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čkoli sluníčko dosud hřeje ze všech sil, letní prázdniny jsou již minulostí. Právě k datu
5. září se ubíraly nejen myšlenky dětí, v předtuše
zahájení výuky, ale hlavně všech aktérů zatím nejrozsáhlejší investiční akce v MČ Praha-Lysolaje
za poslední roky. Máme za sebou náročné léto, v
němž jsme prožívali celou stavbu a nyní již máme
dílo pod střechou. Lysolajské děti zasedly do lavic
tak, jak jsme si předsevzali. Současně s vlastní
stavbou probíhalo také výběrové řízení na dodání
interiérových prvků. které by měly být nainstalovány do konce tohoto roku. Od ledna příštího roku
předpokládáme již ničím nerušený provoz jak školy, tak školní družiny. Další zdařilou akcí tohoto léta
je revitalizace pramene Lysolajského potoka a při-

Foto: Ing. Petr Hlubuček
lehlého okolí u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích. Počasí přímo vybízí k procházkám,
běžte se tedy podívat a posuďte sami. Vedle zmíněných akcí se samozřejmě průběžně věnujeme i
jiným důležitým projektům, jako je například revitalizace Denkrovy pískovny, bezpečnost silničního
provozu a další, ale o tom více v pravidelné rubrice na straně 3. S mnohými z vás jsme se setkali
při příležitosti Lysolajského babího léta, kde jsme
společně žasli nad výpěstky, titulní fotografie budiž
toho dokladem. Ač se současné teploty blíží tropickým hodnotám, nezbývá mi nic jiného než vám
popřát klidný barevný podzim. Ing. Petr Hlubuček
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zprávy z radnice
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje zasedalo dne 24. 8. 2016.
| Zastupitelstvo odsouhlasilo směnu pozemků parc. č. 286/8 o výměře 74 m²,
parc. č. 286/9 o výměře 25 m² a 286/10
o výměře 3 m², všechny k.ú. Lysolaje,
které byly odděleny z pozemku parc. č.
286/4 k.ú. Lysolaje, za část 5/8 (390,6
m²) pozemku parc. č. 496, k.ú. Lysolaje o
celkové výměře 625 m². Pozemek parc.
č. 496 se nachází v rozsáhlé znečištěné lokalitě v západní části naší městské
části. V průběhu času se z něj a okolních pozemků z důvodu neobhospodařování staly brownfieldy, které zarůstaly
náletovými dřevinami a vznikal na nich
nespočet černých skládek, staly se úkrytem bezdomovců. Z výše uvedených
důvodů bylo cílem MČ Praha-Lysolaje
tyto pozemky získat do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy naší
městské části, aby mohly být pozemky
sceleny a revitalizovány. Po zvelebení
této lokality je zde plánováno vytvoření sportovního zázemí pro občany a
místní fotbalový klub TJ Sokol Lysolaje.
| Podařilo se nám získat finanční prostředky na výsadbu tří nových alejí. Během podzimních dní tak bude v
naší městské části vysázeno 35 velkoplodých ořešáků na mezi v horní
části zahrádkářské osady Laťka, dále
bude na začátku komunikace Poustka
za statky vysázena jednostranná alej
z více než 20 stromů - buků, dubů a
habrů a na pravé straně pokračování
ulice Poustka dojde k odstranění současných přestárlých hrušní a vysázíme zde lysolajskou sakurovou alej.
| V Základní škole Járy Cimrmana se
podařilo 5. 9. 2016 zahájit školní docházku v původní budově. Nová část
je stále ve výstavbě. Hrubá stavba je
hotova a nyní dochází k pokrývání střechy, práce se přesouvají do vnitřních
prostor. Brzy vznikne ještě spojovací krček mezi starou a novou budovou
a pobytové atrium. Stavební část by

Dostavba ZŠ pokračuje

měla být dokončena do konce listopadu a následně by měly být instalovány
interiérové prvky a zařízení. Pokud stavební firma dožene vzniklé zpoždění,
tak dle plánu do konce roku otevřeme
i novou část budovy. Jak jsme vám již
sdělili, rádi bychom vám poté novou
část představili při dni otevřených dvěří.
| Díky úsilí ak. soch. Milana Váchy, Miroslava Valtra a dalších byla úspěšně
dokončena kamenická úprava pramene Lysolajského potoka a prostoru před
kapličkou Panny Marie Sedmibolestné.
Kromě zlepšení estetické stránky došlo k vyčištění pramene a zamezení
možnosti jeho dalšího znečišťování v
místech mezi jeskyní pod kapličkou a
výtokem. Na základě toho doufáme,
že se opět zlepší kvalita vody. Vyústění pramene je nyní provedeno z nerezu
v dostatečné výšce nad terénem a je
tak možno pohodlněji vodu z pramene
odebírat. Přijďte si pramen prohlédnout a posuďte sami současný stav.
| V neděli 18. 9. 2016 pak v rámci Mariánské pouti
požehná novému prameni kardinál Dominik Duka.

Pramen Lysolajského potoka
| Dne 24. 2. 2016 v sále hasičské zbrojnice proběhlo veřejné projednání plánovaných rekonstrukcí komunikací v
lokalitě Na Zavážkách a Poustka. Vzhledem k tomu, že bylo občany zásadně
připomínkováno veřejné osvětlení, došlo v realizační dokumentaci k úpravě
a veřejné osvětlení bylo z větší části
vyjmuto. Lampy tak budou instalovány pouze v části komunikace Poustka
mezi Lysolajským údolím a odbočkou
k jediným čtyřem rodinným domům. Na
Zavážkách pak bude instalována pouze
jedna lampa veřejného osvětlení, a to z
bezpečnostních důvodů u autobusové
zastávky Štěpnice. Došlo také k zaměření hranic pozemků soukromých vlastníků sousedících s komunikací Poustka
a tyto hranice budou při rekonstrukci respektovány. Odvodnění na všech komunikacích je řešeno v projektu s ohledem
na možnosti terénu a příslušné stavební
normy. Zbývá pouze při realizaci samot-

né dořešit opěrnou zeď na Poustce před
čtyřmi rodinnými domy. Při rekonstrukci
Na Zavážkách bude vždy uzavřena pouze jedna komunikace a další dvě budou
sloužit jako objízdné, nedojde tedy k
žádnému omezení provozu. Na Poustce se pak bude komunikace uzavírat
vždy po jednotlivých úsecích tak, aby
byla zajištěna vždy alespoň částečná
obslužnost a možnost příjezdu vozidel
Integrováného záchranného systému.
V této souvislosti máme pro vás potěšující zprávu. Byl konečně vysoutěžen
zhotovitel rekonstrukce zbylých komunikací v naší městské části, a to firma
STRABAG, a.s. s investicí ve výši 22 mil.
Kč. Jedná se o všechny čtyři komunikace v lokalitě Na Zavážkách a komunikaci
Poustka. Pokud dojde k podpisu smlouvy mezi zhotovitelem a hl. m. Prahou do
konce září, tak v průběhu října započne
samotná realizace. První rekonstruovanou komunikací bude nejsevernější
ulice v zahrádkářské osadě Zavážky
podél areálu ČZU. Další rekonstrukce
komunikací budou následovat dle vývoje počasí v zimních měsících, pravděpodobně od března. V příštím roce by
měly být všechny komunikace hotovy.
| POZOR - ZMĚNY V MHD. Jak jistě
víte, v souvislosti s uzavírkou v Korunovační ulici a z důvodu plánovaného
zklidnění dopravy na Vítězném náměstí
došlo od 1. 9. 2016 k úpravám v provozu
autobusů. Předpoklad trvání je přibližně
do konce roku 2016. Došlo ke změně
zastávek autobusů linek číslo 116, 160 a
355, u kterých byla přemístěna nástupní zastávka Dejvická do Evropské ulice,
do stávající nástupní zastávky linky číslo
340 (směr Levý Hradec, Roztoky). Pro
linky číslo 107 a 147 se přemístila nástupní zastávka Dejvická do Evropské
ulice přibližně 70 metrů před křižovatku
se Šolínovou ulicí. Vzhledem k tomu,
že většina cestujících, zvláště v době
dopravní špičky, přestupuje kvůli neprůjezdné komunikaci Jugoslávských
partyzánů ve směru na Vítězné náměsti
na tramvaj, kde společně se společností ROPID prověřujeme možnost, aby
linka č. 160 končila v pracovních dnech
v zastávce Nádraží Podbaba, s tím, že
uspořená část trasy na Vítězné náměstí
by byla využita na zvýšení počtu spojů
linky č. 160 do Lysolaj. Rádi bychom se
v souvislosti s touto uvažovanou změnou obrátili na vás, občany naší městské části, abyste nám sdělili, zda byste tuto úpravu provozu vítali či nikoliv.
Pokračování na straně 5.

ZPRAVODAJ

tip na výlet
rudná
Rudná vznikla 1. ledna 1951 sloučením
dosud samostatných obcí Dušníky a
Hořelice, městem je od roku 2000. Leží
u dálničního tahu dálnice D5 z Prahy do
Plzně, žije zde bezmála pět tisíc obyvatel. Širší okolí Rudné bylo osídleno již v
době bronzové. Stopy osady přímo na
území Rudné byly objeveny v l.1995-96
při výstavbě skladu Delvity. Naleziště
však bylo stavbaři zničeno, aniž stačil
být proveden průzkum. Nejstarší zmínky o zdejších vesnicích jsou z 11. století.
Od poloviny 19. století došlo k rozvoji
zdejší oblasti v souvislosti s rozvojem
dolování černého uhlí na Kladensku,
železné rudy v okolí Nučic a vápence
u Tachlovic. Roku 1857 byla otevřena
Kladensko-nučická dráha, o něco později dráha z Prahy přes Nučice do Berouna. Dušníky s Hořelicí během tohoto
rozvoje srůstaly v jeden celek. Název
Rudná prý vzešel z dětských návrhů ze
školy a vycházel ze zaměstnání mnoha
zdejších mužů. V roce 1995 Heraldická
společnost v Praze navrhla pro Rudnou
znak a prapor. Zlatá poštovská trubka
připomíná postavení Rudné na nejstarších poštovních trasách v Čechách. Barevná pole znaku symbolizují církevní
subjekty, pod jejichž správou v minulosti
společně byly Dušníky i Hořelice. Horní
červená polovina znaku a vlajky představuje klášter sv. Jiří na pražském Hradě,
černá barva v dolním poli symbolizuje
pražské arcibiskupství. Jméno Dušníky
znamená ves dušníků nebo ves, v níž
žili dušníci – poddaní na pozemku zá-

Kostěl Stětí sv. Jana Křtitele
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dušním. Obyvatelé byli poddanými kláštera nebo kostela, v našem případě od
roku 1228 ženského benediktinského
kláštera. Abatyše Anežka, v listině opatřené královskými pečetěmi, potvrdila
majetky kláštera sv. Jiří, mezi nimi Dušníky i Hořelice. V průběhu dalších téměř
dvou set let zůstávaly Dušníky církevním
statkem, po husitských válkách tu byli i
různí soukromí majitelé, od roku 1628
patřily opět pražské kapitule. Ve třicetileté válce byla obec úplně vypleněna. V
roce 1649 přišla velká morová rána, v
roce 1753 vznikl požár, při kterém polovina dušnických domů shořela a za dva
dny poté požár zničil zbylou část dušnické zástavby. V několika zimních týdnech
roku 1799 - 1800 byla v okolí Dušník
ubytovaná část ruského vojska generála Suvorova. Nejstarší známá zpráva o
obci Hořelice (správně ta Hořelice) pochází z roku 1052. Je jmenována v listině knížete Břetislava, kterou věnoval
kostelu ve Staré Boleslavi statky a výsady a mezi nimi také důchod ze vsi Zhořelce u Prahy. Od roku 1228 patřila klášteru sv. Jiří na Pražském Hradě. Dalšími
vlastníky byl klášter sv. Tomáše na Malé
Straně, karlštejnský purkrabí Vilém Dubský z Třebomyslic, bratři Jeroným, Jan
a Bušek z Čečelic, Zikmund, pak Bořivoj Měsíček z Výškova, Kateřina z Nedabylic a její manžel Jan starší Straka,
Ondřej Erb z Erdsteinu, Jan Karvinský
z Karvinu, potom Jan Josef Karvinský;
rod Karvinských vlastnil Hořelici až do
roku 1730. Téhož roku byla začleněna
do tachlovického panství. Tolik historie v
dokumentech – a teď co se dochovalo
a lze to spatřit. Římsko-katolický kostel
Stětí sv. Jana Křtitele. První zmínka je

z roku 1356. Pravděpodobně byl znovu
postaven v roce 1605, ale ve třicetileté válce byl značně poškozen. Rodina
Karvinských pak dala v roce 1697 kostel opravit a hořelické faře přidělila pozemky. Majitelka tachlovického panství
velkovévodkyně Anna Marie Toskánská
dala pro chatrný stav kostel zbořit a r.
1740 začala se stavbou nového kostela. Dokončení stavby se už nedožila a
ve stavbě pokračovala její dcera. Kostel
byl vysvěcen 3. září 1747, autorem jeho
podoby je pražský architekt a stavitel
Václav Špaček. Nedaleko kostela Stětí
sv. Jana Křtitele stávala kdysi tvrz, jakýsi
opevněný zámek. Stavba byla kamenná,
horní část byla dřevěná. Jejími obyvateli
byli lidé, zemané, kteří hájili svoji rodinu,
čeleď a majetek. Proto také uvnitř tvrze

Husův dům
vedle světnice a sklepa nemohla chybět
komora na zbraně. Pod tvrzí byla rozsáhlá zahrada se studnou, potůčkem a
sádkový rybník. K hospodářství se přimykal mlýn, panský dvůr, pivovar, vinopalna a hospoda. Během třicetileté války
byla poškozena a rod Karvinských ji asi
v r. 1700 přestavěl na barokní zámeček.
Kostel sv. Jiří na Homoli - na severovýchodní straně Dušník tvoří významnou
dominantu pahorek, který je znám jako
Homole. Tato navýšenina vznikla uměle,
o čemž svědčí archeologické a stavební
průzkumy i záznamy v kronikách. Několik pověstí o vzniku Homole se shoduje
na společné hlavní události. Je jí bitva
u Loděnice roku 1197, kdy proti sobě
bojovala vojska českého knížete Soběslava II. a německého knížete Fridricha.
Od nepaměti stála na Homoli kaplička
sv. Jiří, která roku 1595 byla opravena
(postavena někdy ve 13. stol.). Na jejím
místě byl v letech 1687-88 zbudován
větší kostel ve slohu barokním ke cti sv.
Jiří. Pošta v Hořelici - v roce 1558 bylo
zavedeno pravidelné poštovní spojení
mezi Prahou a Řeznem v Bavorsku po
hlavní silnici přes Beroun do Plzně. Hořelice se stala první důležitou zastávkou
na cestě z Prahy. Budova původní hořelické pošty stála na místě, kde byl v roce
1690 vystavěn hostinec Na Staré. fefík
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zprávy ze školy
| Naši žáci si letos užili mírně prodloužených prázdnin. Školní rok začal mimořádně až 5. září 2016. Slavnostní zahájení prvního školního dne se vzhledem k
pokročilým stavebním pracím netradičně
uskutečnilo na prostranství před hlavním
vchodem. Prvňáčci a jejich doprovod si
jistě náležitě užili sváteční atmosféru
tohoto důležitého dne v jejich životě.
| Letošní školní rok otevíráme jednu první třídu, takže nadále pokračujeme s jedenácti třídami – se sedmi
třídami na prvním stupni a čtyřmi třídami na stupni druhém. Školní družina bude mít i letos čtyři oddělení.
| V průběhu letních měsíců intenzivně
pokračovala rozsáhlá rekonstrukce a
přístavba, která začala v únoru. O stavbě toho již bylo napsáno mnoho a její
průběžnou měsíční fotodokumentaci
můžete sledovat na našich internetových stránkách. Během prázdnin se vše
výrazně posunulo kupředu a přiblížilo k
závěrečné etapě, která má plánovaný
termín dokončení ke konci listopadu.
Zatím je stav takový, že výuka v prvním pololetí bude převážně probíhat
ve stejných prostorách jako loni (tzn.
v hlavní budově), ale po skončení stavebních prací se přesune i do moderních a prostorných odborných učeben
– multifunkčního výtvarného ateliéru a
do přírodovědné laboratoře. Tělocvična
by měla být opět v provozu v průběhu
Pokračování ze strany 3.
| Dlouhodobě usilujeme o revitalizaci
Denkrovy pískovny o rozloze více něž
2,5 hektaru. Jde o velmi složitý proces
přípravy projektu. V roce 2014 se nám
podařilo na základě námi připraveného
projektu získat územní rozhodnutí Odboru výstavby MČ Prahy 6 na vysvahování,
srovnání terénu, navezení ornice a osázení svahu stromy. Na takto upraveném
pozemku by mělo vzniknout víceúčelové
sportoviště a relaxační plocha. Po úvahách nad touto lokalitou bychom rádi ještě před samotným započetím realizace
a získáním stavebního povolení provedli
důkladný hydrogeologický průzkum, od
kterého si slibujeme zjištění mocnosti a
struktury odpadu, kterým byla pískovna
v minulosti zavezena a zjištění přítomnosti zdrojů vody. V případě, že by se v
lokalitě nacházel dostatečně silný zdroj
vody, rádi bychom rozšířili projekt o vodní plochu. Hydrogeologický průzkum by
měl být proveden ješte v tomto roce.
Pokud se nám podaří zajistit dostatek

Zahájení školního roku 2016/2017 v Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje
října. Rekonstrukce s přístavbou rovněž pení na Slavnosti květů a Lysolajský běh.
výrazně zlepší a zmodernizuje ostatní
prostory školy. Jedná se zejména o žá- | I přes ztížené podmínky škola letos
kovské šatny, zázemí tělocvičny a zce- nabídne řadu kroužků a zájmových a
la nově vybudovaná oddělení družiny. vzdělávacích aktivit (nově např. výuku hry na ukulele či přípravu k při| Naše škola se stále může chlubit jímacím zkouškám z matematiky).
stabilním a sehraným pedagogickým sborem, který letos doplní dvě | Školní rok 2016/2017 můžeme cháposily (paní učitelka 2. stupně, kte- pat jako přelomový. Rozsáhlá rerá se vrací po mateřské dovolené a konstrukce a přístavba určí vzhled a
nová vychovatelka školní družiny). dispozici školní budovy nejspíše na
několik dalších desítek let. Avšak i
| Jako tradičně se žáci v průběhu školní- přes výrazné rozšíření stávajících proho roku zúčastní různých akcí, soutěží, stor se budeme snažit zachovat rodinexkurzí, výletů… Z těch celoškolních ale- nou a přívětivou atmosféru naší školy.
spoň zmiňme populární lyžařský výcvik,
Ing. Michal Hevák, ředitel
týdenní jazykový pobyt v Anglii, vystoufinančních prostředků, byla by samotná realizace zahájena v příštím roce.
| Pokračuje také plánovaná příprava
revitalizace hasičské nádrže. Podařilo se nám získat územní rozhodnutí odboru výstavby MČ Prahy 6 a nyní
žádáme již o stavebního povolení.
| Se začátkem školního roku jsme opět
požádali Dopravní policii ČR o intenzivní
měření rychlosti na komunikaci Lysolajské údolí, kde máme trvale instalované
informační radary, z nichž je patrné, že
řidiči rychlost soustavně překračují a
také přibývá vozidel zde projíždějících.
Předpokládáme, že neukázněnými řidiči
nejsou lysolajští, a jedná se tak o přespolní. Tato informace o měření budiž
preventivním opatřením pro všechny.
| Jak jsme vás již informovali, budou
ještě v tomto roce na komunikaci Lysolajské údolí v části za historickými
statky instalovány bezpečnostní prvky
v podobě svislých svítících a vodorov-

ných žlutých dopravních značek, upozorňujících na chodce ve vozovce. Do
konce roku bychom pak rádi instalovali
ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a hlavním městem Prahou úsekové měření, které bude
měřit průměrnou rychlost projíždějících
vozidel. Při překročení rychlosti budou
řidiči pokutováni. Toto zařízení není
levnou zálěžitostí, proto je rozhodnutí o
jeho zřízení a správě zásadním a zdlouhavým procesem a investicí ve výši
2,5 mil. Kč. V příštím roce pak z programu BESIP instalujeme dva zpomalovací prahy před přechody pro chodce
v horní a dolní částí Lysolajského údolí.
| Připravujeme projekt na stavbu nových obecních garáží na konci ulice
Květová. Předpokládaný náklad na výstavbu je vyčíslen na 6 000 000 Kč, o
něž žádáme z dotace hl. m. Prahy.
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Parkování v zónách placeného stání v Praze 6
Základní principy
Účelem zavedení ZÓN PLACENÉHO
STÁNÍ v Praze je regulace parkování (dopravy v klidu) tak, aby obyvatelé
exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně
nemovitosti či provozovny. Dále pak
motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po
dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.
Mapy s vyznačením zón v jednotlivých
městských částech jsou k nalezení na
webových stránkách www.parkujvklidu.cz společně s potřebnými návody.
Základní režimy
Tři základní režimy parkování přispívají
ke snadné orientaci a srozumitelnosti:
REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) –
určený pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti
SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) –
určený pro parkování jak rezidentů,
abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků
NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ
ZÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech

Jak na to?

Jelikož občané naší městské části nemají v současné době nárok
na rezidentní parkovací oprávnění, jsou odkázáni na následující možnosti parkování na označených zónách na území MČ Praha 6:
1. Pořízení parkovacího oprávění
za plnou cenu dle cenového pásma ve výdejně MČ Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 20, 160 00, Praha 6.
2. Uhrazení parkovného prostřednictvím parkovacího automatu, ve kterém je možné platit hotově mincemi
(korunami a eury) či platební kartou.
Návod: Stiskem tlačitka „START“ na
klávesnici se uvede automat do pracovního režimu a zobrazí se úvodní
obrazovka „PARKUJ V KLIDU“. Řidiči
je nabídnuta volba „1“ zahájení platby za parkování nebo „2“ poskytnutí
informací o platebních metodách. Po
stisknutí tlačítka „1“ se zobrazí výzva
k zadání registrační vozidla (RZ). V
případě chyby při zadání RZ je možná oprava pomocí klávesy „OPRAVA“.
Po zadání správné RZ potvrdíme tlačitkem „POTVRDIT“. Po potvrzení RZ

V nově zřízených zónách jsou vydávána pouze elektronická parkovací
oprávnění. Nově jsou též zaváděny
moderní technologie pro výběr parkovného buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních
parkovacích hodin (mobilní aplikace).
Parkovaní v MČ Praha 6
Parkování pro rezidenty, Modrá zóna rezidenti nebo abonenti budou v této
zóně moci parkovat bez omezení pouze s platným parkovacím oprávněním
(POP). Modré zóny určené pro rezidentní stání nejsou v MČ Praha 6, na rozdíl
od některých dalších městských částí,
nijak dále rozděleny. Praha 6 je však
v rámci celé Prahy rozdělena do dvou
cenových pásem – II. cenového pásma
(oblast Dejvice – Bubeneč) a III. cenového pásma (ostatní oblasti). Parkovací
oprávnění se vydává pouze rezidentům
či abonentům (trvalé bydliště, veřejně
prospěšná organizace, vlastnictví nemovitosti, sídlo či provozovna na území
MČ Praha 6). Ostatní motoristé mohou
v modré zóně parkovat maximálně tři
hodiny, a to jen po platbě přes virtuální (internetové) parkovací hodiny.
Smíšená fialová zóna - bez omezení
se zobrazí obrazovka s pokyny k platbě. Po zvoleném typu platby (mince,
kartou) se objeví na obrazovce údaje
o době parkovaní a celkové ceně. Při
platbě mincemi je proces ukončen
tiskem parkovacího lístku a při platbě
kartou se objeví pokyn k použití karty.
3. Uhrazení parkovného prostřednictvím chytrého telefonu s připojením k internetu.
Návod: Po zaparkování se v internetovém prohlížeči zadá adresa www.
mpla.cz/praha, kde se zadá číslo příslušného úseku ZPS dle svislých dopravních značení. Následně se zobrazí výzva k zadání RZ vozidla, doby
parkování a platební metody. Při zvolení platby kartou dojde po kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“ k přesměrování
na platební bránu, kde je nutné vyplnit
údaje o platební kartě a zvolit si bezpečnostní heslo. Toto heslo bude nutné zadávat jako potvrzení při dalších
platbách. RZ a údaje o platební kartě
lze přednastavit v sekci Nastavení, aby
je nebylo nutné zadávat pokaždé znovu. Po zadání emailu, na který bude
doručen daňový doklad, bude uhrazení parkovného dokončeno.

zde mohou parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní
motoristé mohou ve fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes
virtuální (internetové) parkovací hodiny.
Parkovací oprávnění
Praha 6 je jedna parkovací oblast - všichni oprávnění budou mít možnost parkování ve všech rezidentních a smíšených
zónách placeného stání Prahy 6. Oblast
je vymezená na částech katastrálních
území Bubeneč, Hradčany, Dejvice,
Vokovice, Veleslavín, Břevnov a Střešovice. Kontrola oprávnění parkování
bude probíhat pomocí monitorovacího
systému na základě RZ vozidla. Zanikne tak povinnost mít parkovací oprávnění nebo lístek z parkovacího automatu
za předním sklem vozidla. K parkování
pro návštěvy je nejvýhodnější využívat
čas mimo provozní dobu zón placeného
stání (ZPS), popř. fialové zóny. V případě nutnosti lze využít i modré zóny, ta
je však cenově i časově méně výhodná.
Parkování v MČ Praha-Suchdol
Během srpna došlo k úpravě režimu
parkování na vybraných komunikacích
v centrální oblasti městské části PrahaSuchdol, která spočívá v nahrazení značek Zákaz stání resp. Zákaz zastavení s
dodatkovou tabulkou „STÁNÍ POVOLENO MAX. 30 MIN.“ značkou Parkoviště s
parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou „Po-Pá 8:00-18:00 MAX. 30 MIN.
resp. MAX. 120 MIN.“ Na těchto místech
se bude používat pro určení času příjezdu parkovací kotouček. Řidič musí po
zaparkování umístit kotouč viditelně ve
vozidle a nastavit na něm dobu začátku
stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Parkovací kotouče jsou k vyzvednutí
také na ÚMČ Praha-Lysolaje.
Parkování v MČ Praha-Lysolaje
Naše městská část neuvažuje o zřízení
parkovacích zón na svém území ani o
dalších jiných opatřeních upravujících
režim parkování. Probíhají však jednání s radním hl. m. Prahy pro dopravu a
starostou MČ Prahy 6 o možnosti rozšíření vymezené oblasti s nárokem na
parkovací oprávnění za sníženou cenu
o katastr MČ Praha-Lysolaje tak, aby si
i občané Lysolaj mohli zlevněnou kartu na území Prahy 6 pořídit. O nových
informacích v této problematice vás
budeme informovat prostřednictvím internetových stránek městské části a na
stránkách Lysolajského zpravodaje.

LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA
VI. ROČNÍK
V neděli 9. října 2016 ve 14.00 hodin
Na louce na konci ulice DOLINA
Draky s sebou! Kdo nestihne vyrobit vlastního, může ho zakoupit na místě.
Soutěž o nejkrásnějšího
a nejvýše létajícího draka.

Všechny děti i s rodiči jsou vítány
BIO Kontejner MHMP
Sobota 17. 9. 2016
areál Housle, prostranství u nádrže
Neděle 18. 9. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115
Sobota 1. 10. 2016
ul. Dolina, otočka MHD
Neděle 2. 10. 2016
ul. Štěpnice, ZO Zavážky
Sobota 8. 10. 2016
ul. Podholí, ZO Sadová
Sobota 15. 10. 2016
ul. Poustka, ZO V Háji
Sobota 5. 11. 2016
Hřebenová u č.p. 181
ul. Květová, ZO Laťka
Sobota 12. 11. 2016
ul. Štěpnice, ZO Zavážky
Kontejner bude přistaven vždy
od 13:00 do 16:00 hodin.

VO Kontejnery
Úterý 20. 9. 2016
14:00-18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská
Úterý 4. 10. 2016
14:00-18:00 hodin
ul. Sídlištní u č.p. 245
Úterý 25. 10. 2016
14:00-18:00 hodin
ul. Dolina, otočka MHD
Úterý 22. 11. 2016
14:00-18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská

Štěpkování pro občany
Štěpkování probíhá vždy ve čtvrtek
od 09:00 do 11:00 hodin na základě
telefonické domluvy. Místo štěpkování dle dohody. V případě velkého
počtu zájemců rozhoduje dřívější
objednání. Bližší informace a rezervaci štěpkování je možné zajistit na
ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: umc@
praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

BIO Kontejnery MČ
Pondělí 26. 9. 2016
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou
Pondělí 3. 10. 2016
Hřebenová u č.p. 181
Pondělí 10. 10. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115
Pondělí 17. 10. 2016
Podholí x Dolina - ZO Sadová
Pondělí 24. 10. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 62
Pondělí 31. 10. 2016
ZO Zavážka - dolní ulice
Pondělí 7. 11. 2016
ul. Poustka - ZO V Háji
Pondělí 14. 11. 2016
Starodvorská, u brány č. or. 16 - 28
Pondělí 21. 11. 2016
ZO Zavážka - prostřední ulice
Kontejner bude přistaven vždy
od 08:00 do 10:00 hodin.
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začíná v pondělí 19. 9. 2016 v 9:30 h.
Budeme také pokračovat s kroužky ve
škole a školce – Kroužek Lišák bude
ve čtvrtek od 14 do 15:30 h, Cvičení s
Liškou bude zatím kvůli rekonstrukci

ubere na své síle a v závěru zjemní v pozicích Jin jógy. Atmosféra podpořená barvami a vůněmi pomůže užít si dynamiku,
zklidnit se a prodýchat, krásně si odpočinout v relaxaci, ztišit mysl v meditaci.
20. 9. 2016 19:00-21:00 h
Jógová ochutnávka - vyzkoušejte, co vše můžete na józe zažít
Krátké sekvence různých stylů jógy proložené meditací, relaxací a několika
speciálními dechovými technikami potěší tělo i duši. Zažijete a prožijete Jin jógu,
Vitální jógu, Relaxační jógu, Jógovou terapii, Jógu pro zdravá záda, Power jógu,
Hatha jógu, Spirit jógu, Čakra jógu...

Zdravíme všechny lišky a liščata po
letních prázdninách a zveme vás 14.
září v 9:30 na první Liščí dýchánek.
Lehké fantastično – příměstský
tábor Lišky
Magický tábor se díky všem mágům
a čarodějkám letos opět velmi vydařil. Čekaly nás zážitky na fantastickém
světě jménem Zeměplocha, hledání
čaroděje Mrakoplaše, osmého Zaklínadla a záchrana Zeměplochy před Rudou hvězdou. Počasí nám přálo a jak
to všechno dopadlo se můžete podívat
na Facebooku na profilu Liška Lysolaje nebo na webu www.mc-liska.cz.

školní tělocvičny probíhat od října venku, podle toho, jak nám počasí dovolí.
Přihlašovat se můžete na www.mc-liska.cz přes elektronický formulář.
Také připravujeme na září přednášku
Jak předcházet úrazům u dětí. Už se
také chystá první Šikovná tlapka. Informace najdete v našem Kalendáři.
1. 11. 2016 Černá hodinka
Dílna a divadlo
Můžete se těšit na představení
Sněhurka divadla Víti Marčíka st.
Divadlo následuje po oblíbené dílně,
opět budeme vyrábět světla, začátek dílny bude v 16 h, divadlo cca od 17:30 h.
Světýlková procházka do Kaménky zakončí odpolední program v cca 19 hodin.

Liščí dýchánek
středa 14. 9. 2016 od 9:30 h
Přijďte po prázdninách do Lišky na první
setkání. Ve středu 14. září od 9:30 hodin vás zveme na liščí dílnu, kdy cílem
je posedět–popovídat-pomoci aneb PO-PO-PO. Všichni ochotní malí i velcí pomocníci jsou vítáni. Občerstvení zajištěno. Při dýchánku připravujeme hernu,
čistíme a probíráme hračky, bavíme se
o tom, jak bude Liška probíhat v dalším
školním roce. Pravidelný program Lišky

Jóga se Soňou Zemanovou pokračuje
Před zahájením pravidelných jógových
lekcí vás zveme také na 3 speciální
akce, které se uskuteční v září 2016. Srdečně se na vás těší Soňa Zemanová,
která vás třemi jógovými večery provede.
13. 9. 2016 19:00-21:00 h
Jóga v Babím létě - jógování na
vlně léta s vůní a barvami podzimu
Lehce dynamická lekce, která pozvolna

Zprávičky ze školky

Ve dvou se to lépe táhne - lekce partnerské jógy (pro manžele, partnery, kamarády, kamarádky)
Cvičení ve dvojicích, ve kterém se krásně naladíme jeden na druhého a pak
společně proplujeme celou jógovou lekcí, včetně Pozdravu slunci. Společně vykouzlíme jednoduchou akrobatickou pozici a v závěru lekce si užijeme masáž.
PROSÍM, REZERVUJTE SI MÍSTA přes
e-mail. Cena je 140 Kč/akce. Kontakt
na lektorku: s-zemanova@seznam.cz
Pravidelné jógové lekce pro dospělé
– úterý 20:00-21:00 h
Pokračujeme od října, a to v úterý
od 20:00-21:00 h. Přesné informace
budou k dispozici na webu www.mc-liska.cz či www.jogahrou.cz v září.
Pracovní příležitost pro cvičitelku
pilates/kondiční cvičení
Stále hledáme lektora na DPP na
večerní nebo dopolední cvičení. Informace
na
marcela@panoch.net.
Patronem Spolku Liška Lysolaje je
Městská část Praha-Lysolaje.
Marcela Blažková
ta her, vzdělávacích projektů, divadélek, výletů a dobrodružství.

Začátek nového školního roku

| Ve školce máme od září nový bezpečnostní kamerový systém, který nám pomůže lépe zajistit přehled o pohybu osob
v budově MŠ i před ní. Za zajištění tohoto bezpečnostního systému velice děkujeme Městské části Praha - Lysolaje.

| Po prázdninách jsme se s dětmi
ve školce přivítali hned 1. září. V novém školním roce máme 56 zapsaných dětí a z tohoto počtu je 23 dětí,
které půjdou v příštím roce do školy.
| Na děti ve školce čeká spous-

22. 9. 2016 19:00-20:00 h

Děti se v naší MŠ rozhodně nenudí

Denisa Vranová, ředitelka
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní léto, stejně jako začátek podzimu, se pro nás neslo v duchu akcí pro
děti. Těch se účastníme rádi a pravidelně, protože zde máme možnost přiblížit
dětem naši činnost a zároveň je i trochu
vychovat, co se týče zacházení s ohněm.
Jelikož letos bylo těchto preventivně výchovných akcí opravdu hodně, dovolujeme si vám zde představit pouze ty větší.
Den IZS v ZŠ Lysolaje
V pátek 10. června se konal v naší základní škole den IZS. Tyto dny pořádá
MČ Praha 6 ve spolupráci s Policií ČR,
městskou policií, armádou, zdravotníky
a hasiči profesionálními i dobrovolnými
jako náhradu za brannou výchovu. My se
těchto akcí zúčastňujeme již několik let
na různých školách v obvodu Prahy 6. V
letošním roce se dočkaly i Lysolaje. Děti

Členové SDH Lysolaje na akci Nedonošený piknik
divadla. Naučily se, jak správně uhasit
požár a naši hasiči jim předvedli vybavení zásahového vozidla Scania CAS 24.
Lysolajské babí léto

Den IZS v Lysolajích
se zde seznámily jak s prací, tak i technikou a vybavením záchranných složek.
Nemohu mluvit za jiné, ale myslím si,
že u hasičů rozhodně zklamané nebyly.

Odpoledne 3. září jsme se přesunuli zpět do Lysolaj, kde jsme jako každý
rok pomáhali s přípravou a realizací
Lysolajského babího léta. Opět jsme
měli štěstí na počasí, a tak jediný, kdo
se namočil, byl náš osvědčený vodník
Venca, který ochotně vozil děti po hasičské nádrži ve člunu. Ostatní členové měli na starosti přechod přes provazový můstek, lezení na provazový

Nedonošený piknik
12. června jsme se podíleli na akci Nedonošený piknik. Jednalo se o událost
pro děti, které se narodily nedonošené
ve FN Motol, kde díky perfektní péči a
přes svou často kritickou porodní váhu
vše zvládly a úspěšně dorostly do
(většinou) zdravých a šťastných dětí.
Šárecký okruh
Šárecký okruh je pochod pro děti a dospělé, který se koná vždy na začátku září,
letos 3. 9. Tento rok se odehrál již jeho
25. ročník. Letošní téma pochodu byla
historie Hanspaulky. Po krátké přednášce o práci hasičů děti čekal úkol vpravdě
hrdinný, uhasit hořící budovu Národního

Lysolajské babí léto bavilo i hasiče
žebřík a asistenci u hašení Národního
divadla. Všichni jsme pak svorně obdivovali výpěstky lysolajských zahradníků a chlouby místních chovatelů.
Výjezdy jednotky a další aktivity
sboru.
Toto léto bylo opět bohaté na roz-

ličný bodavý hmyz, a tak jsme vyjeli celkem čtyřikrát k jeho likvidaci.
Ač by se letošní léto mohlo jevit spíše suché, vyjeli jsme přes prázdniny
pětkrát k čerpání přívalové vody ze
zatopených objektů či komunikací a
třikrát k odstranění padlého stromu.
V průběhu měsíce srpna jsme prováděli důkladný nácvik záchrany tonoucího na našem motorovém člunu.
Dne 14. srpna jsme se v ranních hodinách
sešli na brigádu, jejímž úkolem bylo vymalovat klubovnu v naší hasičské zbrojnici. Práce to byla velice namáhavá, ale
naši členové se úkolu zhostili s nadšením.
Následně v sobotu 20. srpna se členové a členky našeho SDH sešli v naší
čerstvě vymalované a uklizené klubovně se starostou Lysolaj panem Ing.
Petrem Hlubučkem na přátelském posezení s občerstvením, při kterém nám
starosta poděkoval za pomoc a dobrou reprezentaci naší městské části.
Kompletní přehled o naší činnosti najdete na našich internetových stránkách
www.sdh-lysolaje.webnode.cz
Děkujeme vám za přízeň a těšíme
se na viděnou na nějaké další akci.
Anna Zapletalová
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Jiří Růžička – kandidát do Senátu i za Lysolaje!
Setkali jsme se na jaře na Slavnosti
květů, pak při Sochařském sympoziu
a nakonec Jiří Růžička ve funkci startéra odstartoval i letošní ročník Lysolajského běhu. Dost často, aby mohl
vzniknout tento rozhovor s kandidátem
do Senátu i za naši městskou část.

jedince, jeho svobodu i zodpovědnost,
úcta k lidským právům, tradicím, rodině,
místu, kde žijeme i principům občanské
společnosti. Nikdy jsem nebyl členem
žádné politické strany a jsem přesvědčený, že problémy se mají řešit z jejich podstaty víc než podle stranické legitimace.

jsem ve skoku o tyči, dnes jezdím na
kole, lyžích, snowboardu – sport je
pro mě hodně důležitý. A když jsem
mohl odstartovat tradiční Lysolajský
běh, měl jsem z toho upřímnou radost.

Promiňte, ale mám dotaz. Je Senát
vůbec důležitý?

Mgr. Jiří Růžička, kandidát do senátu
za volební obvod č. 25 - Praha 6
Jiří, často jsme se tady u nás letos viděli. Souvisí to jen s volební kampaní?
Ani ne, Lysolajemi často projíždím na
svých cyklistických vyjížďkách, bydlí
zde dost mých známých i studentů našeho gymnázia, ředitel základní školy je
můj bývalý žák, vím, co všechno se tady
pořádá. A právě to mě asi přitahuje nejvíc. To, že si malá městská část dokáže
udržet svoji integritu a charakter. Není to
místo, kde si lidé jen postaví domy, kolem nich vysoké zdi a za nimi se zavřou.
V současné době téměř zázrak, za kterým je ale hodně úsilí lidí, kteří zde žijí…
Můžete říct čtenářům našeho Zpravodaje něco o sobě?
Kandiduji do Senátu za volební obvod
25, kam patří i jejich městská část. Někteří z nich mě možná znají jako ředitele
Gymnázia Jana Keplera, kde učím už 38
let, z toho 26 let řediteluji. Nikdy jsem neměl politické ambice, ale uvědomil jsem
si, že pouhý aktivismus ke změnám nestačí. Před dvěma lety jsem tedy kandidoval v komunálních volbách v Praze 6,
kde od té doby jako člen zastupitelstva
vedu komisi pro výchovu a vzdělávání.
Za koho vůbec v senátních volbách
kandidujete?
Jsem společným kandidátem TOP 09 a
STAN a podporuje mě také KDU ČSL a
LES. Jsem rád, že kandiduji jako nestraník právě za tyto strany. Víc než politický
program je spojuje vyznávání určitých
postojů a životních hodnot - důvěra v

Jistě! Je mimořádně důležitý především proto, že může vyvážit vliv politických seskupení a koaličních dohod
vládnoucích stran. Demokracie není
pouhá nadpoloviční většina, ale i respektování názorů ostatních. Pokud
budou v Senátu lidé, kteří mají životní
i profesní zkušenosti, vlastní názor a
nepodléhají diktátu stran, mohou tento postoj hájit. Senát nesmí být pouhým stínem parlamentní politiky, musí
být opravdovou pojistkou demokracie.
Dnes možná víc než před několika lety!
Čemu byste se v Senátu chtěl především věnovat?
Celý život se profesně věnuji školství
a mládeži. Talent a nadání je jedno z
mála bohatství, které naší zemi po letech „budování socialismu“ i divokého
kapitalismu počátku devadesátých let
zbylo. A přestože současní školáci budou v nejproduktivnějším věku kolem
poloviny 21. století, neřešíme koncepci
rozvoje a fungování školství v souladu
s potřebami společnosti budoucích desetiletí. Chybí jasná vize a odvaha věci
měnit. Věřím, že ani jedno mně neschází, takže moje priorita v Senátu je jasná.
A vedle vzdělávání?
Další mojí oblastí zájmu je sport. Sport
jako fenomén volného času, náplň života dospělých i lidí v pokročilém věku,
nenahraditelná formativní aktivita pro
děti a mládež. Dostatek pochopení pro
volnočasové a zájmové sportování, ale
především dostatek příležitostí, financí a prostoru pro neorganizovaný sport
mládeže, dospělých i seniorů je výzvou
pro senátora právě tohoto obvodu!
Souvisí s tím nějak to, že jste startoval i poslední ročník Lysolajského
běhu?
Vedle češtiny jsem vystudoval i tělesnou výchovu a v mládí se sportu vrcholově věnoval. Reprezentoval

Jiří Růžička odstartovat letošní Lysolajský běh
Máte představu o tom, co zajímá či
trápí občany Lysolaj?
Poslední téma, které mě bytostně zajímá, a kterému bych se v Senátu chtěl
věnovat, se týká města jako místa k
žití. Často se setkáváme s tím, že se
ve velké politice rozhoduje bez ohledu
na přání a požadavky lidí, kteří v určitém místě žijí. Příliš často se upřednostňují zájmy developerů, firem či
návštěvníků před zájmy těch, kteří tam
chtějí žít a ne jen bydlet! Vím, že léta
Lysolaje trápí představa paralelní přistávací dráhy na letišti a podporuji starostu v jeho úsilí tomu zabránit. Chápu
nechuť k výstavbě bytových domů, je
mně sympatické úsilí napojit Lysolaje na
cyklostezky, omezit individuální dopravu a začít realizovat projekt Štěpnice.
Chtěl byste na závěr něco občanům
Lysolaj vzkázat?
Vstupuji do říjnových senátních voleb s
přesvědčením, že slušnost, zodpovědnost a svoboda jsou hodnoty, na kterých
stavím nejen celý svůj život, ale i hodnoty, s kterými je možné uspět v senátní
kampani. Přesto je mně jasné, že bez
porozumění a podpory ze strany voličů
nemá nikdo šanci uspět. Žádám je proto o pochopení a vstřícnost při volební
kampani i o hlas v samotných volbách
a věřím, že společně můžeme uspět.

Převzato z: https://www.facebook.com/
ruzickadosenatu/
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2016
Volby do třetiny Senátu (27 obvodů),
včetně MČ Praha-Lysolaje, proběhnou
7. a 8. října 2016. V obvodech, kde
se o senátorovi nerozhodne v prvním
kole, se druhé kolo koná 14. a 15. října 2016. Volební místnost v naší městské části je tradičně pouze jedna, a to
v sále hasičské zbrojnice na adrese
Lysolajské udolí 113, Praha-Lysolaje.
Voliči se mohou do volební místnosti v
obou kolech dostavit v pátek od 14:00
do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů Úřad MČ
Praha-Lysolaje a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

republiky ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz.
Na tento voličský průkaz však může
volič hlasovat pouze v rámci volebního
obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu
vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Úřad městské části Praha 6 losem přidělil pořadová čísla deseti kandidátům
ve volebním obvodu 25, který vedle
Prahy-Lysolaje čítá městské části Praha 17, Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina a Praha-Zličín.

Kandidáti a jejich vylosováná čísla:
1. Jaroslav Dvořák (SPO), 2. Daniel
Solis, (SPR-RSČ Miroslava Sládka), 3.
Pavel Franěk (KSČM), 4. Jiří Růžička
(TOP 09 a STAN), 5. Aleš Hušák (NEZÁVISLÍ), 6. František Stárek (ODS),
7. Vlastimil Harapes (ANO 2011), 8.
Václav Bělohradský (Koalice ČSSD a
SZ pro senátní volební obvod 25), 9.
Bedřich Danda (Strana soukromníků
ČR), 10. Martin Šalek (Řád národa)
Úřadující
senátor
Petr
Bratský
svou
pozici
nebude
obhajovat.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Senátu Parlamentu České
PODPOŘTE SVÉHO SENÁTORA
Jiří Růžička není jen jméno bez tváře.
Je to osobnost známá svým kladným
vztahem k Lysolajím. Muž kterého
možná osobně znáte jako ředitele
prestižní školy, na níž studuje vaše
dítě nebo z různých akcí konaných
v naší městské části. Vzdělaný učitel
s bystrým úsudkem, duší sportovce
a silou prosazovat chytré myšlenky
je přesně to, co Lysolaje potřebují. S
vědomím, že jako senátor bude pro
Lysolaje prosazovat jen to nejlepší,
mu dává v Senátních volbách 2016
radnice MČ Praha-Lysolaje svůj hlas.
Buďte
k místu, kde žijete zodpovědní, přijďte k volbám
a
rozhodněte se i vy správně.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Jiří Kříž, 26 let, 1 rok u MP

na ulici chci hrát

FAIR PLAY

stejně jako na LEDĚ

NABÍZÍME BENEFITY:
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
STRAVENKY − 100 KČ
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

NÁSTUPNÍ PLAT

28 000 30 000 Kč *

* Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního
kurzu a přiznání všech nabízených benefitů

WWW.MPPRAHA.CZ
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ZA HUMNY
| Stará hospoda na Břetislavce se obléká do nového hávu. Na místě klubu
Bílá vrána, který byl loni srovnán se
zemí, rostou podle projektu architektonického ateliéru m4architekti (Miroslav Holubec – Milan Jírovec – Matyáš
Sedlák) budovy penzionu s restaurací.

Probíhající rekonstrukce na Břetislavce
| Investiční skupina Penta Investments
získala padesátiprocentní podíl ve společnosti Vítězné náměstí. Do roka představí veřejnosti projekt budovy, která má
na místě vyrůst, informoval mluvčí Penty
Ivo Mravinac. Společnost Vítězné náměstí měla do podpisu smlouvy jediného vlastníka, společnost Kaprain Group
finančníka Karla Pražáka (ten je bývalým
manažerem PPF). „Máme dostatečné
zkušenosti i know how, abychom navrhli
kvalitní stavbu, která konceptu náměstí
prospěje,“ řekl šéf Penty Marek Dospiva.
| Před generálním štábem na Kulaťáku probíhá výstava věnovaná ženám
v armádě. Mezi pozvanými byla dáma
ve světlemodrém kostýmu a se zlatým
modelem letounu na krku. Věra Perlingerová (85) celý svůj profesní život
spojila s vojenským letectvem a řízením leteckého provozu. Postupně se
propracovala až k plukovnické hodnosti
a stala se zástupkyní náčelníka štábu
vojenského letectva a patří mezi hlavní
tvůrce moderního řízení letového provozu v Československu. Na její počest
konstruktéři z pardubické firmy ERA pojmenovali svůj nejslavnější pasivní radar
Věra jejím jménem. „Pomáhala jsem od-

Výstava věnovaná ženám v armádě
borníkům, kteří byli tehdy na špičce vývoje, aby se jejich radar zařadil do řízení
letového provozu. A jako poctu pro mě,

Vizualizace budoucí podoby Břetislavky
že jsem jim v tom pomáhala, radar pojmenovali po mně,“ řekla Perlingerová.
Původně vystudovala obchodní akademii, ale ihned po maturitě v roce 1950
nastoupila do armády, prošla školou v
Žamberku a poté nastoupila jako letecká navigátorka. Na výstavu se přišla
podívat i Věra Biněvská-Holuběva (86),
která jako čtrnáctiletá radistka prožila
dukelskou operaci a její sestra Vanda
bojovala ve Slovenském národním povstání jako zdravotnice a ostřelovačka.
K čs. armádě se dostala již jako malá v
Buzuluku, protože její maminka se jako
hospodyně starala o Ludvíka Svobodu
a další vojáky. „Každý den jsem za ním
chodila, aby mě vzal do armády. Smál
se, že neudržím ani pušku. Ale já jsem
se bránila: Udržím pušku, naučím se
střílet a zabiju Hitlera,“ zavzpomínala.
Do armády ji přijali až o dva roky později v Jefremově, když jí bylo čtrnáct.
Brzo se dostala i na frontu, na Dukle
sloužila u spojovatelek. „Dokud jsem
neviděla zraněné, tak jsem si myslela,
že válka nic není. Ale když jsem potom
ty chudáky viděla, poznala jsem, jaká
to je hrůza,“ dodala Biněvská-Holuběva. V české armádě je okolo třinácti procent žen. „Nejsou už dávno jen u
spojařů, zdravotníků a v administrativě,
ale spolu se svými mužskými kolegy se
běžně účastní i náročných a nebezpečných zahraničních operací,“ řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář.
| Na území Prahy vzniklo ve druhém
čtvrtletí roku 2016 celkem 564 požárů. To je o 79 požárů více než v prvním čtvrtletí roku. Požáry si vyžádaly
jeden lidský život a 11 zraněných. Hasiči zachránili celkem 49 osob a před
nebezpečím požáru evakuovali 494

osob. Požáry způsobily škody za více
než 73 milionů korun a hasiči uchránili hodnoty za téměř 988 milionů korun.
| Hrad Liběhrad v Libčicích nad Vltavou,
který podle pověsti nechala vystavit bájná kněžna Libuše, je už několik stovek
let rozpadlý. Libčice nyní usilují o to,
aby se místo s výhledem na Vltavu více
otevřelo lidem. Zpustlé místo na skále u
řeky chce vedení Libčic oživit a přitáhnout na zříceninu Liběhradu turisty. „Zřícenina je na soukromých pozemcích,
takže zatím vyjednáváme s vlastníky o
možném prodeji, převodu či pronájmu
pozemků,“ popisuje současnou situaci
libčický starosta Pavel Bartoš. Pokud by
došlo ke shodě s majiteli, chce libčická
radnice připravit projekt na využití místa.
Jelikož projekt zatím není připraven, jsou
náklady proměny místa neznámé. Podle
předběžných představ by na místě přibyly lavičky, stůl a třeba zábradlí, aby se
zvýšila bezpečnost. „Mám i takovou touhu, pokud by to bylo možné, tak na místě vybudovat pozorovatelnu, čímž by se
splnil účel, který mělo místo v minulosti,“ říká Bartoš. Stavba podle něj dříve
sloužila jako strážný hrad nad Vltavou.
Díky své poloze na skále je odsud vidět
do okolí kolem řeky. Zároveň by tudy
mohla vést turistická trasa, která by přes
Liběhrad pokračovala do Chýnovského
háje, což je místo, kde byly nalezeny artefakty keltské kultury a jsou tam mohyly.
| Roztocký výtvarník Karel Marx vystavuje od 22. září své obrazy v galerii U Korychu ve Velkých Přílepech.
V době konání výstav je galerie otevřena v pátek 9:00-16:00. V případě
zájmu si však lze domluvit individuální i hromadné prohlídky v jiném čase.
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Předpokádáme, že jste již všichni zaregistrovali výměnu lodi pojmenovanou
Baba na přívozu V Podbabě - Podhoří,
která vás v současné době velmi pohodlně i s kočárkem nebo kolem dopraví
na druhý břeh. Pokud jste bruslaři, tak
máte dráhu v Tróji na dosah. Přívoz jezdí
pravidelně dle jízdního řádu v 10-15minutových intervalech, od 5:25 do 22:00.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Nová loď na přívozu V Podbabě - Podhoří

...Tak už je to zase tady…

XVIII. ročník turnaje ve čtyřboji „O pohár Lysolajského starosty“
volejbal

stolní tenis

tenis

nohejbal

se koná v sobotu 17. září 2016 v 8.30 – areál VŠ Suchdol
Přihlásit se mohou dvojice do 11.9.2016 v restauraci u Valentů.
Startovné 300,- Kč na osobu je nutné zaplatit při zápisu hostinskému.
Na stolní tenis je nutné přinést si s sebou do tělocvičny sálovou obuv.
Občerstvení zajištěno
Závod se koná pod záštitou MČ Praha–Lysolaje.
| Právník Ondřej Pecák připravuje hromadnou žalobu na pražský magistrát
kvůli zavedení nových parkovacích zón.
Nemají podle něj oporu v zákoně o pozemních komunikacích. Lidé prý projevují zájem se k žalobě připojit, řekl ve
středu v České televizi (ČT). Parkovací
zóny začaly od 24. 8. 2016 platí na území Prahy 5 a 6, letos budou ještě zavedeny v Praze 3 na Jarově a v Praze 8.
Pecák má prý silnou odezvu jak od
živnostníků, tak soukromých osob a
také některých společností. Parkovací zóny v této podobě jsou pro ně
nepřípustné. „Někteří, a teď už se
počítají na desítky, jsou připraveni k
tomu, aby se přidali jako žalobci. Někteří vyjadřují podporu,“ uvedl Pecák.

| Od 20. září vystavuje v Anti.kvaritátu
Dejvického divadla své obrazy Vlastimil Kvapil. Osmapadesátiletý podnikatel (Dejvický koloniál na Jugoslávských
partyzánech, dříve Kodak, také bývalý
kavárník z Kabinetu) kromě starších
prací představí desítků akrylů na téma
hry W. Shakespeara. „Nápad namalovat postavy z děl W. S. umocnila návštěva dvou přednášek pana profesora Martina Hilského, které pořádalo
Dejvické divadlo. Jedna se zabývala
sonety a druhá byla o ženských postavách v Shakespearových dílech. Oba
večery byly tak zajímavé a fascinující,
že jsem se začal zajímat o hry W.S. a
zjistil jsem, že přestože jsou víc než 400
let staré, obsahují i dnes velmi aktuál-

ní sdělení a mají prakticky nestárnoucí
morální a mravní poselství hodící se
téměř pro každou dobu,“ řekl výtvarník.
| Po sedmnácti letech sporů se podařilo dokončit projekt rekonstrukce
bývalé zemanské usedlosti Šárecký,
pak Hendlův dvůr, který je výsledkem
spolupráce Skansky s občanským
sdružením Pro Hanspaulku (OSPH).
Poslední verze projektu Skansky reflektuje i požadavek OSPH zachovat
oblíbenou restauraci U Matěje, včetně zahrady s kaštany. Objekt hostince
byl již prodán dvěma místním nadšencům, kteří podnik zrekonstruují. Vše by
mělo být hotovo koncem příštího roku
.
fefík
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Fotosoutěž
Milé

fotografky,

milí

fotografové!

Z příspěvků na téma Letní toulání,
jež dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší
fotosoutěže nejvíce zaujaly krásy
chorvatského národního parku Plitvická jezera. Snímek vytvořil Tomáš
Mokrejš. Gratulujeme k vítězství.
Cena od partnera fotosoutěže Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě
500 Kč na fotoslužby, je připravena k
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje.

Za lysolajské zahrádky
(ještě) krásnější
Mimořádná příležitost se naskytla
milovníkům tulipánů.
Městká část se rozhodla nabídnout
občanům cibulky tulipánů zdarma
pro vysázení do jejich předzahrádek.
Cibulky těchto jarních květin v „dárkovém“ balení si můžete vyzvednout
na ÚMČ Praha-Lysolaje v úřední dny.
Přijďtě všichni, ať se na jaře rozkvetlé tulipány stanou společným znakem nás Lysolajských.

Vítězný koláč
Dany Reichlové

Foto: Tomáš Mokrejš
V podzimních měsících vyhlašujeme soutěž s tématem:
Podzimní proměny.
Dětští výherci tohoto kola obdrží vstupenku pro celou rodinu do Pohádkového mlýna v Bartoušově u Jičína.
Dospělí fotografové se mohou těšit
jako vždy na poukaz v hodnotě 500
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Fotografujte a své snímky přineste na
Úřad městské části Praha-Lysolaje či
zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.
ÚMČ Praha-Lysolaje

ČOKOLÁDOVÉ ŘEZY
Těsto: 4 žloutky, 15 dkg másla, 14
dkg moučkového cukru
Utřít do pěny, pak přidáme: 4 dkg
hladké mouky, 4 dkg hrubé mouky, 1
lžíci kakaa, ½ prášku do pečiva, sníh
ze 4 bílků. Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Po
vychladnutí potřeme krémem.
V případě, že nechceme krém, můžeme potřít pikantní marmeládou.
Na tento povrch naklademe na proužky nakrájené broskve (případně mohou být borůvky), pak vše posypeme
mletými ořechy smíchanými s moučkovým cukrem (20 dkg ořechů + 20 dkg
moučk. cukru) a pokapeme necelými
2 dcl šťávy z kompotu smíchané s trochou rumu (dle chuti). Uhladíme nožem a polijeme čokoládovou polevou
Krém: 1/4 l mléka, 1 lžíce hladké
mouky, 1 lžíce solamylu, 1 van. cukr,
6 dkg krystalového cukru.
Vše se svaří a vychladí, utřeme 7 dkg
másla a 7 dkg Hery, do této utřené
hmoty vmícháme vychladlou kaši.

Životní jubilea
Paní Anna Trnková
narozena 25. 7. 1946 - 70 let
Pan Pavel Vlasák
narozen 4. 9. 1941 - 75 let
Pan František Stehlík
narozen 8. 9. 1936 - 80 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.

Antilišák
Dobré graffiti může být skutečným
uměleckým dílem. Tento „umělecký“
počin však uměním rozhodně není a
oku nelahodí. Vandalové, styďte se.

ROZLOUČENÍ
Pan František Bárta zesnul
dne 10. 7. 2016 ve věku 61 let.
Žil tady s námi.
Uctěme jeho památku.

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4
Cena bez DPH

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

AKC
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Petanque club Lysolaje
Fotosoutěž
Lysolajské výroční vyhození
V sobotu 3. září se všichni příznivci
hry pétanque sešli na hřišti u Zázračné studánky na tradiční akci Babí léto
se soutěží o nejlepšího zahradníka a
nejchutnější lysolajský koláč, aby si zahráli turnaj při příležitosti pátého výročí
založení Petanque clubu v Lysolajích.
Příznivci petanque se sešli nejen z
důvodu oblíbeného turnaje, ale aby si
také za krásného slunečného počasí
popovídali se svými přáteli a sousedy.
Strávili příjemné chvíle s lysolajskými
cukrářkami a lysolajskými zahradníky.
Po ocenění zahradníků a cukrářek
všichni, kteří měli chuť, nastoupili k
Výročnímu turnaji ve hře pétanque,
rozděleni do pěti družstev po dvou
nebo třech hráčích. Hrálo se do sedmi bodů, každý s každým. Hra se
všem líbila a všichni si ji dosyta užili. Po ukončení turnaje dostal kaž-

dý hráč kytičku vřesu, aby mohl na
hru v pétanque myslet celou zimu.
Členové Petanque clubu, ale i příznivci této hry si mohou kdykoliv zahrát
na našem pétanque hřišti u Zázračné
studánky nebo v pátek v Úněticích.
V sobotu 10. 9. 2016 se někteří členové zúčastnili celorepublikového
turnaje, který se konal v Chrudimi.
Milada Komárková

FotosoutěžNový

katalog

Tak jako v předešlých letech i tentokrát
jsme u přiležitosti již III. Sochařského
sympozia Lysolaje pro vás připravili
katalog, který obsahuje nejen průřez
všemi ročníky, ale i přehlednou mapu
umístění všech sochařských děl.
Katalog i mapa jsou zdarma k vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje.

III.
sochařské
sympozium
Lysolaje
2016

v neděli 18. září 2o16
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.

Od 17 hodin vystoupí
divadlo Koňmo s pohádkou
Vyprávění starého vlka aneb
Pravda o Karkulce

Autoservis, pneuservis
Jíša Pavel

Servis osobních, dodávkových a SUV vozidel se specializací na
Volkswagen, Ford, Hyundai, Škoda
Plnění a oprava klimatizací
Přezutí pneu s možností uskladnění
Otevírací doba: Pondělí až pátek od 8:30 do 19:00, sobota domluvou

Tel. 606 340 540
Adresa: Starodvorská 6/8, Praha-Lysolaje

Fotosoutěž
Lysolajský

zpravodaj

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: 17. 11. 2016 v nákladu 700 ks, uzávěrka je 7. 11. 2016
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

u
4 × čištění čip
Kč
v ceně 2 0 0 0

ZDARMA!

JSEM STÁLE VE SPOJENÍ

NOVINKA

Nikon D3400 + AF-S DX 18–55 mm VR
+ FotoKurz (Základy ovládání zrcadlovky)
+ Poukaz na fotoslužby v hodnotě 300 Kč
15 490 Kč

Vše pod jednou
střechou v centru
Prahy.

Největší prodejna
fototechniky v ČR.

Autorizovaný
servis v zázemí
firmy.

Většina zboží
skladem.

Centrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Nově otevřeno
i v neděli.
11:00 - 18:00

Doprava
zdarma.

www.fotoskoda.cz

