
Úvodní slovo

Vážení spoluobčané, 
vítejte v roce 2011! Každý máme nějaké 
to předsevzetí, soukromě se můžeme 
pochválit za to, co jsme udělali dobře, 
můžeme pochválit přátele za to, co se 
povedlo jim. Nekažme si ale start do 
nového roku láteřením na to, co se kde 
komu nevydařilo. Zkusme se zamyslet, 
jak to udělat příště o trochu lépe, o tro-
chu jinak, a hlavně spolu. Poučme se 
z chyb a zkusme je napravit. A přidat 
nějaký nápad, jak život zpestřit, zpří-
jemnit, zkvalitnit. Aktuální výsledek  
a dopad na naši městskou část nebude 
patrný ihned, ale naše děti a jejich děti 
už si ho užijí. Tak jim to dopřejme. 

Příroda si s námi pohrává, dělá si co 
chce, zlobí, a my rádi nadáváme na co-
koliv, co bychom měli brát s nadhledem. 
Mrzne až praští, mohutně sněží, naši 
páni údržbáři mají plné ruce a lopaty 

práce, frézy nám klestí cestu na auto-
bus a děti hudrují, kdo jim zase posypal 
sáňkařskou dráhu štěrkem. Že taje, že  
v lednu prší? Co to je za pořádek, copak 
tohle je nějaká zima? Sněžit by mělo! 
Ale cožpak tohle změníme? Zaměřme 
se tedy na to, co změnit lze.

Nemáme globální ambice, natož něja-
ké větší možnosti, ovlivnit chod všeho-
míra. Co ale můžeme, a dokonce musí-
me, je postarat se o naše nejbližší okolí. 
V minulém roce byla naší MČ přidělena 
dotace z magistrátu hl. m. Prahy na dal-
ší část rekonstrukce školy. I přes určité 
problémy související s předáním radni-
ce se podařilo tyto peníze proinvestovat 
a kompletně zrekonstruovat přízemí bu-
dovy základní školy. Došlo k rozšíření 
kapacity školní jídelny, ke zvýšení kom-
fortu kuchařek i žáků, k vybudování no-
vých sociálních zařízení, k rekonstruk-
ci chodeb, dveří, k instalaci podhledů  
a výměně zbývajících oken a k přemís-

tění školních dílen do větších prostor. 
Konečně se také podařilo zkolaudovat 
počítačovou učebnu, ředitelnu a při-
lehlý kabinet v podkroví. Ze zastaralé 
budovy se tak v průběhu posledních let 
stala moderní škola. Za to patří dík i bý-
valé paní starostce. Pokusíme se navázat 
na již uskutečněné, a po etapě rekon-
strukce školní jídelny pokračovat v ná-
vaznosti na výši finančních prostředků  
i v budoucnosti ve zlepšování kvality 
školy – jejíž věhlas v čele s panem ře-
ditelem Hevákem stále stoupá – a uspo-
kojit tak stále vyšší požadavky na přijetí 
nových žáků.

Ve spolupráci s vámi, milí spoluob-
čané, bychom rádi odváděli v příštím 
období smysluplnou práci pro nás pro 
všechny. Rádi bychom v Lysolajském 
zpravodaji pravidelně otiskovali vaše 
názory, připomínky a komentáře, rádi 
bychom se i nadále nechali inspirovat 
vašimi potřebami. 

LysoLajský  
zpravodaj

 Měsíčník MČ praha – lysolaje 1/2011

pokračování na str. 6
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zprávy ze ŠKoly  
a ŠKolKy

V tomto lednovém čísle bych se ráda na za-
čátku ještě vrátila k jedné prosincové akci, 
která proběhla v naší škole. 7. třída spolu 
s paní učitelkou Machátovou uspořádala 
projektový den na téma Severní Ameri-
ka, při němž se žáci na jedno dopoledne 
proměnili v Američany a seznamovali se 
s tímto kontinentem z mnoha úhlů, např. 
s přírodními podmínkami, národnostmi, 
stravou a podobně. 

Po uvítání nového roku 2011 jsme se 
opět 3. ledna sešli ve škole. Tyto chvíle nám 
zpříjemnilo 5. ledna představení skupiny 
historického šermu Pernštejni na téma 
„Řím – legionáři, gladiátoři a cézarové“. 
Na žáky asi nejvíce zapůsobila přímá účast 
na vytvoření „římské želvy“, bojové forma-
ce, kterou užívalo římské vojsko. Dále je 
zaujala ukázka ze souboje dvou gladiátorů. 
V pátek 7. ledna se zúčastnila 3. třída gene-
rálky Tři mušketýři a týž den se uskutečnil 
v 1. třídě projekt Rodina, péče o miminko. 
Naši nejmenší formou hry poznávali, jak 
se o miminko postarat, co vše potřebuje. 
10. ledna se zástupci jednotlivých tříd, kte-
ří tvoří náš žákovský parlament, vypravili 
s paní učitelkou Sokolovou na exkurzi do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Zde si prohlédli prostory Posla-
necké sněmovny a díky promítanému do-
kumentu se dozvěděli mnoho zajímavého 
o fungování státní správy. 13. ledna nás na-
vštívily děti z Mateřské školy v Úněticích, 
které se přišly podívat do prvních tříd. 

zprávy z radnICe

zahrádkářské osady
Ke konci roku skončily všechny nájemní 
smlouvy na pozemky obhospodařované 
našimi zahrádkáři. Podařilo se vytvořit 
smlouvy nové, v nichž došlo k narovnání 
smluvních vztahů ke všeobecné spokoje-
nosti. Ze smluv, týkajících se osad Laťka,   
Zátiší, V háji a Sadová byl kromě jiné-
ho vypuštěn odstavec o zástavách. Obci 
hrozilo, že by mohla buď dnes nebo  
v budoucnu vyplatit až 31 milionů 
korun jako hodnotu zahradních cha-
tek postavených na obecních pozem-
cích. Tento problém se táhne již od 
doby vzniku zahrádkářských osad  
a jsme rádi, že se nám ho podařilo de-
finitivně vyřešit a nezatěžovat dále do 
budoucna obec hrozbou mnohamili-
onových plateb za odškodnění. Tento 
bod byl naopak změněn na standard-
ní znění, kdy při případném ukonče-
ní nájemního vztahu nebude nájemci 
vyplácena žádná náhrada a pozemky 
budou vráceny v řádném stavu. Dále  
v osadě Sadová, kde byl dlouholetý spor  
mezi zahrádkáři a restituenty (v r. 2007 
byly části pozemků vydány restituentům 
a zastavěné plochy pod chatkami zůstaly 
v držení městské části) se podařilo díky 
zásadnímu přispění naší radnice dojít  
k trojstranné dohodě, což považujeme 
za velký úspěch. 

Oproti tomu zahrádkáři dostali ve 
smlouvách zakotvenu jistotu zahrádka-
ření v podobě smluv na dobu neurčitou  
s roční, resp. dvouletou výpovědní lhůtou. 
Doufám, že tímto se v posledních letech 
napjaté vztahy mezi zahrádkáři a radnicí 
uklidnily, zahrádky budou opět vzkvétat 
a naši občané budou mít k zahrádkářům 
tak blízko jako dřív.

V této podobě byly také podepsány dal-
ší smlouvy a dodatky ke smlouvám o náj-
mu obecních pozemků se ZO Lysolaje II 
(osada Zavážky), bytovým družstvem Ly-
solaje a dalšími jednotlivými zahrádkáři 
neorganizovanými pod ČZS, většinou 
občany Lysolaj.

Uzavírka silnice
Uzavírka silnice Lysolajským údolím k via- 
duktu (v úseku ulice V Podbabě) vzhle-
dem k vývoji počasí stále trvá, ačkoliv po-
slední známé datum dokončení mělo být 
31. ledna. Se zprovozněním se nově počítá 
až v jarních měsících. Kromě rekonstruk-
ce silnice jsou zde prováděny i regulace  
a zpevňování koryta potoka a protipovod-
ňová opatření, čímž se stavba logicky pro-
dlužuje. 

optické kabely
Během jarních měsíců budou v katastru 
Lysolaj položeny optické kabely, které bu-
dou vedeny ulicí V Podbabě, spodní částí 
Lysolajského údolí, Poustkou, Laťkou, ul. 

ÚMČ přijal nového zaměstnance – při výbě-
rovém řízení všechny požadavky nejlépe splnil 
Ing. Tomáš Mokrejš, absolvent VŠE, a stal se 
tak vítanou posilou úřednického týmu.

Sportovců, Kovárenskou, Žákovskou a od 
hasičské zbrojnice jak Hlubokou ulicí, tak 
Lysolajským údolím až ke Štěpnici. Tuto 
akci pořádá Magistrát hl. m. Prahy pro 
zlepšení komunikace mezi státními institu-
cemi, školskými zařízeními a významnými 
objekty. Bohužel bude v určitých místech 
rozebrána zámková dlažba chodníků, pod-
vrtány komunikace a budou prováděny 
výkopy v zeleni podél těchto komunikací. 
Firma slíbila, že bude maximálně ohle-
duplná a přebírá veškeré záruky za naše 
nové chodníky a silnice. Současně s tím 
pro občany vyvstává příležitost přípojek 
do domácností a firem. Zároveň jednáme 
o možnosti připojení kamerového systému 
a instalaci průběžného radarového měření 
v ulici Lysolajské údolí. Vše je zatím ve sta-
diu jednání. Vyzýváme vás, abyste v přípa-
dě zájmu o připojení kontaktovali ÚMČ.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

pokračování na str. 6

Zápis do 1. třídy, jak již bylo napsáno 
v minulém čísle Lysolajského zpravodaje, 
proběhl 17. a 18. ledna. Na všechny budou-
cí prvňáčky se už velmi těšíme. Na uvíta-
nou pro ně děti, které chodí do družiny, 
vyrobily dárečky. Pokud se vám nepodaři-
lo stihnout první termín zápisu, proběhne 
ještě náhradní termín, a to 27. ledna. 

31. ledna na žáky bude čekat ohod-
nocení za jejich práci během 1. pololetí  

v podobě vysvědčení. Pak již můžeme 
s radostí očekávat 4. února pololetní 
prázdniny, na něž vzápětí navazují od  
7. do 13. února jarní prázdniny.

Jana Plechingerová
stavitelé rotund
Dne 14. prosince 2010, v souvislosti  
s právě probíranou románskou kultu-
rou, jsme si vyzkoušeli, jak se staví ro-
tundy. Samozřejmě jsme si na hodinu 
dějepisu nepřinesli pískovcové kvádry 
ani maltu či jiné náčiní, které patřilo  
k dennímu chlebu opravdových stavitelů. 
Nám stačily obyčejné roličky od toaletní-
ho papíru, nůžky, lepidlo, papír, lepicí pás-
ka, tužky a fixy.

Věřte, že i stavba papírových rotund 
není žádný med! Lepidlo se lepilo i tam, 
kam se rozhodně lepit nemá (včetně 
našich rukou a lavic), a tak byla větši-
na výtvorů zapatlaná a umazaná. To by 
ve finále ani tolik nevadilo, na vzhledu 
rotundám přidala namalovaná okénka  
a cihly. Horší byla nepoddajnost někte-
rých materiálů, například čtvrtek, ale  
i roliček, které se neustále bránily nalepe-
ní, dokonce i některá lepidla, jako by po 
nanesení ztrácela lepivost.
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vítání obČánKů

Tak jako každý rok slavnostně přivítá-
me společně vaše děti, naše malé sou-
sedy, do života v naší městské části. Pro 
všechny je tradičně připravena drobná 
pozornost. Krátký program pro vás při-
pravil pěvecký sbor naší ZŠ pod vede-
ním paní učitelky Tomajkové. Pokud se 
chcete se svým miminkem a nejbližšími 
příbuznými či přáteli na této slavnost-
ní příležitosti podílet, potvrďte laska-
vě účast na ÚMČ doložením rodného 
listu dítěte a trvalého pobytu, a to do  
10. února. 

Děkujeme a těšíme se na vás.

zázračná studánka
Jako každoročně byly provedeny rozbory 
vody z naší studánky. Odebraný vzorek 
vody byl předán dne 2. 12. 2010 do Stát-
ního veterinárního ústavu Praha.

Voda z pramene u kapličky Panny Ma-
rie Sedmibolestné v Houslích sice nespl-
ňuje přísnou vyhlášku č. 252/04, kterou 

se stanoví hygienické požadavky na kvali-
tu pitné vody, ale vzorek vody obsahoval 
pouze 8 KTJ/100 ml koliformních bak-
terií, což je hodnota zanedbatelná. Lze 
tedy říci, že při individuálním pití této 
vody by neměly nastat žádné zdravotní 
potíže. 

Protokol je k nahlédnutí na ÚMČ
a u pramene v Houslích. 

Vážení rodiče,

Vy, Vaše děťátko a Vaši nej-
bližší jste srdečně zVáni na 
slaVnostní Vítání občánků, 
které se uskuteční V neděli 
26. února 2011 od 14 hodin  
V sálu hasičské zbrojnice  
V lysolajích. 

těšíme se na Vás!
Starosta a zastupitelé 
MČ Praha – Lysolaje

autor: Boris Pralovszký 

Naše městská část spadá pod obvodní 
ředitelství Městské policie Praha 6. Po-
licejním radou a zároveň ředitelem ob-
vodního ředitelství je Viktor Richter.

doporučení Městské policie:

Při ochraně zdraví a majetku dodržujte 
tato pravidla:

1.  Chraňte svůj byt bezpečnostním zám- 
kem dveří, řetízkem, panoramatic-
kým kukátkem. Příjmení na dveřích 
a schránce uvádějte v množném čís-
le (např. Novákovi). 

2.  Než otevřete dveře neznámému 
člověku, přesvědčte se o jeho to-
tožnosti.

3.  Nepřechovávejte doma větší hoto-
vost, využívejte platebních karet  
a sporožirových účtů. Nemluvte na 
veřejnosti o svých majetkových po-
měrech.

4.  Označte svůj majetek identifikač-
ním číslem nebo speciální barvou  
a pořiďte si jeho notářsky ověře-
nou fotodokumentaci. V případě 
vloupání a odcizení majetku tím 
pomůžete policii, pojišťovně a pře-
devším sobě. 

5.  Buďte pozorní k majetku svých sou-
sedů, stejně tak i oni dohlédnou na 
bezpečí Vašeho majetku.

6.  Před krádeží motorového vozidla 
se chraňte důkladným uzavřením, 
uzamčením a zajištěním auta spo-
lehlivým blokovacím zařízením. 
Nenechávejte doklady v autě, tašky 
či cennosti na sedadlech a za okny. 
Parkujte vždy nejlépe na osvětle-
ných místech. 

7.  Na ulici buďte opatrní, věnujte své-
mu okolí stálou pozornost, mějte 
kabelku nebo tašku vždy uzavře-
nou. Vyhněte se opuštěným a neo-
světleným místům. 

8.  Myslete na svou obranu, vybavte se 
účinným ochranným prostředkem 
(sprej, paralyzér, apod.). V případě, 
že se rozhodnete útočníkovi bránit, 
jednejte rozhodně a razantně, nevá-
hejte použít ochranných prostředků.

9.  V prostředcích hromadné dopravy 
si v nočních hodinách sedejte po-
blíž řidiče, v metru hledejte místo 
v prvním vagonu či poblíž dalších 
cestujících. 

10.  Pamatujte si kontaktní adresy a tele-
fony nejen svých blízkých, ale také 
linky tísňového volání! 

zprávy ze služebny
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za HUMny

• Tomáš Chalupa, starosta Prahy 6, se 
stal ministrem životního prostředí vlády 
Petra Nečase. Bývalý novinář a tiskový 
mluvčí Václava Klause byl starostou od 
roku 2002. 

• Často kritizovaná stavba nové tramva-
jové smyčky v Podbabě skutečně začala. 
Momentálně stroje odstraňují železniční 
most, po kterém zajížděly vagóny vleč-
ky do podbabské sladovny. Tramvajová 
smyčka by měla být dokončena do červ-
na tohoto roku, vlaková zastávka v Jed-
nořadé ulici by měla být hotova později. 
Celková suma na rekonstrukci bude činit 
nejméně 280 milionů korun, které hod-
lá investor pokrýt z větší části z fondů  
Evropské unie.

tIp na vÝlet

do historie (piva) v Úněticích
Nějací bohatí lidé koupili prý za 28 mi-
lionů bývalý únětický pivovar a chtějí  
v něm zase vařit pivo, na jaře už na tom 
začnou vážně dělat! 

Obec 8 a půl kilometru severozápad-
ně od Prahy v údolí Únětického potoka 
má cca 630 obyvatel. Více než pivem 
jsou ale Únětice přeci jen známější přá-
telům historie, neb na Holém vrchu je 
od roku 1879 archeologické naleziště, 
které pojmenovalo celou jednu histo-
rickou epochu – únětická kultura starší 
doby bronzové.

První zmínka o Úněticích spadá k roku 
1125, kostel Nanebevzetí Panny Marie je 
jen o sedm let mladší. Jeho podoba je 
ovšem pozdně barokní, z let 1766 až 70.

To místní pivovar vznikl už roku 
1710, alespoň to tvrdí letopočet vyte-
saný na pilíři sladovnického humna 
– ovšem místní kronika tvrdí, že se tu 
pivo vařilo už dřív. Majitelem pivovaru 
byla svatovítská kapitula. V polovině 
18. století tam uvařili 1800 hektolitrů 
zrzavého moku, roku 1842 pivovar pře-
stavěli a rozšířili a výstav se vyšplhal 

až na 15 tisíc hektolitrů. Snad s rokem 
1866 se v únětickém podniku usadil 
sládek Alexandr Kottler a vydržel tu 
do roku 1898, kdy jej střídal ještě dlou-
hodobější nájemce, všenorský sládek 
Josef Fiedler. V letech střídání stráží  
i následujících vařili tito zasloužilí 
páni přes 21 tisíc hl nám milého nápo-
je ročně. Za první světové války došlo  
k dramatickému poklesu na dva tisíce, 
po válce malý vzestup na pět tisíc hek-
tolitrů. V roce 1942 byl podnik na čas 

Jak již bylo zmíněno v minulém čísle 
Lysolajského zpravodaje, voda tekoucí 
ze svodů, ústících proti pravidlům na ko-
munikaci, vyrábí z chodníků a přilehlých 
prostor perfektní kluziště. Naopak v době 
oteplování a rychlého tání sněhu či při 
dešti vznikají vodopády a sprchové kou-
ty. V některých úsecích dokonce proudy 
vody, jimž se na chodníku nelze vyhnout, 
nutí chodce sestoupit do vozovky. Děti,  
k nelibosti jejich matek, vodní hrátky 
baví. Nás dospělé už méně. Odstraňte 
tedy závady a sprchujme se doma!

zakonzervován a rok nato Fiedler ze-
mřel. Vdova Olga s dcerou Marií pak ale  
v záslužné činosti pokračovaly. Pi-
vovar zásoboval nejen únětické hos-
pody U Kejmarů a U Landů, ale tře-
ba i hostinec pana Kozla v Černém 
Volu, a vůbec širé okolí. Pivo dokon-
ce potajmu vozili do Prahy k Ho- 
lubům, kde ho prodávali jako plzeňské.

A pak už to staré známé – rok 1948, 
znárodnění, přičlenění ke smíchovské-
mu pivovaru a o rok později konec šmitec  
a sklady…

Protože to je Únětičákům líto, pořá-
dají jako připomenutí přespolní běh – 
Únětickou desítku; vloni byl už osmý 
ročník. Desítka byla totiž vyhlášeným 
místním produktem. Trať ale nemá de-
set kilometrů, jen sedm.

A když už budete v Úněticích, podí-
vejte se do hospody Sokolovna nebo 
hned vedle obecního úřadu k Jardovi  
a samozřejmě do nové vinárny k Mrho-
šovi do bývalé kolárny u Lasíka. Tomu 
říkám únětická kultura po našem. 

fefík

Staveniště nové tramvajové smyčky v Podbabě

Upozornění lysolajsKé 
lIŠKy
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anKeta MěsíCe:

Vážení spoluobčané, čtenáři. Velmi 
nás těší váš zájem o nové rubriky 
Lysolajského zpravodaje. Zvláště vel-
kou pozornost si získala pravidelná 
anketa. Ani není divu, poslední otáz-
ka, týkající se možného dopravního 
spojení Lysolaj se Suchdolem zajímá 
každého z nás. Vyjednávání na toto 
téma, hledání nejschůdnějších variant 
za přispění vašich názorů je v plném 
proudu. Držme si palce!

Otázka na leden:
Láká vás aktivní pobyt ve volné přírodě? 
Je pro vás zajímavá nabídka osazení ně-
kterého lysolajského zákoutí cvičebními 
stroji? Uvítali byste venkovní posilovnu 
pro všechny generace? 

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

pokračování ze str. 3

zprávy ze školy a školky

Úvodní slovo
Naše poděkování patří všem, kdo 

nás konfrontují s místními problémy, 
kritizují, ale hlavně otevřeně projevují 
nahlas svůj názor. Všem, kdo v kalamit-
ní situaci bez ohledu na pro ně výhod-
ný zákon popadli lopaty a lopotili se  
s přívaly sněhu, všem, kdo se podíleli na 
přípravě akcí, ať už kulturních či spole-
čensky prospěšných (letos prosím zvý-
šený výskyt jarních brigádníků, děkuji), 
našim hasičům za riskantní výtečně 
odvedenou práci a vynikající reprezen-
taci přesahující regionální rámec, všem, 

pokračování ze str. 1 kteří podle svých možností přispěli ně-
čemu dobrému a domov vnímají i před 
prahem svého příbytku. 

Do roku 2011 vám všem přeji, abyste 
se cítili co nejlépe na těle i na duchu, 
milovali a byli milováni, ctili a byli ctě-
ni a dostáli poctivě svým předsevzetím. 
Něco na té naší vesnici je, když se sem 
každoročně stěhují noví sousedé. Tak 
se o ni společně starejme, a ať se nám 
stávajícím, i našim novým sousedům,  
v Lysolajích pohodově bydlí!

MUDr. Marie Štědrá,  
zástupkyně starosty

dobrota na leden

pikantní nakládané buřty
6 buřtů, 6 pálivých paprik, 3 větší cibu-
le, deci piva, deci vody, lžíce drceného 
pepře, 2 lžičky cukru, lžička soli, lžič-
ka celého pepře, lžička nového koření,  
2 deci octa.
Buřty a cibuli oloupeme a nakrájíme 
na kolečka. Papriky nakrájíme na 
menší kousky. Ocet svaříme s vodou 
a pivem a přidáme sůl, cukr a koření. 
Buřty, cibuli a papriky naskládáme do 
sklenice, zalijeme teplým nálevem, 
uzavřeme, dáme na dva dny do chla-
du. Podáváme s chlebem a pivem.                           

 Dobrou chuť přeje Lída

Nově zkolaudovaná počítačová učebna  
v podkroví školy

V chodbě nově zrekonstruovaného přízemí 
školní budovy

Dalším problémem se stalo nalepování 
stříšek. Zápasili jsme s lepicí páskou tak 
dlouho, dokud alespoň trochu nespojila 
roličku se stříškou, mnohdy ale i potom.

Nakonec se však většina rotund povedla 
a my jsme si oddychli, když zazvonilo na 
přestávku.

Michaela Šedivá, 7. třída

americký den v naší 7. třídě
Dne 17. 12. jsme si uspořádali „Severo 
americký den“, na který se někteří z nás 
pilně připravovali. Nejdříve jsme se rozdě-
lili do několika skupinek:
–  první skupinka dodělávala mapu Severní 

Ameriky 
– druhá pracovala na mapě U.S.A
– třetí tvořila mapu Kanady
– čtvrtá utvářela mapu Mexika
– a ostatní nás pozorovali.

Poté jsme se převlékli do našich kostý-
mů, které měla většina již připravených  
z domova. Paní učitelka Machátová přines-
la z kabinetu tortilly a na ně dvě ,,omáčky“: 
jednu s příchutí hot chilli a druhou avoká-
dovou. Počkali jsme na paní zástupkyni 
a pana ředitele, a když přišli, seznámili 
jsme je s naší mapou, vlajkami, převleky  
a také jsme jim nabídli ,,americké“ chipsy 
a tortilly s omáčkami. Pan ředitel si libo-
val nad hot chilli omáčkou a paní zástup-

kyni nejvíce chutnala s tortillou avokádo-
vá omáčka, dále podotkla, že by o tomto 
zajímavém projektu bylo dobré napsat do 
novin. Užívali jsme si až až. Každou chvíli 
k nám chodili páni učitelé a paní učitelky, 
aby se podívali na naši práci. Když jsme se 
opět převlékli, snědli vše, co se dalo sníst, 
vypili vše, co se dá vypít, tedy kromě ja-
vorového sirupu, a umyli nádobí, srovnali 
jsme židle tak, abychom všichni viděli na 
tabuli, na kterou byl promítán dokument  
o Severní Americe. Dozvěděli jsme se  
o parcích, tamní přírodě a jiných přírod-
ních úkazech. Po ,,filmečku“ jsme šli na 
oběd nebo domů. 

Anna Kolářová, 7. třída 

Korunovační klenoty v lysolajích
21. února 2011 můžeme vidět rovnou 25 krá-
lovských, císařských a princeznovských ko-
run, „vystavených“ přímo na hlavách jejich 
malých tvůrců, žáků 1., 2. a třetí třídy ZŠ Ly-
solaje. Vernisáž výstavy kroužku výtvarné 
výchovy proběhne v sále hasičské zbrojnice  
v 17. hodin. Protože si letos povídáme  
o tom, jak a co lidé tvořili od pravěku až do 
dnešní doby, budou na výstavě i egyptské 
malby s hieroglyfy, antické mozaiky, gotic-
ké iniciály nebo kresby vynálezů podle Mi-
stra Leonarda... Přijďte se podívat.

A. Zavadilová
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Vážení spoluobčané,
velmi rád bych vás za náš hasičský sbor 
přivítal v roce 2011.

Jak všichni doufáme, bude snad ales-
poň tak dobrý jako rok uplynulý. Začátek 
každého roku bývá ve znamení výročních 
schůzí, kde se ohlédneme za rokem mi-
nulým a nejinak to bylo i u našeho sboru. 
Naše valná hromada proběhla v podve-
čer v pátek 15. ledna 2011 v sále hasičské 
zbrojnice, kde jsme se sešli a zbilancovali 
minulé období. 

Rád bych tímto poděkoval všem čle-
nům za opravdu hojnou účast a samo-
zřejmě také naší paní zástupkyni sta-

rosty MUDr. Marii Štědré a starostovi 
městského sdružení hasičů p. Jindřichu 
Reisnerovi za jejich návštěvu a pár mi-
lých slov a rovněž také okolním sborům, 
které nás přišly podpořit. 

Po uvítání vzácných hostů z okolních 
sborů, našeho ÚMČ a z našeho ústředí, 
zde byly přečteny tak jako každoročně 
výroční zprávy o činnosti našeho sboru. 
Po skončení oficiální části jsme uspořá-
dali menší taneční zábavu. 

Něco málo k výroční zprávě výjezdové 
jednotky SDH Lysolaje: 

V minulém roce náš sbor postihla velká 
ztráta, když nás opustil náš velký kamarád 

a dlouholetý člen Tonda Jíša. V současné 
době čítá naše jednotka 13 členů, z toho 
6 strojníků, 1 velitel, 2 zástupci velitele,  
1 technik a 3 hasiči. K dnešnímu dni dis-
ponujeme 3 hasičskými vozy, a to: 

CAS 24 Scania, Tatra CAS 32, DA 
Ford Tranzit.

Tyto vozy jsou vybaveny moderními 
dýchacími přístroji, motorovými pila-
mi a rozbrušovacími agregáty, různými 
čerpadly a samozřejmě dalšími nezbyt-
nými prostředky, které jsou potřeba  
k výkonu naší činnosti. V minulém roce 
naše jednotka zasahovala u 12 případů, 
z nichž mnohé byly v dopoledních hodi-
nách, z čehož vyplývá, že naše výjezdní 
jednotka je schopna zasáhnout téměř 
kdykoli, za což nejen nám, ale také ji-
ným jednotkám bylo poděkováno od 
ředitele HZS hl. m. Prahy plk. Bc. Dali-
bora Gosmana.

Při posledním tragickém požáru na 
Florenci naše jednotka držela pohoto-
vost na naší základně v Lysolajích. 

Co se týče letošního roku, máme za 
sebou již první výjezd, a to ve středu  
5. ledna 2011, kdy jsme byli povoláni jako 
záloha na hasičskou stanici č. 3 Holešo-
vice. 

Na závěr chci poděkovat již výše jme-
novaným za pomoc, podporu a obětavou 
práci a všem popřát hodně štěstí a zdra-
ví, mnoho úspěchů v životě a abychom 
se potkávali jen při lepších příležitostech  
a slavnostech.

Pavel Peprníček, velitel JSDH

Fotografická soutěž
Vážení čtenáři, vítězem prvního kola 
fotografické soutěže, tentokrát s podtitu-
lem „Nejkrásnější vánoční stromeček“, 
se stal pan Ivo Trnka se snímkem Dáreč-
ky. Na Poustku 3 posíláme blahopřání  
k vítězství!

Tématem druhého kola je „Kouzlo 
zimy“. Na všechny amatérské fotografy  
a soutěžní práce se těšíme.

Životní jubileum 
Dne 19. ledna oslavila paní Blažena Dohnalová 90. narozeniny.
Upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

valná hromada dobrovolných hasičů

Dárečky  Foto: Ivo Trnka

Foto: Miloslava Stulíková
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