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Vážení sousedé, dovolte mi, abych vám podě-
koval za vaše hlasy a důvěru, které jste dali 

naší kandidátce při říjnových volbách. Ve středu 
31. 10. 2018 mě nové zastupitelstvo městské části 
zvolilo vaším starostou již pro třetí volební období.
Za uplynulých osm let mého působení na radnici 
se nám podařilo vytvořit skvělý a stabilní tým, s 
nímž se nám daří realizovat všechny naše vize a 
co nejlépe pečovat o Lysolaje. Vaše hlasy ve vol-
bách tak bereme jako projev souhlasu s naší prací. 
Mohu slíbit, že budeme i nadále pracovat zodpo-
vědně a dělat vše pro to, aby se nám zde dobře 
žilo. Vážím si všech dobrých sousedů, kterým ne-
jsou Lysolaje lhostejné a dokáží přiložit ruku k dílu.

Žijeme v 21. století, kdy se všechno kolem nás 
rozvíjí. Ani Lysolaje už dávno nejsou jen vesnicí 

na hranici velké Prahy. Preferujeme však zacho-
vání poklidného venkovského rázu s důrazem na 
životní prostředí, a proto se budeme i nadále snažit 
o umírněný rozvoj naší městské části tak, aby nové 
projekty vycházely z potřeb občanů. Na stránkách 
zpravodaje jsme již některé naše plány představili. 
Současná samoobsluha, nevzhledná montovaná 
stavba, jejíž historii i budoucnost jsme vám též již 
mnohokrát přiblížili, bude nahrazena objektem 
nové radnice. Výstavbu bychom chtěli zahájit do 
dvou let, v současné době se již pracuje na projek-
tové dokumentaci. Lysolaje tak získají to, co jim  do-
slova chybí, tedy příjemnou a funkční centrální část.
Největším projektem následujících let, který jsme 
vám rovněž již opakovaně představovali, je projekt 

na Dolině. V těsném sousedství se nachází i prostor 
otočky MHD, který je dalším dosud opomíjeným 
místem, na které nyní chceme soustředit pozor-
nost a celé ho zrevitalizovat. Již zahájené akce, vý-
stavbu fotbalového hřiště se zázemím Na Štěpnici 
a rozsáhlé práce v bývalé Denkrově pískovně, kde 
vzniká sportovně rekreační zóna, všichni jistě po-
zorně sledujete. Jsme připraveni je v termínu do-
končit a předat k užívání všem lysolajským dětem, 
hasičům, sportovcům, milovníkům vína i procházek.

Vážení přátelé, jsme na sklonku starého roku a 
na začátku nového volebního období. Žijeme 

zde všichni pospolu, Lysolaje jsou naším domo-
vem a pevně věřím, že i pro vás jsou tím nejlepším 
místem k životu. Lysolajská radnice je přístupná 
všem, neváhejte přijít, jsme tu pro vás. I nadále 
se budeme potkávat nejen zde, ale i na mnohých 
společných akcích. Dovolte mi, abych vás pozval 
na tu nejbližší a mně osobně velmi milou, jakou je 
vítání vánočního času. Těším se na setkání s vámi v 
Kaménce u nejkrásnějšího betlému v Praze, kde o 
první adventní neděli 2. prosince v 16 hodin slav-
nostně rozsvítíme náš přírodně rostlý vánoční strom. 

Jménem všech nově zvolených zastupitelů a 
zaměstnanců radnice bych vám rád popřál po-

klidný adventní čas, radostné a požehnané Vá-
noce, bohatého Ježíška a do nového roku hodně 
zdraví, elánu, lásky, štěstí a osobní spokojenosti.
                            

Ing. Petr Hlubuček, starosta



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ
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... bude již na jaře osázenaPrvní obecní lysolajská vinice...

Bezpečná cesta na fotbal
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Zprávy z radnice

Ustavující Zastupitelstvo městské 
části zasedalo ve středu 31. 10. 2018.

Bylo zvoleno vedení lysolajské radnice:
Starosta - Ing. Petr Hlubuček
1. místostarosta - Ing. Dana Malečková
2. místostarosta - MUDr. Marie Štědrá

Byl zřízen finanční výbor, jehož předse-
dou byl zvolen Ing. Miloš Šimon a členy 
Ing. Jiří Karvánek, paní Ivana Majerová, 
Ing. Matěj Vyskočil a paní Jana Dolej-
šová, a  Kontrolní výbor, jehož předsed-
kyní se stala Michaela Císařová a členy 
Lukáš Zapletal, Ing. Jan Pravda, paní 
Ivana Majerová a Ing. Eva Matyášová.

Dokončují se zemní práce v rámci pro-
jektu Revitalizace Denkrovy pískovny. V 
současné době probíhají sadové úpravy, 
včetně vzniku první obecní lysolajské 
vinice, kde budou na jaře vysázeny 3 
odrůdy vína (dvě bílé - Solaris a Saphira 
a jedna červená - Cabernet) v celkovém 
počtu 540 hlav vína. Výsadby stromů a 
keřů by měly být dokončeny do konce 
letošního roku. V příštím roce by měla 
být zahájena druhá etapa spočívající 
ve vzniku multifunkčních sportovních 
hřišť, odpočinkových zón, grilovacího 
místa, v osázení městským mobili-
ářem (lavičky, koše) a dalšími prvky,

Chodník podél ulice Štěpnice a za-
hrádkářské osady Zavážky  byl do-
končen a propojil chodník na konci 
Lysolajského údolí se vznikajícím  fot-
balovým hřištěm. Veškeré náklady 
stavby byly hrazeny z finančních pro-
středků získaných z dotačních titulů. 

V lokalitě budoucího fotbalové hřiště 
na Štěpnici byly s probíhajícími terén-
ními úpravami zahájeny také práce na 
objektu zázemí se šatnami. Kompletní 
práce by měly být dokončeny do konce 
měsíce května příštího roku. Z dotač-
ních titulů bylo na vznik fotbalového 
hřiště získáno 38 000 000 Kč. Více o 
výstavbě hřiště a také o jeho budou-
cím uživateli TJ Sokolu Lysolaje se 
můžete dočíst na stranách č. 12 a 13.

V rámci výstavby v lokalitě Dolina se 

uskutečnilo výběrové řízení na zhoto-
vitele projektové dokumentace spo-
lečenského domu, bytového domu a 
komunitního centra. Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka společnosti 
KNESL KYNČL architekti s.r.o., se kte-
rou byla již také uzavřena smlouva o 
dílo, na jejímž základě by měla být do-
končena dokumentace pro stavební 
řízení do konce ledna příštího roku. 

Pokračujeme na přípravách stavby nové 
lysolajské radnice. V současné době je 
připravováno výběrové řízení na zhotovi-
tele projektové dokumentace. Výběrové 
řízení by mělo být vyhlášeno do konce le-
tošního roku a kompletní dokumentace 
by měla být hotova do konce roku 2019. 

V úseku mezi vodní nádrží a autobusovou 
zastávkou „Žákovská“ byla dokončena 
cesta pro pěší s prvky malé naučné stezky. 

Dokončili jsme pro vás instalaci nového 
železného schodiště k propojení ulice 
Lysolajské údolí z místa mezi zbrojnicí 
SDH a autobusovou zastávkou „Žákov-
ská“ k zahrádkářské osadě Na Zavážkách. 
Prodloužili jsme tak procházkovou trasu 
přes Lysolaje, kdy se můžete projít ze 
Suchdola přes vyhlídkové místo osa-
zené sochou „Jaro“ k  páteřní komuni-
kaci Lysolajské údolí a poté pokračo-
vat novou stezkou podél Lysolajského 
potoka až do přírodní památky Housle. 

Dokončili jsme významnou opravu 
pomníku na počest obětí 1. sv. války 
u komunikace Lysolajské údolí a jeho 
okolí. Rekonstrukce samotného po-
mníku se úspěšně chopil ak. sochař 
Milan Vácha, který pomník uvedl 
do původního historického stavu. 
Více informací o rekonstrukci po-
mníku naleznete na straně č. 10.

Na sníh a náledí jsmě připraveni. Naši 
pracovníci údržby komunikací připra-
vili veškerou naši techniku na případné 
náledí a sněhovou nadílku. Nádoby 
na posyp plné štěrku jsou již také na 
svých místech a dokoupili jsme také 
některé další technické pomůcky pro 
boj se zimním počasím. Pevně věříme, 
že se stavem chodníků a komuni-
kací budete po celou zimu spokojeni.

Z důvodu četných žádostí našich ob-
čanů o jízdní řády autobusu č. 355, 
který zajíždí k supermarketu LIDL v 
Horoměřicích sdělujeme, že je možné 
kdykoli přijít na úřad, kde vám zaměst-
nanci jízdní řády vytisknou ve formátu, 
který vám bude nejvíce vyhovovat. 

Připravili jsme pro vás bohatý ad-
ventní program, jehož kompletní 
podobu můžete najít na straně č. 11 
tohoto vydání. Těším se na shledání 
při tradičním setkání u lysolajského 
betlému od ak. soch. Milana Váchy.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
ZDARMA

Na Úřadu městské části Praha-Ly-
solaje je možné si zdarma vy-
zvednout tašky na tříděný odpad, 
které byly pořízeny z dotačních 
prostředků s cílem podpořit zájem 
občanů o třídění odpadu a zvý-
šení množství a kvality sebrané-
ho separovaného odpadu v Praze.

Tašky jsou k dispozici občanům MČ 
Praha-Lysolaje oproti předložení 
občanského průkazu a podepsání 
převzetí. Tašky je možné vyzved-
nout kdykoli v úředních hodinách.                    

Průchod územím Lysolajského potoka
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ZŠ Járy Cimrmana

Školní rok se naplno rozběhl a žáci 
si během října zpestřili výuku řa-
dou akcí, ze kterých si odnesli nové 
zážitky a získali nové zkušenosti.
Ve středu 3. 10. se 2. B vydala na ne-
daleký pozemek, tentokrát zasít obilí.
O týden později (10. 10.) se v tělocvičně 
uskutečnil pro 1.–3. ročník hudební 
pořad „Jak šli muzikanti světem“. Děti 
pomocí poutavého příběhu nahlédly 

do starobylé české vesnice, kde se se-
známily nejen s tehdejšími zvyky, ale 
především s lidovými písničkami. Po 
celou dobu představení nebyly jen 
pasivními posluchači, ale od počátku 
se staly součástí celého příběhu.
Deváťáci v dopoledních hodinách 
nejprve navštívili komentovanou pro-
hlídku prvorepublikového hotelu Im-
perial, kde také čerpali inspiraci pro 
svůj plánovaný projekt „filmové ka-
várny Republika“. Poté se celá třída pře-
sunula na nedaleký festival současné 
ilustrace LUSTR. Výstava se uskutečnila 
v neobvyklých prostorách a řadu žáků 
svým neformálním pojetím zaujala.
Týž den vyrazili žáci 4. A na dopravní 
hřiště na Vypich, aby získali další po-
znatky o bezpečném chování v provozu 
a o pár dní později je následovala i 4. B.

V pondělí 15. 10. vyrazili třeťáci do Pe-
dagogického muzea, kde se seznámili 
nejen s osobností J. A. Komenského, 
ale mohli i vidět, jak se děti dříve učily, 
vyzkoušet si, jak se sedělo v historic-
kých lavicích a dokonce napsat i pár 
slov perem namáčeným v kalamáři.
Ve středu 17. 10. se ve večerních hodi-
nách uskutečnilo první letošní předsta-
vení Klubu mladého diváka, tentokrát 
v netypických prostorách Vily Štvanice. 

Šestnáct žáků s pedagogickým dopro-
vodem zhlédlo vtipné divadelní před-
stavení „Láska ke třem pomerančům“. 
Toto představení se stalo v loňské se-
zóně vítězem ankety o nejlepší divadelní 
představení pro ZŠ a našim žákům se 
komedie na téma lásky velmi líbila.
V pátek 19. 10. se zúčastnil výběr 13 žáků 
2. stupně vzdělávací exkurze v Zeměděl-
ském muzeu na Letné. Žáci si prohlédli 
stálé expozice, např. interaktivní rybář-
skou expozici a vyslechli přednášku o 
lesnictví, myslivosti i s ukázkami vábení 

zvěře. Návštěva muzea byla zároveň 
přípravou na lesnickou soutěž, která 
se bude konat na jaře příštího roku.
Páťáci strávili pátek ve Starém krá-
lovském paláci, kde splnili 1. část Hry 
na Hrad a zúročili tak vědomosti ze 4. 
třídy z historie českého státu. Prošli si 
i další paláce – Vladislavský sál, soudní 
místnost Zemských desek a vyhlíželi z 
okna, kde byla provedena III. pražská 
defenestrace. Výlet na Pražský hrad 
zakončili prohlídkou Zlaté uličky a 
středověké hladomorny Daliborka.
Ten den je ještě čekalo oblíbené noco-
vání ve škole. Večer hráli míčové hry a 
opekli si buřty u ohně na školní zahradě. 
V tělocvičně před usnutím sledovali film. 
Ráno je čekalo překvapení v podobě na-
rozeninového dortu pro jejich spolužáka. 
Všem se „noční pobyt“ ve škole velmi líbil.

V pondělí 22. 10. se třídy 2. B a 4. B vy-
daly na celodenní výlet na hrad Houska              
u příležitosti oslav výročí 100 let repub-
liky. Cestu českými dějinami jim otevřel 
kronikář Kosmas, v hradní kapli je če-
kal patron české země, Svatý Václav, s 
nímž si žáci připomněli události z dob 
přemyslovského knížectví. Zúčastnili 
se také audience u císaře Karla IV. Přes 
další události se přesunuli až k českým 
obrozencům, společně s Josefem Kaje-

tánem Tylem si zazpívali píseň Kde do-
mov můj a s Bedřichem Smetanou se 
chystali na otevření Národního divadla. 
Finále exkurze dějinami patřilo vzniku 
samostatného Československa a prv-
nímu prezidentu T. G. Masarykovi, který 
dětem předal své poselství do dalších let. 
Konec měsíce se v naší škole nesl ve 
znamení 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky. Ve středu 24. 
10. se tak k tomuto výročí uskutečnil pro-
jektový den. Po druhé vyučovací hodině 
se sešli všichni žáci a učitelé, ozdobeni 

trikolorou, v tělocvičně školy, kde zhlédli 
prezentace jednotlivých tříd na vybraná 
témata, která se týkala různých oblastí ži-
vota před 100 lety. 3. třída nás seznámila 
se školstvím v době první republiky, 4. A 
se věnovala hračkám a 4. B lékařské péči. 
5. třída nás informovala o politickém sys-
tému, 6. třída o dopravě, 7. A o postavení 
žen ve 20. letech a vedení domácnosti. 7. 
B si připravila módní přehlídku a 8. třída 
ukázky oblíbených sportů a zájmových 
činností. Závěr projektového dne v tělo-
cvičně patřil státní hymně. 9. třída poté 
pozvala všechny přítomné do „filmové 
kavárny Republika“, na kterou se pře-
měnila učebna výtvarné výchovy, a kde 
se jim podařila vytvořit kouzelná atmo-
sféra prvorepublikové kavárny. Tento 
den se opravdu velmi povedl a byl vy-
vrcholením příprav učitelů a všech žáků, 
kteří k akci přistoupili vážně a zodpo-
vědně. Bylo vidět, že si děti oslavu užily 
a odnesly si spoustu nových poznatků.

Závěrem bychom vás rádi pozvali do 
školy na tradiční vánoční program, který 
se uskuteční 19. 12. 2018 od 16 hodin. 
Jeho součástí budou trhy, hudební vy-
stoupení dětí a premiérové představení 

„Vánoční raketa“ souboru Buchty a loutky.

Markéta Růžičková, učitelka
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MŠ Pampeliška

Vážení čtenáři, promiňte mi otázku hned 
v úvodu, ale neustále se s ní potýkám:
„Také vám ten čas tak utíká?“
Nám v Pampelišce tedy ano. Ráno se 
přivítáme a za chvilku se zase loučíme. 
Jenomže naštěstí nezahálíme a mů-
žeme si říci – to byl Den! Doufám, že 
i vy si můžete na konci dne říci totéž.
Během října se ve školce událo mnoho. 
Od překonávání prvních nemocí, divadel, 

návštěvy logopedky, upravení režimu 
ve školce a zábavy s nejmenšími Liščaty 
až po dlouhé vycházky s Medvíďaty po 
okolí Lysolaj, nikdy nekončící nápady 
a legraci s našimi paními učitelkami.
Příjemnou akcí bylo Dýňování společně 
s rodiči dětí. Tuto akci jsme sice svolali v 

dřívějším termínu, než je obvyklé, mohu 
však konstatovat, že se nám to vypla-
tilo. Bylo teplo, barevné listí prosvět-
lené sluncem krásně dodalo celé akci 
atmosféru.  Rodiče pracovali a děti se 
občerstvovaly dobrotami. Hotové vydla-
bané dýně rozmístili dospělí v Kaménce 
(vytvořili jakousi cestu) a poté společně 
s dětmi chodili okolo dýní a měli tak 
možnost si všechny povedené výtvory 
prohlédnout. Na konci cesty děti čekala 
sladká odměna, kterou si však musely za-
sloužit - hlídal ji velký pavouk. Ráda bych 

tímto poděkovala všem rodičům za to, že 
se akce zúčastnili, přinesli občerstvení 
a hlavně si našli čas, abychom jej mohli 
společně strávit. Nemohu zapomenout 
ani na paní učitelky a poděkovat jim za 
to, že pro děti připravují kvalitní program, 
ani na paní kuchařku, paní hospodářku 

i paní uklízečku, které vytvářejí zázemí, 
abychom se my mohly věnovat dětem.
Moc ráda bych také poděkovala ÚMČ 
Lysolaje, panu starostovi a panu To-
máši Mokrejšovi za pomoc a vstřícnost, 
kterou prokazují nejen školce, ale jsou 
nápomocni i mně, když se ztrácím v 
bludišti techniky, administrativy a ji-
ných nepedagogických záležitostech. 
Nesmím zapomenout ani na to, že 
nám pomáhají finančně zajistit akce, 
které postupně připravujeme. Tím po-
máhají nejen školce, ale hlavně rodi-
čům, protože například připravované 
oční vyšetření budou mít děti zdarma, 
protože výjezd na hory autobusem 
nebude pro rodiče tolik finančně ná-
ročný, protože budeme moci rozšířit 
naši knihovnu o nové tituly atd. Děkuji.
Nakonec se nám z dnešního příspěvku 
stal výčet poděkování. Nicméně pro mě 
je to velmi důležité. Jak jinak dát najevo, 
že si vážím všech, kteří se podílejí na tom, 
aby cesta, kterou jsme se společně vydali, 
byla smysluplná a radostná pro všechny.
Listí ze stromů na zahradě pomalu opa-
dalo a budeme čekat na první vločky. Vá-
noce se blíží a my se budeme těšit na spo-
lečné setkání u stromečku v Lysolajích.

Radka Zachová,
ředitelka

Slavnostní předtančení, hudba k tanci, slosovatelné vstupenky o výhry v bohaté tombole a mnoho dalšího                                        

Vstup od 19:00 hodin s přípitkem na uvítanou se starosty pořádajících městských částí 

Prodej vstupenek na úřadech městských části Lysolaje a Suchdol 

  

 

 

 

7. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES  

 

Sobota 2. 2. 2019 ve 20:00 hodin           
 

Hotel Galaxie, Suchdolské nám. 9, Suchdol            
Vstupné 200 Kč   
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Tip na výlet

Klánovice
Turistu jdoucího Klánovickým lesem 
asi nenapadne, že ve středověku 
bylo na jeho území několik vsí – Hol, 
Lhota nad Úvalem a Slavětice s tvrzí. 

Slavětice
Slavětice byla vesnice v mís-
tech dnešní hájovny Nové Dvory. 
Archeologický výzkum z roku 1957 na-
svědčoval vzniku tvrze na přelomu 12. a 
13. století. Podle tabule naučné stezky je 
nejstarší dochovaná zmínka z roku 1227, 
kdy rod Hrabišických věnoval Slavětice 
klášteru na Zderaze v Praze. Tvrz měla 
velkou okrouhlou věž. Z roku 1545 je 
dochována zmínka o samotné tvrzi bez 
vesnice, v roce 1586 je Slavětická tvrz 
uváděna jako pustá a z roku 1589 je po-
slední zmínka o věži této tvrze. Tvrziště 
je v terénu patrné jihovýchodně od há-
jovny jako zhruba čtvercová vyvýšenina, 
na jejímž jižním okraji se nachází rybní-
ček, snad pozůstatek vodního příkopu. 
Lokalita je porostlá smíšeným lesem. Ar-
cheologické stopy tvrze jsou od května 
2003 evidovanou kulturní památkou. 

Hol
Vesnice Hol stávala na území dnešního 
Klánovického lesa (zvaného také Vidr-
holec) na východ od dnešních Kláno-
vic. První zmínka o vsi je z roku 1346, 
v roce 1437 je označována jako pustá. 

Pozůstatky některých staveb jsou ale do-
dnes patrné. Ves byla v minulosti mylně 
označována jako Žák, když na ni bylo 
přeneseno jméno nedalekého rybníka.
Po jižním okraji území, kde ves 
stávala, nyní prochází frekvento-
vaná železniční trať Praha – Kolín.

Lhota nad Úvalem
V průběhu 16. a 17. století zanikly v této 
oblasti ještě vesnice Lhota nad Úvalem, 
v některých pramenech nazývaná Vidr-
holec. Ves stávala v katastrálním území 
Újezd nad Lesy u dnešní retranslační 
věže. Byla v předhusitské době v držení 
různých pražských měšťanů a v polovině 
14. století se zde nacházel farní kostel 
sv. Václava, po jehož zániku zůstalo jen 
pomístní jméno Na Kostelíku.  Přesná 
poloha kostela upadla nadlouho v za-
pomnění, až teprve při výstavbě vo-
dojemu v roce 1973 došlo k objevení 
jeho základového zdiva. O historii obce, 
lesa a jeho přírodě i okolních obcích 
pojednává 17 zastavení naučné stezky.

Klánovice založil soudní písař
Klánovice založil Václav Klán, původně 
písař soudu ve Zbraslavi a později ob-
chodník s nemovitostmi. Pozemky na 
výstavbu obce zakoupil od knížete 
Liechtensteina a od dvora v Jirnech v 
roce 1874. 22. března 1878 získal od 
českého místodržitelství povolení k 
založení osady Klánovice, která byla 
formálně připojena k Šestajovicím, 
a začal tu stavět vily pro letní byty.

Významným impulzem k rozvoji vý-
stavby v této oblasti bylo zřízení že-
lezniční zastávky Jirny – Koloděje, ke 
kterému došlo v roce 1883. Jednání o 
vytvoření samostatné obce spojením 
Klánovic a Kolodějského Zálesí probí-
haly už během první světové války. Tato 
změna byla povolena až po vzniku Čes-
koslovenské republiky v únoru 1920. 
V letech 1911-12 byla v Kolodějích po-
stavena kaple Matky Boží, dnešní kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie. Kostelík 
je novorománskou stavbou s věžičkou 
a několika vitrážovými okny – každé 
z nich věnovala jedna z místních sta-
rousedlických rodin a jejich jméno je 
tu zaznamenáno. Největší, kruhová 
vitráž v průčelí znázorňuje Pannu Ma-
rii. Loď obchází plastická křížová cesta, 
nachází se zde sochy Svatého Josefa a 
Panny Marie. Autor stavby je neznámý.

Klánovice rozkvetly za 1. republiky
Významným obdobím Klánovic byla 20. 
a 30. léta 20. století. Po roce 1920 byl re-
alizován projekt architekta Rudolfa Utě-
šila, který navrhl rozsáhlou úpravu obce 
spojenou s výstavbou Klánovických lázní, 
bazénu, kolonády a restaurace s penzi-
onem.  V období druhé světové války 
zde postupně vyrostl lesní golfový areál. 
Investorem byl Golf Club Praha, který do 
Klánovic přesídlil z pražského Motola. 
Hřiště bylo vybudováno na pozemcích 
věnovaných knížetem Liechtensteinem, 
na jeho stavbu přispěli mimo jiné baron 
František Ringhoffer. Hřiště se mělo po 
svém úplném dokončení rozkládat na 
ploše 86 hektarů. Provoz na šesti jam-
kách byl zahájen v srpnu 1938, v roce 
1950 bylo dokončeno již 15 jamek.  Lá-
zeňský komplex po roce 1950 chátral, 
hlavní objekt byl likvidován v roce 1988.  
V roce 1974 byly Klánovice přičleněny k 
Praze, konkrétně k devátému obvodu. To 
už měly čtyři stovky obydlených domů.
Ze zajímavých objektů v Klánovicích 
nesmíme ještě opomenout základní 
školu z roku 1933 postavenou podle 
návrhu pražského architekta Josefa 
Hönicha. V době mobilizace v roce 
1938 bylo ve škole po čtyři dny (23. až 
26. září) umístěn Hlavní štáb českoslo-
venské armády a velitelství 1. armády v 
čele s armádním generálem Ludvíkem 
Krejčím. Tuto skutečnost připomíná 
pamětní deska umístěná na škole.     f.Typický klánovický dům z 20. let 20. století
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SDH Lysolaje

V měsíci září jsme se nenudili a nepole-
vili v naší činnosti. Provedli jsme několik 
požárních asistencí a ukázek pro veřej-
nost. Například na akci Šárecký okruh, 
kde si všichni účastníci mohli vyzkoušet 
stříkání z hasičské hadice na terč. Naši 
techniku jsme také vystavovali na dni IZS 
v Holešovicích, kde jsme byli s naší prvo-
výjezdovou cisternou Scania a člunem. 

Kroužek mladý hasič záchranář
Ve čtvrtek 13. 9. byla první schůzka 
kroužku MHZ. Děti se po prázdninách 
sešli v hojném počtu. Navázaly na do-
vednosti, které získaly před prázdninami 
a pokračují dál v získávání nových zku-
šeností a dovedností. Členové kroužku 
se dále scházejí každý čtvrtek od 17:00 
hodin v sále hasičské zbrojnice. Čekají je 
také víkendové akce v Lysolajích a okolí. 
V měsíci říjnu jsme vážně o nudu neměli 
nouzi. Čekaly nás totiž spousty práce 
v podobě přestavby šatny výjezdové 
jednotky a dílny z důvodu dlouho ne-
vyhovujících prostor určených k tomuto 
účelu. Celou akci jsme připravovali od 
začátku měsíce října.  Abychom vše 
mohli dokončit a získali vyhovující pro-
stor pro šatnu a dílnu, provedli jsme ví-
kendovou brigádu ve dnech 27. a 28. 10., 
při které jsme všechny plánované úpravy 
dokončili a stihli jsme ještě kompletní 
úklid části hasičárny. Členky SDH se do-
mluvily na úklidu klubovny a kuchyňky. 

Tohoto úkolu se zhostily nad míru dobře  
a tímto jim děkuji za jejich významnou 
pomoc.  Mimo to jsme v sobotu 20. 10. 
pokáceli na žádost městské části uschlé 
a pádem hrozící stromy v Houslích.

Zásahy
Také jsme byli vysláni k několika zása-
hům. Dne 19. 9. nás operační středisko 
po 5. hodině odpolední vyslalo k po-
žáru lesa do Šáreckého údolí, naštěstí 
se jednalo o planý poplach.  O dva 
dny později, a to 21. 9. jsme v podve-
čer byli vysláni ke spadlému stromu do 
ulice Čábelecká. Na místě se nacházel 
jasan o velkém průměru, který ležel 
přes celou ulici. S pomocí kolegů z HZS 

Praha jsme strom rozřezali motoro-
vou pilou a odklidili ze silnice. Násle-
dující den jsme ještě zasahovali v ulici 
Štěpnice, kde byl také spadlý strom. 
Na žádost HZS Praha jsme ve dnech 
27. - 28. 10. měli pohotovost na zbroj-
nici pro okamžitý výjezd k zásahu 
(standardní doba na výjezd jednotky 
v naší kategorii je 10 minut od vyhlá-
šení poplachu, v případě pohotovosti 
vyjíždíme do 2 minut od vyhlášení 
stejně jako profesionální jednotky). O 
této pohotovosti jsme v neděli 28. 10. 
byli vysláni do Horoměřic k otevření 
bytu, kde si majitel zabouchl klíče.

Václav  Vojtěch
zástupce velitele JSDH

Kácení stromů hrozících pádem v MČ Praha-Lysolaje

Volby do zastupitelstva
Volby do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a zastupitelstev jeho městských 
částí se uskutečnily 5. a 6. 10. 2018.

Do zastupitelstva hlavního města 
Prahy se dostalo pět subjektů:
• ODS - 14 mandátů
• Pirátská strana - 13 mandátů 
• Praha sobě - 13 mandátů
• Koalice TOP 09 a STAN - 13 mandátů
• hnutí ANO 2011 - 12 mandátů

Volební účast činila 46,44 %, což je třetí 
nejvyšší účast od sametové revoluce.
Koaliční smlouvu podepsaly Pirátská 

strana, Praha sobě a Koalice TOP09 a 
STAN. Vznikla tak Rada hl. m. Prahy pod 
vedením primátora Zdeňka Hřiba. Za 
Spojené síly pro Prahu uspěl také náš 
starosta Ing. Petr Hlubuček, který se 
stal náměstkem primátora pro životní 
prostředí, infrastrukturu, technickou vy-

bavenost a bezpečnost. Bude mít také 
na starosti Zoologickou zahradu hl. m. 
Prahy a Botanickou zahradu hl. m. Prahy. 

Do Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje kan-
didovala podruhé za sebou pouze jedna 
strana - Starostové a nezávislí. Všichni 
její kandidáti tedy vytvoří devítičlenné 
zastupitelstvo pro následující 4 roky.

Do Zastupitelstva hl. m. Prahy v naší 
MČ zvítězily Spojené síly pro Prahu se 
ziskem 36,55 %, na druhém místě skon-
čilo hnutí Praha Sobě se ziskem 16,63 % 
a na třetím místě ANO 2011 se ziskem 
12,41 %. Volební účast v naší městské 
části dosáhla téměř 62 % (61,95 %).

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Za humny

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) zruší dražbu 
pražského zámku Veleslavín. Úřad ve 
čtvrtek oznámil, že obdržel odvolání 
souhlasu Ministerstva kultury s koná-
ním dražby. „Vzhledem k tomu, že sou-
hlas Ministerstva kultury je zákonnou 
podmínkou pro konání dražby, ÚZ-
SVM od dražby v souladu se zákonem 
upustí,” uvedl úřad v tiskové zprávě.

Rada HMP pověřila Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy přípravou ur-
banistické soutěže na celkové řešení 
Vítězného náměstí. Řešit by se mělo 
nejen zlepšení kvality života zdejších 
obyvatel, ale také dopravní situace. 
Vyhlášení výsledků proběhlo 13. 11. 
2018 v IPR Praha. Architektonickou 
soutěž vyhrál návrh architektů Pavla 
Hniličky, Evy Mackové a Josefa Filipa.

Koncem října byla v rámci oslav české stát-
nosti odhalena před dejvickým nádražím 
bronzová socha prezidenta Masaryka.
Umístění sochy před dejvickým nádra-
žím má svoje zjevné opodstatnění. Právě 
z dejvického nádraží odjížděl TGM do Lán. 

Praha 7 svolala jednání o lávce, která 
má vzniknout jako náhrada za loni 
zřícenou lávku do Troji. Účastníci 
jednání se shodli na tom, že lávka 
má být minimálně 4 metry široká.

„Není možné, aby zde vznikla lávka 
užší než 4 metry. Je velice důležité, 
že se na rozšíření plánované lávky 
podařilo dohodnout,“ uvedl mís-
tostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Advent v ZOO Praha
5. 12. Mikuláš v zoo
Do Zoo Praha dorazí Mikuláš, čert 
a anděl! Čert si posvítí na veškeré 
hříšníky, ty nejhodnější naopak od-
mění Mikuláš s andělem dárkem.

15. 12. Prohlídky za severskými zvířaty
Odpolední prohlídky za severskými zvířaty.

24. 12. Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky a podí-
vejte se, co dostanou k Vánocům.
Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let.

25. – 26. 12. Vánoční svátky v Rezervaci 
Bororo
Speciální vánoční vystoupení a ukázky 
tréninku zvířat v Rezervaci Bororo.

28. – 30. 12. Vánoční nadílka u zvířat
Užijte si vánoční komentovaná kr-
mení zvířat. Předáme jim dárky, které 
donesli lidé na Štědrý den. A navíc 
dostanou nevyužité vánoční stromky.

Adventní program v okolí
1. 12. 2018 Vánoční trhy s kultur-
ním doprovodným programem 
Na Statku ve Velkých Přílepech.

1. 12. 2018 od 17:00 se rozsvítí vá-
noční strom v Břevnově u Kaštanu 
v ulici Bělohorská. Koledy zazpívá 
pěvecký sbor dětí ze ZŠ Marjánka.

5. 12. 2018 od 16:30 pořádá Sbor dobro-
volných hasičů Praha-Nebušice u hasičské 
zbrojnice  Peklo s čerty pro děti i dospělé. 

Písecká brána za podpory městské části 
Praha 6 pořádá tradiční vánoční oslavy 
Advent v Písecké bráně, které se usku-
teční od 2. do 23. prosince 2018. Vstup 
na všechny akce je volný. Kompletní pro-
gram lze nalézt na stránkách MČ Praha 6.

 f.

Vítězný architektonický návrh

 BIO KONTEJNERY

Vážení občané, přistavování velkoobjemových 

kontejnerů Úřadu Městské části Praha-Lysola-

je na bioodpad bylo pro letošní rok ukončeno.

Kontejnery na bioodpad budou opět 

přistavovány od března roku 2019.

O termínech a místech budeme informo-

vat v příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

Vítězný architektonický návrh Vítězného náměstí 

Bronzová socha T. G. Masaryka
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Projekt představují zástupci společ-
nosti Natland Real Estate, který je 
majitelem současného areálu VELAZ.

Na pozemku původní usedlosti s čís-
lem popisným 15 (současný areál VE-
LAZ) připravila společnost Natland 

Real Estate záměr komorního víceú-
čelového bytového souboru, který má 
ambici změnit k lepšímu v současnosti 
zanedbaný a neutěšený vzhled místa.
Součástí uceleného projektu je i vy-
řešení té části potoka, která se na-
chází pod stavbami, je zatrubněná 
a vyžaduje sanaci. V rámci projektu 
bude zatrubněná část odhalena a 
vedena klasickým korytem potoka. 

Stavba je zasazena do prostoru bývalého 
hospodářského dvora v srdci městské 
části. Svým architektonickým a urbani-

stickým pojetím vychází z řešení bývalé 
usedlosti a z historických souvislostí.
Budovy nebudou umístěny ve sto-
pách původní usedlosti. Stavba podél 
komunikace Lysolajské údolí bude 
posunuta dále od vozovky, aby se 
zde rozšířil profil komunikace a nově 
vznikl chodník, který zde trvale chybí. 

Obytný soubor Lysolaje předsta-
vuje celkem 25 bytů a 3 malé ne-
bytové jednotky. Jeden z těchto 
prostor je určen pro prodejnu potra-
vin, která tak dodá na přitažlivosti 

nově vzniklému veřejnému prostoru.
Na místě bývalého dvora - ve vnit-
robloku – vznikne veřejně přístupný 
park, jehož středem se bude vinout 
otevřené koryto Lysolajského potoka. 
Park zajistí pohodlnou a poklidnou 
pěší prostupnost územím i ve směru 
k plánované budově nové radnice.  
Nedílnou součástí bude i dětské hřiště, 
které podpoří novou přívětivou a rela-
xační atmosféru centra městské části. 

Součástí kompletního záměru Nat-
land Real Estate je podstatné rozšíření 

páteřní komunikace Lysolajské údolí, 
stejně jako ulice Na Cestě. V ulici Na 
Cestě navíc dochází k vytvoření kli-
dového veřejného prostranství, které 
bude doplněno malým vodním prv-
kem využívajícím vody Lysolajského 
potoka a dojde k obnově historické 
cesty směrem k ulici Kovárenská..

Natland Real Estate

Informace k projektu - obytný soubor (Velaz)

Vizualizace projektu obytný soubor (VELAZ)
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
tradiční dušičková dílna v Lišce  pro 
rodiče s dětmi s divadlem a Světýlko-
vou procházkou do Kaménky proběhla 
opět k plné spokojenosti všech rodičů 
i dětí. Letos jsme zdobili lampičky ne-
tradičně, ale s překvapivě pěkným 
efektem. Janě děkujeme za nápad s 
drátěnkami a těšíme se už na další.
Letos poprvé hodinka doznala změny 
a připomněla nám, jak čas letí. O ve-
černí procházku s překvapením se 
letos postarala děvčata  Esi, Andy, 
Alenka, Míša, Terezka a Bára. Pověst 
o zlém skřetovi Leonovi, jeho za-
kletí a pokladu sehrály skvěle, díky 
moc za přípravu a perfektní kostýmy.
Jsem  moc ráda, že pondělí v Lišce s 
Aškou a Lenkou pokračuje. Na Černé 
hodince jsme se dozvěděly, že termí-
nově by se možná hodil jiný den. Pro-
sím domluvte se s Aškou na adrese 
poreba.joanna@yahoo.com, dopole-
dne je hasičárna volná i v jiných dnech.
Pokud chcete dostávat informace o 

programu v Lišce pro nejmenší, stačí 
se s námi propojit přes web www.mc-
liska.cz nebo Facebook LiškaLysolaje.

Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Čtvrtek 19:30 – 20:30 h v ZŠ Járy Cimr-
mana Lysolaje
Scházíme se každý čtvrtek večer od 
19:30 do 20:30 h. Kruhové cvičení je 
určené pro ženy i muže. Jedná se o 
kombinaci aerobních a anaerobních 
aktivit, které posilují svaly, zpevňují 
tělo, zrychlují metabolismus a spalují 
tuky. Kruhové cvičení vede k pevnému 
a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak 
pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Cena 
100 Kč/osobu v případě jednorázové 
platby. Cvičení vede Martina Průšová
  
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška                  
pro děti od 4 do 7 let
Čtvrtek 16:45 – 17:00 h v tělocvičně ZŠ
Děti při hodinách rozvíjí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují 
princezny. Hrajeme si na zvířátka, závo-
díme a rozvíjíme dětskou fantazii. Při-

hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.
Lektorky Marcela Blažková a Andrea 
Žitková.

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 12 let
Čtvrtek 14:00 – 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 12 let, které mají rády pří-
rodu, zvířata a rády chodí do přírody. 
Součástí kroužku je péče o ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk. Při-
hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.

Jemná jóga se Soňou pro dospělé
Úterý 19:30 – 20:30 h  
Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání 
nové energie a harmonizaci těla i duše. 
Hodiny jsou vedeny jemnou a citlivou 
formou, cvičíme  jednoduše a klidně. 
Zpestřením jsou prvky her, které do-
dávají dynamiku a probouzejí spon-
tánnost. Lekce jsou otevřené všem a 
jsou vhodné i pro úplné začátečníky. 
Sledujte kalendář, případné změny 
v termínech budou oznamovány na 
https://jogahrou.cz/ v Aktualitách.    

Marcela Blažková
www.mc-liska.cz 

Pomník v novém hávu
Když mě starosta Ing. Petr Hlubuček po-
žádal, abych opravil lysolajský pomník 
obětem 1. a 2. světové války, zjistil jsem, 
že je značně zdevastovaný.  Jádro po-
mníku je vystavěno z kamenů a cihel 
a socha byla na tento základ namode-
lována z umělé kameniny (tzv. Terasa). 
Byl postaven v roce 1921, je starý 98 let 
a ta léta se na něm podepsala, takže se 
pomalu rozpadá. Musel jsem všechna 
vypadaná místa z vnitřku dodělat be-
tonem a domodelovat díry a praskliny 
na soše Terasem. Povrch je ošetřen 
hydrofobně Porosilem. Při restaurování 
jsem se dozvěděl od Věry Bernáškové, 
že na pomníku byla dříve nějaká jména 
a díky šťastné náhodě jsem získal pů-
vodní model od sochaře Jílka z roku 
1921, který zachránil z kontejneru před 
likvidací z bývalého Národního výboru 
Radek Schierreich. Na tomto modelu 
jsou naznačeny řady jmen padlých, ale 
na pomníku byla tato jména po 2. svě-
tové válce odsekána a překryta dvěma 

deskami z černého skla, aby pomník při-
pomínal také hrdiny z 2. světové války.
V kronice pana Bernáška jsme vyhledali 
původní nápisy, jména padlých v 1. svě-
tové válce a rozhodli jsme se, že je obno-
víme. Nechali jsme odlít dvě desky s 25 
jmény z hliníku ve slévárně v Trutnově.

V lysolajské kronice na internetu s po-
mocí arch. Michala Sluky jsme našli zápis:  

„19. června 1921 byl položen základní 
kámen a 11. září 1921 byl pomník slav-

nostním způsobem odhalen a odevzdán 
veřejnosti. Byl zhotoven dle návrhu soch. 
mistra Jílka Druž. kameníků a soch. v 
Žižkově z umělé kameniny za   7 000 
Kč s úpravou a oplocením 12 000Kč.“ 
Ještě dodávám, že pomník byl uhra-
zen „z pořádání zábav, divadel a sbírek“.
Podle modelu se ukázalo, že stávající 
terén okolo pomníku zakrývá jeho dolní 
část. Odhrabáním zeminy se objevil ná-
pis 1914 – 1918 a na modelu jsem zjistil, 
že je pod ním na pomníku zabetono-
vaný ještě jeden nápis, který jsem vyse-
kal a písmena Šárka Váchová vyzlatila.   
Pracoval jsem na opravě sochy od půlky 
srpna, lešení jsem sundával 21. září a 
desky jsme osazovali s pomocí Míro-
slava Valtra a Zděnka Sedláčka 22. října.
Díky poloze pomníku u silnice jsem si po-
vídal s mnoha lidmi a těší mě, že všichni 
souhlasili s navrácením jmen, která byla 
po roce 1945 (nevíme kým) odsekána.
Jsme rádi, že se nám podařilo vrátit do 
povědomí  občanů historické svědec-
tví o lysolajských mužích, kteří bojovali 
a padli v 1. světové válce 1914 – 1918.
                                                                                                akad.  soch.  Milan Vácha
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Sobota 1. 12. 2018, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé. 
  
Neděle 2. 12. 2018, 16:00 Adventní setkání spoluobčanů u 

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

 
Sobota 8. 12. 2018, 15:00 Hasičská mikulášská besídka, Loutkové 

divadlo Vysmáto s pohádkou o červené 
Karkulce, diskotéka s nadílkou v sále 
hasičské zbrojnice. 

 
Sobota 15. 12. 2018, 13:00 Oblíbený adventní petanquový turnaj      

s ochutnávkou vašeho vánočního cukroví 
na hřišti u Zázračné studánky. 

 
Neděle 16. 12. 2018, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

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

 
Středa 19. 12. 2018, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 

spojené s vánočním programem. 
 
Pondělí 24. 12. 2018, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 

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

 
Úterý 1. 1. 2019, 14:00  Sousedská novoroční procházka po 

krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka. 

 
Všichni jste srdečně zváni! 
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TJ Sokol Lysolaje brzy konečně ve svém
Přijít o vlastní areál, to je palčivý problém, 
který už řadu klubů dohnal k existenč-
ním starostem. Některé kvůli ztrátě do-
mova dokonce musely ukončit činnost 
a zmizely z fotbalové mapy. Jenže jsou i 
oddíly, jež se dokázaly vzepřít nepřízni 
osudu a fungovat dál i přesto, že byly nu-
ceny hrát domácí zápasy v azylu. Jedním
takovým jsou Lysolaje, které své hřiště 
vinou restitucí nemají už od roku 1994. 
Přesto vydržely a teď, po bezmála čtvrt-
století, se konečně dočkaly. Na okraji 
části sousedící se Suchdolem už totiž 
panuje čilý pracovní ruch, pomalu tu 
vyrůstá nový areál – od příští sezóny bu-
dou Lysolajští konečně ve svém. Mnozí 
by to v situaci, do jaké se dostal klub 
vedený Radkem Schierreichem, zabalili. 
Obzvlášť když se světlo na konci tunelu 
ne a ne objevit. „Je fakt, že sen v podobě 
vlastního hřiště se pořád vzdaloval. Ale
zabalit to můžete vždycky. To je ta 
nejsnazší cesta a my jsme se jí ne-
chtěli vydat,“ oznamuje předseda, 
pro něhož bylo zachování klubu i ja-

kousi, s nadsázkou řečeno, rodinnou
povinností.

Bratři, bratranci, synové
V Sokolu Lysolaje totiž působil už jeho 
děda. „Nejsem si jistý, ale možná klub 
dokonce zakládal. Já sám mám tři syny, 
z nichž jeden za Sokol hraje, a celou tu 
dobu jsem si říkal, že se třeba jednou 
hřiště dočkáme. Možná by šlo dál se 
toulat, ale jsem Lysolaják a logicky jsem 
chtěl hrát v Lysolajích. Teď se ten sen 
naplňuje,“ těší ho. Dalším argumentem 
hovořícím pro udržení existence klubu 
bylo obyčejné kamarádství. „Je nás tu 
plno, kteří hrajeme fotbal za Lysolaje už 
od mládeže. To je dvacet i více let, bě-
hem nichž samozřejmě vznikla přátelství 
na celý život,“ vypráví Radek Schierreich. 

„Fotbal je v tomto ohledu jen v uvozov-
kách záminka pro to, abychom věděli, 
že v neděli uvidíme kamarády a bude 
nám dobře.“ Předseda už zmínil, že za 
Sokol hraje s jedním ze svých synů. A aby 
Schierreichů nebylo málo, kope tu i jeho 

bratr. „Pak tam máme ještě tři Kletečky, 
což jsou dva bráchové a syn jednoho z 
nich. A navíc ještě Kučerové, otec se sy-
nem. A všechno jsme Lysolajáci,“ vypočí-
tává. „Tedy většina už tu nebydlí, ale pro 
mě je podstatné, jaký mají k Lysolajím 
vztah. A v tomto ohledu to Lysolajáci 
jsou.“ S tím, jak klub poroste, což je s 

novým hřištěm nasnadě, se logicky bude 
zvětšovat i objem práce pro klubové ve-
dení. „No, vedení… Posledních několik 
let jsem jeho členem prakticky jenom já,“ 
směje se předseda. „To už samozřejmě 
nebude možné a věřím, že se do čin-
nosti klubu zapojí víc lidí. A nejsnazší 
je, aby se zapojili rodiče dětí z naší mlá-
deže, kterou založíme. Tak se to ostatně 
dělá všude. Věřím, že všichni tu budeme 
mít chuť něco tu s fotbalem udělat.“

Bez starosty by to nešlo
Zcela zásadní pomocnou ruku podal 
klubu starosta Lysolaj Petr Hlubuček. Co 
jej k myšlence vybudovat klubu areál 
vedlo? „Myslím si, že budování občan-
ské vybavenosti je to nejdůležitější. A 
není to jen o tom postavit školu, školku 
nebo udělat nové čisté ulice a zajistit 
MHD,“ začíná zeširoka. „Lidi je potřeba 
nějakým způsobem dál motivovat ně-
jakou spolkovou činností,“ vysvětluje 
muž, který je nejvyšším představitelem 
územní samosprávy osm let. Během bez-
mála pětadvaceti let vystřídali Lysolajští 
hned několik útočišť. Jezdili do Střešo-
vic, na Suchdol, do Radlic a poslední 
roky hrají domácí zápasy na hřišti ČZU. 
Brzy budou mít svůj vlastní areál a těšit 
se na něj mohou nejen fotbalisté, ale 
i místní obyvatelé. Bude totiž sloužit i 
jim a zdaleka v něm nepůjde jen o fotbal. Historie a současnost našeho fotbalového oddílu TJ Sokol Lysolaje
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V Lysolajích ještě v nedávné minulosti 
fungovalo několik pískoven, které zá-
sadně změnily charakter krajiny. Zjed-
nodušeně řečeno tu nenajdete moc 
míst s rovnou plochou vhodných k vy-
budování fotbalového hřiště. Radnice 
si nakonec vybrala prostor na samotné 
hranici obce s patnácti sty obyvateli. 
Tady bude kromě hřiště stát i budova 
se čtyřmi šatnami (a jednou extra pro 
rozhodčí). A též klubovnou, do které se 
přesunou všechny předsedou dosud 
pečlivě uchovávané poháry za historická 
vítězství. Nepůjde však o čistě fotbalový 
areál. „Chtěli jsme, aby mohl být co nejvíc 
využívaný veřejností. Bude tam dětské 
dopravní hřiště, takže mohou přijít ma-
minky, tátové si zase budou moci dát v 
bufetu pivo nebo něco k snědku. Snažili 
jsme se celý projekt dělat komplexně a 
zároveň s výhledem do budoucna,“ vy-
světluje starosta Petr Hlubuček. Zatím 
prý není pevně dané, kdo bude areál 
spravovat. „Ale z hlediska účelnosti dává 
smysl, aby se celé hřiště třeba za symbo-
lickou korunu svěřilo klubu. Jedna věc 
je totiž investice a druhá údržba, která 
je náročná a drahá. My jako městská 
část jsme pochopitelně připraveni se 
na chodu areálu podílet, nicméně víme, 
že bude- li ho spravovat klub sám, může 
čerpat dotace na provoz,“ objasňuje. 
„Kdybychom ho spravovali my, nikdo 
nám nic nedá,“ dodává na vysvětlenou. 
Co vše tedy na rohu ulic Štěpnice a K 
Horoměřicům, samozřejmě kromě hřiště 
a zázemí, vyroste? „Psí louka, která se 
nám v Lysolajích už na dvou místech 
osvědčila. Počítá se i s víceúčelovým altá-
nem s ochozem, který nabídne vyhlídku 
a skluzavku,“ líčí starosta. „Plánujeme i 
grilovací místo, což dnes lidé vyhledávají. 
A u hřiště bude i letní bufet.“ Chybět ne-
bude ani studna s retenčními nádržemi 
na závlahu samotného hřiště, to vše za-
sazené do nové zeleně. „Souvisí to i s tím, 
že tento okraj Lysolaj navazuje na areál 
České zemědělské univerzity, která má 
právě v této oblas i takzvaný libosad. 
Je to nádherné místo, vzorový park pro 
zahradní architekty, ve kterém najdete 
všechny možné druhy rostlin, respek-
tive dřevin, které v našich zeměpisných
podmínkách rostou,“ vypráví. Radnice 
nyní vede s univerzitou diskusi, že by se 
libosad a nový lysolajský areál propojily. 

„Tím by vzniklo velké, jakési sportovně
-relaxačně- zábavní místo s mnoha zele-
nými plochami, na kterých si lidé budou 
moci zahrát třeba badminton nebo si 
zkrátka jen lehnout.“ Jako příklad uvádí 
místní hasiče, kteří v Lysolajích fungují 
už 125 let. „Není to tak, že jen jezdí za-
sahovat k požárům, ale hlavně o tom, že 
se takříkajíc po sousedsku setkávají. U 
fotbalistů je to stejné. Nechodí jen kopat, 
je to o navazování a udržování přátelství. 

Když fotbalisté nemají kde hrát, tyto as-
pekty upadají,“ vypráví. „Šlo nám zkrátka 
o to, aby Lysolaje občansky a společen-
sky víc žily. A aby se sem vrátilo něco, co 
sem historicky patří.“ Dalším podstatným 
hlediskem byla mládež. „Chtěli jsme ji 
přitáhnout ke sportu a fotbal byl vždy 
sportem číslo jedna, ke kterému není 
potřeba nákladné vybavení,“ vysvětluje 
s tím, že po složitém procesu hledání 
vhodné plochy a následném vykoupení 
pozemků se věci daly do pohybu. „Zatím 
je těžké říct, kdy budeme schopni za-
plnit jednotlivé kategorie, ale založení 
mládeže je jednoznačně v plánu,“ přiky-
vuje předseda. Nejen pro lysolajské, ale 
třeba i pro děti z nedalekých Horoměřic 
by mohl být lákadlem právě nový areál.

V červnu hotovo
Nyní už probíhá první fáze stavby, tedy 
hrubé terénní úpravy, budování příjez-
dových cest, parkovišť a cyklostezky 
a výstavba samotného hřiště. „To vše 
by mělo být hotové do konce roku a v 
říjnu se začaly hloubit základy pro bu-
dovu se zázemím, kterou bude stavět 
jiná firma,“ vypočítává. „Ta by do de-
seti měsíců měla předat nové zázemí, 
takže počítám, že někdy v červnu příš-
tího roku, nejdéle o prázdninách bude 
vše hotové.“ Areál bude. Co tedy rov-
nou začít snít o postupu do II. třídy? 

„To pro nás momentálně vůbec není 
důležité. Hlavní je, aby mladí měli co 
dělat a staré aby to bavilo. Jestli se tu 
bude hrát třetí nebo druhá třída, není 
podstatné,“ upozorňuje předseda. „Ale 
samozřejmě doufám, že jestli se vše po-
vede tak, jak by mělo, tak není důvod, 
aby se tu v budoucnu hrála třetí třída.“

Štěpán Šimůnek
převzato z Pražského fotbalového 

speciálu - říjen 2018

PROGRAM BOHOSLUŽEB

Kaple Panny Marie Ochránkyně 
Kazatelského řádu

Pořad bohoslužeb o Vánocích                             
v Lysolajích:

24. 12. pondělí ŠTĚDRÝ DEN                              
mše sv. v 7:45 hodin

Večer: Vigilie slavnosti NAROZENÍ 
PÁNĚ mše sv. v 22:00 hodin 

25. 12. úterý Slavnost NAROZENÍ 
PÁNĚ mše sv. v 8:15 hodin

26. 12. středa Svátek sv. Štěpána, pr-
vomučedníka mše sv. v 8:15 hodin

27. 12. čtvrtek Svátek sv. Jana apoš-
tola, evangelisty mše sv. v 8:15 hodin

28. 12. pátek Svátek svatých Mláďá-
tek, mučedníků mše sv. v 8:15 hodin

29. 12. sobota Pátý den v oktávu Na-
rození Páně mše sv. v 8:15 hodin

30. 12. neděle Svaté Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa mše sv. v 8:15 hodin 

31. 12. pondělí sedmý den v oktávu 
Narození Páně mše sv. v 8:15 hodin

1. 1. úterý MATKY BOŽÍ, PANNY MA-
RIE mše sv. v 8:15 hodin

2. 1. středa Sv. Basila Velikého a Řeho-
ře Naziánského mše sv. v 7:45 hodin

3. 1. čtvrtek Nejsvětějšího Jména Je-
žíš mše sv. v 7:45 hodin 

4. 1. pátek mše sv. v 7:45 hodin

5. 1. sobota mše sv. v 8:15 hodin 

6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně 
mše sv. v 8:15 hodin 

Srdečně Vás zveme!

sestry dominikánky



14 Lysolajský zpravodaj 11 / 12

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Letní rekordy, jež do-

razily do redakce Lysolajského zpravodaje, 

odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce 

zaujal snímek generální zkoušky dle nového 

receptu paní Denisy Kovačičové. Gratulujeme 

k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže 

Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč 

na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Plesová sezóna začíná

Fotografové se mohou těšit jako 

vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč 

na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

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

STŘÍHÁNÍ 
PSŮ

Městská policie

Vážení občané, chtěl bych se vám před-
stavit jako nový strážník MP Praha pro 
Lysolaje. Mnozí z vás jste si mě již asi 
všimli při pravidelných pochůzkách. O 
vaší městské části již něco vím i z ob-
časných výletů přes Lysolaje do okolí. 
Zvlněný zalesněný terén je velkou příle-
žitostí pro různé aktivity ve volné přírodě. 
Podzimní část roku zbarvuje okolní lesy 
do krásných barev, které přímo zvou na 
kratší či delší procházky. Za touto kraji-
nou mnozí Pražané musí dojíždět přes 
celou Prahu. Nejpůsobivější je údolí 
kolem kapličky Panny Marie Sedmibo-
lestné s pramenitou vodou, která by se 
mohla stáčet přímo do lahví. Při letmé 
návštěvě Lysolaj nabydete dojmu, že 

už vlastně ani v Praze nejste. Velmi si 
vážím těchto přírodních lokalit, které 
pro mnohé místní mohou být samo-
zřejmostí. Každou výjiměčnou oblast 
je však třeba udržovat a chránit, aby 
zůstala alespoň v této téměř panenské 
podobě. Tady tedy bude moje hlavní 
těžiště práce. Dodržování veřejného 
pořádku, zamezení znečištění půdy a 
okolí, zabránění poškozování výzdoby 
parků, vandalismu a v určitých příleži-
tostech i usměrňování veřejné dopravy 
podle potřeb městské části.  V každém 
případě Lysolaje nejsou malým územím 
a bez vašich podnětů a všímavosti bych 
se v budoucnu neobešel. Neberte to 
jinak než tak, že vy sami chráníte své 
prostředí, ve kterém žijete, vychováváte 
své děti a možná prožijete celý život. 
Mnohé špatné věci nejdou odstranit 
jako v pohádce mávnutím kouzel-
ného proutku, ale pokud začneme 
chránit to, co je kolem nás, pak jako 
v pohádce můžeme žít každý den. 
Do nového roku všem přeji pře-
devším zdraví, ale i vitalitu, nad-
šení a hodně síly při překoná-
vání překážek jakéhokoliv druhu.

Váš strážník Vilém Petrů
služební mobil č. 724 508 694
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Ploché ftokniy 
– nova v ČR!

Nezpomeň na 
fotkalendář 

2019!

 Krásné vzory
  Objednáte on-line
 za 10 min.

N

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: 1. 2. 2019 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 10. 1. 2019
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Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ROZLOUČENÍ

Paní Věra Wolffová zesnula 
dne 20. 11. 2018 ve věku 73 let.

Žila tady s námi. 
Uctěme její památku.

Městská policie hl. m. Prahy nabírá nové strázníky již od 18 let.

nabor.m
ppraha.infoPridej se

k nám

Nástupní plat
po obsolvování 
vstupního kurzu až

Další benefity
Náborový příspěvek 100 000 Kč!

Ubytování po dobu zapracování
zdarma

Příspěvek na bydlení, dopravu,
dovolenou...

a další...

POZOR NA ZLODĚJE

S nadcházející zimou se opět v naší 
městské části objevili nezvaní hosté, 
kteří si za svá útočiště v nevlídném 
počasí vybírají na zimu opuštěné 
zahradní chatky, nerespektují sou-
kromé vlastnictví a tipují a kradou 
vše, co má nějakou hodnotu. Vedle 
vloupání a krádeží dochází i k ničení 
majetku a  hrozí např. požáry vznik-
lé neopatrnou manipulací v naru-
šených objektech. Ačkoliv právě v 
zimním období po zkušenostech z 
let minulých městská policie věnu-
je zvýšenou pozornost rizikovým 
oblastem, vyzýváme přesto občany, 
aby důkladně zabezpečili svůj ma-
jetek, byli všímaví ke svému okolí a 
jakékoliv podezření na pohyb a ne-
žádoucí aktivitu nepřizpůsobivých 
osob hlásili buď na tel. č. 724 508 
694 našemu okrskáři MP či přímo na 

linku 155.




