
Lysolajský        zpravodaj
 | praha-lysolaje.cz | | 03 / 04 | 2017 |

www.praha-lysolaje.cz

Ly
so

la
js

ký
  

listopad, prosinec / 2017

Vážení sousedé, až se zima zeptá, co jsme dělali 
v létě, budeme mít odpověď připravenu. V létě 

jsme si prostě naplno užívali. Každý si mohl vybrat. 
Někdo procházky po sluncem zalitých loukách, jiný 
se utíkal zchladit do stínu pískovců, sportovně za-
ložení  v rychlém tempu zvládli trasu Lysolajského 
běhu nebo si jen tak pro radost zaběhli do sadu v 
Houslích na třešně. Večerní promítání v letním kině 
nebo posezení s přáteli na zahrádce se do nabitého 
letního programu ještě pohodlně vešlo. Na úřadě 
jsme rádi, že se nám vedle běžné agendy  podařilo 
načaté dokončit a zamýšlené začít. Největší  akcí 
letních měsíců byla  bezpochyby dostavba naší  
základní školy. Revitalizovaná hasičská nádrž celé 
léto lákala ke koupání, neplavci se mohli jen tak 
brouzdat potokem či posedět  na nově upraveném 
břehu.  Před nedávnem byla řidičům i pěším pře-
dána do užívání nově zrekonstruovaná komunikace 
na Zavážkách, která se dočkala rekonstrukce jako  
poslední v  celé městské části.  Nejen že se  ulevilo 
naší páteřní komunikaci Lysolajské údolí, ale zvýšil 
se i komfort cestování a nově vzniklá dostatečně 
kapacitní parkovací stání již jistě nebudou nikoho 
svádět k nedovolenému parkování na veřejné zeleni. 
Pozemky podél plotů náležejících k lysolajským do-
mům, stejně jako k oplocení zahrádkářských osad 
získaly novou parkovou úpravu a všichni se můžeme 
těšit na jaro, až nově osázené prostory pokvetou.      

A co víc, tolik obávané přívalové deště nově řešený 
odvodňovací systém pojme bezezbytku a úrodu 
ze zahrádek už nám ani vydatný liják nespláchne.  
A můžeme se tak vedle běžné agendy soustředit  
mimo jiné na činnosti, bez nichž, respektive bez 
jejich výsledku, by se „provoz“ městské části vrátil o 
stovku let zpět i na akce, bez nichž si už lysolajskou  
zimu neumíme ani představit. Svatý Martin seslal 
dvě tři vločky o den později, ale jistě ještě neřekl 
poslední slovo. Příznivci otužování už si začínají 
libovat, jak se voda i vzduch přibližují k zimním 
teplotám.  Každopádně my budeme s naší tech-
nikou připraveni udržovat naše společné prostory 
bezpečné a tam kde si to zákon žádá i sněhu a le-
duprosté. Těšení na Vánoce odstartujeme společně 
o první adventní neděli  3. prosince při příležitosti 
rozsvěcení našeho vánočního stromu v Kaménce a 
slavnostní náladu si přineseme i ke kapličce panny 
Marie Sedmibolestné, kde se bude jako každý rok 
konat půlnoční mše. Uvnitř čísla najde pozorný 
čtenář pozvánku na všechny akce, které jsme  pro 
letošní advent připravili. Pokud se rozhodnete slavit 
vánoční svátky za humny a na návštěvě se zdržíte, 
nevadí. Nová noční linka vás pohodlně dopraví 
zpátky domů. A protože je potřeba myslet dopředu, 
poznačte si už dnes - 27. ledna  ples - protože pro-
tančení do nového roku se nám již tolikrát osvědčilo. 

MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Stříbro v kategorii Lysolajský koláč si odnesla Dana Reichlová

Hasiči předvedli také ukázky své práceProběhly velkolepé oslavy výročí 125 let vzniku SDH Lysolaje

Podpis vítězky Zahradníka roku Jany Zelenkové na putovní rýč

Leť co nejvýš!

Volil zde i místní občan a kandidát na prezidenta Prof. Jiří DrahošMrňata a štěnata v Mateřské škole Pampeliška

Za hojné účasti se uskutečnila tradiční Lysolajská drakiáda
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo Městské části Praha
-Lysolaje zasedalo dne 8. 11. 2017.

Rada hlavního města Prahy schválila na 
svém zasedání 10. 10. 2017 návrh finanč-
ních vztahů k městským částem v Praze.  
Návrh díky iniciativě Svazu městských 
částí hl. m. Prahy, jehož je naše měst-
ská část členem, zvýšil minimální dotaci 
na výši 3 000 Kč na jednoho obyvatele 
městské části a horní hranice dotace byla 
zvýšena na 5 500 Kč na občana. Pro naši 
městskou část Praha-Lysolaje znamená 
tato změna navýšení dotační částky o 777 
000 Kč oproti roku 2017 a městská část 
tak obdrží v rámci dotačních vztahů z 
rozpočtu hl. m. Prahy částku 8 567 000 Kč. 

Byla zahájena příprava rozpočtu na rok 
2018. Je však nutné vyčkat do schválení 
rozpočtu hl. m. Prahy, které má rozpočet 
již připraven a měl by být schválen 30. 
11. 2017 na zasedání Zastupitelstva hl. 
m. Prahy. V Lysolajích jsme připraveni po 
schválení rozpočtu hl. m. Prahy splnit zá-
konné postupy, týkající se zveřejňovací 
povinnosti a následně předložit rozpočet 
zastupitelstvu ke schválení. Předpoklá-
dáme, že rozpočet bude schválen do 
konce tohoto roku, v opačném případě 
se budeme řídit rozpočtovým provizo-
riem. Největšími investicemi v příštím 
roce budou výstavba fotbalového hřiště 
na Štěpnici, revitalizace bývalé Denkrovy 
pískovny a příprava projektu plánované 
výstavby v lokalitě Dolina - Štěpnice. Po-
kud máte nějaké návrhy na zlepšení ži-
vota v Lysolajích, na které bychom mohli 
čerpat z rozpočtu na příští rok, sdělte 
nám je prosím na úřadu městské části, 
abychom je případně mohli zapracovat. 

Byl schválen prodej pozemku v lo-
kalitě Dolina parc. č. 417/2 o výměře                             
49 m² majitelům přilehlé nemovitosti 
za cenu stanovenou cenovou mapou.

Po dlouhých jednáních se podařilo od-
koupit pozemek parc. č. 73 o výměře 
207 m², na němž se nachází část budovy 
současné hasičské zbrojnice s č. p. 114. 
Pozemky byly ve vlastnictví Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Pozemek byl odkoupen za cenu stanove-

nou znaleckým posudkem, který ohod-
notil pozemek cenou obvyklou ve výši 
103 500 Kč, což je částka 500 Kč za m².  

Neustále pracujeme na Revitalizaci 
Denkrovy pískovny. Do konce listopadu 
bude dokončena realizační dokumen-
tace I. části a do konce letošního roku 
proběhne výběrové řízení na zhotovi-
tele. První část bude spočívat ve vymý-
cení náletů, modelaci terénu, odvezení 
odpadu, navození ornice a výsadbě 
stromů a keřů. Harmonogram prací 
je plánován následovně: leden - únor
vykácení dřevin, březen - červen terénní 
úpravy, srpen - říjen navezení ornice, lis-
topad výsadba nové zeleně a vinohradu 
(350 hlav vína). Poté bude probíhat                      
II. část následovně: únor - červenec 2019 
výstavba jednotlivých sportovišť, cest, 
instalace herních prvků, U-rampy, altánu, 
toalet, objektů skladů sportovního náčiní, 
vyhlídkového mola, viničního domku a 
instalace městského mobiliáře (lavičky, 
koše, směrovky, infromační tabule). 
Předpokládáme tedy, že na letní se-
zónu roku 2019 bude areál plně funkční. 

Byla dokončena rekonstrukce poslední, 
nejjižnější komunikace na Zavážkách. 
Dle požadavků, které vyplynuly na ve-
řejném projednání, není veřejné osvět-
lení na nejjižnější komunikaci přiléhájící 
k zahradám rodinných domů instalo-
váno a není ani ve větší části komuni-
kace Poustka. Zpomalovací retardéry 
jsou instalovány v současnosti pouze 
na komunikaci Poustka. Budeme však 
monitorovat provoz i na komunikacích 
v lokalitě na Zavážkách a případně i tam 
budou zpomalovací prahy instalovány. 
V rámci rekonstrukce komunikace Pous-
tka došlo také k výstavbě opěrné zdi, 
která zajišťuje svah, na kterém je pří-
jezd k několika rodinným domům. Nad 
opěrnou zdí vzniklo několik parkovacích 
stání. Podařilo se nám tak splnit závazek, 
dokončit rekonstrukci všech komunikací 
v Lysolajích. Zároveň jsme v podzimních 
měsících opravili drobné praskliny či jiné 
nerovnosti na již dříve zrekonstruova-
ných komunikacích tak, aby všechny ko-
munikace byly před zimou v pořádku. 
Pokud víte o nějakém výmolu, prasklině 
v asfaltu, vyvráceném obrubníku či jiném 
problému vyžadujícím opravu, sdělte 
nám prosím tuto informaci na úřad. 

Do konce roku proběhne instalace work
-outového hřiště Na Vinici vedle psího 
výběhu, které jsme již představovali 
na stránkách zpravodaje. Cena hřiště 
je celkem 730 000 Kč, z nichž 600 000 
Kč jsme získali jako účelovou dotaci z 
rozpočtu hl. m. Prahy. Bude se jednat o 
nový druh posilovacího hřiště, přede-
vším pro mládež. I tato věková kategorie 
tak v Lysolajích bude mít vlastní hřiště, 
kde bude cvičit s vahou vlastního těla.

Pracujeme i nadále také na vybudování 
fotbalového hřiště v lokalitě Štěpnice, 

na které se nám podařilo získat dotaci z 
rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 15 000 000 
Kč. V současné době máme požádáno o 
společné územní a stavební povolení a 
dolaďujeme projektovou dokumentaci. 

Pokračování na straně č. 9.

Rekonstrukce komunikací                               
Poustka a Zavážky

Návrh podoby fotbalového zázemí
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Tip na výlet

Hřbitov bláznů
Přicházel jsem na místo, o kterém kole-
gové z jiných novin psali, že je to nejtem-
nější místo v Evropě, že duše pacientů úpí 
a odčerpávají vám energii, citlivým oso-
bám se tu špatně dýchá, že se tu scházejí 
satanisté. Ale nic takového mne nepo-
tkalo, dýchalo se mi dobře a potkal jsem 
jen dva živáčky, mladý českoanglický 
pár. Bohnický hřbitov bláznů je zamlklý, 
zadumaný, trochu melancholický, ale je 
to jenom starý park, kde pod kožichem 
z břečťanu spí věčným spánkem ti, které 
osud spojil s ústavem choromyslných.  
Severní část hřbitova je snadno prů-
chozí, je protkána spoustou cestiček, 
ať už důsledně pravoúhlých nebo kli-
katých jak někde na šumavských bla-
tech, že člověka napadne, jak takové 
cestičky vlastně vznikly, zda jsou dílem 
přírody, lidským nebo nějakých trpaslíků.
V jižní části, kde mají být pochováni 
duševně nemocní násilníci a vrazi se už 
tak snadno neprojdete, cesty vystřídají 
protivná křoviska a občas vaše kroky 
znejistí pohled na nějaký propadlý hrob.
Hřbitov bláznů s kaplí a márnicí byl 
vystavěn během roku 1909. Byl určen 
pro pohřbívání zemřelých pacientů a 
také pro zaměstnance. Býval katolický, 
pro nekatolíky byla vyhrazena část po 
pravé straně kaple. První hrob zaplnil 
už za dva dny po vysvěcení jedenác-

tiletý ošetřovanec František Janovský.
Na hřbitově se přestávalo pohřbívat už 
v 50. letech. V roce 1963 byl hřbitov pře-
dán Pohřební službě hlavního města, pak 
pustnul. Přesto zde podle některých ná-
hrobních desek docházelo k ojedinělým 
pohřbům i později, dokonce v 70. letech. 
Kromě kaple s márnicí byla dominan-
tou hřbitova mohyla vystavěná na 
památku vojákům a obětem první 
světové války, zesnulým v průběhu 
hospitalizace v ústavu pro choromyslné. 

„Pro c. k. vojíny v ústavu zemřelé bylo 
na hřbitově dle přání c. k. polního 
vrchního kuráta Voneše vyhlédnuto 
zvláštní prostranné místo pro jejich 
hroby a ústav sám, připojiv se v čele 
k dobrodincům, dal uprostřed tohoto 
místa postavit obrovský pomník s nápi-
sem: Corpora dant tumulo, sed patriae 
vitam (Těla jsou dána do hrobu, ale ži-
vot vlasti). Nahoře v popředí je hlava 
Kristova jako Domini pacis, a po straně 
jsou písmena Alfa a Omega. Návrh na 
pomník zdarma vyhotovil pan architekt 
František Thoř z Prahy. A železobetonový 
pomník sám zdarma zpracoval pan Scri-
vante z Troje,“ píše se ve staré kronice.  
Pomník byl vysvěcen na konci května 
1917. Dnes ještě můžeme zdatný latiník 
onen nápis přečíst, nebo spíš vytušit.
Jiný památník – Italům, kteří byli v roce 
1916 evakuováni do Bohnic z ústavu v 
italském Pergine Valsugana, když se měl 
stát vojenskou nemocnicí, byl posvěcen 
16. října 1932 arcibiskupem pražským 

Karlem kardinálem Kašparem. Jednalo 
se o dvě mramorové desky zasazené 
do zdí u vchodu do hřbitovní kaple s 
nápisem v italštině a češtině: „Věčné pa-
mátce 48 Tridentských choromyslných 
do tohoto ústavu převezených a zde ze-
mřelých za strašné světové války, jejichž 
tělům na tomto hřbitově pohřbeným, 
nedostalo se svrchovaného štěstí po-
sledního odpočinku v osvobozené půdě 
vlasti.“ Pod nimi byly umístěny měděné 
skříňky s hlínou z Tridentského hřbitova.

Na hřbitově už je jen málo náhrobků, 
čitelné jsem našel jen čtyři – jeden nápis 
oznamuje smrt Maria Tuma. V devěta-
dvaceti, když pracovala jako služebná, 
ji dostihl tyfus. Dodnes jí ovšem ně-
kdo nosí na hrob květiny, i svíčku za-
pálí, stejně jako na „oltáři“ v kapli nebo 
u pomníku vojáků. Spolu s ní tu pod 
břečťanem odpočívají Karl Tatzl, Bohu-
mil Majer, Antonín Lebr a další tři čtyři 
tisíce bezejmenných a zapomenutých.

Kde hřbitov najdete?
Ústavní hřbitov se nachází mimo areál 
nemocnice, asi 700 metrů západně, do-
jdete k němu, když odbočíte z ulice U 
Drahaně směrem k zahrádkářské kolonii 
a zvířecímu hřbitovu. Nebo se můžete 
vyškrábat nahoru od Vltavy od psího 
útulku. Tato cesta vám ale vezme víc 
energie než všichni duchové dohromady.  

f.Hřbitov bláznů 
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ZŠ Járy Cimrmana

Ve čtvrtek 14. září si sedmá třída vybrala 
svou odměnu za „celotřídní motivační 
systém dobrých skutků“ a zhlédla v 
novém letním kině v areálu školy film 

„Doba ledová“. Poté sedmáci nocovali 
se svou třídní učitelkou v prostorách 
družiny a užili si tak skvělou zábavu.  

Na začátku října se na naší škole roz-
běhla činnost kroužků. Nově nabízíme 
kroužky: „Karate nás baví“, „Robotika 
s legem“ a „Mladý hasič“. Výuka hry 
na ukulele byla rozšířena o „Ukulele 
band“, kdy zkušení hráči budou mít 
možnost vystupovat na různých akcích.

Dne 11. 10. většina žáků deváté třídy vy-
užila možnosti poradit se v pedagogicko
-psychologické poradně s odborníkem 
o jejich dalším studijním směřování, o 
jejich silných stránkách a tedy i o vý-
běru vhodné střední školy nebo učiliště.

V pondělí 16. 10. si 3. B zpestřila výuku 
návštěvou archeologického střediska 
v Liboci. Zde se konalo pokračování 
programu Od zrna k chlebu. Obilí, které 
třeťáci na jaře zaseli, se sklidilo a nyní z 
něj žáci vlastnoručně vyrobili mouku 
(mlácení obilí cepem, oddělování 

zrna od plev a ruční namletí mouky) a 
upekli chléb v hliněné venkovní peci. 
Chléb všem velmi chutnal a bylo ho 
tolik, že další den zahájili třeťáci vý-
uku společnou „chlebovou“ snídaní.

Klub mladých diváků navštívil 17. 10. 
divadlo Rokoko. Někteří žáci z osmé 
a deváté třídy viděli úspěšné před-
stavení Želary, které je velmi zaujalo.

19. 10. čtvrtá třída absolvovala další 
lekci dopravní výchovy. Čtvrťáci si 
nejprve vyslechli teorii a pak si své 
nově nabyté znalosti vyzkoušeli na 
kole na dopravním hřišti na Vypichu. 

V pátek 20. 10. proběhl na naší škole 
preventivně vzdělávací program Měst-
ské policie Praha, který se týkal žáků od 
pátých do devátých tříd. Každá třída vy-
slechla zajímavou přednášku a přede-
vším žáci měli možnost ptát se na to, co 
je na daném tématu zajímalo nejvíce. 5. 
ročník měl besedu na téma drogy (vhled 
do problematiky), 6. ročník o šikaně a 
násilí v dětském kolektivu, sedmáci o 
kriminalitě dětí, osmáci diskutovali o 
drogách i o kriminalitě a deváťáci do-
stali základy právního povědomí. Akce 
se setkala s kladnými ohlasy našich žáků. 

25. 10. navštívili deváťáci v rámci ob-

čanské výchovy výstavu „Symboly stát-
nosti“ v Hrzánském paláci. Poté je ještě 
paní učitelka provedla Hradčanským 
náměstím a areálem Pražského hradu.

Před podzimními prázdninami poslali 
někteří žáci šesté a sedmé třídy svoje ob-
rázky do výtvarné soutěže, kterou vyhlá-
sil Fond ohrožených dětí. Tématem byly 
pohádkové příběhy nebo prázdninové 
zážitky. Vyhlášení výsledků bude na konci 
listopadu, a i kdyby se naši žáci neumís-
tili, jejich obrázky poslouží dobré věci.  

Dne 31. 10. se v hodině anglické kon-
verzace v šesté třídě slavil Halloween. 
Pozvaný host – studentka - Elena 
Rodriguez ze Španělska si pro žáky 
připravila „halloweenskou“ před-
nášku. Šesťáci také tuto hodinu pre-
zentovali své práce v kostýmech.
Poslední říjnový den začal v 3. B pro-
gram „Sebeúcta“, který bude pokra-
čovat v listopadu a má zlepšit sociální 
dovednosti dětí. V prvním bloku pro-
gramu si děti vyzkoušely různé polohy 
chování a komunikace a především se 
lekce zaměřila na otevřenou komunikaci.
V listopadu a prosinci čeká naši školu 
řada akcí, včetně přípravy na Vá-
noce a tímto bychom vás rádi po-
zvali na tradiční vánoční trhy s pro-
gramem. Markéta Růžičková, učitelka

MŠ Pampeliška
V září jsme se s dětmi věnovali povídání 
o rodině, hodně jsme malovali, tiskali 
a učili se s dětmi říkadla a básničky k 
tomuto tématu. Druhou polovinu mě-
síce jsme zaměřili pozornost na lidské 
tělo a smysly. Děti toto téma velmi za-
jímá a mají poměrně široké znalosti.
Počasí bylo v září hezké, a tak jsme si 
mohli dosyta užívat babího léta na naší 
školní zahradě i na vycházkách do okolí.

Ve středu 27. září za námi přišli na ná-
vštěvu pejsci Fidorka a Borůvka z chova-
telské stanice  Ze Širokadaleka se svým 
pánem Filipem Sukem. Program jejich 
první návštěvy byl zaměřený na to, co 
mají pejsci rádi, jak se o ně dobře starat 
a také, jak se máme chovat k cizím pej-
skům venku na ulici. Děti se pejskům 
představily a společně si zacvičili. S 

novými psími kamarády se znovu vi-
děly 8. listopadu, kdy k nám Filip Suk 
přivedl kromě Fidorky a Borůvky také 
7 malých štěňátek. Děti byly nadšené 
a chovaly se k nim přesně tak, jak se 
mají děti k mláďátkům chovat, tiše a 
klidně. Štěňátka byla patnáctidenní 
a teprve se jim rozlepovala očička.

Od 2. října se pro děti otevřely kroužky 
angličtiny, keramiky, jógy a cvičení s 
Liškou. Dvakrát týdně probíhá krou-
žek Těšíme se do školy určený před-
školákům a jednou týdně mají děti 
kroužek logopedické prevence a Zpí-
vánky. Oba v dopoledních hodinách.
Na začátku října jsme ve školce při-
vítali kouzelníka s jeho představe-
ním Kouzla do školky, kdy si  děti vy-
zkoušely čarování a pravé „kouzlení“. 

Ve středu 11. října přišla na pravidelnou 
konzultaci paní logopedka Mgr. Luká-

šová, aby posoudila výslovnost dětí a 
poradila rodičům s případnými dotazy. 
V letošním roce je málo předškoláků, 
ale většina z nich má správnou výslovnost.

V našem vzdělávacím programu 
jsme se v říjnu věnovali rozšiřo-
vání poznatků o podzimním ovoci 
a zelenině a změnám v podzimní přírodě.  

Poslední říjnový týden se nesl v du-
chu dýňování, paní učitelky připra-
vily pro děti různé sportovní „dýňové“ 
soutěže a také většina her a výtvar-
ných prací se dotýkala tohoto tématu. 
V úterý 31. října jsme se s rodiči se-
tkali na podzimním dýňování, kde 
si se svými dětmi rodiče vyráběli 
dýňová, bramborová a melounová 
strašidýlka. Atmosféra byla velmi pří-
jemná a všichni se v tom pracovním 
shonu chviličku pozastavili a uvolnili. 

Denisa Vranová, ředitelka
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SDH Lysolaje

Letos na podzim uplynulo 125 let od 
té doby, co byl založen Sbor dobro-
volných hasičů (SDH) Lysolaje. Při této 
příležitosti jsme ve spolupráci s úřa-
dem městské části (ÚMČ) uspořádali v 
sobotu 23. září 2017 velkolepé oslavy.
Akce oficiálně začala v 11 hodin val-
nou hromadou, na kterou byli pozváni 
nejen členové místního, ale i okol-
ních hasičských sborů a široká veřej-
nost. Na schůzi starosta SDH Zdeněk 
Sedláček přiblížil přítomným důležité 
okamžiky z historie sboru a vyzdvihl 
skutečnost, že sbor od svého zalo-
žení byl a nadále je pro MČ oporou.
Členové a členky SDH  pomáhají s or-
ganizací většiny kulturních akcí pořá-
daných ÚMČ. Odpracovali spoustu 
hodin na zvelebení naší MČ a čle-
nové výjezdové jednotky uchránili 
mnoho majetku a zachránili neje-
den lidský život“, uvedl starosta SDH.
Program pokračoval průvodem, který 

vedl sbor mažoretek, následovaný de-
chovou kapelou a zástupem hasičů. 
Cílem průvodu bylo uctění památky 
obětí 1. a 2. světové války. Pamětní vě-
nec k pomníku položil velitel SDH Pavel 
Peprníček spolu se svým zástupcem 
Lukášem Zapletalem. Od pomníku se 
průvod vrátil zpět k hasičské zbrojnici, 
kde pokračoval program oslav. Dru-
hou část programu zahájil starosta Ing. 
Petr Hlubuček a předal jménem ÚMČ 
našemu sboru nový přetlakový venti-
látor, který zvýší akceschopnost naší 
jednotky v zakouřených prostorách. 
Návštěvníci mohli vidět historická i 
soudobá hasičská vozidla a ukázku kaž-
dodenní práce hasičů, např. vyproštění 
člověka uvíznutého v hlubině skupinou 
lezců či uhašení hořících aut. Děti zau-

jalo především vystříhání zaklíněného 
řidiče z havarovaného automobilu za 
použití hydraulických nůžek, které si 
pak samy mohly pod dozorem hasičů 
vyzkoušet. Pro přítomné kuchaře a ku-
chařky jsme do programu letos zařadili 

i ukázku toho co se stane, pokud bu-
dou hořící olej v kuchyni hasit vodou. 
V prostorách klubovny byla pro ná-
vštěvníky nachystána výstava na 
téma historie boje s chemickými lát-
kami, všechny exponáty zapůjčil ze 
své soukromé sbírky Lukáš Zapletal. 
Asi největším lákadlem, co se týká 
hasičské techniky, byl speciální kom-
binovaný hasičský automobil Panter, 
který je v současné době ve službách 
hasičského sboru letiště Václava Havla. 
Celou akcí prováděl a komentoval Lu-
káš Zapletal ve své dobové uniformě. 
Slavnostní den uzavřela večerní zá-
bava, na kterou hasiči pozvali všechny 
přítomné do sálu hasičské zbrojnice.

Mladý hasič záchranář 
SDH v září obnovil dětský krou-
žek mladých hasičů, který nese 
jméno Mladý hasič záchranář. 
Do kroužku dochází 38 dětí, které se 

zde učí hasičským i záchranářským do-
vednostem.  Mezi ně patří například zá-
chrana z vody. Mladí hasiči měli možnost 
zúčastnit se 29. 9. výcviku u vody, kde 
jsme je seznámili s ovládáním motoro-
vého člunu, vyzkoušeli si hod záchra-

nářským míčem na cíl a suchý útok. Ví-
kendu se zúčastnilo 17 dětí a tři dospělí.
V nejbližší době máme v plánu výcvik 
v bazénu, kde si děti vyzkouší skok do 
neznámé vody, dopomoc plavci, zá-
chranu tonoucího a jiné dovednosti, ze 
kterých budou později skládat zkoušky.

Vichřice Herwart potrápila Čechy                           
v neděli 29. 10. 2017
Poprvé jsme byli vysláni Operačním stře-
diskem Praha v 11:29 h do ulice Kamýcká 
k odstranění sloupu padlého přes cestu. 
Od té chvíle jsme se již nezastavili a na 
žádost operačního střediska jsme vy-
jížděli k několika událostem. Družstvo 
drželo pohotovost na vlastní stanici od 
návratu z prvního případu až do 20:00 
h, kdy byla velitelem ukončena a všichni 
jsme se unavení, zpocení a špinaví vra-
celi za svými rodinami. Zasahovali jsme 
při událostech především v Praze 6 a 
7. Jednalo se převážně o popadané 
stromy, utržené plechy a jeden sloup, 
který bránil provozu na silnici. Celkem 
jsme v neděli v souvislosti s vichřicí 
likvidovali 11 událostí. Další událost 
jsme likvidovali v úterý 31. 10., kdy do-
šlo v ulici Poustka k pádu vzrostlého 
smrku na rekreační chatu. Poslední ze 
série větrných případů jsme na žádost                                                          
Prahy 6 likvidovali v sobotu 4. 11., a to 
nedaleko libockého rybníka. Jednalo 
se o zlomenou břízu, která hrozila pá-
dem na občany procházející po lesní 
cestě. Zásahy probíhaly naším prvním 
vozem CAS 24 Scania, vždy v počtu 1+4. 
Chtěli bychom poděkovat všem členům 
jednotky, kteří se podíleli na zásazích. 
Jak vidíte, podzim pro nás byl poměrně 
náročný, a tak doufáme, že s příchodem 
zimy se vše zklidní a my se budeme 
moci věnovat přípravě mikulášské a 
dalším aktivitám.  Ing. Anna Zapleta-
lová a Václav Vojtěch, zástupce velitele
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Za humny

Těm, kteří se zajímají o zprávy z Prahy a 
okolí, je určen nový zpravodajský server 

– www.nasregion.cz. Vychází v šesti lo-
kálních variantách – Praha, Praha - zá-
pad, jih a sever, Berounsko a Kladensko, 
připravuje jej tým vydavatelství A11.

V MČ Praha–Suchdol dodnes chybí 
hřbitov. Suchdol vyhlásil soutěž 
o výstavbu zahrady se hřbitovem 
okolo kaple svatého Václava. Soutěž 
byla vyhodnocena v polovině října.
Vítězem se stal návrh Ing. arch. Mar-
tina Rosy. Areál okolo kaple by se měl 
skládat z několika částí. Tou hlavní je 
nový hřbitov. Kromě toho zde bude 
zachován a nadále rozšiřován Suchdol-
ský sad, kde jsou vysazovány stromy 
čestným občanům městské části Praha 
–Suchdol. Na podzim zde bude k pěti 
stávajícím vysazeno dalších 22 stromů 
obětem nacistické okupace. Areál by 
měl vhodně navazovat na Starý Such-
dol a v širším kontextu být začleněn do 
přírodní rezervace Údolí Únětického 

potoka, stejně jako Lysolajský potok.
Zatímco lysolajští nejčastěji využívají 
hřbitov u kostela sv. Matěje, Suchdol-
ští využívali hřbitov v Úněticích, kam 
chodívali do školy i do kostela.  O vy-
budování hřbitova se zde přemýšlelo 
dlouhou dobu a roku 2008 se vyme-
zila plocha okolo kaple svatého Vác-
lava pro vybudování hřbitova, který se 
nachází v blízkosti nalezených koster 
dvou skrčenců, které byly obřadně 
pohřbeny před více než 5 000 lety.
Kaple svatého Václava byla původně zvo-
nicí, ležící na morovém hřbitově, kterou 
vybudoval na počátku 18. století such-
dolský rychtář Martin Ježek. Na kapli byla 
zvonice přestavěna roku 1765. Za císaře 

Josefa II. byla zrušena a znovu vysvěcena 
na počátku 19. století. Roku 1850 byl 
opuštěný hřbitov zrušen. Kaple je kul-
turní památkou chráněnou od roku 1958.

Legendární hanspaulská hospoda U Bo-
thů skončila. „Začala to EET, dorazil to zá-
kaz kouření,“ nechali se slyšet štamgasti.
Hostinec v ulici Nad Šárkou se oficiálně 
jmenuje U tří lip. Založil ho v roce 1929 
dejvický restauratér Oskar Botha. Hans-
paulka byla matečníkem pražských 
muzikantů. A k tomu patřily samo-
zřejmě hospody, nálevny, krčmy... Ale 
kdo si dneska vzpomene na „Restau-
raci Hanspaulka“, lidově U Fornousů? 
Nebo na Zlatnici, tedy Šipkapas? Ano, 
pamětníci ještě vzpomínají na Hou-
tyš a druhou hospodu Na pískách, na 
putyku Ve vilách ve Fetrovské, na Ma-
těje... Ale časy se mění, mění se lidé na 
Hanspaulce bydlící, mění se restaurace 
tady a jinde a nezbývá než konstato-
vat, že nastává konec starých časů...

Skončila soutěž na nový pražský mo-
biliář. Byla vybrána nová lavička, koš a 
stojan na kolo, které by měly během ná-

sledujícího desetiletí postupně nahradit 
většinu mobiliáře v celé Praze, včetně 
toho polepeného reklamami. Vítězem 
mezinárodní designérské soutěže se 
stali Michal Froněk a Jan Němeček ze 
společnosti Artěl. Vítěz byl slavnostně 
vyhlášen v úterý 24. října, a to v nově ote-
vřeném Centru architektury a městského 
plánování (CAMP).  Výsledky soutěže je 
možné nalézt na webových stránkách 
www.iprpraha.cz/mamenovymobiliar. 
Současně je v gesci společnosti Ropid 
soutěž na pražský informační systém 
a označníky zastávek. První prvky by 
se v ulicích mohly objevit na konci 
roku 2018. Nahrazeny budou nejprve 
ty nejproblematičtější lavičky a koše. 

S výměnou se začne v centru města a 
návazných částech, postupně pak v ce-
lém městě. Neznamená to ovšem, že 
v celém městě bude jen unifikovaný 
mobiliář: pro specifická veřejná pro-
stranství bude i v budoucnosti možné 
navrhovat mobiliář na míru. Rozhodně 
také nebudou mizet historické či jinak 
kvalitní prvky městského mobiliáře.

V Alšově kabinetu na suchdolské radnici 
je výstava, která se ohlíží za dlouhole-
tou tradicí místních divadelních spolků.
V dubnu roku 1901 odehrál se v su-
chdolském hostinci U Hálků Zmatek 
nad Zmatek. Tedy – šlo o první před-
stavení dramatického odboru Vzá-
jemně se podporujícího a vzdělávacího 
spolku Rovnost. Klasickou verneovku 
režíroval pan Antonín Sadílek, který 
se, stejně se jako sedm dalších ochot-
níků, nevrátil z první světové vojny.
Soubor stihl sehrát 47 před-
stavení, než v roce 1909 zanikl.

Rodinné nadaci manželů Renáty a Petra 
Kellnerových The Kellner Family Foun-
dation se ani po více než dvou a půl 
letech nepodařilo získat všechna po-
volení potřebná pro zahájení výstavby 
základní školy a osmiletého gymnázia 
Open Gate II. na místě parku zbořeného 
hotelu Praha v pražských Dejvicích.

Na Vítězném námětí před Generál-
ním štábem v pražských Dejvicích 
byla instalována nová venkovní 
panelová výstava, která přibližuje 
sto let našeho spojovacího vojska.
Už čtyři roky před památným říjnem 1918 
se ve Francii a v Rusku zformovaly zá-
klady armády dosud neexistujícího státu. 
Během první světové války zaznamenala 
moderní vojenská technika nebývalý 
rozvoj. Byla použita řada nových zbraní, 
tanky, letadla, kulomety nebo chemické 
zbraně, ale i prostředky, které zajišťují 
komunikaci na všech stupních velení.
Význam spojení nemohly pominout ani 
československé legie. 30. října 1917 byla 
rozkazem náčelníka štábu nejvyššího 
velitele ruských vojsk na Ukrajině gene-
rálporučíka Nikolaje Nikolajeviče Ducho-
nina založena Československá telegrafní 
rota jako součást čs. armádního sboru, 
která se stala základem budoucího 
telegrafického a spojovacího vojska. f.

Vítězný návrh Vítězný městský mobiliář
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 VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY

Ve dnech 20. - 21. 10. 2017 se usku-
tečnily volby do Poslanecké sně-
movy Parlamentu České republiky.
V celorepublikových výsledcích zví-
tězilo hnutí ANO 2011 s 29,64 %, 
na druhém místě skončilia ODS s                                                                                                             
11,32%, na třetím Česká pirát-
ská strana s 10,79 % a na čtvr-
tém místě se umístila Svoboda 
a přímá demokracie (SPD) s
10,64 % hlasů. Do sněmovny pronikly
ještě tyto strany: KSČM s 7,76 %, ČSSD 
s 7,27 %, KDU - ČSL s 5,80 %., TOP 09 s 
5,31% a Starostové a nezávislí s 5,18%.  
Volební účast byla celkem 60,84 %

V Lysolajích do volební místnosti v 
sále hasičské zbrojnice přišlo splnit 
občanskou povinnost celkem 77,14 
% oprávněných voličů. Nejvíce hlasů, 
přesně 131 (19,26 %), obdrželi Sta-
rostové a nezávislí, za které kan-
didoval také náš starosta Ing. Petr 
Hlubuček, jenž obdržel v našem 
okrsku celkem 73 preferenčních hlasů. 
Na druhém místě se u nás 
umístilo hnutí ANO s 18,38 % 
(125 hlasů), na třetím místě
TOP 09 s 16,17 % (110 hl.) a na 
čtvrtém místě skončila Česká pi-
rátská strana s 13,08 % (89 hlasů).
Na dalších místech se umístila 
ODS s 11,47 % (78 hlasů), KDU

- ČSL s 8,23 % (56 hlasů), ČSSD s
2,94 % (20 hlasů), Strana zelených 
s 2,79 % (19 hlasů), SPD s 2,35 
% (16 hlasů), KSČM s 1,76 % (12
hlasů) a Strana svobodných 
občanů s 1,76 % (12 hlasů).
Ostatní strany nepřekročily 1 %
z odevzdaných platných hlasů. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Pokračování ze strany 3.
Došlo k vytvoření cesty propo-
jující Lysolajské údolí u zastávky
MHD s nově vzniklým vyhlídkovým
místem u ZO Zavážky směrem k ČZU. 
Podél cesty jsme instalovali dřevěné 
zábradlí, prosíme tak všechny chodce, 
aby chodili po cestě podél zábradlí 
a nevstupovali za zábradlí na poze-
mek soukromých majitelů, kteří nám 
tento pruh pozemku pod cestou 
darovali právě s touto podmínkou. 
Čeká nás ještě vybudování schodi-
ště z Lysolajského údolí přes stráň 
na horní pozemek. Projekt schodi-
ště je již hotový, schodiště bychom 
rádi realizovali příští rok, aby pří-
stup na cestu byl co nejkomfortnější.

S radostí  vám oznamujeme, že se podařilo 
zajistit provoz noční autobusové dopravy.
Od 8. října poprvé v historii zavítala na 
území Lysolaj pravidelná noční autobu-
sová linka. Jedná se o linku 902 s inter-
valem 60 minut. Doufáme, že zavedení 
noční linky opět zvýší komfort bydlení 
a dopravní obslužnost v Lysolajích. 

V pondělí 4. 12. 2017 přistavíme letos 
poslední velkoobjemový kontejner na 
bioodpad. Doufáme, že vám naše kontej-
nery pomohly a ulehčily vaši práci na za-
hradě. Opětovné přistavování kontejnerů 
bude zahájeno v březnu příštího roku. 
V těchto dnech probíhá na našich ulicích 
úklid spadaného listí, ale již nyní jsme 
připraveni na zimní sezónu. K dispozici 
budou již dvě svozová vozidla. Na zá-
kladě výběrového řízení jsme totiž po-
řídili vozidlo Multicar s natahovacím 
systémem, mycí lištou, zametačem a cis-
ternou o objemu 2 m³ na letní zalévání 
vysázené zeleně. Vítězem výběrového ří-
zení se stala společnost UNIKONT Group 
s nabídkovou cenou 3 208 920 Kč včetně 

DPH. V zimních měsících budeme prová-
dět hrabání sněhu a posyp komunikací 
a chodníků průmyslovou solí a štěrkem. 
Na zimní období jsme také posílili náš 
úklidový tým o bývalého zaměstance 
Karla Kosa, který odešel v letošním roce 
do starobního důchodu. Na zimu jsme 
tedy připraveni, přesto bychom vás rádi 
požádali v době sněhu a ledovkových či 
sněhových kalamit o pomoc s úklidem, 
především před vašimi nemovitostmi, z 
důvodu zajištění bezpečnosti chodců.

Od 1. 12. 2017 pro vás spouštíme 
službu Mobilní rozhlas, která nava-
zuje na stávající systém SMS rozhlasu. 
V rámci nového systému lze dostávat 
informační zprávy nejen prostředníc-
tvím sms zpráv, ale také emailem a 
mobilní aplikací. Služba bude pro uži-
vatele zcela zdarma. Nově bude systém 
sloužit také k anketním otázkám, na 
které budete moci odpovědět pomocí 
vašeho mobilního telefonu. Uživatelé, 
kteří již  jsou přihlášeni  do služby SMS 
rozhlas se nemusí znovu přihlašovat, 
neboť jejich čísla byla převedena au-
tomaticky. Ostatní zájemci se mohou 
přihlásit dle informací na straně 10.

V přípravách je již 6. ročník reprezentač-
ního plesu městských částí Lysolaje a 
Suchdol, který se uskuteční 27. 1. 2018 
v Hotelu Galaxie. Můžete se opět těšit na 
nezapomenutelnou atmosféru, příjem-
nou náladu a mnoho překvapení, která 
na vás čekají. Vstupenky na ples jsou k 
zakoupení na Úřadu MČ Praha-Lysolaje.

Závěrem bych vám všem chtěl podě-
kovat za zodpovědnost s jakou jste 
přistupovali k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, díky níž se 
Lysolaje zařadily mezi tři městské části s 
nejvyšší volební účastí. Lysolaje byly je-
dinou městskou částí, kde zvítězilo hnutí 
Starostové a nezávislí. Mám osobně ra-
dost i z toho, že extrémistické strany v 
Lysolajích nemají  téměř žádné voliče. 
Osobně bych také rád poděkoval všem 
73 lysolajským občanům, kteří mi dali 
ve volbách svůj preferenční hlas. Pří-
ští rok v lednu nás čekají prezidentské 
volby a poté na podzim volby komu-
nální do zastupitelstva městské části 
a volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Propojovací cesta na Zavážky 
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Praha - Lysolaje zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

praha-lysolaje.mobilnirozhlas.cz

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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Sobota 2. 12. 2017, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé. 
  
Neděle 3. 12. 2017, 16:00 Adventní setkání spoluobčanů u 

lysolajského betlému od akademického 
sochaře Milana Váchy v parku Kaménka 
s vystoupením dětí ze ZŠ a následné 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 
Sobota 9. 12. 2017, 15:00 Hasičská mikulášská besídka, divadélko 

Dort s krásným představením O zeleném 
kocourkovi, diskotéka s nadílkou v sále 
hasičské zbrojnice. 

 
Neděle 10. 12. 2017, 14:00 Oblíbený adventní petanquový turnaj      

s ochutnávkou vašeho vánočního cukroví 
na hřišti u Zázračné studánky. 

 
Neděle 17. 12. 2017, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

kvarteto ARCHI DI PRAGA, komorní 
orchestr, s pěvkyní a s uměleckým 
vedoucím Františkem Eretem. Zazní 
skladby starých mistrů, směs českých a 
světových vánočních koled v sále hasičské 
zbrojnice. 

 
Úterý 19. 12. 2017, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 

spojené s vánočním programem. 
 
Neděle 24. 12. 2017, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 

Sedmibolestné v Houslích se svátečním 
úvodním slovem, svařeným vínem           
a koledami. 

 
Pondělí 1. 1. 2018, 14:00  Sousedská novoroční procházka po 

krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka. 

 
Všichni jste srdečně zváni! 
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MC Liška
Milé lišky a liščata, 
letošní Černá hodinka s divadlem se 
náramně povedla. Vyrobili jsme si 
vlastnoruční papírové lampiony a pro-

šli se s nimi do večerní Kaménky. Na-
lezený poklad potěšil dětské jazýčky a 
všichni jsme si užili tajemnou atmosféru. 
Už se moc těšíme na vánoční dílny, pro-
sincové tvoření v pondělí a Vypečený 
adventní večer pro maminky 4.12. od 
20 hodin. Kruhový trénink s Martinou 

se pěkně rozjel, máme radost, že si 
ho pochvalujete. Kdo se ještě s námi 
nezapotil, vyzkoušejte ještě před 
svátky, ať máte natrénováno na léto. 
Letos už máme za sebou tři Šikovné 
liščí tlapky a chystáme také předvá-
noční dílnu, tak sledujte náš kalen-
dář na www.mc-liska.cz nebo si nás 
přidejte na Facebooku LiskaLysolaje. 

S.O.S Liška - 
Pondělní herna v ohrožení

Najdeme v Lysolajích šikovné akční 
maminky s dětmi, které by chtěly po-
moci, aby Liška dál v pondělí běžela? 
Jde o pravidelné otevírání, momen-
tálně chybí dobrovolníci, protože na-
stoupili do práce. Pondělní dílnu tak 
bohužel musíme zatím zastavit. Po-
kud máte zájem, aby Liška dál pokra-
čovala, prosím pomozte.  Zavolejte na 
775 210 624. Děkuji Marcela Blažková
Vypečený advent
Pondělí 4.12. od 20 hodin
Večerní vypečená dílna bez dětí pro 
maminky s pečením a zdobením per-
níčků. Přijďte s námi posedět a popoví-
dat. Vstupné - občerstvení, koupené či s 
láskou vyráběné. Večer také bude nefor-
mální výroční schůze spolku Liška Lyso-
laje. Nové členy rádi uvítáme mezi sebou.

Šikovná liščí tlapka
Úterý 12. 12. od 16 h - 18 h hodin
O d p o l e d n í  t vo ř i vá  p ře d vá -
noční dílna pro šikovné ruce. 

Tvořivé pondělí od 9:30 h do 11:30 h
Herna dočasně zastavena. Hledáme 
dobrovolníky.
Dopoledne plné her, výtvarných činností 
a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, po-
třebné jsou přezůvky a svačina. Vhodné 
oblečení výhodou, používáme často 
prstové barvy a lepidla. Přidejte se k 
nám, zkuste si nové věci, experimentujte.

Strollering s Kamilou Šímovou
u Šlechtovky ve Stromovce cvičí Ka-
mila Šímová.
Při první návštěvě zavolejte nebo pošlete 
SMS cvičitelce na tel. +420 608 083 542. 
Mateřská v pohybu: dostáváme se 
do formy za přítomnosti našich dětí 
Sportovní dynamická chůze, správné 
držení těla a trochu posilování.
Přihlašte se do skupiny na Fa-
cebooku „Strollering ve Stro-
movce“ nebo www.strollering.cz.

Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Ve čvrtek od 19:30 h do 20:30 h v tě-
locvičně ŽŠ, vchod z ulice Mateřská.
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerobních 
a anaerobních aktivit, které posilují 

svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabo-
lismus a spalují tuky. Kruhové cvičení 
vede k pevnému a zdravému tělu. Cvi-
čení je vhodné jak pro začátečníky tak 
i pro pokročilé. Cena 100 Kč/osobu. 
Lektorka: Martina Průšová, vede 
také lekce strolleringu v ko-
munitní zahradě na Suchdole. 
  
Kroužky ve škole a školce

Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro 
děti od 4 do 7 let
Kroužek ve čtvrtek od 16 do 17 hodin 
v tělocvičně ZŠ
Děti při hodinách rozvíjí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachra-
ňují princezny. Hrajeme si na zvířátka, 
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. 
Lektorky Marcela Blažková a Andrea 
Žitková

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek 14:00 h– 15:30 h v ZŠ Járy Ci-
mrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 10 let, které mají rády přírodu, 
zvířata a rády chodí do přírody. Součástí 
kroužku je péče o koně a ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk

S l e d u j t e  p r a v i d e l n ě  Fa c e -
book nebo kalendář na webu
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2017/.

Připravila:  Marcela Blažková
Partnerem Spolku Liška Lyso-
laje je Městská část Praha-Lysolaje
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Večerem provází moderátor ZDENĚK VESECKÝ. 

 
Hudební skupina CAROLINE BAND. 

 

 Taneční show a bohatá tombola o slosovatelné vstupenky! 

 

Policejní okénko

Městská policie Praha nepřetržitě 
střeží přes 800 objektů

Součástí Centrálního operačního stře-
diska (COS) Městské policie hl. m. Prahy 
je poplachový monitorovací systém 
(PMS). K tomuto systému je připojeno 
cca 750 objektů veřejnoprávních insti-
tucí (úřady, školy, školky)nebo objektů 
zřizovaných městskými částmi, které 
spadají smluvně pod Správu služeb hl. 
m. Prahy a 100 objektů městské poli-
cie, tj. služebny, obvodní ředitelství 
a budova v Korunní ulici. Tato služba 
není zpoplatněna a je zajišťována měst-
skou policií na základě žádostí provo-
zovatelů napojených objektů, schvá-
lených Radou hlavního města Prahy.
Komunikace mezi zabezpečovacími 
systémy v monitorovaných objektech 
a COS probíhá pomocí pultu centrální 
ochrany (PCO). Na tomto technickém 
zařízení se zobrazuje průběh všech akcí 
(signálů), které jsou PCO realizovány. Po-

kud v některém ze sledovaných objektů 
vznikne poplach, je vyslána zpráva ze 
zabezpečovacího systému objektu na 
PCO s nepřetržitým provozem, který 
ihned informuje operační středisko pří-
slušného obvodního ředitelství městské 
policie. To pak vysílá k napadenému ob-
jektu nejbližší hlídku. Dojezdové časy se 
pohybují v intervalu do pěti minut. I když 
pachatel uteče před příjezdem hlídky, 
rychlý dojezdový čas citelně snižuje roz-
sah způsobených škod. V mnoha přípa-
dech stačí pouze rozbít skleněnou výplň 
dveří, okna nebo poškodit zámek, ale k 
samotné krádeži se již nedostane. Ročně 
převezme PCO přes 10000 signálů popla-
chu, z toho přibližně třetina je řešena te-
lefonicky a třetina výjezdem autohlídky. 
Další signály jsou způsobeny testováním 
funkčnosti zabezpečovacích systémů. V 
loňském roce došlo k 46 případům naru-
šení objektu pachatelem, z toho dva pří-
pady skončily jeho zadržením na místě 
a v dalších 36 případech se jednalo o 
vykázání 77 osob ze střeženého prostoru, 
ve kterém se zdržovaly neoprávněně.

Jiřina Ernestová, MP hl. m. Prahy

K výše uvedeným řádkům zbývá dodat 
jen pár maličkostí. Sebelepší elektro-
nická ostraha vás neochrání před pa-
chateli trestné činnosti. Pouze jedině vy 
a vaše důslednost ochrání váš majetek 
i vás samé. Po mnohaletých zkušenos-
tech vím, že zahrádky a chatičky bývají 
často neuzamčeny a uvnitř se nachází 
cenný majetek. Nezřídka i majitelé ro-
dinných domů zapomenou ve spěchu 
zamknout a již párkrát jsem našel klíče 
přímo ve vstupních dveřích domu či 
bytu. Pokud zjistíte, že se kolem vašeho 
domu dost často pohybuje podezřelá 
osoba, případně jej fotografuje, kon-
taktujte ihned linku 156, případně 158. 
Jenom tak ochráníte sebe i svůj maje-
tek před nenechavci.  Ing. Vít Bumbálek
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Barevný podzim, jež 
dorazily do redakce Lysolajského zpravo-
daje, odbornou porotu naší  fotosoutěže 
nejvíce zaujaly krásné podzimní fotografie 
pana Ivo Trnky. Gratulujeme k vítězství.  

Cena od partnera fotosoutěže Centra Fo-
toŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč na 
fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  
na Úřadu městské části Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Netradiční zimní sporty

Fotografové se mohou těšit jako 
vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč 
na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

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

Foto: Ivo Trnka

KALENDÁŘE
A FOTOKNIHY
Z VLASTNÍCH
FOTEK

on-line do 10 minut
na www.powerprint.cz

osobní vyzvednutí zdarma 6× v ČR

BOJ O TRASU                    
PRAŽSKÉHO OKRUHU

Koncem května zamítl Nejvyšší správní soud 
(NS) kasační stížnost pražských městských 
částí a obcí, včetně Lysolaj, proti trase Praž-
ského okruhu uvedenou v aktualizaci zásad 
územního rozvoje (dále ZÚR) z roku 2014. 
Není vyloučeno, že i přes tuto nepříznivou 
zprávu je tu stále ještě šance, že se nakonec 
podaří realizovat silniční okruh kolem Pra-
hy (dále SOKP) v jiné efektivnější variantě.

Ku příkladu regionální varianta (dále vREG), o 
které se hovoří téměř dvacet let, vede přes úze-
mí s mnohem nižší hustotou obyvatel a na roz-
díl od varianty dle ZÚR (dále vZÚR) je v souladu 
s evropskou legislativou. Kromě toho má mno-
ho přínosů pro obyvatele Prahy a středních 
Čech: odvede tranzitní dopravu mimo území 
hlavního města, má být o více než 20 miliard 
levnější než varianta ZÚR (díky nižší technické 
náročnosti), má výrazně nižší dopad na životní 
prostředí a zdraví obyvatel přilehlých obcí a je 
bezpečnější z hlediska nehodovosti. Pro Středo- 
český kraj funkčně nahradí aglomerační okruh, 
plánované přeložky silnic a obchvaty obcí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však po mno-
ho let prosazovalo pouze vZÚR a vyhýbalo 
se objektivnímu porovnání obou variant. 
Teprve v listopadu 2015 ŘSD objednalo u 
Ústavu dopravních systémů ČVUT „Komplex-
ní posouzení alternativního návrhu SOKP 
proti sledované variantě A-ZÚR“. Dodatkem 
z března 2016 byl však změněn původní zá-
měr „Posouzení dvou rozdílných tras SOKP“ 
na „Rizikovou analýzu SOKP v regionální va-

riantě“. ČVUT zamítla regionální variantu na 
základě „nepřijatelných rizik“, jako např. ča-
sové zpoždění a nesoulad s územními plány.

Je neuvěřitelně pokrytecké od zastánců vZÚR 
odsuzovat regionální variantu kvůli možnému 
nesouladu s plány rozvoje dotčených obcí. Tra-
sa vREG míjí obce v dostatečné vzdálenosti a 
na zákresech ve studii ČVUT je jasně vidět, že 
zde není žádná kolize se současnou zástavbou.

Zastánci okruhu přes Suchdol často tvrdí, že 
se uleví dopravě na komunikaci Kamýcká a v 
Praze 6, opak je pravdou. V roce 2016 projíždě-
lo Suchdolem cca 11 500 aut z okolních obcí. I 
kdyby se část přesunula na okruh, přivaděč Ry-
bářka přivede na Kamýckou cca 30 000 vozidel 
denně včetně nákladních aut, která zásobují 
obchody a firmy v Praze. Vznikne totiž klíčo-
vá spojnice přes Vltavu pro auta ze severu a 
severovýchodu mířící do západní části Prahy 
a nová radiála spojující vnější a vnitřní okruh. 

Na Kamýcké tak dojde k více než 150% nárůstu 
dopravy, který se projeví i v Lysolajích. Ve špič-
ce nastane na komunikacích dopravní kolaps 
včetně ulice Jugoslávských partyzánů směrem 
do Podbaby. Dle modelu ČVUT lze očekávat 
dvojnásobný nárůst dopravy i v Šáreckém údolí.

Politici a odborníci se však snaží zatajit tyto 
důležité skutečnosti. V podobném duchu 
je vedena i celá studie ČVUT, která zveli-
čuje potenciální rizika vREG a bagatelizu-
je či dokonce opomíjí závažné nedostatky 
vZÚR. Nutno dodat, že hlavním řešitelem 
studie je ředitel firmy, která v minulých le-
tech připravovala některé úseky SOKP vZÚR. 

Text převzat ze Suchdolských listů 
3/2017
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 

Paní Zdeňka Trojanová - 75 let  

Paní Jana Bartlová - 70 let 

Paní Eva Brkalová - 70 let 

Paní  Danuše Linhartová - 80 let

Pan Václav Pánek - 70 let

Paní Anna Sterecová - 70 let

Paní Eva Svobodová - 75 let

Paní Danuše Reichlová - 75 let 

Paní Danuše Fojtíková - 85 let       

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

INZERCE

Hledáme záložní sklad či garáž vel. 20-50m² 
pro uložení šanonů či kancel. věcí zde v Ly-
solajích a okolí. Kontakt: Rephachem Medi-
cal Lysolaje, mobil: 776  774  070 - p. Beneš.

Mladá rodina koupí v Lysolajích nebo 
blízkém okolí pozemek nebo starší do-

mek k trvalému užívání. Případně vy-
měníme za zrekonstruovaný cihlový 
byt 3+kk v Dejvicích. Email: ranglova.
bohumila@seznam.cz, telefon: 608 117 590.

Hledáme pronájem bytu nebo domku od 
velikosti 3+kk pro mladou rodinu s jed-
ním malým dítětem. Telefon: 607 377 498. 

Periodický tisk  územního samospráv-
ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 
Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 
920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 2. 2. 2018 v nákla-
du 800 ks, uzávěrka je 20. 1. 2018                                                       

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, 
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

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

BIO KONTEJNERY MČ                                                                                                                                               
                                                                    

Pondělí 27. 11. 2017 
ul. Poustka, ZO V Háji                                                                                                                                             

                                                                                               
Pondělí 4. 12 2017 

křižovatka Starodvorská x Žákovská                     

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

Svoz bioodpadu bude opět zahájen                            
začátkem března příštího roku.

MÍSTNÍ KNIHOVNA                       
PETRA ŠABACHA LYSOLAJE

Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a opět se 
blíží čas, kdy v naší knihovně dojde k obmě-
ně výměnného souboru. Pokud vám ihned 
před očima vyvstane titul, který už jste měli 
dlouho v plánu, ale z nějakého důvodu jste si 
ho dosud nepůjčili a nestačili přečíst, určitě 
přijďte. Rádi si s vámi popovídáme i o tom, co 
je právě pro vás v knihovně nepostradatelné 
a tomu podřídíme výběr knih na další měsíce.

Navíc máme před sebou období příprav na 
nejkrásnější svátky v roce, v němž  si může-
me, ne-li přímo musíme od předvánočního 
shonu trošku odpočinout, zalézt do svého 
oblíbeného „čtenářského koutku“ a ponořit 
se do příběhů, aby si naše smysly odpočinuly 
od uspěchané reality. Ve většině čtenářských 
rodin patří kniha mezi dárky nejoblíbenější 
a pod stromečkem jich bude spousta, a po-
kud chodíte pravidelně do knihoven, bude 
to mít Ježíšek těžké. Tedy pokud jste se ho 
nerozhodli inspirovat, např. něčím, co už jste 
četli a zkrátka „museli vrátit“. Nemějte ale 
obavy, ještě celé Vánoce můžete v klidu číst.

KLÁŠTER MNIŠEK 
KAZATELSKÉHO ŘÁDU

Program bohoslužeb o Vánocích

Neděle  24. 12. - Štědrý den, mše v  8:15 hod.

Večer:   Mše sv. z vigilie slavnosti NAROZENÍ 
PÁNĚ mše sv. v  22:00 hod.

Dne 25. 12.  - Narození páně,  v  8:15 hod. 

Dne 26. 12. úterý  Svátek sv. Štěpána, prvo-
mučedníka mše sv. v  8:15 hod.

Dne 27. 12. středa  Svátek sv. Jana apoštola, 
evangelisty  mše sv. v  8:15 hod. 

Dne 28. 12. čtvrtek  Svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků mše sv. v  8:15 hod. 

Dne 29. 12. pátek  Pátý den v oktávu Naroze-
ní Páně mše sv. v  8:15 hod.   

Dne 30. 12. sobota   Šestý den v oktávu 
Narození Páně mše sv. v  8:15 hod. 

Dne 31. 12. neděle  Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa   mše sv.  v  8:15 hod. 

Dne 1. 1.  pondělí  Slavnost MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE  mše sv. v  8:15 hod.    
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Projekt Dolina - Komunitní centrum
V předchozích číslech Lysolajského 
zpravodaje jsme slíbili, že předsta-
víme detailně jednotlivé části a stavby 
plánované výstavby projektu Dolina

-Štěpnice. V jižní části lokality vznikne 
kulturní centrum, které  bude rozdě-
leno vstupním prostorem na restau-
raci a společenský sál pro 230 osob 
(160 sedících + 70 restaurace + parket,
tj. max. 230), který v současné době 
v naší městské části zcela schází. Při 
konání společenských akcí budou 
oba prostory propojeny. Půdorysné 
rozměry sálu jsou předpokládány                                           
19 x 45 m, taneční parket bude zaují-
mat plochu o velikosti 10 x 12 m, se-
zení bude umístěno po obvodu parketu. 
Součástí sálu bude přístupná galerie, 
kde předpokládáme konání příležitost-
ných výstav. Využití sálu bude víceúče-
lové a sloužit bude pro všechny věkové 
skupiny. Sál bude sloužit k akcím spo-
lečenským, kulturním, pohybovým a 
vzdělávacím (zejména plesy a zábavy, 

vítání občánků, semináře, přednášky 
s promítáním, poslechové pořady, ta-
neční kurzy, cvíčení pro veřejnost atd.). 
Prostor sálu bude propojen s restau-

rací (kavárnou), která bude zároveň ko-
munikovat i s venkovním prostředím 
a výhledem na nově vzniklé náměstí 
(plánuje se zde venkovní zahrádka).  

 

5 

LEGENDA: 

1. Hlavní vchod, 2. Vstupní hala se šatnou a toaletami, 3. Kuchyň,    
4. Sklady, 5. WC, 6. Sál, 7. Pódium, 8. Restaurace s barem,                
9. Salónek, 10. Salónky v sále, 11. Provozní vstup, 12. Parkování 
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