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Vážení sousedé,
dostává se vám do rukou prázdninové číslo 

Lysolajského zpravodaje a již při jeho proli-
stování je patrné, že Lysolaje okurkovou se-
zonu rozhodně neprožívají. Zatímco děti si 
užívají volna od studijních povinností a jejich 
rodiče si doufejme dopřávají zaslouženou do-
volenou, v Lysolajích se jede na plné obrátky. 
To, po čem si všichni milovníci vodních radovánek 
stýskali, se stalo skutečností. Lysolaje mají vlastní 
koupání  v revitalizované hasičské nádrži. V par-
ných dnech voda, přitékající z Lysolajského potoka, 
osvěží. A protože se jedná o průtokovou nádrž, ani v 
největším horku nedosáhne více než 15 stupňů. To-
hoto faktu ihned využili zájemci o chladivou lázeň, a 
tak byl v úterý 18. 7. založen místní Spolek otužilců a 
zdravého saunování. Zatímco pravidelné otužování 
již probíhá, o čemž se sami můžete přesvědčit vždy 
ve středu od 19 hodin a v sobotu od 8 hodin ráno a 
rozšířit řady místních otužilců, na saunování si ještě 
chvíli počkáme. V září by již měla být nainstalována 
venkovní sauna, v níž si všichni můžete v nadchá-
zejících chladných měsících prohřát kosti. Sauna 
bude umístěna nedaleko biotopu, přímo na břehu 
Lysolajského potoka, v jehož tůňce se po zahřátí v 
sauně můžete zchladit. Provozovatelem sauny bude 
Spolek otužilců a zdravého saunování. Provozní 
řád přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje. 
Naprostou novinkou je též letní kino. Máme za 
sebou první promítání. I když nám počasí ne-
přálo a místo v atriu školy jsme promítali nako-
nec „pod střechou“ v nových prostorách základní 
školy, letní dojem to nikomu nezkazilo. Ve zpra-

vodaji přinášíme program do poloviny září. Pro-
mítat se bude bez ohledu na povětrnostní vlivy, 
začátky programu budeme postupně posou-
vat tak, jak se bude na sklonku léta krátit den. 
Vy, kdo jste se ještě, např. právě při příležitosti 
promítání, nebyli ve škole po rekonstrukci a pří-
stavbě podívat a sledovali jste stavbu jen zvenčí 
jste srdečně zváni na 7. září, kdy proběhne ve škole 
Den otevřených dveří spojený s volnou diskusí 
se členy zastupitelstva naší městské části. Lyso-
laje se stále rozvíjejí, do nových domů se stěhují 
noví spoluobčané a jejich děti se stávají novými 
žáky školy. Byl bych rád, kdyby mezi nás dorazili 
i noví obyvatelé Lysolaj, abychom se všichni lépe 
poznali. Tečkou za celým odpoledním progra-
mem pak bude večerní promítání v letním kině.
Závěrem  mi dovolte určité osobní sdělení.  Blíží se 
parlamentní volby a k běžné práci a agendě při-
byla i práce „politická“. Politické hnutí Starostové a 
nezávislí (STAN), jehož jsem pražským předsedou, 
spoléhalo na volební spolupráci s lidovci. Ti však 
nakonec koaliční dohodu odmítli a STAN tak bude 
v parlamentních volbách kandidovat samostatně. 
Vzhledem k tomu, že členy hnutí jsou převážně 
úspěšní pražští starostové doufáme, že se nám po-
daří se prosadit a i v samostatném postupu získat 
dobrý výsledek. Vše bude záležet především na 
vás voličích, jak naši službu pro vás ohodnotíte.

Prázdniny jsou v plném proudu, užijte 
si všeho, co vám letní Lysolaje nabízejí.

Ing. Petr Hlubuček, starosta



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Lysolajský běh - do cíle zbývá ještě polovina trati.

Maďarská lidová muzika všem rozproudila krev.Nový „Poklad“ lysolajských sbírek.

Běžím s větrem o závod a hlavně pro radost.

Teplota vody 15 stupňů.

Koupající se měsíc autorky Anny Plačkové.Ukázka práce bezpečnostních složek hl. m. Prahy.

Otužování v létě je hračka.
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Zprávy z radnice

Zastupitelstvo Městské části Praha
-Lysolaje zasedalo dne 21. 6. 2017.

Zastupitelstvo odsouhlasilo účelovou 
dotaci Spolku PC  Lysolaje na činnost 
spolku v roce 2017 ve výši 45 000 Kč. 

Z rozpočtu hlavního města Prahy se po-
dařilo získat investiční dotaci na vybudo-
vání fotbalového hřiště se zázemím na 
Štěpnici ve výši 18 000 000 Kč. V současné 
době je dokončována dokumentace pro 
stavební řízení. Pokud půjde vše podle 
plánu, mělo by na podzim tohoto roku 
proběhnout výběrové řízení na zhotovi-
tele a do konce letošního roku být zahá-
jena stavba.  O další finanční prostředky 
bude požádáno z dotačního titulu Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Společnost P-holding 1, s. r. o. po-
skytla naší městské části dar ve výši                             
700 000 Kč na pořízení sauny, která 
bude umístěna v blízkosti nově revita-
lizované hasičské nádrže. Sauna bude 
zahrnovat ohřívací prostor, odpočívárnu 
a převlékárnu pro maximálně 4 osoby 
najednou. Ochlazování bude probíhat v 
tůňce Lysolajského potoka. Sauna bude 
k dispozici již od října tohoto roku a pod-
mínkou pro využití sauny bude členství 
v nově založeném Spolku otužilců a 
zdravého saunování. Členský popla-
tek byl stanoven ve výši 200 Kč za rok.  

Získali jsme z rozpočtu hl. m. Prahy 
dotaci ve výši 2 000 0000 Kč na dofi-
nancování Dostavby Základní školy 
Járy Cimrmana Lysolaje, kde přes léto 
probíhají dokončovací práce na vstup-
ním parteru do školy a instalaci no-
vého plotu kolem areálu. Tyto práce 

by měly být hotovy do konce srpna. 
Den otevřených dveří v nových pro-
storách školy je naplánován na čtvrtek                                                                                          
7. 9. 2017. V jeho průběhu se uskuteční  
setkání se zastupiteli městské části, kteří 
vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy. 

Dne 20. 6. 2017 se uskutečnilo slav-
nostní zakončení IV. ročníku Sochař-
ského sympozia Lysolaje. Přítomní 
návštěvníci si mohli s komentářem 
autorů prohlédnout všech pět nově 
instalovaných soch. Umístění a finální 
podobu soch naleznete na straně 10. 

V atriu Základní školy Járy Cimrmana bylo 
instalováno promítací plátno a promítací 
zařízení pro letní kino. Veřejná promítání 
budou probíhat každý čtvrtek a program 
letního kina naleznete na straně 12.
 
Přes prázdniny probíhá rekonstrukce 
spojnice všech tří komunikací ve vý-
chodní části lokality na Zavážkách. Z 
tohoto důvodu je průjezd přes Za-
vážky omezen a autobus MHD končí 
ve stanici Lysolaje. V září tohoto roku 
by měla být zahájena rekonstrukce 
nejjižnější komunikace a bude do-
končena do listopadu letošního roku.

Finišuje také rekonstrukce komu-
nikace Poustka, kde se dokončuje 

spodní napojení na komunikaci Lyso-
lajské údolí, kde je velice složité od-
vodnění kvůli terénu. Práce by měly 
být hotovy do konce letošního srpna.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků 
parc. č. 491/1 a parc. č. 491/8 v lokalitě 
Dolina – Štěpnice společnosti DALA-
VRIEN s. r. o. za částku 121 miliónů Kč 
včetně DPH. Současně s kupní smlouvou 
byla schválena také smlouva o spolu-
práci, ve které se společnost DALAVRIEN 
s. r. o. zavazuje na své náklady vybudovat 
v celé lokalitě komunikace a infrastruk-
turu, které budou následně převedeny 
do majetku městské části, a respektovat 
závěry veřejného projednání s občany 
dne 15. 2. 2017. V předmětné lokalitě 
vznikne 41 rodinných domů, z nichž 
30 bude postaveno řízenou výstavbou 
společnosti DALAVRIEN s.r.o., a všechny 
domy budou regulovány podmínkami 
schválené smlouvy o spolupráci. Měst-
ská část zde v rámci projektu vybuduje 
bytové domy s kapacitou 26 bytů o veli-
kost 1+kk, 2+kk a 3+kk, polyfunkční ko-
munitní centrum, které bude obsahovat 
společenský sál s kapacitou cca 230 osob 
pro pořádání plesů, seminářů a podob-
ných akcí, centrum služeb (potraviny, 
lékař) a mateřskou školu se dvěma tří-
dami s kuchyní a venkovní hrací plochou.

Letos má MŠ Pampeliška prodlouže-
nou výuku. Naše městská část finančně 
podpořila vzdělávácí program i peda-
gogy. Všem učitelům děkujeme, že se ve 
svém volném čase věnují našim dětem. 

Městská část přispěla také Spolku 
Liška Lysolaje na uspořádání let-
ního tábora pro děti částkou ve 
výši 6 000 Kč. O naše nejmenší je 
tedy i v letních měsících postaráno.                                                                                                   

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Vizualizace fotbalého zázemí

Nově vzniklý parter základní školy

Rekonstrukce komunikace Poustka

Nová školní družina
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Základní škola Járy 
Cimrmana Lysolaje

Uplynulý školní rok byl ve znamení 
probíhající přístavby školy, která 
začala již v létě 2015. Obrovský 
rozsah celého projektu se ukázal 
až při samotné rekonstrukci, kdy se 
již na první pohled plně projevilo, 
že se jedná o jednu z lysolajských 
staveb století a jednoznačně největší 
stavební akci v dějinách školy od 
jejího samotného vzniku v roce 1934.   

V současné době jsou již téměř 
dokončeny všechny interiérové práce, 
během prázdnin zbývá dokončit 
venkovní úpravy, provést opravy 
kanceláří a tělocvičny, která byla v 
průběhu stavby v době odkrytí střechy 
poškozena přívalovými dešti.  Dlouhé 
období plného provozu školy při 
probíhajících stavebních pracích bylo 
nesmírně náročné. Veškeré činnosti 

školy bylo nutno zúžit na původní 
budovu a po poškození tělocvičny se 
nějaký čas obejít i bez tohoto prostoru. 
Všechny obtíže se nám podařilo 
překonat a o to více se těšíme na příští 
školní rok, kdy budeme moci krásné 
nové prostory využívat. Školní družina 
bude disponovat čtyřmi moderně 
vybavenými odděleními. Novou 
učebnu výtvarné výchovy s keramickou 
dílnou a přírodovědnou laboratoř ve 
velkoryse řešených prostorách nám 
mohou žáci jiných škol závidět. Také 
venkovní atrium mezi původní a novou 
částí budovy je velice zajímavý prostor, 
který jistě najde uplatnění při různých 
školních i mimoškolních akcích.

Velký dík v této souvislosti náleží zastu-
pitelstvu a Úřadu městské části Praha-Ly-
solaje, zejména panu starostovi, v jejichž 
režii celá stavební akce od získání nema-
lých finančních prostředků po samotnou 
realizaci probíhala.
I v těchto složitých podmínkách se však 
život školy nezastavil a pohled do pře-
hledu uskutečněných akcí skončeného 
školního roku ukazuje bohatost a roz-
manitost aktivit našich žáků. Z nejdů-
ležitějších událostí je možno jmenovat 
například školy v přírodě, vícedenní ja-
zykový kurz Aj s rodilými mluvčími, ly-
žařský výcvik, jazykově poznávací zájezd 
do Anglie, náročnou poznávací expedici 
do rumunského Banátu, multikulturní 
projektový den se zahraničními stu-
denty, prezentaci absolventských prací 

žáků deváté třídy, vánoční program 
nebo účast na Slavnosti květů. Úspěchy 
v soutěžích z různých oblastí svědčí o 
kvalitě výuky a nadání našich žáků. Ne-
zapomínáme ani na kulturní rozvoj, o 
čemž svědčí množství navštívených diva-
delních představení a výstav. Z velkých 
sportovních akcí stojí za připomenutí 
Lysolajský běh a celoškolní olympijský 
trojboj ve sportovním areálu ČZU.

Z dalších důležitých souvislostí spo-
jených s úspěšným fungováním školy 
nesmíme zapomenout na dlouhodobě 
velmi stabilní pedagogický sbor, dobrou 
spolupráci s Úřadem městské části Praha
-Lysolaje, zahraničními školami Riverside 
a ISP a dalšími partnery školy. 

Podobně jako v předchozích letech se 
zájem o naši školu projevil při zápisu do 
budoucích prvních tříd, kdy opět počet 
zájemců výrazně převyšoval kapacitní 
možnosti školy. Na základě snahy ale-
spoň o přijetí všech lysolajských dětí a 
dětí, které mají v naší škole staršího sou-
rozence, jsme nakonec otevřeli dvě první 
třídy, z nichž jedna bude s ohledem na 
velikost učeben naplněna do 24 žáků a 
druhá do 12 žáků. Tento dlouhodobý zá-
jem nás těší a považujeme jej za doklad 
dobré pověsti naší školy a její atraktivity 
v širším měřítku.

 Dana Lukášová a Michal Hevák,                       
vedení školy

 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ZŠ JÁRY CIMRMANA 
 

Přijďte si ve čtvrtek 7. 9. 2017  
od 16:00 do 20:00 hodin 

prohlédnout nové prostory ZŠ. 
 

Od 18:00 proběhne ve společenské 
místnosti družiny beseda                          

se zastupiteli MČ. 
 

Všichni jste srdečně zváni, odpovíme 
rádi na všechny vaše dotazy. 
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MŠ Pampeliška
Druhý týden v červenci se otevřely brány 
MŠ Pampeliška, kde probíhal týdenní 
prázdninový provoz pro přihlášené děti. 
Tento týden se nesl v duchu her, lum-
pačení, ale i mnoha kulturních zážitků, 
jimiž se dětem zpestřil začátek prázdnin.
První den si dopoledne pro děti připra-
vil program Sbor dobrovolných hasičů 
Lysolaje, všichni se stali malými hasiči a 
plnili úkoly, které by měl zvládnout ka-
ždý správný hasič, např. lezli po žebříku, 
smotávali hadice na čas a samozřejmě 
nesmělo chybět ani hašení ohně. Za 
svou snahu si odnesli drobné upomín-
kové předměty. V tomto duchu se nesl i 
odpolední program, kdy se vydali plnit 
různé úkoly a hledat poklad požárníka 
Sama.
Během úterý zavítal za dětmi kouzelník, 
který jim předvedl různá kouzla, ale asi 
nejvíce na děti zapůsobilo vyčarování 
králíka a holuba. Aby se po tomto před-
stavení protáhly, byla pro ně připravena 
opičí dráha. Během odpoledne pak s 
nadšením kreslily, co je nejvíce zaujalo 
na vystoupení kouzelníka, a plnily další 
aktivity. Ve středu 12. 7. se naše skupinka 
vypravila na výlet do areálu Rekreačně 

naučného areálu Křivoklát Lesní hřiště, 
kde se mohly děti dosytosti vydovádět 
na skluzavkách, houpačkách, prolézač-
kách a mnoha dalších herních prvcích. 
Po zdolání zhruba dvoukilometrové 
vzdálenosti všichni zavítali i na vyhlídko-
vou věž hradu Křivoklát, odkud se mohli 
kochat krásami okolí. Též se posilnili 
skvělým obědem v nedaleké restauraci.

Čtvrteční dopolední počasí nám příliš 
nepřálo, a proto mělo vliv na volbu pro-
gramu, děti se věnovaly malování a růz-
ným hrám. Avšak během dopoledne se 
naštěstí umoudřilo, pak tedy mohla na 
zahradě proběhnout balónková bitva, 
sestavení co nejdelšího hada z oblečení, 
pojídání zavěšených donutů bez pomoci 
rukou, všechny tyto aktivity doprová-
zel smích a nadšení soutěžících. Dále 
se vyrazilo na procházku spojenou se 

sběrem dřeva na ohýnek, aby se děti 
posilnily buřtíky, neboť je po setmění 
čekalo velké dobrodružství, a to bojovka. 
V tento den přespala také většina dětí ve 
školce, toto odloučení od rodičů všichni 
zvládli na jedničku. 
Poslední den ještě sice naši nejmenší 
plnili různé úkoly jako např. opičí dráhu, 
skákali v pytli. Též proběhlo rozdání 

odměn za celotýdenní snažení, výdrž 
a odvahu při večerní bojovce. Spíše se 
však tento den nesl v duchu odpočinku, 
neboť zmoženi byli všicni, děti i dospělí.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat 
panu starostovi Ing. Petru Hlubučkovi 
za veškeré sponzorské dary, díky nimž 
byl týdenní program tak bohatý, všem 
rodičům za spolupráci a též lysolajským 
hasičům za skvěle připravený a zábavný 
program pro děti.               Dita Kalinová

Expedice Banát

Naše škola byla základní školou Londýn-
ská přizvána k účasti na již léty prověře-
nou expedici po českých vesnicích v ob-
lasti rumunského Banátu. Celkem nás z 
Lysolaj vyrazilo dvacet devět statečných, 
vybaveno vším nezbytným k přežití v 
divoké přírodě a autobusu. Expedice 
odstartovala v pátek 16. 6. v 19 hod. Jeli 
jsme autobusy z Hlavního nádraží (ne, 
opravdu jsme nejeli vlakem). Skupina 
A, tvořená lysolajskými a domažlickými, 
dorazila v sobotu dopoledne do vesnice 
Svatá Helena, kde nás přivítala a tamější 
školou provedla paní učitelka Katka, se 
kterou se známe už z Lysolaj. Poté naše 
první túra směřovala do vesnice Gernik, 
kde jsme si užili nocování na seně, a bu-
díček nám obstarala místní kráva. Další 
den byl značně mrholivý. Do Roven-
ska, vsi na souběhu pěti hřebenů, jsme 
vkročili v mlze. Ale o to kouzelnější bylo 
probuzení do jasného rána. Následná 

dvacetikilometrová túra vedla poprvé 
téměř z kopce. V Sikevici nás pohltil au-
tobus a odvezl na základnu U Medvěda 
ve vesnici Eibentál, kde jsme se spojili se 
skupinou B a náš celkový počet se zvýšil 
na více než sto hlav. Zde jsme rozbili 
tábor, jehož hlavním znakem byl dětmi 
vybudovaný cikánský sektor, strategicky 
umístěný v rohu zahrady a stínu kostela. 
Úterý bylo ve znamení speleologie, ne-
boť jsme navštívili grandiózní jeskynní 
útvar Ponicova, odkud jsme vyplavali 
přímo do teplých vod Dunaje a projeli 
se na loďkách nádhernými soutěskami. 
Odpoledne nám vyplnil výstup na kou-
zelnou vyhlídku a večerní koupání v 
Dunaji, neb vody není nikdy dost. Ani 
ve středu jsme se nenudili – turistický 
okruh okořeněný další úžasnou vyhlíd-
kou a návrat přes hornickou obec Baia 
Noua a první žaludeční nevolnosti. Večer 
byl v pravdě kulturní, vystoupila ušatá 
skupina Jumo s akčně vytvořenou před-
kapelou lysolajských žáků. Předposlední 
den byl odpočinkový a zakončený tá-

borákem. V pátek proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků expediční hry, balení, 
úklid, poslední večeře a pak již pouze 
rozloučení s Banátem a návrat domů.
Shrnutí:
Účastníci - základní školy Londýnská, Ly-
solaje, Vratislavova a Domažlice, rodiče 
a přátelé škol.
Našlapáno - cca 80 km, převážně divo-
kou přírodou a náročným terénem s vý-
razným převýšením.
Počasí - kromě jednoho dne horké a 
suché. 
Strava - domácí, chutná a výživná, zele-
nina byla skutečně zelenina, sýry byly 
sýry, máslo máslo a vše korunovaly 
úžasné marmelády z šípků, kdoulí, hru-
šek.
Celková atmosféra - velice pozitivní, pro-
sta jakýchkoli konfliktů, brblání a negací. 
Místní usedlíci jsou příjemní a komuni-
kativní lidé. 
Poučení - děti většinou zvládnou víc, než 
jim dovolíme!

Michal Hevák
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Tip na výlet

Libochovice
Libochovice jsou město ležící při Ohři v 
litoměřickém okrese.   
Archeologické nálezy prokázaly, že 
Libochovice byly osídleny již v dáv-
ných dobách Markomany a Boji. První 
ověřená zmínka o Libochovicích po-
chází z roku 1292, kdy nejvyšší králov-
ský maršálek Jindřich z Lichtenburka 
udělil městečku magdeburské právo 
(dominantní typ městského práva). 
Libochovice patřily jeden čas tepel-
skému klášteru a počátkem 14. sto-
letí Hynkovi ze Žlebu a Lichtenburka, 
r. 1314 je koupil král Jan Lucemburský, 
r. 1335 pak prodal Zbyňkovi Zajícovi 
z Valdeka, pánu na Žebráku. Kryštof 
Zajíc z Házmburka prodal r. 1558 své 
panství nejvyššímu dvorskému su-
dímu a nejvyššímu hofmistru Janu star-
šímu z Lobkovic na Zbirohu a Točníku. 
Jan z Lobkovic byl nejen významný po-
litik, ale i vzdělaný muž, který překládal 
spisy Erasma Rotterdamského a vydá-
val díla Bohuslava Hasištejnského. Na 
jeho žádost povýšil král Ferdinand I. v 
r. 1560 Libochovice na město. Město 
získalo právo pečetit červeným vos-
kem, namísto dosavadního zeleného 
a právo jmenovat 12 konšelů. Jan z 
Lobkovic vybudoval v l. 1560 – 1564 
(přibližně na místě gotické tvrze) re-
nesanční zámek. Prvky z této stavby se 

zachovaly podnes. (Západní fronta dneš-
ního zámku má nepravidelné rozložení 
oken a právě tato nepravidelnost zdvo-
jených oken pochází zřejmě z použití 
renesančního zdiva v barokní stavbě.) 
Po Janovi z Lobkovic držel město Jiří 
Popel z Lobkovic. Byl nekompromis-
ním katolíkem, povolil Libochovickým 
v r. 1591 vlastní pivovar (ukončil provoz 
v r. 1864), ale museli zůstat katolíky a 
nekatolíky nesměli přijímat. (Pivovar 
byl zřízen i v rozsáhlých sklepích pod 
zámkem. Vzniklo tak rčení, že v Li-
bochovicích mají zámek bez základů a 
pivovar bez střechy.) Zastával též různé 
vysoké zemské úřady a podporoval je-
zuity. Pokusil se však pohnout české 
stavy k aktivní opozici proti císaři Ru-
dolfovi II., byl proto r. 1594 zatčen, jeho 
statky zabaveny ve prospěch královské 
koruny a on sám uvězněn na doživotí 
na hradě Lokti, kde r. 1613 zemřel.
Roku 1602 (nebo 1606) se kníže Zik-
mund Bathory vzdal svého knížectví 
sedmihradského ve prospěch císaře 
Rudolfa za náhradu 50 000 dukátů a 
doživotního užívání panství libochovic-
kého. Nechal v Libochovicích vydláždit 
náměstí, dlouho však nepobyl. Roku 
1610 byl pro pikle proti císaři zajat a v 
Praze uvězněn. V pražském vězení pak r. 
1613 ve věku 41 let zemřel, údajně raněn 
mrtvicí, jsou ale i názory, že byl otráven.
Panství toho roku koupil nejvyšší pur-
krabí Adam ze Šternberka. Za stavov-
ského povstání z l. 1618 – 1620 ujel 

ze země, a stavové mu proto statky 
zkonfiskovali. Na podzim 1620 obsa-
dili zámek bouřící se poddaní. Adam 
ze Šternberka se po Bílé hoře vrátil, 
brzy však zemřel a statky zdědili jeho 
synové. Město bylo za třicetileté války 
zpustošeno a ani zámek asi neunikl 
škodám, zejména při ničivém požáru 
města. Obnova byla finančně nákladná, 
proto Václav Vojtěch ze Šternberka pro-
dal roku  1676 celé libochovické panství 
rakouskému šlechtici – hraběti (později 
knížeti) Gundakarovi z Dietrichsteina.
Dne 13. prosince 1682 uzavřel Gundakar 
Dietrichstein smlouvu s roudnickým sta-
vitelem, Italem, Antoniem della Portou 
na přestavbu zámku do raně barokní 
podoby. Přestavba byla dokončena v 
roce 1690 a od té doby nebyl zámek, 
vyjma interiérů východního křídla, které 
vyhořelo v roce 1800, přestavován. An-
tonio della Porta (1631 – 1702) patřil 
k nejzaměstnávanějším architektům 
a stavitelům své doby v Čechách, do 

Libochovic přišel z Roudnice, kde pro 
Lobkovice stavěl v letech 1668 – 1684. 
V držení Dietrichsteinů byl zá-
mek až do poloviny 19. století, 
pak jej měli páni z Herbersteinů.
Na zámku se narodil český fyziolog, 
anatom, biolog, básník a filozof Jan 
Evangelista Purkyně (1787 – 1869), 
jeho otec byl na zámku správcem.
Dalším významným libochovickým 
rodákem byl Josef Kopta (1894–1962), 
spisovatel a novinář; vnuk Václav Kopta 
vyzdvihl jeho ostatky (také ostatky syna 
Pavla) z dejvického hřbitova u Matěje a 
uložil je právě na libochovickém hřbitově.
V Libochovicích se narodili také Václav 
Vacek (1877–1960), komunistický politik, 
poválečný primátor Prahy, a sochař a 
restaurátor Antonín Nykl (1914 – 1985), 
autor známého Švermova pomníku (zva-
ného lidem obecným Sypejte ptáčkům!).

 f.Státní zámek Libochovice
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SDH Lysolaje

MŠ Lysolaje 
Jednou z našich preventivních, ale 
hlavně oblíbených akcí byla návštěva 
v lysolajské mateřské školce. Dětem 
zde byla předvedena výzbroj a výstroj 
z našeho zásahového automobilu a 
připravili jsme pro ně několik malých 
soutěží, abychom jim zábavnou for-
mou předvedli naši práci. Jelikož ten 
den bylo krásné počasí, všechny děti 
ocenily sprchu z hasičské proudnice.

Výcvik na vodě
Dne 6. 6. odpoledne jsme se zaměřili 
odbornou přípravou na práci na vodě. 
Jeli jsme do Roztok, kde jsme s naším člu-
nem provedli výcvik. Stěžejním bodem 
byla záchrana tonoucího, a to různými 
způsoby. Dále jsme procvičili manipu-
laci s motorovým člunem a jeho ovla-
datelnost s novým motorem, který nám 
byl zakoupen koncem minulého roku. 

Dětský Den s myslivci 
Myslivecké sdružení Hubertus Roztoky 

– Horoměřice připravilo Dětský den s 
myslivci na sobotu 10. června 2017 od 
8:30 hodin v areálu střelnice na Holém 
Vrchu v Úněticích. Jednalo se o zábavně 
sportovní a vědomostní den s ukázkou 
práce myslivců pro všechny dětičky a 
jejich rodiče. Jednou z doplňkových 
atraktivit byla i soutěž pro dospělé o 
nejlepší bábovku. My jsme zde prezen-
tovali naši techniku a vytvořili pro děti 
obrovský kopec hasicí pěny, která udě-
lala velkou radost nejen malým divákům.

Nedonošený piknik 
FN Motol pořádá pravidelně od roku 
2008 sraz svých malých bývalých paci-
entů, jejich rodičů, sourozenců a přátel, 
našich lékařů a sestřiček. Vzhledem k 
vynikajícím ohlasům se tato přátelská se-
tkání stala dobrou tradicí, na piknik dnes 
chodí už přes 200 lidí. Akce se koná pod 
záštitou Nadačního fondu „N“. My jsme 
zde šířili protipožární osvětu a prezen-
tovali naši techniku. Letos nám počasí 
přálo, a tak si mohli všichni naplno užít 
vodní sprchu.

Festival FRESH SENIOR 2017 
Hlavním cílem pátého festivalového roč-
níku bylo propojení generací společnými 
zájmy, aktivitami a kulturními zážitky. 
Pomocí nápaditého a rozmanitého pro-
gramu chtěli pořadatelé upozornit na 
fakt, že pozitivní přístup k životu není 
limitován věkem. My jsme zde předvedli 
svou techniku a zároveň prováděli po-
žární asistenci.

Sbírka pro rodinu Jana Odermatta
Členové našeho sboru se rozhodli při-
spět na veřejnou Sbírku pro rodinu 
Jana Odermatta, hasiče, který zemřel 
při hašení rozsáhlého požáru v la-
kovně ve Zvoli u Prahy v půlce února 
letošního roku. Naši členové  mezi se-
bou vybrali 8350 Kč a dne 28. 6. 2017 
zaslali peníze na transparentní konto.

Příměstský tábor
Lysolajská mateřská školka pořádala 
příměstský tábor a my jsme byli požá-

dáni, abychom jedno dopoledne při-
pravili pro děti nějaký zábavný, ale i 
poučný program. Dětem jsme povídali 
o naší činnosti, ukázali naši výzbroj a 
výstroj, jejíž části si mohly vyzkoušet, 
dále pak naši techniku. Připravili jsme 
soutěže s hasičskou tematikou, jako 
roztahování hasičských hadic, lezení 
po provazovém žebříku, chůzi po lávce 
a podobné. Děti byly programem ve-
lice zaujaty a myslím, že jsme získali 
několik budoucích členů do našich řad. 

Oprava kovové kinetické fontány 
Dne 11. 7. 2017  jsme byli požádání o po-
moc při opravě kovové kinetické fontány 
od ak. sochaře Františka Svátka, která 
se nachází v naší revitalizované nádrži.

Likvidace vosího hnízda 
Dne 22. 7. 2017 jsme vyjeli do ul. Pod 
novou školou v Nebušicích k likvi-
daci vosího hnízda.  Hnízdo o veli-

kosti fotbalového míče, nacházející 
se na stromě ve výšce 3 metrů, jsme 
zlikvidovali za pomoci vysavače. 

Ing. Anna Zapletalová
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Za humny

Po několikaměsíční rekonstrukci 
byl otevřen hostinec Na Slamníku.

Hlavní město souhlasilo s návrhem na 
zahloubení železnice v úseku mezi Dejvi-
cemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktu-
alizaci územně plánovací dokumentace. 
Železnice na Letiště Václava Havla nej-
spíš povede dvěma jednokolejnými tu-
nely pod Střešovicemi. Aby bylo možné 
pokračovat v projektu, je nutné upravit 
Zásady územního rozvoje Prahy (ZUR). 
Tunelové řešení je zásadní podmínkou 
Prahy 6. „Varianta tunelů je sice dražší, 
ale umožní začít stavět bez komplikací 
spojených s vlastnictvím nemovitostí, 
které leží blízko současné trati. Řešení 
těchto záležitostí by mohlo stavbu zdr-
žet klidně i o deset let,“ řekla náměstkyně 
primátorky hl. m. Prahy Petra Kolínská.
Zatímco od Kralup nad Vltavou, Nym-
burka, Kolína, Benešova a Berouna 
vedou do centra dvoukolejné elektri-
zované tratě, ve směru od největšího 
města středočeského kraje Kladna a 
jeho okolí je to pouze jednokolejka 
pro motoráky. Z Kladenska, největší 
středočeské aglomerace, přitom 
denně do Prahy dojíždí 20 tisíc lidí.
Na Letiště Václava Havla povede nově 
vybudovaná odbočka ze stanice Praha
-Ruzyně. Vznikne šest nových zastávek. 
Na trase bude moci jezdit až šest párů 
vlaků za hodinu. Cesta na letiště z centra 
se zkrátí na 27 minut a odpadne nutnost 
přestupovat. Tato varianta je ve srovnání 
s výstavbou metra výrazně levnější, na-
víc vlaky budou jezdit 24 hodin denně.

V Bubenči začala rekonstrukce budou-
cího sídla Památníku národního písem-
nictví (PNP). Asi za 200 milionů korun by 
se měla opravit vila patřící dceři bankéře 
Julia Petschka Maxianě provdané Gel-
lertové, v níž bude největší české mu-
zeum knižní kultury od roku 2019 sídlit.
Po nastěhování do nového sídla 
by měl památník ukončit své dlou-
holeté působení ve Strahovském 
klášteře, kde byl od 90. let v nájmu. 
PNP vznikl v 50. letech poté, co byli pre-
monstráti komunistickou mocí donuceni 
opustit Strahovský klášter. V roce 1952 
v něm byl založen Památník národní 

kultury, jenž převzal Strahovský klášter 
včetně fondů jeho knihovny a fondů 
klášterních knihoven. PNP jako muzeum 
české literatury z něj vzniklo v roce 1953.
Počátkem 90. let byl klášter řádu vrá-
cen a památník zůstal v malých prosto-
rách. Od té doby se hledalo pro insti-
tuci nové místo. Sbírky PNP mají 2000 
fondů s celkem sedmi miliony archiválií.
V roce 2005 rozhodla vláda o převodu 
Petschkovic vily a v roce 2006 ještě při-
dala blízký objekt v Pelléově ulici. Oba 
objekty vedení PNP v roce 2006 pře-
vzalo. Ten menší v Pelléově ulici slouží 
k pořádání výstav, přednášek či literár-
ních programů. Původně měly být oba 
domy pro potřeby památníku otevřeny 
do roku 2009, práce ale zdržely soudní 
spory, neboť na objekt si činila nárok 
i Praha. Soudy trvaly do roku 2012. 
Takzvaná třetí Petschkova vila v ulici V 
Sadech byla postavena v roce 1930. Po 
rekonstrukci v něm bude mít PNP mimo 
jiné expozici věnovanou novodobé 
české literatuře, na níž v pronajatých 
prostorách na Strahově nebylo místo.

Praha přispěje na provoz dobrovol-
ných hasičů 105 milionů korun. Postaví 
se za ně čtyři nové zbrojnice, další se 
opraví nebo vybaví novou techni-
kou. Přidělení dotací městským čás-
tem, které jednotky dobrovolných 
hasičů platí, schválili pražští radní.
 „Vzhledem k omezeným finančním 
možnostem městských částí jsou proto 
v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleňovány fi-

nanční prostředky na výstavbu nových 
hasičských zbrojnic a současně na rekon-
strukce stávajících hasičských zbrojnic 
formou účelových investičních dotací, 
které jsou uděleny jednotlivým měst-
ským částem,“ píše se v dokumentu k 
jednání rady města. Magistrát hl.m. 
Prahy dobrovolným hasičům přispívá 
na zbrojnice nebo novou techniku, loni 
to bylo 88 milionů korun. Podpořil dob-
rovolníky ze Stodůlek, Březiněvsi, Letňan, 
Radotína, Zbraslavi, Běchovic a Prahy 1. 
Peníze šly většinou na novou techniku.
Letos se za dotace postaví nové hasič-
ské zbrojnice v Písnici za 25 milionů, 
Čakovicích za 15 milionů, Radotíně za 
12,5 milionu a Újezdě nad Lesy za deset 
milionů. Peníze na opravy stávajících 
dostanou dobrovolní hasiči na Chodově, 
v Cholupicích, Stodůlkách, Kolodějích, 
Kunraticích, Kolovratech nebo Lipe-
ních. Dalším město přispěje na techniku.
Koncepce výstavby a rekon-
strukce hasičských zbrojnic počítá 
v příštích letech s 12 novými stani-
cemi za téměř 399 milionů korun.
Činnost dobrovolných hasičů platí 
jednotlivé městské části. Dostávají 
příspěvky od magistrátu, který hradí 
opravy a výměnu hasičské techniky. 
V hlavním městě je více než 30 jed-
notek dobrovolných hasičů. Cvičení 
blackout v roce 2014 ukázalo, že 
by jich hlavní město využilo i více.

Pokračování na následující straně.

Nově rekonstruovaný hostinec Na Slamníku
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Byl zveřejněn návrh budovy, kterou 
chce na Vítězném náměstí posta-
vit firma PPF Real Estate na místě, 
kde měl být ten tzv. lední medvěd.
Ačkoli měl investor představit nový 
návrh už v červnu, nakonec oficiální 
prezentaci přesunul až na září. Podoba 
zamýšlené budovy, kterou vypracoval 
ateliér architekta Jakuba Ciglera, však 
už unikla. A líbí se koaličním i opozičním 
zastupitelům Prahy 6, kteří o výstavbě 
diskutovali na svém červnovém jednání.
 „Objekt respektuje obloukový pů-
dorys směrem do náměstí,“ uvedl 
na jednání místostarosta Prahy 6 

Martin Polách. Stavba tak prý zr-
cadlí budovu generálního štábu, 
která stojí naproti přes náměstí.
Zatímco původní investor plánoval 
uvnitř budovy kancelářské prostory, ten 
současný chce vybudovat zhruba stovku 
bytů a ve dvou podzemních podlažích 
130 parkovacích stání, do nichž se 
bude zajíždět z Verdunské ulice.
Nová stavba by podle mluvčího šestky 
Davida Poláka neměla být vyšší než 
okolní domy. Podle Poláka však uniklá 
vizualizace návrhu ještě není finální. 
„Ještě se řeší, zda by vzniklo u stavby 
podloubí.“ U zamýšleného projektu je 

však zatím stavba podloubí do ulice Ju-
goslávských partyzánů problém. Platný 
územní plán roztažení budovy do ulice 
v tomto místě neumožňuje. Nápad však 
vítá Praha 6, jež podporuje investora ve 
snaze vyjednat si na magistrátu změnu.
Městská část také doufá v to, že ji v bu-
doucí stavbě připadnou nebytové pro-
story v přízemí. V nich by mohla mimo 
jiné vzniknout prodejna potravin. Na 
oplátku zase radnice prodá investorovi 
pozemky pod budovou. Magistrát hl.  
m. chce zastavět také sousední poze-
mek, kde Praha 6 pořádá farmářské trhy.
Praha uvažuje o tom, že by zmíněné 
pozemky vykoupila za stovky milionů 
korun a nahradila je novou budovou. 

Na Vítězném náměstí, poblíž Šesťáku, 
je chytrá lavičku, která umožňuje 
si dobít telefon či tablet, nebo se 
připojit k internetu. Lavička je na-
pájena pomocí solárních panelů.

f.

Návrh budovy, kterou chce na Vítězném náměstí realizovat PPF Real Estate

„Chytrá lavička“ v Praze 6
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Využití bývalého areálu BALMED Praha  
na adrese Lysolajské údolí 15/53 

 Investor plánuje kompletní zbourání a výstavbu nových bytů 
 
 

ČTVRTEK 10. 8. 2017 
19:00 HODIN 

SÁL HASIČSKÉ ZBROJNICE, LYSOLAJSKÉ ÚDOLÍ 114 
 

Přijďte se seznámit s navrhovaným řešením.  
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IV. Sochařské sympozium Lysolaje

V úterý 20. června se uskutečnilo za krás-
ného počasí slavnostní zakončení v po-
řadí již IV. ročník Sochařského sympozia 
Lysolaje. Za finanční podpory hlavního 
města Prahy a spolupráce Maďarského 
institutu Praha vznikla pod rukama čtyř 
sochařů a před očima veřejnosti další 
umělecká díla, která obohatila lysolajské 
sbírky moderního umění. Autoři Ladislav 
Janouch, Barbora Blahutová, Jaromíra 
Němcová a zahraniční účastnice Beata 
Rostas z Maďarska pracovali na volné 
téma a vtiskli svým dílům neopakova-
telné kouzlo procesu zrodu, síly sdělení 

i trvalou hodnotu. V rámci tohoto sym-
pozia bylo umístěno taktéž dílo „Koupa-
jící se měsíc“ Anny Plačkové, které bylo 
vytvořeno již před dvěma lety. Místa 
pro osazení nových soch, vybízejících 
k zamyšlení a vyvolávajících v každém 
z nás různou emoci, byla vybírána tak, 
aby umělecká díla vhodně doplnila 
veřejný prostor a splynula s okolím, ze 
kterého zároveň vystupují. Sochy jsou 
vytvořeny z hořického pískovce. Veš-
keré podrobnosti o vzniku jednotlivých 
děl a osobní postřehy jejich autorů se 
mohli všichni zájemci dozvědet jako 

obvykle na komentované vycházce. 
Za diskuze se všichni prošli k jednot-
livým dílům a po uceleném výkladu 
se přemístili do Restaurace U Valentů, 
protože ke každé slavnostní příležitosti 
patří dobré jídlo a pití, a samozřejmě 
dobrá hudba, tentokrát maďarská lidová, 
která všechny zúčastněné zvedla ze židlí. 

I z letošního ročníku pro vás připravu-
jeme katalog, který bude zájemcům 
k dispozici od poloviny měsíce srpna. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Ladislav Janouch - Torzo Vejce 
U zvoničky na návsi 

Beata Rostas - Můj poklad
Park Kaménka u Novoročního mostku

Anna Plačková - Koupající se měsíc 
Na konci ulice Kovárenská 

Jaromíra Němcová - Dva poutníci
Na palouku v Houslích

Barbora Blahutová - Víly v tůňce
Park Kaménka
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Bydlení bez aut 
– atriové domy 

Mateřská škola 

Objekt služeb – 
lékař, obchod, 

kadeřnictví atd. 

Komunitní 
centrum se 

sálem a 
restaurací 

4 bytové domy -     
26 obecních bytů 

Projekt Dolina-Štěpnice
Jak jsme informovali již v rubrice zprávy 
z radnice, Zastupitelstvo MČ Praha-Ly-
solaje schválilo prodej pozemků parc. 
č. 491/1 a parc. č. 491/8 v lokalitě Do-
lina-Štěpnice společnosti DALAVRIEN 
s.r.o. , která na nich dle předpokladu 
nejpozději do 5 let postaví rodinné 
domy. Městská část za získané peníze 
z prodeje výše uvedených pozemků 
postaví stavby občanské vybavenosti. 
Tímto krokem byl zahájen proces sa-
motné realizace projektu Dolina-Štěp-
nice, který byl občanům představen 
na veřejném projednání dne 15. 2. 
2017 a letošní Slavnosti květů. Pro-
jekt se bude realizovat na základě 
návrhu renomované projektové kan-
celáře Knesl Kynčl architekti s.r.o.  
Ze vzájemné spolupráce městské části, 
architektonické kanceláře a společnosti 
DALAVRIEN s.r.o. vznikl návrh urbanistic-

kého a architektonického řešení, který 
je v současné době v územním řízení. 
My bychom vás rádi s tímto projektem 
detailně seznámili na stránkách Lysolaj-
ského zpravodaje. V každém následují-
cím čísle představíme jednotlivé části 
a stavby plánované výstavby. Jádrem 
lokality by se mělo stát nové náměstí, 
které bude obklopeno novou zástavbou. 
Vybudujeme zde komunitní centrum 
s multifunkčním kulturním sálem pro 
pořádání plesů, školení, svatebních hos-
tin, cvičení či přednášek a restaurací s 
celkovou kapacitou až 230 osob. Budou 
zde postaveny čtyři dvoupodlažní by-
tové domy s celkem 26 obecními byty, 
které bude městská část pronajímat 
především k sociálním účelům našim 
občanům. Vznikne zde současně cent-
rum služeb, kde najdete ordinaci lékaře, 
obchod s potravinami a dalším zbožím. 

Počítáme také se zřízením provozovny 
služeb jako je kadeřnictví či jiné.  Am-
bicí projektu je doplnit chybějící veřej-
nou vybavenost, která zůstane plně v 
majetku městské části a bude se pouze 
pronajímat. Jižní část náměstí uzavřou 
menší atriové domy. V severní části loka-
lity bude umístěna mateřská škola, která 
bude vkusně zapuštěna do stoupajícího 
terénu. Škola by mohla sloužit již pro 
dvouleté děti a v její blízkosti bude vy-
budováno i dětské hřiště pro veřejnost. 
Celý projekt je doplněn 41 rodinnými 
domy, které vzniknou na prodaných 
pozemcích, uspořádanými vějířovitě ve 
svazích okolo centrální části. Celá loka-
lita bude propojena přes ulici Štěpnice 
s plánovaným parkem a fotbalovým hři-
stěm se zázemím, které jsme představili 
v minulém čísle Lysolajského zpravodaje.  

ÚMČ Praha-Lysolaje

Urbanistické řešení lokality Dolina-Štěpnice
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Také v Lysolajích máme letní kino 
Dvojnásobná premiéra se odehrála dne 
20. 7. 2017. Prvním promítáním v na-
šem letním kině byla nejen naplněna 
dlouho očekávaná kulturní událost, ale 
byl tímto i slavnostně předán veřejnosti 
nový prostor v přístavbě základní školy, 
který bude do budoucna sloužit nejen 
žákům a pedagogům, ale poskytne i zá-
zemí pro nejrůznější společenské akce. 
Po důkladných rozvahách nad výběrem 
systému promítací techniky, kvalitách 
zvoleného plátna (jen sama jeho insta-
lace byla velmi náročná) a nutných roz-
borech nemalých finančních nákladů, 
pečlivém odzkoušení projektoru a zku-
šebním provozu byla veškerá technika 
připravena k prvnímu promítání pro 
veřejnost. Celý proces, od prvního ná-
padu zřídit v Lysolajích letní kino, přes 
zmíněné technické aspekty, smlouvy s 
distributorem filmů, Ochranným svazem 
autorským trvalo tři měsíce. Výsledek 
našeho snažení budete mít možnost 
posoudit v letních měsících každý čtvr-
tek. Připravili jsme pro vás z nabídky 
firmy CinemArt celkem 9 celovečerních 
filmů, promítat se bude do čtvrtka 14. 
září. Aktuálně se promítá od 21:00 hodin, 
časy budeme posouvat dle zkracování 
doby denního světla blíže ke 20. hodině. 
Ač má naše nové kino v názvu „letní“ a 

všichni si jistě vybavíme scénu z filmu 
Trhák, nečekejte podobné komplikace, 
ani v podobě klíšťat a tenisek mokrých 
od večerní rosy. Promítá se v atriu, které 
vzniklo přístavbou Základní školy Járy 
Cimrmana Lysolaje. Pohodlné sezení 
na lavicích ve tvaru, na jaký jsme zvyklí 
z amfiteátrů a auditorií, vzdálenost od 

plátna akorát, abychom viděli i ty nej-
menší detaily, dokonalé ozvučení, zajiš-
těné kvalitní zvukovou aparaturou. Spo-
jení s přírodou zajišťují rorýsi, kteří mají 
hnízda vysoko pod střechou školní bu-

dovy a svým poletováním nikoho neruší. 
První dvě promítání provázela sice ne-
přízeň počasí, ale zaskočit jsme se nene-
chali, byla totiž samozřejmě připravena 
i tzv. mokrá varianta. Během chvíle bylo 
vše připraveno v prostoru společenské 
místnosti školní družiny. Škoda jen, že se 
někteří zájemci nechali proudy deště od-
radit. I tak se v obou případech sešlo přes 
dvacet lidí, kteří si film v prostředí ještě 
vonícím novotou užili. První promítání 
proběhla zdarma, od příště je plánována 
symbolická cena vstupenky a záleží jen 
na společném rozhodnutí, zda si s sebou 
přineseme z domova sušenku, nebo zda 
si v kině koupíme popcorn či eskymo 
(tak jak si pamětníci vybavují z dětských 
let). V případě, že se domluvíme na va-
riantě servírovaného občerstvení, cena 
dobrot se promítne do ceny vstupenky. 
Vaše podněty samozřejmě vítáme. 

Věříme, že možná zvýšená hladina 
zvuků v promítací dny nikoho neruší, 
ba spíše vzbudí zájem o to, jaká akce 
v prostorách školy probíhá, a že se na 
dalších promítáních sejdeme v  ještě 
hojnějším počtu. Všichni jste srdečně 
zváni, polštářek či karimatku s sebou. 

ÚMČ Praha-Lysolaje



13Lysolajský zpravodaj 07 / 08

 

ZAHRADNÍK ROKU 2017 
V rámci tradičních oslav Lysolajského babího léta vyhlašujeme  

7. ročník nejprestižnější pěstitelské soutěže Zahradník roku.  
 

V lysolajských zahradách, zahrádkách i květináčích a truhlících za okny kvetou či zrají budoucí 
vítězové. 

Přineste své výpěstky a výrobky z nich v neděli 10. 9. 2017 od 11:00 do 13:00 na hřiště u 
Zázračné studánky,  kde z nich později odborná porota vybere nejlepší. 

 
Po celé léto tedy pilně zalévejte, okopávejte, sklízejte, zavařujte, konzervujte, ať to stihnete.  

Ať už vyhrají vaše růže, dýně, melouny nebo višňová marmeláda či čatný,  
přijďte ocenit soutěžní exponáty, prožít příjemné odpoledne a ochutnávat, fandit, obdivovat. 

 

V letošním roce opět vyhlašujeme i soutěžní kategorii Malý zahradník. 
Povzbuďte své děti a přihlaste jejich soutěžní příspěvky.  

Po ukončení soutěže si označené exponáty můžete odnést zpět domů. 

 

od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

 
 Pozdně letní program pro děti i dospělé 

 
Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2017 

 
Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč 

 
 

Můžete se těšit na 
Ukázkovou expozici okrasné drůbeže 

Zábavné aktivity pro děti 
 

 
Program 

Tajné hlasování a ochutnávka upečených dobrot.  
16:00 vyhlášení nejlepšího zahradníka  

a soutěže o nejchutnější Lysolajský koláč 
16:30 zahájení Lysolajského turnaje v pétanque o hodnotné 

ceny. 
 

PRO DOBROU NÁLADU HRAJÍ DOCENTI 
 

Těšíme se na odpoledne plné dobrodružství, zábavy a 
příjemně strávených chvil se sousedy na lysolajském 

petanquovém hřišti u Zázračné studánky! 
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 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 7. 8. 2017 

ZO Zavážka - horní ulice

Pondělí 14. 8. 2017 

ul. Květová, u obecních garáží

Pondělí 21. 8. 2017 

křižovatka K Vinici x Nad Podbab-

skou skálou

Pondělí 28. 8. 2017 

křižovatka Dolina x Do Zátiší

Pondělí 4. 9. 2017 

ul. Mateřská za MŠ Pampeliška

Pondělí 11. 9. 2017 

ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

Pondělí 18. 9. 2017 

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 25. 9. 2017                                            

ZO Zavážka - prostřední ulice

Pondělí 2. 10. 2017                                            

ul. Květová, u obecních garáží

Pondělí 9. 10. 2017                                            

křižovatka K Vinici x Nad Podbab-

skou skálou

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 12. 8. 2017 
09:00-12:00 hodin 

Hřebenová u  č.p. 181

Sobota 26. 8. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Poustka, ZO V Háji

Sobota 16. 9. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Štěpnice, ZO Zavážka

Sobota 23. 9. 2017 
13:00-16:00 hodin 

ul. Květová, ZO Laťka

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Dovolená se blíží,  

jež dorazily do redakce Lysolajského 

zpravodaje, odbornou porotu naší  

fotosoutěže nejvíce zaujalo krásné 

panorama paní Martiny Matajové. 

Gratulujeme k vítězství. Cena od part-

nera fotosoutěže Centra FotoŠkoda, 

poukaz v hodnotě 500 Kč na foto-

služby, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Letní cestování

Dětští výherci tohoto kola obdrží vstu-

penku pro celou rodinu do Pohád-

kového mlýna v Bartoušově u Jičína. 

Dospělí fotografové se mohou těšit 

jako vždy na poukaz v hodnotě 500 

Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysolaje 

či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

Foto: Martina Matajová

VO KONTEJNERY 

Úterý 5. 9. 2017 

ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

 Úterý 26. 9. 2017 

ul. Dolina, otočka MHD

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Sobota 26. 8. 2017                                    
11:00 - 11:20 hodin                                                                     

ul. Hřebenová u domu č. 16

 11:40 - 12:00 hodin                                       
křižovatka Žákovská x Starodvorská
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Josef Koubek - 90 let                                                             

Paní Ludmila Krejčí - 70 let                                                

Paní Alena Valentová - 75 let                                      

Paní Alena Reitmeierová - 85 let                            

Pan Pavel Kovář - 75 let                                                           

Paní Jana Jíšová - 75 let 

Pan Ludvík Kraus - 75 let                               

Pan Josef Blažek - 90 let                                                                                           

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

SPOLEK OTUŽILCŮ A ZDRAVÉHO 
SAUNOVÁNÍ

V jarních měsících byla provedena 
revitalizace staré požární nádrže, 
zbudované v minulém století v době 
stavby naší školy. Z požární nádrže 
se stal biotop s čistou a chladnou 
vodou. Jak jsem se dozvěděl od 

starousedlíků, je tato nádrž nazývána 
„bazéna“. Toto pojmenování mne 
velice potěšilo, protože bazén má 
kde kdo, ale bazénu máme jen my v 
Lysolajích. A u této „bazény“ se dne 
18. 7. 2017 sešla skupina zájemců o 
plavání a založila „Spolek otužilců a 
zdravého saunování“.  Dohodli jsme 
se na trénincích otužileckého plavání 
vždy ve středu v 19 hodin a v sobotu v 
8 hodin. Zatím je 14 členů a přivítáme 
kdykoli další zájemce. Členský 
příspěvek byl stanoven ve výši 200 
Kč na rok. V tuto dobu má voda 13 
až 14 °C. Bazéna tak nesmírně oživila 
sportovní a rekreační život v Lysolajích.  

Miloš Šimon

 v neděli 17. září 2o17

Od 17 hodin vystoupí 
“divadlo b” s pohádkou 

Malý pán

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. 

Periodický tisk  územního samo-
správného celku vydává: Úřad 

městské části Praha–Lysolaje, Ková-
renská 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: 4. 10. 2017 v nákladu 
800 ks, uzávěrka je 15. 9. 2017

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
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Proběhl 9. ročník Lysolajského běhu
Mnozí z vás jistě rádi prožíváte léto ak-
tivně třeba prací na vylepšování svého 
rodinného „hnízda“ nebo nějakým spor-
tem. Rád se proto vrátím k červnu, kdy se 
8. 6. 2017 za krásného počasí uskutečnil 
již 9. ročník Lysolajského běhu. Startér 

– senátor, i za naší městskou část, Jiří 
Růžička – vyslal v hlavním závodě na 
trať rekordních 166 závodníků. Traťové 
rekordy mužů i žen z minulých ročníků 
nebyly překonány. Dobrou zprávou je, 
že se zvyšuje počet účastníků z Lysolaj 

– letos to bylo rekordních 32 závodníků. 
Jak už je při našem běhu tradicí, vyhla-
šují se i mimořádné kategorie a letos 
to byla kategorie starostů městských 
částí, kategorie zvoníků z katedrály 

sv. Víta a kategorie jmen Josef a Marie. 

Po vyhlášení výsledků  a předání cen 
vítězům jednotlivých kategorií skončila 
soutěžní část závodu a následovalo se-
tkání závodníků i pořadatelů na zahradě 
základní školy za doprovodu kapely Třetí 
dech, které  mělo příjemnou přátelskou 
atmosféru. Hlavnímu odpolednímu 
závodu předcházel dopoledne závod 
dětí  naší Mateřské školy Pampeliška 
a Základní školy Járy Cimrmana a re-
prezentantů ZŠ Suchdol. I v dětských 
kategoriích padl rekord v účasti, a to 
počtem 223 závodníků. V průběhu do-
poledne se uskutečnil vložený závod 
dvou tříčlenných štafet učitelského 

sboru. Po doběhu jednotlivých katego-
rií dostal každý účastník drobný dárek a 
vždy první tři v každé kategorii diplomy.

Ihned po skončení letošního ročníku jsme 
začali plánovat ten následující - jubilejní 
desátý. Těším se tedy na vás opět za rok. 

Miloš Šimon 


