Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, pomalu nám končí
zima a na našich zahrádkách rozkvetly
první sněženky, vykukují narcisy a tulipány
a bude následovat další pestrá paleta jarních květin, která opět rozzáří naše Lysolaje. Příroda se začne probouzet, na stromech vyraší pupeny a kvetoucí kočičky
budou lákat první nesmělé včely. Přicházejí krásné, svěží dny, plné hřejivého jarního sluníčka, které nám dobije baterky,
pozvedne náladu po dlouhé, mrazivé zimě
a vytáhne nás ven od kamen. Přeji vám
všem krásné jaro a budu se těšit na setkání
s vámi při procházkách po okolí i při společných jarních aktivitách. Lenivé zimní
měsíce jsou nenávratně pryč, Lysolajský
běh se blíží, je čas začít trénovat!
Ing. Petr Hlubuček, starosta

masopust
Masopust je třídenní lidový svátek, který
ve své podstatě nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevní-
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2/2011
ho kalendáře. Masopust, a zvláště několik
posledních, se slavil ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná
40denní půst před Velikonocemi. Do
těchto 40 dnů se nepočítají neděle, proto
v praxi Popeleční středa připadá na 46.
den před Velikonoční nedělí. Tento rok
připadá Popeleční středa na 9. března.
Masopustní zábava začínala opulentním obědem na „masopustní neděli“.
Poté se všichni vydali k muzice a často
tancovali až do pondělního rána. I pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský
bál“, kam neměla přístup svobodná chasa – tancovali jen ženatí a vdané. Masopust vrcholil v úterý, kdy vesnicí procházel masopustní rej. Hrála se masopustní
divadelní představení. Masky byly všude
pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které rozpustilost
a veselí ještě zvyšovaly. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla. Záleželo na vtipu a pohotovosti účastníků. Bývalo však
i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např.
medvěd, někdy vedený na řetězu medvě-

dářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv.
klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo
rancem na zádech, bába s nůší, kominík
se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil
ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli
domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy“ (symbol toho,
že v postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě.
Popeleční středa pochází ze zvyklosti
pálit palmy či kočičky z Květné neděle
minulého roku. Takto získaného popela se
užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy
jsou věřící znamenáni popelem – tzv. popelcem – na čele. Tento symbol upomíná
na blízkovýchodní tradici sypání si popela
na hlavu na znamení pokání před Bohem.
Ing. Jiří Karvánek
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Škola a školka hrou
Vysvědčení před zrcadlem – 1. A
První pololetí uběhlo jak voda a naši prvňáčci si poprvé přišli do školy pro své první vysvědčení. Žáci se nejdříve společně
s paní učitelkou Mgr. Janou Podrazilovou
ve své třídě nasnídali a následně vyrazili pražskou MHD na Strahovský kopec,
odkud zamířili na Petřín. Zde došlo na
netradiční předání vysvědčení v místním
bludišti, kde si žáci museli „probloudit“
svou cestu k paní učitelce, která jim poté
předala očekávané vysvědčení. Napětí ve
tváři žáků se mávnutím proutku změnilo
v radost a spokojenost při pohledu na
samé jedničky, které si žáci svou pílí v prvním pololetí právoplatně zasloužili.
Po slavnostním předání vysvědčení se
všichni společně pobavili při pohledu do
oblíbených petřínských zrcadel a za přítomnosti středověké průvodkyně vystoupali na samý vrchol Petřínské rozhledny.
Po několikaminutovém komentovaném
výhledu na naše hlavní město se žáci přesunuli k lanové dráze, kterou sjeli na Újezd
a pomalu odjížděli zpět do školy.
Žákům gratulujeme k úspěšnému zakončení prvního pololetí a přejeme hodně
studijních úspěchů i v tom následujícím.
Za ZŠ Lysolaje Mgr. Jana Podrazilová

Druhá třída v Městské knihovně
Druhá třída navštívila 31. ledna Městskou
knihovnu na Mariánském náměstí. Čekala
nás ochotná a milá paní knihovnice, která
nás provedla dětským oddělením knihovny, dětem řekla pár slov o historii knihovny a zasvětila je do poslání knihoven
a způsobu vypůjčování knih. Děti jí předaly své dárky, namalované pohádkové
bytosti, které paní knihovnice v dětském
oddělení knihovny hned vystavila. Potom
si děti procházely knihovnu a prohlížely
různé tituly knih.

Kostýmy inspirované českou i světovou klasikou

Všichni uspěli na výbornou

V závěru návštěvy bylo dětem předáno vysvědčení u sloupu z knih, Idiomu,
a všichni jsme se zaslouženě občerstvili
v kavárně ve vestibulu knihovny.
Za 2. třídu Zuzana Semmlerová,
třídní učitelka

Vysvědčení v kině
V pondělí 31. ledna 2011 se žáci sedmé
až deváté třídy Základní školy Lysolaje
zúčastnili slavnostního předávání pololetního vysvědčení, které proběhlo v paláci
Flóra. Při této příležitosti navštívili kino,
kde shlédli nový, velice poučný film s názvem Piko, vyprávějící o drogách a drogově závislých. Po předání vysvědčení se žáci
ještě na krátkou dobu směli rozejít po
paláci a zajímavě tak zakončili pololetní
studium.
Petra Veselá, 8. třída

Samé jedničky
Na tento den jsem se velice těšil. Líbilo se mi v knihovně, jak byla veliká,
a že všechny knížky, které jsem chtěl,
tam měli. Paní nám dala přihlášku na
kartu do knihovny. Pak se mi líbilo vysvědčení, protože je to moje první školní vysvědčení. Měl jsem velikou radost,
protože ve škole i na houslích a nauce
(ZUŠ) jsem dostal samé jedničky.
A děkuji za všechno, co jste mě naučila v 1. pololetí, paní učitelko.
Matěj Řešátko, 1. třída

Zprávy ze školky

Zima už nám všem ve školce připadá
dlouhá, a proto jsme s nadšením uvítali
novou Polikarpovu stavebnici, která dětem zpříjemňuje dlouhá mrazivá dopoledne, kdy nemohou jít ven. Její využití
je opravdu široké.
V pátek 14. ledna nás rozezpívalo
představení divadélka LALA. Děti si
vyzkoušely, jaké to je dirigovat, tančit
před obecenstvem a hrát v „orchestru“
na hudební nástroje.
Na den pololetního vysvědčení pro
nás přichystali žáci třetí třídy pod vedením paní učitelky Tomajkové velmi zdařilé divadelní scénky, módní přehlídku
a mazurku. Na závěr mohly naše děti
vidět, jak se slavnostně předává vysvědčení a co to vlastně je. Všichni jsme se
báječně bavili a na konci jsme si společně zatančili. Bylo hezké vidět, jak
jsou školáci šikovní a samostatní, nejen
jejich mladší sourozenci na ně byli náležitě pyšní.
Denisa Vranová
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ZPRÁVY Z RADNICE
3. řádné zasedání Zastupitelstva Městské
části Praha–Lysolaje se konalo 2. února
2011 tradičně od 18:00 v budově Úřadu
městské části.
• Aby bylo možné zajistit stravování
všech žáků mateřské školy, zastupitelstvo schválilo zvýšení kapacity výdejny
jídel na 56 strávníků.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že současný stav domu Lysolajské údolí čp.
25 je v současné době neefektivně využíván. Původní záměr zbořit a na
jeho místě postavit domov pro seniory nebo bytový dům za účelem ústupového bydlení je již v současnosti
z nedostatku finančních prostředků nereálný. Koncem minulého roku bylo
dále zjištěno, že dům je vykradený
a uvnitř kompletně zničený. Je vytrhána
elektroinstalace a vytrhány vodovodní
a topenářské rozvody. Zničená okna
a dveře. Zcizeny měděné okapy, svody,
oplechování komínu a římsy nad vchodem, čímž došlo k promáčení domu.
Vzhledem k stávající situaci zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s přípravou domu
k prodeji. O samotném aktu prodeje však
zatím rozhodnuto nebylo.
Všem občanům, kteří přišli s návrhy
na záchranu tohoto domu v držení obce
a osobitými podnikatelskými záměry děkujeme.
• Od 1. ledna 2011 vešlo v platnost nařízení vlády, kterým se snižují odměny
a příplatky poskytované členům zastupitelstva městské části. Zastupitelstvo se
v souladu s tímto nařízením vlády usneslo na snížení svých odměn.
• Starosta městské části informoval za-
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stupitele i přítomné občany o akcích,
které se uskuteční v nejbližších měsících.
– 26. 2. 2011 – Vítání občánků;
– 19. 3. 2011 – Karneval pro děti;
– 7. 4. 2011 – Podvečerní pochod Klubu
českých turistů naší městskou částí;
– 9. 4. 2011 – Tradiční jarní úklid;
– 10. 4. 2011 – Velikonoční dílna;
– 14. 5. 2011 – Slavnost květů;
– 16. 6. 2011 – Lysolajský běh.
• V závěru zasedání proběhla diskuse
mezi občany a zastupiteli na téma slavnosti květů, jarního úklidu, možného
řešení situace v Poustce, variantách pálení listí či dřeva a situace v zahrádkářské
osadě Sadová.

Rozpočet na rok 2011

Navrhovaný rozpočet vychází ve svých
hlavních parametrech z již v minulosti
schváleného rozpočtu. Zjišťuje provázanost na finanční vztahy specifikované
v jiných rozpočtech, zejména pak rozpočet hlavního města Prahy, ze kterých jsou
poskytovány dotace.
V uplynulých týdnech jsme se intenzivně věnovali přípravě rozpočtu a jeho návrh
jsme předložili Finančnímu výboru k projednání. Finanční výbor jako orgán Zastupitelstva vyjádřil spokojenost s navrhovaným rozpočtem. Schválený rozpočet pak
v podstatě představuje množinu závazných
ukazatelů, kterými se musí řídit výkonné
orgány městské části, jakož i právnické
osoby, které jsou příjemci dotací (Základní škola a Mateřská škola Praha–Lysolaje). Rozpočet na rok 2011 se navrhuje jako
zdrojově vyrovnaný v objemu příjmů ve
výši 6 948 000 Kč a objemu výdajů ve výši
6 948 000 Kč.

Zprávy ze školy
a školky
Čas rychle plyne a již jsme přivítali začátek druhého pololetí, ovšem ráda bych se
nejprve vrátila k několika akcím uskutečněným v naší škole během měsíce ledna.
13. ledna se uskutečnil ve 2. a 3. třídě
projekt s názvem „Živá zahrada“, při němž
žáci pozorovali živočichy na školní zahradě, vše bylo završeno výtvarnou soutěží na
téma brkoslav severní. Pod tímto názvem
se skrývá zpěvný pták, který hnízdí v severní Skandinávii, na Sibiři, Dálném východě a na severozápadu Severní Ameriky.
Úspěšně proběhl i zápis do první třídy. Zapsáno bylo 24 budoucích prvňáčků, takže
ve školním roce 2011/2012 bude otevřena
jedna 1. třída. Navíc se kmenovými žáky
naší školy stane dalších 13 dětí ze zahraničních škol – ISP Nebušice a Riverside
School v Sedlci. Poté se již naši současní
žáci mohli těšit na předávání vysvědčení,

které proběhlo 31. ledna. Každá třída se
mohla rozhodnout, jak bude chtít tento
den strávit se svým třídním učitelem. Naše
dvě první třídy zamířily hodně vysoko, na
prvňáčky čekalo vysvědčení na Petříně,
1. A si k němu probloudila cestu zrcadlovým bludištěm a 1. B pro něj vystoupala
až na rozhlednu. V 1. A si tento den neužily jen děti. I rodiče, při společném odpoledním setkání v penzionu Slunečnice,

Přípravu našeho rozpočtu nám komplikovalo to, že rozpočet hlavního města
Prahy (tedy rozpočet vyšší úrovně) nebyl
schválen před koncem roku 2010. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, která
upravuje Statut hl. m. Prahy, nám výslovně ukládá povinnost schvalování našeho
rozpočtu až po schválení rozpočtu hl. m.
Prahy. Vzhledem k tomu, že tedy nešlo
zabezpečit, aby Zastupitelstvo městské
části schválilo svůj rozpočet na rok 2011
do konce roku 2010, hospodaří městská
část od počátku roku 2011 v režimu rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
dne 17. února 2011 schválilo svůj rozpočet
a schvalování našeho rozpočtu může začít. Návrh rozpočtu na rok 2011 byl dne
21. února 2011 zveřejněn na úřední desce
a Zastupitelstvo ho bude projednávat na
svém 4. veřejném zasedání dne 9. března
2011. Hospodaření naší městské části tak
od 1. dubna 2011 bude probíhat podle řádného rozpočtu.
Ing. Jiří Karvánek

Nová podoba
Lysolajského zpravodaje
Vážení čtenáři, jak jste si již mnozí povšimli a projevili souhlas či nesouhlas, došlo
ke „kosmetickým“ změnám Lysolajského
zpravodaje. Nesouhlasné postoje se týkaly
především nákladů na výrobu našeho společného informativního periodika. Vážíme
si vašeho zájmu a kontroly nakládání s finančními prostředky obce. Rádi bychom
vás ujistili, že souběžně s rodící se novou
podobou zpravodaje došlo i k úpravě cen
inzerce. V současné podobě naši inzerenti,
jimž patří dík, pokrývají 70 procent nákladů na výrobu LZ.

mohli se svými ratolestmi oslavit samé
jedničky. 2. třída spolu se 4. třídou zavítaly do prostor Městské knihovny. 3. třída
nechtěla jen přijímat, proto si děti připravily pohádku pro předškoláky v mateřské
školce, kde došlo i k slavnostnímu předání
vysvědčení. 5. a 6. třída zůstala ve škole,
ale nebyl to běžný den. Páťáci zamířili na
Úřad městské části Lysolaje, kde nahlédli
do místních kronik. 6. třída sice zůstala
v budově, ale uspořádala si bohatou anglickou snídani. Žáci 7. až 9. třídy navštívili
filmové představení Piko, které varuje před
škodlivostí drog, potom v prostorách kina
došlo k předání vysvědčení. Po jarních
prázdninách nám tedy nezbývá, než se dát
zase čile do práce, aby žáci byli minimálně
tak úspěšní v druhém pololetí jako v tom
prvním. Jen někteří žáci druhého stupně
si na týden od školní práce odpočinou na
lyžařském výcvikovém kurzu, který bude
probíhat od 20. do 27. února ve Strážném
v Krkonoších.
Jana Plechingerová
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Kralupské cyklokolečko
I když v současné době většinu Čech pokrývá sníh a teploty se pohybují kolem
nuly, já se těším na jaro a rád se s vámi
podělím o mou nejoblíbenější cyklistickou trasu.
Na kole se v okolí Lysolaj jezdí výborně, nechybí roviny i kopečky, silnice
i terén. Když jsem se sem před pěti lety
přestěhoval, začalo moje postupné poznávání okolí v sedle kola. Nejprve vedly
mé cesty do blízkého okolí – Šárka, povltavská stezka atd.
Ale postupem času jsem si našel velice pěkný cyklistický okruh, který jsem
v sedle kola objel asi čtyřikrát. Trasa, vedoucí do Kralup nad Vltavou a zpět, měří
cca 35 kilometrů a je sjízdná pro horská
a trekingová kola. Já osobně vyjíždím
z Výhledů III, ale není problém vyrazit
z centra Lysolaj. Nejprve projedete po
cyklotrase 18A Starý Suchdol a pokud
máte rádi terén, pokračujete kolem Kozích hřbetů dolů k Únětickému potoku.
Jestliže se mezi příznivce terénní jízdy
nepočítáte, není problém projet kolem
Pizzerie Sklípek a přes Tiché údolí se
napojit na cyklotrasu 8100, tzv. Pražské
kolo. Během několikakilometrové jízdy
po dobře upravené cestě bez aut si užijete krásnou projížďku podél potoka
a v Úněticích začne první větší stoupání.
V Úněticích na náměstí opusťte Pražské kolo a napojte se na cyklotrasu 0082,
která vede až do Kralup. Během výjezdu
z Únětic se pěkně zapotíte, na křižovatce pokračujte vlevo. Chvíli cesta vede po
relativně rušné silnici, ale jet se dá. Také
pozor na občasný protivítr, může vám
cestu poněkud znepříjemnit. Na další

odbočce zahněte vpravo, do Úholiček.
Čeká vás krásný sjezd dolů skrz tuto příjemnou středočeskou obec. Stále se držte cyklotrasy 0082 a vystoupejte menší
kopeček, směrem na Tursko pokračujte
na Kralupy. Tento úsek sice vede kolem
úholičské skládky, avšak málo frekventovaná asfaltová silnice lemovaná alejí dělá
cestu příjemnou.
Zhruba po třech kilometrech se dostanete do Turska. Na poli poblíž tohoto
města byla podle pověstí nejspíš vybojovaná bitva v době raného středověku
mezi Lučany, vedenými knížetem Vladislavem a Čechy pod vedením Čestmíra,
který byl převlečen za knížete Neklana.
Průjezd Turskem je poněkud obtížnější, nejprve odbočte doprava na Libčice,
poté na konci vesnice doleva směrem na
Kralupy a Debrno. Opět následuje několik kilometrů příjemnou rovinatou krajinou, kde si užijete při alespoň snesitelné
viditelnosti výhled na České středohoří.
Nad vesnicí Debrno pokračujte rovně
a za chvilku následuje krásný sjezd dolů
do Kralup. Musím říci, že na tomto průmyslovém městě není mnoho k vidění, ale
cyklostezka podél Knovízského potoka
a Vltavy je pěkná. V Kralupech jste zhruba v polovině cesty, která dále pokračuje
po lávce přes a podél Vltavy až do Prahy. Z Kralup do obce Chvatěruby vede
upravená cyklostezka, bohužel jedna
z mála v celém úseku Kralupy – Praha.
Ve Chvatěrubech je také zřízeno centrum cyklotrasy Praha – Drážďany, kde je
možné se občerstvit (pozor, na jaře a na
podzim mají otevřeno pouze večer a o víkendech). Od Chvatěrub můžete jet buď

Poplatky ze psů
do konce března
Být majitelem, či chcete-li pánem, domácího zvířete, konkrétně tedy psa, má svá
pravidla. O zvíře je nutno se nejen postarat, ale i dodržovat zákony s chovem
související. Každý majitel je povinován
psa přihlásit, za psa platit, zajistit jeho
identifikaci. Často ale vyvstávají otázky
kdy, kde? Jak, za kolik?
Právní předpis hl. m. Prahy č. 18/2004
je Obecně závazná vyhláška, kterou
se mění obecně závazná vyhláška
č. 23/2003 sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku ze psů, s datem účinnosti
1. 1. 2005. Poplatek je stanoven na území
hl. m. Prahy (tedy i v naší městské části)
na 1500 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího pak 2250 Kč ročně, žije-li pes
v bytovém domě. Je-li přihlášen pes
v rodinném domku, platí jeho držitel
300 Kč, za druhého a dalšího psa pak
600 Kč ročně. Platby jsou zproštěny oso-

Jménem lysolajské psí smečky děkuji, že po
nás uklízíte.

by nevidomé, bezmocné, držitelé ZTP/P.
Důchodci jsou povinni zaplatit 200 Kč
za jednoho, 300 Kč za každého dalšího
psa bez ohledu na to, zda bydlí ve svém,
či bytovém domě. Majitelé jsou povinni

po červené značce podél Vltavy do Řeže,
či úsek objet přes Vodochody a Klecany.
Zvolíte-li první variantu, vede k libčickému přívozu dobře sjízdná polní cesta, ale
mezi Libčicemi a Řeží je pouze půl metru široká cestička. Na jedné straně sráz
do řeky, na druhé vysoké skály. Cesta je
to ale velice romantická. V tomto úseku
jsou asi nejkrásnější pohledy na Vltavu
a kopce nad ní. Nakonec jste odměněni
příjemným pohledem na most v Řeži. Pokud máte horské kolo, nebude vám cesta
při opatrné jízdě činit potíže. V případě
jízdy na trekingovém kole bude opatrnosti třeba ještě více.
Několikrát se mi stalo, že jsem v tomto
úseku potkal skupinu Němců či Rakušanů s plnou zátěží a poněkud jsem se styděl za stav cesty, deklarované jako úsek
mezinárodní cyklotrasy.
Od Řeže do Klecánek vede příjemná
polní cesta podél řeky. Může se stát, že
v Řeži trochu zabloudíte, ale stačí se držet Vltavy a červené značky. Při úžasných
pohledech na vltavské skály na obou stranách řeky dojedete brzy do Klecánek,
odtud buď roztockým přívozem přes
Suchdol domů, nebo (jak jezdím já) podél řeky do Prahy. Tento úsek taky není
nejlepší, cesta je dost kamenitá. Hranice
Prahy poznáte i bez cedule – v Praze totiž začíná krásná cyklostezka. Pokud ještě máte síly a čas, není problém pokračovat podél řeky třeba až do centra a přes
Letnou zpět. Já ale pomocí podbabského
přívozu překonávám řeku, vystoupám
Lysolajské údolí a jsem doma.
Doufám, že vás tento článek zaujal
a že na jaře některé z vás potkám na sobotní vyjížďce, třeba v Řeži u Vltavy!
Tomáš Zavadil, 17 let

přihlásit psa staršího tří měsíců, a to do
15 dnů po jeho nabytí. Od placení jsou
osvobozeni držitelé psů z útulků, a to po
dobu dvou let od jejich nabytí. Každý
chovatel psa je povinen zvíře po završení 6 měsíců na vlastní náklady označit
mikročipem (odpovídajícím standardu
EU) nebo tetováním, čímž mu ale vzniká
úleva 350 Kč po dobu dvou let. Existuje
rovněž povinnost opatřit psa identifikační známkou (majitel obdrží po zaplacení
na ÚMČ), která má být „nošena viditelně“. Městská policie má právo psí známky a čipy kontrolovat a ukládat pokuty.
Psí známka, zavřená doma v šuplíku, pak
pozbývá na významu.
Tak jako podléhají ohlašovací povinnosti psi trvale pobývající v dané lokalitě,
je dobré oznámit pobyt se psem např. při
dlouhodobé návštěvě.
Vyhláška v plném znění je k dispozici
na ÚMČ Praha–Lysolaje. Máte-li pochybnosti o tom, zda jste jednali v souladu
s předpisy, přijťe si ji přečíst.
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tip na výlet

za humny

Levý Hradec
Náš výlet začíná autobusem č. 340 z Jugoslávských partyzánů, směr Levý Hradec.
Vystoupíme na konečné a dáme se Komenského ulicí k autobusové smyčce. Pohodlně
bychom mohli tuto část zdolat autobusem,
ale Dopravní podnik dbá na to, abychom
měli pohyb. Pravdou je, že tento výlet na
fyzičku příliš náročný není.
Levý Hradec je raně středověkým, přemyslovským hradištěm, jeho vznik datujme mezi roky 800 až 850 n. l. Kolem roku
885 tu první doložený český kníže Bořivoj
(žil 852/3–888/9) založil první zděný kostel, ku slávě čtvrtého papeže svatého Kli/e/
menta a instaloval tu mniha Kaicha z Moravy. Dodejme, že Bořivoj přijetím křtu (na
Velehradě mezi roky 882–4) přijal „ochranu“ velkomoravského knížete Svatopluka
a zadělal si na menší domácí válku. Tu však
vyhrál a navrátiv se domů, založil svatyni
na Levém Hradci, druhou pak, zaslíbenou
Panně Marii, na Pražském Hradě (v místě
zvaném Žiži). Ten kostelík, jehož základy
lze spatřit u druhého nádvoří, je dokladem,
že Bořivoj přemisťoval své hlavní sídlo
z Levého Hradce na Pražský hrad.
Hradiště na Levém Hradci zaniklo před
rokem 1100; předtím se tu v únoru 892
odehrála slavná volba Vojtěcha Slavníka
druhým pražským biskupem.

• Novým tajemníkem ÚMČ Prahy 6
je inženýr Jan Holický (33). V letech
2002–8 byl radním. Pak se vzdal politických funkcí a jako úředník šéfoval odboru školství.

Anketa měsíce
Vážení čtenáři, těší nás jednoznačně
kladná vyjádření k minulé anketní otázce. Takže – venkovní „mučírna“ bude!
Otázka na únor:
Již v roce 2007, na popud České inspekce životního prostředí, se zastupitelé
zabývali otázkou „památného stromu“
v naší obci. Volba tehdy padla na buk
lesní červenolistý, dominantu školní
zahrady. Na začátku roku 2011 tento
strom spí zimním spánkem a s výjimkou místních o jeho existenci nemá
nikdo tušení. Není škoda, že se neobjevil v právě aktualizovaném seznamu
památných stromů na území hl. m.
Prahy? Nebo máte jiný tip? Své návrhy,
nejlépe se stručným nástinem historických souvislostí a udáním lokality pište,
telefonujte, mailujte.
Pište na e-mail: umc@praha–lysolaje.cz
nebo na adresu:
ÚMČ Praha–Lysolaje,
Kovárenská 8/5,
165 00 Praha–Lysolaje
nebo telefonujte
na tel. č.: 220 921 959

Ku kostelu přibyla po roce 1550 zvonice,
roku 1684 byla rotunda zbořena a nahrazena podélnou kostelní lodí. Základy rotundy (zřejmě ale ne ty bořivojovské) můžeme
spatřit v kostele; o víkendu od května do
září.
Archeologické výzkumy na Levém Hradci započal Václav Krolmus, pokračovali
v nich Čeněk Rýzner, J. L. Píč, Jaroslav
Böhm, nejrozsáhlejší výzkumy tu prováděl Ivan Borkovský (právě on objevil roku
1940 výše zmíněné základy).
Kolem kostelíka se rozprostírá hřbitov,
kde jsou uchovány ostatky mj. pediatra
Josefa Švejcara (1897–1997) a herce Miloslava Šimka (1940–2004); hrob je označen
(rodina Šimkova).
fefík

Sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011
– rozhodným okamžikem bude půlnoc
z 25. na 26. březen 2011. Vyplňovat se budou celkem tři formuláře – Sčítací list osoby (za každého člověka), Bytový list (vyplňuje faktický uživatel bytu 1x za každý
byt) a Domovní list (ten vyplňuje vlastník
nebo správce domu za celý dům). Sčítání
lidu zajišťuje Česká pošta, s. p. Vše o této
unikátní celostátní akci na www.scitani.cz

DOBROTA NA ÚNOR
Špekáčky s Romadurem
Potřebujeme 4 špekáčky, 20 deka Romaduru, 4 plátky anglické slaniny, dvě
cibule, drcený kmín.
Špekáčky podélně rozřízneme a část
vnitřku vyřízneme. Ten nakrájíme
na kostičky spolu se sýrem a slaninou. Náplň rozdělíme do špekáčků
a dáme do trouby, až se sýr roztaví.
Ozdobíme cibulí a posypeme drceným kmínem.
Dobrou chuť přeje Lída

• Studenti VŠCHT v Dejvicích mohou
vařit od ledna pivo v nové varně. Ta doplní tu stávající ze 70. let. Varna vařila
40 litrů, teď budou studenti moci vařit
osmdesát. Jejich výrobek mohou dvakrát ročně při příležitosti dne otevřených
dveří ochutnat i náhodní přišedší. Další
bude až na podzim.
Ročně opouští brány školy 10 až 12 absolventů oboru.
• Na stavbě nové podbabské tramvajové smyčky usídlili se archeologové. Celá
překládka tratě tedy bude o tři čtyři měsíce zpožděna. Divit se tomu ale nelze,
protože tato oblast patří z historického
hlediska k mimořádně zajímavým.
• TV NOVA uvedla reportáž z Šáreckého údolí, kde se v oblasti mezi Záporeckým mlýnem a Dubovým mlýnem objevil
ve svahu tunel. Nejde o odbočku Blanky,
jak místní škodolibě říkají, ale o soukromou stavbu podnikatele Libora Chroboka. Ten tvrdí, že jde o vinný sklep. Do
něj by se ovšem dalo zajíždět vlakem.
O stavbě má pochybnosti Inspekce životního prostředí, která se obrátila s žádostí
o revizi stavebního povolení na radnici,
protestuje i Občanské sdružení Hanspaulka.

Z téhle hory rytíři zřejmě nevyjdou

• Do konce února se mohli hlásit zájemci o místo ředitele základní školy
v Suchdole. Očekává se, že nový ředitel
by nastoupil od července.
• V Ekotechnickém muzeu o.p.s. v Bubenči bude dne 1. 3. 2011 zahájena výstava fotografií Jana Foltána – Barvy Indie.
Během vernisáže budou zpřístupněny
prostory muzea.
• Léta v politice zužitkoval někdejší bubenečský senátor Martin Mejstřík k sepsání deníků Řekněte jim, že sametová.
Knihu vydalo nakladatelství C PRESS
koncem loňského roku.
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RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE
Přehled některých opatření na zahrádkách v jarním období proti výskytu chorob
a škůdců
První opatření proti výskytu chorob
a škůdců je nutné provést ještě před oteplením na jaře. Na stromech by neměly
zůstávat mumifikované plody moniliovou
hnilobou. Jsou zdrojem infekce po celé
následující vegetační období. Moniliovou hnilobu známe všichni jako chorobu
likvidující plody peckovin i jádrovin na
stromech i ve skládkách. Méně je již známo, že tato choroba proniká i do větví
stromů (meruněk, broskví, třešní nebo
višní) a způsobuje výrazné prosychání.
Někdy jsou poškozeny i hlavní větve
a postupně odumírá celý strom.
Ochranou je aplikace přípravku Horizon (0,15%) v době květu příslušné dřeviny. Účinky jsou vynikající, prosychání je
podstatně nižší. Výhody aplikace se projeví zejména na mladší výsadbě, která není
infikována z předchozích let.
Vzhledem k průběhu zimy bude nutné
ihned při oteplení na 10 stupňů C aplikovat měďnaté přípravky Kuprikol 50 (0,6%)
nebo Champion 50 WP (0,6%) na broskve
proti kadeřavosti broskvoní. Při chladném
a vlhkém průběhu jara bude nutné patrně ještě následné ošetření, nejlépe přípravkem Delan 700 WDG, Dithane DG
(0,3%), Novozir (0,3%) nebo Syllit (0,2%).
Podmínkou úspěchu ošetření je dokonalé
smáčení všech částí rostliny. V této době
by se neměly již aplikovat měďnaté fungicidy, které poškozují rašící listy.
Podobným způsobem je nutné ošetřit
švestky a další slivoně při rašení proti nebezpečné puchrovitosti, která znetvořuje
plody.
Vážným problémem se stává padlí na
angreštech. Tato houbová choroba likviduje prakticky celou úrodu. Prvním opatřením je odstranění všech napadených
výhonů ještě před rašením. Ještě před
květem je nutné aplikovat přípravky, jako
je např. Diskus (2–2,5 g/10 l vody). Oblíbený Fundazol je již zakázaný a nelze ho
koupit. Ihned po odkvětu nutno ošetření
jednou až dvakrát opakovat v odstupu
10– 4 dní. Významnou součástí ochranných
opatření proti padlí je minimální hnojení
dusíkem. Doporučuji angrešty nehnojit minerálními průmyslovými hnojivy a hnojem.
Rovněž dávky kompostu by se měly snížit.
Přes všechna opatření nemusí být ochrana
u starších odrůd účinná, na trhu se objevují
i odolnější odrůdy angreštu.
V březnu a začátkem dubna se nesmí
zapomenout na mechanické odstranění
zduřelých listových pupenů na černém
rybízu, které způsobuje roztoč vlnovník
rybízový.

Prvním jarním ošetřením proti živočišným škůdcům by měla být aplikace
olejových přípravků proti přezimujícím
škůdcům, larvičkám i vajíčkům. Ošetření
je nejlépe provést na začátku rašení. Základem úspěchu je dokonalé smáčení celého stromu, a tím poměrně vysoká spotřeba přípravků. Názvy přípravků se mění,
je nutno vybírat podle aktuální nabídky
v obchodech. V současné době je možno
zakoupit přípravek Biool. Toto ošetření je
relativně drahé a nemusí být vždy účinné
nebo někdy je i zbytečné, protože na ošetřovaných stromech škůdci nepřezimují.
Osobně doporučuji pravidelně sledovat
výskyt housenek, mšic a dalších škůdců
a podle toho ošetřit běžnými pyretroidy
– Karate Zeon, Vaztak, Decis, Fury nebo
podle nabídky v prodejnách.
Důležité je ošetřit švestky a další slivoně při opadu korunních plátků květů proti
pilatce švestkové. Její malé larvy – housenice likvidují malé plůdky, které opadávají. Většinou se přijde o celou úrodu.
K ochraně je možno použít Calypso 480
SC v dávce 2–2,5 ml na 10 l vody.
Koncem dubna je na našich zahrádkách
nutné ošetřit před rašením vinnou révu sirnatými přípravky Sulikol K či Sulkou nebo
speciálním akaricidem Magus 200 SC. Zabrání se tím kadeření listů révy vinné, způsobenému roztoči, kteří se vyskytují stále
častěji. Pozdější ošetření jsou neúčinná.
Od konce dubna by se měly pravidelně
natírat kmeny a silné větve meruněk obyčejným vápnem. Na našich zahrádkách se
šíří housenky nebezpečného malého motýlka obaleče meruňkového. Housenky
silně poškozují kůru a lýko na kmeni a silných větvích. Poškození může úplně zničit strom a projevuje se praskáním kůry
a silným klejotokem. Chemická ochrana
neexistuje. Pravidelně udržovaný nátěr
vápnem zabrání kladení vajíček a nechemicky a levně stromy zachrání.
Na jabloních doporučuji dvě ošetření
pyretroidy – Karate Zeon, Vaztak, Decis,

Fury. První ošetření v období, kdy se na
jabloních objeví zelená poupata je zaměřeno proti kladení vajíček květopasem jabloňovým. Jeho larvičky se vyvíjejí v květech (zapečené květy) a podstatně mohou
snížit násadu jablek. Toto ošetření musí
být provedeno včas, později je neúčinné.
Druhé ošetření stejnými přípravky provést po odkvětu v době nasazování malých
plůdků proti pilatkám a dalším škůdcům,
způsobujících propad malých plůdků.
Před květem je vhodné začít ošetřovat
fungicidy hrušně proti stále více se rozšiřující rzi hrušňové a jabloně proti padlí
a strupovitosti. Tato ošetření je třeba pravidelně opakovat v 10–14denních intervalech až do srpna. Jednorázová aplikace nepomáhá! Proti rzi na hrušni
není v současné době povolen žádný
přípravek. Podle mé zkušenosti jsou
nejlepší přípravky proti strupovitosti
jablek Discus, Zato 50 WG, score 250
EC nebo Syllit 65 WP. Na všech ovocných plodinách je třeba sledovat výskyt
mšic a v případě výskytu ošetřovat nejlépe přípravky nehubícími přirozené
nepřátele mšic – Pirimor. Účinné jsou
i pyretroidy, které jsou však neselektivní
a vyhubí na stromě všechen hmyz.
Na zelenině je nutné věnovat především
pozornost cibuli pěstované ze sazečky.
Napadá ji larva vrtalky pórkové, která
cibuli výrazně zdeformuje listy a rostliny
hynou. Ochranou je aplikace přípravku
Decis Mega v koncentraci 0,015 %. Aplikace se provádí začátkem května.
Brukvovitá zelenina a ředkvičky jsou
silně poškozovány celou řadou škůdců
– dřepčíci, květilky nebo plodomorky.
Nejlepší ochranou je zakrýt záhony bílou
netkanou fólií, která spolehlivě zabrání
náletu škůdců na pozemky. Je však třeba
dát pozor na slimáky, kterým se ve vlhku
pod fólií dobře daří. Proti slimákům se používají návnady Vanisch Slug Pellets nebo
Ferramol, který je bezpečný pro jiné obyvatele zahrádky.
Mrkev doporučuji vysévat v kombinaci
s výsadbou cibulí ze sazečky, protože pach
cibule zabrání náletu mouchy pochmurnatky mrkvové, která způsobuje červivost
kořeně mrkve.
Kořenový systém brukvovité zeleniny,
zejména květáku, je silně poškozován larvami hmyzu. Důsledkem je uschlá a zničená rostlina. Ochranou je zálivka malým
množstvím (20 ml) roztoku přípravku
Bulldock 25 EC.
Od května je vhodné ošetřovat růže proti houbovým chorobám listů a květů – Baycor 25 WP, Discus , Dithane M 45 a Syllit
65 WP. Pozor na měďnaté přípravky, na
některé odrůdy růží působí negativně.
Ing. Jan Kazda, CSc.
pedagog ČZU,
člen ZO ČZS Na zavážkách
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Hasiči Lysolaje
ve spolupráci s ÚMČ pořádají

KARNEVAL
Kdy: 19. 3. 2011 ve 14 hodin
Kde: Sál Hasičárny
Soutěže, diskotéka, vyhlášení nej masek
Všechny vás srdečně zveme

První pozvánka
Lysolajský běh
3. ročník
pod záštitou ÚMČ startuje
ve čtvrtek 16. června 2011,
v 18.00 hodin

Podvečerní pochody
Prahou
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 pořádá pod
záštitou naší MČ Klub českých turistů,
odbor Start Praha podvečerní pochod
Prahou Zázračná studánka. Start tohoto pochodu bude právě v naší městské
části, u pramene v blízkosti kapličky
Panny Marie Sedmibolestné v Houslích. Z naší zázračné studánky bude
v rámci celoevropské turistické akce
„Voda ze střechy Evropy – Eurorando
2011“ odebrán vzorek vody, který doputuje až do Lví kašny ve španělské Granadě, kde se smíchá s ostatními vzorky
z celé Evropy.
I mezi námi se jistě najdou příznivci
pěší turistiky, kteří jsou organizátory srdečně zváni.

Velkoobjemový kontejner v měsíci březnu

VOK bude přistaven dne 8. 3. 2011 na stanovišti na křižovatce ulic Starodvorská
a Žákovská.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat dne 10. 3. 2011 v následujících termínech
a lokalitách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská
ul. Internacionální (u pošty)
Výhledské nám. (u transformátoru)

15:00 – 15:20

7.
8.

ul. Hřebenová (u č. 16)
křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská

18:00 – 18:20

15:30 – 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50
17:00 – 17:20
17:30 – 17:50

18:40 – 19:00

Do kontejneru můžete odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.
V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či zjištění nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru kontaktujte Ing. Radima Poláka, tel.: 236 004 376, e-mail: radim.polak@cityofprague.cz

Únorové pranostiky
– Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem
– Když skřivánek v únoru zpívá, brzy
se pod nosem slívá
– Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky
– Když tě v únoru zašimrá komár za
ušima, poběhneš jistě v březnu ke
kamnům s ušima
– V únoru sníh a led – v létě nanesou
včely med
– Svatý Matěj ledy láme, když je nemá,
udělá je

Počasí – Zajímavosti
Zajímá vás aktuální stav počasí v okolí? V areálu České zemědělské univerzity je umístěna meteorologická stanice
http://meteostanice.agrobiologie.cz/
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Procházka Podbabou
Podbabská zastávka
č. p. 121
V roce 1846 komise, která zakládala
podbabské nádraží krčmu i s domkem
č. 35 koupila a nechala zbořit. Jelikož
nemám k dispozici dokumenty podbabské zastávky a kronikář Vacek ji elegantně přeskočil – bude další zastavení
krátké.
Kdy byla zastávka vystavěna, nevím.
Opřít se vlastně mohu o jediný časově
doložený údaj – je zachycen na náčrtku
z roku 1864. Objekt je tu však viditelně
menší, nežli je dnes. Nejspíš nepochybím,
když řeknu, že zastávka je dokreslena i do
katastrální mapy z let 1836–40. Je do ní
doplněno i několik dalších objektů a dráha, zprovozněná roku 1850.
Svému účelu začala zastávka sloužit
spolu s druhou kolejí drážďanské dráhy
v roce 1867. Byla zrušena v roce 1949.
Dnes jsou tu byty.

V Podbabě 1 (Dejvice 35)
Od počátku 18. století se u podbabské krčmy připomíná domek jako
její příslušenství. V roce 1770 dostal číslo popisné 21, v roce 1805
č.p. 35, bývá též někdy označován č. 101.
Někdy po roce 1769 majitel krčmy Václav Dorn domek s kusem
městiště prodal tesaři Václavu Borovičkovi. Po jeho smrti byla v domku jeho vdova Anna, která ho prodala roku 1803 Janu Dudkovi. Dalšími majiteli byli: Josef Přenosil (1816–29), jeho syn Josef (1829–40),
vdova po Josefovi Barbora a jejich syn Antonín (1840–46). Pak byl
domek prodán dráze a byl zbořen.
Dráha postoupila nepotřebný díl městiště zedníku Janu Šerclovi
a ten vystavěl nový dům čp. 35; již dříve postavil dva domy vedle.
Z dalších držitelů, kteří měli dům aspoň deset let, jmenuji Tomáše
Zelenku (1856–67), Václava Vraného, který v roce 1873 přistavoval
(1870–88) a Matěje a Alžbětu Červenkovy (od r. 1888). Jako majitelé
či spolumajitelé jsou v roce 1914–5 uvedeni manželé Bažantovi, tehdy
bylo vestavěno podkroví. V roce 1925 byl při domě zřízen holičský
krám, tehdy dům vlastnili Rudolf a Antonie Červenkovi. Zřejmě tato
Antonie zemřela v dubnu 1962 a dům přešel z části na další Antonii
Červenkovou. Dům byl zaplaven při povodních roku 2002 a následně
rekonstruován.

v srpnu 2002

v listopadu 2010
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V Podbabě 3
(Dejvice 115, obj. 100)
Roku 1839 vystavěl zedník Jan Šercl v zahradě zvané Havlovská dům.
Dalšími majiteli byli: Antonín Frisch
(1850–57), potom jeho vdova, provdaná
Matyášová, do spolku s dcerou Antonií,
provdanou Augstovou (do 1870 respektive
1883), pak František Frisch (do 1891), Jan
Král (do 1905) a do roku 1910 František
Černý. Pro něj roku 1906 zřídil stavitel Josef Hladký při domě krám. V období před
a v průběhu první světové války dům drželi
Karel a Jaroslav Tomáškovi a Barbora Nástrahová.
V roce 1926 víme o majitelích Břetislavu Součkovi, který měl v objektu holičství
a Josefu Nástrahovi, který byt pronajal
nadstrážmistru Pejšovi. Víme to, protože
mu spadl strop.
Také s rokem 1956 známe majitele: Karel Nástraha, Angelina Šlaisová a Anna
Trousilová, která tu bydlela.
V době povodní vlastnili stavení Milan
a Ladislav Trousilovi a Renata Kvačková.
Tehdy hrozila demolice domu, ten byl ale
podstatně rekonstruován a zachráněn.

plán (1864) zachycuje dům čp. 115 i plánovanou stavbu domu, k níž však nedošlo

červen 2009

V Podbabě 5 (Dejvice 123)
Tento dům byl zprvu pobočným stavením domu č. 3/115.
V informacích, visících v Břetislavce – myslím, že jde
o přepis pamětí učitele Hlaváčka – je uvedeno, stejně jako
u trojky, že jej roku 1839 vystavěl zedník Jan Šercl v zahradě zvané Havlovská. Proti tomu se staví fakt, že č. 3 v katastrální mapě
z let 1836–40 zakresleno je – a č. 5 je doplněno červenou tužkou dodatečně; berme tedy jako upozornění, že tento dům je
mladší. Jako svůj majetek si jej nechala zapsat Antonie Augstová rozená Frischová. Ta v letech 1870-83 vlastnila i dům č. 3.
V roce 1909 jej držel Josef Vyhnal, kterému stavitel Ruprecht
navrhoval zřízení krámu. S rokem 1922 jsou jako majitelé uvedeni Josef Černý a J. Hrnčíř, tato jména uvádějí dokumenty ještě
v 60. letech. A rodina Černých dům držela i v době nešťastných
povodní.
foto a text fefík

červen 2009
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Sbor dobrovolných hasičů

upozornění lysolajské
lišky

Naše hasičská jednotka nezahálí ani
přes zimu. Pravidelně se scházíme každé úterý odpoledne v hasičské zbrojnici,
kde udržujeme naši techniku a pomalu
se začneme připravovat na závody, které
už se nám pomalu, ale jistě blíží. Mimo
jiné také pomáháme s údržbou v Lysolajích, jako je například kácení dvou modřínů u bývalé školní jídelny a dvou jasanů
u mostu pod školou. Vzhledem k poloze a vzrůstu těchto stromů se nejednalo
o jednoduchou práci a kácení muse-

lo být prováděno za pomoci jeřábů
a stromy byly bezpečné a profesionálně poraženy, aniž by se musela pozvat
specializovaná firma, a tak se i ušetřila
nemalá finanční částka, která by za tuto
práci byla účtována. Na závěr bych vás
a hlavně vaše ratolesti moc rád pozval
na dětský karneval, který již tradičně
pořádáme v sálu hasičské zbrojnice
v sobotu 19. března od 14.00 hodin.
Pavel Peprníček,
velitel SDH

Vlivem povětrnostních podmínek letošní
(jakož i loňské) třeskuté zimy došlo ke
zřícení pískovců v roklině Houslí. Stezka, na níž leží obrovské masy pískovce, je
místy průchodná jen s nejvyšší opatrností. Rozhodně se nedoporučuje slézat skály či se pohybovat na jejich hraně, hrozí
zřícení či zranění padajícími úlomky. Ve
stejně zuboženém stavu, nikoliv vinou
přírodních vlivů, ale přičiněním vandalů, se nachází informační tabule naučné
stezky. Některé jsou poničené, jiné chybějí zcela. V současné době vznikají tabule nové, s rozšířenými texty a ve větším
počtu. Máte-li připomínky ke stávajícím
textům a obsahové návrhy textů nových,
sdělte je laskavě na ÚMČ.

Kultura u sousedů
1. 3. od 18:00

Vernisáž výstavy maleb Jany Procházkové 100 1 květina ÚMČ Praha–Suchdol, Alšův kabinet
Při vernisáži přednesou hudební program na indickou Suchdolské nám. 3
bambusovou flétnu a klapkodastrovou kytaru Jan Kotulán a Petr Korbelář

4.–5. 3. 2011

Masopst v Roztokách a Uněticích, více na www. roztoc.cz Roztoky, Unětice

5. 3. od 14:00

SUCHDOLSKÝ MASOPUST

Masopustní rej začne průvody maškar za podpory
bubínků, řechtaček a píšťal:
• od Základní školy M. Alše
• od masny U Rysa na Brandejsově nám.
• od samoobsluhy na Suchdolské ulici (Eden, dříve
u Pěknýho)

6. 3. 2011 od 15:00

„O pračlověkovi“ – pohádka pro děti, vstupné 80,- Kč

Hotel Academic

19. 3. 2011 od 20:00

Country bál – hraje kapela Přehmat, vstupné 100,- Kč

Restaurace Na Růžku

26. 3. od 9:00–18:00

Jarní trhy Okoř
Louka pod hradem Okoř
50 – řemeslnických stánků, bez doprovodního programu. Vstup zdarma

26. 3. od 19:00

Městský maškarně neformální ples
Vstupné 250,- Kč

27. 3. od 19:30

„Prolhaná Ketty“ - divadelní komedie s Mahulenou Bo- Hotel Academic
čanovou. Vstupné 280,- Kč

Do 18. 3.

Výstava fotografií, Karel Málek: Romští Cikáni a Cikán- Galerie Orchidea, Požárníků 38, Horoměřice
ští Romové Jako host představuje své fotografie Jana
Kohoutová

Hotel Academic

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
(sestry dominikánky)

Životní jubilea
paní Růžena Nývltová,
nar. 3. 2. 1921 – 90 let
pan Pavel Brkal,
nar. 16. 2. 1941 – 70 let
prof. Ottomar Kvěch
nar. 21. 2. 1923 – 88 let
paní Bohuslava Majerová
nar. 24. 2. 1926 – 85 let
paní Marie Kuželková,
nar. 27. 2. 1931 – 80 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Předpokládám, že čtenáři Lysolajského
zpravodaje vědí, že v obci je ženský klášter. Znají nejen starodávné hábity, ale
i tváře a jména sester. Mnozí také vědí,
že to tajemně znějící slovo „mniška“
(ženský ekvivalent českého slova mnich)
znamená, že naším hlavním úkolem je
modlitba. To ale neznamená, že bychom
nedělaly nic jiného. Stojíme o kontakty
a dobré vztahy s našimi sousedy. Na to,
že nás lidé oslovují, jsme zvyklé. Nebojte se nás oslovit, zavolat nám (tel. 222
362 821 nebo 220 923 159), napsat nám
(e-mail: monialesop@volny.cz).
Po domluvě je možné nás i navštívit,
vypít si s námi kávu, popovídat si. Nabízíme, že se budeme modlit za potřeby
a bolesti, které máte na srdci. Bohoslužeb v naší kapli se může zúčastnit kdo-

koli, i ten, kdo není pokřtěný. I ten, kdo
nezná průběh obřadů a liturgické odpovědi. Přijdete-li k nám, tiše si sednete
a budete poslouchat, nikoho tím nebudete rušit. Někdy i naslouchání může
být modlitbou. Vždy, když uslyšíte hlas
zvonu, je naše kaple otevřená. Mše svatá bývá ve všední dny v 7:45, v sobotu
a v neděli v 8:00, změny bývají vyvěšeny
na dveřích kaple a na internetu (www.
moniales.praha.op.cz). Kromě toho zveme na ranní a večerní modlitbu (obvykle
v šest hodin ráno a v šest hodin večer)
a na modlitbu v poledne.
V příštím čísle najdete velikonoční program bohoslužeb v naší kapli.
Všem vyprošujeme požehnání na každý den a pro každé dobré dílo, které konáte.
sestra Diana

Pavel Brkal

Růžena Nývltová

Fotografická soutěž
Vítězná fotografie Šárky Váchové na
téma: Kouzlo zimy. Gratulaci posíláme
do Hřebenové ulice.
Téma na měsíc březen: Lysolaje v jarním
kabátě

Prof. Ottomar Kvěch

Bohuslava Majerová

Rozloučení
Dne 3. 2. 2011 po dlouhé těžké nemoci
zesnula paní Marcela Jandová, bývalá
starostka naší městské části.

Marie Kuželková
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