Lysolajský
zpravodaj
Dvojčíslo MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
do Lysolaj nám opět dorazilo jaro. Rád
bych vás pozdravil v tomto krásném období roku, kdy se příroda probouzí a nám
se tak v Lysolajích začínají opět zelenat
stráně, rozkvétat stromy a začínají hnízdit ptáci. Začali jsme s jarním úklidem
na zahrádkách i na obecních pozemcích
a komunikacích. S jarem jsme pro vás
nechali nainstalovat další nové lavičky
a přibyly i odpadkové koše. Začali jsme
s rekultivací plochy bývalých zahrádek
za školou, zaměstnává nás i jarní údržba zeleně, pokládání nových chodníků
na hřišti u studánky a příprava blížící
se Slavnosti květů. Předtím se však jistě
ještě všichni sejdeme při jarním úklidu
obce, velikonoční dílně nebo petanque
turnaji.
Mám na srdci také jednu závažnou
věc, kterou bych vám rád tímto prostřednictvím sdělil.
Na podzim loňského roku jsme byli
požádáni primátorem hlavního města
Prahy o připomínky a návrhy ke zjednodušení správy Prahy. Praha se v současnosti skládá z 57 městských částí, tedy
z 22 tzv. velkých číslovaných a 35 malých,
označených vždy jménem. Lysolaje patří
se svými 1400 obyvateli k těm malým.
Všechny městské části vykonávají svoji
samosprávu a v přenesené působnosti pak
vždy také některé oblasti státní správy.
V souvislosti s úvahami o zefektivnění
správy Prahy se začalo také vážně hovořit o možnosti řušení městských částí
a jejich slučování s těmi většími.
Dle slov pana primátora je odhad
úspory nákladů při redukci městských
částí z dnešních 57 až na možných
15 městských částí cca 50 milionů korun.
Jen pro přehlednost uvádím, že v roce
2012 má hl. m. Praha plánované výdaje
ve výši 43 miliard Kč. Jde tedy o případnou úsporu 0,1 % !
Případné rušení a slučování městských
částí tedy vypadá spíše jako politické rozhodnutí než praktická a úsporná volba.
V mnoha menších městských částech se
zatím stále nacházejí rozvojové zakonzervované zóny, starostové jsou zde většinou
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bez politické příslušnosti, takže politické
strany zde mají minimální vliv na chod
samospráv. Při zrušení některých městských částí by se Praha také zbavila problémů s odmítavými postoji některých
samospráv vůči výstavbě nové letištní
dráhy, jižní variantě severozápadní části
pražského okruhu, umístění skládky či
jiných.
Díky této hrozbě jsme se začali jakožto
starostové malých městských částí od podzimu minulého roku scházet na pravidelných setkáních. Tato setkání se ukázala být
nejen praktickými z důvodu hájení společných zájmů, ale i vzájemného poznávání
a předávání si zkušeností v různých oblastech společných záležitostí.
Mnoho z nás starostů považuje za základní nástroje ke zefektivnění chodu
hl.m. Prahy posílení decentralizace. Čili
svěření více kompetencí do rukou městských částí. Dále jasné nastavení pravidel
na financování městských částí a možnost spolurozhodování o územním plánu
na území městské části.
Považujeme za potřebné znovuobnovení sněmu starostů jako zvláštního orgánu
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hlavního města. Zastupitelstvo naší městské části schválilo požadavek na obnovení sněmu starostů na svém zasedání dne
7. 12. 2011.
Problematikou zefektivnění správy
Prahy se zabývali starostové malých
městských částí i na společné schůzce
s primátorem hl.m. Prahy. V pracovní
skupině, která byla za tímto účelem sestavena a kterou vede pan radní Mgr.
Lukáš Manhart, je vedle odborníků na
veřejnou správu a ekonomů i jeden zástupce malých městských částí. Necháme se tedy překvapit závěry a výsledky
šetření. Rozhodně vám mohu slíbit, že
udělám osobně vše pro to, aby Lysolaje
zůstaly samostatnou městskou částí. Aby
se Lysolaje, založené již v roce 1227, nestaly jen jakousi součástí Prahy 6 a aby
Lysolajští měli nadále svoji radnici, která
bude vždy hájit jejich zájmy.
Rád bych vám popřál krásné Velikonoce, přemíru jarního sluníčka a hodně
radosti z našich zelených Lysolaj. Dovolte mi, abych vás zároveň pozval na naše
kulturní akce tohoto jara!
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Foto: Michaela Zdražilová
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 7. 3. 2012 zasedalo Zastupitelstvo
městské části Praha – Lysolaje.
• Zastupitelstvo schválilo zřizovací
listinu Místní knihovny Lysolaje. Předpokládáme, že naše knihovna bude od
1. května zpřístupněna pro veřejnost
v prostorách úřadu naší městské části,
a to každou středu od 16:00 do 18:00 hodin. Provozní doba bude případně upravena na základě požadavků občanů.
Stále můžete nosit knihy z domácích
knihoven k doplnění našeho knižního
fondu.
• Zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Praha – Lysolaje tak, aby odpovídala novým potřebám a legislativě.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo položení
betonové dlažby na petanquovém hřišti.
Vzniknou zde tedy přístupové chodníky
a dlažba bude taktéž položena pod cvičebními stroji, tak, aby byly využitelné
i za srážkově vydatných dnů. Návštěvníci se již nebudou muset za mokra brodit
bahnem. Doufáme, že se tak zvýší atraktivita a využitelnost hřiště, které si již získalo oblibu.
• Zastupitelstvo schválilo zrušení bývalých
zahrádek "Kaménka" v rokli za základní
školou a schválilo revitalizaci tohoto území
(viz anketní otázka tohoto čísla). Žádáme
vás, abyste se zapojili a svými nápady přispěli k vytvoření celkového obrazu tohoto
dlouhodobě zanedbávaného prostoru tak,
aby vznikla upravená relaxační plocha.
Rádi bychom do Slavnosti květů (12.
5.) připravili studii tohoto území. Při příležitosti Slavnosti květů bude městská část
Praha – Lysolaje prezentovat lysolajské

Zprávy ze školy
a školky
Zprávy ze školy
Jak jsem slíbila v minulém článku, seznámím vás s akcemi, které se udály v naší škole od poloviny ledna do počátku března.
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vize budoucnosti, kde bude i tato studie
uveřejněna k připomínkování občany.
• Dalším územím, kterým se zastupitelstvo vážně zabývá je prostor bývalé
pískovny nad ulicí Laťka. Probíhají jednání s majitelem sousedních pozemků
o vybudování sportovního areálu, který
by zasahoval i na obecní pozenky. Zastupitelstvo tak ustupuje od záměru závozu
a terénních úprav těžebního prostoru
a upřednostňuje uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky za účelem zbudování
sportoviště, jehož součástí by bylo fotbalové hřiště, kurt na volejbal, basketbal
a tenis. Vznikla by zde i rovná plocha,
která by svými prametry byla uzpůsobena pro výcvik a soutěže našich hasičů.
O průběhu jednání a budoucí podobě
areálu vás budeme průběžně informovat
a studie bude taktéž představena u příležitosti Slavnoti květů.
• Sdružení dobrovolných hasičů Lysolaje
letos oslaví 120 let své existence. V září tohoto roku sdružení plánuje velkou oslavu
této události za účasti veřejnosti i okolních
hasičských sborů. Ačkoliv má SDH Lysolaje velmi dlouhou historii a jeho aktivita
přesahuje rámec naší městské části, přesto
dodnes nemá vlastní zástavou, na kterou by
mohli být naši hasiči náležitě hrdi.
U příležitosti pořádání oslav letošního
výročí se SDH rozhodlo konečně vytvořit
vlastní prapor se znakem. Návrh praporu
byl odsouhlasen členskou schůzí SDH
Lysolaje v lednu tohoto roku.
Zastupitelstvo Městské části Praha
– Lysolaje se usneslo přidělit sdružení
grant jakožto dotaci na pořádání oslav
spojených s výročím založení. Na zhotovení hasičské zástavy složené z praporu,
žerdi, stojanu, vyšívaných rukavic a popruhů pro vlajkonoše přispělo Letiště
Praha.
13. ledna se do školy přišli podívat předškoláci z Mateřské školy Lysolaje, aby si
prohlédli prostředí, kam budou od září
chodit. 17. a 18. ledna a v náhradním termínu 9. února probíhal zápis do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo v Lysolajích dosud
nevídaných 52 dětí, což opět potvrzuje
rostoucí zájem o naši školu. Zatím bylo vydáno 49 rozhodnutí o přijetí, z tohoto počtu vyplývá, že od září budou otevřeny dvě
první třídy. Celkový počet zapsaných dětí
se ovšem ještě upřesní po dořešení žádostí
o odklad a doložení dokladů u dětí mladších šesti let.
6. třída se vypravila 19. ledna do kina
Světozor, aby zde shlédla dokumenty
Dětský svět. Tyto dětské filmy se zabývaly dyslexií a problémy dospívajících. 31.
ledna vypukl dlouho očekávaný okamžik,
a to předávání vysvědčení. Jednotlivé třídy

• Jistě jste si všichni všimli zvýšené aktivity hlídek dopravní policie v ulici Lysolajské údolí, které zde provádějí měření
rychlosti a kontrolu vozidel. Od začátku
roku 2012 zde proběhlo 15 kontrol, při
nichž bylo přistiženo 183 řidičů, kteří
překročili povolenou rychlost. Se 148
z nich bude zahájeno správní řízení. Kontroly rychlosti budou nadále pokračovat
a doufáme, že tyto akce PČR povedou
k vyšší bezpečnosti na lysolajských komunikacích.
• Po dlouhou dobu jsme se zabývali
konceptem návrhu nového územního
plánu a poctivě připomínkovali všechny
sporné body tak, aby Lysolaje nebyly
v budoucnu ohroženy např. masivní výstavbou a zůstaly tak i nadále enklávou
klidu obklopenou zelení. Tento koncept
má v současnosti podobu "Návrhu nového územního plánu HMP" a dle platné
legislativy by měl být dále finalizován
a schválen Zastupitelstvem HMP. Vypadá to, že se však nové vedení pražské radnice rozhodlo jít jinou cestou.
Dle informací pana náměstka primátora RNDr. Tomáše Hudečka by měl
současný územní plán, který je platný
do roku 2015, nahradit tzv. Metropolitní
plán. Jeho cílem je stanovení maximální
zátěže území, ochrana nezastavitelných
území či např. snaha o návrat bydlení do
centra Prahy, ale též omezení počtu projednávaných změn územního plánu. Nad
tvorbou metropolitního plánu budou pod
sjednocujícím označením Ozvučná deska bdít nejen urbanisté a architekti, ale
i památkáři, zástupci občanských sdružení
a další. Věřím v jejich erudici, zdravý
úsudek a smysl pro kontext. Aby naše
zem a naše Lysolaje byly místem, kde se
nám bude dobře bydlet.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

si předávaly tento dokument na velmi zajímavých místech, posuďte sami. 1. a 3. třídu
obklopoval majestát Vladislavského sálu
na Pražském hradě. Žáci 2.A i 2.B dostali
vysvědčení od Hurvínka, neboť navštívili
Divadlo Spejbla a Hurvínka. 4. třída strávila tento den v mateřském centru Rybička.
5. třída sice zůstala v prostorách školy, ale
pojala den netradičně, byl vyplněn různými hrami a procházkou po Lysolajích. Žáci
6., 8. a 9. třídy se před velkou zimou ukryli
na lodi Elektronem na Vltavě. 7. třída prozkoumala tajuplné Muzeum alchymistů
a mágů. Více se o prožití tohoto dne dozvíte z článků dětí z jednotlivých tříd.
Škola se zapojila do ekologického projektu pořádaného Letištěm Praha a první
únorový den obohatil výuku interaktivní
program na téma odpady. Žáci se seznápokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

mili s druhy odpadů a jejich správným
tříděním. Samotné třídění si na závěr
přednášky mohli formou hry i vyzkoušet. 3. února byly pololetní prázdniny. Po
prodlouženém víkendu se ihned vydala
5. třída na exkurzi do Národního divadla
a na Staroměstskou radnici, kde jim byl podán výklad o těchto význačných místech.
8. února byl uspořádán pro 1., 2. A i B
a 3. třídu Magical concert, kde se formou
písniček prezentovaných rodilou mluvčí
seznamovali s anglickým jazykem. 8. třída
zavítala 9. února na Pražský hrad, aby si
prohlédla chrám sv. Víta, Vladislavský sál
a Obrazárnu Pražského hradu, kde se žáci
inspirovaly vystavenými obrazy pro hodiny výtvarné výchovy. 10. února se formou
besedy mohli žáci 5. až 7. třídy dozvědět
mnoho zajímavého o životě v Bolívii. Paní
inženýrka Miluše Svobodová jim povyprávěla o životě v chudinských čtvrtích a na
vesnicích, kde sama pobývala, dále poznali
různé bolívijské rituály, zaměstnání a zdejší školy. Od 13. do 19. února nabírali žáci
síly při jarních prázdninách. Po návratu
z prázdnin proběhla 21. února ve 4. a 5. třídě další ekopřednáška pořádaná Letištěm
Praha na téma hluk. Zábavnou formou her
a soutěží seznamovala přednášející s problematikou hluku, s jeho škodlivostí a dalšími dopady na člověka, se snahou bojovat
proti hluku, jaká opatření činí proti hluku
Letiště Praha apod. Druhý den proběhla
na 2. stupni beseda s Janem Červenkou,
šéfredaktorem časopisu Speed, o významu
vzdělání. Pan Červenka žáky seznámil se
svou životní cestou, která ho dovedla až
na pozici šéfredaktora, vysvětlil, co vše mu
poskytla škola, aby svého cíle dosáhl. Na
závěr besedy kladli žáci zvídavé otázky,
a pokud pozorně poslouchali, mohli vyhrát
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i model automobilu, což se podařilo Tomáši Kubošovi z 9. třídy. 24. února se vydala
5. třída na průzkum tropických a subtropických skleníků ČZU, zde mohli spatřit
rostliny, které u nás běžně nerostou. Poznali např. kakaovník a jeho plody, dále různé
druhy citrusů, keř pistácie, rostliny vanilky
a skořice. Ve dnech 28., 29. února a 1. března zavítala 1. třída, 2. A i B, 3., 4. a 5. třída
na výstavu „Z Lysolaj až na konec světa“
výtvarného kroužku v hasičské zbrojnici.
Práce dětí byly inspirovány různými místy
na zeměkouli. Pod vedením paní Aleny Zavadilové si též děti připravily maorský válečný tanec haka a vystoupení malajských
válečníků.Všechny třídy si výstavu i představení velmi pochvalovaly. 29. února také
odstartoval ve 3. třídě plavecký výcvikový
kurz, který potrvá do 2. května. Mezi třeťáky není žádný neplavec, ale všichni si rádi
své plavecké umění zdokonalí.
Na přelomu února března probíhal lyžařský výcvikový kurz ve Strážném v Krkonoších. Kurzu se účastnilo 25 žáků z 5. až 9.
třídy, ubytovali se stejně jako loni v Penzionu U Kostela. Lyžaři byli rozděleni do dvou
družstev, jejich výkony byly vyrovnané.
V průběhu týdne naprostá většina zvládla
bravurně carvingový oblouk a po našem
prvním družstvu s respektem pokukovali
i ostatní lyžaři na svahu. Během pobytu na
horách se jim vážnější úraz vyhýbal, ale bohužel je pronásledovala vysoká nemocnost.
Přesto si lyžování na sjezdovkách ve Strážném a jednodenní výlet do areálu Bubákov
velmi užili. Na závěr kurzu byl uspořádán
závěrečný závod, naším nejlepším slalomářem se stal Jakub Matyáš z 5. třídy.
1. března se žáci 3. až 6. třídy vydali na
vtipně pojaté divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Hra pojednávala
o dětech, které se rozhodly zahrát si tajně
na půdě tuto pohádku. V rolích malých

dětí ovšem vystupovali dospělí herci, kteří měli skvěle nastudované dětské pohyby, mluvu i další projevy jejich chování.
3. března vystoupila část školního pěveckého sboru na vítání občánků v Lysolajích.
Nejmenším obyvatelům této městské části
naši žáci zapěli čtyři písně, za což získali
sladké odměny.
Za dva uplynulé měsíce se toho v naší
škole událo opravdu mnoho, jak jste si
sami mohli přečíst, a mnoho dalších akcí
naše žáky v blízké budoucnosti očekává,
ale o tom vás budu zase informovat až
v příštím vydání Lysolajského zpravodaje.
Jana Plechingerová

Zprávičky ze školky

V pátek 13. ledna jsme navštívili s budoucími školáčky první třídu, aby děti měly představu, jak to ve škole vypadá při vyučování.
Paní učitelka Mikolášová připravila pro
naše děti různé úkoly, které všechny děti
dobře zvládly a už se těší na to, až budou
samy prvňáčky.
Ve čtvrtek 19. ledna se ve školce uskutečnilo hudební představení „Zimní písničkál“,
při kterém si děti zahrály na hudební nástroje a zazpívaly. Další divadélko jsme shlédli
na konci února a byla to pohádka H. Ch.
Andersena „O statečném vojáčkovi“.
V únoru se práce s dětmi točila nejvíc kolem příprav na Masopust. Děti si malovaly
masky, pekly tyčinky z listového těsta, které
samy válely, vykrajovaly i dochucovaly a naučily se spoustu nových písniček o řemeslech. Ve svých krásných maskách jsme se
všichni, děti i my dospělí, vydali do školy,
kde děti zazpívaly dvě písničky a nabídly
pohoštění svým kamarádům z první třídy.
Také jsme zašli za panem starostou, kde si
děti na oplátku pochutnaly na domácím
perníku.
V úterý 28. února jsme s předškolními
dětmi navštívili Národní galerii – program
Rozrostliny. Byl to velice zajímavě připravený pořad, kde měly děti možnost kreslit,
vytvářet květy a rostliny z papíru a na skleněných plastikách se naučit vnímat krásu
skla, jeho formu, barevnost a nacházet podobnost s živou přírodou.
Měsíc únor nám rychle utekl a už máme
březen. V úterý 6. března proběhl ve školce
Den otevřených dveří a na naši školku se
přišlo podívat celkem 29 dětí s maminkami
a jedním tatínkem.
Hned druhý den jsme ve školce přivítali
dva krásné pejsky Borůvku a Fidorku. Byli
to speciální canisterapeutičtí psi, na kterých jejich „páníček“ vysvětlil dětem, jak
se mají správně chovat k pejskům, zejména
těm cizím, jak se mají starat o ty své, aby se
jim dobře dařilo, a jak psi pomáhají lidem.
Byl to velmi pěkně připravený pořad a doufejme, že si z něho děti odnesly důležité
poznatky a informace.
Denisa Vranová
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Jak jsem prožila vysvědčení

Když jsem přišla do školy, byla jsem nervózní. A když jsem
dostala úkol, co si myslíme, co dostaneme, tak jsem napsala 2
z matematiky. A pak jsme šli na autobus. A jeli jsme do divadla.
Tam to bylo moc hezké. A pak nás usadili na místa. A najednou
se vytáhla opona. A bylo to moc napínavé. Nakonec to všechno
dobře dopadlo. A pak přišlo překvapení Mánička a Hurvínek.
A pak nám paní učitelka předala vysvědčení. A jeli jsme domů.
Denča Svobodová, 2. A

Návštěva Pražského hradu

Koncem ledna 2012 jsem se třídou navštívil Pražský hrad. Prošli jsme Vladislavským sálem a tam jsme se podívali na české
korunovační klenoty, které se skládají ze Svatováclavské koruny,
královského jablka, královského žezla a korunovačního pláště.
Pravé korunovační klenoty jsou však uzamčeny a klíče od nich
má 7 strážců klenotů. Každý z nich má jeden klíč.
Dále jsme si prohlédli obrazy s portréty našich českých králů. Mezi nejznámějšími českými králi byli Vladislav II., Přemysl
Otakar II., Jan Lucemburský, Karel IV., Jiří z Poděbrad, Ludvík
Jagellonský, Rudolf II. a Marie Terezie. Celkem těchto králů
však bylo více.
Při této návštěvě nám paní učitelka rozdala pololetní vysvědčení. Tato návštěva se mi velice líbila, nejvíce mě zaujaly korunovační klenoty.
Jakub Kliner, 3. třída

Předání pololetního vysvědčení

31. ledna jsme přijeli do mateřského centra "Rybička". Dva mí
spolužáci, kteří do tohoto klubu chodí, nám zahráli stínové divadlo, které bylo o princezně a princi. Moc se mi to líbilo. Když
skončilo představení, tak jsme dostali vysvědčení
Poté jsme podnikli koloběžkový závod. Dopadl vskutku dobře, skončila jsem na čtvrtém místě. Měla jsem z toho dobrý pocit a jsem ráda, že jsem se mohla závodu zúčastnit.
Moc se mi to líbilo.
Johanka Bubáková, 4. třída

Netradiční předávání pololetního vysvědčení

Předávání vysvědčení probíhalo na lodi Šumava, ale to trochu
předbíhám. Nejdříve jsme byli v Praze u Vltavy a vydali se na
loď Elektronem. Výklad kapitána byl moc zajímavý. Poté jsme

šli na loď Šumava. Tajně jsem doufal, že i s ní poplujeme po
Vltavě, bohužel byla rozbitá. Proto jsme dostali vysvědčení na
stojící lodi. Po rozdání vysvědčení někteří jásali, jiní zuřili. Nakonec jsme se společně vyfotili, a pak hurá domů.
Jan Houška, 6. třída

Vysvědčení na Šumavě

Dne 31.1. jsme si šli předat vysvědčení na loď Šumavu. Vyrazili jsme v po osmé hodině z Dejvické a jeli metrem na Staroměstskou, odkud jsme se vydali směrem k Vltavě. U Vltavy
jsme čekali poměrně dlouho, než jsme se konečně dostali do
Elektronema, lodi, na kterou jsme se sotva vešli. Zde nám byl
podán podrobný výklad o lodích, Vltavě, Karlově mostu a dalších stavbách. Po projížďce jsme se vydali na loď Šumavu. Ta
byla poněkud větší. Kapitán té lodi nás po ní provedl, zašli jsme
do strojovny, kuchyně a kabiny kapitána. Potom jsme si sedli
ke stolům, přišla k nám paní učitelka a začala rozdávat naše
vysvědčení. Někteří by asi raději v tu chvíli zalezli pod stůl, ale
nakonec to nikdo neudělal. Když bylo vysvědčení rozdané, vydali jsme se domů.
Anna Kolářová a Aneta Koštejnová, 8. třída

S vysvědčením na výlet

V úterý 31. ledna se naše celá devátá třída shromáždila u metra
na Dejvické, odkud jsme se pod vedením našeho třídního pana
učitele Zahoře vydali směrem na Pražský hrad. Šli jsme rychlou
chůzí a celí zmrzlí vzdorovali, že už nikam neběžíme, ale když
jsme se octli na stejném místě, kde jsme si předávali vysvědčení
i na konci šesté třídy, byli jsme opravdu rádi. Pomalu vysvitlo
ranní slunce a nám se naskytl překrásný výhled na Prahu. Věže
a střechy krásných starých budov se vynořovaly z mlžného oparu, kterým prosvítaly sluneční paprsky. Na Malostranské si nás
převzal pan učitel Moudrý, který s námi šel pod Čechův most,
kde jsme nasedli na menší prosklenou loďku jménem Elektronem, která má na elektrický a solární pohon. Pan kapitán nám
udělal zajímavý výklad, ze kterého jsme se například dozvěděli,
že pod Karlovým mostem je jen kolem metru vody. Podjeli jsme
Čechův, Karlův a Mánesův most a užívali si jedinečný výhled na
Hradčany a jim dominující Pražský hrad. Rozešli jsme se opět
na Dejvické. Výlet se nám všem opravdu líbil a užili jsme si ho.
Petra Veselá, 9. třída
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Sbor dobrovolných hasičů

Životní jubilea
březen 2012

Vážení a milí spoluobčané, zima už nám
pomalu, ale jistě odchází a dává stále
více prostoru jaru, které se k nám přibližuje stále odvážnějšími krůčky. Tento čas
nám přináší spoustu radosti,ale též velké
množství starostí, a to zejména zahrádkářům, kteří se snaží své pozemky zvelebit
a zkrášlit. Nezapomínejte proto, že odpady
a nepotřebné věci nepatří do volné přírody,
nýbrž do popelnic a kontejnerů k tomuto
určených a staré železo budeme 31. března
svážet, tak jako každý rok, v rámci úklidu
naší obce. Ještě bych vás chtěl upozornit
na vypalování staré a suché trávy. Nejen že
je vypalování zakázáno, ale v mnoha případech se vymkne kontrole a nezřídka mívá
neblahé důsledky nejen pro dotyčného,
ale i pro jeho okolí. Jako takový neblahý
a katastrofální příklad musím zmínit událost, která se stala v sobotu 10. března na
Slovensku, kde od vypalování trávy vyhořel
hrad Krásná Horka.
Naše jednotka je stále připravena k výjezdu a v letošním roce máme za sebou již

dva zásahy. Poprvé jsme zasahovali v Kladenské ulici v Praze 6 v neděli 19. února.
Jednalo se zde o zatopený sklep v hotelu,
který jsme za pomoci několika čerpadel
odčerpávali. Náš druhý zásah byl v pondělí 5. března v nočních hodinách. Na žádost hasičů středočeského kraje jsme byli
vysláni operačním střediskem do Roztok
u Prahy k požáru větší chaty. Zde jsme
zasahovali společně s profesionálními
a dobrovolnými jednotkami z Roztok,
Prahy, Suchdola a Hostivic.
Tak jako všechny i nás ted čeká mnoho
příprav spojených s jarem. V brzské době
nás čeká již zmiňovaný sběr železného
šrotu a dále velikonoce, přípravy na závodní sezónu, Slavnosti květů a co je pro
nás nejdůležitější, také oslavy 120. výročí
založení našeho sboru, které se budou konat letos v září,ale jejich přípravy jsou již
v plném proudu.
Velitel JSDH Lysolaje
Pavel Peprníček

pan Miroslav Vidner
nar. 31. 1. 1937 – 75 let
paní Růžena Nývltová
nar. 3. 2. 1921 – 91 let
paní Zdenka Novotná
nar. 16. 2. 1942 – 70 let
paní Alena Poupová
nar. 18. 2. 1932 – 80 let
paní Bohuslava Majerová
nar. 24. 2. 1926 – 86 let
paní Miloslava Valtrová
nar. 25. 3. 1926 – 86 let
pan Jiří Chrbolka
nar. 26. 3. 1937 – 75 let
paní Božena Jakoubková
nar. 27. 3. 1937 – 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Rozloučení
Prof. ing. Otomar Kvěch, CSc.
zemřel ve věku nedožitých 89 let
paní Drahomíra Špilarová
zemřela ve věku nedožitých 86 let

Jarní úklid
se v naší MČ uskuteční

Organizátoři akce Miss Agro jako
omluvu za těžkosti způsobené konáním této soutěže připravili
na 1. června pro občany Lysolaj
dětský den.
Součástí oslav Dne dětí bude např.
loutkové divadlo, kurz první pomoci
či výtvarná dílna.
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME
DO PARKU U BYTOVÝCH DOMŮ
VÝHLEDY III!

Pospěšte si, řádný termín platby
poplatků za psy vyprší 31. března.
Pokud si neohlídáte termín, máte
možnost zaplatit na ÚMČ ještě v průběhu dubna. Opozdilci budou mírně
pokáráni.
Majitelé psích miláčků (rozuměj
ti, kdo ignorují i zákonnou povinnost
psa řádně přihlásit) obdrží upomínky
a výzvu, aby dali své záležitosti do pořádku.

Nemáte ještě zaplaceno za pronájem pozemků?
Dne 31. 3. 2012 by měly být uhrazeny veškeré platby za pronájem obecních
pozemků, většinou přiléhajících k vašim nemovitostem a zahradám. Pokud jste
nechali placení na poslední chvíli, pospěšte na úřad naší městské části. Opozdilci
mají možnost dlužné částky uhradit ještě v průběhu dubna,
poté obdrží písemnou upomínku.

v sobotu 31. března 2012.
Sraz dobrovolných účastníků

je v 9:00 hodin
u samoobsluhy.

Zajištěno bude samozřejmě
občerstvení.

Všichni jste srdečně zváni.
Společně za lepší vzhled
naší obce.

Velkoobjemové kontejnery
10. 4. 2012 stanoviště ul. Lysolajské údolí u č.p.115/33, ul. Hřebenová u čp. 181
15. 5. 2012 stanoviště ul. Dolina, otáčka
MHD
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tip na výlet
Strahovský klášter a okolí

Už podvakráte jsme s podívali na pražské Hradčany, myslím, že do třetice je
všeho dobrého – pojďme ke Strahovskému klášteru, přesněji ke Klášteru královské kanonie premonstrátů na Strahově.
Ale vězte, že vás nebudu unavovat návy
a daty a jmény. Uděláme letem světem
historický exkurz, pak se podíváme do
klášterního pivovaru a nakonec se seznámíme s jedním z podivínských zdejších
krčmářů, Krobiánem.
Strahovský klášter sestává ze dvou kostelů, kláštera, knihovny, správcovských
a hospodářských budov, zbudovaných na
místě, kde za pradávna byly podle jedněch „peleše loupežníků“, podle druhých
tam, kde bývala stráž chránící poutníky
přicházející do Prahy za obchodem (odtud jméno Strahov). Založit ho nechal
pozdější král Vladislav II. pro řád premonstrátů, který nedlouho předtím vznikl ve Francii. Se stavbou se začalo roku
1143 – a pak už jsou to jen samé požáry,
husiti, nové budování a práce, zařádila si
tu renesance, baroko, Švédi (ti ukradli co
mohli, hlavně půl milionu zlaťáků hraběte Šlika), když byly v klášteře Bavoři, stříleli na něj tu Francouzi, tu Rakušané...
člověk se diví, že tu dneska vůbec něco
stojí. Snad při klášteře stál sám svatý
Norbert, zakladatel premonstrátského
řádu, jehož ostatky sem byly přeneseny
z Magdeburku, kde roku 1134 skonal.
A abych nezapomněl – slavná knihovna, ta pochází z let 1782–3.
U brány do kláštera vás jistě zaujme
kaple svatého Rocha, využívaná dnes
jako výstavní prostor. Poručil ji postavit
Rudolf II. v letech 1603-12 jako dík za
zažehnání morové rány (r. 1599) – nu,
na to jak je malá ji stavěli dost dlouho.
K ní se váže pověst, že jednomu sedlákovi onemocněla kráva, on si vzpomněl na
patrona dobytka sv. Rocha, i odtáhl ji do
kaple. Jakmile překročila její práh, pošla.
Kaple pak musela být odsvěcena a znovu
vysvěcena.
A do třetice je tu opatský chrám Panny
Marie, který byl v jádře románskou bazilikou z 12. století.
A kdo už má dost památek, ať se
u schodiště na Pohořelec zastaví v muzeu miniatur. Mají tam nejmenší knihu
na světě, ani ne centimetr velkou, nebo
třeba okovanou blechu!
Ale pojďme už raději k pivovaru.
V červenci 1629 opat Kašpar Questemberk rozhodl o stavbě nového pivovaru. Stavbou byl pověřen dvorní zednický
mistr Melchior Meer, Švýcar původem,
malostranský občan (+ 1648), a tesařský
mistr Hans Tach. Jednalo se o značně
rozsáhlý objekt, v němž se pivo zprvu
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nevařilo. Navíc ho roku 1648 poškodili
Švédové.
Roku 1659 byl však pivovar opraven
a zprovozněn a fungoval až do roku 1697,
kdy vyhořel. Obnoven byl po dvou letech,
k dalším adaptacím docházelo později.
Roku 1873, tedy v době, kdy byl nájemcem hospody Václav Mašek řečený
Grobián, se v premonstrátském pivovaru
uvařilo 4346 hektolitrů piva.
Nejslavnějším pražským grobiánem
byl Václav Mašek, řečený Krobián. Žil
v letech 1807 – 1874 a byl původním povoláním bednářský mistr ve smíchovském
pivovaře. Proslul v premonstrátském pivovaru, kde jako šenkýř působil několik
desetiletí a odkud vešel ve známost nejen
po okolí, ale po celé Praze.
Strahovský klášterní pivovar patřil
k velmi malým podnikům svého druhu. V šedesátých sedmdesátých letech
19. století se v něm vařívalo piva pouze
tolik, aby uspokojilo potřebu mnichů
z kláštera a jejich deputátníků. (V letech
1873–4 byl jeho výstav cca 4350 hektolitrů.)
Krom šenkování Krobián pivo sám
vařil. Navíc využívali mniši jeho služeb
i v klášterních sklepích. Udržoval zásoby vína a dodával je na tabuli při hostinách, jichž prý bývala v klášteře hojnost,
zvláště za opata Zeidlera. Krobián také
vydával v poledne a večer v šalandě, což
byl pivovarský čeledník, pivo pivovarské
chase a klášterním deputátníkům, k nimž
patřili mimo jiné i chovanci špitálu Na
Pohořelci, klášterní zřízenci a penzisté,
kterým onen útulek skýtal doživotní zaopatření anebo aspoň obydlí.
Mistr bednář nedělal se svými hosty
žádné velké cavyky a ze svého způsobu
chování v šalandě se nevymanil ani jako
hostinský ve vlastním lokále. Grobiánství
se mu stalo zvykem a druhou přirozeností, nebyl jiný ani doma ani v klášteře mezi
kněžími, jimž uměl účinně opáčit, když se
s ním pokoušeli žertovat. Spisovatel Karel
Ladislav Kukla charakterizoval strahovského Krobiána ve zkratce jako šenkýře
morouse, jenž bez okamžitého zaplacení
ani milionáři piva nenalil, jenž se stále
s hosty haštěřil, je huboval a z hospody
vyhazoval. K němu se však právě pro jeho
podivínství lidé opřekot hrnuli.
Krobiána samého jeho poplularita příliš netěšila, zřejmě proto, že mu pak do
jeho hospody chodilo moc lidí – něco
nám to připomíná, že. Mašek měl ve zvyku zavírat už v devět večer, to proto, aby
si mohl zahrát karty, svého oblíbeného
maxla, ale jinde než u sebe. Nejmilejší
mu byla pivovarská hospoda U Nebeských na Pohořelci. Hlavně proto hledíval
své hosty zavčas vystrnadit a zvláště nevrle vítal návštěvníky, kteří přišli v pokročilejší hodině.

Strahovská knihovna

Kostel sv. Rocha

Strahov – průhled
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Strahovský klášter

Strahovský pivovar
Poručil-li si host dobrého piva u Krobiána, ten odsekl: To nemám! A když se
host optal jaké tedy má, odvětil: Strahovské! Tedy to, které sám vařil.

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
V neděli nenaléval pivo před desátou.
To se ještě na hosta osopil: „Byl jste
v kostele, ochmelko? Jazyk má vypláznutý a ještě se ani nemodlil!“ Navíc ve své
hospodě nestrpěl Krobián děti, ani v doprovodu rodičů.
Krobiánova poslední slova padla, když
ho přišel zaopatřit páter, ten nejžoviálnější, jehož jediného z celého Strahova
si aspoň jakžtakž vážil: „Ať mi vleze na
záda!“
Ještě v sezóně 1905-6 vystavil nájemce
a sládek Jan Řezníček 1824 hektolitrů pěnivého moku, pivovar byl potom zrušen.
V roce 1919 byl přestavěn na byty.
V letech 1959-63 byla v západní části
stržena klenba a část objektu byla přestavěna na velký sál s jevištěm pro Armádní
umělecký soubor.
Roku 1993 se uskutečnil první pokus
o rekonstrukci, druhá, už úspěšná, proběhla v letech 2000-1. Akciová společnost LEV v objektu zřídila restauraci
o několika sálech pro 400 lidí.
V květnu 2001 byl v bývalé kočárovně
zřízen minipivovar s kapacitou 1200 hektolitrů ročně.
První výstav se konal na svátek patrona
premonstrátů svatého Norberta 6. června
2001. Sládkem je pan Martin Matuška,
bývalý sládek od Fleků, který zaváděl minipivovary po celém světě (Dánsko, Anglie, Japonsko, Korea, Tunisko). Matuškovi nejsou v pivovarnickém světě neznámí,
spíše bych řekl, že jsou spíš proslulí.
Rodina má i svůj pivovar v Broumech na
Křivoklátsku.
fefík
(zdroj Milan Polák a Karel Altman)

Vážení lysolajští pejskaři,
po delším čase jsem se rozhodl upozornit na několik věcí, které trápí jak místní úřad
zde v Lysolajích, tak řadu místních občanů a tím pádem potažmo i mě. Krátká, ale
tuhá zima skončila, dny se prodlužují a tím se budou prodlužovat i vaše vycházky
s vašimi domácími mazlíčky.
A zde nastává onen problém. Zatímco vy se kocháte nastávajícím jarem a proměnami přírody, váš pejsek si ulevuje k vaší radosti a své spokojenosti, ale vám je naprosto
jedno KDE! Však on to někdo uklidí,vždyť za Vašeho Azora, Rexe, Bobinku atd. přece
platíte nehorázný poplatek celých 200 Kč, neboť je přihlášený na babičku, že? A zde
docházím ke druhému problému, tj. nepřihlášení psa do evidence zde na úřadu městské části, tudíž se vyhýbá řada z vás placení výše uvedeného poplatku, nemluvě o tom,
že velká část majitelů pejska zapomněla na povinnost mít mazlíka očipovaného!
No a za tím účelem mám k dispozici čtečku na tyto čipy a velmi jednoduchým
způsobem zjistím, zda jste tuto povinnost danou zákonem splnili. A věřte tomu, že
v daných případech není možné věc řešit domluvou, ale pouze a jedině blokovou pokutou, případně ve správním řízení
A zrovna tak, když někoho při svých pravidelných, častých a dlouhých pochůzkách
„načapu“, že se nad exkrementem svého psa tváří, jako že tam není, nebo že ten pes
na vodítku není jeho.
Vždyť stačí tak málo, být trochu tolerantní ke spoluobčanům, kteří psa nemají, ale
dost často si odnášejí na svých botách domů „dárečky“ po vašich pejscích.
Na závěr podotýkám, že jsem rovněž majitelem psa, čímž chci předejít poznámkám
o tom, že nemám rád psy a jde mi jenom o vybírání pokut. Ne, nejde. Jenom chci, tak
jako určitě valná většina z vás, aby zde v Lysolajích byl pořádek.
Strážník–okrskář 0837
Vít Bumbálek

Mateřské centrum Liška oslaví
v dubnu první narozeniny!!!

Scházíme se pravidelně v pondělí od 9:30
do 11:30 a ve středu od 9:00 do 11:45
hodin, přijďte se mezi nás podívat.
Zveme vás na Jarní bazar v Lišce
29.–30. 3.
Bazar jarního oblečení a věcí pro menší
i větší děti v hasičárně. Provětrejte doma
zásuvky a skříně a přijďte něco prodat nebo
si pořídit nějaké zajímavé kousky. Prodejci
najdou podmínky prodeje a dokument
k bazaru na www.mc-liska.cz.
Příjem věcí do bazaru:
29. 3. od 16:00 do 18:00 hodin
Prodej: 30. 3. odpoledne
od 15:00 do 18:30 hodin
Výdej: 30. 3. od 18:30 do 19:00 hodin
Jarní úklid s Liškou
Přidáme se 31. 3. k jarnímu úklidu
v obci, sejdeme se v 9 hodin před samoobsluhou. Připojili jsme se k akci ČSOP
„Ukliďme svět“. Rukavice a dobrou
náladu s sebou, děti vítány.
19. 4. Kolobraní – od 15:00 hodin
závody odrážedel a koloběžek
Rádi bychom s vámi oslavili první narozeniny Lišky na sportovní akci pro rodiny
s dětmi. Ve čtvrtek 19. dubna od 15 hodin
proběhnou závody ve dvou kategoriích –
odrážedla a koloběžky. Sejdeme se u dětského hřiště Lištička, promažte kolečka
a natrénujte nožičky.
Hudební škola Yamaha v Lišce
úspěšně pokračuje
Na začátku března jsme uspořádali
ukázkové hodiny Yamahy pro Robátka
(děti od 6 do 18 měsíců) a První krůčky
k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let.
Připravujeme ještě ukázkovou hodinu pro
Robátka, uvažujeme o odpolední hodině
pro předškolní děti, sledujte naše
webové stránky.
12. 5. Liška opět na Slavnosti květů
Přijďte se 12. 5. na Slavnosti květů podívat do naší Výtvarné dílny u pískoviště.
MC Liška o.s. – Lysolajské rodinné
centrum nejen pro děti

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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Přijďte podepsat petici!
Iniciativa 11starostů a petice „Za rozumný okruh Prahy“
Dne 2. února t.r. zahájila občanská sdružení ve spolupráci s několika starosty, včetně starosty Lysolaj, petiční akci „Za rozumný
okruh kolem Prahy“.
Petice je adresována ministru dopravy P. Dobešovi, středočeskému hejtmanu D. Rathovi a pražskému primátoru B. Svobodovi.
Klade si za cíl stručně seznámit veřejnost s aktuálním stavem přípravy Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severním
a východním sektoru a získat její podporu pro tzv. Iniciativu 11 starostů menších městských částí Prahy a středočeských obcí, kteří
společně předložili návrh Regionální varianty okruhu .
V současné době existují v různém stupni připravenosti 3 možné varianty trasování nedokončených částí okruhu, t.j. trasa dle
Středočeského územního plánu (ZÚR) schváleného v prosinci 2011, Regionální varianta 11 starostů z poloviny r. 2011 a trasa
naplánovaná v 60. letech za zcela jiných podmínek a okolností a obsažená v pražském územním plánu z r. 1999. Petice má přispět
k tomu, aby zodpovědné orgány a instituce provedly nezávislé odborné porovnání všech variant podle současných kritérií z dopravního, ekologického, ekonomického a územního hlediska. Takové hodnocení a porovnání by pak sloužilo pro výběr trasy nejlépe
odpovídající skutečnému veřejnému zájmu. Petice též apeluje na vytvoření celkové koncepce silniční dopravy v Praze a v pražské
aglomeraci.
Text petice, další informace a ohlasy tisku jsou Vám k dispozici na stránkách široké občanské Iniciativy Za rozumný okruh Prahy:
WWW.ROZUMNYOKRUH.CZ
Zde naleznete nejen petiční archy k vytištění, kontakty na členy petičního výboru, ale také cca 20minutový film, který byl k této
příležitosti natočen a videozáznam vyjádření zkušeného dálničního projektanta.
Text petice naleznete také na stránkách Městské části Praha – Lysolaje a také fyzicky přímo na Úřadu městské části Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, kde se můžete svým podpisem k petici připojit.
Děkujeme za Vaši podporu
Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány
JUDr. Petra Šubrtová, zastupitelka a členka petičního výboru pro MČ Praha-Běchovice
Ing. Petr Hlubuček, startosta MČ Praha-Lysolaje

10

ZA HUMNY
• Bubeneč si věru nemůže stěžovat, že
by zůstával stranou zájmu archeologů.
Nejprve se pod vozovkou Terronské
ulice našla kostra Tary, o kus dál v zahradě Rottovy vily ostatky „osoby neurčitého pohlaví“ a nyní záchraný výzkum
u Hoyermannovy vily ve Struhách, kde
má vyrůst rezidence kanadského velvyslance, přinesl další významný objev.
Čtyři nepravidelné paralelní brázdy
v celkové délce devíti metrů. Paralelní linie nelze pravděpodobně pokládat za rituální orbu; v tom případě by se jednalo
o nejstarší doklad pole na našem území.
Brázdy lze datovat do doby měděné, tedy
3800 až 3500 let před naším letopočtem.
(zdroj trj, Právo)

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
která loni ztratila oprávnění nakládat
s cennými papíry, jsou uloženy u ČSOB.
Jejich hodnota je zhruba 225 milionů
korun a splatnost příští rok. Podle mluvčího šestky Hofmana část špatně investovaných peněz už radnice dostala zpět.
(zdroj Právo)
• Největší porci z dvanáctimiliardového
rozpočtu hlavního města letos spolkne
tunel Blanka – 5,9 miliardy korun. 300
milionů padne na dostavbu bazénu na
Šutce, 225 milionů na dostavbu pavilonu
pro hrochy a slony v zoo. Na novou čističku, která by měla stát přes 6 miliard,
Praha nemá peníze a s unijními penězi
počítat nelze, neboť se Bruselu nelíbí
pronájem Veolii až do roku 2028. Praze
tak hrozí sankce, ta je však odmítá platit, neboť přístupovou smlouvu k EU, ve
které jsme se zavázali snížit množství
fosforu a dusíku v odpadních vodách na
evropské limity, nepodespalo město, ale
stát jako takový.
• Praha 6 pokračuje v boji s hazardem,
v první etapě se zruší ke konci roku 32
automatů, které fungují na základě povolení radnice, do tří let pak ty, které povolilo ministerstvo financí. Počet „jednorukých lupičů“ se výrazně snížil, v roce
2010 jich bylo 154, loni zůstalo jen 61.
V minulých letech měla městská část
z harazdu asi šest milionů, o které teď
přijde. (zdroj Šestka)

Knovizský pohozenec

• Odbor městského investora požádal
pražský magistrát o prodloužení stavebního povolení na tunel Blanka až do
31. prosince 2016! Zatím se předpokládalo, že zkušební provoz v tunelu bude
zahájen za dva roky. Zdá se, že o 37 miliardách, které měla Blanka stát, lze říci
jen – zlatý voči!

• Dvě dejvická divadla nabízejí nové inscenace, Dejvické divadlo uvedlo Ucpanej systém, který dramatik Daniel Majlin
napsal podle díla „Acid House“ Irvina
Welshe, autora proslulého Trainspotingu. Na sklonku roku byl kus předveden
v autorském čtení, premiéra byla 20. února a zahráli si Ivan Trojan, Václav Neužil,
Hynek Čermák, Jarda Plesl, Martin Myšička, Petr Vršek, Martin Pechlát, Jana
Holcová, Lenka Krobotová a také umělecký šéf Miroslav Krobot.
Režie se ujal hostující Martin Vajdička.
V únoru se DD podílelo na přímém přenosu jubilejního předávání cen Alfréda

• Roztocké zastupitelstvo schválilo přejmenování ulice Kuželovy po zesnulém
exprezidentu Václavu Havlovi. Po někdejším místním starostovi Bohumilu
Kuželovi se naopak pojmenuje ulice Baráčnická.
• Cenné papíry Prahy 6 a její správcovského společnosti SNEO, které radnice
poskytla společnosti Key Investments,

Ucpanej systém

Radoka, večer proběhl 25. února a diváci
jej mohli sledovat v České televizi. Novou
hru nabízí divákům také divadlo Semafor.
Libreto, hudbu i texty písní hudební komedie Levandule napsal osobně Jiří Suchý.
• Změna jména ruzyňského letiště už
zaměstnává i bookmakery. Můžete si
vsadit, že do července ponese jméno exprezidenta Václava Havla. V Tipsportu
v poměru 1:1,35 a u Fortuny 1:1,6.
• Na pulty knihkupectví přišla v minulých
týdnech kniha Zaniklý svět stříbrných
pláten (Po stopách pražských biografů).
Jejími autory jsou přední znalci této tématiky Miroslav a Jaroslav Čvančarovi.
Vydalo ji nakladatelství Academia. Není
zcela vyčerpávající, navíc majitelé Knihy
o Praze 6 se toho mnoho nového nedozví
(autor kapitoly byl jeden z bratrů Čvančarů), ale je to prní vlašovka na toto téma
a řekněme si popravdě, mapujeme-li minulost, kdy je kniha vlastně úplná, že?!
Navíc je třeba ocenit bohatou obrazovou
část publikace.
• Přívozy jsou stále oblíbenější formou
přepravy. Přívoz ze Sedlce převez loni 67
537 cestujících (předloni 50 tisíc), přívoz
z Podbaby 323 240 (předloni 199 tisíc).
• Průměrná mzda Pražanů vzrostla
o 42 korun měsíčně, čili činí 31.109 korun. Jde o nejpomalejší růst ve státě.

Nádraží Litovice Břve

• Ve středočeské Hostivici se chystá
další výstavba. Tentokrát tu chce podnikat nejbohatší Čech Petr Kellner
a jeho PPF Real Estate. Hodlá postavit
luxusní domy a golfové hřiště, což se
pochopitelně nelíbí některým obyvatelům místní části Břve, kteří mají strach
o svoji přírodní památku, tzv. Hostivické rybníky. Břve jako takové nemají ani
dvě stovky obyvatel, s novými domy
a viladomy by jich mohly mít až tisíc.
Kellner se snaží místní přemluvit slibem nových pracovních příležitostí
a chce dát do hostivické kasy 100 milionů.
fefík
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Anketa měsíce
Anketní otázka z prvního letošního
čísla Lysolajského zpravodaje vzbudila opravdu velký ohlas. Vaše nápady na možné využití sálu hasičské
zbrojnice jsou věru rozmanité, napříč
spektrem od nápadů realizovatelných
až po ty v rovině hudby daleké budoucnosti. Objevovala se témata jako
komunitní centrum, rozšíření služeb
Mateřského centra Liška nebo třeba
instalace ping-pongového stolu.
V letošním roce bude hasičská
zbrojnice částečně rekonstruována.
Budoucí programové zaměření dolaďujeme a o nových akcích vás budeme průběžně informovat.
Anketní otázka na měsíc březen
Dalším územím, k jehož konkrétnímu využití by se měli vyjádřit hlavně
sami obyvatelé Lysolaj, kteří budou
jeho nejčastěšími uživateli, je prostor
bývalých zahrádek za školou, zvaný
Kaménka.
Napište nám, jaké jsou vaše představy o budoucí podobě a využití této
lokality.
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Média Ámos 2012 – lysolajský učitel Tomáš Zahoř
Kdo má to štěstí, aby při základním vzdělávání "narazil" na toho nejlepšího kantora v Praze? Žáci naší základní školy.
Ačkoliv na nejvyšší příčku v úplném finále devatenáctého ročníku ankety Zlatý
Ámos nevystoupal, zcela jistě si to zasloužil. Aspoň takový je názor nejen žáků základní školy Lysolaje, ale i kolegů z pedagogického sboru a rodičů.
Finále sice nevyhrál, ale u novinářů ano.
Na základě jejich hlasování získal titul
Média Ámos.
Naše děti nominovaly svého učitele plným
právem. Nejen že umí učit, ale je to osobnost,
přirozená autorita, přímý inteligentní chlap,
nepostrádá nadhled, smysl pro humor. Navíc je invenční, nezatížený zkostnatělým
myšlením. Zkrátka Kantor ideál (tvůrci stejnojmenného filmu prominou).
"Nestavte si laťku zbytečně nízko" – tímto mottem motivuje třídní učitel deváťáků
naší základní školy své žáky. A úspěšně.

telefonní číslo:
220 921 959

Lysolajský zpravodaj
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:
27. 4. 2012 v nákladu 650 ks
uzávěrka 17. 4. 2012
periodikum je v evidenci
MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce.
Tisk zajišťuje
Falon, José Martího 31,
Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz

Marie Štědrá

DOBROTA NA březen
Velikonoční Jidáše

e–mail:
umc@praha–lysolaje.cz
adresa:
ÚMČ Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje

Ví o čem mluví. K povolání pedagoga
se rozhodl na základě své práce s dětmi
v době, kdy dělal táborového vedoucího.
Praktické zkušenosti z této pozice "doplnil" vysokoškolským vzděláním, dnes má
aprobaci chemie, přírodopis a za sebou
devět let úspěšné a tvůrčí práce. Vedle
výuky je i třídním učitelem, tedy průvodcem a rádcem, třeba při výběru střední
školy.
Děti ho milují, respektují, váží si ho a ctí
jako spravedlivou autoritu. A hlavně – pod
jeho vedením poctivě pracují. Na svých
znalostech, na sobě samých.
Jako rodič přiznávám – jsem ráda, že
odzvonilo nervózním dámám neurčitého
věku protežujícím pilné culíkaté holčičky.
Tomáš Zahoř je muž na svém místě. Vím,
opisovat se nemá, ale v tomhle případě –
opsat jak se vypracovat na nejlepšího učitele by nebylo ke škodě, spíš naopak.

Otevřeli jsme pro vás novou
PRODEJNU DOBRÉHO PEČIVA
na adrese: Lysolajské údolí 119,
Praha – Lysolaje.
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 6:30 až 18:00 hodin
sobota: 7:00 až 11:00 hodin
Ochutnejte naše denně čerstvé a výborné
pekárenské výrobky.

Pozor – změna
v jízdním řádu!
V nedávné době došlo ke změnám
v jízdním řádu na autobusových linkách č. 160 a 359, a to v obou směrech. Nové jízdní řády přinášíme na
str. 12, 13.
Linka 355 jezdí beze změn.

Velikonoce jsou za dveřmi a tradice je
tradice. Vloni jsme nadívali krocana, letos upečeme osvědčené Jidáše.
Na "ochutnávku" pro průměrný počet příbuzných a jiných velikonočních
návštěv potřebujeme: 500 g polohrubé
mouky, 100 g másla, 1/4 litru mléka,
50 g kvasnic, moučkový a vanilkový cukr,
2 žloutky, strouhanou citrńovou kůru, špetku soli, 50 g sekaných loupaných mandlí
na posypání, 1 bílek na potření těsta.
Kvasnice smícháme se lžící cukru, přidáme trochu mléka a mouky. Kvásek necháme vzejít na teplém místě. Do mísy
dáme ostatní přísady, přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme pružné těsto. Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a dáme
na teplé místo kynout, až těsto zdvojnásobí svůj objem. Vykynuté těsto rozválíme
na vále posypaném moukou a skleničkou
vypichujeme kolečka. Přendáme na plech,
ještě chvíli necháme kynout. Rádýlkem
uděláme rýhy, potřeme rozšlehaným bílkem s trochou mléka a posypeme nasekanými mandlemi. V předehřáté troubě
upečeme dorůžova. Jidáše se tradičně podávají čerstvé a s medem.
Dobrou chuť!
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Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()); 1.5.,8.5.,5.7.,6.7.2012 jede jako v sobotu ( 4).
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
Bohoslužby o Velikonocích
Opět srdečně zveme ke spoluslavení velikonočních bohoslužeb ve Svatém týdnu
a o Velikonocích v naší kapli:
1. 4. Květná neděle 8:00 mše svatá (začíná svěcením ratolestí a průvodem)
5. 4. Zelený čtvrtek 18:00 mše svatá na
památku Večeře Páně
6. 4. Velký pátek 7:00 „temné hodinky“;
18:00 památka umučení Páně
7. 4. Bílá sobota 7:00 „temné hodinky“;
20:00 Velikonoční vigilie
8. 4. Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně 8:00 mše svatá
9. 4. až 14. 4. ve velikonočním oktávu
denně mše svatá v 8:00
15. 4. D
 ruhá neděle velikonoční (neděle
Božího milosrdenství) 8:00 mše
svatá

Noc kostelů
Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne
noc ani temnota. (srov. 1 Sol 5,5)
Jsme děti světla, říká Písmo. Je světlo dne, které rozhání tmu noci, a světlo
ducha, jež rozptyluje smutek a zlobu.
Jako sluneční paprsky vítězí nad nocí,
tak duše plná světla rozjasňuje lidské utr-

pení. Jsme děti světla, říká motto Noci
kostelů.
Světlo a noc. Dva protiklady, a přece…
Jsou dobré noci a jsou noci špatné.
Když nemůžeme spát, čekáme, kdy už
přijde den. Ráno říkáme: „Měl jsem špatnou noc.“ – A jsou noci dobré. V létě,
když padají meteory… Když se díváte do
ohně… Když jste sami s tím, koho milujete… Když sedíte spolu potmě jen tak…
Světlo a noc. Ve světle vidíme cestu,
a v noci – záři hvězd!
Je i jiná špatná noc, s níž každý občas
zápasí – noc deprese, úzkosti; těžká noc
smrti drahé bytosti. V takové noci si velmi vážíme blízkosti druhých: je pro nás
světlem v temnotách. – A je taky jiná
dobrá noc: jako ta, v níž se narodil Ježíš, kdy okna kostelů i lidských příbytků
září tisíci světel. Nebo ta, kdy Ježíš vstal
z mrtvých, jak připomíná oheň, od něhož se zapaluje velikonoční svíce se slovy: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu
ve světlo promění.
Když vstoupíte do kostela, vpředu září
červené světlo. Čím větší tma, tím jasněji svítí. Někdo tu je. Je tady pro mě… Je
noc, a v ní září světlo. Takovou dobrou
nocí ať je i naše letošní Noc kostelů.
sestra Josefa

Máte doma přebytečné
maličkosti?
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok bude i letos oblíbenou součástí programu Slavnosti květů tombola. Již dnes máme připraveny
hodnotné a vtipné ceny. Vzhledem
k tomu, že naše slavnost přitahuje
každoročně stále větší počet návštěvníků, mnohdy i přespolních, rádi
bychom tradičně tombolu obohatili
i o kuriozity z vašich domácích sbírek.
Neváhejte, proberte se doma šuplíky
a pro vás přebytečné, pro jiné zajímavé drobnosti přineste na úřad naší
městské části. Děkujeme.

Zázračný pramen
Rozbor vody z pramene u kapličky Panny Marie Bolestné v Houslích prokázal,
že naše voda je nejen zázračná, ale po
letech mírně zvýšených hodnot koliformních bakterií i naprosto čistá a pitná. Tak
do dna, ať nás opustí všechny neduhy!
Kompletní protokol o rozboru vody
naleznete přímo u pramene, k dispozici
je i na ÚMČ.
Lysolajský zpravodaj opět
vychází každý měsíc
S ohledem na potřebu uveřejňovat
v Lysolajském zpravodaji aktuální důležité informace o naší městské části,
rozhodli jsme se po krátkém "zkušebním období" tzv. dvouměsíčníku napříště vydávat naše periodikum opět
pravidelně jednou měsíčně, v rozsahu
podle potřeby.

Výstavba v Dolině zahájena

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
V sobotu 31. března 2012 v hasičárně.
Začínáme ve 14:00 hodin.
Zveme všechny šikovné děti i jejich rodiče.
Těšíme se na vás.

Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli prací, které od
21. března probíhají v lokalitě Dolina.
Jak jsme vás již v minulosti informovali,
odstartovala zde, se značným zpožděním, výstavba nových rodinných domů.
Aktuálně probíhá budování nové příjezdové cesty, jíž by měla být stavba výlučně
obsluhována.
Investor AG Development přislíbil při
výstavbě maximální ohleduplnost vůči
obyvatelům Lysolaj i životnímu prostředí.
Přesto budete-li v souvislosti se stavbou
v budoucnu svědky jakéhokoliv porušování pravidel, např. znečišťování komunikací, bezohledného parkování, vysoké
hlukové zátěže ap., neváhejte informovat
ÚMČ či Městskou policii a situaci na
místě zdokumentujte (obrazový či zvukový záznam). Ulehčí to pak případné
dokazování.

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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Noc lysolajských kaplí

SLAVNOST KVĚTŮ
12. 5. 2012 od 14:00 hodin
Bohatý program největší společné/společenské akce roku!
Pro každého něco!
Pro potěšení těla i ducha, přijďte se bavit a odpočívat!
Vystoupí tradiční i netradiční účinkující! I takoví, jaké jste v životě neviděli!

Vystoupení dětí ze školky a školy
Blue Moon Band
Docenti
The Apples
OOZ
Jedinečný zážitek v Zooparku Berousek – exotická mláďata na dotek!
Ohnivá Pyrotera, Divadélko Romaneto s indiánskou pohádkou
Hasičská střelnice s doprovodným programem
Výtvarná dílna MC Liška, skákací hrad, Facepaiting, středověká
střelnice, věštkyně, rodeo Bizon, umělecká řemesla

Bohatá tombola
Letos nebudete jen pasivními konzumenty kultury, legrace a dobré
nálady. Letos se všichni aktivně zúčastníte! Nevěříte? Stačí přijít,
do děje vás to vtáhne samo!

APRÍLOVÝ PETANQUOVÝ TURNAJ
c lu b

PETA

NQUE

Lysolaje

V neděli 1. dubna 2012
na sportovním hřišti u zázračné studánky.
Začíná se ve 14:00 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.

Fotografická soutěž

Vítězná fotografie na téma Vrtošivá zima
pochází z mobilu Ondry Štědrého. Že
letošní zima bezezbytku dostála tématu
naší fotografické soutěže je ze snímku
patrné. Lysolajští otužilci navázali na tradici koupání v hasičské nádrži a své počínání v polovině února zdokumentovali.
Gratulaci posíláme do Lysolajského
údolí.
Tématem na měsíc duben – Velikonoční
zvyky

Připravujeme – prosíme o pomoc
Možná jste již slyšeli o tom, že kostely
v Rakousku, Německu, Švýcarsku, na
Slovensku, v Maďarsku i v naší zemi se
na jeden večer či jednu noc v roce otevírají nejen k bohoslužbám, ale všem
návštěvníkům, kteří jindy do kostelů nechodí. Kostely, kláštery a kaple nejsou
výlučně místy náboženského kultu, ale
patří ke kulturnímu bohatství naší evropské společnosti. Letos se chceme do
této mezinárodní akce zapojit i u nás
v Lysolajích. Nemáme tu sice kostel, ale
zato tu máme hned několik kaplí. V letošním roce je mezinárodní Noc kostelů
naplánovaná na 1. červen. Akce se tradičně koná ve spolupráci mezi církvemi
a představiteli občanské společnosti.
Bude tomu tak také u nás, protože záštitu a podporu přislíbil i náš pan starosta
Petr Hlubuček.
Výchozím bodem bude otevřená kaple
našeho kláštera. Kromě obvyklých klášterních modliteb bude možné po celý
večer kapli navštívit, prohlédnout si ji,
zeptat se na to, co vás zajímá. Chceme
upozornit návštěvníky, kteří sem zřejmě
připutují z různých částí Prahy i na další
kaple – kapličku na návsi a kapli Panny
Marie Bolestné v Houslích.
Program se zatím tvoří, ale už nyní
vás chceme informovat o tom, že tuto
akci připravujeme, a poprosit ochotné
dobrovolníky o pomoc při zajišťování
pořadatelské služby. Kdo z vás se může
a chce zapojit, kdo je ochoten pomoci
nám s přípravou nebo s pořadatelskou
službou, prosím, ozvěte se buď přímo
u nás v klášteře, nebo prostřednictvím
internetu. Už teď najdete náš „kostel“ na
webové stránce www.nockostelu.cz.
sestra Diana
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Stávající a budoucí prostor pro volný čas
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