Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Milé čtenářky a milí čtenáři, jaro je oficiálně tady a s ním i příjemná odpoledne trávená na sluníčku a víkendy spojené už ne s televizí a návštěvou kina, ale
s plánováním zeleninových záhonků
a přesazováním pelargonií. Ti z nás,
kteří vůně přírody raději vstřebávají lyričtěji než v předklonu na zahrádce, se
vydávají na delší procházky, ale na konci dne se stejně všichni rádi setkáváme
„na zahrádce“, abychom zhodnotili,
jak nám ta sezóna pěkně začíná.
Nejenom pro mě jsou Lysolaje srdeční záležitostí a veřejná zeleň v naší obci
je jedním ze základních předpokladů
k tomu, abychom se sem rádi vraceli.
Začali jsme s vytipováváním míst vhodných k osázení ať už stromy či keři.
Pevně doufáme, že část stihneme ješ-

Slavnostní okamžik našich nejmenších
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tě letos a kromě toho se těšíme, že se
nám podaří na podzim zahájit obnovu
sadu v Houslích. Samotné srdce Houslí, pískovcové skály, bohužel stále více
podléhají erozi, ve spolupráci s odborníky se pokusíme nalézt cestu k jejich
zpevnění, i když to bude asi cesta dlouhá a náročná. O vývoji, doufejme, že
příznivém, vás, samozřejmě, budeme
informovat.
V krátkodobém výhledu si vás na
dalších stránkách dovolíme pozvat na
pravidelný jarní úklid obce a samozřejmě už se těšíme na blížící se Slavnost
květů!
Závěrem se vám krátce představím.
Jsem vaší novou zastupitelkou, naše
rodina tu své kořeny zapustila již před
více než sto lety a doufám, že nějakou
dobu tu ještě zůstaneme. Děkuji za
důvěru, kterou jste mi v podzimních

volbách dali a ráda bych touto cestou
poděkovala mé předchůdkyni v zastupitelstvu, paní Miladě Komárkové, za
všechnu práci, kterou obci věnovala
a ještě věnovat bude.
Přeji vám krásné jaro!
Lucie Dolejší

Vítání občánků
Dne 26. února 2011 byla plná hasičárna mimin, miminek, maminek, zkrátka
dětí a jejich blízkých. Všechny děti byly
řádně přivítány do života v Lysolajích.
Ty, které celou tu slávu prospaly, si ji
mohou, třeba až z nostalgie v dospělosti, prohlédnout na CD, které je za
symbolickou cenu k dispozici na úřadu
naší městské části. Tak si pro ně všichni přijďte.

Foto: Michaela Zdražilová
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání zastupitelstva

Ve středu 9. března 2011 od 18:05 proběhlo 4. řádné zasedání Zastupitelstva
městské části Praha – Lysolaje. Zasedání se zúčastnilo všech 9 zastupitelů.

Nová zastupitelka – Lucie Dolejší

Zastupitelka paní Milada Komárková
byla na základě výběrového řízení vybrána jako nová posila úřednického
týmu úřadu městské části. Od 1. dubna
2011 bude zaměstnána jako referentka státní správy a samosprávy namísto
paní Miloslavy Stulíkové, s kterou byl
rozvázán pracovní poměr dne 28. února 2011. Z důvodu střetu zájmů paní
Milada Komárková rezignovala na
funkci zastupitelky a zároveň členky
a předsedkyně finančního výboru.
Starosta představil novou členku zastupitelstva slečnu Lucii Dolejší,
která je na základě výsledků voleb
konaných v říjnu minulého roku v pořadí 1. náhradníkem. Nová zastupitelka složila slib tak, jak ukládá zákon
o hlavním městě Praze. Lucie Dolejší
byla zároveň zastupiteli zvolena jako
předsedkyně finančního výboru (Lucie
Dolejší se vám představuje v úvodním
slovu tohoto vydání zpravodaje).

Rozpočet na rok 2011 schválen

Místopředseda finančního výboru pan
Ing. Miloš Šimon seznámil zastupitele
i přítomné občany s předkládaným návrhem rozpočtu na rok 2011 a jeho základními závaznými ukazateli. Finanční
výbor doporučil zastupitelstvu rozpočet schválit. Rozpočet je navržen jako
zdrojově vyrovnaný v objemu příjmů
a výdajů 6 943 000 Kč. Současně byl
schválen rozpočet hospodářské činnosti na rok 2011 a rozpočtový výhled na
období 2012 až 2016. Schválená podoba
rozpočtu i detailní položkový rozpis je
k nahlédnutí na Úřadu městské části
Praha – Lysolaje.

Zprávy ze školy
a školky
Po krátkém odpočinku o jarních
prázdninách jsme
se opět všichni
sešli ve škole.
Nové poznatky
žákům nepřinášel
jen výklad učitelů, ale i pan Radek Hejret, který žáky 8.
a 9. třídy seznámil s problematikou holocaustu. Přednáška byla o to přínosnější,

3

Pravidla pro přijetí dětí do MŠ
na školní rok 2011/2012

Zastupitelstvo schválilo pravidla pro přijetí
dětí do MŠ na školní rok 2011/2012. Pravidla byla vytvořena po výsledcích jednání
školské komise a připomínkách pana ředitele ZŠ a MŠ. Nejdůležitějším hlediskem
pro přijetí je trvalé bydliště v Lysolajích.
Detailní znění pravidel je k nahlédnutí na
Úřadu městské části Praha – Lysolaje.
V rámci dalšího bodu programu předsedkyně komisí (stavební, školská, kulturní, životního prostředí, sociální) seznámily přítomné se svou dosavadní činností.
V závěru zasedání proběhla diskuse mezi
občany a zastupiteli o Slavnosti květů,
jarním úklidu a došlo i k diskusi o řešení
oprav komunikací v Lysolajích, především pak ulice Sídlištní, Poustka, Štěpnice a mezi zahrádkářskými koloniemi
Zavážka.
• V jarních měsících proběhne oprava
výmolů a krajnic v ulici Štěpnice, Zavážky
a Sídlištní.
• V tomto roce by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci obou komunikací mezi zahrádkářskými osadami Zavážka, částečně
ulice Poustka a ostatních dle možností. Ty,
kteří denně užívají komunikaci Sídlištní bychom rádi informovali, že plánujeme také
její kompletní rekonstrukci. Již bylo vydáno
územní rozhodnutí a připravuje se žádost
o vydání stavebního povolení. Pozemky
pod komunikací Sídlištní však patří mnoha různým fyzickým i právnickým osobám
a z větší části se nacházejí v katastru městské části Praha – Suchdol, což celou věc
výrazně komplikuje. Musíme vám proto
sdělit, že v tomto roce k rekonstrukci Sídlištní ulice tak nedojde. Budou opraveny
jen výmoly v povrchu komunikace. Pokusíme se získat dostatek finančních prostředků a dokončit stavební povolení, aby
ulice Sídlištní mohla být rekonstruována v
příštím roce.
O průběhu oprav a rekonstrukcí vás
budeme průběžně informovat v Lysolajském zpravodaji a na našich webových
stránkách.
že k nám též zavítal pan Karas, pamětník
období druhé světové války, který byl nucen žít se svou rodinou v Terezíně, kde
nacisté vybudovali židovské ghetto.
Od 20. února se někteří žáci účastnili
lyžařského výcvikového kurzu ve Strážném v Krkonoších, kde se naši lyžaři
a snowboardisté ubytovali v příjemném
penzionu U Kostela. Všechny velmi potěšila rychlá dostupnost sjezdovky, ale také
báječné jídlo, kterým se vždy doplnila
vydaná energie. Večery byly zpříjemněny
soutěžemi, hrami, diskotékou. Počasí lyžování přálo, takže se všichni po týdnu

• V průběhu března dojde k vykácení
stromů ve zrušené zahrádkářské osadě
Zátiší, v ul. Dolina, s tím, že v průběhu
dubna či května by na tomto místě měla
být zahájena výstavba.
Z plánované výstavby 26 rodinných
domů by mělo být v roce 2011 dokončeno 9 domů podél ulice Dolina.
Stavba bude mít vlastní příjezdovou
komunikaci z ulice Štěpnice a pohyb vozidel stavby v ulici Dolina by tak měl být
minimální.
V ulici Dolina budou postupně budovány přípojky inženýrských sítí uložených
v komunikaci. Proto bude vždy na nezbytně nutnou dobu omezen průjezd ulicí
Dolina. Do zadní části ulice bude možno
zajíždět přes ulici V Podholí.
Investor AG Development přislíbil maximální ohleduplnost k našim občanům
a životnímu prostředí při výstavbě.
Rádi bychom vás, milí spoluobčané,
vyzvali – pokud budete svědky nějakého
porušování pravidel v souvislosti se stavbou, jako je nesprávné parkování vozidel
stavby, znečišťování komunikací, nadměrný hluk ap. – informujte ÚMČ nebo
Městskou policii. Vždy je také lepší situaci
na místě zdokumentovat (foto, záznam),
třeba i jen mobilním telefonem. Ulehčí to
pak případné dokazování.
• Možná jste si povšimli, že dne 10. března vlály na budově úřadu naší městské
části dvě vlajky. Vedle té naší, s liškou, ještě jedna, na první pohled exotičtější. Byla
to vlajka Tibetu. Právě 10. března, který
byl vyhlášen Dnem Tibetu, jsme i my vyjádřili vyvěšením tibetské vlajky solidaritu
s tibetským lidem a připojili se k protestu
proti páchání zločinů proti lidskosti v této,
nám geograficky tolik vzdálené zemi.
• Znovuzprovozněná ulice V Podbabě
byla dne 1. 3. 2011 uvedena do předčasného užívání. Povrch komunikace vykazuje
jisté nedostatky, čeká se na kompletní rozmrznutí povrchu i podkladu a do konce
dubna by mělo dojít k odstranění závad
a komunikace by měla být uvedena do plIng. Petr Hlubuček
ného provozu.
viditelně zlepšili. Ve středu odpoledne
podnikla výprava výlet do Vrchlabí. Ve
čtvrtek a pátek došlo k výměně sjezdovky
za delší, ta se nacházela v areálu Bubákov – Herlíkovice. Zde proběhly i závody
ve slalomu ve třech kategoriích (děvčata,
chlapci, snowborďáci), kupodivu první
místa obsadili ti nejmladší. 27. února se
nám všichni ve zdraví vrátili zpět.
21. února se konala vernisáž výstavy
výtvarného kroužku paní Zavadilové
v sále hasičské zbrojnice. Výtvarná díla
nalezla inspiraci v dějinách umění a stápokračování na str. 4
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Zprávy ze školy a školky
pokračování ze str. 3

la za zhlédnutí, neboť byla velmi zdařilá.
Školní pěvecký sbor přivítal 26. února
spolu s paní učitelkou Tomajkovou nové
občánky Lysolaj svým zpěvem.
Poslední únorový den se 5. třída vydala
na exkurzi na Pražský hrad. Zde se žáci
seznámili s minulostí tohoto místa, které
je spjato s historií celého národa, prostřednictvím „Hry na hrad“, jejíž první
část absolvovali již na konci 4. třídy. Jedná se o soutěž, kde děti během výstavy
zjišťují odpovědi na zadané otázky. Hra
opět začínala v gotickém podlaží Starého královského paláce. Mezi množstvím
historických nádob, zbraní, střevíců,
šatstva, šperků, rukopisů znovu děti procházely toto místo v roli pomocníka – řemeslníka, kronikáře, umělce nebo rádce.
Za správné odpovědi jim byla odměnou
fotografie, na níž jsou zachyceny v královském rouchu s korunou na hlavě.
8. března proběhlo pro školáky, kteří
chodí do družiny, kouzelnické představení „Magie Show“. Kouzelník se svou
pomocnicí předvedl několik kouzel. Děti
toto vystoupení zaujalo, bylo vtipné.
Největší překvapení zavládlo, když kouzelníkova asistentka vyčarovala živého
kanárka.
14. března se zúčastnila 5. třídu festivalu Jeden svět. Tento festival je největší
lidsko-právní filmový festival v Evropě.
Jedná se o dokumentární filmy, které
zobrazují životy soudobých dětí i dospělých lidí z různých částí světa. Projekce
pro školy jsou sestavené z krátkých filmů,
jimiž každoročně prolíná téma dětských
práv na celém světě. V letošních filmech

se dále uvádějí témata chudoby, dětské
práce, života s hendikepem. Filmy pro
mladší žáky jsou dabované.
Po zhlédnutí filmu vždy následuje beseda. 5. třída ho navštívila již podruhé.
Jana Plechingerová

Zprávy ze školky

Od února začaly děti ze školky opět využívat školní tělocvičnu, ve které mají
možnost pořádně se vyřádit. Na první
hodině se naučily sportovní nástup i pozdrav, využily různé druhy míčů a už se
těší, jak si příště zacvičí na nářadí.
Ve čtvrtek 24. února jsme s předškoláky navštívili výstavu dětských prací „Od
pravěku po baroko“ z výtvarného kroužku paní Zavadilové a byli jsme překvapeni šikovností a fantazií dětí. Výstava byla
velmi inspirativní.
V pondělí 28. února jsme měli ve školce divadelní představení „O dvou Maryčkách“ a bylo to asi nejhezčí divadélko
v tomto školním roce. Dětem se příběh
velice líbil a okouzlila je i hra na housle,
akordeon a fujaru. Hudba krásně podbarvila atmosféru celé pohádky.
Ve středu 2. března proběhl ve školce
den otevřených dveří a přišlo ještě více
rodičů s dětmi než v loňském roce. Odhadem navštívilo mateřskou školu čtyřicet
rodičů. Všem se velmi líbila budova školky, její okolí, zahrada a zejména rodinná
atmosféra školky.
Ve čtvrtek 10. března se dětem velmi
líbil masopustní průvod, spojený s návštěvou prvňáčků.
Denisa Vranová

Ukázky ze slohové práce
Ušatec

Co kolem sebe Ušatec slyší?

Já, Ušatec, kolem sebe slyším zpívání brzd
a písničky kolemjdoucích. Slyším vše, co si
holoubci povídají na lampě u silnice. Těší
mě, když zaslechnu rozhovory zvířat, kterým nikdo kromě mě nerozumí. Také si rád
vyslechnu pochvaly dětí na mou maličkost,
jako třeba: ,,Ten Ušatec má ale krásná ušiska. Takové bychom chtěli také…“
Slyším dopředu než přijde bouřka, či
jen sebemenší závan větru. Můj sluch nepotěší nadávky a hádky, ale ty se vyskytují
dosti často. To si pak zacpávám uši, abych
je neslyšel. Nemám rád bouřky, jelikož nemohu poslouchat nádherné písničky kosů.
Děsí mě, když uslyším hasičské houkačky
a jekot pobíhajících lidí, protože se vždy
leknu, že hořím.
Slyším vše díky svým velkým uším,
a jsem za to rád.

Ušatec je starý dům na konci Prahy.
Svýma velkýma ušima slyší každý den
plno zajímavých i nezajímavých zvuků.
Slyší hejno holubů, jenž šustí křídly,
a občas spočinou na jeho ušiskách.
Zaslechne auta hluboko pod sebou, jak
jejich motory burácí a klaksony každou
chvilku troubí, ráno zase zívat rozespalé
děti jdoucí do školy, ba i maminky, které
houpají své ratolesti v kočárcích.
Vyslechl již mnoho hádek, mnoho radostných výkřiku i zklamaných povzdechů.
Slyšel štěkot jezevčíka, dalmatina, bígla, kolie i ovčáka.
Ptáci se k němu létají vyzpovídat
a lidé uvnitř mu svěřují všechna svá tajemství.

Anna Kolářová, 7. třída

Michaela Šedivá, 7. třída

Vize naší školní
zahrady
V dnešní době, kdy je snaha o znovuobnovování školních zahrad, již mnoho škol
žádnou nemá nebo jsou zabetonované,
zaasfaltované, v lepším případě zastavěné
sportovišti s umělými povrchy.
My máme štěstí, že ta naše zatím zůstává. Velmi si toho vážíme a chtěli bychom
ji rozvinout tím správným směrem. I moderní věda přišla na to, že příroda léčí,
ale nějak nemáme odvahu ji na tu svou
zahradu vpustit. Je třeba se osvobodit od
zažitých stereotypů a vlivů zahradního
průmyslu. Tím správným směrem je PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Zahrada smyslů,
harmonie, prostor pro dovádění i zábavné
poučení. Časně vytvořený vztah k přírodě
vede sám od sebe k odpovědnějšímu chování vůči Zemi.
Děti na základě vlastního pozorování pochopí, že i ten nejprotivnější hmyz má důležitou funkci pro ekologickou rovnováhu.
Na pestře kvetoucí louce mohou zkoumat
nejrůznější brouky, kobylky, mravence, housenky. Někteří se rozpomenou na Ferdu či
Pytlíka a s překvapením zjistí, že Ťutínek
skutečně existuje, stejně jako další hrdinové této krásné knížky. Uvědomí si hodnotu
půdy, která není doceněna. Bereme ji jako
něco samozřejmého. Denně u nás zmizí
30 ha pod betonem a asfaltem. Pesticidy
a hnojivy ničíme i ve vlastních zahradách
citlivý systém půdního života. V jedné hrsti hlíny s jednou žížalou jsou další miliardy
mikroorganismů, půdních bakterií a hub,
jejichž zásluhou probíhá koloběh látek
v přírodě. Jakoby lidé v dnešní době zapomněli, že příroda funguje i sama. Je absurdní, kolik námahy, peněz a jiných zdrojů se
vyplýtvá při údržbě moderních zahrad,
které nic moc užitečného neprodukují.
A proto, v duchu naší překrásné hymny, bychom chtěli i my malý kousek ráje
vytvořit na té naší i vaší školní zahradě.
V dalších článcích vás budeme informovat, jak se k této naší představě postupně
přibližujeme.
Rostislav Kočiš, školník

Tombola
Velikonoční úklid se blíží. I Slavnost květů
se blíží. Již tradičně pořádáme sbírku drobností do tomboly. Spojte tedy příjemné
s užitečným, práci s legrací a v rámci jarního úklidu vytipujte drobnosti, které už vás
omrzely, a jiným by přinesly radost nebo
užitek. Více či méně vtipné a použitelné
maličkosti obohatí výběr v naší tombole.
Předměty možno průběžně dodávat na
ÚMČ. A pak už jen doufat, že budete mít
při losování šťastnou ruku a neponesete si
domů zpátky to svoje!
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za humny
• Praha 6 má starostku, stala se jí pětašedesátiletá Marie Kousalíková, která byla zvolena 30 hlasy členů ODS
a sociálních demokratů. Kousalíková
už byla na šestce místostarostkou (v letech 2002 až 2006), pak pracovala na
pražském magistrátu. Od roku 1990 je
členkou ODS, jejíž oblastní sněm ji na
funkci doporučil.
Idylická minulost

• Od 19. března budou na Vítězném
náměstí znovu oblíbené farmářské trhy.
Konat se budou každou sobotu od osmi
do dvou. Jarní trhy se uskuteční také
poslední sobotu na Okoři.

Žalostná současnost

tip na výlet
Výlet na Zlatnici má jednu výhodu. Od
silnice, vinoucí se Šáreckým údolím,
k ní vedou dvě trasy, můžete si vybrat.
Pevná cesta – po žluté – vede od Dubového mlýna. A pěkným přírodním
terénem se dá jít po zelené.

• Osmdesátou sezónu zahájí 26. března zoologická zahrada. Při této příležitosti budou znovu otevřeny Gočárovy
domky, které svojí barevností nemohou
uniknout všímavějšímu oku, směřujícímu k úpatí trojského kopce.

A co je na Zlatnici zajímavého?

Zlatnice jako usedlost se patrně vyvinula z lisu při vinici Cyrusce.
Jméno má po třech zlatnících, kteří ji
vlastnili, V letech 1660 – 90 to byl Gabriel Geltenhaur, pak jeho dcera Anna
Kateřina se svým manželem Korneliem
Haňasem, rovněž zlatníkem, od roku
1694 ji společně s hájem, břidlicovým
lomem, louží, lisem a pecí měl zlatník
Voitländer. Od roku 1699 Zlatnici drželi Henrich Fridrich hrabě z Guttenštejna, císařský komoří, a následně jeho
syn Jan Václav, generál polní strážmistr
a velitel pěšího pluku. V letech 1704 –
1730 tu vládl Jan Jiří Landschritz. Ten
roku 1708 nechal vystavět kapli Svaté
Trojice, přístupnou obecenstvu. Kaple
stávala na počátku Soborské ulice až
do 60. let minulého století, kdy byla
komunisty zbytečně stržena.
Roku 1738 přišel ke Zlatnici Jan
Antonín Ježek, který vinici značně
rozšířil. Jelikož byl pivovarním nákladníkem, možná v době jeho „panování“
lze spatřit moment, kdy se na Zlatnici
usídlila živnost hostinská.
Vlastníci se střídali jak na běžícím
pásu, nebudu jimi unavovat ani vás,
ani sebe – protože spousta jich měla
strašně složitá německá jména. Jmenovat budu jen Jana Buriana, jednak se
to snadno píše, a pak měl Zlatnici nejdéle, v letech 1812 až 1841. A nejspíš
on upravil usedlost do dnešní podoby.
Tedy do té opravdu dnešní určitě ne.
Nová kapitola přichází s rokem 1861,
kdy Zlatnici v dražbě koupil sklenářský
mistr z Malé Strany Karel Milde za bezmála 10 tisíc zlatých. Roku 1869 přešlo
živobytí na jeho syna Mořice. Němečtí

Zlatnice – usedlost ležící na konci stejnojmenné ulice v zahrádkářské osadě Zlatnice nad
údolím Tiché Šárky

buršáci, kteří hospodu s oblibou navštěvovali, překřtili Zlatnici na Schipkapass,
neboť jim Šárka nejspíš připomínala balkánský průsmyk Šipka, místo bojů Rusů
a Bulharů s tureckými vojsky. S buršáky
se Milde dobře znal už předtím, míval
pronajatu hospodu U Reismonů v Haštalské ulici; říkali mu Osman Paša a jeho
paní Anně Sulejka.
Počeštěný název Na Šipce se pak stal
oficiálním jménem podniku.
Mořic Milde zemřel 3. září 1910
a ač pršelo, účastnily se jeho pohřbu
buršácké a studentské spolky, přišli
i profesoři Německé university v čele
s rektorem. Církevní obřad pak vykonal
šárecký farář Horský v obou jazycích,
česky i německy. Buršáci vystavěli Mildemu u Matěje náhrobek, kde mu řádně německy vyvedli, že tam odpočívá
Osman Pascha. Hospodou pak vládla
jeho vdova.
Po první světové válce získali Zlatnici Zdeněk Danner, ředitel Občanské
záložny ve Vršovicích, a stavitel Václav Syrový – ten postavil na Dejvické
dům s kinem Bruska nebo s vinotékou
Bacchus. Ti objekt propachtovali roku
1925 manželům Pekařovým.
Po druhé válce se někdejší usedlost
stala majetkem pražské obce a ta mu zasadila smrtelnou ránu. Ač je dům chráněn, je ve stavu hodinu po dvanácté.
Text a foto fefík

• Dejvické dividlo zkouší novou hru
Wanted Welzl. Napsal ji dramaturg DD
K. F. Tománek, režie se ujal Jiří Havelka (v DD už režíroval Černou díru).
Fiktivní western ze života nejslavnějšího českého polárníka Jana Eskymo
Welzela bude mít podobu divadelního
komiksu. Premiéra se má odehrát 28.
a 30. března.
• Zajímavá čísla o pražských přívozech přinesl deník Metro. Přívozem
ze Sedlce na Zámky jelo loni 50 tisíc
cestujících, z Podbaby do Podhoří bez
tisíce 200 tisíc lidí. Tento přívoz se tak
stal nejvytíženějším v Praze. S nastupujícím jarem provozovatel počítá s dalším nárůstem přepravychtivých osob.
Jízdní řád bude rozšířen od 5:30 hod.
a spoj posílen o jednu lodičku.
• Plán ministra dopravy Víta Bárty
zprovoznit část Pražského okruhu
mezi Ruzyní přes Suchdol do Březiněvsi do roku 2025 narazil u pražských
radních. Ti se bojí využití soukromých
investic, tzv. PPP, při stavbě obchvatu.
Obavy pramení z toho, že tento způsob
není u nás vyzkoušen, právně ukotven
a jasná není ani návratnost vložených
prostředků. Jak to tak vypadá, nemuselo by se hlavní město obchvatu vůbec
dočkat.
• Praha 6 je daňovým rájem, firmy sem
houfně přenášejí své adresy. Pro vytíženost finančních úředníků se možnost
kontroly tady rovná pravděpodobnosti
jednou za 139 let.
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RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE

Ovocné stromy –
jarní chemické ošetření

Ve stadiu rašení pupenů do doby před
rozkvětem je třeba ovocné stromy chemicky ošetřit proti všem přezimujícím
vývojovým stadiím škůdců – mšice, svilušky, mery, puklice, štítěnky, píďalky.
Pokud se vám postřik podaří načasovat
až do doby, kdy je odpolední teplota
nad 15°C, má toto ošetření velmi dobrý
účinek i na květopase jabloňového. Působí dotykově – proto je důležité zasažení – omytí celé rostliny (stromu), při
práci je vhodnější použít hrubší trysku.
U strupovitosti jádrovin je dobrá chemická ochrana preventivně již od fáze
„myšího ouška“ až do konce června.
Největší pozornost je třeba věnovat od
fáze růžového poupěte do dvou týdnů
po odkvětu - střídat povolené přípravky. Jejich výhodou je, že účinkují i proti padlí.

Klíšťata od vás utečou!
Český zahrádkářský svaz v Lysolajích
má dvě základní organizace ZO č. 1
a ZO Na zavážkách. Do základní organizace č. 1 se soustřeďují čtyři osady.
Na východní části Lysolaj leží osada
nazvaná V háji, na jihu je osada Laťka,
na západě osada Sadová a konečně při
silnici směřující do Horoměřic osada
nejmenší, osada Zátiší.
Přesto, že je již březen, naše zahrádky ještě spí, a to proto, že v noci ještě klesá teploměr pod nulu, a tak jen
semtam sněženky, bledule a krokusy
vystrkují svoje kvítky. A tak dnes napíši
o něčem z minulosti.
Osada Laťka se dělí na dvě části. Dolní se parcelovala někdy v roce
1964 a většina zahrádkářů byli místní
obyvatelé. Když byla v roce 1972 parcelována na zahrádky horní část Laťky,
byla plná švestkových stromů. Každý
rok jsme sklízeli spoustu výborných
švestek, pekli koláče a zavařovali. Bohužel po pár letech se objevila nemoc
švestek zvaná Šárka, a přesto, že naše
švestky touto chorobou zatím netrpěly,
přišlo nařízení všechny švestky pokácet, protože tehdejší JZD Rudá záře
experimentovalo prý s novou odrůdou.
Byla obava, že pokud by i naše švestky
touto chorobou trpěly, mohlo by dojít
k jejímu přenosu na pokusné dřeviny.
A tak kdo nepokácel, tomu bylo pokáceno. Mnoho let nikdo z nás švestky
znovu nesázel, až před pár lety jsme to
zkusili. A švestky vysadili. Švestka si
dává na čas, a tak doufáme, že možná
už letos třeba sklidíme svých prvních
pět švestek.
Eva Ochmannová

Máme pro vás zaručený a vyzkoušený
recept proti klíšťatům. Návod na domácí biorepelent je přímo ze Švédska. Náš
rozmarýnový odvar neobsahuje žádné
chemikálie!
Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, který koupíte v obchodě, jako
přísadu do jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného octa. Do hrnce nalijte vodu

a přiveďte ji do varu. Potom odstavte
a vysypte do vody rozmarýn a nechte
pořádně vylouhovat. Rozmarýn může
být ve vodě až do vychladnutí odvaru.
Potom scedíme rozmarýn a přidáme
1 lžíci vinného octa. Přírodní repelent
se přelije do sprejové lahvičky a uloží se
do chladničky. Před každým pobytem
na zahrádce nebo výletem do přírody si
nasprejujeme tělo, hlavně nohy od kolen
dolů a nasprejujeme si také obuv!
Ing. Karel Ctibor

DOBROTA NA BŘEZEN
Marinované švestky se slaninou
Naložili jste si k silvestrovskému
posezení švestky do rumu či jiného
alkoholu, a teď jste je, zapomenuté,
objevili ve spíži? Do dalšího Silvestra by se nejspíš nezkazily, ale zkuste
experimentovat. Potřebujete už jen
anglickou slaninu a trochu oleje.
Řádně alkoholem nacucané švestky zabalte do anglické slaniny. Aby
se nerozbalovaly, spíchněte párátkem. Vložte, zcela nedietně, do
mírně rozpáleného oleje a zlehka
osmahněte ze všech stran. A nechte si chutnat!
Dobrou chuť přeje Gábina

Žhavé téma: Pálení
Jaro se blíží a všichni milovníci zahrádek a zahrádkaření se těší nebo už
dávno pracují na zvelebení toho svého
kousku země. K této činnosti patří i likvidace starých částí rostlin a stromů.
Množí se proto dotazy jak je to s tím
pálením.
Stále je zde operováno tím, že dřív
se smělo pálit tehdy a tehdy… platívala
ústní dohoda, že pálit se smí v sobotu
v podvečer po 17. hodině, tato dohoda
neměla nikdy žádnou oporu v žádné vyhlášce, ale byla celkem respektována.
V pravomoci ÚMČ není vydávat žádné
vyhlášky, a proto se nelze dovolávat žádných podobných dohod a je třeba řídit
se nařízením platným pro všechny stejně,
a to zákonem o ochraně ovzduší, a z něj
dále vyplívá povinnost řídit se některými
ustanoveními zákona o odpadech. Nebudu zde citovat paragrafy, nejdůležitější je
asi to, že jako palivo nelze použít odpad
podle zákona o odpadech. Důležitost zákona o požární ochraně připomínat nebudu, ta je spjatá s jakoukoliv manipulací
s ohněm.
Zákon o ochraně ovzduší samozřejmě upravuje i spalování materiálů, které vznikají při zahrádkářských činnos-

tech. Jedná se o § 3 odstavec 5 tohoto
zákona:
V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Orgán obce v přenesené působnosti (dále jen „orgán obce“) může
nařízením obce stanovit podmínky pro
spalování rostlinných materiálů podle
§ 50 odst. 1 písm. h) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob
pro jejich odstranění podle zvláštního
právního předpisu.7).
Část o stanovení podmínek orgány
obce není v pravomoci našeho ÚMČ.
Dle zákona o ovzduší by nemělo dojít k tomu, že si na zahradě uspořádáte
oslavu s pečením buřtů a soused na vás
zavolá policii. Pokusme se být vůči sobě
ohleduplní, oheň nezapalujme odpoledne, kdy většina lidí na zahradě a venku
odpočívá.
Ing. Pavlína Beranová
Komise životního prostředí
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Mateřské centrum Liška Lysolaje
sál hasičské zbrojnice
1. 3. 2011 – Jak jsme stopovali lišku
Sešly jsme se první březnový den
u dětského hřiště, byl krásný a slunečný.
Pozdravily jsme se, většinou jsme se znaly, tak jsme si chvíli povídaly a čekaly, kdo
ještě přijde. Sešla se nám pestrá smečka
dětí různého věku.
Nejdřív jsme zjišťovali, jakou má Liška
barvu a hledali stopu, kterou nám mohla
zanechat. Děti přišly s tím, že oranžová je
ta správná barva a že by mohla vést jako
stopa k cíli. Našly oranžové fáborky a tak
jsme se po nich vydali.
Sluníčko nás hřálo do tváří, děti lovily
cestou, hledaly další třepetavé papírky,
maminky si povídaly a pomáhaly menším dětem dohnat starší děti, až jsme
došli k místu, kde liška přeběhla močál
po kamenech. Děti měly přeskákat po
kamenech jako liška, kameny představovaly papíry na zemi a tráva představovala močál.
Všechny děti přeskákaly, nikdo se
neutopil a vydali jsme se dál.
Procházkou jsme došli až k hasičárně
a byl čas na perník a čaj o páté. V herně
si děti pohrály s hračkami, odpočinuly.
Maminky si daly kávu a povídaly si a za

chvilku jsme se pustili do tvoření. Na stole byly připravené základy liščích masek
a maminky s dětmi si z trhaných kousků
bílého papíru dotvářely originální liščí
tváře s černými fousky. Lišky se dětem
moc povedly.
Vše probíhalo v klidu a v pohodě,
děti se pěkně bavily, hrály si na koberci.
Bohužel už byl čas se rozloučit, ale těšíme se s vámi na příští setkání.
Duben
Sportujeme s Liškou
v pondělí 18. 4. 2011,
od 9:30 do 11:30 hod
Sejdeme se u dětského hřiště Lištička
v Lysolajích, vezměte si s sebou sportovní obuv, míč, míček nebo švihadlo.

POZVÁNKA
nejbližší společné akce

7. 4. – Podvečerní pochod s Klubem českých turistů
– sraz v 16:30 – 17:00 h.
u studánky v Houslích
9. 4. – Tradiční jarní úklid – sraz
v 9:00 h na návsi před
samoobsluhou

(prosíme, vhodné nářadí s sebou)

10. 4. – Tradiční velikonoční dílna
14. 5. – Slavnost květů
16. 6. – Lysolajský běh

Od května pravidelně
Pondělí 10:00 – 11:30
Hry, zpívání a výtvarné činnosti
Středa 9:00 – 11:30
Sportovní a pohybové hry
Více informací na www.mc-liska.cz
Marcela Blažková
Jana Zháňalová

Zajímavé akce u sousedů
Matějská pouť v plném proudu již od
5. 3. – 25. 4. na Výstavišti Praha – Holešovice. Atrakce otevřeny ve všední den
s výjimkou pondělí od 14:00 do 21:00
hod. V sobotu a v neděli od 10:00 do
22:00 hodin.

Výstava fotografií – Markéta Jandlová, milá obsluha vinného sklípku v Tichém údolí, vystavuje své snímky ve
vinotéce na Tyršově náměstí v Roztokách. K vidění jsou obrázky černobílé
a žánrové.

Místní knihovna Praha – Suchdol nabízí stovky, možná tisíce aktuálních titulů.
Vybrat si přijďte do Suchdolské ulice
č. 360.

5. 3. – 1. 5. Výstaviště Holešovice, Křižíkův pavilon. Doba ledová – Giganti. Po-pá
10:00 – 21:00. Víkendy 9:00 – 21:00 h.

27. 3. 2011 v 19:30 hod. pořádají Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
a Obecní dům ve Smetanově síni Obecního domu benefiční KONCERT PRO
JAPONSKO.

Výstava Pražské výletní restaurace, která
mapuje oblíbené cíle výletníků za časů c.k.
i první republiky a která už několik měsíců
probíhá v Muzeu hl. m. Prahy na Florenci,
byla pro velký úspěch prodloužena do 22. 5.

BŘEZNOVÉ pranostiky

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V MĚSÍCI DUBNU

– Jestli březen kožich stáhl, duben rád
by po něm sáhl.

VOK budou dne 19.4.2011 přistaveny na dvou stanovištích – v ulici Hřebenová
u č. 181 a v ulici Lysolajské údolí u č. 18/35.

– Březnové slunce má krátké ruce.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
V měsíci dubnu budou přistaveny tři kontejnery na bioodpad.
9. 4. 2011
9:00 – 12:00 h
lokalita Housle
9. 4. 2011
9:00 – 12:00 h
ul. Štěpnice – Zavážka
16. 4. 2011
13:00 – 16:00 h
ul. Sídlištní

– Lépe od hada býti uštknut, než
v březnu od slunce ohřát.
– Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
– V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
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NA TOULKÁCH – Procházka Podbabou
V Podbabě 7 (Dejvice 161)
Na pozemku, který náležel k zahradě Havlovské, byl pod strání vystavěn dům čp. 161.
Ten roku 1886 koupila od Václava Červenky Barbora Holečková. To napsal kronikář
Fr. Vacek a my se musíme popasovat s faktem, že už roku 1873 nakreslil stavitel František Henner pro jistého Františka Holečka pod tímto číslem domeček. Nu, jak to
bylo, nevíme přesně…
Dnešní dům získal podobu v roce 1927, kdy jej pro Jaroslava Holečka adaptoval
(a patro nastavěl) stavitel Václav Sluníčko.
Holečkovi upravovali dům pak ještě v 70. letech.
Zajímavé je, že ulice V Podbabě je na Sluníčkových dokumentech zvána Hlavní.
Oficiálně se jmenuje V Podbabě od roku 1933. Stehlíkův průvodce z roku 1929
ji zve Šárecká silnice.
Plán Sluníčkův (1926)

Plán z 20. let jsem orientoval z pohledu z ulice

Podoba domu z roku 2011 a foto (a detail) z 21. srpna 2002

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

9

V Podbabě 9 (Dejvice 95)
Domek si vystavěl roku 1884 Josef Červenka, který zemřel roku
1887, poté jej měla Barbora Červenková – Šťastná. Je zcela nezajímavý, v dezolátním stavu a kvůli pozemku bude jistě brzy
stržen zcela. Uvádím ho zde jen pro vzpomínku fotkou jeho
současného stavu.

V Podbabě 11 (Dejvice 36 – obj. 99, chalupa
Havlovská)
Chalupa Havlovská je na tom dnes ještě hůře. Není z ní než kopa
suti. Je však důležitá, neb byla jedním z nejstarších domů v této
oblasti. A také měla kolem sebe značné pozemky, jinak zahradu,
na které vzrůstala stavení novější.
První zmínku o chalupě na místě domu č. 36 máme z roku 1578,
kdy ji Vondra zedník prodal Janu Hyršovi, trubači z bílé věže na
Pražském Hradě. Pak ji držel probošt Jan Píšek, pak Jindřich Mlynář, jehož živností bylo vinařství a v letech 1596-98 také krčmářství
v nedaleké Podbabské krčmě. Chalupu následně měl Václav Habart, jehož dědičkou byla Anna, manželka Havla Malého. Z jeho
křestního jména ujal se název chalupa Havlovská. Jeho nejstarší
syn zemřel záhy po otci na morovou ránu, takže dědictví užíval
druhý syn Martin a pak jeho syn Martin, za kterého (1770) dostalo stavení číslo 22. V období 1781 a 1809 se vystřídali tři majitelé,
až s rokem 1809 přichází Josef Červenka. Ten zemřel roku 1836,
domem pak pět let vládla vdova Marie, načež nastoupil jejich syn
Matěj (1841 – 1884) a dále Václav Červenka. Ten nechal roku
1903 vystavět nový dům č. 36, za dílo vzal známý stavitel Jindřich
Frolík. Červenka v roce 1908 zemřel a dvoupodlažní domek přešel
na Františku Červenkovou.
Dále víme, že dům v roce 1940 drželi Marie a Josef Válkovi, v té době
v domě sídlila výrobna kosmetických přípravků suchdolského inženýra
Karla Cidlinského. V roce 1949 měl v domě kanceláře ing. Stanislav
Potůček a s rokem 1952 je v domě zmíněn buffet Středočeských hotelů
a restaurací. Marie Válková zemřela roku 1965, dalšími zmíněnými nájemníky jsou Marie Potůčková (1974, kdy snad byla přistavěna veranda),
Alena a Ivan Potůčkovi (1992), manželé Kautští, kteří v roce 1993 zahájili
v domě bez stavebního povolení rozsáhlou rekonstrukci firmou Fafejta.
Pak už je v archivu jen prodloužení stavebního povolení pro manžele Sisákovy (rok 2000) a v jakém stavu vstoupil dům do nového tisíciletí vidíte
sami. Lepší fotky než tu z roku 2009 bohužel nemám.
Text a foto fefík

Sbor dobrovolných hasičů
Milí spoluobčané,
tak to vypadá, že se k nám konečně po
dlouhé zimě blíží jaro a s ním i nezbytné
každoroční jarní aktivity.
V sobotu 5. března se konal velitelský
den, který probíhal na pozemku firmy Sezam v Dubči, kde jsou uloženy protipovodňové kontejnery a další nezbytný materiál
určený k ochraně Prahy před velkou vodou,
jehož nebylo letos naštěstí potřeba. Využili jsme zde možnost cvičně si vyzkoušet
stavění hrazení na cvičné ploše. Také jsme
byli seznámeni s nově dokončenými úseky
protipovodňové ochrany Prahy. Dále jsme

se seznámili s novými přívěsnými osvětlovacími agregáty a v odpoledních hodinách
jsme se přesunuli na hasičskou stanici č. 5
Strašnice, kde proběhla prezentace několika firem zabývajících se stavbou hasičských
vozidel a výrobou potřeb pro hasiče.
Jako již každoročně v měsíci dubnu
proběhne úklid naší obce, při jehož příležitosti náš hasičský sbor provádí sběr železného šrotu. Letos se tato akce uskuteční
9. dubna. Budete-li chtít přispět svou trochou nepotřebného železa, byli bychom
vám vděční, učiníte-li tak až v sobotu
ráno, aby se nestalo kořistí nenechavců.

V souvislosti s nastávajícím jarním počasím
a s ním přicházejícími zahrádkářskými aktivitami se výrazně zvyšuje počet požárů
suchých travních a křovinatých porostů.
Navzdory tomu, že vypalování suché trávy
je zákonem výslovně zakázáno, neustále
k tomuto dochází a k následné tragédii je
tu už jen krůček. Proto bych vás chtěl důrazně vyzvat ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s jakýmkoli otevřeným ohněm.
Na závěr vám přeji krásné prosluněné
jarní dny.
Pavel Peprníček
velitel SDH Lysolaje
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Klášter mnišek kazatelského řádu
Bohoslužby
Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích v kapli kláštera sester dominikánek
17. 4. Květná neděle 8:00 mše svatá (začíná svěcením ratolestí a průvodem)
21. 4. Zelený čtvrtek 18:00 mše svatá na
památku Večeře Páně
22. 4. Velký pátek 7:00 „temné hodinky“;
18:00 památka umučení Páně
23. 4. Bílá sobota 7:00 „temné hodinky“;
2000 Velikonoční vigilie
24. 4. Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně 8:00 mše svatá
25. 4. až 30. 4. ve velikonočním oktávu
denně mše svatá v 8:00
1. 5. Druhá neděle velikonoční (neděle
Božího milosrdenství) 8:00 mše
svatá

Co pro nás znamenají Velikonoce?

Přípravou na Velikonoce je doba postní,
která začíná Popeleční středou. Poslední
týden doby postní se nazývá Svatý týden
a je už vstupem do slavení, začínáme si
připomínat konkrétní velikonoční události ze života Ježíše Krista.
Svatý týden začíná Květnou nedělí.
Tento den je spojen s příjezdem Ježíše do
Jeruzaléma, při kterém ho vítaly zástupy
a provolávaly mu slávu (tentýž zástup
bude o několik dní později žádat jeho
popravu). My se dnes chceme ke Kristu
přihlásit, zůstat mu věrní i za cenu utrpení a zkoušek. Bohoslužba Květné neděle

začíná svěcením ratolestí (v našich krajích jsou to většinou kočičky) a slavnostním průvodem, čtou se pašije – biblické
vyprávění o Ježíšově smrti.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota tvoří velikonoční triduum, jsou to
dny usebranosti a přípravy na největší
den roku.
Zelený čtvrtek je dnem, kdy se Ježíš
před svou smrtí loučil se svými učedníky,
naposledy s nimi večeřel – byla to tradiční
židovská velikonoční večeře – a zanechal
jim (ale i nám všem) své tajemství. Každá katolická mše svatá je zpřítomněním
tajemství tohoto dne, proto se na Zelený
čtvrtek slaví se zvláštní úctou.
Velký pátek je výročním dnem Ježíšovy smrti, dnem, kdy Bůh sestupuje až na
dno lidské bídy, utrpení a bolesti, aby nám
ukázal cestu ke vzkříšení. Ježíš zakusil
všechny bolesti, které mohou potkat nás,
a které nás potkají, proto za ním můžeme
přicházet s každou svou bolestí.
Na Velký pátek a na Bílou sobotu ráno
mají naše obvyklé mnišské modlitby
zvlášť slavnostní a usebraný ráz. Konají
se při rozednění ve světle svíček, proto se
jim tradičně říká „temné hodinky“.
Odpolední bohoslužba Velkého pátku
má také velmi slavnostní charakter, čtou
se pašije, předkládáme Bohu prosby za
celý svět, vyjadřujeme svou úctu a vděčnost Ježíšovi za to, že byl ochoten položit
za nás život.
Bílá sobota je dnem velikého ticha,
čekání, víry. Až večer, po setmění, kdy
podle židovské tradice už vlastně začala
neděle, začínáme oslavu největšího křesťanského svátku – Zmrtvýchvstání Páně.
Bohoslužba začíná v tichu a ve tmě, od
posvěceného ohně se rozsvěcuje nejprve
velikonoční svíce (paškál), pak teprve
ostatní světla. V usebranosti nasloucháme Božímu slovu v biblických čteních,
až pak najednou bohoslužba propukne
v jásavý chvalozpěv „Sláva na výsostech
Bohu“, rozezní se zvony, které ve dnech
tichého rozjímání mlčely. Tak začínají
Velikonoce.
Velikonoce neslavíme jen po celou neděli, ale i v pondělí a po celý týden. V našich zemích je velikonoční pondělí dnem
pracovního klidu.
Celá doba velikonoční trvá padesát
dní, celých sedm týdnů, a je zakončena letnicemi, svátkem Seslání Ducha
svatého.
Radostné, požehnané Velikonoce všem
čtenářům přejí a na bohoslužby do naší
kaple srdečně zvou
sestry dominikánky

Boží muka
Kříže či Boží muka mají v naší krajině historicky zakořeněné místo, byly součástí
cest, místem zastavení, zklidnění, modlitby a odpočinku. V dnešní době poměrně snadného a pohodlného, zato velmi
hektického cestování, neexistuje obecná
snaha o jejich opětovná vystavění. Proto
jsme se společně se sochařem Štěpánem
Rattayem a architektem Jiřím Zavadilem
pokusili o oživení tradice budování této
tradiční drobné sakrální architektury.
Od myšlenky byl jen malý krok k realizaci - sochař vybral kámen a začal tvořit,
a zároveň jsme všichni hledali vhodné místo. Bylo nám jasné, že socha kříže – či Božích muk - má stát na trase pěší pouti od
farního kostela svatého Matěje v Šárce ke
kapličce Panny Marie Bolestné v Houslích.
Kdo se tohoto dnes již tradičního putování
někdy zúčastnil, určitě si vybaví křižovatku
s polní cestou do Nebušic, místními zvanou U topolů. Po průchodu lesem se odtud
poutníkům otevírá výhled do širého okolí,
zároveň je toto místo přirozeným bodem
zastavení procesí v krajině. Proto jsme se
shodli jednomyslně, že socha má být umístěna právě zde. Následovaly obvyklé úřední procedury, paralelně sochař opracovával
kámen a dodával soše výsledný tvar. Kovář
nakonec vyrobil a zasadil ramena kříže,
která jsou z oceli, a socha byla hotova. Firma Cetus Plus a.s. se sponzorsky postarala
o opravdu pevné usazení v terénu a zaměstnanci ÚMČ vykáceli náletové dřeviny, kterými byl svah pod křížem zarostlý.
Největší slávu však mají Boží muka teprve před sebou – v neděli 3. dubna 2011
budou požehnána arcibiskupem Mons.
Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná ve
14:30 a co nejširší účast místních i přespolních je velmi vítána.
Lysolaje mají tedy od nynějška nový umělecký a architektonický prvek, který může
sloužit všem okolo jdoucím či jedoucím na
kole či na běžkách - navíc zde byla v nedávné době instalována lavička, umožňující
posezení a tiché zamyšlení u křesťanského
symbolu, provázejícího naší zemi po více
Petr Šoltys
než tisíc let.
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Životní jubilea
pan Ludvík Šťastný,
nar. 1. 3. 193 – 80 let
paní Drahomíra Špilarová,
nar. 5. 3. 1926 – 85 let
paní Věra Jíšová,
nar. 16. 3. 1941 – 70 let

paní Marie Lomská

paní Marie Lomská,
nar. 16. 3. 1920 – 91 let
pan Václav Bradáč,
nar. 21. 3. 1941 – 70 let
paní Miloslava Valtrová,
nar. 25. 3. 1926 – 85 let
pan Václav Paďour,
nar. 25. 3. 1936 – 75 let

paní Věra Jíšová

paní Emílie Lišková,
nar. 30. 3. 1925 – 86 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
pan Václav Bradáč

ZLATÁ SVATBA
Dne 4. 3. oslavili manželé Pánkovi
splečných 50 let ve spokojeném manželství. Upřímně gratulujeme!
pan Ludvík Šťastný

upozornění lysolajské
lišky
S nastupujícím jarem máme všichni,
těžko říct proč, spojenou představu
zvýšené uklízivosti. Ať už se vrhneme
na úklid doma nebo na zahrádkách,
nezapomínejme na pravidla přírody
a sousedské slušnosti. To, co překáží
nám, bude jistě překážet i ostatním. To,
co hyzdí náš dvorek, neudělá žádnou
parádu ani na obecním. Co dokážeme
zlikvidovat my, s tím si příroda nemusí
umět poradit. Co z toho vyplývá? Velkoobjemových i biokontejnerů bude dost,
nádoby na tříděný odpad taky máme,
sběrné dvory s jarem prodlužují otvírací dobu, hasiči nám jako každoročně
pomohou od železného šrotu. Černé
skládky jsou odrazem našeho černého
svědomí, z kterého si leckdo vrásky nedělá. Takže: Kdo bude nachytán, bude
tvrdě potrestán. O společném jarním
úklidu černé skládky zmizí. Proč bychom ale měli uklízet svinčík těch druhých? Ačkoliv zaměstnanci obecního
úřadu, včetně zastupitelů, již vytipovali
aktivity i lokality spojené s jarním úklidem Lysolaj, možná máte další nápad.
Navrhněte!

Anketa měsíce

paní Drahomíra Špilarová

Fotografická soutěž
Vítězná fotografie Hany Císařové na jarní téma. Gratulaci posíláme do Lysolajského údolí.
Téma na měsíc duben:
Velikonoční zvyky.
Těší nás velký zájem vás fotografů-amatérů
o tuto rubriku. Fotografujte a své snímky
přineste nebo pošlete na úřad naší městské
části.

Tolik krásných stromů spjatých s historií naší obce máme, ale jeden je ve
vašich očích přece jen ten nej. Vítězem naší ankety „o památný strom“
se podle očekávání stal Buk lesní červenolistý, krasavec ze školní zahrady.
Otázka na duben:
Zajímáte se o aerobic, jógu, zumbu, pilátes apod.? Uvítali byste večerní cvičení
v Lysolajích?
Pište na e-mail:
umc@praha–lysolaje.cz
nebo na adresu:
ÚMČ Praha–Lysolaje,
Kovárenská 8/5,
165 00 Praha–Lysolaje
nebo telefonujte:
na tel. č.: 220 921 959

Lyžařský výcvikový kurs naší ZŠ
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