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V  ážení, znáte Saturnina? Přesněji tetu Kateřinu? 
Chrlila ze sebe jedno přísloví za druhým. Nesne-

sitelná. Přesto je v jejích průpovídkách obsažena 
moudrost věků.  Staré známé Všechno zlé je k ně-
čemu dobré dnes platí dvojnásob. Kovid nás naučil 
žít naplno. Kdokoliv z nás může zítra skončit v posteli 
nebo, v lepším případě, v karanténě. Zítra je taky den 
sice i nadále platí, ale práce, zábava, sliby mohou 
být klidně odloženy, přinejmenším o dva týdny. Co 
můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A pokud 
na nás přece jen nějaký ten virus natrefí, radostná 
mysl mu útok určitě neulehčí. Smích je nejlepší lékař.
Léto je za půlkou. Nezaměnitelná směs zvuků a vůní. 
Pokřikování dětí u bazény, zvuky sekaček, vůně 
sena se mísí s vůní pečených buřtů a zmrzliny. Letní 
bouřky nás nutí přidat do kroku a večery jsou stále 
ještě docela dlouhé.  Na obloze občas zazáří slzy 
svatého Vavřince a nad posečenou trávou se za 
vlahých večerů vznášejí světlušky. A kdo vydržel 
bdělý do úsvitu a vyšplhal někam na kopec, mohl 
na vlastní oči spatřit kometu. Na nedostatek ko-
márů a hub si nemůžeme stěžovat. Že prší? Teď, 
když mám dovolenou? V pořádku. Přírodě to dělá 
dobře. Takový hic. Teď, když nemám dovolenou. V 
pořádku. Jiní si ji zaslouží. Větrno, teď, když chci 
rozdělat oheň. V pořádku. Sousedka pověsila prádlo, 
za chviličku bude suché. Člověk je tvor stále nespo-
kojený. A v současné době zvlášť. Covid je prevít. 
Kdo to kdy slyšel, aby nemohl svobodně odjet na 
dovolenou, vysněnou. V Antverpách už jste byli, i 
na Barbadosu, na Cejlonu, v Damašku, u Eufratu, 
na Filipínách, v Grónsku. A byli jste v Adršpachu? 

Na Brdech, na Cvilíně, v Doubici, v Ejpovicích nebo 
ve Frýdlantu? Na štěstí už nám nehrozí výlet do 
Gottwaldova, ale co takový Zlín, například? Pro-
cházka podél Baťova kanálu může být stejně dob-
rodružná jako podél Braden River, jen nebezpečí 
že vás sežere krokodýl či šlápnete na chřestýše je 
rozhodně menší. A zkusili jste už někde ve světě 
navštívit nějaké město, jehož jméno začíná písmen-
kem Ž? Tak vidíte. To takové Žabovřesky, například…  
Že by nakonec platilo všude dobře, doma nejlíp? 
Pokud máte dojem, že se v letní okurkové se-
zóně v Lysolajích nic neděje, pak vězte: fotba-
listé i fanoušci TJ Sokol Lysolaje už se nemohou 
dočkat pátku čtvrtého září, kdy bude slavnostně 
předáno k užívání nové fotbalové hřiště. Zá-
jemci si mohou od 17 hodin poprvé oficiálně 
prohlédnout zázemí a dočkají se i naražení prv-
ního sudu v místním občerstvení a grilování.
Na druhý den, v sobotu 5. září, se všichni sejdeme 
o druhé odpolední v bývalé  Denkrově pískovně, 
kde proběhne velká událost, předání revitalizova-
ného prostoru, v němž vznikl víceúčelový sportovní 
areál,  lysolajským občanům. Těšit se můžete na 
workoutovou exhibici, komentovanou vycházku, 
zahájení Lysolajského babího léto. Proběhne tra-
diční soutěž o Zahradníka roku spojená jako ka-
ždý rok s výstavou výpěstků a dobrot, stejně jako 
bude vybrán nejlepší lysolajský koláč. Samozřejmě 
můžete počítat s občerstvením i živou hudbou.
Takže co? Takže přijďte.

Marie Štědrá
místostarostka



JARO V LYSOLAJÍCH

Finální úpravy multifunkčního areálu

Rouzloučení se základkou Za školku útulnější

Osazení hasičského zázemí v pískovně

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA KAPLIČKU

Po mnoha letech se podařilo opravit zvonici na kapličce v ulici 
Starodvorská a „rozezvonit“ ji při rozsvícení betlému a vánoční-
ho stromu 2. prosince 2018. Od té doby se pravidelně zvoní kaž-
dou neděli v poledne. Oprava byla provedena svépomocí a čas-
to je nutno ji zopakovat. Zvonická stolice (dřevěná konstrukce, 
na které je zavěšen zvon) je vlivem povětrnostních podmínek ve 
velmi špatném stavu, samotný zvon není ze zvonoviny (z bron-
zu), ale je ocelový a tudíž zvon nezní tak, jak klasické zvony znějí.

Z výše uvedených důvodů se připravuje obnova celé části zvo-
nice v kapličce. Prostor pro zvonickou stolici a zvon je natolik 
velký, že nový zvon bude cca o 1/3 větší, než ten současný a 
zvonická stolice tudíž masivnější. Nový zvon bude z bronzu 
(cca 80 % měď a 20 % cín) a tón f3. Zhotovitelem zvonu s pří-
slušenstvím včetně montáže do věžičky kapličky bude Zvonař-
ství Votruba z Jihočeského kraje a cenová nabídka je 63 tisíc Kč.

Pro možnost získání osobního vztahu občanů Lysolaj k nové-
mu zvonu jsme vyhlásili veřejnou sbírku a  chtěli bychom vás 
všechny požádat o podporu. Předem děkujeme každému za 
jakýkoli příspěvek. 

Miloš Šimon    

Údaje vyhlášené sbírky

Jak přispět: 

Zasláním jakékoliv penežní částky na zvláštní bankovní účet 

zřízeném pro tento účel. 

Číslo účtu: 5903132349/0800

Ukončení sbírky: 31. 12. 2020
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso-
laje se konalo dne 19. 6. 2020.

Léto je u nás na úřadu ve znamení 
výběrových řízení. Do uzávěrky to-
hoto čísla zpravodaje se nám podařilo 
vysoutežit dodavatele workoutové 
sestavy do prostoru revitalizované 
Denkrovy pískovny, kterým se stala 
společnost Enuma Elis, s.r.o. s částkou 
1 258 702,50 Kč včetně DPH. Cvičební 
sestava bude obsahovat veškeré prvky 
pro posílení celého těla a bude kom-
pletně instalována do 31. 8. 2020. Ná-
klady budou hrazeny z dotace hl. m. 
Prahy na celkovou revitalizaci pískovny. 

Vysoutěžili jsme také dodavatele nové 
hasičské stříkací cisterny. Vozidlo bude 
splňovat veškeré požadavky našich ha-
sičů a vyjde celkem na 8 138 000 Kč, z 
nichž 8 miliónu Kč se podařilo získat z 
rozpočtu hl. m. Prahy. Vozidlo by mělo být 
zapojeno do akce na začátku roku 2021.
 
Dále se jsme vysoutěžili technický 
dozor investora pro plánovanou vý-

stavbu komunitního centra na Do-
lině. O dalších výběrových řízeních 
v rámci projektu Dolina-Město jinak 
píšeme na jiném místě této stránky. 

Do konce léta nás ještě čekají  výběrová 
řízení na dodavatele stavby nových obec-
ních garáží, na které se nám podařilo zís-
kat finanční prostředky z hl. m. Prahy ve 
výši 20,5 mil. Kč., a na dodavatele nového 
dopravního hřiště pro děti, které vznikne 
u fotbalového hřiště TJ Sokol Lysolaje. 

Od konce června je opět v provozu letní 
kino v atriu Základní školy Járy Cimr-
mana Lysolaje. Červencová promítání se 
opět setkala s pozitivními ohlasy. Dou-
fejme, že počasí nám bude i nadále přát a 
užijeme si i srpnová promítání. Zbývající 
letošní program naleznete na straně 16.

Přeji vám všem co nejvíce pohody 
do zbytku prázdnin a pevně věřím, 
že po nich se uvidíme na Zahradní-
kovi roku. Pozor, tentokrát již ne na 
hřišti u zázračné studánky, ale v pro-
storu Denkrovy pískovny, kde na nás 
všechny čeká opravdu nabitý program.

Těším se na vás.
  Ing. Petr Hlubuček, starosta

DOLINA - MĚSTO JINAK

Probíhají výběrová řízení na                    
zhotovitele jednotlivých staveb

Uplynuly dva měsíce od posled-
ního vydání našeho zpravodaje, a 
tak vám opět přinášíme aktuální 
informace o průběhu výstavby 
čtvrti Zátiší, kde naše městská část 
připravuje obecní veřejné stavby 

– mateřskou školku, veřejný park, 
společenský dům s restaurací a 
sálem, komunitní centrum s ordi-
nacemi, obchody a zahradou a v 
neposlední řadě dostupné nájemní 
byty pro naše občany. Náš partner 
Zátiší Lysolaje s.r.o. (dříve Dalavrien 
s.r.o. ze skupiny Landia) má v lokali-
tě Dolina na starosti výstavbu kom-
pletní inženýrské infrastruktury a 
individuální rezidenční výstavbu, s 
jejíž podobou jste již byli podrobně 

seznámeni. V průběhu června a čer-
vence jsme vypsali výběrové řízení 
na dodavatele komunitního centra, 
bytového domu a náměstí. Do kon-
ce prázdnin bychom měli znát jmé-
na vítězů výběrových řízení a přesný 
termín zahájení prací. Předpokláda-
né zahájení výstavby je říjen 2020. 
Další výběrová řízení na zbylou část 
objektů budou vypsána na podzim 
tohoto roku. O intenzitě výstavby 
se můžete sami přesvědčit – vše 
běží podle harmonogramu. Landia 
společně se stavební společností 
Unistav už dokonce realizuje dvacet 
rodinných domů při ulici Štěpnice.
Během červencové uzavírky ulice 
Štěpnice (kdy se tímto omlouváme 
za dočasné nepohodlí) byly vybu-
dovány dvě nové křižovatky. Ty jsou 
základem kompletní revitalizace 
daného úseku, během které do-
jde k rozšíření profilu a celkovému 

zpřehlednění komunikace. Součas-
ně zde vznikne pás s izolační zelení 
i pohodlný, a především bezpečný 
chodník pro pěší.Z důvodu propo-
jení inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury je plánován zábor v 
části ulice Dolina od 27. 7. do 31. 8. 
2020. V tomto období dojde mimo 
jiné k odstranění menší části jeh-
ličnatých stromů na okraji lesního 
pozemku. O veškerých uzavírkách 
a omezeních, které ale v důsledku 
zvýší kvalitu života i bezpečnost v 
naší městské části, vás budeme včas 
informovat na našich webových 
stránkách. Společně s Landií i doda-
vateli usilujeme o to, aby dopady na 
vás, naše občany, byly co nejmenší. 

Přejeme všem krásný zbytek                
prázdnin.  Vedení MČ Praha-Lysolaje

ÚŘAD STÁLE VYDÁVÁ

 DEZINFEKCI A ROUŠKY

Vážení občané, i nadále vám 

budeme vydávat do vámi při-

nesených nádob nebo do 

našich vratných lahviček u 

úřadu městské části na adrese Ko-

várenská 8/5, Praha-Lysolaje dez-

infekci a také jednorázové roušky. 

Vydávání probíhá v těchto ča-

sech:

Pondělí od 8:30 do 12:30 hodin a 

od 13:30 do 17:30 hodin.                    

Středa od 8:30 do 12:30 hodin a od 

13:30 do 17:30 hodin.                    

V případě potřeby je také možné do-

mluvit jiný termín na tel. 220 921 959. 
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ZŠ Járy Cimrmana

Na začátku tohoto školního roku jsme 
si v duchu plánovali, že po předchozích 
velmi náročných letech bychom snad 
již konečně mohli zažít klidné období 
a užívat si s uspokojením všeho, co se 
v poslední době podařilo na naší škole 
vytvořit. Nečekaly nás žádné další roz-
sáhlé stavební úpravy školní budovy, 
přežili jsme zásadní reformu financo-
vání školství, máme za sebou hloubko-
vou kontrolu ČŠI, která potvrdila velmi 
dobré fungování naší školy, můžeme 
se opřít o skvělý a stabilní pedago-
gický sbor, na škole panuje příjemná a 
vstřícná atmosféra, vztahy s rodiči i zři-
zovatelem školy jsou na nadstandartní 
úrovni. V prvním pololetí vše nasvěd-
čovalo, že se naše představy vyplní. 

Na podzim 2019 se naplno rozběhla 
výuka, v rámci jazykové podpory na 
škole nadále působila rodilá mluvčí v 
hodinách anglické konverzace, poda-
řilo se nám kompletně vybavit počíta-
čovou učebnu novými počítači. Činnost 
zahájily tradiční i nové kroužky, na své 
předchozí aktivity navázaly oba školní 
hudební soubory, z nichž Ukulele band 
měl za sebou skvělou reprezentaci školy 
na letním mezinárodním ukulele festi-
valu. Několik žáků naší školy mělo mož-
nost se podílet na nahrávání CD skupiny 
Bezpatyboty v profesionálním studiu. 
Fungovat opět začal školní parlament, 
chystalo se vydávání školního časopisu, 
třída 5.A slavila velký úspěch v soutěži 
scénického čtení. Na základě výchovy k 
toleranci byla navázána nová spolupráce 
s Domovem Pod Skalami v Českém ráji, 
což je zařízení pro mentálně postižené. 
Následně se uskutečnila návštěva na-
šich  žáků v tomto domově a reciproční 
návštěva u nás ve škole spojená s cha-
ritativní sbírkou a společnými výtvar-
nými dílnami v režii žáků deváté třídy. 
Celoškolní projekt k 30. výročí sametové 
revoluce se setkal u žáků s velkým ohla-
sem. Tradiční vánoční program byl ten-
tokrát okořeněn Pastýřskou hrou, kterou 
nezapomenutelným způsobem sehrál 
pedagogický sbor. Velkým počinem byl 
také podíl na novoročním pražském 
videomappingu na historické budově 

Národního muzea, jehož hlavní součástí 
byla i výtvarná díla vytvořená žáky naší 
školy. Uskutečnily se opět také akce za-
měřené na ekologickou výchovu, jako 
například Bezplastový den, přednášky 
na téma čistota ovzduší či spolupráce s 
organizací Green Life. I nadále pokračuje 
projekt na podporu dětí se sluchovým 
postižením. Tyto a mnohé další činnosti 
školy jsou sumarizovány v celoročním 
přehledu akcí, který svědčí o velice ši-
rokém rozsahu aktivit žáků naší školy.

V březnu 2020 se však vše změnilo, ne-
čekaná pandemie zastavila celý svět, 
dotkla se každého jednotlivce a tvrdě 
zasáhla i všechny školy, které byly ze 
dne na den pro žáky uzavřeny. Z roz-
hodnutí Bezpečnostní rady státu byl 
v souvislosti s výskytem koronaviru v 
ČR od středy 11. března 2020 vyhlášen 
zákaz přítomnosti žáků na základních 
školách a školních zařízeních. Zákaz se 
tedy týkal také školní družiny a jídelny. 
Zrušeny byly zájmové kroužky a veš-
keré další aktivity organizované školou.
V souvislosti s touto situací jsme po-
stupně vytvořili funkční systém vzdě-
lávání na dálku, který jsme se snažili 
maximálně přizpůsobit potřebám a 
možnostem  v rámci ročníků, tříd i jed-
notlivých dětí. Učitelé začali pracovat 
s různými nástroji distančního vzdělá-
vání a byli v kontaktu s dětmi i rodiči. V 
týdenních intervalech byl třídními uči-
teli zadáván souhrnný přehled učiva a 
podklady pro samostudium žáků. Na 
našich www stránkách bylo vytvořeno 
interaktivní prostředí na oboustranné 
předávání úkolů, informací, dokumentů, 
sdílení videí apod. V mnohých třídách 
probíhaly online skupiny a konference. 
Ve většině případů to znamenalo, že 
učitelé měli mnohem větší objem ná-
ročné práce, než mají při běžné výuce.
V této době také proběhl zápis do bu-
doucí první třídy, poprvé v novodobé 
historii školy bez osobní přítomnosti 
dětí a rodičů. I na tento proces byl třeba 
vytvořit zcela nový systém. Zájemců o 
přijetí bylo podobně jako v předchozích 
letech více, než je budoucí kapacita třídy. 
Přednost měli dle předem stanovených 
kritérií zájemci z Lysolaj a děti, které 
mají v naší škole staršího sourozence. 
Od druhé poloviny května došlo v 

souladu s postupným uvolňováním 
restriktivních opatření k obnovování 
školní docházky za přísně stanove-
ných organizačních a hygienických 
podmínek. Základem výuky však zů-
stalo souběžné distanční vzdělávání.
Od 11. května škola zajišťovala ho-
diny českého jazyka a matematiky 
pro žáky deváté třídy formou inten-
zivní přípravy na přijímací zkoušky. 
Od 25. května jsme organizovali dob-
rovolnou docházku žáků 1. stupně ve 
skupinách do patnácti žáků. V dopolední 
části vyučování bylo cílem zajistit vzdě-
lávání v obsahu, který škola realizovala 
v rámci vzdělávání na dálku. U školních 
skupin bylo nutno minimalizovat stří-
dání pedagogických pracovníků a výuka 
byla zajišťována nejen učiteli, ale i vy-
chovatelkami či asistentkami pedagoga. 
Dodržet nastavená pravidla bylo velmi 
obtížné, neboť některé třídy fungovaly 
ve třech úrovních (dvě školní skupiny a 
část dětí na distanční výuce). Navíc pro-
bíhaly i odpolední školní aktivity žáků, 
které byla škola schopna zajistit více-
méně v rozsahu původní školní družiny.
Provoz obnovila také školní jídelna, která 
zajistila vydávání obědů tak, aby se jed-
notlivé skupiny nepotkávaly, což samo-
zřejmě opět bylo velmi komplikované. 
Od 8. června probíhala dle pokynů MŠMT 
nepravidelná a dobrovolná docházka 
žáků druhého stupně. Hlavním cílem 
bylo zajištění organizačních záležitostí 
třídy souvisejících s ukončením školního 
roku a návaznost na distanční vzdělávání. 
Předávání vysvědčení proběhlo v pátek 
26. června. Dle pokynů MŠMT se jej při 
dodržování mimořádných hygienických 
opatření zúčastnili všichni žáci bez ome-
zení počtu. Díky příznivému počasí se 
mohla celá akce uskutečnit mimo bu-
dovu školy. Na závěrečnou poradu peda-
gogického sboru se do atria školy přišli 
rozloučit naši letošní deváťáci, kteří jsou 
všichni  i přes složitou situaci s přijíma-
cími zkouškami, přijati k dalšímu studiu.
I v tomto těžkém období je zřejmé, že 
naše milá škola obstála a dokázala si 
poradit s výzvami, které byly do této 
doby těžko představitelné. Přejme si, 
aby následující školní rok proběhl ve 
větším klidu a bez letošních turbulencí.

Dana Lukášová a Michal Hevák
vedení školy



5Lysolajský zpravodaj 7 / 8

SDH Lysolaje
V měsících červnu a červenci se 
naše činnost již téměř vrátila do „za-
běhlých“ kolejí. Pravidelně se opět 
scházíme každé úterý v hasičárně, 
kde probíhá standardní činnost.
V průběhu předešlých dvou měsíců jsme 
se účastnili několika dětských dnů a uká-
zek pro veřejnost. Již tradičně jsme pro-
vedli ukázku na Mysliveckém dětském 
dni v Úněticích, kde jsme na závěr dětem 
vykouzlili úsměvy ve tvářích díky hro-
madě pěny, kterou jsme pro ně vyrobili.

Ve spolupráci s městskou částí se nám 
podařil další velice důležitý krok. Získání 
dotace od Magistrátu hl.m. Prahy ve výši 
8 miliónů korun na obnovu požární tech-
niky. V měsíci červenci proběhlo úspěšně 
výběrové řízení a my se tak můžeme tě-
šit, že začátkem příštího roku budeme 
mít novou velkokapacitní cisternu. Ta 
nahradí naši starší CAS 32 T-815 vyrobe-
nou v roce 1989, na které je i přes veš-
kerou snahu znát zub času. Získáním 
nové cisterny se vysoce zvýší efektivita 
zásahu jednotky v našem katastru Lyso-
laj, ale i v širokém okolí, díky vybavení 
cisterny moderními technologiemi dle 
současných požadavků požární ochrany.

Výjezdová jednotka má díky velice 
proměnlivému počasí méně práce 
oproti roku uplynulému, kdy jsme v 

těchto měsících zasahovali často u 
požárů. Bohužel se nám ani tak rep-
resivní činnost nevyhýbá a několikrát 

jsme zasahovali u technických zásahů.
Naše družstvo vyjelo hned dvakrát za 
sebou k čerpání zaplavených prostor po 
přívalovém dešti 14. 6. v podvečerních 
hodinách. Dále jsme několikrát zasa-
hovali při likvidaci bodavého hmyzu.
Jeden z netradičních zásahů byla zá-
chrana káčat z retenční vpusti u po-
žární nádrže. Všechna káčata se nám 
naštěstí bezpečně podařilo zachrá-
nit. Na žádost MČ jsme také likvido-
vali několik nebezpečných stromů.

V měsíci červnu proběhlo pár posledních 
schůzek kroužku mladý hasič záchra-
nář, kdy ho na necelé 2 měsíce přeruší 
prázdniny. První další akcí je prodlou-
žený víkend, poslední týden před kon-
cem prázdnin. Děti se tak opět sejdou a 
užijí si ještě poslední prázdninové dny, 
tentokrát v pro ně novém prostředí na 
břehu řeky Lužnice a v přilehlém okolí. 
Poté se opět začnou scházet pravidelně 
každý čtvrtek začátkem měsíce září.  

Rád bych oslovil případné nové zá-
jemce o členství ve výjezdové jed-
notce, ale i sboru dobrovolných hasičů. 
Pokud by někdo z čtenářů měl zájem 
rozšířit naše řady budeme jedině rádi.
Získáte tím partu fajn lidí, mnoho 
zkušeností s první pomocí, li-
kvidací požárů a mimořádných 
událostí přímo od profesionálů.

Václav Vojtěch 
velitel JSDH Lysolaje

 

 

 

 

 

  

  

 
Náhradní termín 
Vítání občánků 

 

Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby 
jejich miminko narozené od 1. 1. 2019 

do 31. 7. 2020  bylo přivítáno v naší 
městské části, obraťte se na ÚMČ 

Praha-Lysolaje do 15. 9. 2020. 
Děkujeme. 

 
 

 

Záchrana kačátek z retenční nádrže



6 Lysolajský zpravodaj 7 / 8

MŠ Pampeliška
Vážení rodiče, čtenáři, když se ohlédnu 
za ukončeným školním rokem a pro-
mítnu si v hlavě vše, co nás potkalo, 
musím se přiznat, že jsem ráda, že je 
konec.  Od září až do července nás za-
sáhla řada událostí, které byly nečekané, 
náročné, ale zároveň pro všechny posi-
lující. Nehodlám je popisovat, jen jsem 
si na všechno vzpomněla a nyní si přeji 
jen to, aby paní učitelky nabraly sílu a 
energii do dalšího školního roku, který 
snad proběhne v klidu. S předškoláky 
a jejich rodiči jsme se na zahradní slav-
nosti krásně rozloučili. Nové děti máme 
zapsané znovu do dvou heterogenních 
tříd. Na děti a jejich rodiče se těšíme. Už 
v průběhu zápisu rodiče vykázali velkou 
míru trpělivosti a obzvláště schopnosti 
přizpůsobit se neustálým změnám a ne-
standardním situacím. Děkujeme.

Pro příští školní rok jsme společně s uči-
telkami upravily Školní vzdělávací pro-
gram, ve kterém bychom chtěly nabíd-
nout dětem ještě více aktivit spojených 
s poznáváním místa jejich  bydliště a 
okolní přírody. Ještě více bychom chtěly 
využívat školní zahradu jako edukativní 
místo. Již nyní máme připravené záhony 
na sadbu obilí. Děti ochutnaly hrách a 
jahody a pomalu nám dozrávají rajčata. 

Rády bychom na zahradě založily kvě-
tinový záhon pro hmyz. Kromě těchto 
zahradnických míst bychom rády zařídily 
dětem polytechnickou dílnu a venkovní 
učebnu. Zapojily jsme školku do projektu 
Šablony III, z jehož finančních příspěvků 
plánujeme realizovat projektové dny 
pro děti i rodiče. Za velké podpory MČ 
Praha-Lysolaje můžeme úpravy zahrady 
pozvolna realizovat a musím moc podě-
kovat všem za spolupráci a vstřícnost.

Nyní chystáme školku na zahájení no-
vého školního roku venku i uvnitř tak, 
aby se nové děti cítily dobře, našly si 
kamarády a naučily se mnoho nových 
věcí. Každoročně připravujeme vše tak, 
aby se děti dobře adaptovaly na velkou 
změnu v jejich životě.  V tuto chvíli je 
vhodné oslovit rodiče nově nastupují-
cích dětí a požádat je o spolupráci. Děti 
čeká řada nových situací – zejména od-
loučení od rodičů, jiný denní režim. Pro 

učitelky je velkou pomocí, když jsou děti 
samostatné při sebeobslužných činnos-
tech – převlékání, obouvání, zvládání 
hygieny. S dětmi trávíme mnoho času 
na procházkách v okolí, proto je žádoucí, 
aby byly děti zvyklé chodit pěšky. Je také 
důležité, aby dítě umělo samostatně jíst, 
pít z hrnečku, aby zvládalo základy sto-
lování. Tyto zdánlivě obyčejné činnosti 
jsou pro dítě zásadní, protože na něj ni-
kdo nemusí čekat. Pokud samostatně 
či s dopomocí dospělého zvládne od-
chod na procházku, najíst se, je to pro 
malé dítě ulehčení adaptace. Vznikne 
prostor soustředit se na úplně jiné zá-
ležitosti, které mu prostředí mateřské 
školy poskytuje. Adaptační období je 
u každého dítěte jinak dlouhé a vždy 
jej ovlivňuje řada faktorů. Ve školce se 
snažíme o to, aby se všichni cítili dobře. 
Součástí utváření přátelské atmosféry 
je komunikace s rodiči, která začíná 
právě v prvních dnech docházky. Vě-
řím, že proběhne hladce jako v minu-
lých letech a dětem se u nás bude líbit.

Prázdniny jsou za polovinou a dou-
fám, že s vašimi dětmi zažíváte 
mnoho krásných okamžiků. My se 
budeme těšit na vyprávění a snad 
bezproblémový nový školní rok.

Krásné léto všem přeje za kolek-
tiv MŠ Pampeliška Radka Zachová

Petanque club Lysolaje
Vzhledem k letošní karanténě se ně-
které turnaje pořádané Českou asoci-
ací petanque klubů nekonaly a stejný 
osud potkaly také tradiční akce, které 
pořádá pétanque klub v Lysolajích.
V době „pokaranténí“ se vše vrátilo do 
stavu příznivého pro pořádání soutěží, 
takže turnaje mohly začít. Někteří ly-
solajští hráči se účastní turnajů po celé 
republice, kde mohou porovnat své 
dovednosti se souputníky z ostatních 
českých klubů, případně i ze zahraniční.
Máme dokonce hráče, kteří jsou umís-
těni v první stovce celorepubliko-
vého žebříčku hráčů. Toto umístění 
získali díky tomu, že jezdí na turnaje 
a umisťují se pravidelně do 15. místa.

Na jednom z nejprestižnějších tur-
najů - Mistrovství České republiky 
trojic, který se konal v Lipníku nad 
Bečvou 21.6., se paní Hana Baye-

rová umístila na krásném 3. místě.
Na turnaji Grand prix Mariánských 
Lázní se manželé Bayerovi umístili 
na místě šestém a tak by výčet vyni-
kajících umístění mohl pokračovat.
Protože letošní lysolajské akce byly 
zrušeny, mohli se všichni členové Pé-
tanque clubu sejít až při příležitosti 
svolání  valné hromady, tedy 14. 6. 
2020. Při té příležitosti si zahráli, aby 
zjistili, zda nic ze svého umění neza-
pomněli a také aby zkušení předali 
své poznatky těm méně zkušeným.
V současné době se hráči pétanque 
scházejí pravidelně v úterý a v pá-
tek od odpoledních hodin na pé-
tanque hřišti U zázračné studánky.
Přijďte mezi nás, ať vyzkoušíte zají-
mavou hru, která není jen pro starší.

Milada Komárková
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Policejní okénko

Vážení obyvatelé Lysolaj, dnes vám chci 
nabídnout pár řádků na téma oheň a gril. 
Skalní rokle v Houslích je 30 m hluboký 
kaňon, který patří k velmi neobvyklým 
přírodním útvarům. V úzké rokli se drží 
vlhký a studený vzduch. Díky tomu zde 
bylo zjištěno 29 druhů mechu, vzácných 
rostlin a živočichů. Z pohledu ochranářů 
například z obratlovců hraboši, dva 
druhy rejsků, mezi bezobratlé se zde 
řadí málo vyskytované druhy brouků a 
z ptáků můžete zahlédnout i jestřába 
nebo jeho menšího příbuzného krahujce.

Přírodní parky jsou územím, na němž 
je chráněn krajinný ráz. V Praze je ta-

kových přírodních parků dvanáct. Do-
hromady představují většinu toho nej-
hezčího, co lze v Praze z krajinářského 
a přírodovědného hlediska najít. Na 
ochranu těchto přírodních zvláštností 
byla vydána vyhláška již v roce 1982 
pod č. 3, o chráněných přírodních vý-
tvorech v hlavním městě Praze, která je 
stále v platnosti. Z vyhlášky vyplývá, že 
je zakázáno jakýmkoliv způsobem do 
chráněného území zasahovat, zejména 
rušit jeho přirozený vývoj a tedy jednat 
proti podmínkám ochrany. V chráně-

ném území, ale i ochranném pásmu je 
zakázáno mimo jiné tábořit a rozdělá-
vat oheň. Za porušení uvedeného hrozí 
ve správním řízení pokuta do 100 000 
korun. S ohledem na lesní pozemky, 
které s ochranným pásmem souvisejí, 
upravuje způsob užívání Zákon o lesích 
č. 289/1995 Sb. (§ 20, odst. 1, písm. K a 
dále dle odst. 2 téhož ustanovení pak 
i rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa).
Pro úplnost uvádím právní názor oddě-
lení odboru ochrany prostředí MHMP: 

„Zdrojem otevřeného ohně je nezbytné 
rozumět každý zdroj ohně, u něhož může 
dojít k přenosu ohně na své oklí. Dře-
věné uhlí nacházející se v grilu dosahuje 
vysoké teploty, obsahuje žhavé uhlíky a 
jiskry a při jeho prohořívání se objevují 
plameny, jež jsou způsobilé vyvolat po-
žár, a je tedy považováno za zdroj ohně.“
Všechna místa, kde můžete bez 
obav rozdělat oheň či grilovat na-
jdete na internetu pod odkazem 

„pikniková místa v Praze“ nebo na 
webových stránkách hl. m. Prahy. 

Vilém Petrů, strážník -okrskář

 

od 14:00 hodin 
 V PROSTORU REVITALIZOVANÉ 

DENKROVY PÍSKOVNY 
 

 Pozdně letní program pro děti i dospělé 
 

Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2020 
 

Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč 
 

Zábavné aktivity pro děti 
 

Workoutová fitness exhibice 
 

Program: 
 

14:30 Slavnostní otevření revitalizované pískovny 

15:00 workoutová fitness exhibice 

16:00 vyhlášení nejlepšího zahradníka  

a soutěže o nejchutnější Lysolajský koláč 

Hudba a občerstvení zajištěny 
 

Těšíme se na odpoledne plné dobrodružství, zábavy a 
příjemně strávených chvil se sousedy v prostorách nově 

revitalizované pískovny. 
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Za humny
.
Na  celkové řešení budoucí podoby Ví-
tězného náměstí vyhlásila před dvěma 
lety rada hlavního města prostřednic-
tvím Institutu plánování a rozvoje me-
zinárodní urbanistickou soutěž. Ta řešila 
nejen zlepšení kvality života zdejších 
obyvatel, ale také složitou dopravní 
situaci. Zvítězil návrh architektů Pavla 
Hniličky, Eva Mackové a Josefa Filipa.
Podle studie se uvolní střed náměstí, 
který je nyní skoro nevyužívaný a 
vznikne tady velký volný prostor. Veli-
kost kruhu je nějakých 75 metrů, což je 
dostatek pro to, aby se tady konaly nejen 
pravidelné trhy, ale třeba sem lze po-
stavit pódium a zorganizovat tady kon-
cert či jinou společenskou akci, vytvořit 
start nebo cíl pro závody a podobně. 
Okraj středové plochy bude ukrytý ve stínu 
stromů, těch bude po obvodu vy-
sazeno 130. Rozděleny budou do 
osmi skupin, aby byl středem ná-
městí zachovaný průchod ze všech, 
ano ze všech navazujících ulic. 
Na náměstí bude vysazený břestovec 
západní. Jde o krásný mohutný strom, 
který má na rozdíl od klasické lípy nebo 
platanu řidší, a tedy propustnou korunu. 
Poskytne tedy v této části náměstí stín, 
zároveň však netvoří špunt, kterým by 
nemohl proudit vzduch. Tento strom 
má ještě jednu velkou výhodu, jeho 
koruna se zakládá až někde ve výšce 
čtyř metrů, proto při běžném pohledu 
připomínají jeho kmeny úzké sloupy 
a dovolí lidem vidět přes celé náměstí. 
A stejně jako ostatní vzrostlé dře-
viny tvoří stín, brání tak odparu vody 
z půdy a přehřívání prostoru, čistí 
vzduch a vytváří příjemné klima. 
Na zimu listy opadají, prostor se tak bě-
hem krátkých dnů přirozeně prosvětlí.  
Po obvodu by měl zůstat zachovaný 
městský parter se vším, co k němu patří 
s obchody, kavárnami, zahradními re-
stauracemi i vodními prvky a lavičkami. 
Vzhledem k velikosti náměstí si to mo-
hou architekti dovolit. I po přesunutí 
vozovky blíže k obvodu zůstane kolem 
domů až dvacet metů široký prostor. 
Stále se počítá i s oblíbeným Šesťá-
kem, byť se částečně přesune. 

Do středové části se lidé přesunou 
východem z metra, jeho výstup bude 
i ve středu, a také po povrchu, kdy 
tady vznikne několik řízených pře-
chodů, což je ovšem problematické. 
Dominantou náměstí má být 
vysoký pylon v jeho středu. 
Faktem je, že se k archaickému a mo-
hutnému vzhledu okolních budov hodí. 
I Antonín Engel ho sem plánoval.
Pylon má mít podobu vysoké štíhlé 
jehly se špičkou nahoře a čtvercovým 
půdorysem. Nejnovější verze studie 
počítá s výškou 33,33 metru. Jeho 
konečná podoba ještě není daná. 
 
U Šlechtovy restaurace stojí nové bistro 
od majitelů Bruxxu. Na začátku prázdnin 
se vedle Šlechtovy restaurace v pražské 
Stromovce objevilo nové, provizorní bis-
tro, které slouží návštěvníkům k občers-
tvení. Bývalý lodní kontejner předělaný 
na designové bistro je dočasné řešení 
do dokončení rekonstrukce lusthausu.

S rekonstrukcí bývalého rybníka ve 
Stromovce byl také opraven prostor 
před Šlechtovou restaurací, tedy 
parter s květinovými záhony. 
To zahrnulo obnovu záhonů a intenzivně 
udržovaného trávníku, stavbu nového 
automatického závlahového systému, 
rekonstrukci zpevněných mlatových 
a asfaltových ploch a nové od-
vodnění. Na parteru přibyl nový 

mobiliář a veřejné osvětlení.
„Oválný květinový záhon před průče-
lím Šlechtovy restaurace je navržen dle 
historické podoby záhonu z období 
první republiky. Jedná se o záhon ko-
bercového typu s výsadbou letniček 
do podoby ornamentu, vycházejícího 
z historické předlohy. Květinové záhony 
západně od bývalého alpina jsou na-
vrženy dle soudobých trendů. Jedná 

se o smíšené výsadby letniček,“ řekl 
náměstek primátora a radní pro ob-
last životního prostředí Petr Hlubuček.
Celkem bylo do květinových záhonů na 
parteru vysázeno 13 506 kusů letniček 
a 30 růží na kmínku. Letos na pod-
zim pak letničky nahradí výsadba 
8 664 cibulovin a 11 633 dvouletek. 
Celá nádhera přijde na 25 milionů korun.

Pokračování na následující straně.

Vizualizace návrhu revitalizace Vítězného náměstí

Prostor před Šlechtovou restaurací
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Znovu otevřelo koupaliště na Petynce. 
Rekonstrukce a modernizace koupali-
ště Petynka probíhala od začátku jara. 
Práce na obnově venkovního plavec-
kého bazénu však zpozdila koronavirová 
pandemie. Nerezovaná vana, která na-
hradila již dosloužilou bazénovou fólii, 
cestovala z Itálie a po uzavření hranic 
byla její doprava do Prahy komplikovaná.
V rámci rekonstrukce došlo i ke změně 
povrchu dojezdového bazénku u to-
bogánu a měnily se povrchy ochozů 
po obvodu bazénu a brodítka. 
Součástí prací byla i nezbytná úprava 
technologických rozvodů a technolo-
gií. Horní tubus tobogánu je čerstvě 
natřený stejně jako obložení hlavní bu-
dovy. V areálu přibyly nové opalovací 
rošty. V rámci příprav na sezonu také 
provozovatel – společnost SNEO – po-
řídil nový aquazorbingový bazén, dva 
stoly na ping-pong, houpačku a dvě 
elektrické čtyřkolky. Areál doplnilo se-
dmnáct tújí a zatravněním antukového 
hřiště došlo k rozšíření pobytové plochy.
Provozní doba koupaliště je každý 
den od 7 do 21 hodin. Dle nařízení 
vlády je aktuálně provoz areálu ome-
zen na 1 000 lidí (maximální kapacita 
je 1 600 návštěvníků), proto doporu-
čujeme sledovat aktuální počet ná-
vštěvníků na webových stránkách 
koupaliště nebo na tabuli u vstupu. 
Senioři z Prahy 6 starší 70 let 
mají vstup na koupaliště zdarma

Od roku 2016 v areálu trojské bo-
tanické zahrady postupně vzniká 
stezka, která svět rostlin představuje 
pomocí vůní. Na jednotlivých zasta-
veních se návštěvníci seznámí s exo-
tickým kořením, tradičními svatoján-
skými bylinami, omamně vonícími 
růžemi, ale i aromaty ukrytými ve víně.  

Akce v okolí:

Zoologická zahrada
V sobotu 22. 8. 2020 nás čeká oslava 
Mezinárodního dne želv v rámci roční 
kampaně Dny zvířat v Zoo Praha.
Program dne:
10:00–16:00 Série soutěžních stanovišť 
„Putování za dinosauřími souputníky“ 
– projděte po stopách želv všemi sta-
novišti v dolní části areálu Zoo Praha 
a vyhrajte tematické želví odměny.
16:00 Přednáška vrchní chova-

telky plazů Nataši Velenské na 
téma Říční želvy z pavilonu Čambal.
Přednáška se koná ve Vzdělávacím cen-
tru, vstup je pro návštěvníky zoo zdarma.

Sobota 29. 8. 2020 - Vernisáž výstavy 
Šípové žáby. Ve 13:00 slavnostně ote-
vřeme výstavu pestrobarevných žab 
pralesniček v Galerii Gočárovy domy.
Program dne:
9:00–13:00 Žabí kvíz o drobné tematické 
ceny.
13:30–17:00 Doprovodný program k vý-
stavě (výtvarná dílna s výrobou žabek z 
různých materiálů, edukační stanoviště)

MČ Praha-Suchdol
Prázdninové suchdolské deskohraní
Studentská organizace FAPPZ PUPEN, z.s. 
z ČZU zve na prázdninové SUCHDOLSKÉ 
DESKOHRANÍ - úterý 25. srpna od 17 ho-
din do kavárny DON CAFETO, Suchdolské 
náměstí 3. Připraveny budou moderní i 
klasické společenské hry pro všechny 
věkové kategorie. Navíc využijte mož-
nost vysvětlení pravidel a hraní v týmu.

MČ Praha 6
Komentovaná vycházka – Vilová zástavba 
ve Střešovicích jako sídlo ambasád
Termín: 20. 8. 2020 v 18:00 (čtvrtek)
Vstupné: 120 Kč, snížené 80 Kč
Mnoho vil v Praze, a tedy i ve Střešo-
vicích slouží dnes jako sídla ambasád, 
případně sídla ambasadorů. Vycházka 
seznámí účastníky s architekty a his-
torií těchto vil, v některých případech 
s jejich příběhem. Projdeme se kolem 
ambasády finské, řecké, maďarské, 
slovinské, jemenské a kazachstánské..

NEON RUN PRAHA 2020 
Adresa: Praha 6, Vypich
Termín: 29. 8. 2020 (sobota) 
Pátý ročník nezávodního zážitkového 
běhu Oborou Hvězda. Nové neonové a 
světelné zóny, které Vás dostanou do říše 
jednorožců - Unicornů. Neon Run je di-
voký a šílený neonový zážitek! Tato akce 
není tak moc o rychlosti, ale spíše o zážit-
kovém běhu skrz různé neuvěřitelné ne-
onové zóny. Akce je pro všechny gene-
race, pohlaví a hlavně celé rodiny s dětmi. 
Neon Run je pětikilometrový zážitkový 
běh, který Vám jednoduše vyrazí dech! 

f.Koupaliště Petynka po rekonstrukci

Vonná stezka v Botanické zahradě
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Letní dob-
rodužství, jež dorazily do redakce Lyso-

lajského zpravodaje, odbornou porotu naší 

fotosoutěže nejvíce zaujal snímek lysolaj-

ského moře paní Hany Císařové. Gratuluje-

me k vítězství. Věcná cena od Městské části 

Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

V lysolajském dresu 

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. 

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 17. 8. 2020  

Lysolajské údolí, prostor u biotopu

Pondělí 24. 8. 2020 

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 31. 8. 2020 

Lysolajské údolí u č. p. 115

Pondělí 7. 9. 2020 

ul. Mateřská

Pondělí 14. 9. 2020 

ul. Květová

Pondělí 21. 9. 2020 

ZO Zavážky, spodní ulice

ÚTERÝ 29. 9. 2020 

ul. Podholí

Pondělí 5. 10. 2020 

ZO Zavážky, horní ulice

Pondělí 12. 10. 2020 

ul. Poustka, ZO V Háji

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 8. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 

Lysolajské údolí u č. p. 115

Úterý 29. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 

ul Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

Úterý 6. 10. 2020 od 14:00 do 18:00 

ul. Dolina, otočka MHD

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 15. 8. 2020 od 09:00 do 12:00 

ul. Podholí

Neděle 30. 8. 2020 od 09:00 do 12:00

ZO Zavážky

Neděle 13. 9. 2020 od 09:00 do 12:00

ul. Poustka, ZO V Háji

Neděle 27. 9. 2020 od 13:00 do 16:00

ul. Hřebenová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ TJ SOKOL LYSOLAJE

PÁTEK 4. 9. 2020 OD 16:00 HODIN

PROHLÍDKA ZÁZEMÍ

GRILOVÁNÍ

FREESTYLE VYSTOUPENÍ 

PŘEKVAPENÍ PRO FANOUŠKY
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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: 7. 10 2020 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 29. 9.  2020

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

FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
z vašich fotek

Připravené šablony,
jednoduchý editor. 

ROZLOUČENÍ

Pan Jindřich Brettl zesnul 
dne 9. 6. 2020 ve věku 78 let.

Paní Marie Kuželková zesnula 
dne 20. 7. 2020 ve věku 89 let.

Paní Květa Kloudová zesnula 
dne 1. 8. 2020 ve věku 60 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan František Kaštánek - 85 let

Paní Miroslava Kubínová - 90 let

Paní Daniela Venclová - 75 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

 v neděli 13. září 2o2o

Od 17 hodin vystoupí Víťa Marčík s pohádkou 
Sněhurka a sedm trpaslíků

Vyjdeme ve 14 hodin od kostela sv. Matěje v Dejvicích přes Šárecké 
údolí do Lysolaj ke kapličce Panny Marie Bolestné, kde budeme

 v 16 hodin slavit poutní mši svatou u příležitosti svátku Panny Marie. 



Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab

Letní kino Lysolaje

Deštivý den v New Yorku / USA 
Tenkrát podruhé / Francie 
Trhlina / Slovensko
Přes prsty / CZ
Psí veličenstvo / Belgie
Začátek již od 20:00 hodin!
W illy a kouzelná planeta 
animovaný / Francie
Začátek již od 20:00 hodin!

6 . 8 . 
1 3 . 8 .
2 0 . 8 .
2 7 . 8 .

3 . 9 .
2 3 . 7 .
1 0 . 9 .

P R O G R A M  -  S R P E N  /  Z Á Ř Í
Z A Č ÁT E K  P Ř E D S TAV E N Í  O D  2 1 0 0  H O D I N

V Í C E  N A  W W W. P R A H A - LY S O L A J E .C Z
Z M Ě N A  P RO G R A M U  V Y H R AZ E N A  

D E K Y, S E DÁ K Y  A  O B Č E R S T V E N Í  S  S E B O U !


