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ÚVODNÍ SLOVO
Milí sousedé,
léto se přehouplo závratnou rychlostí a
při pohledu z okna už vidíme poletující
listí v podzimních barvách. Děti cestou
ze školy vedou kaštanové bitvy, voda nezadržitelně padá shůry do košíků lysolajských houbařů, kteří z Houslí a přilehlých
lesíků neúnavně přinášejí kozáky a další
pozdně letní úlovky. Co v našich zahradách ještě nedozrálo do sladka, čeká na
záhonech nebo na stromech, až přijde ten
pravý čas. Všechno ostatní, čím se mohli
místní zahrádkáři pochlubit, ať už k užitku, či jen tak pro radost, bylo k vidění,
ochutnání a potěšení vystaveno na tradiční soutěži Zahradník roku. Na letošní,
v pořadí již 3. ročník oblíbené společenské události Lysolajské babí léto se
důkladně připravovali opravdu všichni.

Někteří ve snaze obhájit loňská prvenství,
jiní útočili na přední příčky ze zálohy, a
tak bylo skutečně co hodnotit a obdivovat.
Slunce hřálo jako v plném létě, Docenti se
pilně starali o skvělý hudební doprovod,
Lysolajští i přespolní korzovali, ujídali
a doufali, že právě jejich exponát bude
ten nej. Děti se výborně bavily programem, který pro ně skvěle připralili naši
hasiči. Největší úspěch měl jako obvykle
vodník – převozník na hasičské nádrži.
Nejeden rodič či prarodič zalitoval, že
je přece jen už dospělý... Dvě nezávislé poroty měly s anonymními exponáty
plné ruce práce. Jedna ochutnávala rozličné čalamády, chutney, marmelády,
porovnávala červeň rajčat, měřila délku
okurek a cuket, voněla ke květům všech
barev a v některých případech dokonce

konzultovala exotické rostliny a plodiny,
jejichž názvy se dosud v českých zemích
příliš nevžily a přitom již zdomácněly
na záhoncích, jak se později ukázalo, na
Zavážkách. Druhá porota neměla úkol
o nic jednodušší. Její chuťové pohárky
byly vystaveny náporu sladkých a ještě
sladších koláčů, buchet, vdolků, závinů
a bábovek. Jediný slaný soutěžní koláč
pak byl vítanou změnou. Ve vzácné shodě
poroty odborné a hlasování veřejnosti o
nej Lysolajský koláč první místo vyhrála
Martina Matajová. A o vítězný recept se s
námi podělila. Cukrářky a cukráři, čtěte
na str. 8. Vítězné exponáty z lysolajských
zahrad a truhlíků by směle obstály i v
celostátních soutěžích a výrobky z nich
by si zasloužily samostatný Receptář.
Pokračování na straně 4.
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Zprávy z radnice
Dne 4. září 2013 zasedalo Zastupitelstvo městské části Praha - Lysolaje.
• Zastupitelstvo schválilo návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnictví státu k pozemkům parc. č. 503/1,
503/10, 503/12, 503/24, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511 a 512 v k.ú. Lysolaje. Jde o pozemky pod bytovými
domy Bytového družstva 1 - Lysolaje a
pozemky v bezprostřední blízkosti těchto domů, dlouhodobě spravované bytovým družstvem. Po převzetí pozemků by
měl stát tyto pozemku prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových převést bezplatně již přímo do vlastnictví bytového družstva.
Družstevníci, kteří za pozemky již
jednou před výstavbou domů v roce
1960 zaplatili se tak nyní konečně stanou také jejich právoplatnými majiteli. Tímto aktem se podařilo vyřešit
vleklý problém a občané této části Lysolaj budou moci jistě spát klidněji.
• Zastupitelstvo věnovalo velkou pozornost otázce právě utvářeného nového
Územního plánu hlavního města Prahy,
tzv. Metropolitního plánu, který bude
mít jiné specifikace než původní územní
plán. Dne 3. 7. 2013 proběhl na Magistrátu h.m.Prahy workshop, na němž byli
zástupci jednotlivých městských částí
seznámeni s návrhem lokalit v Metropolitním plánu. Dle našeho názoru toto
navržené vymezení lokalit nevystihuje historickou stopu ani urbanistickou
charakteristiku Lysolaj. Proto navrhujeme rozdělení katastrálního území do
6 lokalit s následující charakteristikou:

3

ského potoka. Cesta je po obou stranách
lemována zástavbou na sebe navazujících rodinných domů (uliční řada), které byly a jsou po staletí přestavovány a
dostavovány. K zadním traktům domů
přiléhají zahrady směrem do strání.

ců letošního roku s výdaji ve výši
3 877 540 Kč a příjmy 4 527 450 Kč.

Lokalita IV. – Lokalita Na Vinici
Charakteristika: Sídliště s bytovými domy postavenými v různých časových obdobích, mezi roky 1970 až
2010, které je doplněno výstavbou
solitérních rodinných vil. Větší plochy veřejné zeleně mezi bytovými
domy, dětská hřiště a plochy parkovišť.

• V průběhu podzimu by mělo dojít k vysázení takzvané Mariánské aleje. Jde o 20
červeně kvetoucích kaštanů, které budou
lemovat zadní část cesty vedoucí od ulice
Sportovců k božím mukám. Název jsme
odvodili od Mariánské pouti, která tudy
každoročně prochází. Kdo z vás se chce
stát patronem jednoho z těchto stromů,
nechť se přihlásí na úřadě městské části.

• Pomalu začínáme s přípravou rozpočtu naší městské části na rok 2014. Vaše
případné realistické návrhy, prosím, doručte na ÚMČ co nejdříve, abychom
Lokalita II. – Lysolaje
měli dostatek času se jimi zabývat a příCharakteristika: Historické jádro obce padně je zohlednit v novém rozpočtu.
s velmi různorodou zástavbou a funkcí.
Nejhustěji osídlená část městské části, • V průběhu letních prázdnin byly v části
kterou tvoří historické statky až z 13. sto- ulice Sídlištní směrem k ulici Hřebenové
letí, původní kolonka bezzemků, městská uloženy nové inženýrské sítě a byl upravybavenost (úřad, škola, školka, obchody, ven povrch vozovky. Původní šíře vozovrestaurace, hřiště a plochy pro sport a rela- ky 3,5 m, která je dnes opět opravená a
xaci), parky a jiné plochy veřejné zeleně, sjízdná, byla rozšířena o další 1 m krajnirekreační a zahrádkářské objekty, rozvo- ce, zpevněné kameny a asfaltovým recykjové plochy. Nachází se zde také pramen látem tak, aby bylo umožněno lepší vyhýLysolajského potoka a jeho horní část toku. bání se protijedoucích vozidel a zvýšení
bezpečnosti chodců v této úzké části koLokalita III. – ZO Zavážky
munikace. Následně by v tomto prostoru
Charakteristika: Původní pískový lom mělo být dle schváleného projektu postazavezený odpadem v 70. letech minu- veno pět rodinných domů. V případě dolého století, na jehož místě následně statku finančních prostředků bychom rádi
vznikla zahrádkářská, dodnes funkč- v příštím roce ve spolupráci s Odborem
ní osada, čítající v současnosti cca 150 městského investora hl.m. Prahy provedli
zahradních chatek (stavby dočasné). rekonstrukci celé komunikace Sídlištní.

Lokalita V. – Lokalita Akademie věd
Charakteristika: Areály několika výzkumných ústavů Akademie věd
ČR doplněné bytovou zástavbou.
Lokalita VI. – Lokalita Žebrák
Charakteristika: Samostatná novodobá
satelitní zástavba luxusních rodinných vil.
• Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Pampeliška. Uchazeči
mohou podávat přihlášky do 30. 9. 2013,
poté bude výběrovou komisí vybráno nové
vedení, které vám samozřejmě představíme na stránkách Lysolajského zpravodaje.

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření, kterými byly provedeny změny v rámci rozpočtu a navýLokalita I. – Lysolajské údolí
šení rozpočtu o částku 2 091 400 Kč.
Charakteristika: Historická cesta vedoucí Finanční výbor projednal zhodnohlubokým údolím podél koryta Lysolaj- cení rozpočtu za prvních šest měsí-

Výstavba dětského hřiště Na Vinici
• Vybudovali jsme pro vás nové dětské hřiště Na vinici. Podařilo se tak díky dotaci
z fondu evropské unie v rámci Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost,
a to v celkové výši 1 336 627,40 Kč. Ve
výběrovém řízení na zhotovitele dětského
hřiště byla vybrána firma Tomovy parky.
Spoluúčast MČ Praha - Lysolaje je 7,5 %.
Pokračování na straně 4.
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Pokračování ze strany 3.
Při výstavbě hřiště a především budování
bezpečnostních dopadových zón a úpravě
okolí bylo nutno vykácet původní ovocné
stromy. Někteří z vás s lítostí přihlíželi tomuto kácení a na náš úřad bylo vzneseno
několik dotazů, proto byl vyvěšen vysvětlující dopis na všech vchodech bytových
domů Výhledy II. i na místě samotném.
Šlo převážně o nemocné, proschlé a neudržované ovocné stromy, které tu tvořily
pozůstatek bývalé zahrádkářské osady.
I kdyby se nám podařilo některé stromy
uchránit, tak podchozí výška stromů a
v neposlední řadě i možnost údržby hřiště by se neslučovaly s jeho bezpečným
užíváním. V roce 2011 se nám podařilo
tento pozemek získat od restituentů do
vlastnictví městské části s podmínkou
a naším příslibem, že zde vybudujeme
pro okolní bytové domy park s dětským
hřištěm. Ihned po získání pozemku jsme
celou plochu rekultivovali tak, abychom
zde vytvořili louku. Ta mohla být ihned
využívána a získala si na své oblibě.
Ovocné stromy jsme zde tehdy ponechali
právě za účelem prozatímní izolační zeleně předtím, než podobu parku připravíme.
Projekt jsme připravovali téměř dva roky
a navrženému hřišti předcházela debata
s Mateřským centrem Liška i s rodiči dětí,
obývající okolní domy. Pevně věřím, že
počáteční splín a stesk po pokácených
stromech se brzy změní v radost z příjemného místa k odpočinku. V sobotu 5. 10.
v 10 hodin bude hřiště slavnostně otevře-

no, všichni jste srdečně zváni. Do zimy
ještě provedeme okolní terénní úpravy,
vytvoření cest a samozřejmě vysázení nových parkových stromů. Výsadba
bude prováděna především s ohledem
na nutnost budoucího stínu na hřišti a
hlukové izolace okolních domů. Budou
vysazovány stromy s větším průměrem
kmínku, abychom docílili stínu na hřišti co nejdříve a celkový efekt parku byl
tak pro všechny občany co největší. Částí
parčíku se úpravy týkat nebudou, nezmizí tak úplně venkovský charakter místa.
Zbudovali jsme zde také pobytovou loučku pro psy. Jde o oplocenou část pozemku
s dostatečnou výškou oplocení, kde může
majitel nechat svého psího miláčka volně
vyběhat a vyvenčit. Věřím, že si každý
návštěvník bedlivě přečte návštěvní řád
vyvěšený u vstupu a bude se jím řídit, aby
zde byla udržována čistota. Spoléháme na
dobré zkušenosti, které již máme s psím
výběhem na hřišti u Zázračné studánky.
• Pokračujeme v budování parku Kaménka za základní školou. Ještě v tomto
roce by zde měl být zbudován mostek
pro pěší, který spojí park s Mateřskou
ulicí, kde překlene roklinu k mateřské
škole. Následně budou v parku instalovány další drobné stavby. Abychom parku vdechli život, tak bychom zde rádi
v příštím roce zorganizovali sochařské
sympozium. Mělo by se jednat o první sochařské sympozium v Praze vůbec
a to ve spolupráci se Sdružením sochařů
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Čech, Moravy a Slezska. Patronem celé
akce bude akademický sochař Milan Vácha. Pro vaší bližší představu námi oslovení sochaři zde v průběhu necelých tří
týdnů vysochají do pískovce umělecká
díla na téma „přírodní živly“. Vy bu-

Návrh přemostění v Kaménce
dete moci jejich práci osobně po celou
dobu sledovat. Takto vzniklá díla budou v parku poté instalována a stanou se
tak trvalou součástí života v Lysolajích.
• Zastupitelstvo HMP dne 19.9.2013 a
Rada HMP dne 24.9.2013 konečně schválily všechny potřebné dokumenty dané
legislativou a výběr zhotovitele rekonstrukce komunikací Dolina - Podholí. Po
následné 15denní odvolací lhůtě by již nic
nemělo bránit podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby a realizaci samotné. Bude
tak záležet hlavně na vývoji počasí, jelikož
nadcházející zimní měsíce nejsou pro zahájení stavby ideální. O termínu zahájení
stavebních prací vás budeme informovat.
Ing. Petr Hlubuček – starosta

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Zahájení školního roku 2013/2014
že tělocvična téměř praskala ve švech. lých mluvčích, studentů zahraniční školy.
Úspěšný školní rok nám popřál také pan
starosta a byl představen „staronový“ pedagogický sbor, který je dlouhodobě velmi
stabilní a tvoří pevný základ vynikající atmosféry, která v naší škole panuje.

Letošní školní rok jsme již tradičně zahájili všichni společně v tělocvičně
školy a hlavním bodem programu bylo
samozřejmě přivítání našich nových prvňáčků. Na slavnostní okamžik se přišlo
podívat mnoho rodičů i prarodičů, tak-

• V nastávajícím školním roce nás čekají jak tradiční a osvědčené akce, tak
i pár novinek. Již nyní mají za sebou žáci
šesté třídy zážitkový kurz v Krkonoších,
jehož cílem bylo sžití pozměněného kolektivu po přechodu na druhý stupeň.
Sedmáci se chystají na třídenní výjezd
zaměřený na rozvoj užívání angličtiny
v běžném životě za účasti lektorů - rodi-

Ve čtvrtek 12 .9. 2013 proběhla za hojné
účasti dětí i rodičů školní zahradní párty.
Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, takže
se nakonec přeměnila ve velmi zdařilou
párty jídelnovou. Všichni účastníci, ač
deštěm poněkud navlhlí, si zábavu velmi
užili. Jedním ze zlatých hřebů programu
byl nepochybně první ročník (Ú)spěšného běhu Járy Cimrmana, ve kterém soutěžící bez rozdílu věku - v kabátu, klobouku, s batohem, kufrem a deštníkem
- měli za úkol doručit poslední upomínku na Úřad a stihnout při tom i svačinu.
Pokračování na straně 6.
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TIP NA VÝLET
Krteň
Pokud podzim dovolí ještě vyvětrat kolo
a údy, nabídnu vám nedaleký cíl k výletu.
Do vsi, o jejíž existenci neměl jsem donedávna ponětí a možná ani vy ne. Do Krtně.
Krteň je zaniklá ves na katastrálním území
Třebonic (Praha 13), mezi Stodůlkami a
Třebonicemi. Takže pěší se sem dostanou
ze Stodůlek od metra anebo autobusem
č. 249. Co je tu k vidění? Malebný kostelík,
jako by ho sám Lada maloval. Hřbitůvek,
pole, louky… a přitom tu kdysi bylo živo.
Co pravila před sto lety spisovatelka Popelka Biliánová o Krtni?
„Krteň je nízký, pravidelný kopeček, na
němž stojí kostel sv. Jana a Pavla se hřbitovem a jak praví pověst i zápisy, bývala prý
zde slovanská božnice. Ale kterého boha
nepovídají zápisy, ale povídá samo jméno.
Krt neboli Krodo byl u starých našich pohanských předků bůh blahobytu a bohatství. A zde tedy měl Krt své božiště, to jest
svatoháj, v němž asi byla nějaká svatyně
nebo snad jenom oltář, na němž tomuto
bohu byly přinášeny oběti snad plodin
zemských i jiné. Známo je, že první papežové v dobách křesťanských nařizovali
svým kněžím stavěti křesťanské svatyně
na místech pohanům posvátných, kamž
lid byl zvyklý choditi, aby tak převedeno
bylo uctívání pohanské modly na křesťanské světce, zde sv. Jana a Pavla, jenž
také z pohana byl na křesťana obrácen.
Jinak praví se, že Krteň byla středověký kostelec, což znamená menší
hradiště. Ale hradiště toto bylo jistě už z pohanských dob, jelikož takováto božiště bývala vždycky hrazena.
Kostel zdejší byl původně románský a kolem něho zřízen byl také hned
hřbitov. S výstavbou kostela i překopávkami na hřbitově zanikly všecky
stopy i památky, které zde snad zbyly z pohanského božiště. Nejdříve ovšem vykácen a vypálen byl svatoháj.
Název Krt, Krteň vyskytuje se častěji s
obměnou po vlastech slovanských, ale
význam bývá jinak vykládán. Tak i zde
na Krtni. Kdyby nebyla při výkladu názvu Krtně zmínka o božstvu na tomto
místě, mohl by býti název tohoto kopečku
odvozen přímo od jeho vzhledu, neboť
podobá se opravdu veliké krtčí hromádce, což snad zavdalo podnět k pověsti
o Libuši. Libuše vracela prý se jednou
tudy ze Šárky na Děvín a zde odpočívala

Výhled na kostel sv. Jana a Pavla
(foto:cs.wikipedia.org - Mnezhutka)

Kostel sv. Jana a Pavla
(foto:cs.wikipedia.org - Mnezhutka)

Hřbitov u kostela sv. Jana a Pavla
(foto:www.filmovamista.cz)

a usnula. Když se probudila, nalezla prý
u svého lože krtčí hromádku země, již
tu vyryl krtek za jejího spánku. A odtud
prý dala tomu kopečku název Krteň.“
A co víme o kostelíku a vsi vůkol? Kostel byl postaven v pozdně románském
slohu ve 2. čtvrtině 13. století s pravoúhlým presbytářem a průčelní čtverhrannou
věží. V letech 1575 a 1699 byl rozšířen a
v l. 1732–34 byla zvýšena jeho věž. Roku
1890 byl kostel přestavěn novorománsky
podle návrhu bubenečsko-dejvického
stavitele Arnošta Živného. V kněžišti se
zachovalo románské okno a na východní
stěně uvnitř pozdně románské nástěnné
malby z konce 13. století. Představují
Křest Kristův, Obětování v chrámě, Josefův sen, Církevní učitelku a symboly
evangelistů. Malby byly restaurovány
v roce 1952. Zařízení je převážně pseudorománské, pouze v boční zdi byl ponechán při přestavbě původní oltář s obrazem
od J. Heřmana z roku 1890. Ve svatyni
jsou uloženy ostatky Antonína Schaabnera z Schönbaaru, doktora medicíny z Karlo-Ferdinandovy univerzity, který zesnul
roku 1764 ve věku 45 let, a vysoce urozené paní Marie Clary Opalské z Pollehradu,
již smrt zastihla L.P. 1750, padesátiletou.
A pro ty, kteří mají rádi pověsti, převyprávějme ještě Antonína Podlahu, který
napsal, že kostel v Krtni založila královna Alžběta jako dík za uzdravení
svého chotě Karla IV. Vnuknul jí to prý
sám svatý Václav. Kdo chce tomu věřit,
může, my jen s určitostí víme, že zdejší
kostelík byl oblíbeným místem spisovatele Jindřicha Šimona Baara, k jehož farnosti v sousedním Ořechu kostel patřil.
Ves Krteň je zmiňována v roce 1434
jako majetek českých králů. V husitských dobách stala se majetkem
svatovítské kapituly, která v roce
1667 připojila Krteň k Chrášťanům
a v té době patrně zanikla i zdejší fara.
Kostelík obklopuje malý hřbitůvek, nikdo význačný tu sice neleží, ale natáčel se tu díl seriálu Návštěvníci nebo
scény z filmu Mladý muž a bílá velryba. Samotný krteňský kostelík se
zase ukázal v legendárním dílu seriálu 30 případů majora Zemana Studna.
.
fefík
(s užitím děl P. Biliánové,
A. Podlahy, P. Kovaříka)
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• Mezi další plánované akce patří vánoční program, lyžařský kurz, školy
Prověřili si tak v praxi jednu z Cimr- v přírodě, plavecký výcvik, účast na
manových známých pedagogických Slavnosti květů a Lysolajském běhu.
zásad - využití nabytých dovednos- Z důležitých změn, které nás v nastávajítí z tělesné výchovy v běžném životě.
Velký zájem vzbudilo také kreslení Járova portrétu, který byl nejprve ležící, spící
ve spacáku v našem vrbovém altánu, ale
s přicházejícím deštěm spíše rozpuštěný
a vypuštěný. Vzniklo tak několik desítek
krásných barevných obrazů, jejichž umělecká hodnota je vskutku nevyčíslitelná.
• V září proběhly úvodní třídní schůzky
a od října se rozběhnou zájmové kroužky, jejichž nabídka je opět velmi bohatá. Slavnostní zahájení školního roku

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
cím školním roce čekají, považujeme za
nejdůležitější rozdělení základní a mateřské školy na dva samostatné subjekty od
1. 1. 2014. Tento krok nepochybně přinese jednodušší a přímé řízení obou škol.
K související změně názvu školy probíhala
široká veřejná diskuse a výsledkem je velmi prestižní a inspirativní název Základní
škola Járy Cimrmana Lysolaje, ke kterému se budeme hrdě hlásit, jak je patrno již
z předchozího textu o školní zahradní párty.
Ing. Michal Hevák
ředitel Základní školy
a Mateřské školy Praha 6 - Lysolaje

		

Zahrádkář radí

Moniliová hniloba
(foto: Jaroslav Rod,
převzato z www.agromanual.cz)
Jak přezimují škodlivé organizmy?
Všechny druhy původců houbových
onemocnění i živočišných škůdců mají
dokonale vyvinuté mechanizmy, jak
zimní období přežít. Jara se jich však
dožije při normální mrazivé zimě jen
zlomek podzimní populace. Velkou rozmnožovací schopností za příznivých
podmínek však snadno kompenzují zimní ztráty, a proto během vegetace musíme rostliny proti nim neustále chránit.
Původci houbových onemocnění
Fytofágní houby jsou pevně vázány na
svého hostitele a jsou schopny často
dlouho přežívat i na odumřelých pletivech původní hostitelské rostliny. Tyto
zbytky se za vhodných podmínek stávají zdrojem infekce na jaře příštího roku.
Takto přezimuje známá moniliová hniloba na mumifikovaných plodech, které
zůstávají v korunách ovocných stromů
celou zimu. Rovněž padlí vytvářející bílé

povlaky na listech, přezimuje na větvičkách a výhonech. Nejčastěji se s tím setkáváme u angreštu a růží. Podmínkou
úspěšného přezimování u obou druhů
hub však je, aby napadené části původní rostliny byly v relativním suchu a nerozkládaly. Podobně přezimuje řada původců houbových onemocnění zeleniny
a okrasných rostlin. Všechny odumřelé
rostliny na podzim musíme ze zahrádky
odstranit. Mumifikované plody otrháme,
spadané listy shrabeme a deformované
dřevnaté části včas odstřihneme. Záhony se zbytky zelenin i letniček hluboce
zryjeme a dbáme na to, aby všechny části
rostlin (včetně plevelů) byly zapraveny
do hloubky. Uschlé rostliny zapravené
do půdy, v podmínkách stálé vlhkosti,
jsou rychle rozkládány saprofytickými
půdními organismy. Jakmile se pletivo rostliny rozpadne, původně škodlivá houba hyne, protože bez hostitelské
rostliny není schopna přežít. Do dobře
vedeného kompostu tak můžeme bez
obav přidat silně napadené plody moniliovou hnilobou nebo další napadené
části rostlin. Některé houby vytváří pro
přežití nepříznivých podmínek zvláštní
klidová stadia. Nejčastěji se jedná o sklerocia houby hlízenky, která nebezpečně
napadá mnoho plevelných, okrasných
i užitkových druhů rostlin. Tato houba
vytváří černé více než 1 cm velké, tvrdé
útvary (sklerocia) a ty v půdě přetrvávají více než 6 let. Nebezpečná je zejména
na zahradách v malých sklenících, kde
každoročně nejdříve rychlíme zeleninu
a později pěstujeme plodovou zeleninu.

Tyto houby často znemožní po několika
letech provozu využívání skleníčků pro
pěstování plodové zeleniny. Skleníčky
by se před zimou měly důkladně vyčistit od zbytků rostlin a půda hluboce zrýt.
Před příchodem mrazů je důležité půdu
důkladně provlhčit a nechat promrznout.
Během zimy je vhodné do skleníku naházet sníh, který za tepla taje a dále
zvlhčuje půdu. Ve vlhké půdě totiž
mnohé půdní houby nedokáží vytvořit odolná stadia a jsou tak méně odolné k nízkým teplotám než v suchu.
Při silném výskytu je možno doporučit na podzim zarýt do celého profilu půdy dusíkaté vápno.
Pokračování na straně 11.

KONTEJNERY
VOK KONTEJNERY
8.10.2013 od14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115
12.11.2013 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Hřebenová u č.p. 181
BIO KONTEJNERY
5.10.2013 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Květová - ZO Laťka
ul. Sídlištní
2.11.2013 od 9:00 do 12:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD
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Za humny
• Ústav organické chemie a biochemie
Akademie věd ČR rekonstruuje stávající budovu architekta Jana Zázvorky a
stavitele Josefa Záruby – Pfeffermanna
(1925) na dejvickém Flemingově náměstí
a přistavuje budovu laboratoří organické
chemie. Autory architektonické koncepce
jsou Ivan Šrom a Kateřina Mašková, projektantem VPÚ DECO Praha. Hotovo by
mělo být v roce 2016. Chystá se též revitalizace parku na Flemingově náměstí, kde
mají být osazeny plastiky Čestmíra Sušky.

křižovatky včetně povrchového i podpovrchového napojení pro chodce. Koleje
tramvají se vracejí do své původní stopy
i ve Svatovítské ulici a přes most, který
bude rozšířenou, ale přesto historickou
replikou původního mostu včetně osvětlení a zábradlí. „Tramvajová výluka v
oblasti Prašného mostu skončí 27. září
a od ranního výjezdu bude doprava obnovena,“ sdělil František Polák, mluvčí
Metrostavu, který staví tunel Blanka.

Vizualizace nové podoby
Flemingova náměstí v Dejvicích

• Do všech dopravních prostředků PID,
tedy nejen těch na území Prahy, ale i co
se týče příměstských autobusů, můžete od
neděle i se sbaleným skládacím jízdním
kolem, dětským odrážedlem nebo jízdním
kolem pro dítě do věku šesti let. Maximální
stanovené rozměry 50 × 60 × 80 centimetrů zavazadla je možné překročit v jednom
rozměru a řidič ho může i nadále odmítnout přepravit s ohledem na okamžitou
obsazenost vozidla. Pro majitele předplatních jízdenek je doprava těchto zavazadel
zdarma, ostatní za ni zaplatí 16 korun.

• Šedesát milionů kubíků znečištěného vzduchu z tunelu Blanka půjde do
ovzduší z ventilace, jejíž tubus vyrostl
na kraji Střešovic. Výduch, který měl být
původně pětimetrový, je nakonec o deset metrů vyšší, vyvzdorovali si to místní
obyvatelé. Spatřit jej lze na křižovatce
tříd Patočkova a Střešovická. Intenzivně

Výduch v Patočkově ulici
se pracuje i na stavbě komína za Spartou
v ulici Nad Královskou oborou. Objekty
zatím nejsou nijak výtvarně pojednány,
chybějí peníze. Třetí komín lze nalézt
v Troji u ústí tunelu na Pelc – Tyrolce.
• V oblasti Prašného mostu probíhají práce v souvislosti se stavbou tunelu Blanka, kde se připravuje definitivní podoba

• Současně s plánovaným ukončením
tramvajové výluky na Prašném mostě
bude uvedena do definitivního provozu zrekonstruovaná Svatovítská ulice.
Tramvajová výluka až do řijna bude trvat
na Evropské ulici. Další dopravní změny lze očekávat v říjnu opět v lokalitě
Hradčanské. Od 28. září bude uzavřena
ulice Badeniho, kde proběhne kompletní oprava tramvajové trati i vozovek.

• Praze ubývají obyvatelé, lidé se
z hlavního města častěji stěhují, ubývá
sňatků i novorozenců. Vyplývá to z aktuálních statistik Českého statistického
úřadu za první pololetí roku 2013. Naopak počet obyvatel středních Čech roste.
O 1197 lidí více se z Prahy odstěhovalo
než přistěhovalo, hlavní město opustilo od začátku roku 17 617 lidí. Naopak
metropole přilákala jen 16 420 nových
obyvatel. „V 19 městských částech došlo
k poklesu obyvatel,“ konstatují statistici.
Nejvíce lidí ubylo v Praze - Běchovicích,
a to 882. Praha 2 registruje letos pokles
o 325 obyvatel, Praha 4 o 279 lidí. Nejvíce
nových tváří přibylo v Praze - Zličín, 252.
Atraktivní je podle statistiků například
také Praha 7, registrující 133 přistěhovalých. V Praze - Lysolajích došlo za rok

2012 k nárůstu o 29 obyvatela, ale za 1. pololetí roku 2013 52 obyvatel ubylo, čímž
klesl jejich celkový počet z 1443 na 1391.
Střední Čechy se naopak mohou pochlubit největším přírůstkem lidí v rámci
celé republiky, v prvním pololetí roku
2013 zde evidují 5228 nových obyvatel. Nejčastěji noví Středočeši míří do
okresů Praha - východ a Praha - západ.
• Pražský spolek ochránců zvířat otevřel
1. září nový kočičí útulek Kocour Felix
v Klecanech. Útulek se z pražské Jahodnice přestěhoval letos na jaře do objektu bývalých kasáren v Klecanech, kde Pražský
spolek ochránců zvířat vybudoval azyl
pro opuštěné kočky s veškerým zázemím.
V útulku nechybí místnosti pro kočičky
s koťaty, karantény pro nemocné kočičky ani prostor pro kočičky po kastraci.
Téměř ze všech kočičích místností je
navíc vstup do veliké venkovní voliéry.
V současnosti je v útulku už více než 140
koček a provoz zařízení stojí měsíčně přes
90 000 Kč. Pražský spolek ochránců zvířat je tak vděčný za všechny dary. Kočičky si můžete přijít i prohlédnout osobně
a nabídnout některé z nich nový domov.
• Když vloni 1. června ohlásila radnice
Roztok u Prahy plány na dostavbu základní školy za přibližně 100 milionů korun, měla na stavbu našetřenou přibližně
polovinu potřebné částky. Rozhodla se

Vizualizace nové školy
v Roztokách u Prahy
proto sáhnout po v dnešní době již téměř
nepoužívaném způsobu financování veřejných staveb a vypsala sbírku. Občané
i příznivci města ve veřejné sbírce vybrali 84 600 korun. Ministerstvo financí
poskytlo dotaci přes 49 milionů korun.
Pokračování na straně 8.
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DOBROTA NA ŘÍJEN
Vítězný lysolajský „sypaný koláč“
Na přípravu tohoto vynikajícího koláče
budeme potřebovat: 3 hrnky polohrubé
mouky, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek cukru – krupice. Dále pak 4 měkké tvarohy,
2 hrnky mléka, 3 vajíčka, 1 vanilkový cukr
a 100 g moučkového cukru. Vylepšovat
lze hrozinkami, ořechy, citronovou kůrou.
Polohrubou mouku, cukr - krupici a prášek
do pečiva zamícháme a polovinu směsi
nasypeme do vymazané koláčové formy.

Z toho by mělo třicet milionů dostat město Roztoky již letos a zbývající část pak
v příštím roce. Projekt přístavby školy nepočítá pouze s novou budovou, ale změny
čekají i stávající školu. Přes prázdniny
proto byly na programu bourací práce
ve staré budově, zahájeny byly i výkopové práce na základech nové budovy.
Není to přitom poprvé, kdy se do stavby školy v Roztokách formou veřejné sbírky zapojila široká veřejnost.
Sbírka na novou roztockou školu v letech 1930 až 1932 vynesla 41 tisíc předválečných korun, což by dnes přibližně odpovídalo dvacetkrát vyšší sumě.
válečných korun, což by dnes přibližně odpovídalo dvacetkrát vyšší sumě.

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
7,5 měsíce. Vloni prošlo rekonstrukcí 900
metrů a letos k nim přibylo zbývajících
2 815 metrů. Dráha tak získá kompletně
nový povrch, který je předpokladem pro
její další dlouhodobý bezpečný provoz.
fefík

FOTOSOUTĚŽ
Za báječnou dovolenou považuje každý
něco jiného. Sešly se nám fotografie ze
všech koutů naší země i z daleké ciziny. Naší redakci se nejvíce líbil snímek
ze svatební cesty novomanželů Mokrejšových na Kanárských ostrovech.
Zasíláme gratulaci novomanželům.

Na to nalijeme hmotu smíchanou
z tvarohu, mléka, vajec a cukru a zasypeme zbylou polovinou sypké směsi.
Povrch poklademe slabými plátky másla. Pečeme cca 40 min. při 180 stupních. Zdobíme moučkovým cukrem.

• Na konci září dojde k definitivnímu
ukončení generální opravy hlavní dráha na Letišti Václava Havla Praha a od
1. října bude runway RWY 06/24 zpět
v provozu. Pro obyvatele Ruzyně a Bílé
hory tak končí několikaměsíční zátěž
Dobrou chuť přeje Martina z hluku letadel, která trvala od května.
Podle informací z letiště se daří dodržovat
Téma podzimního dvojčísla: Poslední
My se k přání připojujeme a ještě jed- harmonogram a k ukončení opravy dojde hřejivé paprsky.
v plánovaném čase. Generální oprava
nou gratulujeme vítězce soutěže
O Lysolajský koláč Martině Matajové. hlavní dráhy začala vloni a původně byla
Fotografujte a své snímky přineste
plánována na 3 roky, nakonec byla doba nebo pošlete na úřad naší městské části.
realizace zkrácena do dvou etap s trváním

LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA
III. ROČNÍK
V sobotu 5. října 2013 ve 14.00 hodin
NOVĚ!!!
Na poli na konci ulice DOLINA
Soutěž o nejkrásnějšího
a nejvýše létajícího draka.

Všechny děti i s rodiči jsou vítány
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Lysolaje nejen fotografické
Podzimní světlo příznivé pro fotografování láká k procházkám po Lysolajích
a okolí, které skýtá mnoho příležitostí
nejen ke krajinářské fotografii, ale k dokumentování života, architektury, detailů,
zátiší… Také máte podobné pocity? Potom bychom je mohli společně sdílet na
malých kurzech fotografování či setkáních se zajímavými osobnostmi, cestovateli, a to nejen nad jejich fotografiemi.
Dovolte, abych se krátce představil.
O Velikonocích jsem se s rodinou přistěhoval do Lysolaj do Mateřské ulice.
Nejčastěji mne můžete vídat s dvouletou
dcerkou na hřišti a vycházkách po Lysolajích. Od mládí se věnuji fotografii. Pů-

Nejpěknější fotografie často vznikají do
prostisvětla
vodně jako prodejce, poté fotograf zaměřující se na reportážní (MF DNES Zlín),
divadelní (Městské divadlo Zlín, Divadlo

Bolka Polívky Brno) a dokumentární fotografii. Nyní již desátým rokem žiji a
pracuji v Praze jako obchodní zástupce
fotografické techniky společnosti Nikon
a fotografování mi zůstalo koníčkem.
Pokud byste uvítali vytvoření fotoškoly v Lysolajích, rád se s vámi o své
zkušenosti podělím a přizvu také zajímavé hosty nejen z fotografického
prostředí. Dotazník naleznete na webu
obce Lysolaje, budeme velmi vděčni, pokud jej vyplníte a pomůžete nám
co nejlépe se tohoto úkolu zhostit.
Jan Kozák

O pohár lysolajského starosty
Dvojice sportovních nadšenců přišly v sobotu 21.
září poměřit síly v oblíbeném čtyřboji, který se skládal z volejbalu, stolního
tenisu, tenisu a nohejbalu.

V pořadí již XVI. ročník
tak zná své vítěze. Z rukou hlavního organizátora
Jiřího Kuželky převzali v
restauraci U Valentů ceny
vítězní Petr Pihera - Martin

Bartoš (na fotografii z předávání cen), stříbrní Michal
Fišer - Jaroslav Dvořák a
bronzoví otec a syn Hrádkové. Pánové, gratulujeme!

VŠICHNI
JSOU
SRDEČNĚ
ZVÁNI
MČ PRAHA – LYSOLAJE
VÁS ZVE

na slavnostní otevření nového
dětského hřiště v lokalitě Na Vinici
5. října 2013 v 10.00 hodin
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LYSOLAJSKÉ VYHOZENÍ
TURNAJ V PETANQUE

odpoledne užili. Další petanque turnaj se
bude konat třetí adventní neděli na hřišti u
Zázračné studánky. Závěrem bych chtěla

Nádherné letní počasí přilákalo na odpolední
petanque
turnaj, uspořádaný
již po třetí spolu
s akcí „Zahradník
roku“ dvě desítky
příznivců. Za velké
podpory diváků hrála dvoučlenná družstva systémem“ každý
s každým“, ale jelikož máme výkonné
týmy, kde i nováčci byli velice úspěšní,
hra se nám protáhla. Nebylo nám přáno všechny, kdo mají o hru petanque zádokončit všechna utkání, neboť kolem 19. jem pozvat, aby si přišli zahrát kažhodiny se již začalo stmívat, a tak byl tur- dý pátek od 17:00 hodin do Lysolaj.
naj ukončen. Za „pěknou hru“ byla všechna družstva odměněna věcnými cenami.
Ivana Majerová
Věřím, že všichni účastníci si sobotní

Mateřské centrum Liška
Léto s drakem
Žhavé léto pro nás v Lysolajích skončilo v lehce deštivém a chladivém počasí,
což nám na našem příměstském táboře
příliš nevadilo. Hodně jsme chodili po
místním okolí a hledali stopy po dracích,
hráli si na draky, malovali a lepili draky.
Drakologie je rozsáhlá věda, a tak získání znalostí bylo sice náročné, ale taky
zábavné. V úterý jsme odlévali stopy vylíhnutého dráčete, ve středu jsme zachraňovali lysolajské ovečky před drakem,
byli jsme probudit zakletou pastýřku.
Ve čtvrtek jsme měli návštěvu - mužské
posily z týmu T-Mobile. Pánové nám pomohli s Drakobojem v Houslích, postavili
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Životní jubilea
Červenec - Září 2013
Paní Miloslava Dvořáková
nar. 16.7.1925 - 88 let.
Paní Věra Trnková
nar. 17. 8. 1920 - 93 let

Pan Roman Košař
nar. 25. 9. 1943 - 70 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let.

nosti 28 dětí. Staralo se o ně celkem šest
dospělých dobrovolníků a zdatně nám Rozloučení
pomáhal také praktikant Petr. Děkujeme
také hospodě U kapličky, kde nám výbor- Pan Václav Paďour
ně vařili a při obsluze se pěkně usmívali. 29.7.2013 ve věku 77 let.

zemřel

dne

Divadlo 31.10.2013
Připravujeme opět Černou hodinku s divadlem – v 16:00 hodin začneme dílnou.
V 17:00 hodin jste zváni na pohádku Popelka, kterou nám zahraje Teátr Víti Marčíka.

Začínáme další rok s Liškou

Pokračujeme každé pondělí výtvarkou v
Lišce. Vítáni jsou rodiče s dětmi, pro které připravujeme nabitý program od 9:30
až do 11:30 hodin. Začínáme 23. září.

Hudební středy v Lišce
Ve středu nabídneme rodičům a dětem
hudebně pohybové dopoledne pro děti
od 2 do 4 let. Hrajeme si, zpíváme, rytmizujeme říkadla a básničky, hrajeme na
Orffovy nástroje. Děti se naučí nové i klasické české písničky, rozhýbají jazýčky
při říkadlech, zatančí si při hudbě nebo
lanovou houpačku, honili se s námi jako si poslechnou pohádky a zahrají si je.
draci, přetahovali se a odpoledne s námi Přijďte se kdykoli podívat na huhráli minifotbal na petanquovém hřišti. dební středu dopoledne, první návštěva je ukázková hodina zdarma.
Teprve v pátek jsme objevili v Houslích Dračí stezku s pokladem. Na táboře
Pokračování na straně 12.
s námi zkoumalo dračí zvyky a schop-

Májová 23, Praha 6 - Suchdol, roh ulice
Internacionální a Májové
Otevřeno
Po, Út, Čt, Pá 9:00 – 18:00
St 12:00 – 18:00
So, Ne po dohodě
Tel: 212 249 792
Mobil: 737 141 783
e-mail: optikasuchdol@centrum.cz
www.optikasuchdol.cz
Široký sortiment optického zboží
Brýle dioptrické, dětské, sluneční, polarizační
Antireflexní a multifokální skla
Opravy
Doplňky
Měření zraku
Spojení MHD:
Prodejna se nachází mezi zastávkami autobusů č. 107, 147
a 359 Zemědělská Univerzita (200 m)
a Internacionální (50 m)
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Pokračování ze strany 6.
Z tohoto dusíkatého hnojiva se zpočátku uvolňuje do půdy účinná látka, která
dokonale vydezinfikuje půdu a během
několika týdnů se rozkládá na neškodné látky. Přípravek je nejlépe aplikovat
na podzim, protože zpočátku poškozuje
i rostliny a je nutné s výsevem nebo výsadbou několik týdnů po aplikaci počkat.
Jednoduché fóliové kryty je nejlepší každý rok přenést na nové místo.
Živočišní škůdci
Plži i mnoho druhů hmyzu se před mrazy skrývají několik centimetrů pod povrchem půdy, často v blízkosti posklizňových zbytků rostlin. Účinnou ochranou
je opět důkladné hluboké zrytí, protože
přezimující stadia se tak dostanou do
hloubky až okolo 20 cm. Na jaře se nemohou vylíhlí dospělci dostat na povrch a
hynou. Takto lze významně snížit výskyt
nebezpečných škůdců zeleniny – květilek, bejlomorek, některých druhů motýlů
a brouků. Na 1 m čtvereční zeleninového záhonu se může vyskytovat okolo
100 kukel škodlivých druhů dvoukřídlého hmyzu. Po zarytí klesne počet životaschopných kukel téměř o 90 %.Velká
bělavá nebo žlutavá vajíčka plžů bývají
často nakladena pod sudy s vodou a dalšími předměty ležícími na zahradě. Vyplatí se po nich pátrat a mechanicky zničit.
Při prvním poklesu teplot se stěhují
dospělci třásněnek z nadzemních částí
gladiol do povrchových vrstev hlíz. Po
přenesení hlíz do sklepa, tito nejnebezpečnější škůdci mečíků poškozují hlízy
i během zimy sáním. Třásněnky zde výborně přezimují a na jaře opět poškozují
mečíky na záhonech. Před uskladněním
je proto vhodné asi po dobu 20 minut
ponořit hlízy do roztoku insekticidu,
který je připraven v koncentraci přesně
podle etikety. Před uskladněním je důležité hlízy nechat důkladně oschnout.
Mšice patří k nejčastějším škůdcům
na zahrádce. Většina mšic má během
roku složitý vývoj, ale v podzimních
měsících nalétávají okřídlení jedinci na
přezimující byliny nebo dřeviny, kde
kladou vajíčka. Vajíčka známé mšice
zelné přezimují na brukvovitých rostlinách, zejména na záhonech se „zapomenutou“ brukvovitou zeleninou. Mnoho
škodlivých druhů mšic klade malá lesklá
vajíčka na kůru ovocných stromů. Pouze samičky mšice broskvoňové vyhledávají k přezimování krechty, sklepy a
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další nepromrzající místa. V teplejším
sklepě se mohou silně namnožit např.
na uskladněném zelí, rašící cibuli apod.
Vajíčka na kůru ovocných stromů kladou kromě mšic i mery. Jejich drobná
žlutá vajíčka mají drobný osten, kterým
dokonale drží na kůře. Mnoho druhů
motýlů zakrývá vajíčka na stromech pavučinkou nebo chloupky ze zadečku samičky. Vajíčka na kůře se mohou objevit
pomocí silnější lupy, účinnou ochranou
proti nim je aplikace olejových přípravků na jaře na začátku vegetace. Často
používaným přípravkem je BIOL. Olej
nepropustí vzduch k vajíčkům a zárodek
se udusí. S ochranou se však musí počkat
na jaro, protože vajíčka dýchají s nejvyšší intenzitou právě před vylíhnutím.
Housenky některých druhů motýlů – např. bekyně zlatořitná, se vylíhnou již na podzim a spřádají větvičky a
uschlé listy v nápadná velká tzv. zimní
hnízda. Uvnitř může být i několik desítek housenek. Ochrana je jednoduchá,
stačí odstřihnout spředené větvičky a
housenky již rašící stromy nepoškodí.
Snadná ochrana je na ovocných dřevi-

příchodu skutečné zimy spálíme. Otvory
si vybírá na přezimování mnoho druhů
škodlivého, ale i užitečného hmyzu. Proto je tento způsob ochrany problematický,
likvidací takto umístěných pásů vyhubíme sice mnoho druhů škodlivého hmyzu,
ale bohužel zahubíme i naše pomocníky
– řadu užitečných druhů hmyzu a roztočů.
Právě na naše pomocníky bychom měli
myslet před zimou. Na vzorně uklizené
zahradě nenajde řada dravých druhů hmyzu vhodné úkryty k přezimování. Naši zahrádku proto opouští nebo i během zimy
hynou. Zvláště na větších zahradách bychom měli nechat na odlehlejším místě neposekanou trávu, kupky shrabaného listí
nebo jiné vhodné úkryty. Na jaře je můžeme zlikvidovat až po trvalém oteplení, kdy
již víme, že je přezimující hmyz opustil.
Před příchodem významnějších mrazů bychom měli překopat kompost, případně ho prosypat vápnem. Zahubíme
tak mnoho přezimujících stadií hmyzu
– drátovce, ponravy chroustů nebo housenky osenic. Na jaře bychom si je kompostovou zeminou přenesli na záhony.
Ing. Jan Kazda, CSc., ČZU Praha,
člen ZO ČZS Na zavážkách

ANKETNÍ OTÁZKA
Velký ohlas na anketní otázku z letního čísla nás ubezpečilo o tom, že Lysolaje jsou
Bekyně zlatořitná
plné cestovatelů, výletníků a vůbec lidí,
(foto: Leoš Řičánek
kteří rádi vyhledávájí dobrodružství, zajipřevzato z www.butterfly.webz.cz)
májí se o novinky, historii a kulturní dění.
Můžete se těšit. Již brzy sponách proti kladoucím samičkám motýlů
lečně
vyrazíme
na
první
výpíďalky podzimní nebo píďalce zhoublet či vycházku. Sledujte nástěnky.
né. Samičky těchto motýlů nemají vyvinutá plnohodnotná křídla a nemohou
létat. Vůbec se nepodobají motýlům.
Od 1.1.2014 vejde v platnost nový
V ovocných sadech se objevují až hodně
Občanský zákoník, který přináší velké
pozdě na podzim, někdy i v listopadu.
množství změn.
Samičky musí vylézat po kmenu stromů
a po oplození okřídleným létajícím saPodzimní anketní otázka zní:
mečkem kladou vajíčka na kůru stromů.
Účinnou ochranou je lepící pás umístěMáte zájem o komentovaný výklad noný na kmeni, kde se samičky přilepí.
vého Občanského zákoníku?
Za kůrou ovocných stromů hledá zimní úkryt mnoho druhů škodlivých i užiJsme připraveni zorganizovat besedu
tečných druhů hmyzu. Proto se někdy
s odborníkem na dané téma.
doporučuje kmeny a silné větve omotat
vlnitou papírovou lepenkou, kterou po

12

									

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Mariánská pouť
Opět po roce jsme se vydali na Mariánskou pouť. Avšak letos jsme měli o dva
důvody více ke slavení - jednak naše kaplička v Houslích slavila 150. výročí posvěcení (omlouvám se za chybný údaj na
plakátku, dvacet let jsem jí ubral, vždyť
vypadá tak mladě!). Zadruhé s námi slavil
mši biskup Mons.Karel Herbst a jeho přítomnost byla velkým přínosem pro naší
slavnost - navíc je to člověk, který má se
slavením výročí bohaté zkušenosti. Na začátku roku 1975 mu byl totiž odňat státní
souhlas k výkonu duchovenské činnosti
za to, že při čtení vánočního pastýřského
listu vynechal větu o osvobození republiky Sovětskou armádou. Kromě toho je
biskup Herbst (dříve známý hlavně jako
neúnavný a neohrožený organizátor salesiánských „chaloupek“ - čtrnáctidenních

pobytů křesťanské mládeže) velmi přátelským člověkem, který rozhodně nepůsobí
dojmem zapšklého preláta. Zažil jsem
jeho loňskou promluvu před několika tisíci mladých lidí ve Žďáru nad Sázavou a
jejich spontánní reakce více než výmluvně svědčily o síle a srozumitelnosti sdělení, které jim otec biskup sděloval. Jeho

kázání v Lysolajích myslím zůstane též
mnohým poutníkům (alespoň mně určitě)
ještě dlouho v paměti. Avšak i jiné než
duchovní pokrmy byly letos pro poutníky
přichystány - Lucie Nedomová z krámku
u hasičárny připravila zatím nejbohatší
občerstvení, jaké kdy Mariánská pouť v
Lysolajích zažila. K mání byly nejen známé dobroty, ale také horká Dolská medovina, která přišla vhod v mírně sychravém
počasí. A na závěr vystoupilo Kejklířské
divadlo s pohádkou O kouzelné kuličce nádherně vyřezávané loutky i herecké výkony účinkujících odměnily malé i velké
diváky za shovívavost s drobným deštíkem, který k babímu létu tak nějak patří.
Petr Šoltys

Sokol Lysolaje zahájil sezónu úspěšně

Horní řada zleva: Kletečka Libor, Burgr Miroslav, Dudek Martin, Kučera Michal, Kletečka Štěpán, Kletečka Pavel, Kučera Pavel.
Dolní řada zleva: Roth Oldřich, Kriebel
Jaroslav, Schierreich Radek, Filous Tomáš, Schierreich Marek, Štědrý Matěj.

Nová sezóna, nové dresy, nová motivaPokračování ze strany 10
Každý čtvrtek odpoledne CVIČENÍ S LIŠKOU
16:00 - 16:45 hodin pro děti z MŠ
v tělocvičně základní školy Lysolaje.
Děti si vyzvedneme v 15:30 v MŠ,
v baťůžku by měly mít s sebou pití,
obuv s bílou podrážkou, pohodlné oblečení a dobrou náladu. Půlroční vstupné
600Kč na dítě, členové MC Liška 540
Kč. Přihlášky na cvičení je možné vyplnit
v MŠ nebo na: http://www.mc-liska.cz/
cviceni-s-liskou/. Začínáme 7. 10. 2013.

ce. Lysolaje válí. Lysolaje bodují. Lysolaje vítězí. Lysolaje drtí soupeře. Kdo
zastaví válec jménem Lysolaje? Zatím
se to nikomu nepodařilo. Na Advokátu a se Stodůlkami vítězství 4:1, Olymp
poražen 6:2. Přijďte se přesvědčit.
Přijďte nás podpořit. Přijďte zafandit.
Jasně, doba se mění. Spěcháme. Spěcháme ráno, spěcháme přes den, spěcháme
večer, o víkendu, všední den i ve svátek.
Plakáky přehlédneš, termíny zapomeneš,
má to člověk těžký. Kdo, kde, co, kdy,
jak, proč? Jenže my Vám dáme vědět.
A to přesně tehdy, kdy si budete přát Vy.
Stačí poslat sms ve speciálním tvaru na
telefon 736355350. Můžete si zvolit, zdali chcete být informováni pouze o domácích, venkovních nebo všech zápasech.
Můžete si zvolit, jak dlouho před utkáním
17:00 – 17:45 Cvičení pro rodiče
s dětmi od 3 do 6 let
Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
v tělocvičně ZŠ Lysolaje. Přijďte si s námi
společně zacvičit. Sraz v 16:50 u vchodu
z ulice Mateřská. S sebou pití, obuv s bílou
podrážkou, pohodlné oblečení a dobrou
náladu. Půlroční vstupné 600 Kč na dítě,
členové MC Liška 540 Kč. Přihlášky na:
http://www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou.
Začínáme 7.10. 2013 ukázkovou hodinou.

chcete být informováni. Můžete zasílání
sms kdykoli odvolat. Služba posílání pozvánek je zdarma, zaplatíte jen cenu za
první objednávající sms dle svého tarifu.
Tvar objednávající sms vypadá takto:
LYS D 2, kde LYS je základní klíčové
slovo, D označuje, že chcete být informováni pouze o domácích utkáních (V
– utkání hraná venku, O – všechna utkání), číslo 2 označuje počet hodin před
začátkem utkání, kdy má být pozvánka
odeslána. V případě nejasností napište libovolný text za klíčové slovo LYS.
Těšíme se na společná setkání na fotbalovém hřišti Českě zemědělské univerzity.
Radek Schierreich

NOVINKA:
Kroužek Lišák v ZŠ Lysolaje
Ekologický kroužek pro děti od 6 do 15 let
Každý čtvrtek od 13:00 do 14:30 hodin
Cena na dítě: 700 Kč/rok. Kroužek je zaměřen na poznávání Lysolají a okolí, přírodní jevy, faunu
a floru, ekologická témata – součástí kroužku je také pobyt a pozorování
v přírodě. Přihlásit se můžete na: http://
www.mc-liska.cz/lisak.Poskytovatelem grantu je Hlavní město Praha.
Marcela Blažková

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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Zprávičky ze školky

ZAČÁTEK ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jak jsme vás již informovali. Koncem
tohoto roku dojde s rozdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Lysolaje a vzniknou tak dva samostatné
subjekty ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
a MŠ Pampeliška. V současné době
probíhá výběrové řízení na ředitele/ku
mateřské školy. Zároveň městská část
ve spolupráci se současným vedením
školy a Mateřským centrem Liška připravila dotazník pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu. Žádáme vás
o jeho vyplnění buď přímo na stránkách
www.praha-lysolaje.cz nebo dotazník
obdržíte v tištěné podobě v mateřské
škole. Vyplněný ho pak můžete odevzdat opět přímo v mateřské škole nebo
anonymně vhodit do schránky úřadu
městské části, Kovárenská 8/5. Dotazníkem bychom měli shromáždit data
o spokojenosti či představách rodičů.
Ing. Petr Hlubuček

Provoz mateřské školy byl zahájen v pondělí 2. září. V tomto školním roce máme 23 předškoláků a nastoupilo 12 nových dětí, pět do třídy
Berušek a sedm do třídy Medvíďat.
Pro všechny děti jsme nachystali nové
hračky a upravili třídy. Díky pomoci
ÚMČ Praha - Lysolaje jsou školka i zahradní altán nově natřeny ochrannou lazurou, nalakované zábradlí a vymalovaná
chodba. Od 1. října zahájí svou činnost
kroužky angličtiny, tanečků, keramiky,
zpívání a sportovní kroužek organizovaný MC Liška. Od druhého pololetí budeme s dětmi jezdit na plavání do Radlic a
pokud bude dostatečný počet zájemců,
tak se uskuteční i škola v přírodě. Na
podzim jsou do školky pozvány také
paní logopedka Mgr. Lukášová a paní
psycholožka z PPP Mgr. Kulhánková.
Děti čekají dva výlety a 11 divadelních
představení, oslavy různých svátků jako

např. tříkrálový průvod, Masopust, čarodějnice, sportovní den a spousta jiné zábavy. V nejbližší době se mohou děti těšit
na zdobení dýní a výrobu strašidýlek. Ve
středu 11.9. jsme měli do školky pozvané
lysolajské dobrovolné hasiče, kteří nám
připravili báječný program. Děti se seznámily s prací hasičů, prohlédly si auto,
stříkaly z hadice a mohly si obléknout
i hasičskou výstroj. V úterý 17. září
jsme se seznámili s prací místního městského strážníka, který vysvětlil dětem,
jak se mají správně chovat na ulici.

Lysolajský zpravodaj
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Tisk zajišťuje Falon,
José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz
Pokračování úvodníku ze strany 1.
Ačkoliv nejlepší lysolajský zahradník
roku 2013 mohl být pouze jeden, ocenění si zasloužili všichni. Z rukou loňského vítěze pana Tesaře, který letos získal
příčku druhou, převzal putovní rýč pro
nejlepšího zahradníka roku po zásluze pan Petr Bouberle. Bezkonkurenčně
největší dýně si vysloužila místo třetí.
Čímpak Pat Kos a Mat Sedláček hnojili?
Ačkoliv již bylo vše snědeno a ceny rozdány, soutěžní odpoledne ještě zdaleka

nekončilo. K přátelskému klání nastoupili
příznivci lysolajského petangue. Radost
pohledět, jak se členové místního klubu
od loňska zdokonalili a jak je hra víc a víc
baví. Nepadnout soumrak, hráli by ještě
dnes a diváci by doteď fandili. Tak příjemná atmosféra totiž panovala na hřišti nad
Zázračnou studánkou. Doufejme, že nám
soutěživý duch a sportovní elán vydrží až
do příštího babího léta. Mnozí z nás už totiž nyní přemýšlejí, čím napřesrok ohromí
porotu a při podzimním tělocviku s rýčem

v ruce plánují, co by kam zasadili, aby jim
vítězství neuniklo, o vlásek, jako letos...
Vážení přátelé, jedna úspěšná akce je
za námi, jaká bude ta další? Slavnostní.
Doufám, že se všichni 5. října potkáme
při příležitosti otevření nového hřiště
Na Vinici. A že v tento den bude mocně foukat ten správný vítr a draci našich nejmenších poletí hodně vysoko!
Přeji vám krásné doznívající babí
léto a přívětivý barevný podzim.
MUDr. Marie Štědrá
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Chcete být u zrodu nové tradice?

Akademický sochař Milan Vácha u návrhu
Sluneční paprsky již nejsou tak sebejisté, léto se definitivně rozloučilo a za dveřmi již číhá zima.
Při rozvahách nad tou právě nadcháze-

jící, nad letošním programem adventního času a svátků vánočních se zrodil
nápad vystavět v Lysolajích betlém.
Stejně jako si dříve v rodinách lidé
sami vyráběli výjev narození páně
z
nejrůznějších
materiálů,
Lysolaje si postaví jesličky dřevěné.
Sochy svaté trojice v téměř životní
velikosti vznikají pod rukama akademického sochaře Milana Váchy. Někteří z vás již mohli zahlédnout papírovou maketu, před níž se autor, ač
nechtěl, nakonec nechal vyfotografovat.
Lysolajští tak stojí u zrodu nové tradice.
Kdo chce, může se přidat. Do budoucna
máme v plánu každý rok obohatit lysolajské jesličky o jednu postavu. Máte-li

některého mouřenína či jinou osobu nebo
zvíře zvláště v oblibě, věnujte je Lysolajím osobně. Zájemci, kteří by se rádi podíleli na vzniku betlému, mohou přispět
libovolnou částkou. Bližší informace na
Úřadu městské části Praha - Lysolaje.
Kdo ví, třeba bude jednou lysolajský
betlém největším betlémem na světě.
A zvyk, kterému dal už počátkem 13.
století základ František z Assisi, přetrvává v podobě našich jesliček navěky.
Nové jesličky budou instalovány o první adventní neděli na parkovišti u samoobsluhy. Cestou na slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu je nemůžete minout..
MUDr. Marie Štědrá

Letní činnost SDH Lysolaje
Na konci prázdnin a v měsíci září okolní
obce každoročně pořádají kulturní akce,
a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Lysolajští
hasiči
jsou
se
svojí moderní technikou na těchto akcích vždy vítaným zpestřením.

tele a střelba. Dále se mohli návštěvníci
seznámit s technikou dopravních policistů, vyzkoušet si fungování radaru, prohlédnout si pistole, samopaly a ochranné
pomůcky policistů, kteří také prováděli
ukázky zásahů. Po dobu celého odpoledne byly pro děti připraveny soutěže o
drobné ceny a nejen pro ně ale i jejich rodiče něco dobrého na zub a uhašení žízně.

Dětský den v Suchdole 1. 9. 2013
V neděli 1. září se lysolajští hasiči zúčastnili tradičního Dne s hasiči v pražském Suchdole. I zde měla
naše CAS 24 Scania spolu s ukázkou
hašení hořícího člověka pomocí hasicího zařízení Ifex značný úspěch.
Dne 31. 8. 2013 od 13:00 hodin se ko- Chvílemi všechny přítomné trápilo chladnalo tradiční rozloučení s prázdninami nější počasí, přesto ale na závěr nechyběv Nebušících, zúčastnili se ho zástup- lo velmi oblíbené řádění dětí v husté pěně.
ci našeho sboru - Lukáš Zapletal, Pavel
Peprníček a Anna Mrhálková, kteří na Opera v Šárce 1. 9. 2013
místo dorazili s vozem CAS 24 Scania. Dne 1. září jsme asistovali jako požární
Diváci měli možnost shlédnout řadu uká- dozor na další akci pořádané Městskou
zek. Na začátku se jim představil požární částí Praha 6. Akce nesla název Prodaná
sport v provedení dětských hasičů, násle- nevěsta v Šárce 2013. Tentokrát se jednadovaných jejich staršími kolegy z Nebušic. lo o představení opery Bedřicha SmetaNaše jednotka předvedla likvidaci po- ny Prodaná nevěsta, které bylo uvedeno
žáru hořícího člověka s pomocí hasicí- u příležitosti 100. výročí založení přírodho zařízení Ifex. Role hořícího muže se ního divadla v Šárce a ke Dni Prahy 6.
ujal Lukáš Zapletal, úlohu hasiče zastal
náš velitel Pavel Perníček. Oba akté- Náročná sobota 7. 9. 2013
ři jako obvykle sklidili velký úspěch. Na sobotu 7. září se nám sešly hned dvě
Atraktivním zpestřením byly i ukázky akce najednou. První z nich, dětský poútvarů Policie ČR, a to zadržení pacha- chod nazvaný Šárecký okruh, po ránu

prověřil vytrvalost dětí na sedmikilometrové trase Šárkou. Pochod byl spojený
s plněním rozličných úkolů. Letos jsme
měli na starosti hned dvě kontroly z osmi.
Odpoledne jsme se přesunuli zpět do Lysolaj, kde jsme jako každý rok pomáhali
s přípravou a realizací Lysolajského babího léta. I letos jsme měli štěstí na počasí,
a tak se náš vodník Venca, stejně jako
ostatní členové jednotky, kteří asistovali u
dětských atrakcí, brzy ocitl v obležení dětí.
Naše preventivní činnost zahrnuje i návštěvy škol a školek, kde dětem vysvětlujeme,
co zahrnuje práce hasiče. Ukazujeme jim
naši techniku, ale hlavně vysvětlujeme,
co může způsobit zapálená sirka. Proto
ve středu 11. 9. Miroslav Linhart a Lukáš
Zapletal navštívili svou domovskou školku v Lysolajích a dětem předvedli naši
chloubu CAS 24 Scania a její výbavu.
Naši hasiči tu však nejsou pouze pro zábavu, v měsíci září má naše jednotka na
kontě již dva výjezdy, dne 7. 9. v odpoledních hodinách jsme v ulici Podholí
likvidovali vosí hnízdo na zahradě rodinného domu. A dne 13. 9. jsme byli vysláni
k požáru v ulici Čábelecká. Podrobné informace o našem sboru a jeho činnosti můžete najít na http://sdh-lysolaje.webnode.cz/
Závěrem bych ráda poděkovala všem členům a členkám našeho SDH za obětavou
práci a popřála vám všem slunečný podzim.
Anna Mrhálková

