Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo Lysolajského zpravodaje, který se pro vás snažíme neustále vylepšovat a podávat vám
věcné, zajímavé a inspirativní informace
v textové i fotografické podobě. Můžeme
vám tak co nejvíce přiblížit dění v Lysolajích i blízkém okolí.
Máme za sebou jednu z nejočekávanějších kulturních akcí roku a můžeme
bezesporu říci, že se vydařila.
Dlouhé dny příprav, organizace a nervozity, zda vše dobře dopadne, byly vystřídány radostí a úsměvem ve chvíli, kdy
v sobotu ve 14 hodin bylo vše nachystáno,
připraveno a na blankytně modré obloze
svítilo sluníčko, které slibovalo nádherné
odpoledne.
Více než 1300 lidí si v sobotu 14. května nenechalo ujít tradiční Slavnost květů
a našlo si cestu do třešňového sadu u přírodní památky Housle, kde pro ně Úřad
městské části Praha – Lysolaje připravil
bohatý a pestrý program, v němž si mohl
vybrat každý podle svého vkusu a chuti. Celým dnem provázel náš zastupitel
a zkušený moderátor Alexander Hemala
a jako první uvedl na pódium děti z mateřské školy a žáky základní školy, kteří
se postarali o radostnou náladu diváků
svým programem a právem za své vystoupení oni i pedagogický sbor sklidili zasloužený potlesk i obdiv. Poté hlavní scéna patřila hudební skupině Blue Moon
Band a jejich repertoáru staropražských
písniček, které si s chutí zazpívali nejen ti
dříve narození. Příznivcům country jistě
udělala radost skupina Docenti, která je
již několik let neodmyslitelně spjata se
Slavností květů. V další části programu
se představila známá dívčí rocková skupina The Apples, jejíž písničky přivedly
do varu zvláště pánskou část publika
a členky skupiny oslnily nejen svým talentem. Travnatá plocha před pódiem se
proměnila v provizorní parket, kde bylo
k vidění bezpočet tanečních stylů a kreací. Některým účastníkům bylo umožněno
taktéž vystoupit a předvést svůj pěvecký
talent. Závěrečnou tečku obstaral tradiční účastník naší slavnosti, bigbeatová
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kapela OOZ, která rozehřála diváky v již
chladnějším pozdním večeru. S jejich příchodem na pódium se také již tradičně
spustil déšť (pozn. red. – skupina hrála
na slavnosti již počtvrté a vždy za deště),
ale ani ten neodradil skalní příznivce této
skupiny, aby vytrvali v tanci, zpěvu a povzbuzování muzikantů. Všichni se dobře
bavili a zábava pokračovala dlouho do
noci.
Součástí slavnosti byla také charitativní akce na podporu občanského sdružení DebRA, které pomáhá lidem trpícím
bolestivou nemocí motýlích křídel. Jsme
právem hrdi, že iniciátory akce, do které
se zapojili i sousedé ze Suchdola, byli dva
žáci naší základní školy, Roman Zábrodský a Filip Daněk. Všichni měli možnost
přispět hotovostí, koupí výrobku nebo
zasláním DMS zprávy. Vybrala se tak nemalá částka, která pomůže konkrétní holčičce Alžbětce, trpící touto chorobou.
Nemalému zájmu malých i velkých návštěvníků slavnosti se těšily další atrakce
a doprovodný program. Naši hasiči předváděli hasičský vůz Scania v plné parádě
a děti si mohly vyzkoušet hašení stříkáním na cíl. Kdo dobře mířil na střelnici,

Slavnost květů

mohl odcházet s pugétem papírových
růží nebo nějakou tou sladkostí. V neustálém obležení byl stánek mateřského
centra Liška, kde se soutěžilo o nejkrásnější vyrobený klobouk. Nezklamaly ani
atrakce malování na obličej a skákací
hrad. Karikaturista nakreslil bezpočet
portrétů a na koho se nedostalo, odebral
se na ochutnávku domácího piva speciálně uvařeného u příležitosti Slavnosti
květů. Tomu odpovídala i výroční etiketa,
kterou si zájemci mohli zakoupit. Velkou
atrakcí byla pozvaná věštkyně, před jejímž stanem se neustále vinula nekončící
fronta zájemců o jejich budoucnost.
Po setmění dorazilo žhavé překvapení
v podobě ohnivé show skupiny Pyrottera,
která předvedla, že to s ohněm opravdu
umí a jejich kreace se zapálenými rekvizitami byly dechberoucí. Tento netradiční
prvek byl pomyslnou třešinkou na dortu
letošní Slavnosti květů, na níž vládla pohodová a radostná atmosféra. Kdo přišel,
určitě nelitoval.
Poděkování zaslouží všichni, kteří se
o to zasloužili. Děkuji vám všem.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Foto: Michaela Zdražilová

2

Bez komentáře...

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 5. 5. 2011 zasedalo Zastupitelstvo
Městské části Praha – Lysolaje.
• Zastupitelstvo rozhodlo o rekultivaci prostoru Denkrovy pískovny. Tato
lokalita je od doby ukončení těžby zanedbávaná, zarůstá, dochází k samovolným sesuvům těžební stěny, díky
nechráněným výmolům a hlubokým
jamám je pohyb osob v prostoru nebezpečný. Vznikají zde černé skládky,
mnohdy i nebezpečného odpadu. Jen
minulý měsíc jsme z tohoto prostoru
byli nuceni odstranit odložené oleje
a barvy, jejichž likvidace stála naši
městskou část 8 000 Kč. Na černo
„uskladněno“ je zde rovněž množství
plastů, skla a jiného odpadu. Z těchto důvodů zastupitelstvo po dlouhých
letech odkládání přistoupilo k řešení
tohoto problému. Plánujeme terasovité vysvahování těžební stěny závozem
inertního materiálu a srovnání povrchu s následnou rekultivací, která bude
spočívat v zatravnění nového terénu
a osázení dalšími dřevinami tak, aby
tato plocha sloužila ke sportu a rekreaci. Je několik návrhů, co by zde nově
mohlo vzniknout. Rádi bychom do této
debaty více zapojili občany, aby sami
rozhodli, jak by plochu chtěli využívat.
Toto téma je také anketní otázkou na
měsíc květen.
• Bylo přijato usnesení zastupitelstva
Městské části Praha – Lysolaje o záměru prodeje částí pozemku 558/1 v k.ú.
Lysolaje, které slouží jako předzahrádky domů v ulici Dolina. Majitelé přilehlých rodinných domů už dlouhá léta
usilují o nabytí těchto pozemků, které
tvoří přístupy k jejich nemovitostem
a jsou v nich uloženy přípojky inženýrských sítí. Je zde potřeba ještě dořešit
restituční nárok, o kterém dále jednáme. Pevně věříme, že konečně dojde
k vyřešení těchto vleklých sporů k všeobecné spokojenosti.
• Dále se zastupitelstvo usneslo o záměru prodeje pozemku č. 412/2 o výměře 74 m2 a 412/3 o výměře 38 m2
v k.ú. Lysolaje, na nichž se nachází rozpadající se dům na začátku ulice Dolina
u točny autobusů. Díky komplikované
majetkové situaci je toto exponované
místo uprostřed městské části dlouhodobě neudržované a narušuje vzhled
obce. Podařilo se nám najít společné
řešení s ostatními vlastníky nemovitostí
a dojde-li k realizaci našich plánů, tak
by mělo v dohledné době dojít na tomto, v současné době zanedbaném místě,
k výstavbě polyfunkčního domu. V přízemí budou nebytové prostory vhodné
ke zřízení ordinace praktického lékaře,
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poštovní výdejny a podobně. Horní patra by sloužila k bydlení.
• Zastupitelstvo se usneslo rovněž na základě žádosti o záměru prodeje pozemku
262/21 v k.ú. Lysolaje o výměře 767 m2
(nad bývalým mlýnem v ulici Lysolajské
údolí). Předmětný pozemek je částí původního pozemku 262/1 v k.ú. Lysolaje,
jenž byl v minulosti rozparcelován a některé jeho části byly již za bývalého vedení
radnice prodány pod novými parcelními
čísly majitelům přilehlých nemovitostí.
Tento pozemek je veden jako ovocný sad,
je bez přístupové komunikace a pro MČ
Praha – Lysolaje je v budoucnosti těžko
využitelný.
• Jak jsme vás již v minulých číslech
Lysolajského zpravodaje informovali,
v jarních měsících došlo k masivnímu
zřícení skalních bloků v zadní části
přírodní památky Housle. Vzhledem
k tomu, že sanace je jak technicky, tak
i finančně náročná, zabývalo se zastupitelstvo na svém posledním zasedání
myšlenkou odsvěření přírodní památky
zpět Magistrátu hl. m. Prahy, aby sanaci sám provedl. V tom případě bychom
však jako městská část přišli o 3,64 ha
pozemků a o každoroční dotace za
toto území. Zastupitelstvo se usneslo
pozemky neodsvěřit a sanaci provést
z vlastních zdrojů. V současné době je
památka stále uzavřena a specializovaná firma zde pod dohledem Odboru
ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy provádí odstranění uvolněných skalisek a zprůchodnění cesty. Po ukončení prací obnovíme naučnou stezku
a instalujeme zde nové informační cedule s rozšířenými texty a fotografiemi
o této krásné a výjimečné lokalitě.
• Po dohodě Úřadu městské části Praha – Lysolaje a majitelů pozemku 450/2
v k.ú. Lysolaje o výměře 1.731 m2 (bývalý
školní pěstební pozemek na konci ulice
Žákovská) byl tento pozemek pronajat
městské části na dobu 15 let za symbolickou 1 Kč ročně. Pozemek plánujeme
oplotit, aby zde vzniklo místo pro volné
pohíhání psů. Chceme zde instalovat
prvky agility a zřídit psí školu, ve které
by se jednou týdně pod vedením zkušeného kynologa majitelé naučili zvládat
své psy. V prostoru budou rovněž nainstalovány koše a sáčky na psí výkaly.
Ve spodní části pozemku by pak mělo
vzniknout volně přístupné petangové
hřiště. Uvažujeme i o instalaci venkovního ping-pongového stolu. V současné
době dochází k úpravě pozemku, ošetření dřevin, zafrézování kořenů, srovnání povrchu, navezení svrchní zeminy
a osetí trávníku.
• Úřad městské části Praha – Lysolaje
zažádal již podruhé Pozemkový fond

o vydání rohového pozemku č. 503/4
v k.ú. Lysolaje na konci ulic Sídlištní
a Hřebenové (stával zde také vánoční
strom) za účelem zřízení parku k relaxaci a odpočinku obyvatel okolních
bytových domů. Bylo nám však sděleno, že tento pozemek byl v březnu tohoto roku vydán na základě soudního
rozhodnutí Pozemkovým fondem soukromému vlastníkovi, který pozemek
získal jako náhradní pozemek v rámci restitučního nároku. Nový vlastník
ihned po nabytí právní moci soudního
rozhodnutí pozemek prodal developerské společnosti, která zde plánuje výstavbu čtyř rodinných domů. Ačkoliv
do konceptu nového územního plánu
je tento pozemek navržen jako plocha
zeleně a úřad městské části zde plánoval parkovou úpravu, v současnosti
platném územním plánu je pozemek
z větší části stavební. Není tedy v našich silách plánované výstavbě zabránit. Bohužel to znamená, že v Lysolajích budeme připraveni o významný
kus veřejné zeleně.
• Uvědomujeme si, jak tato hojně
využívaná odpočinková plocha bude
všem obyvatelům okolních bytových
domů scházet. Proto jsme se rozhodli,
že uspíšíme plánovanou úpravu přilehlých, doposud ne zcela udržovaných
a zarostlých pozemků bývalých zahrádek. Již došlo k prořezu stromů a jejich
ošetření, pozemek bude dále srovnán
a oset trávou. Plánujeme zde zřízení
ohrady pro volné venčení psů, instalaci
košů se sáčky na psí exkrementy, což,
doufáme, zlepší čistotu v okolí domů
a nabídne majitelům psů možnost venčit jejich miláčky bez vodítka. Vzniklý
parčík zkrášlíme květinovými záhony,
které plánujeme osazovat dle ročních
období. Na podzim bychom rádi vysadili další dřeviny. Doufejme, že tímto,
pro naši městskou část finančně náročným počinem se toto místo stane oázou
k posezení a relaxaci.
• Tento měsíc byl ve znamení největší
kulturní akce roku pořádané úřadem
městské části. Slavnost květů se mimořádně vydařila, ať už počasím, vysokou
účastí návštěvníků, tak i programem.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se
na akci podíleli. Všechny připomínky
jsou vítány a budou zohledněny při organizaci příštího ročníku.
• Rádi bychom vás pozvali na start
3. ročníku Lysolajského běhu ve čtvrtek 16. 6. 2011. Kategorie dětí startuje
v 11:00 hod. a dospělí vyběhnou na trať
dlouhou 6020 m v 18:15 hod. Po běhu
čeká na všechny účastníky příjemné
posezení s občerstvením na školní zahradě. Očekáváme hojnou účast!
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Zprávy ze školy
a školky
Od poloviny dubna u nás proběhlo opět mnoho
zajímavých akcí.
13. dubna navštívila 6. a 7. třída
znovu otevřené
Národní technické muzeum, kde si žáci mohli zblízka prohlédnout mnoho technických vynálezů.
Ve stejný den zavítala 4. třída do knihovny v Suchdole, aby se děti lépe seznámily
s jejím fungováním. Interaktivní seminář
o kyberšikaně proběhl v 6. třídě 18. dubna,
žákům byla nastíněna tato problematika,
dozvěděli se i o nebezpečích, která přináší.
Pořad byl zajímavý, proto bychom chtěli,
aby se s ním postupně seznámily všechny třídy na 2. stupni. 7. třída zavítala na
výukový pořad Čína říše mocného draka.
Zde děti poznaly blíže tuto zemi, formou
videoprojekce v Kulturním domě Mlejn ve
Stodůlkách jim byla představena bohatá
čínská historie s kulturními památkami,
přírodní podmínky této země, rostliny, živočichové, obyvatelstvo, vodstvo a Tibet.
O dva dny později proběhl výukový program Dravci a sovy, kterého se účastnili
všichni žáci. Měli tu možnost spatřit různé
druhy dravců a sov, seznámit se s jejich
způsobem života, vidět je při letu a lovu.
28. dubna proběhl fotbalový turnaj Mc
Donald´s Cup, jehož se účastnili zástupci ze 4. a 5. třídy. Zajímavostí je, že náš
tým obohatily i dvě dívky, které se svými
výkony vyrovnaly chlapcům. Přes veškerou snahu všech ovšem nepostoupili do
pražského kola. V 6. a 7. třídě proběhla beseda o nemoci zvané „Motýlí křídla“, což
je závažná kožní choroba. Pro naše žáky
tuto besedu zorganizovali dva žáci 8. třídy,
Roman Zábrodský a Filip Daněk. Děti se
dozvěděly o problematice této nemoci, poznaly i holčičku, která touto chorobou trpí.
V období od 2. do 6. května 1. A opustila
školní lavice a týden strávila na škole v přírodě na Křivoklátsku. Počasí jim zpočátku
příliš nepřálo, ale určitě si vše vynahradili
bohatým a zajímavým programem stráveným v krásné přírodě. 4. května se vydala
do Národního technického muzea také
8. a 9. třída. 4. třída opět zavítala do
knihovny v Suchdole, kde se žáci setkali
s ilustrátorkou Adrianou Skálovou, která jim
objasnila, jak vzniká ilustrace knih. 6. května zavítala 5. třída do prostor Veletržního
paláce, kde probíhal naučný pořad Pohyblivé obrazy. Děti si na příběhu Křesomysla
a Horymíra mohly vyzkoušet zrod animovaného filmu. Jako každý rok proběhlo
10. května fotografování tříd. 12. května
proběhne Techmania, což je vědecká show
k výuce fyziky a chemie. Žáci 5. až 9. třídy
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se budou moci seznámit s těmito obory
netradičním způsobem. Ve škole probíhaly pilné nácviky, které vyvrcholily vystoupením našich žáků na Slavnosti květů
14. května. Všichni jsme s napětím očekávali, co si pro nás tento rok jednotlivé třídy
připravily. Nakonec jsme se opět skvěle bavili a jednotlivá vystoupení potěšila nejen
rodiče, ale i ostatní účastníky slavnosti.
Jana Plechingerová

Zprávičky ze školky

14. dubna odpoledne jsme se sešli v hojném počtu v jarní dílně. Děti i rodiče si
mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky
zdobení vajíček. Letos přišli i tři tatínci
a myslím si, že to bylo velmi klidné a milé
odpoledne.
V úterý 19. dubna jsme ve školní tělocvičně shlédli varietní vystoupení Bavíme
se s Cecilkou a děti i nás okouzlilo, co
všechno je možné naučit kočky a pejsky.
Velmi zdařilé bylo i vystoupení s kruhy, lasem a bičem.
Nejveselejším svátkem letošního roku
byl bezesporu den čarodějnic. Proběhla
módní přehlídka, diskotéka a focení, poté
už jsme šli s dětmi soutěžit ven. Děti závodily v jízdě na koštěti, v prolézání obrovskou pavučinou, prohazovaly koště sítí
a vařily kouzelný lektvar. Počasí nás nezklamalo, a i proto to byl úžasný den, na
který budeme všichni rádi vzpomínat.
Denisa Vranová

Návštěva Národního technického
muzea

13. dubna po první vyučovací hodině se
6. třída vydala s panem učitelem Tomášem
Zahořem, paní učitelkou Jitkou Sokolovou
a spolu se 7. třídou do Národního technického muzea. Vyrazili jsme z Lysolaj autobusem 116 na zastávku Podbaba, tam jsme
přestoupili na tramvaj číslo 8. Touto tramvají jsme dojeli až na Letenské náměstí
a odtud jsme šli chvíli pěšky do Národního
technického muzea. Hned jak jsme zaplatili vstupné, dozor nám řekl různá pravidla
a rozdal pracovní listy. Rozdělili jsme se
do skupinek nebo si děti samy šly prohlížet
vystavené exponáty. V muzeu se nachází
různé sály, například sál tiskařství, vojenské techniky, architektury, astronomie, fotografování. Mně osobně se nejvíce zalíbil
sál astronomie. Prohlídka byla ukončena
v 11 hodin, vše proběhlo bez problémů, byl
to velmi příjemný zážitek.
Jiří Pastrňák, 6. třída

Žáci osmé a deváté třídy Základní školy
Lysolaje se ve středu 4. května 2011 vypravili do Národního technického muzea
v Praze na Letné. S nevídaným zájmem si
prohlíželi vystavené exponáty technického
charakteru. Chlapce zvláště zaujaly staré
motocykly a děvčata obdivovala nablýs-

kané autoveterány. Všichni byli spokojeni
a výlet si užili.
Petra Veselá, 8. třída

Škola v přírodě 1. A

Žáci 1. A vyměnili školní lavice za přírodní krajinu a se svou paní učitelkou vyrazili
do malebné oblasti v údolí řeky Berounky,
kde kromě nich sbíral inspiraci pro svá díla
i známý český spisovatel Ota Pavel. Základním táborem se pro naše prvňáky stalo
rekreační zařízení „Nad Starým Mlýnem“
v malé vesničce Šlovice.
Po příjezdu se žáci ubytovali a seznámili s programem, který pro ně paní
učitelka připravila. Po obědě vyrazili na
první poznávací výlet k řece Berounce.
Druhý den začal brzkým budíčkem
a ranní rozcvičkou. Poté pokračoval úklidem pokojů a přípravou na snídani. Následovala ranní výuka, kde si žáci opakovali nabyté znalosti. Odpolední program
se nesl v duchu sportu. Děti se zapotily
v několika disciplínách, které střídaly
míčové hry. Po večeři svá znavená těla
regenerovaly v místních vířivkách, které
nám byly po celý pobyt k dispozici. Na
závěr dne čekalo děti slibované překvapení v podobě soukromé diskotéky, kde
si uspořádaly maškarní ples.
Třetí den nás přijel navštívit místní
kovboj se svým arabsko-českým ořem,
na kterém se děti postupně projely.
Poté následovalo představení práskání
bičem, když k překvapení všech lépe
nežli kovboj, práskala paní učitelka.
Záhy však byla unesena místním vodníkem, který za sebou naštěstí zanechal různé stopy, a pro děti tak nebyl
problém svou paní učitelku vystopovat
a zachránit. Odvahu musely prokázat
ještě při noční „bojovce“, kdy každý žák
sám prošel stezkou odvahy a podepsal
vodnický pergamen.
Vyvrcholením školy v přírodě byla dopolední túra do obce Skryje a odpolední návštěva elektro-skanzenu ČECHŮV
MLÝN, který představuje první mlýn
v Čechách poháněný elektrickým proudem
a zároveň funkční malou vodní elektrárnu. Děti si vyslechly přednášky o historii výroby elektrické energie přímo od
vnuka zakladatele mlýna, prohlédly si
dochovaná zařízení mlýna a nakrmily
místní labutě.
Večerní program provázelo zhodnocení celého pobytu, rozdání zasloužených
odměn, balení věcí a přípravu na odjezd
domů.
Věříme, že se pobyt dětem líbil stejně
jako nám a přinesl jim spoustu nových
zážitků, vědomostí a nevratných zkušeností, které jistě velmi dobře zúročí
v dalším životě.
Někdy příště AHOJ
Jára, babička, děda,
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tip na výlet
Ruzyně
Dnes bych si vás dovolil pozvat do Ruzyně.
Né tedy přímo do věznice. Ale chtěl
bych vás pozvat ke Kubrově statku na
Staré náměstí, možná i dovnitř, neb
tam je restaurace U rychtáře. A od něj
se podíváme po okolí.
Kubrův statek náleží k nejstarším
místním hospodářským usedlostem.
Místní rod Kubrů byl významný
v celém okolí. Jeho příslušníci byli od
18. století ruzyňskými rychtáři, drželi
statky nejen v Ruzyni, ale i v nedalekých Stodůlkách a rychtář Vavřinec
Kubr založil známý zájezdní hostinec
Bílý Beránek na rohu Plzeňské a Jeremiášovy (zbořen byl roku 1985).
Je známo, že roku 1749 udal libocký
farář pražskému purkrabství, že Jan
a Anna Kubrovi z čp. 15 a rychtář
Martin Kubr z hospody čp. 20 (později známé jako Maříkova) nejsou pravověrní. Jan Kubr byl za nevíru mrskán
před kostelem v Řepích a přinucen
k veřejnému vyznání katolictví.
Až za vlády Josefa II. mohli Kubrovi přestoupit zpět na svou víru. V Ruzyni bylo obecně mnoho evangelíků.
Dodnes se v Ruzyni dochoval evangelický hřbitov, zvláště pro ně zřízený.
Naleznete jej mezi ulicemi Huberova
a Kralupská poblíž obory Hvězda –
a s fotografem Marcelem Jelínkem
můžeme potvrdit, že je to velice působivé místečko.
Kubrův statek je původně barokní,
později klasicistně upravený. Patrová
obytná budova s pavlačí je v přízemí
zaklenuta plackovými klenbami. Nad
zadní barokní branou s brankou se
dochovaly sluneční hodiny a na trámu
datace 1731.
Podobná stavení jsou i v další části
Starého náměstí. Toto historické jádro
tvoří ducha vsi a patří k nejzachovalejším. Všechny tyto usedlosti jsou doloženy už v 16. století.
Pozornost zaslouží i stará hospoda
Na Kovárně naproti, kde bývalo kino.
Ještě k Ruzyni (jméno je údajně od
vlastního jména Ruzen, tedy smutný
muž). Nejstarší zpráva o ruzyňské tvrzi a dvoru je z počátku 15. století.
A ještě k té věznici. Stojí na místě
cukrovaru, který tu byl postaven v roce
1837. Věznice sama vznikla za první
republiky.
fefík
(Zdroj Barbora Lašťovková,
Pražské usedlosti)

Usedlost č. 4 (2002)

Kubrův statek (2008)

Starobylá hospoda U Maříků stojí vedle známé hospody Na Nové. Snímek je z roku 2008, v té
době už u Maříků sídlila stavební firma.
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RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE
Ochrana budoucí úrody koncem května
a počátkem června
V letošním roce počátkem května přišly
pravidelné mrazivé noci a tentokrát silně
poškodily rašící víno a ořešáky. Přestože
nové rašící výhony jsou zcela nebo částečně zničeny, většinou je rostliny nahradí
ze spících pupenů. Úrody hroznů či ořechů se však již letos nedočkáme. Neznamená to však, že se o ně letos nemusíme
starat. Poškozené rostliny jsou oslabené,
a proto je nutné věnovat jejich ošetřování
zvýšenou pozornost – zajistit vyrovnanou
výživu, pravidelně za přísušku zalévat
a zabránit i malému poškození nových listů chorobami i škůdci. Další poškození náhradních výhonů může rostliny zahubit.
Na mnoha zahradách však vidíme silně
proschlé meruňky, někomu možná odumřel
i celý strom. Toto poškození nemá s letošními mrazíky nic společného. Příčinu je třeba hledat v loňském mimořádně chladném
a deštivém dubnu a zejména květnu. Stromy
jsou poškozeny mikroskopickými houbami
a někdy i baktériemi, které pronikají do stromů přes květy v období, kdy se teplota pohybuje mezi 4 – 8 oC. První příznaky se mohou objevit již za několik dnů či týdnů po
napadení, květy či mladé plůdky zhnědnou
a odumřou. Přesně to se vloni stalo a úroda
byla malá. Houby se postupně dostávají do
dřevnatých částí, poškozují vodivá pletiva.
Části rostlin potom nemohou být zásobovány vodou a živinami a náhle zasychají. Toto
poškození se někdy označuje jako „mrtvice“
meruněk.
Ochranou je komplex opatření, ale nemusí být účinná. Meruňky u nás rostou na
severní hranici svého zeměpisného rozšíření a jsou zde hodně náchylné. Základem
ochrany je pečlivé odstraňování napadených větviček odstřižením až do zdravého
dřeva. Rány by měly být ošetřeny štěpařskýn voskem. Na stromě ani pod ním by
neměly zůstávat plody napadené hnilobou.
Koruny udržujeme vzdušné, v příliš hustých
korunách je omezené proudění vzduchu,
stoupá vlhkost a to napomáhá vzniku a rozvoji choroby. Životaschopnost stromu podporuje i správná výživa. Pokud nastanou
v době kvetení podmínky vhodné pro infekci, tj. deštivé počasí, nízké teploty, vyplatí se
provést ošetření. Postřik provedeme hned
na začátku kvetení a podruhé při dokvétání.
Použít můžeme přípravek Horizon 250EW
s účinnou látkou tebuconazol. Ani pečlivě
prováděná chemická ochrana nemusí být
vždy účinná.
Dalším velkým nebezpečím pro meruňky je v Lysolajích či v Suchdole velmi
rozšířený obaleč meruňkový (Enarmonia
formosana).
Nenápadní hnědí 9 – 13 mm velcí motýlci létají od konce dubna. Samičky kladou
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vajíčka na kůru ovocných stromů, zejména
meruněk, broskvoní a třešní. Významné
škody však způsobují hlavně na meruňkách. Vylíhlé larvy vyžírají pod kůrou ve
dřeni a lýku chodbičky, které mají nepravidelný průběh. U ústí chodbiček do kmene
lze pozorovat kupičky rezavé drti smíšené
s trusem. Většina chodbiček leží do výše
0,5m nad povrchem půdy na kmeni nebo
na nejsilnějších větvích. Kuklí se v komůrce v místech žíru housenek, kukla se před
líhnutím částečně vysouvá z ústí chodbičky. Samičky druhé generace přednostně
kladou vajíčka do míst poškozených housenkami předchozí generace. Poškození se
tak opakovaně zvětšuje. Dorostlé housenky
přezimují pod kůrou.
Stromy v místech žíru housenek trpí klejotokem, kůra silně rozpraskává a odlupuje
se. Opakovaný žír vyvolává vznik znetvořenin připomínajících rakovinu. Dochází
k prosychání větví a chřadnutí stromů, později strom usychá. Při silném napadení mladých stromků se strom může i zlomit.
Tento obaleč patří k mimořádně nebezpečným škůdcům meruněk. Ochrana je
obtížná, postřiky insekticidy jsou málo
účinné a nejsou povolené. Proti obaleči
meruňkovému jsem vyzkoušel na zahrádce
jednoduchou ochranu. Během vegetačního
období udržujte kmen meruňky a rozbočení hlavních kosterních větví natřené vápenným mlékem, které podle potřeby obnovujte. Vhodné je začít takto ošetřovat stromy
ihned po výsadbě. Bílá barva ošetřeného
kmene neláká samičku ke kladení, protože
má vrozené klást na hnědý rozpraskaný
podklad. Vápenné mléko zároveň spolehlivě hubí nakladená vajíčka. Vápenné mléko
je možno nahradit vodou rozpustnými(!)
prodyšnými akrylátovými barvami, které
se používají na fasády. Malé plůdky jablek
může silně ohrozit pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea). Dospělci snadno
uniknou pozornosti, přestože jsou relativně
velcí (6 – 7 mm), žlutočerně zbarvení. Larva housenice je žlutavá a na konci vývoje
10 – 12 mm velká.
Oplodněné samičky kladou vajíčka od
května do bazálních částí květů. Mladé larvy zpočátku vykusují na povrchu mladých
plodů chodbičku, která se zahojí korkovým
pletivem. Plod většinou zůstává na stromě a
dozrává, na svém povrchu má dobře viditelnou jizvu. Vzrostlejší larvy se prožírají hluboko do dužniny, vyžírají zde dutinu plnou
trusu a drtě. Poškození je označováno jako
„červivost plodů“ a lze je pozorovat od konce května až do počátku července. Takto poškozené plody opadávají. Jediná larva může
během svého vývoje poškodit i několik plodů. Dorostlá larva opouští poškozený plod,
zalézá do půdy, kde přezimuje. Na jaře se
kuklí a v průběhu května se líhnou dospělci.
V současné době patří v užitkové části zahrady k nejvýznamnějším škůdcům jabloní.

Dokáží způsobit opad podstatné části úrody
koncem května a v červnu. Tento propad si
pěstitelé zaměňují za fyziologický propad
plůdků v červnu. Rozlišení je jednoduché.
Jablka poškozená pilatkou mají uvnitř dutinu a otvor, kterým opustila larva plod.
Ochranou je aplikace insekticidu Calypso
480 SC po opadu květních plátků. V místech s pravidelným silnějším výskytem se
doporučuje opakované ošetření za 8 – 10
dnů. Za podobné škody na jabloních, ale
i meruňkách, třešních či višních mohou v Lysolajích hojně se vyskytující zobonosky.
Zobonosky patří k nápadným a krásným
nosatcovitým broukům. Jsou velké 4 – 9
mm a upoutají nás především nápadným
zbarvením, které se zejména na sluníčku
kovově leskne.
Brouci brzy na jaře vyžírají pupeny ovocných stromů, které zasychají a dále se nevyvíjejí. Žírem poškozují též květy a listy. Do
mladých plůdků vykusují hluboké dírky, což
způsobuje deformace a při silnějším napadení i předčasný opad mladých plodů. Samičky zobonosek kladou vajíčka v závislosti
na druhu do plodů, osních částí letorostů,
řapíků. Beznohé bělavé larvy s výraznou
tmavou hlavou se většinou vyvíjejí v plodech. Larvy záměrně infikují plody zárodky
hnilob. Ve zdravém plodu nejsou schopny
dokončit vývoj. Plody nakonec opadávají,
larvy se kuklí v půdě. Ochranou je aplikace
přípravku Mospilan 20 SP.
Plody třešní je nutno chránit postřiky
proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi). Je
to nejvýznamnější škůdce třešní, někdy jsou
napadeny všechny plody. Více jsou napadány sladké a pozdní odrůdy. Kyselejší sladkovišně nebo višně bývají poškozeny méně,
spíše z nedostatku vhodnějšího hostitele.
Ošetření by se mělo provádět na základě odchytu dospělců na žluté lepové desky
umístěné v koruně. Postřik insekticidy se
provede v době vysokého výskytu vrtulí na
těchto deskách. Podle mých zkušeností tato
metoda není příliš spolehlivá. Je možno
použít přípravky Mospilan 20 SP, Calypso
480 SC nebo Decis. Více se mi osvědčilo
určit temín ošetření podle doby květu bezu
černého. Na začátku jeho květu se vyskytuje nejvíce vrtulí na třešni. Porovnávat samozřejmě musíme bez a třešně rostoucí co
nejblíže u sebe v jedné lokalitě.
Při ošetření je nutno dodržet interval mezi
postřikem a sklizní – ochrannou lhůtu.
Na závěr bych chtěl připomenout, že nastává vhodný čas k ošetření růží insekticidy
(Decis, Karate Zeon) proti kroucení listů,
které způsobuje larva pilatky drobné. Postřik je účinný i proti dalším škůdcům – mšicím, housenkám nebo květopasům. V případě, že listy jsou již nepěkně zdeformované je
ochrana neúčinná.
Ing. Jan Kazda, CSc.
Katedra ochrany rostlin
Česká zemědělská univerzita Praha
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Mateřské centrum Liška
Ve středu 11.5. jsme prozkoumali Housle,
jestli je vše připravené pro Slavnost květů.
Hráli jsme si s míčky, pouštěli pampelišky
po vodě a sledovali kam až doplují. Udělali
jsme si piknik v trávě a hledali co v Houslích
ztratily víly, ukazovali si, kde co bude v sobotu na Slavnosti květů stát. Užili jsme si krásné slunné dopoledne v příjemném a krásně
upraveném prostředí Houslí.

Bude můj klobouk nejkrásnější?
Mateřské centrum Liška v Lysolajích v květnu
zahájilo pravidelný provoz
V naší Lišce se scházíme pravidelně v pondělí a ve středu dopoledne. Na každý den připravujeme pro děti a jejich rodiče tvořivou
dílnu, pohybové hry, básničky a písničky.
V prvním květnovém pondělí jsme po
krátkém přivítání s plyšovými kamarády
a protáhnutí na koberci tvořili jarní zahrádky.
Na velký papír jsme lepili jarní květy z krepových papírů a fixou domalovali stonky a listy.
Květinové zahrádky se moc povedly. Středeční dopoledne většinou běháme, skáčeme
a v klidu neposedíme, zajdeme na hřiště
nebo na procházku.
V pondělí 9. 5. jsme si vytvořili zvířátka
z kamenů, želvičku, berušku a žábu. Na papírový obarvený podklad ve tvaru těla zvířátka
jsme lepili kamínky. Přilepili a namalovali
oči a zvířátka byla hotová.

za humny
• Tradiční mistrovství ve vaření gulášů, které se léta odehrávalo na zahráce
ve Štěpnici u Šabachů, se letos odbylo
u Bena Andersona v Úněticích, a to i přesto, že zahrádku na Štěpnici pořád Šabachovi mají. Zvítězila paní Klára Říhová,
spisovatel se umístil pátý.
• Bubenečský malíř Jan Pekárek zpřístupnil prodejnu whisky a whiskey – s možností ochutnávky. Hledejte na levém konci
ulice Jugoslávských partyzánů, prakticky
až u tramvajové smyčky, tam, kde býval
antikvariát. Ochutnávkou rozumějte, že
si můžete nechat otevřít jakoukoli láhev
skotské, irské, bourbonu či koňaku. Poctivý panák vyjde na 40, ale i na 180 korun.
Do konce května jde o předběžný provoz,
nicméně kromě neděle každý den budete
obslouženi mistrem Pekárkem osobně od
desíti do devíti hodin. Zmoženi sluncem
můžete tu též dostat kávu tlačenou přes
kávovar z roku 1964.
• Pražský magistrátní výbor pro volný
čas, sport, cyklostezky, výstavnictví zarazil výstavbu cyklostezky ze Sedlce do

Přípravy na Slavnost květů 14.5. a jak to dopadlo
Druhý týden v květnu nám uběhl velice rychle, neboť byl plný příprav na Slavnost květů.
Co vás nejvíc bavilo? Soutěž O nejkrásnější
klobouk, Řezání polínek, Lysolajský prázdninový expres, Liška v pytli nebo Focení
s Liškou? Hlasujte na našem webu www.mcliska.cz v anketě nebo nám napište něco do
návštěvní knihy. Těšíme se na vaše podněty.
Program Lišky v červnu
Oslavte s námi Den otců
– 19. 6. od 14 hodin v Houslích
Liška s Rybičkou připravuje program pro
nedělní odpoledne v pěkném přírodním prostředí. Přineste si deku a v košíku něco na
zub, uděláme si piknik a program pro děti.
Často se ptáte – v červnu budeme venku, nebo
uvnitř?
Tvořit i sportovat budeme hlavně venku,
hernu budeme používat jako útočiště před
horkem. Přijďte, těšíme se na vás. Aktuální
program najdete v našem Kalendáři na www.
mc-liska.cz.
Marcela, Jana a Milena
z MC Liška o.s.

Roztok. Cyklostezku 200 metrů dlouhou
totiž TSK vyčíslilo na 18 milionů, neboť je
prý nutno vystavět rampu. Taková cena je
dvakrát vyšší než u stavby silnice I. třídy.
Zastupitelé řekli, že silnice cyklistům postačí. Pro zajímavost – zakázka byla zadána vlkanečskému podnikateli Lubomíru
Boubínovi. Ten takových staveb postavil
již několik, dohromady za 210 milionů,
plus 20 milionů stály takzvané vícepráce.
• 19. června se na stadionu Dukly na Julisce uskuteční další ročník DEJvického
HUdebního Léta.
• V Kavárně Dejvického divadla je stále
ke shlédnutí výstava obrázků Na viděnou
II. akademické sochařky Zdeňky Saletové,
učitelky pedagogické školy na Evropské třídě, a spolupracovníka našeho listu Fefíka.
• V Roztockém Středočeském muzeu
mají výstavu Čtyřlístkománie. Výstava
slibuje model domku v Třeskoprskách 7,
možno shlédnout Myšpulínovu laboratoř,
Bobíkovu posilovnu a Fifinčinu kuchyň.
Konečně myslí někdo nejen na děti, ale
i na střední věkovou vrstvu! Navíc si lze
prohlédnout všechna do revoluce vyšlá
čísla Čtyřlístku.

Přistavení velkoobjemového kontejneru
28. 6. 2011
Stanoviště ulice Lysolajské údolí
u čp. 115/33

DOBROTA NA KVĚTEN
Že se šnekům na našich zahradách dobře
daří, jsme si všichni povšimli. Letos ovšem
nesnědí naši úrodu, protože sníme my je.
Nevěříte? Vyzkoušejte a uvidíte, že budete
chodit na šneky i k sousedům.
Před vlastní přípravou necháme šneky
5 – 6 dnů hladovět v dřevěné bedně. Poté
je omyjeme proudem vody. Po umytí
vrstvíme do jiné nádoby postupně šneky
a hrubou mořskou sůl. Prosolení šneci se
zbaví veškerého slizu. Necháme uležet,
poté vrstvy promícháme a opět důkladně
promyjeme proudem vody.
Vyčištěné šneky vhodíme do vroucí vody
a vaříme cca 4 minuty. Vychladlé maso
vyndáme nožem z ulit. Odstraníme vnitřnosti a takto očištěné maso vložíme do
studené, hodně osolené vody. Po 15 minutách vyjmeme a omyjeme studenou vodou.
Z takto připraveného masa vyrábíme nejrůznější speciality, např.:
Rajčata plněná šnečí směsí
8 tvrdých rajčat, 100 g šneků, 1 střední cibule, 40 g másla, 50 g žampiónů, 1 stroužek
česneku, mletý pepř, sůl, petrželka, kmín
Rajčata omyjeme, seřízneme vršky a lžičkou vydlabeme. Sekanou cibuli zpěníme
na másle, přidáme malé plátky očištěných žampionů, osolíme, okmínujeme,
opepříme a ve vlastní šťávě dusíme.
K měkkým žampiónům přidáme posekané
šneky, rozetřený česnek a krátce podusíme.
Vychladlou směsí plníme připravená rajčata a povrch ozdobíme snítkou petrželky.
Dobrou chuť

KVĚTNOVÉ pranostiky
• Májová kapka platí za dukát
• Déšť svaté Žofie švestky ubije
• Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta
• Déšť svatého Floriána je ohňová
rána
• V máji vlhko, chladno – bude vína
na dno
• Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude
suché léto
• Nežeň se v máji, budeš hned
v ráji
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V Únětickém pivovaru mají napilno

Budova Únětického pivovaru

Tak už zase cestuju do
Únětic, tentokrát ne za
novou vinárnou kamaráda, ale do Únětického pivovaru, kde se finišuje.
První ověřená zmínka
o vaření piva v Úněticích pochází z roku 1557
a kronikář zmínil, že bylo
dobré. „Náš“ pivovar byl
postaven zřejmě v roce
1710, tvrdí to letopočet
Ředitel pivovaru Štěpán Tkadlec
vytesaný na pilíři sladovnického humna – sám jsem ho viděl, ale na fotku to nebylo.
Majitelem pivovaru byla dlouho Svatovítská kapitula. V dobách
největší slávy, v roce roce 1897, tu vystavili úctyhodných 21 600
hektolitrů piva. Podnik zastavili až komunisté v roce 1949.
No ale že pivovar stojí, je pěkný, rozhodlo se několik přátel
výrobu zase obnovit. Pivovar loni v listopadu koupili, s tím,

Moderní technika ve starém sklepení

že bylo nutné provést jisté modernizační změny, ale aby duch
místa zůstal zachován. Jen zprovoznění staré sladovny by bylo
velmi náročné, a tak se v ní budou pořádat společenské akce
a vyrábět něco jiného než zlatavý mok.
Letos 4. dubna se začaly instalovat technologie, dodavatelem vybavení je přední česká firma Destilla. Vůbec tady dbají
na vlastenectví, slad je od malé české rodinné sladovny, chmel
samozřejmě také český, pivo má být čisté, zbavené všelijakých
moderních zhůvěřilostí, vše pod stálou kontrolou vrchního sládka, který je určitě taky Čech. Nu, jméno má trochu podezřelé
– Vladimír Černohorský, ale věnuje se pivu už dvaačtyřicet let,
tak bychom mu mohli něco odpustit. Ředitel pivovaru Štěpán
Tkadlec nám představil typicky českou desítku jménem Únětické pivo 10, ta byla ostatně tady tradičním výrobkem, a Únětické
pivo 12, které bude s tmavším nazlátým nádechem. A také budou vařit čtyři speciály.
První várka začala v půli května, takže k žíznivcům by se měla
dostat asi po měsíci. To už by měl být v provozu i pivovarský
výčep na humnech, kde si – ale jenom tam – budeme moci mok
koupit v půllitrových a dvoulitrových lahvích, těch pěkných,
s porcelánovou zátkou.
No a ještě by stálo za to říct, kde všude budou piva na čepu.
Samozřejmě v únětické Sokolovně, v Roztokách Na vrškách,
v Sokolovně, U zvířátek a U šraněk, ve Mlejně v Černém volu,
U Džbánu v Liboci, ve Statenicích v Krčmě a na hřišti v Tuchoměřicích a co je pro vás, čtenáři Lysolajského zpravodaje nejdůfefík
ležitější, taky tady U kapličky.

Pivovar z jiného úhlu
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Životní jubilea
květen 2011

paní Eva Matyášová
nar. 30. 4. 1941 – 70 let

Lysolajský zpravodaj
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:
24. 06. 2011 v nákladu 650 ks
uzávěrka 15. 06. 2011
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 – Veleslavín
www.falon.cz

Anketa měsíce
Anketní otázka z minulého čísla byla
exkurzem do historie naší obce. Jako
názvy nových ulic v lokalitě Zavážky
se nejvíce objevovala jména zaniklých
míst, jako např. V lomu či Ke kladivům.
Otázka na červen:
Zastupitelstvo naší městské části
schválilo rekultivaci Denkrovy pískovny. Do budoucna tak vznikne prostor
pro volnočasové aktivity, ať už aktivní, či odpočinkové.
Jakým aktivitám byste se rádi věnovali
v našem novém sportovním areálu?
Pište na e-mail:
umc@praha–lysolaje.cz

pan Tichý Jaroslav
nar. 17. 5. 1918 – 93 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

nebo na adresu:
ÚMČ Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje
nebo telefonujte: na tel. č.: 220 921 959

Uctění památky občanů Lysolaj padlých za první světové války a v letech okupace.
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Fotografická soutěž

Vážení občané,
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. 5. 2011 posudek o vlivu záměru
„Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí (EIA).
Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Hlavního města Prahy
a Středočeského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů.

Vítězná fotografie Matěje Komárka na
téma Mláďata – Svačina.
Gratulaci posíláme do Sídlištní ulice.
Téma na měsíc červen:
Nejkrásnější rozkvetlé okno
Fotografujte a své snímky přineste nebo pošlete na úřad naší městské části.

Další informace k procesu EIA včetně posudku a jeho příloh naleznete na
webu naší městské části v aktualitách nebo v sekci Letiště.
Vzhledem ke složitosti, rozsahu a vážnosti problematiky a také vzhledem
k poměrně krátké době k dokončení projednávání posudku si vás dovoluji
požádat o spolupráci.
ÚMČ Praha – Lysolaje se bude snažit všemi možnými prostředky zabránit
výstavbě této nové paralelní dráhy, jelikož by tak došlo k rapidnímu zhoršení
životního prostředí a enormnímu zatížení hlukem v Lysolajích.
Děkuji.
Ing. Petr Hlubuček
starosta

Sbor dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané,
jaro máme v plném proudu a s blížícím se
létem máme v tento čas práce a povinností víc než dost. V polovině měsíce dubna
jsme provedli vyčištění požární nádrže,
ve které již byla naplavena spousta bláta
a nečistot. Sešli jsme se v hojném počtu
a práce šla dobře od ruky, jelikož jsme
měli od firmy Hartman zapůjčen sklápěcí vůz a kolový nakladač. Za pomoci
této techniky bylo bláto rychle naloženo
a odvezeno. Tímto bych chtěl také poděkovat jak firmě, tak samozřejmě i chla-

pům, kteří s touto technikou pracovali.
Po odbahnění jsme nádrž řádně pročistili proudem vody a poté opět napustili,
takže téměř láká k vykoupání jako za
starých časů.
Jelikož nejen prací živ je člověk, rádi
dodržujeme staré tradice. Mezi ně samozřejmě patří i Velikonoce. Letošní Velikonoční pondělí připadlo na 25. 4. Tak
jako každý rok jsme se sešli ráno u naší
požární nádrže, kde proběhla „válečná
porada“, nato jsme s pomlázkami v rukou vyrazili navštívit několik rodin spja-

tých s hasiči. Pevně věřím, že nám tato
ryze česká tradice ještě dlouho vydrží.
Poslední dubnová noc je spojená s další
krásnou tradicí a tou je pálení čarodějnic.
Již po několik let náš sbor spolupracuje
s MÚ Prahy 6, který pořádá velké pálení
čarodějnic na Ladronce. Na této akci část
naší jednotky zajišťovala požární bezpečnost při zapálení, udržování a posléze
i uhašení ohně. Jak je již u těchto a podobných akcí, kterých se zúčastňují hasiči,
zvykem, byli jsme a nechci být skromný,
jednou z nejzajímavějších atrakcí. Naší
Scanii neobdivovaly jen děti, ale i spousta
dospělých. Letošní čarodějnice se konaly
za krásného počasí, jen jejich zakončení se
uspíšilo díky silnému dešti. Jelikož v tento
čas je zvýšené riziko požáru, zůstal zbytek
jednotky na naší základně v pohotovosti.
Jistě všichni víte, že hasiči nejezdí jen
k ohni, ale valná část jejich práce spočívá v technických zásazích, jako je např.
čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu
a odstraňování stromů padlých na objekty
a komunikace. Jedním z takovýchto zásahů byl i náš výjezd v noci 10. 5. do ulice
Sportovců, kde ze starého a poškozeného
stromu spadla velmi silná větev na vozovku. Tuto jsme na místě pomocí motorové
pily rozřezali a odklidili z komunikace.
Vnedávných dnech jsme připravovali
Slavnost květů a čekají nás závody v požárním sportu v Řepích.
Pavel Peprníček, velitel SDH Lysolaje
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Mohl by tady stát náš nový klášter?

Klášter mnišek Kazatelského řádu
Pohled do historie – dominikánské
mnišky v našich zemích

Nová forma apoštolského života spojená
s radikální chudobou napomohla čerstvě
vzniklému řádu Kazatelů k velké mobilitě,
takže se velmi záhy rozšířil po téměř celé
tehdejší Evropě. Spolu s konventy bratří
vznikaly pochopitelně také kláštery sester, zejména ve větších městech. K tomu
docházelo buď původním založením nové
komunity nebo přijetím již existujících komunit do řádu. Založení prvního konventu bratří na našem území (konkrétně u sv.
Klimenta v Praze) se klade do poloviny
20. let 13. století, tehdy byl ovšem ještě
součástí polské provincie (samostatná česká provincie vznikla r. 1301). První klášter
dominikánských mnišek v českých zemích
byl založen v Brně ve 40. letech 13. století.
Po něm následoval zhruba o 30 let později
klášter v Hradci Králové, dále v 80. letech
v Olomouci a v polovině 90. let pak známý klášter sv. Anny v Praze, jehož budovy
dosud stojí nedaleko dnešního dominikánského konventu u sv. Jiljí, původně však
sestry sídlily na Újezdě. Zakládání nových
klášterů sester pokračovalo i ve 14. století.
Mezi nejznámější patří klášter sv. Anny
na Starém Brně a nově osídlený újezdský
klášter, poté co se jeho původní obyvatelky
přestěhovaly na pražské Staré město. Velká
část klášterů se později stala obětí různých
lokálních nepokojů nebo husitských válek.
Ty, které se udržely, byly nakonec zrušeny
dekretem císaře Josefa II. z r. 1782. Tehdy
na našem území existovaly čtyři kláštery:

Co si máme představit, když se řekne klášter?

v Praze u sv. Anny, v Brně u sv. Anny, v Olomouci a nová fundace z 20. let 18. století
v Plzni. Obnovení se dominikánský mnišský život dočkal až v roce 1948, tato komunita, která přežila čtyřicetileté pronásledování, dnes žije ve Znojmě. Současná
pražská komunita existuje od r. 1987.
sestra Marie

Pohled do budoucnosti – naše sny
a plány

Vážení čtenáři, víte, jak vypadá náš klášter,
mnozí jste již navštívili naši kapli. Může se
zdát, že máme všechno, co potřebujeme,
že nám nic nechybí. Že vlastně není potřeba mít nějaké zvláštní plány nebo dokonce
sny. Co by tak jeptišky mohly ještě chtít?
A přece… Během slavnosti požehnání Božích muk zmínil pan Šoltys, že uvažujeme
o stavbě nového kláštera. Jak to vlastně je?
Pokusím se vysvětlit, jak uvažujeme o naší
budoucnosti, po čem toužíme, a co bychom
chtěly nabídnout.
Náš nynější dům je svou velikostí i dispozicí pouze rozšířený rodinný domek. Žít
zde klášterní život, tak jak to předpokládají
naše stanovy, a plnit úkol, který nám byl
svěřen, není v těchto podmínkách snadné. Počáteční nadšení nám pomáhalo tyto
nedostatky překonat, ale postupem času je
to pro nás stále tíživější. K modlitbě, studiu, práci i rozhovorům s lidmi, kteří nám
svěřují své starosti, potřebujeme klid a prostor. Ženám, které si chtějí odpočinout od
povinností v rodině, bychom rády nabídly
možnost strávit nějaký čas s námi v tichu

a usebrání. Už teď dostáváme množství
proseb o tuto službu, ale většinu musíme
odmítat. Od začátku vnímáme, že tento
dům je pouze provizorním řešením. Chceme-li žít opravdu naplno, musíme postavit
novou klášterní budovu, pokud možno
s dostatečně velkou zahradou.
V situaci, kdy se nám hledání vhodného
místa pro stavbu zdálo už dost únavné, nás
na podnět paní starostky Jandové oslovil
pan architekt Zavadil, který pro obec zpracovával podklady pro územní plánování.
Společně jsme hledali, zda by bylo možné
postavit klášter v obci, ve které už tak dlouho působíme. Chtěly bychom v Lysolajích
zůstat. A velmi bychom si přály, aby naše
přítomnost zde byla vnímána pozitivně.
Ukázalo se, že určité možnosti tady jsou,
a že by byla i ze strany vlastníků ochota jednat o koupi vhodného pozemku. Abychom
měly nějaký podklad pro jednání, nechaly
jsme si vypracovat urbanistickou studii, ze
které je patrné dispoziční a hmotové rozvržení, tedy přiblížení, jak asi takový klášter
vypadá.
Chceme i našim spoluobčanům dát postupně nahlédnout do našich plánů. Od
začátku nám velmi pomáhá náš dominikánský bratr, nynější pražský arcibiskup
otec Dominik Duka. Našly se však i další
významné osobnosti našeho společenského a kulturního života, které náš projekt
podporují. I je postupně představíme na
stránkách zpravodaje. Vám, našim sousedům a spoluobčanům jsme vděčné za morální podporu, a také budeme vděčné za
trpělivost při realizaci našich snů.
sestra Diana

