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Úvodní sLovo

Vážení spoluobčané,
před pár dny jsme se všichni společně 
sešli u příležitosti rozsvícení našeho vá-
nočního stromu u Zázračné studánky  
a společně tak vkročili do doby advent-
ní. Pro všechny z nás to byla příležitost 
sejít se se sousedy, zaposlouchat se do 
vánočních písní, zkrátka zastavit se  
v předvánočním shonu. A jsem rád, že 
jste dorazili v tak hojném počtu.

Čas adventu není jen předzvěstí vá-
nočních svátků, ale také čas k rozjímá-
ní a hodnocení uplynulého roku. Naše 
zastupitelstvo má za sebou další rok 
práce a je to již potřetí, co se ujímám 
úvodního slova v prosincovém vydání. 
Z pohledu naší městské části to byl rok 
úspěšný.

V době úsporných opatření státu  
i hlavního města Prahy se nám podařilo 
zajistit dostatek finančních prostředků 
na rekonstrukci základní školy a rozšíře-
ní její kapacity, což jste sami měli mož-
nost posoudit při dni otevřených dveří 
na začátku letošního školního roku.

Na úřadu městské části byla po dlou-
hých letech opět otevřena knihovna, 
která si postupně nachází malé i velké 
čtenáře.

Oproti jiným částem hlavního města 
bylo zachováno spojení městské hro-
madné dopravy ve stejném rozsahu  
a podařilo se tak uchránit i nedávno 
zavedenou novou linku č. 359 spojující 
Lysolaje se Suchdolem.

Započalo budování parku Kaménka 
za školou a celý uplynulý rok jsme opět 
věnovali mnoho času péči o veřejnou 
zeleň a sázeli nové stromy. S nástupem 
zimy se naše péče soustřeďuje na sjízd-
nost komunikací a schůdnost chodníků.

Rok 2012 byl pro Lysolaje také rokem 
dvou velmi důležitých událostí. Oslavili 
jsme významné výročí 785 let od založe-
ní Lysolaj a naši dobrovolní hasiči uspo-
řádali velkolepou oslavu ke 120. výročí 
založení jejich sboru.

Opět se nám podařilo rozšířit nabíd-
ku kulturních, společenských a spor-
tovních akcí. Nejedna maminka si už 
nedovede představit, že by svoje děti 

vodila jinam než „do Lišky“, naučná 
stezka v Houslích nejednomu školákovi 
zachránila známku z přírodovědy. Čle-
nové Lysolajského petanque clubu se již 
na hřištích v sousedství stali obávanými 
soupeři, Lysolajský běh se těší i meziná-
rodní účasti a s výčtem bych mohl dále 
pokračovat.

Přesto si uvědomuji, kolik práce nás 
ještě čeká. Doufám, že s vaší podporou 
a pomocí se nám podaří se s každou no-
vou výzvou úspěšně vypořádat. Kvalita 
naší práce je měřitelná pouze a jen výší 
vaší spokojenosti. Doufám tedy, že ros-
te i vaše spokojenost s bydlením u nás 
v Lysolajích.

Vážení spoluobčané, Lysolaje jsou 
naším domovem a prostředí kolem nás 
je naší prioritou. Snažme se společně 
pomoci nám všem. Vzájemným respek-
tem, sounáležitostí, všímavostí a solida-
ritou vytvořme v Lysolajích oázu klidu  
a pohody. Pomáhejme si a buďme  
k sobě ohleduplní a milí nejen o Váno-
cích, ale i po celý rok. Nezapomínejme 
pak při tom především na svoje nej-
bližší.

Do Vánoc zbývá pár dnů. Na zlatou 
neděli 23. prosince si přijďte od 14:00 
hodin v sobě naladit tu správnou slav-
nostní náladu na koncert v sále hasičské 
zbrojnice. Společně se pak opět sejde-
me na půlnoční mši u kapličky Panny 
Marie Bolestné v Houslích, poslechne-
me si moudrá a laskavá slova a zazpívá-
me koledy.

Pak už bude čas odvážně a radostně 
vstoupit do nového roku. Rád bych vás 
všechny srdečně pozval na 1. společný 
reprezentační ples pražských městských 
částí Lysolaj a Suchdola, konaný v so-
botu 12. ledna 2013 v Hotelu Galaxie 
(Wienna) v Suchdole. Kdo se bojí tan-
čit, pro toho je v pondělí 7. ledna mezi 
18:00-21:00 hod. připravena zdarma 
možnost nácviku tanečních kroků pod 
vedením tanečních mistrů Broučkových 
v sále hasičské zbrojnice.

Vážení přátelé, přeji vám všem krás-
né vánoční svátky v kruhu rodiny, přátel  
a blízkých, do nového roku pak hlav-
ně pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

LysoLajský  
zPravodaj

Foto: Jiří Karvánek



 2 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

advent v LysoLajích

Zapálení první svíce na adventním věnci

Školní pěvecký sbor všechny svátečně naladil 

 Školáci se neučí jen v lavicích 

 Interaktivní výstava Vánoční dekorace se vydařily 

V Lišce je dobře

Vánoční dílna se povedla

 Mikulášská ve školce
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zPrÁvy z e ŠKoLy

Na počátku měsíce listopadu se vydala 
5. třída na prohlídku Pražského hradu, 
tuto akci si zároveň zpestřila Hrou na 
Hrad. V gotickém podlaží Starého krá-

lovského paláce žáci zodpovědně splnili 
zatím první část hry. Poté využili mož-
nosti navštívit na stejnou vstupenku dal-
ší prostory Hradu a zavítali do obrazár-
ny na II. nádvoří, kde se seznámili s díly 
rudolfínského dvora. Následující den si 
ještě jeli prohlédnout Vladislavský sál, 
věž Mihulku, Zlatou uličku.

Pro žáky 8. a 9. třídy byla připravena 
velmi zajímavá a užitečná přednáška De-
set kroků k úspěšnému přijetí na střední 
školu, kde získali základní poučení, jak 
si zvolit střední školu, vyplnit přihlášku 
či jak postupovat, pokud nejsou úspěšní 
u přijímacího řízení. Toto, především pro 
9. třídu aktuální téma žáky velmi zauja-
lo. 9. listopadu se v prostorách tělocvič-

ny uskutečnil výchovný koncert Hrátky 
s hlasem, na němž vystoupil Happy Day 
Quintet. Tato vokální skupina během 
hodinového programu zazpívala různé 
druhy písní od lidových po populární. 
Pro žáky byla vyhlášena soutěž, pokud 
poznali píseň, ten nejrychlejší hadač 
za správnou odpověď získal kompaktní 
disk. 

V dalším týdnu se dva žáci 8. roč-
níku zúčastnili vědomostní soutěže  
„Orientační běh bankou“. Tu každo- 
ročně pořádá pro dvoučlenné týmy  
z 8. a 9. ročníků Bankovní akademie. 
Soutěžící dostanou plánek Bankovní 

zPrÁvy z radnIce

Dne 12. 12. 2012 zasedalo Zastupitelstvo 
městské části Praha – Lysolaje.

• Dne 29. 11. 2012 byl schválen Zastu-
pitelstvem hl. m. Prahy rozpočet hl. m. 
Prahy na rok 2013, návazně tak na svém 
zasedání Zastupitelstvo městské části Pra-
ha – Lysolaje na doporučení finančního 
výboru schválilo rozpočet naší městské 
části na příští rok. Zastupitelstvo schváli-
lo rozpočet městské části Praha – Lysola-
je na rok 2013 jako vyrovnaný, na straně 
příjmů i výdajů ve výši 7 222 000 Kč.

Jeden z hlavních ukazatelů rozpočtu 
tvoří příspěvek na neinvestiční náklady 
pro základní a mateřskou školu, který 
činí 1 450 000 Kč.

Za zmínku jistě stojí i schválení účelo-
vé neinvestiční dotace pro základní ško-
lu, která v roce 2013 obdrží z rozpočtu 
městské části Praha–Lysolaje peněžní 
prostředky na úhradu provozních výdajů 
souvisejících s výukou anglického jazyka  
v celkové výši 150 000 Kč. Bude tak tedy 
i v příštím roce pokračovat výuka anglic-
kého jazyka již u prvňáčků. 

Finanční plán hospodářské činnos-
ti městské části Praha – Lysolaje na 
rok 2013 byl schválen s výnosy ve výši  
1 019 000 Kč a náklady v hodnotě  
212 000 Kč. Očekávaný výsledek hospo-
daření je tak 807 000 Kč.

Zastupitelstvo městské části taktéž odsou-
hlasilo návrh rozpočtového výhledu městské 
části Praha – Lysolaje do roku 2018.

Je nutno konstatovat, že na základě 
nově schváleného rozpočtového určení 
daní (tzv. RUD) poslaneckou sněmov-
nou a dalších úsporných opatření státu 
přichází hl. m. Praha v roce 2013 o více 
než 2 miliardy. Tyto úspory se logicky 
přenáší i do dotačních vztahů mezi naší 
městskou částí a hl. městem, které je nej-
větším přispívatelem do našeho rozpoč-
tu. Díky tomuto snížení a zrušení dalších 
transferů přímo ze státního rozpočtu i od 

okolních obcí, přijdeme v příštím roce až 
o 1 milion korun na straně příjmů. Pro 
naši městskou část je to obrovská částka. 
Pevně věřím, že i s touto omezenou výší 
příjmu zvládneme zajistit veškerý servis 
a služby občanům, tak jako v minulých 
letech. Některým úsporným opatřením 
se však nevyhneme. Jedná se například  
o omezení vydávání Lysolajského zpravo-
daje, který bude od ledna vycházet jako 
dvouměsíčník. Doufám, že toto i případná 
další opatření budou chápána s pochope-
ním a důvěrou. Za zastupitelstvo mohu při-
slíbit, že uděláme maximum pro zajištění 
standardního chodu městské části.

• Zastupitelstvo se na svém zasedání také 
zabývalo hodnotícími kritérii pro přijímá-
ní dětí do základní i mateřské školy pro 
školní rok 2013/2014 a doporučilo ředite-
li obou škol tyto výběrové parametry:
V mateřské škole přednostní přijetí dítěte:
1.  Trvalý pobyt dítěte na území městské 

části Praha–Lysolaje 
2.  Povinné přijetí dítěte rok před za-

hájením povinné školní docházky  
(5 a 6leté)

3.  Dovršení minimálního věku 3 let  
k 1. 9. 2013.

V základní škole přednostní přijetí dítěte 
do první třídy:
1.  Trvalý pobyt dítěte na území městské čás-

ti Praha – Lysolaje (spádovost školy)
2.  Trvalý pobyt dítěte na území obcí  

a městských částí, které se zaváží za-
platit neinvestiční náklady na žáka

• Zastupitelstvo na svém zasedání dne  
15. 8. 2012 rozhodlo o záměru rozdělit Zá-
kladní a Mateřské školy Praha 6 – Lysolaje 
na dvě samostatné příspěvkové organiza-
ce. Pro průběh rozdělení byl vytvořen pro-
jekt s harmonogramem a odpovědnostmi 
za jednotlivé úkoly, které povedou ke ko-
nečnému rozdělení k 1. 1. 2014.

• Byl vytvořen a zastupitelstvem schvá-
len první strategický plán městské části 
Praha – Lysolaje, který by měl být kaž-

dý rok aktualizován. Byla tak stanovena 
pravidla a směr dalšího rozvoje. K tvorbě 
strategického plánu bylo také přistoupe-
no z důvodu nutnosti jeho předkládání 
při podávání žádostí o dotace, především 
pak z fondů EU. 

• V letošním roce bylo požádáno v rám-
ci výzvy programu Praha – Konkurence-
schopnost o dotaci na dětské hřiště Na 
Vinici. V květnu 2013 bychom se měli do-
zvědět, zda nám dotace bude přidělena. 
Poté bychom tak mohli přistoupit k sa-
motné realizaci hřiště. Potřebnost hřiště  
i jeho vybavení bylo konzultováno s ob-
čanským sdružením Mateřské centrum 
Liška i s ostatními občany v lokalitě.

• Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí daru 
v podobě pozemku parc. č. 422/21 o vý-
měře 183 m² k.ú. Lysolaje podél ulice 
Dolina od společnosti AG DEVELOP-
MENT, a.s. a schválilo darovací smlouvu 
na předmětný pozemek.

• Zastupitelstvo opět jednalo o návrhu 
nájemní smlouvy na pozemcích bývalé 
pískovny parc. č. 473/2 a parc. č. 473/3 
k.ú. Lysolaje. Jedná se o nájem pozemků 
za účelem vybudování multifunkčního 
sportovního centra. Jak jsme vás již in-
formovali, byl tento návrh projednáván 
již na 15. zasedání v říjnu tohoto roku. 
Jde o poměrně složitou záležitost a bude 
jednáno o dalších bodech v návrhu ná-
jemní smlouvy tak, aby bylo dosaženo 
optimálního řešení pro obě strany.

• Členové jednotlivých výborů a komi-
sí v závěrečných zprávách o činnosti 
zhodnotili uplynulý rok 2012 jako dobrý  
a všichni se rozhodli v práci pro městskou 
část pokračovat i v novém roce.

Vážení spoluobčané, jménem svým  
i jménem celého Zastupitelstva městské 
části Praha – Lysolaje vám přeji kouzelné 
Vánoce a těším se s vámi na společný rok 
2013 v Lysolajích.

Ing. Petr Hlubuček
starosta

pokračování na str. 4
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akademie s pěti stanovišti, která musí 
během dvou hodin oběhnout a vyřešit 
zadané úkoly. Ty jsou především z fi-
nanční oblasti a matematiky. Za správ-
né odpovědi dostanou žáci fiktivní 
peníze, které si jdou po absolvování kaž-
dého stanoviště ihned uložit do fiktivní 
banky. Vítězí tým s největší naspořenou 
částkou. Přestože se naši žáci účastnili 
soutěže úplně poprvé a předmět Finan-
ce se vyučuje na naší škole prvním ro-
kem, umístili se na krásném 10. místě. 
Nechali za sebou minimálně dalších 
35 týmů, včetně žáků 9. ročníků. Paní 
učitelka Sokolová byla na své žáky hrdá 
a velkou radost měla i z toho, že v ma-
tematické části získali plný počet bodů 
– ani jednou nechybovali. Příští rok si 
žáci brousí zuby na vyšší příčky, tak jim 
držme palce.

9. třída v rámci rozšíření výuky geolo-
gie navštívila výstavu minerálů v Ruzyni. 
Na ploše 3500 m2 si prohlédla magický 
svět drahých kamenů, exponáty obřích 
ametystových geod a mimo jiné i křišťá-
lovou kouli vážící 1 tunu. Žáci 5. třídy 
nás velmi úspěšně zastupovali na florba-
lovém turnaji v rámci Poháru Prahy 6, 
který proběhl ve dvou dnech. Nejprve ve 
čtvrtek prošli bez porážky kvalifikačním 
kolem, v němž jim byl velkou oporou 
nejlepší hráč turnaje Filip Langer, aby  
v pátečním finále i přes velkou únavu, 
která jim jednoznačně zabránila v lep-
ším výsledku, vybojovali krásné 3. mís-
to. Velké díky je třeba vyjádřit všem hrá-
čům, neboť svou bojovností a kolektivní 
hrou nás velmi dobře reprezentovali. 

3. třídy spolu se 4. třídou zavítaly do 
Divadla U Hasičů, kde se uskutečnil 
hudební pořad Poutníci „Na cestách 
country“. Tato hudební skupina pro-
vedla žáky průřezem různých country 
stylů skrze písně světových i našich in-
terpretů. Koncert zpestřilo netradiční 
hudební provedení části Vivaldiho Čtve-
ra ročních období na country nástroje.  
4. ročník navázal na říjnovou vycházku 
po Karlově mostě prohlídkou Staroměst-
ské mostecké věže. Nejdříve v prvním 
podlaží zhlédli film Karlův most – papr-
sek staletími, z něhož se dozvěděli fakta 
i o stavbě věže s její bohatou gotickou 
výzdobou. O patro výš se ocitli ve stře-
dověké komnatě s historickými kostýmy 
Lucemburků. Pak si užívali pohledů na 
pražské pamětihodnosti z vyhlídky věže, 
kam napočítali 138 schodů.

Vybraní žáci 8. a 9. třídy se účastni-
li florbalového turnaje v Nebušicích ve 
sportovní hale. Žáci si tak mohli, ně-
kteří poprvé v životě, vyzkoušet hru na 
hřišti skutečných florbalových rozměrů. 
Vzhledem k malému počtu zúčastně-
ných a bez skutečného brankáře nebyli 

schopni konkurence a skončili jedno-
značně poslední s celkovým skóre 4:26. 
Našimi soupeři byly týmy ZŠ Nebušice, 
ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Nám. Interbri-
gády. 

Do 3. A a 3. B zavítal autor dětských 
knih Pavel Brycz, aby dětem přečetl 
ukázky ze svých knížek Bílá paní na 
hlídání a Co vyprávějí andělé. Své čte-
ní obohatil povídáním nejen o sobě, ale  
i o přípravě a výrobě večerníčků, o tom, 
jak se rozkreslují postavičky, jak se vy-
bírá, kdo bude postavičky namlouvat, 
jak probíhá spolupráce mezi jednotlivý-
mi profesemi a čemu všemu musí autor 
knížky ustoupit, aby jeho dílo mohlo 
spatřit světlo našich obrazovek. Děti se 
na pana spisovatele dopředu dokona-
le připravily přečtením ukázek z jeho 
knížek, vhodnými otázkami a na moti-
vy jeho dvou knížek mu nakreslily dva 
krásné obrázky s vlastními básničkami  
a věnovaly mu ručně vyráběné záložky 
do knížek. Pavel Brycz jim jako podě-
kování zarecitoval svou první básničku, 
kterou složil jako žák základní školy.

1. B se vydala na interaktivní výtvar-
nou výstavu v rámci festivalu TINA B., 
která nesla název ŠTĚSTÍ a stanovila si 
vysoký cíl: pozitivně naladit obyvatele 
Prahy a její turisty. Expozice v Galerii 
umění pro děti obsahovala díla světo-
vých umělců a zároveň díla dětí z celého 
světa. Žáci první třídy tuto výstavu roz-
šířili o obrázky na téma štěstí (poputují 
s výstavou do jiné země) a dotvářením 
mapy Prahy přímo na podlahu galerie 
pomocí samolepicích papírů. Úkolem 
bylo vytvořit něco, co by se jim v Praze 
líbilo a dělalo je to šťastnými. Děti si ná-
vštěvu galerie náramně užily a odnesly 
si spoustu uměleckých zážitků.

23. listopadu podnikla 1. A a 1. B 
společný výlet do Příbrami do „Pekla“, 
které se nachází ve staré, nepoužívané 
štole. Žáky zde přivítal Permon, vládce 
podzemí, který se stal jejich průvodcem. 
Prošli kolem permoníků, kteří dolova-
li stříbro, až dorazili do pekla s čerty. 
Zde měly namále paní učitelky, protože 
čerti sháněli babské ucho, ale nakonec 
vše dobře dopadlo a uši zůstaly na svém 
místě. Na závěr sestoupil z nebe svatý 
Petr a dětem rozdal adventní kalendáře. 
Výlet se všem velmi líbil. Deváťáci zase 
vyrazili do Kongresového paláce na ve-
letrh středních škol Schola Pragensis. 
Jednotlivé pražské školy zde zajímavě 
prezentovaly své pojetí výuky a vzdě-
lávací program. Jistě se jednalo o cen-
nou inspiraci pro výběr vhodné střední  
školy. 

26. listopadu proběhla ve škole násled-
ná kontrola České školní inspekce, aby 
zjistila, zda byly odstraněny drobné ne-
dostatky z předchozí provedené inspek-

ce. Ke spokojenosti naší i České školní 
inspekce bylo vše odstraněno. Druhá 
třída se vypravila do divadla Minor, aby 
zde zhlédla představení klasické pohád-
ky od K. J. Erbena Zlatovláska. Svižné 
a nápadité představení bylo obohaceno 
písničkami a loutkami, dětem se velmi 
líbilo. V závěru měsíce nás navštívili 
žáci ze zahraniční školy Riverside Scho-
ol, aby v rámci své hodiny dramatické 
výchovy zapojili do svých aktivit i naše 
žáky. Po přivítání, které přednesl pan 
ředitel spolu s vybranými žáky jednot-
livých tříd druhého stupně, si všichni 
společně zahráli dvě hry, k nimž byly 
instrukce zadávány v anglickém jazyce. 
Budeme rádi, když se takovéto akce bu-
dou opakovat, neboť jsou velkým příno-
sem pro prohlubování jazykových zna-
lostí našich žáků.

O první adventní neděli již tradič-
ně zazpíval pod vedením paní učitelky 
Tomajkové školní pěvecký sbor několik 
koled při rozsvěcení vánočního stromu 
v Lysolajích. 3. prosince se uskutečnilo 
hudební představení Pořád se něco děje, 
při němž se naši žáci seznámili s folko-
vými písničkami. Zazněly zde velmi 
známé skladby od K. Kryla, J. Nohavici 
či J. Nedvěda, jejich melodičnost strhla  
i naše žáky a oni svým zpěvem dopro-
vázeli vystupujícího kytaristu. Další 
den nás reprezentoval školní sbor pod 
vedením paní učitelky Tomajkové a za 
houslového doprovodu paní učitelky 
Korcové na Staroměstském náměstí. 
Se svými koledami vystupovali v rámci 
odpoledne agentury Dobrý den z Pelhři-
mova, při němž byly představeny různé 
rekordy. 5. prosince zavítal na první  
i druhý stupeň Mikuláš se svými pomoc-
níky, aby zjistil, jak hodné a poslušné 
žáky u nás máme. Poté je odměnil slad-
kostí. Neboť se blíží Vánoce, připravili 
jsme 20. prosince u nás ve škole den ote-
vřených dveří, který byl již tradičně spo-
jen s vánočními trhy a programem pro 
veřejnost. V pátek 21. prosince se žáci 
před vánočními prázdninami rozloučili 
na třídních besídkách. V novém roce, 
10. ledna, bude uspořádána schůzka  
pro zájemce o 1. třídu, na niž naváže  
16. a 17. ledna zápis do 1. třídy.

Nyní mi již nezbývá než vám popřát 
za vedení školy i učitelský sbor pokoj-
né prožití vánočních svátků a příjemný 
vstup do nového roku.

Jana Plechingerová 

Přednáška o Přijetí na střední školu
Dne 7. listopadu jsme od 10 hodin měli 
přednášku na téma Přijetí na střední ško-
ly. Přednášela nám paní z Národního 
informačního centra pro mládež. Řekla 
nám 10 bodů, díky kterým bychom mohli 

pokračování na str. 8

pokračování ze str. 3
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tIP na vÝLet

ruzyně
Už podruhé se podíváme do Ruzyně. 
Při mé nedávné návštěvě objevil jsem tu  
v zadní části Kubrova statku obchod  
s kameny. Jelikož se blíží Vánoce a já 
jsem pln optimismu, že toto číslo se  
k laskavému čtenáři dostane včas, nabí-
zím tip k nákupu levných a velmi pěk-
ných dárků. Já totiž – pocházeje od Ko-
zákova – mám drahé kameny rád. A tady 
jich je nepřeberně, všech barev a různé 
kvality. Kameny samotné nebo v náram-
cích, náušnicích, přívěšcích, snad jenom 
brože jsem tam neviděl. Prodejní část do-
plňuje výstavní, kde se můžete pokochat 
nejrůznějšími minerály – třeba konžský 
malachit jistě zaujme. Je tu i tunová křiš-
ťálová koule z Brazílie za pouhopouhých 
7 770 000 korun. Takže jak říkám, nad 
Kubrovým statkem v Drnovské ulici 
vzhůru k Řepům – každý den do osmi 
večer kamení všeho druhu.

No a když už brousíme kolem, poroz-
hlédneme se po centru Ruzyně. Středo-
bodem je kaplička z roku 1854. Ozna-
movala poledne a večer zvala k modlitbě 
– ku klekání. Zvoníval obecní pastucha, 
který se někdy střídal s hrobníkem. Zvon 
oznamoval též úmrtí ve vsi, dříve zvoní-
val i když nebožtíka vypravovali z domu 
na hřbitov. 

Naproti kapličce je starodávná hospo-
da U Maříků nebo též U pavouka. (Minu-
le jsem vám říkal, že U pavouka se říkalo 
Soukupově hostinci v Malém Břevnově 
– spletl jsem se, to byla Modrá hvězda.) 
Hospoda u Maříků je zmiňována už s ob-
dobím zimního krále Fridricha, který se 
tu prý objevil na tancovačce, rod Maříků 
je tu zmiňován dokonce ještě o sto let dří-
ve – s rokem 1523. Dochována je hostin-
ská budova i se stájemi, do nichž se vešlo 
až padesát koní. Na formany, kteří sem 
přijížděli především z Německa, se lidé 
v hostinci těšili, přiváželi nejen zajímavé 
zboží, ale i nové zprávy, vlastně jediné. 
Podnik sloužil do roku 1948. Nedaleko 
je známá sokolská hospoda Na Nové –  
i ta je dnes zavřena.

Špejchar (v r. 2002) Hospoda Na Kovárně

Kaplička z r. 1854 Hospoda Na nové (v r. 2008) Křišťálová koule z Brazílie

Toleranční hřbitov Hospoda U Maříků

Piskáčkův statek (v r. 2002) Ráj milovníků kamení

pokračování na str. 6
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Když už se dotýkáme historie, přečtě-
me si nějco z Pamětí obce Ruzyně od 
již zesnulého malíře, sochaře a histori-
ka Zdeňka Háši. „Ruzyně byla osídlena 
podle vykopávek již v době kamenné. Při 
zakládání rybníka v Jivinách se zde našlo 
i keltské pohřebiště. To dokazuje, že celý 
pruh táhnoucí se podél Litovického po-
toka, tj. Ruzyně, Liboc, Vokovice a dále 
byl již v dávných dobách osídlen.“ 

Ruzyně patřila jako poddaná obec 
Břevnovskému klášteru. Roku 1406 měl 
tu klášter tvrz a dvůr. Tvrz byla záhy po-
bořena a i s dvorem spálena – stalo se 
tak někdy v časech husitských válek.  
V roce 1523 bylo v Ruzyni 10 gruntů, 
z nich jeden, čp. 2, patřil „manovi“.  
(K tomuto statku patřil i dnes stržený 
mlýn pod Hvězdou, též Klímův zvaný.) 
Man byl postavením méně než zeman. 
Jméno Manovka se tu podrželo a i když 
na hospodářském jádru dvora není dnes 
nic zajímavého, okolní zahrada, pustnoucí 
a tajemná, působí impozantně.

Druhým místem, které v Ruzyni přá-
telé romaniky rádi navštíví, je starý tole-
ranční hřbitov poblíž obory. Byl založen 
po vydání tolerančního patentu císařem 
Josefem II. (1781), kterým panovník po-
volil i jiná vyznání než katolická, někdy  
v letech 1874-8. „Tehdy se přihlásili v Pra-
ze a okolí dosud tajní evangelíci k pro-
testantské církvi. Jedním z nich byl také 
známý ruzyňský sedlák Jan Kubr. Když 
však roku 1783 zemřel a měl být pohřben 
na katolickém hřbitově v Liboci, zvedla se 
proti tomu silná vlna odporu. Natolik se 
již od bitvy na Bílé hoře změnilo myšlení 
lidí, že neváhali s holemi zastavit pohřeb-
ní průvod, přerušit zvonění kostela a zma-
řit pohřeb. Musela zasáhnnout jízdní četa 
vojska, aby uklidnila ves,“ praví kronikář 
Háša. Evangelický hřbitov byl udržován 
po celé generace. Posledním tady po-
hřbeným byl padesátiletý Václav Kubát, 
zavražděný 21. května 1945. Hřbitov dnes 
spravuje evangelický sbor ze Střešovic.

Při procházce Ruzyní bedlivému obe-
centsvu asi neunikne omlácená budova 
Piskáčkova statku, vedle stojící hospoda 
Na kovárně z roku 1887, kde bývalo kino, 
a ruzyňský špejchar. Byl postaven za Ma-
rie Terezie a sloužil jako obecní sýpka, 
každý sedlák měl povinnost část své úro-
dy tady uskladnit. Do zdejších zásob se 
sahalo jen v případě nouze, tedy války či 
neúrody. Ve spodní části špejcharu byly 
byty, kde bydleli deputátníci, pracující na 
některém z ruzyňských statků. Bydlelo 
se tu až do roku 1970, pak budova začala 
chátrat. Dnes je špejchar pěkně opraven 
a slouží jedné reklamní agentuře, která 
si však reklamu v našem listě nezaplatila  
a tak jsem její jméno nepodržel. 

fefík

dobrota na ProsInec

Kapr načerno
Ačkoliv většinou za tradiční štěd-
rovečerní pokrm považujeme kapří 
podkovy osmažené dozlatova a ná-
šup bramborového salátu, na mnoha 
svátečně prostřených stolech nechy-
bí jiná, mnohem starší a klasičtější 
úprava – kapr načerno po staročesku. 
Tento pokrm má několik výhod – při-
pravuje se pár dnů předem, aby se 
"rozležel", což ušetří čas, který zabírá 
smažení čerstvě obalených porcí kap-
ra, a hlavně – mnohé děti rok co rok 
vyžadují ke slavnostní večeři cokoliv 
jiného než právě smaženou rybinu. 
Podávat pro klid v rodině na Štědrý 
den kuřecí řízek a hranolky by byla, 
vzhledem k výtečné české kuchyni, 
opravdu škoda. Zvláště máme-li v zá-
loze omáčku s knedlíkem. 

Mrkev, celer, petržel a cibuli nakrájíme 
na kostičky či nastrouháme. Přidáme 
koření – 10 kuliček černého pepře,  
10 kuliček nového koření, 3 hřebíčky 
a 3 bobkové listy, trochu zázvoru a tymi-
ánu, vlašské ořechy a sušené švestky.

Přilijeme litr vody, litr piva, čtvrt li-
tru octa a vaříme, dokud zelenina ne-
změkne. V propasírované omáčce pak 
vaříme porce nasoleného kapra do-
měkka. Pak rybu vyndáme, do omáč-
ky přidáme hrozinky, mandle, povidla 
a dosladíme. Je-li potřeba, zahustíme 
strouhaným perníkem. 

Nejlépe chutná s nadýchaným 
knedlíkem či těstovinami.

Dobrou chuť!

anKeta MĚsíce

Minulou anketní otázkou jsme roz-
poutali debatu na téma bezpečnosti 
v naší městské části. Názory na in-
stalaci kamerového bezpečnostního 
systému jako jedné z variant zvýšení 
bezpečnosti v Lysolajích se mezi ob-
čany velmi různí. Kamery umožní 
monitorování situace, nezabrání však 
kriminalitě samotné. Pořízení kame-
rového systému, instalace a následná 
péče jsou velmi nákladné, proto mu-
síme celou záležitost pečlivě uvážit. 
Problémem se budeme dále zabývat.

Anketní otázka na měsíc prosinec
Na podzim jsme se zabývali novým 
pojmenováním naší základní školy. 
Pedagogický sbor přišel s nápadem 
– ZŠ Járy Cimrmana. A požádal du-
chovního otce tohoto českého génia 
pana Zdeňka Svěráka a dědice myš-
lenky Davida Smoljaka o povolení.  
A dostal ho. Známe již tedy nový ná-
zev pro naši školu, nebo bude diskuse 
pokračovat? Vyjádřete svůj názor!

Stejně tak jsme hledali pojmeno-
vání pro školu mateřskou. Originální  
a vtipná Pampeliška se nám líbila nej-
víc. A vám? 

Vážení přátelé,
opět máme konec roku a za pár dní se 
posuneme, jak my pevně věříme i pro 
Vás, do dalšího úspěšného roku. A tak 
při roční bilanci naší činnosti, nám do-
volte Vám a Vašim občanům, co nejsr-
dečněji poděkovat za celoroční spoluprá-
ci a vyjádřit Vám velký vřelý dík, jelikož 
bez Vás, Vašich obětavých pracovníků  
a občanů, kteří nám darují věci, bychom 
naši činnost nemohli vykonávat.

Zároveň bychom chtěli poděkovat 
nově zapojeným městům, která se roz-
hodla podpořit náš projekt a umožnila 
nám přistavení kontejneru na použitý 
textil.

V letošním vánočním čase jsme, díky 
Vám dárcům, mohli společně s Čes-
kým rozhlasem udělat radost dětem 

v dětských domovech, kam jsme daro-
vali hračky, které jsme dostali právě od 
Vás a Vašich občanů. Věříme, že z toho 
budou mít vaši občané stejnou radost 
jako my, když se dozví, že jejich daro-
vané věci pomohly na vánoce rozzářit 
dětské oči.

Závěrem bychom Vám a všem Vašim 
občanům chtěli popřát krásné a spoko-
jené prožití svátků vánočních a v no-
vém roce mnoho pracovních i osobních 
úspěchů.

Věříme, že naše spolupráce bude  
i v novém roce pokračovat.

Se srdečným pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík

ředitel Diakonie Broumov
Mgr. Lenka Wienerová

ředitelka sociálních služeb 

Poděkování diakonie broumov

Vážení čtenáři,

jako možnou variantu snadného pří-

stupu k aktuálním informacím zvažu-

jeme novou službu – zasílání Lysolaj-

ského zpravodaje do vašich mailových 

schránek.

Pokud vás tato nabídka zaujala, ob-

raťte se na ÚMČ. 

pokračování ze str. 5
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za hUMny

• Dejvické divadlo první prosincový 
den uvedlo světovou premiéru hry Pet-
ra Zelenky Dabing Street. Hra líčí zká-
zu jednoho dabingového studia v roce 
2000. „V poslední době jsem psal samé 
mravokárné texty a teď tedy nastoupí 
čistá komedie“, řekl k tomu dramatik  
a filmař. Hlavní roli alkoholika a majite-
le dabingového studia, který tento pod-
nik zničí a prodá, hraje Martin Myšička. 
Kromě něj se v inscenaci objeví Hynek 
Čermák, Václav Neužil, Klára Melíško-
vá, Jana Holcová a Lada Jelínková jh. 

• Teprve v loňském roce znovuote-
vřený pivovar v Úněticích se letos stal 
držitelem hned tří prestižních ocenění, 
která každoročně uděluje Sdružení přá-
tel piva. Únětická 10° se stala vítězem 
mezi desetistupňovými pivy, Únětická 
12°je ve své kategorii druhá a Únětický 
pivovar si odnesl i 2. místo jako mini-
pivovar roku. 

• Vítězem letošního ročníku soutěžee 
Best of Realty v kategorii rezidence se 
stala Villa Charles od developera DBD 
Group. Vizualizace vily je z pohledu od 
školky, tedy veřejnosti nepřístupného 
úhlu.

• Rakouská developerská společnost 
Warimpex hodlá v blízkosti hotelu 
Diplomat postavit dvě budovy. Inves-
tice má přesáhnout půldruhé miliardy 
korun. Před a za hotelem vzniknou 
budovy s hotelem spojené, Diplomat  
tak zvýší svoji kapacitu o 140 pokojů  
a 55 apartmánů, nyní je v hotelu 398 po-
kojů. Developer zároveň s radnicí jedná  
o možné výstavbě třípodlažních pod-
zemních garáží pod obecním pozem-
kem za hotelem.

• Obyvatelé Prahy 6 žádají peticí rad-
nici, aby seznámila veřejnost s plány 
zástavby prostoru kolem Vítězného 
náměstí. Proti stavbě budovy Line na 
místě odstavného parkoviště v prostoru 
bývalé tržnice se zdvihla vlna odporu, 
velmi negativně veřejnost také nese, že 
se s projektem seznámila až v okamži-
ku, kdy je prakticky o všem rozhod- 
nuto.

Projekt Line, financovaný PPF, vy-
tvořil Architektonický ateliér Radana 
Hubičky. Budova je osmipatrová, což 
překračuje magistrátní regulační opat-
ření. Také kancelářského prostoru tu 
má být více než se plánovalo, celých  
75 procent. Ze čtvrtiny na tzv. občan-

skou vybavenost zaberou 58 procent 
přednáškové sály a 12 procent autosa-
lón. Dále tu mají být obchody, kavárna 
a galerie. 

• Trojská botanická zahrada je osmou 
nejnavštěvovanější atrakcí v Praze, letos 
sem přišlo už 270 tisíc lidí. Ve venkovní 
zahradě se lze projít expozicí stáleze-
lených dřevin. Když napadne sníh, je 
nejhezčí japonská zahrada. Do Vánoc 
bude instalováno osvětlení tropických 
jezírek, na leden a únor se chystají noč-
ní prohlídky skleníku. V zimě je Fata 
Morgana otevřena od desíti do čtyř ho-
din, vstup je v tomto období zdarma. 

• Odtahy aut v Praze zdraží o šest sto-
vek na 1900 korun, cena za započatý 
odtah vzroste z 850 na 1250 korun, 
zvednou se také ceny parkovného na 
odstavných parkovištích na 250 korun/
den po první tři dny. Ročně je v met-
ropoli odtaženo asi 40 tisíc aut. Počet 
odtahů klesl loni, kdy Nejvyšší soud 
rozhodl vozy odtažené v tzv. veřejném 
zájmu vracet zpět na místo. 

• Rozpočet hlavního města Prahy 
bude v příštím roce zhruba 43,7 mi-
liard korun. Na investice bude o 2,4 
miliardy méně. Pražané se tak rozloučí  
s opravou Libeňského mostu, výstav-
bou Radlické radiály atp., tunel Blanka 
spolkne z rozpočtu 4,7 miliady korun,  
420 milionů stavby u Strahovského tu-
nelu, protipovodňová opatření budou 
stát 200 milionů, na 50 milionů půjde 
na stavbu metra do Motola, 25 milionů 
na cyklostezky, 19 milionů na revitali-
zaci Štvanice, 130 milionů musí město 
ještě doplatit za rekonstruovaný plavec-
ký stadion Na Šutce. 

• Grant 150 tisíc korun dostane Su-
chardova „nová“ vila v Bubenči. Dům 
postavený Janem Kotěrou pro socha-
ře Stanislava Suchardu v roce 1907 je 
kulturní památkou. Grant je určen na 
úpravu sklepních prostor pro vybudo-
vání badatelského centra pro studium  
a uložení dochovaných fragmentů soch, 
modelů a sochařských forem. 

• Ve Vinárně u hrušky v pasáži Riviera 
na Kulaťáku je v předvánočním shonu 
možno sobě odpočinout a shlédnout 
výstavu obrazů a objektů Luďka Tiché-
ho.

• A ve Skleňáku je v Galerii Chodník  
k vidění výstava obrazů známého ilu-
strátora dětských knížek Karla Franty. 

fefík

Projekt Line

Možná podoba hotelu Diplomat

Výstava ve "Skleňáku"

Luděk Tichý

Výstava ve vinárně U hrušky
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mít větší šanci dostat se na střední školu. 
Dozvěděli jsme se, jak vypadá přihláška, 
co dělat, když nás nepřijmou na školu, 
a to nejdůležitější, jak si ji vybrat. Také 
jsme se dozvěděli, že je dobré navštívit 
den otevřených dveří různých škol. Při 
nich se můžeme podívat, jak škola vypa-
dá, a dozvědět se od místních studentů, 
jak například probíhá vyučování. Toto 
nám může pomoci rozhodnout se, na ja-
kou školu chceme jít dále studovat. 

Přednáška byla velice zajímavá.
Julie Nováčková, 

8. třída

zlatovláska v Minoru
My, děti ze druhé třídy, s paní učitel-
kou a paní Řešátkovou jsme se v úterý  
27. 11. vypravily do divadla Minor na 
Zlatovlásku.

Cestou jsme si měly vysloužit „svou 
Zlatovlásku“ plněním tří úkolů. Paní 
učitelka po nás chtěla: 

1)  abychom v autobuse byly jako ryby 
při hledání Zlatovlásčina prstenu, 

2) měly jsme někoho potěšit, 
3)  rodičům vyprávět o alespoň šesti 

zajímavostech o divadle (budově) 
nebo o představení.

Klasickou pohádku Karla Jaromíra 
Erbena nám zahráli herci ve svižné a ná-
padité podobě s písničkami a loutkami. 
Všichni jsme si divadlo moc užili.

Zlatovlásku jsme si vysloužili na ob-
rázku na pracovním listu, na němž jsme 
se zamyslely nad zhlédnutou pohádkou.

Mgr. Jaroslava Mikolášová  
a 2. třída

návštěva ze školy riverside 
pro 2. stupeň
Spolupráce s mezinárodní školou se roz-
běhla v listopadu. V listopadu nás navštívi-
ly děti z druhého stupně – Junior School –  
z naší partnerské mezinárodní školy River-
side, a to v rámci jejich Dramatické výcho-
vy a v rámci našeho Anglického jazyka.

Jak pan ředitel Hevák, tak vybraní žáci 
(Daniel Bereznay, Hansel Havránek, Hana 
Housková, Lucie Šindílková) vyslovili 
své potěšení nad touto návštěvou a přání 
dalších vzájemných návštěv v budoucnu. 
Panu řediteli a jmenovaným žákům moc 
děkujeme za hezký anglický projev.

Náplní této návštěvy bylo zábavnou 
formou zapojit všechny přítomné (za 
nás 60 dětí, za Riverside 35) do her  
s anglickými instrukcemi, které bravurně 
vedla anglická učitelka Kate Sellers. V zá-
věru se pak děti vzájemně seznamovaly  
a vyměňovaly si kontakty.

Škola Riverside nám poslala děkovný 
email za vřelé přijetí, jejich děti prý celý 
zbytek dne vzpomínaly na zábavné dopo-
ledne u nás.

My děkujeme všem žákům druhého 
stupně, kteří se aktivně zapojili a dobře 
reprezentovali naší školu. Díky patří také 
všem učitelům, kteří se na přípravě podíle-
li – Tomáši Moudrému, Tomáši Zahořovi, 
Míle Typoltové i ostatním přítomným.

Gabriela Hallett,  
organizátor akce

Kterak děti prožily 
dobrodružství
Děti navštěvující třetí ročník základní školy 
v Lysolajích, mají hlavu plnou vzpomínek 
na právě prožité neopakovatelné tři dny  
v Peci pod Sněžkou, kde ubytovány v útul-
né roubence, zažily setkání prostřednictvím 
technik strukturovaného dramatu s horo-
lezcem, sportovcem a dobrodruhem Hein-
richem Harrerem. Procítily s ním nejenom 
jeho výhry, jako bylo nalezení výstupové 
cesty na vrchol hory Nanga Parbat (8125 m. 
n.m.), sny, touhy a cíle, ale i bolesti, propa-
dy, víru a naději. Nejen H.H. změřil své síly  
s horami, ale i děti lysolajské školy ušly  
v horském terénu kolem 20 km motivovány 
svými kamarády a příběhem H.H. a s po-
citem vítězství dobyly vrchol Sněžky. Pro 
mnohé z nich to byla první náročná túra 
v životě. Oproti H.H. měly děti velké štěstí 
na počasí, po celou dobu pobytu jim díky 
inverzi svítilo sluníčko. Prožitý příběh jim 
umocnilo zhlédnutí filmu Sedm let v Tibe-
tu podle deníku H.H., který jim prožitý děj 
ukotvil i do celospolečenských, historic-
kých souvislostí.

Mgr. Renáta Tkaczykova

pokračování ze str. 4

zPrÁvy ze ŠKoLy

Lysolajský 
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ProsIncovÉ PranostIKy

•  Mléčná dráha v prosinci jasná, bude 
v příštím roce úroda krásná. 

•  Nepřijde-li předzimek bude dlouhý 
podzimek. 

•  Když prosinec bystří, po vánocích 
jiskří. 

• Prosinec naleje a leden zavěje. 

•   Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemí-
vá zima mnoho síly. 

•   Mrazy, které v prosinci brzy ochab-
nou, znamenají zimu mírnou. 

•   Hřmění v prosinci zvěstuje silné 
větry. 

•   Když v prosinci mrzne a sněží, 
úrodný rok na to běží. 

•   Jsou-li v zimě po cestách ledy, po-
daří se výborně zelí. 

•   Snese-li led o svaté Barboře hus, 
snese o Vánocích vůz. 

•   Na svatou Lucii jasný den, urodí se 
konopí a len. 

• O svatém Tomáši meluzína straší. 

•   Svatá Viktorie obrázky na okna 
ryje. 

•   Padá-li na Štědrý den večer v noci 
sníh, urodí se mnoho chmele. 
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Členové našeho sboru se pravidelně 
každé úterý scházejí a provádějí údržbu 
naší hasičské techniky. Probíhají též růz-
ná školení či výcvik v rámci celoročního 
výcvikového plánu. A protože po práci 
má přijít zábava, chodíme po tomto par-
kovém podvečeru do místní restaurace, 
kde již po několik let probíhá tradiční 
hasičský turnaj v šipkách. Po celoroč-
ním soutěžení, ve kterém si pilujeme 
naši přesnou mušku, uspořádáme vždy 
počátkem listopadu vyhodnocení sou-
těže, spojené s posezením a hostinou. 
V letošním ročníku se jako první opět 
umístil favorizovaný Josef Malý, druhé 
místo obsadil Miroslav Linhart a na tře-
tím místě se umístil Zdeněk Sedláček. 

Vítězům gratulujeme a těšíme se na dal-
ší zápolení. 

I když už spadalo listí ze stromů a vý-
razně se ochladilo, neopadá zájem ze 
strany mateřských školek v Praze 6 o naši 
hasičskou techniku. Těchto preventivně-
výchovných akcí se zúčastňujeme během 
celého roku a vždy sklízíme u dětí ob-
rovský úspěch. Nejinak tomu bylo i dne  
20. 11. 2012 v mateřské školce u Matěje. 
Děti s velikým zájmem poslouchaly vý-
klad Lukáše Zapletala o práci dobrovol-
ných hasičů a jejich technice. Mohly si vy-
zkoušet výstroj i výzbroj hasičů a osahat si 
veškeré technické prostředky. Důkazem, 
že se akce dětem, ale i učitelkám líbila, byl 
hlučný potlesk na konci naší prezentace. 

Každý rok je před nástupem zimy po-
třeba zbavit střechu a okapy na lysolajské 
mateřské školce nánosu spadaného listí, 
aby se neucpávaly svody a voda z dešťů  
a tajícího sněhu mohla odtékat. Tuto 
činnost každoročně zajišťují členové 
naší jednotky. Letošní čištění proběhlo  
23. listopadu dopoledne, kdy jsme stře-
chy i okapy pečlivě vyčistili a sundali 
několik plných pytlů napadaného listí  
a ulámaných větví. Školku jsme znovu na-
vštívili 5.12., kdy jsme pro děti uspořáda-
li setkání s Mikulášem a jeho družinou. 
Děti se sice trochu bály, ale zazpívaly 
krásnou písničku a dokonce odrecitovaly 

básničku, takže čerti neměli žádnou prá-
ci a děti dostaly krásné dárkové balíčky. 

Děkujeme vám za hojnou účast na Mi-
kulášské spolupořádané naším sborem, 
která se konala 8.12. Letos s Mikulášem, 
kromě krásného anděla, přišli dokonce 
tři čerti. Tato čertí skupinka byla vedena 
samotným Luciferem, a tak bylo hned 
jasné, že hříšníci nemají šanci uniknout. 
Naštěstí se mezi dětmi nenašlo žádné 
opravdu zlobivé, a tak čerti odešli s prázd-
nou. Oproti tomu hodná dítka dostala od 
Mikuláše krásnou a hlavně chutnou na-
dílku. Tento rok se akce opravdu vydaři-
la, a tak se těšíme na další ročníky.

Rádi bychom vás též pozvali k pro-
hlídce našich obnovených webových 
stránek: http://sdh-lysolaje.webnode.
cz/, na kterých se dozvíte vše o historii 
našeho sboru a hlavně aktuální informa-
ce o naší současné činnosti. Popis akcí, 
kterých jsme se zúčastnili, najdete spolu  
s fotkami v sekci „Události“. Zároveň 
máte možnost v sekci „Fotogalerie“ 
zhlédnout vybrané fotky z historie naše-
ho SDH. Tuto kategorii plánujeme pra-
videlně doplňovat, abychom vám ukázali 
co možná nejvíce pamětních fotek. Závě-
rem dovolte, abych jménem SDH Lysola-
je popřál všem občanům přejemné proži-
tí vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Lukáš Zapletal

První nadílka sněhu přišla letos brzo, na-
štěstí ale sníh neležel dlouho. Další sně-
žení nás v blízké době jistě čeká. Nejen 
silničáři, ale i majitelé a správci chodníků 
budou letos opět svádět více či méně kru-
té bitvy se sněhem.

Jaké zbraně je možné použít? Koště  
a hrablo patří ke klasice. Pokud se ale na 
chodníku vytvoří náledí, nebudou nám 
tyto pomůcky moc platné. Pak nastupuje 
písek, popel, štěrk, sůl nebo třeba piliny. 
Každý z posypových materiálů má své 
výhody stejně jako nevýhody. Ne každý 
posypový materiál je možné použít kde-
koli. Obce jejich použití mohou upravit 
místní vyhláškou. Mnohde je zakázáno 
solit nebo používat popel.

Pokud používáte písek, je možné jej na 
jaře z chodníku zamést a uskladnit pro 
opakované použití další zimu. Sněží-li 
však dlouho, písek, kterým jste cestičku 
posypali, bude za chvilku pod sněhem  
a sypete znovu. Totéž platí pro štěrk.

Nabízí se i jedna vyloženě „zelená“ 
posypová varianta s ekoznačkou Ekolo-
gicky šetrný výrobek. Jde o posyp bez 
chemických příměsí Ekogrit, vyrobený  

z expandovaného jílu. Výrobce jej popi-
suje takto: „Ekogrit, drcené kamenivo 
Liapor, je zdrsňující posypový materiál 
bez chemických příměsí určený pro zim-
ní údržbu pozemních komunikací. Svými 
parametry nahrazuje a překonává dosud 
používané materiály pro zimní posyp. 
Díky své nezávadnosti je ideální pro po-
užití na místech, na nichž nelze užít che-
mický posyp.“

Pojďme se podívat na chemickou vari-
antu posypu, sůl. Se solí recyklaci příští 
zimu provést nejde. Sůl bohužel odteče 
rozpuštěná ve vodě do okolí. Na chodní-
cích poslouží do cca -7°C dobře, horší to 
je, vsákne-li se do půdy. Pojďme se podí-
vat, co sůl způsobí.

Rostliny jsou citlivé na obsah solí  
v půdě. Soli zvyšují osmotickou hodno-
tu půdního roztoku. Rostlina za těchto 
okolností usychá, přestože je ve vlhkém 
prostředí. Nemá dostatek živin. Vyšší ob-
sah solí v půdě nesnášejí tzv. halofobní 
rostliny, což je většina listnatých dřevin. 
Půda se působením soli a nepřítomnos-
tí správných přírodních procesů sléhává 
a její schopnost vsakovat vodu při průtr-

žích klesá, což má za následek rychlejší 
odtok vody a v extrémním případě při-
spívá k povodním. Sůl hubí symbiotické 
mikroorganizmy u kořenů rostlin, čímž 
způsobuje další oslabení dřeviny, v pro-
solených trávnících se začnou objevovat 
skvrny a trávník chřadne. Ale nejen na 
rostliny má sůl negativní vliv. Své by moh-
li vyprávět pejskaři, když ošetřují tlapky 
svých miláčků. V zimě slanou vodu pijí  
i divocí živočichové, hlavně ptactvo, kte-
ré má jinak omezený přístup k nezamrzlé 
vodě. Zpěvní ptáci v zimě po požití slané 
vody uhynou.

Proto dobře zvažte, kterou z variant 
úpravy a ošetření chodníku či cestičky 
zvolíte. Ať už se rozhodnete jakkoli, přeji 
Vám mnoho nezlomených končetin.

Autorkou článku je Zuzana Havlíčko-
vá z Ekocentra Koniklec (www.ekocen-
trumkoniklec.cz). Článek vznikl vrámci 
projektu Ekoporadna Praha (www.eko-
poradnapraha.cz) za podpory Hlavního 
města Prahy. Dotazy k tomuto či jiným 
tématům týkajícím se životního prostředí 
můžete zaslat na poradna@ekocentrum-
koniklec.cz.

hasičský turnaj v šipkách a mikulášská nadílka

Čím (ne)sypat chodníky?
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advent
Je tu opět advent, doba přípravy na svát-
ky. Možná se nám honí hlavou: co pro své 
blízké vyrobit, co koupit, co zajistit. Ma-
minky hospodyňky často myslí na úklid,  
a jaké druhy cukroví tento rok upečou, 
jak to bude se štědrovečerní večeří, jakou 
výzdobu a na mnoho dalších věcí. Je to 
krásné, protože myslíme na dobro svých 
blízkých. 

Malé i velké děti se těší na dárky pod 
stromečkem, píší Ježíškovi o panenku, 
o autodráhu a o lego. Dospělí také jsou 
obdarováváni. Mnohdy jim dárky udělají 
radost. K dárkům patří nejen darování 
ale i přijetí. To vyžaduje také odpuštění si 
a to může člověku udělat větší radost než 
hodně drahý dárek.

A nakonec to nejdůležitější: největším 
dárkem, darem, je pro mě vždy druhý 
člověk. Snažme se vidět v každém člově-
ku to, co je pro mě obdarováním. A snaž-
me se i my sami být takovým dárkem, 
z jakého každý bude mít opravdovou  
a upřímnou radost. Největším darem 
pro nás všechny je, že se narodil Pán 
Ježíš.

Vánoce jsou pro někoho jedny z nej-
větších svátků v roce a pro jiného jsou 
to nejvíce oslavované svátky. Takže zbývá 

popřát: krásné prožití vánočních svátků 
a všechno dobré v novém roce 2013. 

sestra Kateřina 
Kdo nám nosí dárky?
Ty ještě věříš na Ježíška? Ano, věřím „na 
Ježíška“. A věřím na něj už od malička,  
a věř mi, nikdy mě nezklamal.

Kdo nám nosí dárky? Co je vlastně 
dar, dárek? Je vlastně něco, co není dar? 
Můžeme si koupit život, zdraví, přátel-
ství? Ty nejcennější věci v životě dostá-
váme pouze darem, nemůžeme si je ani 
udělat, ani koupit. Je tu tedy někdo, kdo 
nám je dává. Bůh, bytost, která má plnost 
života, plnost štěstí, a ze své lásky chce 
dávat. My se Bohu podobáme, když umí-
me nezištně dát něco, co se nedá koupit. 
A protože víme, že to moc neumíme, už 
dlouhá staletí připisujeme naši snahu ně-
komu, kdo to umí líp.

V pravoslavných a katolických zemích 
nosívá dárky svatý Mikuláš. Biskup, kte-
rý žil na přelomu 3. a 4. století a půso-
bil v Myře (dnešní Demre v Turecku), 
se zastával nespravedlivě odsuzovaných  
a pomáhal lidem, kterým chudoba bránila 
žít počestným životem. Po reformaci v Ně-
mecku převzal jeho úlohu malý Ježíš, Je-
žíšek, Bůh, který se pro nás stal člověkem,  
a tím nám dal ten největší možný dar – blíz-

kost Boží. V našich zemích, které leží mezi 
pravoslavným Ruskem, katolickým Polskem 
a protestantským Německem, se obě tradice 
spojily. Takže naše děti se těší z dárků svaté-
ho Mikuláše i z dárků malého Ježíška, kteří 
je nadělují prostřednictvím rodičů, prarodičů  
a jiných hodných lidí.

Věřte na Ježíška, věřte i na svatého Mi-
kuláše, vyplácí se to.

sestra Diana

bohoslužby o vánocích
Bohoslužby v klášterní kapli:
– Dne 24. 12. na Štědrý den, ranní mše sv.  
v 7:45 hodin, večer ve 22:00 hodin „půl-
noční“ mše sv. ze slavnosti Narození Páně
– Dne 25. 12. slavnost Narození Páně, 
mše sv. v 8:00 hodin dále v oktávu vánoč-
ním ve dnech 26. 12. až 1. 1. mše sv. vždy  
v 8:00 hodin, 
– Dne 6. 1. slavnost Zjevení Páně, mše  
sv. v 8:00.

Srdečně zveme. 
Na půlnoční setkání u kapličky Pan-

ny Marie nás všechny již pozvali místní 
zastupitelé, a na zdárném průběhu se 
budou podílet všichni, kteří přijdou. Ne-
bude chybět duchovní slovo, je pozván 
kněz, opět to bude někdo z přátel naší 
komunity.

volba prezidenta 
České republiky
Volba prezidenta ČR proběhne v pátek 
11. 1. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin  
a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00  
do 14:00 hodin. (Případné druhé kolo 
volby pak v pátek 25. 1. 2013 od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu 26. 1. 2013  
od 8:00 do 14:00 hodin.)

Volit prezidenta může každý státní ob-
čan ČR starší 18 let.

Volba prezidenta se v městské části 
Praha – Lysolaje koná v sálu hasičské 
zbrojnice. Volič se musí prokázat plat-
ným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR nebo cestovním 
průkazem.

Hlasovací lístky – samostatné pro kaž-
dého kandidáta na prezidenta ČR – bu-
dou voličům doručeny nejpozději tři dny 
před konáním volby.

Volič vloží do úřední obálky pouze je-
den hlasovací lístek kandidáta, pro něhož 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístkek ne-
smí být žádným způsobem upravován.

Voličům, kteří se nemohou ze závaž-
ných důvodů dostavit do volební míst-
nosti, je umožněno hlasování do přenos-
né volební schránky. 

Podrobné informace o volbě preziden-
ta jsou uvedeny na www.mvcr.cz

Vážení čtenáři, nutná úsporná 
opatření, k nimž jsme nuceni  
v roce 2013 přistoupit, se týkají  
i Lysolajského zpravodaje. Po 
projednání s redakční radou LZ 
se zastupitelstvo rozhodlo vydá-
vat naše periodikum jako dvou-
měsíčník. Koncepce časopisu 
zůstane zachována. Příští číslo 
najdete ve svých schránkách na 
konci ledna 2013.

Poděkování
Lysolajský sbor dobrovolných hasičů 
opět dokázal, že mu není cizí pomoc 
nejen při přípravě různých kulturních  
a společenských akcí, které se konají  
u nás v Lysolajích, ale pomohou i v přípa-
dě obtížně řešitelných problémů jednotli-
vých občanů.

Tato situace nastala při problému s od-
běrem vody z vodárny, která zásobuje vo-
dou některé domy v Lysolajském údolí. 
Obětavě a ve svém volném čase pomohli 
s vyčerpáním vody ze studny a jejím vy-
čištěním.

Rády bychom jim touto cestou podě-
kovaly a popřály všem našim hasičům 
štěstí, zdraví a úspěch v jejich náročné 
práci.

Za obyvatele Lysolajského údolí
Dana Reichlová  

a Nataša Horáčková

vítání občánků
Dne 9. února 2013 proběhne slavnost-
ní Vítání občánků. Pro nejmenší a je-
jich rodiče bude tradičně připravena 
malá pozornost, pro všechny hosty 
pak krátký kulturní program.

Pokud se chcete se svým mimin-
kem, příbuznými a přáteli této slav-
nostní akce zúčastnit, potvrďte laska-
vě účast na ÚMČ doložením rodného 
listu dítěte a trvalého pobytu, a to do 
10. ledna 2013. 

Děkujeme a těšíme se na vás.

Klášter mnišek Kazatelského řádu

svoz vánočních stromků

Vánoční stromky budou odváženy  
při pravidelném svozu směsného ko-
munálního odpadu od 25. 12. 2012  
do 28. 02. 2013.

Prosíme občany, aby vánoční strom-
ky odkládali vedle nádob na směsný 
komunální odpad.
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ŽIvotní jUbILea  
LIstoPad – ProsInec  

2012

paní Miluše Císařová

nar. 15. 11. 1922 – 90 let

pan Jiří Matějíček

nar. 26. 11. 1927 – 85 let

paní Eva Svobodová

nar. 26. 11. 1942 – 70 let

paní Danuše Reichlová

nar. 29. 11. 1942 – 70 let

paní Danuše Fojtíková

nar. 30. 11. 1932 – 80 let

pan Václav Tichý

nar. 14. 12. 1927 – 85 let

Jubilantům upřímně  
gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší 
a hodně zdraví do dalších let. 

Lysolajské rodinné centrum  
nejen pro děti

Milí lysolajští sousedé, milé lišky a lišča-
ta, přeji pěkný adventní čas, hodně dár-
ků pod stromečkem, klidnou rodinnou 
pohodu, ať už budete o svátcích doma, 
na cestách nebo návštěvách. Zasněžené 
kopce slibují pěkné svezení na bílém 
sněhu a domácí teplo láká k lenošení  
a přemýšlení. 

Už dva roky se společně setkáváme  
v Lišce, tvoříme si pěkné věci, hrajeme si  
a povídáme. Jsme rády, že k nám chodíte. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří vě-
nují svůj volný čas Lišce, dělají to skvěle. 

Jen proto jsme v roce 2012 dokázali 
připravit pravidelný pondělní a středeční 
program a sedm výtvarných dílen – pro 
Slavnost květů, Den otců, Den dětí, Bam-
biriádu, 50. lokalitu, Černou hodinku 
s divadlem a Vypečený advent. V šesti li-
dech jsme zajistili dva příměstské tábory. 
Mohli jste u nás navštívit jarní a podzim-
ní bazar dětského oblečení. Ve spoluprá-
ci s MK Rybička jsme nabídli kurz první 
pomoci ZDRSEM. Od září cvičíme pra-
videlně s Liškou v tělocvičně ZŠ s dětmi 
od dvou do sedmi let. 

Díky schválené dotaci od městské čás-
ti jsme mohly vybavit mateřské centrum 
výtvarným materiálem, herními prvky, 
cvičebními pomůckami a hudebními ná-
stroji. Objednaly jsme divadlo na Černou 
hodinku či skákací hrad, který si všechny 
lysolajské děti užily. Moc děkujeme.

Je čas také se podívat, co budeme dělat 
v dalším roce. Chystáme třeba výtvarné 
rukodělné dílny pro maminky. Připra-
vujeme spolupráci s dětskou psycholož-
kou, která povede přednášky pro rodiče.  
V jednání jsou také logopedické přednáš-
ky s Logo o.s. Můžete se také těšit na pro-
gram pro děti zaměstnaných rodičů na 
období 1-2 denních školních/školkových 
prázdnin. Budeme pokračovat i v dalších 
aktivitách, které jsme letos vyzkoušeli po-
prvé, jako jsou příměstské tábory v létě.

Užijte si pěkné svátky, už se na vás tě-
šíme! 

Lišky
Jana, Milena, Andrea, Aška a Marcela 

Program na leden 2013
 7. leden – Sněhuláčci
14. leden – Budka pro ptáčky
21. leden – Sobík
28. leden – Karnevalová maska

II. adventní turnaj v petanque
Při probuzení do deštivého podzimního 
rána nenasvědčovalo nic tomu, že bude 
krásná, slunná a pohodová stříbrná ne-
děle. Nikdo, kdo ze skalních příznivců, 
kteří se zúčastnili II. ročníku vánočního 
petanquového turnaje, jistě nelitoval. Fi-
nálové utkání se dokončovalo při rozsví-
ceném vánočním stromu, svařeném víně 
a cukroví. Věřím, že se všichni dobře 
bavili a budou se nadále scházet, možná 
ještě ve větším počtu, na našich akcích. 

Na závěr bych chtěla popřát všem hod-
ně zdraví, pohody a osobních i pracov-
ních úspěchů.

Ivana Majerová 

Fotosoutěž

Vážení přátelé fotografie, přinášíme po-
slední snímek druhého ročníku fotogra-
fické soutěže. S „mikulášským“ tématem 
si nejlépe poradil Ing. Tomáš Mokrejš. 
Posíláme gratulaci! 

V lednovém vydání Lysolajského zpra-
vodaje otiskneme nejlepší fotografii na 
prosincové téma Zimní radovánky.

A zároveň vám představíme vítěze  
2. ročníku fotografické soutěže. Tříčlen-
ná porota zasedne co nevidět, tak se 
nechte překvapit, který snímek ji nejvíce 
zaujme.

Mateřské centrum Liška o.s.



 12 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ


