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Vážení sousedé, kdo čekal bouřlivé oslavy no-
vého roku a kanonádu hodnou dělostřelectva 

a už od čtvrté odpolední se po zkušenostech z let 
minulých sháněl po nějaké tabletě či jiném způsobu 
jak uklidnit svého domácího mazlíka, byl potěšen. 
Všem, kteří si vzali k srdci ponaučení o zákazu pyro-
techniky a prokázali tak svoji náklonnost k lysolajské 
přírodě, zvířeně a osobám, jež ještě nepostihla ztráta 
sluchu mohou být po zásluze pochváleni a patří 
jim poděkování. Těch několik málo petard, které si 
někdo neodpustil, se dalo vydržet. Příchod nového 
roku do Lysolaj byl slavnostní, ohňostroje pestro-
barevné a komorní bez zbytečných ohlušujících 
efektů a kdo si je vyrazil pozorovat jen tak v tričku, 
určitě nenachladl. Tentokrát nový rok přišel o vlahé 
půlnoci a Nový rok to postupně na sluníčku do-
táhl na téměř letní hodnoty, což vyhovovalo všem, 
kdož dorazili na sraz tradiční novoroční vycházky. 
Šampaňské tedy nebylo dvakrát dobře vychlazené, 
ale co už, přípitek byl od srdce a nikdo z účastníků 
žádné námitky nevznesl. Kdo měl trochu výhrady 
byli otužilci, ale však není novoročním koupelím 
konec, třeba napřesrok i nějaké ledové kry budou. 
Jako by počasí vědělo jak je nesnadné zavděčit se 
všem, předvedlo nám zatím pro každého něco. Ro-

mantiku zlehýnka se vznášejících vloček i adrenalin 
sněhové bouře, mráz, oblevu, déšť, jasné nebe i 
mlhu jak mlíko, vyber si, člověče. O slunných dnech 
na zahrádkách jako v úlech, prořezat stromy, poo-
pravit pařeniště, zahnat krtka, radost na ten ruch 
pohledět. Ve škole ruch typický pro konec pololetí, 
kdy bylo potřeba vytáhnout známku z toho či onoho 
předmětu. Ač jsou dny stále ještě krátké, rušno je 
i na hřištích v pískovně, vánoční kila navíc mizí na 
workoutech a od studánky je slyšet jak o sebe na-
rážejí petanquové koule. O kousek dál, na Dolině, 
panuje čilý ruch stavební. Do ospalé, líné, zimní 
vesnice mají Lysolaje daleko, a tak to má být. Čeká 
nás hodně povinností. Krátký únor se přežene, v 
březnu musí odstartovat jarní úklidy a polní práce, 
velikonoční koledování je nápor na ruce, nohy, játra 
i žaludky, májové lásky nás vyženou na vycházky 
do přírody a červnový start na Lysolajském běhu 
je velká výzva, tak ať nevyjdeme ze cviku. Všichni 
si v rodinách a mezi přáteli a známými obvykle 
přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta. Tak ať vám leto-
počet z téměř samých dvojek všechna přání splní. 

Příjemné těšení na jaro vám všem.      
Marie Štědrá
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso-
laje se konalo dne 12. 1. 2022.

Byl schválen vyrovnaný rozpočet 
Městské části Praha-Lysolaje na rok 
2022. Do rozpočtu jsou zahrnuty také 
kapitálové výdaje v celkové hod-
notě  70 000 000 Kč na probíhající 
nebo plánované investiční projekty. 
 
Zastupitelé schválili aktualizaci stra-
tegického plánu městské části na rok 
2022, která zahrnuje investiční akce, 
které jsou plánovány na tento rok 
také v rozpočtu městské části.  Jedná 
se konkrétně o tyto investiční akce:

• Bytový dům
V bytovém domě jsou dokončovány 
vnitřní instalace technických rozvodů, 
jsou osazena okna a zárubně dveří, 
provádějí se podlahy a vnitřní omítky 
a dokončují se detaily střešního pláště. 
Také zde se již čeká na jarní počasí, aby 
bylo možno zahájit práce na budou-
cím náměstí a dokončit zelené střechy. 

•  Komunitní centrum
V budově komunitního centra jsou práce 
nejdále – jsou hotové instalace a vnitřní 
omítky a podlahy; v krátké době začnou 
obkladačské práce a poté instalace za-
řizovacích předmětů, kuchyňky v ma-
teřském centru a finální vnitřní nátěry a 
malby. Zhruba do měsíce začne instalace 
panelů fotovoltaické elektrárny na střeše. 
Sice jsme zatím uprostřed zimy, ale jsme 
už připraveni na jaro a oteplení, kdy 
bude možno dokončit venkovní obklady 
a  začít se zabývat komunitní zahradou.
Ve stěně  podloubí budovy směrem k 
zastávce autobusu bude během příštích 
týdnů osazen informační kiosek měst-

ské části. Kiosek bude mít dotykový 
display,  snadné ovládání a orientaci 
v obsahu a bude propojen s webo-
vými stránkami úřadu městské části.

• Obecní sokolovna
Zde probíhají práce na základech objektu.

• Mateřská škola
Zde je stav stavebních prací zhruba ve 
stejném stadiu jako u bytového domu, 
navíc se v této době intenzivně ladí inte-
riér a vybavení kuchyně, aby co nejlépe 
vyhovovala konkrétnímu provozu mateř-
ské školky. Rovněž zde jsme připraveni na 
oteplení, aby bylo možno začít s pracemi 
na školkové zahradě a vegetační střeše.

• Zařízení pro údržbu zeleně a provoz v 
Květové ulici
Novostavba objektu v Květové ulici 
určeného jako zázemí pro pracovníky 
údržby je již těsně před dokončením. 

Představení stavby včetně aktuál-
ních fotografií přinášíme na straně 12.

Ve spolupráci s lysolajskými  spolky  
jsme podali žádosti o granty hl. m. 
Prahy v oblasti sportu a životního 
prostředí. Konkrétně na provoz mlá-
dežnických fotbalových oddílů, další 
ročník Lysolajského běhu a výsadby 
zeleně v okolí nově vznikající mateřské 
školy a na svahu u přírodního biotopu.
 
I pro tento rok jsme podali žádost o 
grant hl. m. Prahy na projekt zpřístup-
nění školních hřišť pro veřejnost, aby i v 
letošním roce pro vás bylo hřiště zdarma 
ke sportovním aktivitám k dispozici. 

Zastupitelsto schválilo poskytnutí účelo-
vých dotací na činnost místních spolků. 
Pro petanquový klub PC Lysolaje ve výši 
10 000 Kč, pro fotbalový oddíl TJ Sokol 
Lysolaje ve výši 25 000 Kč a pro Vodní 
záchrannou službu na činnost kroužku 
Mladý záchranář ve výši 49 000 Kč. 
 
Pořídii jsme novou techniku pro úklid v 
naší městské části. Konkrétně se jedná o  
sypací a zametací nástavby na naše vozi-
dla, multifunkční  kolový traktor New Ho-
lland a především zametací stroj HAKO, 
který bude sloužit jak k úklidu sněhu, tak 
nečistot a listí z komunikaci a chodníků .

Ing. Petr Hlubuček, starosta 

PLATBA MÍSTNÍCH       
POPLATKŮ 

Upozorňujeme občany městské části, že 
termín pro zaplacení poplatků za psy a pro-
nájem obecních pozemků vyprší 31. 3. 2022. 

Dle nově platných nařízení musí úřad 
hned po vypršení tohoto termínu vy-
stavit všem občanům, kteří popla-
tek včas neuhradili, platební výměr. 

Nečekejte tedy na poslední chvíli a přijď-
te na ÚMČ dát své věci do pořádku. Dru-
hou možností je platba na účet, kdy vám 
číslo účtu a variabilní symbol rádi sdělí 
zaměstnanci ÚMČ na tel. 220 921 959.
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 

Přestože jsme na prahu nového roku, 
vrátíme se ještě do poloviny listopadu, 
kdy ve škole proběhla přednáška „Jak 
se dělá férová čokoláda“ ve 4. a 7. třídě, 
všichni se seznámili s historií a součas-
ností pěstování kakaa a výroby čokolády. 
Čtvrťáci se pak rozděleni do skupinek 
snažili odhadnout, jaká částka z cel-
kového výdělku připadne pěstitelům 
a sběračům kakaových bobů, dále do-
pravní společnosti, která kakaové boby 
převáží, majitelům továrny, kde se čo-
koláda vyrábí, a nakonec prodejcům 
čokolády. Vysvětlili si a pochopili, co 
znamená „fairtrade“, v závěru nepřišli 
o sladkou tečku a vyzkoušeli si uvařit 
vlastní čokoládu z kakaových bobů. 
Na toto navázal velmi pěkně postavený 
pořad pro 3. třídu o tom, co se všechno 
stane, než se z kakaových bobů stane 
čokoláda v obchodě. Nejprve byly děti 
vtaženy do této problematiky pohádko-
vým příběhem o hledání vzácné plodiny 
pro výrobu lahodného pokrmu. Příběh 
všichni prožívali, protože přednášející 
prolínal povídání s dramatizací, k níž si 
vybíral herce z řad žáků. Objevitelé a 
výzkumníci, dvě vybrané děti ze třídy, 
se dopracovali ke skutečným bobům. 
Potom se ve třídě rozdělili do skupinek, 

které dostaly určité množství bobů, 
hmoždíř a paličku. Dle instrukce si děti 
boby rozmělnily v hmoždíři. Prášek byl 
odevzdán kuchaři, opět se jednalo o dítě 
ze třídy. Ten promíchal vzniklý prášek s 
patřičnými ingrediencemi a pod dohle-
dem šéfkuchaře, paní učitelky, začal na 
vařiči míchat voňavou hnědou hmotu. 
Upravenou hmotu žáci nalili do formy. 
Zatímco čokoládová hmota ve formě 
chladla, podívali se na film o historii čo-
kolády i procesu její výroby. Závěr byl 

velmi příjemný – všichni si pochutnali 
na vlastnoručně vyrobené čokoládě. 
25. listopadu navštívila 2. třída výstavu 
zaměřenou na osobnost a dílo Radka 
Pilaře ve Ville Pellé. Nejprve pro žáčky 
byla připravena komentovaná pro-
hlídka, ale zcela je pohltila dílnička, kde 
si vyzkoušeli animaci, vytvářeli koláž, 
poznali, co je asambláž. V závěru je po-
bavil krátký film „Písnička pro sklíčka“, 
kde tento výtvarník zajímavě rozhý-
bal právě sklíčka, korálky a kamínky.
V pátek 3. prosince zavítal mezi žáky 1. 
stupně Mikuláš s anděly a čerty, kteří 
obešli postupně třídy a z knihy hříchů 
Mikuláš přečetl, v čem by se děti měly 
polepšit. Některé děti se bály čertů 
tak moc, že bez odporu slíbily, že se 
určitě polepší. Když zazpívaly pěknou 
písničku, zarecitovaly básničku, do-
staly za odměnu sladkosti od andělů. 
Třída 5. A se v úterý 7. prosince sezná-
mila s maňásky při tzv. Maňáskování. 
Jednotlivé skupinky vytvořily příběh s 
vánoční tematikou pro tyto loutky, pro-
myslely i repliky jednotlivých postav 
svého příběhu, posléze sehrály krátké 
divadlo pro zbytek třídy. Záměrem bylo 
teoretické i praktické seznámení s touto 
technikou a vyzkoušení si náročné práce 
scénáristy, režiséra a dalších profesí. 
Další den 2. třída navštívila divadelní 
představení „Jak jsem se ztratil“ v Divadle 
v Dlouhé. Tato komedie laděná vánočně 
dětem vykouzlila na tvářích úsměv, 
nejvíce je upoutaly písničky, které se 
nelinuly z reproduktorů, ale hudbu 
vytvářely skutečné hudební nástroje. 

Čas velmi rychle plynul a již tu byl 21. 
prosinec, poslední den školy před vánoč-
ními svátky. Tradičně ho žáci strávili ve 
svých třídách u ozdobených stromečků a 
všichni netrpělivě očekávali, až si rozbalí 
dárečky od svých kamarádů. 9. třída se 
během vánoční besídky spojila online 
s Domovem Pod Skalami Kurovodice, 
p.s.s. - pro mentálně postižené. Žáci 
obyvatelům Domova zazpívali vánoční 
písně, sehráli nacvičenou scénku a vzá-
jemně si všichni popřáli krásné Vánoce. 
Domov na oplátku poslal záznam jejich 
vánoční scénky. Tím však tato družba 
nekončila, pro domov si již předem de-
váťáci připravili dárky a šesťáci přáníčka, 
která jistě v Domově udělala radost.
Vánoční prázdniny utekly jak voda 
a opět jsme se vrátili do školních la-
vic, kde nás čekala především práce, 
aby vysvědčení bylo co nejlepší. Ov-
šem určitě učení zpestřily opět ně-
jaké zajímavé akce, třeba i netra-
dičně předané pololetní vysvědčení. 
 
A na závěr ještě Cimrperličky. Neboť naše 
škola nese jméno českého velikána Járy 
Cimrmana, nechceme zůstat pozadu a v 
duchu jeho odkazu bychom vám nepra-
videlně přinášeli vtipné hlášky, které se 
zrodily při výuce v hlavách našich žáků 
a poté přímo vyskočily z jejich úst. Pod 
heslem „Humoru není nikdy dost“ se 
podělíme o dvě z hodin přírodopisu:
Vnitřek oka vyplňuje rohožka.
Arménie je onemocnění srdce.

.
 Jana Skuhravá
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MŠ PAMPELIŠKA                                                                                                                                         
                
Vážení čtenáři, nejprve bych chtěla za 
celý kolektiv MŠ Pampeliška popřát 
všem do roku 2022 mnoho zdraví, štěstí 
a lásky. Přeji nám, aby byl letošní rok 

radostnější, aby vyhlídky byly optimis-
tičtější. Abychom mohli plánovat a těšit 
se. Na druhou stranu si ale myslím, že po-
slední roky nás učí těšit se z přítomných 
chvil více. Všechno se stále mění a my se 
učíme hbitě na změny reagovat. Mám 
pocit, že najednou si uvědomujeme, že 
štěstí se stává dalším velmi důležitým 
pocitem, jehož potřebu si uvědomujeme 
čím dál víc.  Pocit radosti a štěstí nás ve 
školce obklopuje téměř každý den. Děti 
nás nenechají být smutné a rozčílené z 
událostí, které se kolem nás dějí. Každý 
den je krásný, pořád se něco děje a každý 
den se stane něco, co nám udělá radost, 
byť jen na maličkou chvilku.  Přípravy na 
Vánoce proběhly tradičně, adventní čas 
s koledami, výletem do Muzea betlémů 
na Karlštejně, pečení cukroví a výroby 
drobných dárečků pro naše blízké. Le-

tošní besídku pro rodiče jsme uskuteč-
nili na zahradě školky. Společně jsme 
si zazpívali koledy, poklábosili jsme a 
popřáli klidné Vánoce. Je pro nás důle-
žité setkávat se s rodiči při různých pří-
ležitostech, vždy probereme život, nejen 

ten školkový. Na jaro připravujeme další 
setkání na zahradě – jarní dílny, plánu-
jeme s rodiči páteční sportovní odpo-
ledne, přednášky na téma prevence – 
péče o zuby, podpora imunity atd.  Pro 
rodiče předškoláků připravujeme online 
schůzku, na které je budeme informovat 
o průběhu zápisu.  O potřebě zapraco-
vat na správné výslovnosti - vyprávění 
pohádek a říkadel, zpěvu. O významu 
rozvoje motoriky - pobyt venku, běh, 
lyžování, jízda na kole a smích.  Pro zá-
jemce o umístění dětí do školky připra-
vujeme online „den otevřených dveří“. 
Informace o školce je možné pročíst na 
www.ms-lysolaje.cz . Zápis pro školní rok 
2022/2023 plánujeme v týdnu 2. 5. – 6. 5. 
2022. Zatím ještě nevíme, jakou formou 
zápis proběhne, ale snad bude možné 
alespoň částečné osobní setkání.  Co 

se děje ve školce nyní? Děti mají téma 
„pohádka“, nejen že si čtou, vypráví, ale s 
paní učitelkou si zahrály stínové divadlo, 
následně si zahrály pohádku o Boudě, 
budce. Divadla k nám teď nemohou, 
tak jsme si na herce zahráli. Užili jsme 

si velkou legraci. Pozorujeme život na 
zahradě, krmíme sýkorky a veverky… 
Zkrátka každý den zažíváme něco zají-
mavého. Pro děti, které jsou nemocné 
nebo z jiného důvodu nejsou ve školce, 
dáváme na web pracovní listy a úkoly. 
V minulých dnech byla jedna třída v 
karanténě, paní učitelky připravily pro 
děti online setkání. Nenecháme nikoho 
zahálet. Pracovních listů je tam mnoho, 
takže pokud budete mít zájem vrátit se 
do školkových let, neváhejte. Závěrem 
bych ráda poděkovala rodičům za spolu-
práci. Každým dnem se situace mění, my 
se snažíme reagovat pružně a efektivně. 
Děkujeme, že akceptují naše dopo-
ručení a změny. Nereagují negativně 
a komunikují. Snažíme se zajistit vše 
tak, aby děti byly spokojené, aby se ve 
školce cítily dobře. Zároveň je pro nás 

důležité, aby nám rodiče důvěřovali, 
abychom šli společnou cestou, pro-
tože nám všem jde především o děti. 

Přejeme všem klidné dny.

Kolektiv MŠ Pampeliška
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NOVÝ WEB 

MĚSTSKÉ ČÁSTI

Velmi nás těší, že snad uděláme ra-
dost všem obyvatelům Lysolaj a 
můžeme představit nové webové 
stránky úřadu naší městské části. 
V dnešní složité době, kdy si všichni 
více než kdykoliv dřív chráníme své 
zdraví a tím i zdraví všech ostatních 
doufám uvítáte novou po -
dobu stránek, kdy můžete maxi-
mum vyřídit z pohodlí domova. 
Nové „webovky“ jsou intuitivní, 
přehledné, obsažné, přesně ta-
kové, jaké si žádá moderní doba. 
Naleznete zde více možností inte-
rakce se zaměstnanci úřadu a také 
volenými zástupci městské části.
Např. v sekci Pocitová mapa můžete 
prostřednictvím interaktivní mapy 
velmi snadno upozornit na libovolný 

problém s jasným vymezení jak te-
matickým, tak vybrat oblast, které se 
podnět bezprostředně dotýká. Upo-

zornit můžete např. na problémy po-
ničeného mobiliáře apod., vašimi pod-
něty se budeme neprodleně zabývat.
Další novinkou, důležitou k 
zefektivnění práce úřadu, je tzv. 

Plánovací kalendář, v němž si mů-
žete na konkrétní hodinu domluvit 
schůzku s vybraným zastupitelem tak, 

aby se vše vyřešilo bez zbytečných průtahů.
Samozřejmostí je archiv vydání 
Lysolajského zpravodaje nebo 
kalendář akcí, ve kterém naleznete 
přehledný kulturní program, aktu-

ální informace o plánovaných akcích 
i nenadálých událostech a také da-
tum a čas přistavování jednotlivých 
kontejnerů. Na webových stránkách 
naleznete také rezervační systém pro 
jednotlivá sportoviště v Denkrově 
pískovně či např. předpověď počasí.
V jednotlivých sekcích také naleznete 
potřebné formuláře a návody vyří-
zení jednotlivých životních událostí.
Webové stránky se budou samo-
zřejmě v průběhu roku ješlě „ladit“, 
proto budeme rádi za každý pod-
nět nebo upozornění na chybu, kte-
rou bychom následně mohli opravit. 

Vážení spoluobčané, doufám, že bu-
dete se stránkami spokojeni a bu-
dete je hojně využívat tak, aby práce 
našeho úřadu byla ještě efektivnější. 

ÚMČ Praha-Lysolaje
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LYSOLAJSKÝ DVŮR 

NOVÝ PROJEKT V CENTRU 

MĚSTSKÉ ČÁSTI

Na pozemku původní usedlosti v ma-
lebné části centra naší městské části 
připravila investiční skupina Natland 
komorní víceúčelový bytový soubor. 
Jde o pozoruhodný záměr, jehož pří-
pravu průběžně konzultuje s Měst-
skou částí Praha-Lysolaje, a je plně v 
souladu s územním plánem města.  
Stavba samotná je zasazena do prostoru 
bývalého hospodářského dvora v srdci 
městské části a svým urbanistickým po-
jetím vychází z řešení bývalé usedlosti a 
z historických souvislostí. Architektům 
projektu se podařilo doplnit stávající 
domy vesnického typu tak, aby novo-
stavba tvořila se současnou zástavbou 
souvislý harmonický celek, který většinu 
svých moderních prvků soustředí ve vni-
trobloku, přičemž venkovní ráz budov 
respektuje plně její stávající vzezření.
Investor se spolu s architektem a ve-
dením městské části soustředil i na cit-
livé řešení parkové úpravy ve vnitrob-
loku domů tak, aby vznikl zcela nový, 
otevřený zelený prostor pro všechny 
nové i stávající obyvatele Lysolaj.
Společnost Natland v souladu s měst-
skou částí má za cíl změnit v současnosti 
neutěšený vzhled tohoto místa. Nejde 
přitom pouze o projekt samotný, ale o 
celý  střed Lysolaj v širších souvislostech. 
Součástí projektu je i řešení zat-

rubněného potoka, který se na-
chází pod stávajícími stavbami. 
Skupina Natland při rekonstrukci a peč-
livé sanaci této části potoka povede 
koryto opětovně na povrchu a zároveň 

zabrání povodňovému rozlivu, při čemž 
spolupracuje s týmem, který má revitali-
zaci potoka v celé městské části na starost. 

V rámci novostavby vznikne také nové 
dětské hřiště v jejím těsném sousedství, 
rozšíří se páteřní komunikace Lysolaj-
ské údolí, kde vznikne nový chodník, 
a dojde také k úpravě ulice Na Cestě. 
Jeden z nebytových prostorů převede 
skupina Natland do majetku městské 
části ke zvýšení občanské vybave-
nosti Lysolaj. Může zde tak vzniknout 
obchod, služba nebo ordinace lékaře. 
V tuto chvíli již byla zdemolována 
stávající stodola a na začátku března 
dojde k pokácení stromů dle plat-
ného  stavebního povolení vydaného 
Odborem výstavby ÚMČ Praha 6.  
Kácení stromů je nutné kvůli stavebním a 
terénním pracím na odtrubnění  potoka 
a dalším terénním úpravám. Investor pro-
vede plnohodnotnou náhradní výsadbu 
stromů na území MČ Praha–Lysolaje.
Vlastní zahájení stavby je pláno-
váno na druhou polovinu března. 
V Lysolajském dvoře  vznikne celkem 43 
bytů a dvě komerční jednotky, z nichž 
jedna připadne městské části, vše s pří-
slušným počtem podzemních garážo-
vých stání a sklepů v suterénu objektu.
Výstavba bude trvat do..... Předem by-
chom se tímto chtěli omluvit občanům 
Lysolaj za omezení způsobená stavbou. 
Budeme se maximálně snažit eliminovat 
hlučnost, prašnost a stavební dopravu, s 
dodržování neděle jako dne klidu. Pevně 
věříme, že stavba samotná po svém do-
končení přispěje ke zlepšení veřejného 
prostoru a občanské vybavenosti Lysola.

Autor textu
Natland Real Estate, a.s.



8 Lysolajský zpravodaj 1 / 2

ZA HUMNY

V letošním roce Městská část Praha 6 
plánuje investice, jež v celkovém ob-
jemu přesahují částku 530 milionů korun. 
Největší podíl – více než 290 milionů 
korun – půjde do oblasti školství, kde 
se počítá s rekonstrukcemi budov 
základních a mateřských škol nebo 
modernizací sportovišť při školách.
Dalších téměř 88 milionů korun měst-
ská část investuje do rekonstrukcí a 
oprav bytového fondu, který vlastní. 
K největším investičním akcím roku 
2022 bude patřit i revitalizace parku 
Generála Lázara Cárdenase za 20 mili-
onů korun, revitalizace Macharova ná-
městí – odstranění stavebních buněk 
a  stavba zázemí k tenisovým kurtů za 
30 milionů korun, celková rekon-
strukce Mateřské školy Tychonova za 
26 milionů korun, nástavba na ZŠ J. A. 
Komenského za 68 milionů korun, na-
výšení kapacity ZŠ T. G. Masaryka za 20 
milionů korun, půdní vestavba ZŠ Emy 
Destinnové na nám. Svobody 2 za 75 
milionů korun a rekonstrukce školní 
kuchyně ZŠ nám. Svobody za 24 mili-
onů korun. Dál pokračuje rekonstrukce 
Skleněného paláce, na niž je vyčleněno 
zhruba 43 milionů korun, a rekonstrukce 
domu a vestavba půdních bytů Dej-
vická 34 zhruba za 20 milionů korun.  

Po zprovoznění tunelového komplexu 
Blanka v roce 2015 byla pražskými
politiky slibována v sousedství výjezdu 
na Prašném mostě přeměna severní části
ulice U Prašného mostu na Plečnikovu 
alej. Doposud k ní nedošlo, nicméně
realizace projektu, který zahrnuje
úpravu nevzhledného místa sloužícího 
už dlouho jako parkoviště, vysazení aleje
se čtyřiceti stromy a instalaci pa-
mátníku, by měla začít letos. 
Současný stav dřívějšímu urbanis-
tickému a kompozičnímu významu
neodpovídá. Severní slepý úsek ulice se 
stal parkovištěm pro návštěvníky Hradu,
jsou zde špatné chodníky, celkově 
působí místo neutěšeným dojmem.
Aktuálně je dokončována pro investiční 
odbor pražského magistrátu projektová
dokumentace pro výběr zhotovitele. 
Již dříve bylo při jednáních s Prahou 6
dohodnuto, že realizaci stavební části 

Plečnikovy aleje dle platného stavebního
povolení provede hlavní město.
Zahájení stavby Plečnikovy aleje je 
předpokládáno před koncem le-
tošního roku. Doba realizace sta-
vební části je odhadována na zhruba 
jeden rok. Předpokládaná výše
nákladů bude známa po dokončení 
projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele, předběžný odhad ná-
kladů je 40 milionů korun. Navrho-
vaná úprava ulice zahrnuje výměnu 
dlažby chodníků i vozovky nebo
výsadbu čtyřiceti okrasných třešní. Ty 
budou vysazeny ve dvou řadách, aby
zůstal zachován průhled alejí na siluetu 
Pražského hradu a chrám sv. Víta, což
požadují památkáři. V ulici se 
po úpravě počítá s historickými 
svítidly a lavičkami z pískovce.

Zámek v Troji se dočká opravy střechy. 
Důvodem je její stav, kdy se střešní kry-
tina dostala na pokraj své životnosti. Vy-
měněny budou také okapy a opraveny 
hlavice pilastrů na fasádě. Město dá na 
opravy letos 24 milionů korun. Další pe-
níze dá na obnovu kamenného soklu a 
vstupního portálu. Vyplývá to z rozpočtu 
města pro letošní rok. Barokní zámek 
pochází ze 17. století a stará se o něj 
Galerie hlavního města Prahy. Střecha je 
z takzvaného jirčanského prejzu malého 
formátu. Kromě krytiny budou vymě-
něny latě a kontralatě, které se umisťují 
ve směru od hřebene střechy k okapům. 
Naopak ponechány budou některé 
klempířské výrobky jako pultové vikýře 
nebo oplechování komínů. „Ostatní 
prvky, jako jsou žlaby nebo úžlabí, 
bude nutné vyměnit za nové,“ uvádí 
materiál. Současně s výměnou střechy 
magistrát nechá rovněž zrekonstruovat 
a zrestaurovat poškozené plasticky 
zdobené iónské hlavice pilastrů a 
sloupů na vnější fasádě hlavní bu-
dovy zámku. Hlavice jsou v havarijním 
stavu a před časem musely být kvůli 
odpadávajícím kusům zakryty sítěmi.
Do areálu plánuje vedení města vložit 
ještě dalších 3,5 milionu korun, a to do 
obnovy soklu a kamenného vstupního 
portálu ze severního nádvoří. Pískov-
cové bloky zde degradují a kameny 
tedy budou opraveny, zakonzervovány 
a ty nejvíce zničené na jižní straně fa-

sády vyměněny. Součástí prací bude 
oprava severního vstupního portálu 
hlavní budovy. Odborníci jej očistí a 
odstraní nevhodné druhotné doplňky 
a dožilé spárování. Spáry budou nově 
vytmeleny a barevně sjednoceny.

Zoologická zahrada
Do Zoo Praha přicestoval ze zoologické 
zahrady v Hannoveru samec vombata 
obecného jménem Cooper. V pražském 
Darwinově kráteru tak po skončení 
měsíční karantény návštěvníci uvidí 
prvního zástupce tohoto mimořádně 
atraktivního druhu vačnatce. Zoo Praha 
je prvním českým a osmým evropským 
zařízením, které ho chová. „Vombat – je-
den ze symbolů Austrálie – je opravdu 
zvláštní a současně přitažlivé zvíře. Jsme 
proto velmi rádi, že tohoto jedinečného 
vačnatce můžeme představit české ve-
řejnosti,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav 
Bobek. „Samec Cooper patří k tasmán-

skému poddruhu vombata obecného 
a samice by za ním měla dorazit právě 
z Tasmánie,“ dodal. Vombat je nejbliž-
ším příbuzným koaly, obývá Tasmánii 
a vlhčí oblasti Austrálie. Jako jediný z 
vačnatců zůstává aktivní i v chladnějších 
obdobích s padajícím sněhem. Za potra-
vou, kterou tvoří převážně různé druhy 
trav a ostřic, se vydává ponejvíce v noci.
Své teritorium si značí trusem, který má 
nezvyklý tvar krychle. Velkou část živo-
ta tráví vombati hloubením podzem-
ního systému nor a chodeb. Z tohoto 
důvodu mají samice vak obrácený ot-
vorem dozadu, aby mládě nezasypávaly 
hlínou. Samec Cooper se narodil loni v 
červenci v Erlebnis-Zoo Hannover a je 
prvním zde narozeným mládětem od 
roku 1993 a také prvním potomkem 
tamního chovného páru – tříleté sa-
mice Mayi a pětiletého samce Kellyho.
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Botanická zahrada
Džungle, která nespí, 21. 1. - 26. 3. 2022
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Za-
žijte tropický skleník Fata Morgana jinak. 
Zaposlouchejte se do zvuků džun-
gle, která nikdy nespí. Zveme vás 
na dobrodružnou cestu kolem 
světa tropických rostlin, ryb a žab. 
Prohlídky probíhají v tropic-
kém skleníku Fata Morgana 
- vstup z ulice Trojská 750/194. 
Netradiční večerní prohlídky začaly 21. 
ledna a potrvají do 26. března. Prohlídky 
jsou vždy v pátek a v sobotu v časech od 
18:00 až do 20:00 a trvájí vždy přibližně 
jednu hodinu. Prohlídka je určena přede-
vším pro dospělé a starší děti. Cena je pro 
dospělé 250 Kč, pro děti ve věku 6-15 let 
a studenty do 26 let po předložení stu-
dentského průkazu 150 Kč, pro děti ve 
věku 4–5 let 50 Kč a pro děti do 3 let 1 Kč.

Důležité: Večerní provázení skle-
níkem Fata Morgana je třeba re-
zervovat dopředu pomocí kalen-
dáře na webu www.botanicka.cz.

Praha-Suchdol
Sobota 19. 2. 2022 od 13:30 hodin
Suchdolský masopust - Tradiční průvod 
maškar po Suchdole se připravuje na 
sobotu 19. února – SUCHDOLSKÝ MA-
SOPUST. Od 13 hodin malování na obli-
čej a vypůjčení masek v přízemí radnice. 
Od 13:30 hodin začne program 
na Suchdolském náměstí – hudba, 
divadlo, tanec maškar apod. 
Průvod se pak vydá směrem k ZŠ M. 
Alše, zastaví se na Brandejsově statku 
a pohoštění čeká ve Starosuchdolské 
restauraci. Kdo se chce potkat s ma-
sopustními průvody z Roztok a Úně-
tic, nechť se vydá s námi na Holý vrch.

Praha 6 
Sobota 2. 4. 2022 od 8:30 hodin
Oběh Prahy 6 - V sobotu 2. dubna po-
řádáme charitativní akci Oběh Prahy 6. 
Za účasti ultramaratonce, propagátora 
a trenéra běhu Miloše Škorpila a bo-
soběžce Tomáše Zahálky se pokusíme 
oběhnout Prahu 6 dokola a zapsat se do 
knihy rekordů. Jedná se nejen o charita-
tivní akci, ale i o sportovní výkon. Boso-
boty leguano přispějí nadačnímu fondu 
Šestý smysl za každého běžce v barefoot 
obuvi 10 Kč/km a 5 Kč/km za každého 
běžce v „klasické obuvi. Stačí oběhnout 
i část trasy, kdy si trasu lidé budou moci 
změřit přes Garmin, Stravu apod. Při-
bližné časy průběhu trasy a vytipovaná 
místa k připojení budou zveřejněna do 
března 2022. Nad akcí převzal záštitu 
starosta Prahy 6.

f.

MC LIŠKA

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
přejeme vše nejlepší v novém roce. Hle-
dáme 7 statečných pro  Kruháč pro do-
spělé s Jitkou Mašátovou, zatím jsme 4. 
Přidejte se k nám, ať může cvičení začít.
Lekce Pilates clinic s Martinou probíhají 
v pondělí od 18:30 v tělocvičně školy. 
Cvičení s Liškou pro děti v MŠ Pampe-
liška ve čtvrtek zdárně běží. Přihlášky 
najdete na našem webu https://www.
mc-liska.cz, informujeme také na FB 
profilu nebo na Whatsapp skupině.

Výtvarné pondělky v Lišce
Hledáme aktivní maminku na zahájení 
dopoledního programu pro rodiče s 
dětmi.  Pokud máte zájem vytvářet do-
polední program, napište na marcela@
panoch.net pro bližší informace. Během 
chladných dní je možné  se scházet v 
hasičárně. O změnách budeme informo-
vat v našem kalendáři a na Facebooku.

Cvičení s Liškou MŠ Pampeliška 
Čtvrtek od 16:00  - 16:45 hodin. Určeno 
pro děti od 4 do 7 let z MŠ. Pokračujeme 
v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 
a v případě nedostupnosti tělocvičny z 
důvodu opatření ve třídě MŠ a nebo při 
pěkném počasí venku. Přihlášky online 
na www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou 

Pilates Clinic s Martinou v pondělí 
Pondělí od 18:30 do 19:30 v tě-
locvičně ZŠ Járy Cimrmana. 
Pomalu vedené lekce zdravotního pi-
lates budou zaměřené na správné dr-
žení těla, na nácvik správné techniky 
dýchání, zapojení hlubokého svalo-
vého stabilizačního systému v kom-
binaci s povrchovými svalovými par-
tiemi při správném kloubním rozsahu.
Cvičení pro funkční pohyb tak, aby byl vy-
užit v každodenním životě jako prevence 
s problémy s držením těla a bolestmi zad. 
Cvičení je určené pro dospělé. Sku-
pina se také domlouvá na What-
sappu, pro přidání do seznamu 
pište SMS na telefon 775210624.

Kruhový trénink s Jitkou ve čtvrtek
Sedm statečných cvičí s Jitkou Mašáto-
vou ve čtvrtek od 18:45 hodin v hasičárně.
Kruhové cvičení pro zlepšení celkové 
kondice. Jedná se o kombinaci ae-
robních a anaerobních aktivit, které 
posilují svaly, zpevňují tělo, zrych-
lují metabolismus a spalují tuky. 
Kruhové cvičení vede k pev-
n é m u  a  z d r a v é m u  t ě l u . 
Cvičení je vhodné jak pro za-
čátečníky, tak i pro pokročilé. 
Cena: 100 Kč/osobu (při počtu 7 
osob), cvičení vede Jitka Mašátová. 
Přihlášky: Whatsapp skupina, pro 

přidání do seznamu kontaktujte 
775210624, Marcelu Blažkovou.

Marcela Blažková,
www.mc-liska.cz

LYSOLAJE V KNIZE

Autor úspěšné řady Prahy neznámá Petr Ry-

ska věnoval v pátém dílu velký prostor naší 

městské části. Kniha je samozřejmě čtenářům 

k dispozici v naší místní knihovně. Je zajíma-

vé zjistit, jak důvěrně známá místa na autora 

působí  a jak své pocity předkládá čtěnářům. 
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Zimní sporty, jež 

dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, 

odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zau-

jaly zimní radovánky od Jany Padrtové. Gratu-

lujeme k vítězství. Věcná cena od Městské čás-

ti Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Jarní tání

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

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

ROZLOUČENÍ

Paní Milada Sádlová zesnula

dne 15. 1. 2022 ve věku 86 let.

Žila tady s námi.  Uctěme její  památku.

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 28. 2. 2022

ul. Mateřská

Pondělí 7. 3. 2022

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 14. 3.  2022

ZO Zavážky - spodní ulice

Pondělí  21. 3. 2022 

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

Pondělí 28. 3. 2022 

ZO Sadová

Pondělí 4. 4. 2022

ul. Květová, ZO Laťka

Pondělí 11. 4. 2022 

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

ÚTERÝ 19. 4. 2022

ul. Poustka, ZO V Háji

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

Upozorňujeme, že v případě sněhových 
komplikací nebude kontejner přistaven.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Úterý 22. 2. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

Dolina (otočka autobusu)

Úterý 22. 3. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Sídlištní - parkoviště u č. p. 245/18a

Úterý 5. 4. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

Úterý 26. 4. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

Hřebenová 181/16

 BIO KONTEJNERY MHMP

Sobota 9. 4. 2022

13:00 - 16:00 hodin

ZO Zavážky - horní ulice

Sobota 30. 4. 2022

09:00 - 12:00 hodin

ul. Podholí

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Čtvrtek 3. 3. 2022, 18:00 - 18:20 hodin 

ul. Hřebenová (u č. 16)

Čtvrtek 3. 3. 2022, 18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Úterý 15. 3. 2022 18:30 - 18:50 hodin

V Podbabě x V Šáreckém údolí 

( u restaurace Na Břetislavce)
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MÍSTNÍ KNIHOVNA 

PETRA ŠABACHA  

.

Jan Kilián: Povstalci a odsouzenci

Kat Jan Mydlář popravil 21. června 
1621 dvacet sedm mužů - smrt tří pánů, 
deseti rytířů a sedmnácti měšťanů na 
Staroměstském náměstí v Praze byla 
důsledkem prohraného stavovského 
povstání a zároveň důrazným varová-
ním nekatolíkům ze strany českého 
krále Ferdinanda II. Události vymezené 
defenestrací provedenou 23. května 
1618 a bitvou na Bílé Hoře, ke které 
došlo 8. listopadu 1620 i rozsudek nad 
rebely, byly pro současníky mementem. 
Pro jejich potomky znamenaly dějinné 
trauma, posléze se staly předmětem 
dějezpytného bádání historiků, námě-
tem literárních děl i rozhlasové, televiz-
ní a filmové tvorby. Tzv. druhý život po-
pravených se neodvíjel stejně. Několik 
mediálně proslulých - Jáchym Ondřej 
Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jese-
nius - se „dočkalo“  mnoha odborných 
studií a knižních monografií. O většině 
potrestaných však dosud bylo známo 
málo informací. Tato skutečnost již ne-
platí, neboť byla vydána publikace s ná-
zvem Povstalci a odsouzenci – osudy 27 
obětí staroměstské exekuce. PhDr. Jan 
Kilián nejprve zasazuje dobové událos-
ti do zemského a evropského kontextu. 
Posléze, dle pořadí v jakém byli odsou-
zení postupně povoláni k výkonu exe-

kuce, pojednává v jednotlivých texto-
vých medailonech o jejich rodových i 
rodinných kořenech, kariéře, majetko-
vých poměrech a politické angažova-
nosti v době před povstáním i během 
průběhu vzpoury. Analyzuje soudní 
proces a popisuje závěrečné chvíle 
pozemského bytí odsouzených, jakož 
i životní peripetie jejich blízkých v po-
bělohorských časech. Publikuje infor-
mace, jejichž pomocí lze uvažovat nad 
některými dosud tradovanými mýty a 
zároveň posuzovat nově přezkoumané 
reálie. Např. v souvislosti s vykonáním 
trestu na Prokopu Dvořeckém z Ol-
bramovic nabízí námět ke kritickému 
zamyšlení – Dvořecký dle dobového 
svědectví údajně odešel směrem k při-
hlížejícím a jednomu z nich měl podat 
pamětní korunovační minci krále Fri-
dricha Falckého. Popravčí lešení však 
bylo obklopeno vojáky Valdštejnova 
pluku, kteří měli zamezit jakýmkoliv 
verbálním i teatrálním projevům od-
souzených… V biogramu věnovaném 
Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic 
lze v souvislosti s dokázanou nepřítom-
ností (dříve tradovaný opak) Albrechta 
z Valdštejna při Harantově zatčení na 
hradě Pecka, ocenit absenci zmínky o 
spíše historické anekdotě o ulétnuvším 
klobouku a s tím spojeného citátu, kte-
rý měl zaznít vůči pozdějšímu generali-
ssimovi císařských vojsk. Autor se také 
nesnaží spekulativně vyplnit torzovi-
tost archivních pramenů a kapitoly o 
nejméně mediálně známých z dvaceti 
sedmi „českých pánů“ ponechává v ne-
velkém rozsahu, byť plně kompaktní. 
Přínosná je Kiliánova částečná polemi-
ka s PhDr. Josefem Petráněm autorem 
knihy Staroměstská exekuce (aktua-
lizovaně vydána v letech 1972, 1985 
a 1996). Zásluhou důkladného studia 
mnoha archivních fondů nově vyklá-
dá některé jeho dříve zdánlivě nezpo-
chybnitelné závěry, které nyní nabývají 
odlišnou společenskou a sociální kono-
taci – týkají se např. výše dosaženého 
věku Kašpara Kaplíře ze Sulevic a Jind-
řicha Otty z Losu. Zároveň však svému 
kolegovi vzdává úctu. Publikace obou 
historiků jsou mimořádné, přestože ča-
sový odstup od jejich napsání (několik 
desítek let) dokazuje posouvání hra-
nice možností a výsledků badatelství.

Text knihy je doplněn obsáhlým sou-
borem poznámek, množstvím černo-
bílých a barevných fotografií význam-
ných uměleckých děl, aktuální podoby 
hradních a zámeckých sídel i měšťan-
ských domů jejich popravených vlast-
níků. Závěr hlavní části publikace tvoří 
celkový přehled exekuovaných. Z údajů 
tabulky je patrné, že za vzpouru zapla-
tilo životem dvacet sedm společensky, 
ekonomicky, etnicky, sociálně i lidsky 
odlišných mužů, které ve zlomový oka-
mžik, s výjimkou jednoho, spojovala 
nekatolická víra. Všichni spíše byli pl-
noprávnými obyvateli zemí Koruny čes-
ké než „českými pány“ a PhDr. Jan Kilián 
ve své knize předkládá precizní přehled 
jejich životních příběhů a osudů pohle-
dem doby, ve které se popsané událos-
ti odehrály … Vždyť jeho kniha může 
rozhodnout o definitivním překonání 
údajného pobělohorského trauma-
tu                          Autor textu: Stanislav Vaněk

 VZPOMÍNKA

Dne 17. 1. 2022 by se dožil 100 let náš tatí-
nek  pan MVDr. Antonín Tesař, CSc.  Pan 
MVDr. Tesař se podílel na vybudování 
Státního veterinárního ústavu v  Pra-
ze-Lysolajích a rozvoji veterinární dia-
gnostiky chorob zvířat v České republice.

Čest jeho památce.

Za rodinu  MVDr. Marie Slavíčková 

a Ing. Jana Hřebejková, dcery

 PODPOŘTE ZPÍVAJÍCÍ LÍPU

Českou republiku bude letos v mezinárodní 
soutěži Evropský strom roku reprezento-
vat Zpívající lípa z obce Telecí. Její přízvisko 
odkazuje k dobám husitským, působení 
Českých bratří a jejich pronásledování. Pod-
le pověsti se tehdy v její dutině ukryl bratr 
Jiroušek, který zde přepisoval zakázané 
knihy a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, 
jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný pa-
mátný strom můžete podpořit v bezplat-
ném online hlasování na stránce www.
evropskystromroku.cz do 28. února 2022.
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ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU 

ZELENĚ A KOMUNIKACÍ  

Novostavba objektu v Květové ulici, 
určeného jako zázemí pro pracovníky 
údržby je již těsně před dokončením 
a v průběhu února by měly proběh-
nout všechny potřebné kolaudace, aby 
bylo možno objekt uvést do provozu.
V objektu jsou obsaženy prostory skladů, 
garáží, dílen a standardního hygienic-
kého zázemí pro pracovníky údržby. Ob-
jekt je zásobován energiemi v souladu se 
současnými trendy udržitelného rozvoje 

– vytápění a ohřev teplé vody při provozu 
objektu bude zajišťovat tepelné čerpa-
dlo (vzduch – vzduch), které sestává z 
vnitřní a vnější jednotky. Elektrickou 
energii bude částečně dodávat fotovol-
taická elektrárna ( o výkonu 9,9 kWp, 22 
panelů AEG), nespotřebovaný proud 

bude ukládán v zásobní baterii (kapacita 
18,5 kWh) a případné přebytky výkonu  
budou předávány do distribuční sítě. 
Součástí objektu je malý  byt určený 

pro sociální či nouzové využití pro ob-
čany ohrožené ztrátou bydlení – záměr 
městské části je takovým lidem poskyt-
nout práci  (údržba veřejného prostran-
ství, úklid, údržba zeleně) a ubytování.
Architektonicky je objekt řešen jako 
jednopodlažní s plochou střechou a 
s nástavbou sociálního bytu, materiá-
lově je proveden z betonu, oceli, dřeva 
a skla; ač je vzhled pojednán jako strohý 
a technický, působí jako celek po do-
končení velmi příjemně a zasazený na 
konci ulice Květová. Jedná se o zcela 
unikátní moderní stavbu zázemí obecní 
údržby, postavenou v souladu s okolím 
a potřebami 21. století. Stavbu si bu-
dete moci osobně prohlédnout na konci 
února. Přesný datum včas zveřejníme. 
A od března již bude plně v provozu.

ÚMČ Praha-Lysolaje
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