
státu v mnohem modernějším období.
Den poté se zabývala vědou, a to na
letošním dejvickém Vědafestu, kde
m.j. vyslechla přednášku na Fakultě
elektrotechniky o pravdivosti internetu.
22. 6. zavítala 8. třída a polovina 9. třídy
do ČNB. Žáci navštívili novou expozici

Lidé a peníze. Mohli si prohlédnout
světový unikát v podobě zlaté mince
vyrobené Českou národní bankou v
rámci 100. výročí vzniku česko-slovenské
koruny. Stotřicetikilová mince z ryzího
zlata v nominální hodnotě 100 mil. Kč
je druhou největší na světě. Zbylá část
druhého stupně spolu s oběma pátými
třídami vyposlechla přednášku novináře,
spisovatele a fotografa pana Jaromíra
Marka na téma “Povídání o Velké Británii.”
Další den vyrazili druháčci s 5. A za včeličkami do Ruzyně. Děti měly možnost
seznámit se s rostlinnou bankou ČR, viděly políčka s nádhernými plevely, jako
je například luční mák, chrpa a další. Největší zážitek nastal přímo u včeliček, kde
nahlédly do úlů, ochutnaly med, pochovaly si trubce a seznámily se s životem
včel. Dalším dnem nabitým zážitky bylo
pondělí 27. 6., kdy se třeťáci a čtvrťáci
vydali vlakem do Hrusic po stopách kocoura Mikeše a jeho autora Josefa Lady.
Setkali se s Ladovým příbuzným, který
je provedl výstavou modelů domů starých Hrusic, jež vytvořil jeho otec. Též
zavzpomínal na svého prastrýce. Poté
všichni zavítali k rodnému domu Josefa
Lady. Po návratu se rozešli domů, aby se
v půl sedmé vrátili a zažili dobrodružné
přespání ve škole. Od pěti hodin školní
zahrada patřila paní učitelce Kratinové
a družinářce Markétě Vránkové, aby
se seznámily s budoucími prvňáčky, s
nimiž se od září budou setkávat téměř
každý den. V úterý 28. 6. se vypravila
8. třída na probádání tajů krásného
historického města, Kutné Hory, zde si
prohlédla chrám sv. Barbory, vydala se
pěšky do Sedlce do místní Kostnice a
katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Ve
středu se celá škola sešla v atriu školy,
kde došlo k vyhlášení nejlepších absolventských prací 9. třídy, z každé třídy
byli odměněni nejvšestrannější sportovci a zlatým hřebem se stala rozlučka
s deváťáky. Ti dostali od ÚMČ dort, aby
si poslední okamžiky ve škole osladili.
Sladkou tečku obdržela i jejich třídní,
paní učitelka Janochová, kterou jí předala sama vítězka MasterChefa, Veronika
Danišová, známá pod jménem Besky.
Za zvuku hudby všichni vyprovodili deváťáky k jejich dalšímu důležitému kroku
v životě, jakým je přestup na střední
školu. Ať se jim daří.
Jana Skuhravá
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na louce a v lese. Se zahradou máme
ještě další plán, chtěli bychom postavit
Ohlédnutí…
venkovní učebnu, aby děti mohly na čer…za minulým školním rokem je pro stvém vzduchu pobývat i v rámci doponás, učitelky z Pampelišky, příjemné. ledního vzdělávacího programu nebo
Zůstane nám mnoho vzpomínek na kroužku Předškolák. K učení z přírody
období, které jsme všichni museli pře- nám pomohly také finanční prostředky
klenout tak, abychom směle vykročili na digitální technologie pro školy zísdál a pokračovali v načaté práci. Dnes, kané od MŠMT v rámci Národního plánu
když se zamyslím nad tím, co se nám obnovy. Pořídili jsme mikroskop s adappodařilo s dětmi zažít, jak pevné vztahy
s rodiči jsme vytvořili, jakou spolupracující a přátelskou skupinu si děti vybudovaly, můžeme si říci, že máme za sebou
úspěšný rok. S dětmi jsme si po pobytu
v přírodě užili (posunutý) Den dětí, který
jsme tradičně připravili spolu s trenéry z
Tatranu a T-REXEM. Divadelní soubor Koloběžka přijel děti rozesmát svým představením Zahradnická pohádka. Sklidili
jsme úrodu jahod a hrášku a připravili
záhonky na další sezonu. Máme velkou
radost, že nám pomalu rozkvétá hmyzí térem na telefon, propojitelný s tabletem.
louka, o kterou pečuje náš zahradník Děti tak uvidí na displeji to, co by složitě
Lukáš. Společně zahradu stále vylepšu- sledovaly jedním okem, budou si moci
jeme a plán, že zahrada bude pro děti všechno zvětšit, vytisknout a prozkoumístem nejen pro hraní, ale také místem mat. V srpnu končíme dotační program
podnětným, se nám celkem daří. Děti Šablony III, v rámci kterého jsme uskunás těší tím, že rozeznají druhy ptactva tečnili projektové dny, setkávání s ropodle zpěvu, poznají druhy rostlin a učí diči a zaměstnali jsme školní asistentku,
se vztahu k přírodě. Nezaleknou se dlou- které tímto moc děkuji za spolupráci. Za
hých procházek a hraní si bez hraček zbylé finanční prostředky jsme nakoupili

mnoho výtvarného materiálu. Poslední
akcí před odchodem na prázdniny bylo
všemi oblíbené loučení s předškoláky
spojené se zahradní slavností. Na společné odpoledne se vždy všichni pečlivě
připravujeme. Děti krátkým programem
přivítají hosty, kamarádi vyzdobí školku,
rodiče připraví ročenku a paní učitelky
knihu na památku s věnováním. Do
školy předáváme děti, které jsou připravené učinit další důležitý krok v životě…
Pampelišku také čeká po prázdninách
nový životní krok. Otevřeme druhou
dvojtřídní budovu MŠ. Nyní již připravujeme vše tak, aby se dětem, rodičům i
novým paním učitelkám ve školce líbilo
a chodili do ní rádi. Přestože provoz v
prvních měsících budeme ještě dolaďovat, doufáme v trpělivost všech. Věřím,
že cíl máme všichni společný – vytvoření
místa pro hru, učení a vznik nových přátelství. Místo, které bude pro děti rozvíjejícím prostorem. Školku nevnímáme
jen jako místo pro děti, ale školku tvoří i
rodiče. V příštím roce se jejich řady rozšíří,
chtěla bych je více zapojit do života a
zahájit intenzivnější spolupráci. Pravidelně se setkávat, připravovat společné
programy, řešit připomínky a nápady. Za
pár dnů se opět všichni setkáme a budeme si vyprávět. Do té doby vám přeji
pěkné a klidné dny. Radka Zachová

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

Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2022
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
pétanquovém hřišti u Zázračné studánky!
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LYSOLAJE
V LETECH 2018 - 2022

i parametry pro hasičský sport a aktu- álu ještě dětské dopravní hřiště, které
álně ho nejvíce využívá hasičský dorost. bude sloužit k dopravní výchově dětí
V loňském roce se podařilo dořešit i zá- nejen z naší mateřské a základní školy.
zemí. Prostor byl vybaven krytým poV posledních čtyřech letech před námi sezením v altánu a ohništěm, kde lze
stála řada cílů, abychom dokončili roz- odpočívat po sportovním vypětí či posepracované projekty tak, aby vám slou- dět s přáteli pod širým nebem. Trochu tažily co nejlépe a přinesly vám rozmanité jemnou atmosféru jižní části umocňuje
možnosti sportovního či společenského dřevěná socha srstnatého nosorožce v
vyžítí v naší krásné městské části. S dovolením vám přinášíme přehled, co se v naší
městské části za poslední 4 roky odehrálo.
Revitalizace bývalé pískovny
Z úspěšně získaných dotací se podařilo
dokončit proměnu zanedbaného území
bývalé Denkrovy pískovny, kam byl dříve
zavážen různorodý odpad z celé Prahy,
ve víceúčelové sportoviště, kde mohou
individuálně i organizovaně sportovat
všichni návštěvníci bez rozdílu věku a

úrovně fyzické zdatnosti. Pro nejmenší
děti jsou zde organizovány příměstské
tábory, žáci základní školy si již zvykli na
pravidelné hodiny tělocviku, -náctiletí
a dospělí zde trénují hlavně v pozdních
odpoledních hodinách a po večerech
na jednom z nějvětších workoutových
hřišť v republice. Dokonce i několik nadaných sportovců se na našich nových
hřištích pravidelně připravuje na svoji
budoucí profesionální dráhu. Hasiči mají
k dispozici tréninkový pás, který splňuje

nadživotní velikosti, z jehož hřbetu je
nejen hezký výhled na celý areál, ale
nese v sobě i odkaz k dávné minulosti
našeho archeologicky cenného území.
Velká péče je věnována stromům, keřům a okrasným rostlinám, které byly
před čtyřmi lety vysázeny na svazích a
dnes již tvoří nádhernou kvetoucí kulisu a citlivě ohraničují celý komplex
od okolí. Svou fialovou barvou přitahují pozornost i terasy osázené levandulí. Vloni se uskutečnila první sklizeň
na lysolajské vinici, letos bychom se
měli dočkat i ochutnávky prvního vína.
Vybudování fotbalového areálu
TJ Sokol Lysolaje
Během let 2018 - 2020 se proměnil i další
neradostný kout na pomezí Suchdola a
Lysolaj, kde se již zabydleli naši fotbalisté. Konají se tu pravidelné tréninky a
zápasy, přes teplé období roku je možno
dát si zde po celý den něco malého k
jídlu a pití. Letos dokončujeme v are-

Zprovoznění letního kina v atriu ZŠ
Podařilo se nám spustit pravidelné
promítání letního kina v atriu ZŠ Járy
Cimrmana. Letošní sezóna má trvale vysokou návštěvnost a dělá nám velkou
radost, že se naše letní kino dostalo do
povědomí nejen lysolajských občanů.
Instalace úsekového měření
Na základě mnohých žádostí bylo
pro kontrolu rychlosti jízdy vozidel
v ulici Lysolajské údolí z finančních
prostředků získaných z programu
BESIP osazeno úsekové měření rychlosti, které zabírá vždy celou šířku vozovky a je zapojené do celoměstského
systému měření a vyhodnocování.
Lysolaje se staly jedinou tzv. malou
městskou částí, které se toto podařilo.
Mimoto od r. 2011 jsou osazeny radary,
které slouží jako informace řidičům.
Zpřístupnění školního hřiště
veřejnosti
V rámci dotačního programu hl. m.
Prahy jsme zřídili vstup pro veřejnost z ulice Mateřská na víceúčelové hřiště u základní školy, které tak
lze v současnosti v mimoškolní době
sportovně využívat zcela zdarma.
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Podpora JSDH Lysolaje
Ve spolupráci se členy SDH Lysolaje se
podařilo získat během posledních 4 let
na dotacích přes 11 mil. Kč, ze kterých
byla pořízena nejmodernější zásahová
technika, oprav se dočkala také hasičská zbrojnice a především bylo pořízeno
nové hasičské vozidlo SCANIA, které
bylo slavnostně předáno do užívání našim hasičům 4. září 2021.
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I u čerpací stanice je nově zřízen podzemní hydrant, který bude sloužit pro
odběr vody do cisterny hasičských vozů.
Pořízení nového zvonu do kapličky
Po kompletní opravě zvoničky Panny
Marie ve Starodvorské ulici v roce 2018
se po dlouhé odmlce rozezvučel i zvon.
Na tradice bylo navázáno, ale protože
původní zvon nebyl vyroben ze zvonoviny a neměl optimální zvuk, proběhla
v roce 2020 veřejná sbírka doplněná
příspěvky dalších donátorů a v říjnu
2021 byl osazen nový zvon. Slavnostní
události se účastnil tehdejší kardinál
Dominik Duka, který zvon požehnal.
Po tomto důležitém aktu zazněly litanie za významné oblasti lysolajského
života. Například „Za Lysolaje prosíme,
abychom všichni žili ve vzájemné
shodě a úctě a jeden druhému rádi pomáhali“ nikdy nepozbyde důležitosti.

Spolupráce s místními spolky
Ve spolupráci s místními spolky se nám
podařilo nejen pořádat velké množství
společenských akcí, ale také získat z
grantových programů hl. m. Prahy přes
1,3 mil. Kč na podporu životního prostředí,
jako jsou nové výsadby a údržba těch
stávajících a také přes 350 000 Kč na činnost sportovních spolků v městské části.
Oprava záložního zdroje pro zálivku
Ve spolupráci s hl. m. Prahou byl odstraněn původní objekt čerpací stanice v
Houslích a podařilo se vybudovat objekt nový, který skrývá jednak čerpací
stanici a jednak malý sklad pro potřeby
městské části. Rovněž okolí vodojemu
bylo nově upraveno, včetně nového
oplocení. U vodojemu je nově zřízen
podzemní hydrant, užitková voda bude
využívána v případě výpadku závlahového systému v parku Dolina či jako záložní zdroj při nedostatku zálivkové vody.

Digitalizace úřadu městské části
Z dotačního programu EU - Přívětivý
úřad se nám podařilo získat finanční
prostředky na digitalizaci našeho úřadu.
Instalována byla nová elektronická
úřední deska na budově úřadu a také
na budově komunitního centra v lokalitě Dolina, která bude zprovozněna po
kolaudaci budovy. Dále byly zhotoveny
zcela nové webové stránky městské
části, které by měly občanům co nejvíce ulehčit jejich komunikaci s úřadem.
Vybudování nových obecních garáží
Z finančních prostředků získaných z
dotací na podporu budov s adaptací
na změnu klimatu se podařilo v letošním roce dokončit a uvést do provozu budovu zázemí pro pracovníky
údržby městské části. V budově jsou
kromě hygienického zázemí dílna, garáže, sklady, služební byt pro potřeby

např. kalamitní situace. Provoz celého
komplexu je ekologický a navíc pro
naši městskou část i ekonomicky šetrný,
protože stavba si celých 30 % svých
energetických nákladů vyrobí sama
díky fotovoltaické elektrárně. V rámci
významného nárůstu ploch pro údržbu
byla pořízena též nová technika pro
údržbu komunikací a péči o obecní zeleň.
Výstavba občanské vybavenosti
Dolina-Město jinak
Na podzim 2019 byly zahájeny práce v
lokalitě Dolina stavbou komunikací a inženýrských sítí. V rámci akce bylo provedeno nové napojení zahrádkové osady v
oblasti Štěpnice na přípojku vodovodu,
jelikož původní napojení bylo v havarijním stavu. Roky 2019 a 2020 proběhly
ve znamení složitých výběrů zhotovitelů
jednotlivých staveb a ke konci roku a na
začátku roku 2021 byly zahájeny stavby
občanské vybavenosti v režii městské
části – Komunitní centrum, Bytový dům a
Mateřská školka. Stavby běžely poměrně
plynule i přes nepřízeň okolností, dvou
kovidových uzavírek a následně válečné
krizi, jež se ve stavebnictví projevují nedostatkem materiálů a významným prodloužením dodacích lhůt úplně všeho.
Objekty komunitního centra, MŠ a budovy s obecními byty by se měly v nejbližších měsících kolaudovat a do roku
2023 zbývá dokončit stavbu „sokolovny“.
Během podzimu budou také upraveny
nové zelené plochy – park a náměstí s
fontánou. Na střechách komunitního
centra a mateřské školky budou ještě
doplněny fotovoltaické elektrárny. Ještě
nás čeká nelehký úkol dobře nastavit a
udržet provoz jednotlivých objektů tak,
aby nová lokalita obohatila život v Lysolajích a usnadnila přístup ke službám.
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel
bude zajištěn i častější provoz autobusů.
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ZA HUMNY
Podoba dostavby Vítězného náměstí
v Praze 6 vzejde z mezinárodního soutěžního workshopu, který bude v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Vítězný návrh by měl
být znám v červnu 2023. Zástavbu nyní
nezastavěné části náměstí plánuje konsorcium Fourth Quadrant, tedy sdružení
firem Penta Real Estate, Sekyra Group
a Kaprain. Na pozemcích mezi ulicemi
Evropská a Jugoslávských partyzánů
by měly vzniknout kanceláře, obchody,
bytové prostory a nová budova Vysoké
školy chemicko-technologické (VŠCHT).
Porota nejdříve vybere šest až deset uchazečů na základě přihlášky do
soutěže. Vybrané týmy připraví koncept a poté architektonický návrh
zástavby. Následně do druhého kola
postoupí tři až pět ze soutěžících vybraných v prvním kole. Finální návrh
by měl být znám příští rok v červnu.
Všichni budou muset respektovat ve
svých návrzích původní urbanistickou
koncepci náměstí z roku 1924 navrženou architektem Antonínem Engelem.

do prostředí, které zahrnuje mimo jiné
i přírodní park Trojská kotlina. Lanovka
má zajistit chybějící přímé propojení
mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než
vznikne plánovaná tramvajová trať s
novým mostem v Troji. Na více než
dvoukilometrové dráze město plánuje
stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Má být
schopná za hodinu přepravit až 2300 lidí.
Odhad nákladů na výstavbu jsou podle
dřívějších informací dvě miliardy korun.

Rekonstrukce divadla Spirála na pražském Výstavišti pokročila do další fáze.
Původně panoramatické kruhové kino,
později přestavěné na divadlo, se promění v multifunkční prostor Nová Spirála, který nabídne nejen samotný kruhový sál s unikátním otočným jevištěm
a sezením pro více než 750 diváků, ale
také přidaný sál pro menší hudební, divadelní nebo taneční vystoupení. Nová
Spirála by se veřejnosti měla otevřít již
v prvním pololetí příštího roku. Kompletní renovace stojí více než 200 milionů korun Vedle hlavní scény divadla
Spirála vznikla také malá scéna, která
byla původně zkušebnou. Nyní tento
prostor nabídne možnost vystoupení
Lanovku z pražské Podbaby do Boh- pro menší divadelní spolky, začínající
nic navrhnou architekti z londýnského hudebníky a menší kapely, různá tastudia William Matthews Associates. neční vystoupení nebo taneční večery.
Uspěli v architektonické soutěži, kterou V Nové Spirále se mohu diváci těna návrh tří stanic a pěti podpěr lanové šit zejména na rozsáhlou divadelní
dráhy vypsal pražský dopravní podnik. nabídku – činohru, muzikály, dětLanovka má zajistit přímé spojení mezi ská představení, operu, balet, panPrahou 8 a Prahou 6. Návrh podle poroty tomimu i další alternativní směry.
komplexně zapojuje prvky lanové dráhy Hudební produkce nabídne kon-

certy všech žánrů. Chybět nebudou ani speciální projekty, jako například světelné show propojené
s novým cirkusem, mappingem, projekcí
a 3D vizualizací. Prostory budou ale určeny také k pořádání firemních večírků
a soukromých akcí různého zaměření.
Zoologická zahrada
Sobota 27. 8. 2022, od 10:00 hodin
Loučení s prázdninami
Prázdniny sice končí, ale zábava
v Zoo Praha pokračuje! Přijďte
si užít den plný her a soutěží o
drobné odměny nejen pro děti.
• Ulovte tuleně jako medvěd lední.
• Spolupracujte jako lví smečka.
• Pokuste se napít jako žirafa.
• Vyřešte gorilí hlavolam.
Praha 6
53. Memoriál Luboše Tomíčka
Pondělí 26. 9. 2022 od 19:00 hodin
Závod patří mezi mezinárodní motocyklové soutěže a je nejstarším motoristickým závodem v Praze. Mládež
do 15 let má na akci vstup zdarma.

SPOLEK PC LYSOLAJE
Členové Pétanque spolku uspořádali na
hřišti u Zázračné studánky malý předprázdninový lysolajský turnaj. Všichni si
dobře zasoutěžili a hlavně se výborně bavili. V létě se po celé republice pořádají
turnaje, kterých se členové našeho lysolajského PC spolku pravidelně účastní. Většinou s nějakým pohárovým úspěchem.
Všechny, které zajímá hra v pétanque, zveme na hřiště u Zázračné studánky, kde
se v úterý a v pátek odpoledne konají
pravidelné tréninky. Těšíme se na vás.
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SDH LYSOLAJE
Naše účast v Hřensku
Ve středu 3. 8. po páté hodině ranní vyrazila naše jednotka z Prahy v koloně spolu
s JSDH Nebušice a JSDH Kunratice vystřídat část pražského odřadu do Hřenska.
Po příjezdu na místo jsme dostali přidělený úsek na severozápadním okraji
obce Mezná, kde jsme se v poměrně
strmém terénu s velkým množstvím
popadaných stromů celý den sou- Naše činnost v MČ
středili na dohašování skrytých ohni- Po větrné smršti koncem července
sek požáru, především v kořenovém jsme v Lysolajích odstraňovali strom
systému stromů, které by potenciálně padlý na rodinný dům. Ten jsme
mohly iniciovat nové plamenné hoření. odstranili pomocí lan a motorové
Zásah byl pro nás také náročný z toho pily a objekt předali zpět majiteli.

pohledu, že se jednalo o terén nepřístupný pro jakoukoliv techniku,
tudíž jsme museli ručně přinést
a připravit několik set metrů dopravního vedení, překonávajícího poměrně velké převýšení,
kvůli nutnosti zajištění dodávky
d o s t ate č n é h o
m n ož s t v í
hasební vody na potřebná místa.
Ve čtvrtek jsme dostali přidělenou novou oblast v okolí tzv. Mlýnské cesty,
rovněž nedaleko Mezné, kde jsme
stejně jako předchozí den dohašovali víceméně skrytá ohniska požáru.
Oproti předchozímu dni se však ale
jednalo ještě o něco strmější terén s
množstvím jak již popadaných, tak ještě
stojících, avšak pádem hrozících stromů.
Denní teploty navíc znovu atakovaly 35°C, takže se jednalo opět
o fyzicky velmi namáhavou práci.
Po ukončení naší činnosti v tomto
místě jsme ještě společně s velitelem
tohoto sektoru požářiště zkontrolovali celou oblast, již měl odřad pražských hasičů na starost a následně
jsme se vydali na cestu k domovu.
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V úterý 9. 8. v odpoledních hodinách byla naše jednotka vyslána s
CAS 24 Scania v počtu 1+3 k požáru
sušičky prádla v rodinném domě v
Lysolajích. Na místo události jsme
vyjeli spolu s HZS Praha a Hasičským
útvarem ochrany Pražského hradu.
Ještě před příjezdem profesionálních
jednotek na místo jsme, vybaveni dýchacími přístroji, pomocí jednoho vysokotlakého proudu uhasili hořící spotřebič a zamezili tak potenciálnímu dalšímu
rozšíření požáru a vzniku dalších škod.
Po návratu zpátky na základnu a
opětovném nazbrojení byla naše
cisterna opět zařazena do výjezdu.
JSDH Lysolaje
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FOTOSOUTĚŽ
Milé fotografky, milí fotografové!
Z mnoha příspěvků na téma Letní lenošení,
jež dorazily do redakce Lysolajského zpra-

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIO KONTEJNERY MČ

Úterý 13. 9. 2022

Pondělí 29. 8. 2022

14:00 - 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská

Aleny Trojanové. Gratulujeme k vítězství.

Pondělí 5. 9. 2022
ZO Zavážky - spodní ulice

vodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujal „lenošící“ motýlek paní

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

Úterý 27. 9. 2022
14:00 - 18:00 hodin

Pondělí 12. 9. 2022
ul. Květová

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)
Věcná cena od Městské části Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5.

Pondělí 19. 9. 2022
Úterý 11. 10. 2022
14:00 - 18:00 hodin

ul. Hřebenová (u č. 16)

Pondělí 26. 9. 2022

ul. Dolina, otočka MHD

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

BIO KONTEJNERY MHMP

Pondělí 3. 10. 2022

Sobota 27. 8. 2022
09:00 - 12:00 hodin
ZO Zavážky

Sobota 10. 9. 2022
09:00 - 12:00 hodin

ul. Mateřská

Pondělí 10. 10. 2022
ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 17. 10. 2022
ZO Zavážky - prostřední ulice

ul. Poustka
Pondělí 24. 10. 2022

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
Sobota 24. 9. 2022

s tématem:

13:00 - 16:00 hodin

Vzpomínka na prázdniny

Vítězní

fotografové

se

mohou

a

své

snímky

ul. Podholí

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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Úterý 4. 10. 2022, 18:00 - 18:20 hodin

Pan Ludvík Kraus - 80 let

ul. Hřebenová (u č. 16)

Paní Vlasta Pfeiferová - 85 let

těšit

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.
Fotografujte

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

Paní Miroslava Kubínová - 92 let

přineste

na Úřad městské části Praha-Lysola-

Úterý 4. 10. 2022, 18:40 - 19:00 hodin

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

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.
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OBECNÍ BYTY - INFORMACE

.
S radostí můžeme informovat, že se blíží
dokončení výstavby očekávaného domu
s obecními byty. Třípodlažní budova o
rozměrech cca 80 x 22 m je situována
zhruba uprostřed celé lokality Dolina –
město jinak, podélnou osou ve směru
východ – západ. Celková užitná plocha
je 1 730 m² a nachází se zde celkem
26 různě velkých bytových jednotek.
Každý byt je vybaven terasou, lodžií
nebo balkonem a sklepní kójí. Stavba
je realizována ze získaných prostředků z
Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy.
Dům je zděný, zateplený, s železobetonovými stropy a střechami, střechy jsou
provedeny jako zelené. Je hotové napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci
(splašky budou sváděny do jímky a přečerpávány do veřejné stoky), plynovod
(otop a příprava teplé vody jsou zajištěny
dvěma plynovými kotli) a elektrickou
energii. V suterénu se nachází technické
zázemí a sklepní kóje. V přízemí a prvním patře jsou byty v této struktuře:
• 10 bytových jednotek 1+kk o velikosti cca 35 m²
• 11 bytových jednotek 2+kk o velikosti zhruba 60 m²
•
5 bytových jednotek 3+kk o velikosti přes 70 m²
Z celkového počtu 26 bytových jednotek jsou čtyři jednotky (2 jednotky
1+kk a 2 jednotky 2+kk) připraveny jako
byty upravitelné pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace a dvě
jednotky (2+kk a 1+kk) jsou již rovnou
pro hendikepované občany připravené.
Pět z těchto celkem šesti upravitelných
jednotek využije hlavní město Praha
v rámci domluvené spolupráce hl. m.
Prahy a MČ Praha-Lysolaje. Městská část
tedy bude hospodařit s 21 obecními byty.
V minulém čísle Lysolajského zpravodaje jsme za účelem mapování zájmu o
obecní byty požádali případné zájemce
o zaslání nezávazné poptávky. Děkujeme všem, kteří svůj zájem deklarovali.
V současné době členové našeho zastupitelstva a zaměstnanci ÚMČ Praha-Lysolaje ve spolupráci s metodiky Magistrátu
hl. m. Prahy finalizují pravidla pro přidělování uvedených obecních bytů tak,
aby „Zásady pronajímání bytů MČ Praha
– Lysolaje“ mohly být předloženy zastupi-

telstvu ke schválení a žadatelé o obecní bude vedena na základě došlých oficibyty mohli podávat oficiální žádosti. álních žádostí na předepsaném formuRádi bychom vás seznámili se základ- láři, který bude uveřejněn na webových
ními parametry připravovaných zásad. stránkách městské části. Termín pro podání žádostí bude dostatečné dlouhý.
Obecní byty budou rozděleny
Každý žadatel musí splnit vstupní
do 3 kategorií:
kritéria požadovaná pro příslušnou
kategorii bytu. Zpravidla se týkají do•
Kategorie A: Jedná se o dostupné savadní bytové situace (velikost bytu/
a sociální bydlení (předpoklad rodinného domu, počet osob, hygi2-3 byty 1+kk) určené pro osoby, enické poměry), délky trvalého pokteré se ocitly v krajní bytové bytu v Lysolajích, popř. zaměstnání.
nouzi, případně jim bytová nouze Žádost bude zkontrolována po formální
akutně hrozí a tuto situaci nejsou stránce bytovou komisí, která může náschopny řešit vlastními prostředky sledně požadovat doplnění podkladů
ani jinak s pomocí městské části. popř. vyvolat místní šetření. Lhůta na
případné doplnění žádosti bude 30 dnů.
•
Kategorie B: Jedná se o služební Žádost, která bude splňovat formální
byty, byty v zájmu městské části náležitosti, bude bodově ohodnocena
pro zástupce vybraných profesí dle předem stanoveného systému, který
(předpoklad 3-4 byty, velikosti bude taktéž k nahlédnutí na webových
podle poptávky), žadatelé jsou na stránkách. Po tomto procesu bude žápronájem bytu navrhováni organi- dost předložena na program jednání Zazacemi, jejichž zřizovatelem je MČ stupitelstva MČ. Pokud ZMČ rozhodne
Praha - Lysolaje nebo hl. m. Praha. kladně o pronájmu bytu, bude žadatel
vyzván k vyzvednutí protokolu o pro•
Kategorie C: Jedná se o byty ústu- hlídce nabízeného bytu, a bude s ním
pového a startovacího bydlení, uzavřena písemná smlouva o nájmu.
které jsou určené jednak pro Počty bytů zařazených do jednotlivých
mladé začínající rodiny, které ne- kategorií nejsou pevně dané, lze je
jsou dočasně schopny řešit svou měnit podle potřeb poptávky a obsabytovou situaci jinak a také pro zenosti, a lze i měnit byty v rámci byseniory jako tzv. ústupové bydlení. tového domu, tj. přecházet z menšího
bytu do většího a naopak. Trvalé bydNájemní smlouvy se budou uza- lení v bytovém domě se předpokládá
vírat na jeden rok s případ- od ledna 2023. Komentovaná prohlídka
ným následným prodloužením. objektu pro veřejnost proběhne 15. 9.
Evidence žadatelů o pronájem bytů od 17:00 hodin, přijďte se podívat.

v neděli 18. září 2o22
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.

17:oo divadlo
Víťa Marčík
Bajaja

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
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