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ážení spoluobčané, začal nejen nový rok
a plesová sezóna, ale začala i zima. Zima
nefalšovaná a mrazy třeskuté. Zatímco na
Štědrý den bylo deset stupňů nad nulou a v
lysolajských zahradách kvetly sedmikrásky
i růže, na Silvestra začaly poletovat sněhové vločky a nový rok už první stopy otiskl do
sněhového poprašku, druhá lednová dekáda
proměnila rybníky v naleštěná zrcadla a stlačila rtuť teploměru na v Praze nevídaných
mínus dvanáct. Na korsu před samoobsluhou
promenují chlupatí čtyřnožci v nových modelech a jejich paničky, elegance stranou, nacpaly ruce do palčáků. Okolí Lysolaj se stalo
rájem běžkařů a pamětníci (tedy osoby starší
15 let) vzpomínají na doby, kdy ještě v Lysolajích nebyly nové chodníky, v protismykové
úpravě ošetřené pány z údržby a ukazují těm
mladším, „že nejlíp to jezdí Na Hliníku“. Ti dospělejší vzpomínají na dofialova promrzlé uši
hrozící upadnutím a nechápou, jak mohli za
mlada v promáčených kombinézách sáňkovat dlouho po setmění a nedostali z toho ani
rýmu. Zkrátka, letošní zima je zatím téměř
ladovská a vzpomínky naskakují samy a pomáhají nám dotvářet tu správnou atmosféru.
Ani s tím ovzduším to letos nebude tak zlé,
protože ležící sníh je, navzdory inverznímu
počasí, stále ještě jiskřivě bílý. A pokud z vás
ani reminiscence na dětství neudělají příznivce mrazivého počasí, zkuste najít jeho pozitiva. Co například taková kryoterapie? Vždyť
léčba extrémním chladem je osvědčená a od
dob Hippokrata uznávaná metoda, jak se zba-

vit všelikých neduhů. Na kost promrzlé matky těch nejmenších, dál hrdinně přešlapujte
v Houslích či v Kaménce (pozorujíc, jak vaše
mrňata drandí na pekáčích a schválně vyhledávají ty nejkrkolomnější úseky), pečujete tak o
svoje zdraví. Nebo - víte, že chlad podporuje hubnutí? A to vše zdarma! Takže co na tom, že mráz
štípe?! To v našich pánech z údržby vzpomínky
z dětství velmi snadno probudily malé kluky, kteří
se po Ježíšku těší na pořádnou sněhovou nadílku,
aby mohli vyzkoušet nové sáně - pardon, novou
sněhovou radlici. A jejich přání bylo vyslyšeno.
Pokud pro osvěžení cucáte rampouchy jako
větrové bonbóny, vyvarujte se vzápětí horkého čaje (jak říkal nedávno soused Šabach: „Na
běžkách stejně nejlíp chutná dobře vychlazené pivo“), ať vám nepopraská zubní sklovina.
A olizovat kovové zábradlí je teprve zakázáno!
Ať už nový rok vnímáte jako rok ohnivé opice nebo
jen jako další z řady roků, tentokrát s popisným
číslem 2016, vězte, bude dobrý. Takže věrni mottu
prvního kola Fotografické soutěže 2016 protančeme se nejen do nového roku, ale nejlépe rokem celým. A kdyby na vás přece jen náhodou
přišlo „Winter blues“, můžete se těšit třeba na
příští číslo Lysolajského zpravodaje, protože až
vyjde, bude jaro. A s ním se vrátí i dobrá nálada.
Přeji vám, milí spoluobčané, ať je po celý rok
2016 váš krok pružný, zdraví pevné a mysl jasná!
MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty

lysolajské zimní dění

Novoroční zátěžová zkouška mostku v Kaménce

Vánoční koncert Archi di Praga

Vánoční petanquové vyhození

Ani sníh, ani mráz nás nezastaví

„My tři králové“ už dávno neplatí...

Ak. soch. Milan Vácha s modelem úprav pramene

Reprezentační ples oficiálně zahájen

A tančilo se až do rána
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zprávy z radnice
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje zasedalo ve dnech 9. a 30. 12. 2015.
| Na základě změny výpočtu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským
částem, díky které došlo k navýšení
prostředků pro naši městskou část o
58,4 % prostředků, tedy o 2 768 000 Kč,
byl Zastupitelstvem schválen vyrovnaný
rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2016 a jeho závazné ukazatele. Objem příjmů 9 813 100 Kč a objem výdajů ve stejné výši.
| Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje v roce 2016 obdrží z rozpočtu
městské části na své provozní výdaje 1
900 000 Kč. Tato částka zahrnuje také
účelovou neinvestiční dotaci na úhradu
mzdových nákladů na výuku anglického jazyka již od první třídy. Škola tak
od městské části obdrží v tomto roce
o 450 000 Kč více než v roce 2015.
| Mateřská škola Pampeliška v tomto
roce obdrží z rozpočtu městské části příspěvek v celkové výši 350 000 Kč, což
činí oproti roku 2015 nárůst o 130 000 Kč.
| Stále očekáváme z hl. m. Prahy informaci kolik prostředků obdrží Lysolaje na provoz Zásahové jednotky SDH
Lysolaje v tomto roce. Zároveň bude
v jarních měsících rozpuštěna rezerva pro městské části ve výši 350 mil.
Kč. Tyto prostředky může čerpat všech
57 městských částí na své investiční
potřeby. Prostředky bude rozdělovat
hlavní město Praha s tím, že převážná část investic bude vyčleněna na
projekty výstaveb mateřských a základních škol a navyšování jejich kapacit. Pevně věříme, že z této rezervy
i naše městská část obdrží dotaci na
dostavbu místní základní školy, kterou
bychom rádi provedli v letošním roce.
| Zastupitelstvo také schválilo podání
žádosti o dotaci na projekt Dostavba Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje ve
výši 24 965 000 Kč z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
– program 133 310 Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými
celky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Máme tedy
požádáno o finanční prostředky jak
z dotačních programů hlavního města Prahy, tak i ministerstva školství.
| Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o dílo s výhercem výběrového

řízení na Dostavbu ZŠ Járy Cimrmana
Lysolaje, kterým se stalo sdružení Bystroň Group, a.s. – BBP Stavby, s.r.o.,
které podalo nejnižší nabídku ve výši
19 409 506 Kč bez DPH. Současně bylo
schváleno také uzavření dodatku č. 1
k předmětné smlouvě, a to z důvodu
posunutí termínu zahájení stavebních
prací. Zahájení prací předpokládáme
22. 2. 2016 a v případě získání dostatečného finančního krytí a nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, měla by
být stavba dokončena do konce roku
2016. V nejbližší době budeme také
vyhlašovat výběrové řízení na dodávku
a instalaci interiérových prvků, jejichž
odhadované náklady jsou 3 mil. Kč.

přímo nad současným schodištěm,
která bude sloužit jako zázemí pro MC
Liška. Došlo také k výměně plynového
kotle, rekonstrukci vstupního schodiště
do současné klubovny hasičů, natření fasády, především pak jejích dřevěných prvků, opravě střechy a dalším
nutným drobným opravám. Od nového roku tak objekt již plně slouží nejen
členům sboru dobrovolných hasičů, ale
také ostatním uživatelům těchto prostor.
Pevně věříme, že se tato rekonstrukce
setká s kladným ohlasem. Na jaře budou ještě sanovány schody vedoucí k
zadnímu vchodu a odstraněny nedodělky, které nemohly být vzhledem ke klimatickým podmínkám nyní provedeny.

Projekt dostavby ZŠ Lysolaje

Detail renovovaného vstupu hasičárny

| Došlo ke schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši
786 503 Kč na pořízení nového štěpkovače a 70 kusů kompostérů, které již
mají mnozí z vás na svých zahrádkách.

| 1. 3. 2016 bude zahájena úprava pramene Lysolajského potoka podle návrhu
ak. soch Milana Váchy, který bude sám
s několika kameníky tyto úpravy provádět. Práce by měly být provedeny do
Slavnosti květů tak, aby naše „Zázračná“ studánka byla zase o něco krásnější. Prostranství před kapličkou Panny
Marie Sedmibolestné bude vydlážděno
přírodním kamenem. V případě vašeho
zájmu se přijďte informovat na úřad MČ,
kde vám bude k projektu řečeno více.

| Jak jsme vás již informovali, naší městské části se také podařilo získat v dotačním řízení Ministerstva životního prostředí dotaci na pořízení nového svozového
vozidla za již dosluhující vozidlo Multicar
a 3 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Vozidlo UNICAR od společnosti
SAP s.r.o. je již na svém místě, včetně
nově pořízené radlice na úklid například
sněhové pokrývky Lysolaj, a je připraveno sloužit občanům mětské části. V
nejbližší době budete informováni prostřednictvím Lysolajského zpravodaje
a webových stránek městské části, jak
bude možné využívat pořízený štěpkovač a kontejnery na bioodpad a jak
bude probíhat svoz bioodpadu od občanů městské části našimi pracovníky.
| Zastupitelstvo určilo pro účetní a rozpočtové období 2016 auditorem naší
městské části auditorskou společnost
GESTIO, s.r.o a schválilo smlouvu o
vykonání přezkoumání hospodaření.
| Koncem minulého roku proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Společnost
Stavba a Interiér Praha, s.r.o. kompletně přestavěla vstup do sálu, zbudovala
zde pevné zastřešení a novou místnost

Maketa úpravy pramene
| Upozorňujeme, že na základě hodnocení výsledků o zkoušce kvality vody z
lysolajského pramene, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, se NEDOPORUČUJE JEJÍ
KONZUMACE, protože dle sledovaných
ukazatelů překračuje voda limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004
Sb. Kompletní výsledky jsou k nalezení
na webových stránkách městské části.
Pokračování na straně č. 7.
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století postaven gotický pavilon, který
v letech 1724-1726 přestavěl Kilián Ignác Dienzenhofer do podoby dnešního
letohrádku Vojtěška. Nedaleko od pramene pak vznikl vlastní klášter, osazen byl mnichy z římského Aventina a
prvním opatem byl ustanoven Anastáz.
Původní dřevěné stavby byly v 11. století nahrazeny komplexem románských
budov s trojlodní bazilikou. Za husitství
byl klášter vypálen a více než 200 let
opuštěn chátral, břevnovský konvent
sídlil a působil v Broumově. K obnově
došlo až díky finanční pomoci Rudolfa
II., bohužel však v následující třicetileté válce byl klášter opět spálen. Teprve
od roku 1668 se začala uskutečňovat
velkolepá obnova a přestavba, které
se účastnili přední umělci té doby jako
Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer, Petr Jan Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Petr Prachner a další. Zají-

Opasek, Karel Kryl, básník Ivan Blatný,
filosof Jan Patočka, astronom František Nušl, básník Petr Kabeš, herec
Ota Ševčík, „český král“ hostinský Petr
Faster, architekt Jan Sokol, malíř František Tichý, motokrosař Luboš Tomíček,
novinář Pepa Velek ad. V břevnovském
údolí bývalo již od středověku kromě benediktinského kláštera několik vesnic. S
areálem kláštera sousedila po východní straně ves Břevnov a po jižní straně
nyní zaniklá ves Tejnka, dnes součást
Břevnova. Od Prahy k Břevnovu se táhla mezi poli významná a prastará cesta,
která vycházela ze Strahovské brány,
procházela Břevnovem a spojovala Prahu se západními Čechami. Po ní např.
přitáhla vojska Ferdinanda II. roku 1620
nebo Švédové roku 1648. Jediným větším objektem zde byl benediktinský
hospodářský dvůr Závěrka, jehož umístění připomíná dnes již jen název ulice.

Letohrádek Vojtěška

Usedlost Kajetánka před rekonstrukcí

Usedlost Petynka

nezávisle na sobě do kraje, až se sešli
u pramene potoka Brusnice, kde spatřili
jelena, který se chtěl napít ze studánky,
ale bránilo mu v tom spadlé břevno. Ostrev se pak objevuje v klášterním znaku
od 14. století. Nad pramenem byl ve 13.

mavou památkou barokních klášterních
hospodářských budov je také objekt větrného mlýna z roku 1722 v oblasti zvané podle něj Větrník. A klidu a rozjímání
může výletník užít na zdejším hřbitově.
Pochováni tu jsou třeba Jan Anastasius

Břevnov
Bezpochyby nejvýznamnějším počinem
v raném středověku na území dnešní
Prahy 6 bylo založení prvního mužského kláštera v Čechách v Břevnově na
konci 10. století. Už jen proto, že tu taky
vznikl první náš pivovar. Zakládací listina kláštera, která je padělkem ze 13.
století, obsahuje zmínky o vsích Břevnov, Ruzyně, Střešovice a Veleslavín,
nicméně o existenci těchto vesnic na
konci 10. století není třeba pochybovat.
Klášter byl založen druhým pražským
biskupem sv. Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II. roku 993. Podle
pověsti měli oba fundátoři sen, ve kterém spatřili v lese jelena pijícího ze studánky, na jejíž hladině plavala větev se
třemi suky. Druhý den se oba vypravili

Hostinec na Marjánce v roce 1928

Od 14. století byly v celé pražské oblasti
hojně zakládány vinice, na kterých později vznikaly usedlosti. V oblasti Prahy 6
to bylo zejména na jižních svazích Břevnova, Střešovic v oblasti zvané Malé
Střešovičky, Dejvic a Nebušic. V Břevnově, který se později rozrůstal podél
silnice směrem k Praze, vznikly známé
letohrádky a usedlosti jako Kajetánka,
Petynka či Šlajferka, hospoda Marjánka
a na břevnovské pláni zájezdní hospoda
Ladronka. V polovině 19. století se podél původní silnice začaly stavět jednotlivé domky i větší činžáky na prudkém
svahu nad Bělohorskou ulicí. Na dosud
volných plochách začalo i budování
kolonií rodinných domků. V roce 1907
byl Břevnov povýšen na město, roku
1920 připojen ku Praze a roku 1923 se
stal součástí XVIII. pražského obvodu.
V roce 1936 tu byla otevřena vojenská nemocnice. Na katastru Břevnova
vzniklo v letech 1959-1969 moderní
sídliště Petřiny pro asi 15 tisíc obyvatel.
fefík
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zprávy ze školy
| Pro žáky deváté třídy se v druhé polovině listopadu konaly prezentace dalších středních škol – tentokrát SŠ gastronomické a hotelnické a SŠ Art Econ.
| Deváťáci navštívili výstavu Schola
Pragensis - 20. ročník přehlídky oborů vzdělávání pražských středních a
vyšších odborných škol, která se konala v Kongresovém centru Praha.
| Často poznáváme svět zprostředkovaně. Tím poutavější je vyprávění člověka,
který na daném místě byl nebo určitou
událost na vlastní kůži prožil. Mnoho
dětí z druhého i prvního stupně mělo
možnost vyslechnout si zajímavou přednášku o Saudské Arábii (9., 7.,6. a 4.B).
Bývalá žákyně ZŠ Lysolaje paní Markéta Wright (Sedláčková) vyprávěla dětem
o své práci zdravotní sestry na dětském
oddělení v nemocnici (kterou spravují
USA). Kromě základních zeměpisných
údajů o této - pro nás exotické - zemi
se děti dozvěděly leccos o náboženských a kulturních zvyklostech Saudů.
| Zájemci z řad žáků druhého stupně si
vyzkoušeli, jaké to je studovat v cizím
jazyce. Vyslechli si a zhlédli prezentaci
o Španělsku a Německu v angličtině.
| Všechny děti z prvního stupně se podrobněji seznámily s významnou ženou
české literatury 19. století - Boženou
Němcovou. Paní Kateřina Boušová (spisovatelka a herečka) dětem zasvěceně
vyprávěla o jejím životě a díle a slavnou spisovatelku i přesvědčivě zahrála.
| Poslední listopadovou neděli už začalo vánoční těšení – v Lysolajích
se rozsvěcel vánoční strom. Vánoč-

ní atmosféru dotvářel už tradičně pěvecký sbor v čele s paní učitelkou
Tomajkovou. Pěvecký sbor reprezentoval školu i při vystoupení u Písecké
brány a na Staroměstském náměstí.
| Proběhlo školní kolo dějepisné olympiády žáků 8. a 9. třídy. Tematické
zaměření letošního ročníku bylo „Po
stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“. Do obvodního kola
postoupili žáci osmého ročníku - Johana Bubáková a Petr Jan Zháňal.
| Při mikulášských dílničkách vznikaly
originální dárečky. Druháci zvládli mikulášskou nadílku i divadelní představení
Deset černoušků v Divadle v Dlouhé.
| Naši sportovci se pilně činili. Vybraní
žáci ze čtvrtých a páté třídy se zúčastnili turnaje v miniházené v hale Dukly
Praha. Za 6. místo žáci obdrželi pohár
od extraligových hráčů HC Dukla Praha.
| Se sympatickým sdružením Seberevolta se již dříve setkali žáci druhého
stupně. Děti ze čtvrtých a páté třídy
zhlédly prezentaci zdravého životního
stylu, kterou si mladí lidé ze Seberevolty pro ně připravili. (Mirek Dušín by
měl radost, neboť tato prezentace probíhala přesně v duchu „nekuř,
cvič a zakrátko budeš zase chlapík“.)
| Vybraní žáci z 8. a 9. třídy se zúčastnili první části školního kola Olympiády v ČJ, které bylo zaměřeno na
porozumění textu a gramatiku. V
druhé části psali sloh na téma „Nežijeme proto, abychom jedli, ale…“.
| Žáci z 5.-9. třídy si vyzkoušeli své
znalosti i schopnost orientovat se
v proudu informací v cizím jazy-

ce - zhlédli prezentaci v angličtině o
Vánocích v angloamerické kultuře.
| Vánoční odpoledne pro veřejnost si
všichni užili. Mohli se kochat vánoční výzdobou celé budovy a všech tříd. V některých třídách běžely fotografické smyčky
z různých školních akcí, mimo jiné mohli
návštěvníci zhlédnout projekci muzikálu
Best Film Ever, který pod supervizí paní
učitelky Gabriely Hallett připravili žáci
2. stupně zcela sami, včetně scénáře a
střihu. Diváci také mohli ocenit jejich herecké, taneční a pěvecké výkony. Jinde
bylo možné zakoupit originální vánoční
dárky stoprocentně ruční výroby. Hojně
navštěvovaná byla třída s občerstvením
připraveným našimi žáky pod vedením
šéfkuchařky paní učitelky Jany Skuhravé, pekly i naše paní kuchařky. Další
část vánočního odpoledne (a večera) se
odehrávala v tělocvičně. Většina dětí z
prvního stupně v čele s pěveckým sborem zpívala koledy a písně s vánoční
tematikou za doprovodu kytary (p. uč.
Tomajková a p. uč. Benešová) a ukulele
(p. uč. Tomajková). Po koncertě následovalo představení divadelního souboru Buchty a loutky „Norská pohádka“.
| Prvňáci A i B si prohlédli výstavu o vánočních zvycích v Musaionu. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavých věcí a
vyrobily vánoční překvapení pro rodiče.
| Děti z 8. a 9. třídy se účastnily velmi
zajímavé besedy o holocaustu s jeho
přímou pamětnicí paní doktorkou Michaelou Vidlákovou. V první části přednášel Radek Hejret, který je lektorem
přednášek primární prevence antisemitismu, rasismu a extremismu. Druhou
částí byla samotná beseda. Žáci projevili hluboký zájem o tematiku holocaustu
a svojí empatií paní doktorku příjemně
překvapili. Škola dostala od pana Hejreta jako dárek několik výtisků knihy Artura Radvanského „A přece jsem přežil“.
| Dvě třídy – druhá a čtvrtá se se svými
učitelkami rozhodly přenocovat ve škole,
takže besídku, kterou si ostatní třídy pořádaly v pátek 18.12. dopoledne, si „nocležníci“ uspořádali už ve čtvrtek večer.
| V prvním lednovém týdnu se ve škole
konala schůzka rodičů dětí, které mají zájem o studium na víceletých gymnáziích.
Většinou vstupujeme do nového roku s
dobrými předsevzetími. Přejme si, aby
nezůstalo jen u úmyslů. Přejeme všem
zdraví, spokojenost a radost ze života.

Tradiční vánoční trhy s programem pro veřejnost

Jaroslava Mikolášová

Příběh
papíru
výstava

od

14.1.
do
15.2.

Váš šestý smysl
Poznejte zajímavý svět
papírových modelů,
zjistěte jak se papír vyrábí
a jak s ním zacházet!
Velkoformátové stavby z papíru
Dílničky s papírovými skládačkami
Interaktivní exponáty
Edukativní výklad s průvodci
Soutěž pro školy
Fotopointy

..
..
..

Registrace k prohlídce pro školy: papir@ideapark.cz Více informací na našem webu:

www.oc-sestka.cz

www.facebook.com/ocsestka

Pokračování ze strany 3.
| Úřad městské části oznamuje, že
není dovoleno zanechávat kontejnery na odpad (popelnice) na veřejných
prostranstvích (chodník, silnice) před
domem. Takto umístěné nádoby budou
tolerovány pouze ve dnech svozu a jeho
předvečer (čtvrtek večer a pátek přes
den). V ostatních dnech bude toto nepovolené umístění nádob považováno
za zábor veřejného prostranství a budou za něj účtovány poplatky dle platné legislativy. Dále žádáme občany, aby

svými vozy parkovali pouze na místech
k tomu určených. Prosím, respektujte
toto upozornění a kontejnery a vozy z
veřejného prostranství odstraňte především v zimních měsících, protože je pak
složitá údržba komunikace technikou,
pokud kontejnery a vozy brání průjezdu.
| Upozorňujeme občany městské části,
že od 1. 1. 2016 započal opět termín pro
platby poplatků za psy, který vyprší dne
31. 3. 2016. Nečekejte na poslední chvíli, přijďte na ÚMČ dát své věci do pořádku včas. Druhou možností je platba

na účet č. 2000701359/0800. Také upozorňujeme na blížící se termín platby za
pronájem obecních pozemků. Platby je
nutné provést do 31. 3. 2015 v hotovosti na ÚMČ Praha-Lysolaje nebo zasláním na účet č. 9021-2000701359/0800.
Žádáme, aby občané uváděli do zprávy
pro příjemce své jméno, aby nedocházelo k problémům s identifikací plateb.
Přál bych vám, milí lysolajští občané,
aby celý rok 2016 byl úspěšný a byl pro
vás rokem zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zimní údržba komunikací v Lysolajích
Vážení občané, vzhledem k množství
dotazů na úklid komunikací, především
v zimních měsících, kdy je pokrývá sněhová a ledová nadílka, bychom vás rádi
seznámili s informacemi o údržbě komunikací zaměstnanci úřadu naší městské
čási. V rámci schváleného rozpočtu na
příslušný rok udržujeme všechny komunikace a chodníky, které máme ve svěřené správě od hlavního města Prahy.
Jedná se tedy o veškeré komunikace
vyjma Lysolajského údolí, které spravuje Technická správa komunikací hl. m.
Prahy. Zaměstnanci úřadu udržují pouze chodník, který k Lysolajskému údolí
náleží. Zde je tedy údržba komunikací
a chodníků zcela na našich zaměstnancích. O něco komplikovanější je situace
pouze u bytového domu SV Výhledy II

Na Vinici. Zde po domluvě s předsedou
SV Výhledy II bude spravovat městská
část v zimních měsících chodníky kolem
domů z vnější strany, přístupy k předním hlavním vstupům a průchozí cestu
z Hřebenové ulice. Dále budou udržová-

ny příjezdy k parkovacímu stání v rámci technických možností městské části.
Společenství vlastníků Výhledy II bude

udržovat všechna vstupní schodiště a
rampy z keramické dlažby ke vchodům
do domů a cesty a přístupy k zadním
vchodům do budovy. Pozemky, které
sousedí se Sídlištní ulicí jsou již v katastrálním území Suchdol a tyto pozemky má ve svěřené správě městská část
Praha-Suchdol, která se o ně také stará.
Schválený zákres situace v lokalitě Na
Vinici je v dostatečném měřítku k nahlédnutí na webových stránkách městské
části a také na nástěnkách v jednotlivých
vchodech bytového domu SV Výhledy II.
V případě jakýchkoli komplikací s údržbou komunikací a chodníků se neváhejte obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje telefonicky, emailem nebo osobně. Děkujeme.
ÚMČ Praha-Lysolaje

ZPRAVODAJ

Zprávičky ze školky
| V prosinci jsme si s dětmi povídali o
adventu, narození Ježíška, o třech králích i o tom, jaké zvyky se vztahují k tomuto období. Vyzdobili jsme postupně
celou školku a hned první prosincový
den jsme se šli podívat na překrásný lysolajský betlém a ozdobený stromeček.
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sourozence na našem vánočním zpívání. Dětem se vystoupení velmi povedla
a dospělí si na závěr také zazpívali koledy, ve třídě Berušek i zatancovali. Všem
rodičům udělala radost také přáníčka
a dárečky, které pro ně děti přichystaly. Po zpěvu si mohli všichni pochutnat
na cukroví i ovoci, které nám rodiče pomohli zajistit, za což jim patří velký dík.

mítka a pověsit lojové koule, protože by
určitě během svátků všechno vyzobali.

Děti připravily pro své rodiče i perníčky

První bobování v novém roce

| Následující den ráno našly děti za zavřenými dveřmi spoustu nových hraček
od Ježíška a každý si mohl odnést i jeden dáreček domů. Asi největší radost
měli kluci z velkého šlapacího auta a
vláčků s kolejemi, holčičky ze šatů Elzy,
ale nadšení vzbudilo i velké množství
stavebnic, panenky, hrací koberec a
překvapivě děti ocenily i nové gauče.

mácí perník, ze kterého byly děti nadšené. Společně jsme se vyfotili u kapličky,
potom jsme se šli rozloučit s Betlémem,
a protože hustě sněžilo, honem pro
klouzáky a zpátky do Kaménky bobovat. Den se opravdu vydařil k naší velké
spokojenosti. Doufejme, že ještě nasněží, aby si tu zimu děti pořádně užily.

| Nový rok jsme přivítali v hojném počtu a na tříkrálový průvod jsme vyšli se
45 malými králi a královnami. Cestou
jsme se zastavili za panem starostou
na úřadu naší městské části, kde jsme
s dětmi za koledu „My tři králové jdeme
k vám“ dostali od paní Komárkové do-

| Na začátku měsíce děti potěšila Zimní pohádka o andílkovi, která děti nejen pobavila, ale mohly si v ní i zahrát.
Hned následující den přišla do školky
návštěva téměř nebeská a děti svatému Mikuláši, andělovi a čertovi zazpívaly veselou čertovskou písničku.
Nikoho si s sebou neodvedli a děti dostaly přímo z rukou Mikuláše malý dáreček. Čert se naštěstí držel stranou.
| S dětmi jsme během adventního času
nazdobili perníčky sněhem, rozkrájeli
jablíčka kvůli hvězdičce, pouštěli lodičky
ze skořápek, lili vosk a zdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Děti vytvořily přáníčka a dárečky pro
rodiče a naučily se spoustu vánočních
koled a básniček na naše vánoční posezení s rodiči. Ve školce jsme pak přivítali rodiče, babičky, dědečky i všechny

| Ptáčkům jsme museli znovu naplnit kr-

Vážení rodiče,
Vy, Vaše děťátko a Vaši nejbližší jste
srdečně zváni na slavnostní
Vítání občánků, které se uskuteční
v neděli 28. února 2016 ve 14:00 hodin
v sále hasičské zbrojnice v Lysolajích.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby
jejich miminko narozené v roce 2015
bylo přivítáno, obraťte se do
15. února na ÚMČ Praha-Lysolaje.
Děkujeme.

Denisa Vranová
ředitelka
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní zima se pro nás nesla v klidném duchu, a tak jsme měli čas věnovat se sebevzdělávání, pomoci bližním, zábavě, ale i údržbě techniky.
Čištění okapů
Každý rok před zimou je zapotřebí vyčistit
střechu a okapy na lysolajské mateřské
školce, aby se neucpávaly svody a voda
z dešťů a později i tajícího sněhu mohla odtékat. Tuto činnost jako každoročně také zajišťujeme my. Tentokrát jsme
ze střechy sundali několik pytlů plných
napadaného listí a ulámaných větví.
Mikulášská
V sobotu 5. prosince 2015 museli,
vzhledem k probíhající rekonstrukci
naší hasičské zbrojnice, přijmout Mikuláš, anděl a dva čerti naše pozvání do
tělocvičny místní základní školy. Postupně přicházející děti si čekání na vzácnou návštěvu mohly krátit připraveným
zábavným programem a sledováním
kouzelnického představení. Když Mikuláš a jeho doprovod konečně dorazili,
čekalo už v sále několik desítek natěšených dětí. Všem hodným či napraveným dětem rozdal Mikuláš ve spolupráci s andělem balíčky s laskominami

Mikuláš a jeho doprovod na návštěvě v Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje
a na závěr se všichni společně vyfotili.
Silvestr
Příchod nového roku jsme oslavili již
tradičně v naší klubovně v hasičské
zbrojnici. Někteří členové našeho sboru
se slavnostní atmosférou nechali strhnout natolik, že se dokonce i tančilo.
Po půlnočním přípitku jsme se odebrali

nickému novoročnímu reji a rozloučili se tak důstojně se starým rokem.
Václav Klouda
Na konci loňského roku nás bohužel opustil dlouholetý člen našeho sboru, Václav Klouda. Václavovi jsme na jeho poslední cestě
zahoukali, a vzdali tak čest jeho památce.

před hasičárnu, připojili se k pyrotech-

Lukáš Zapletal

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
POUSTKA A ZAVÁŽKY
STŘEDA 24. 2. 2016
17:00 HODIN
SÁL HASIČSKÉ ZBROJNICE, LYSOLAJSKÉ ÚDOLÍ 114
Přijďte se seznámit s návrhem projektu.
Vaše připomínky lze stále zapracovat.

ZPRAVODAJ

SPOLEK liška LYSOLAJE
Děkujeme…
Tak máme v Lysolajích krásně opravenou hasičárnu, všechno funguje, všechno září novotou. Pro nás Lišky má právě
dokončená rekonstrukce ještě sladší
příchuť. Dostaly jsme k dispozici vlastní
zázemí, místnost sice malou, ale zato
jenom naši. Však už jsme ty hračky a
kreativní poklady neměly kam dávat.
Teď budou mít všechny liščí pomůcky
své místo a my mnohem jednodušší
práci. Je na místě vyzdvihnout zásluhy
naší Lišky Petry, díky které jsme mohly
fungovat v průběhu rekonstrukce a také
vyjádřit uznání našim členkám Mileně,
Sandře, Petře, Michale, Monice a Marcele, které zvládly přestěhovat celou Lišku zpět do hasičárny za neuvěřítelné 2
hodiny. Z nového zázemí jsme všechny
nadšené a proto ještě jednou posíláme
vzkaz na úřad městské části: děkujeme!
Nyní se tedy opět scházíme každé
pondělí a středu v hasičárně. Jako každý rok v zimě máme spoustu nových
kamarádů, kteří získávají první zkušenosti v dětském kolektivu. Nebojte se
a přijďte se svým dítkem. Určitě si tu
oba najdete něco na zábavu, naučíte
se spoustu nových písniček i básniček.
Maminky si vyzkouší skvělé tipy, jak
doma děti rozvíjet a zároveň zabavit.
Skvělou příležitostí pro zábavu a samostatné tvoření i pro ty nejmenší nabídne letošní první Šikovná liščí tlapka. Oblíbená odpolední výtvarná dílna
pro děti a jejich rodiče proběhne tentokrát v úterý 26. ledna. Od šestnácti do osmnácti hodin se můžete umě-
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lecky vyřádit s razítky. Nezapomeňte
si přinést trička, textilní tašky nebo
látky. Můžete vyrobit originální dárky
nebo úžasné módní doplňky. Těšíme
se na všechny malé i velké umělce.
Kreativní pondělky v Lišce
pondělí od 9:30 – 11:30
Herna, zpívánky a výtvarka
Dopoledne plné her, výtvarných činností
a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, potřebné jsou přezuvky a svačina. Plnému
kreativnímu vyžití napomůže oblečení,

SE SOŇOU ZEMANOVOU - každý čtvrtek od 19:30 - 21:00 hodin
Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení vychází z Hatha jógy, která klade
důraz na práci s tělem (ásany) a dechem (pránájámu) a jejich vzájemné
spojení. Je vedeno citlivou formou.
Lekce jsou vhodné i pro začátečníky.
Přijďte načerpat novou energii, jemně si
protáhnout tělo, relaxovat a naučit se poznat své tělo a pracovat se svým dechem.
Hodiny jsou doplněny aromaterapií, léčivou vůní přírodních esenciálních olejů.
Rezervace není nutná. Podložky a
bločky na cvičení jsou k dispozici na
místě.
Více na http://www.mc-liska.cz/ nebo http://www.jogahrou.cz/
Naše další činnost:
KROUŽEK V MŠ PAMPELIŠKA pro
děti od 4 do 7 let

Na své si přijdou nejen kreativní děti
které se může umazat. Lektorky: Petra
Zajícová a Vika Jandová. Více zde: http://
www.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/
Aktivní středy v Lišce
FIT MÁMA - středa od 10:00 - 11:00
Cvičení pro krásnou a pevnou postavu přizpůsobené potřebám maminek - core, bodystyling, kalanetika. Vstupné 70 Kč. Herna pro děti
v místě. Lektorka: Soňa Hnilicová.
Čtvrteční
podvečer
JEMNÁ JÓGA PRO

v
Lišce
DOSPĚLÉ

Cvičení s Liškou, každý čtvrtek v 16:00
- 16:45 v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana
Hravé cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností. Děti
vyzvedávají lektoři v MŠ a převedou je do tělocvičny. Kroužek vede
Marcela Blažková a Andrea Žitková.
KROUŽEK V ZŠ JÁRY CIMRMANA
pro děti od 6 do 12 let
EKO Kroužek Lišák, čtvrtek 13:00
– 14:30 v ZŠ Járy Cimrmana
Eko kroužek pro děti od 6 do 15 let,
zaměřený na poznávání místního prostředí, ekologická témata a přírodu.
Spojený s častou návštěvou u koníka Bleska a jeho kamarádek oveček.
ŠIKOVNÁ LIŠČÍ TLAPKA:
RAZÍTKOVÁNÍ
Úterý 26. ledna, 16:00 – 18:00
Oblíbená odpolední výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče. Vstupné
30 Kč na rodinu. Razitka a barvy budou
k dispozici, pracovní oděv výhodou.
Činnost Spolku Liška Lysolaje (dříve
Mateřské centrum Liška o.s.) probíhá v
sále hasičské zbrojnice, Lysolajské údolí 38, Praha Lysolaje. Aktuální informace najdete na webu www.mc-liska.cz.
Patronem Spolku Liška Lysolaje je
Městská část Praha-Lysolaje.
Šárka Gabriel

Účast na jednotlivých akcích Spolku Liška Lysolaje stále stoupá
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Kulturní program 2016
Úterý 2. 2. 2016, 19:00

Fotografická beseda – 18 dní
sám aljašskou pustinou

Sobota 20. 2. 2016, 14:00

Dětský karneval

Neděle 28. 2. 2016, 14:00

Vítání občánků

Neděle 20. 3. 2016, 14:00

Velikonoční výtvarná dílna

Neděle 3. 4. 2016, 14:00

Aprílový turnaj v pétanque

Sobota 14. 5. 2016, 14:00

Slavnost květů

Pátek 27. 5. 2016, 15:00

Dětský den

Čtvrtek 16. 6. 2016, 18:00

Lysolajský běh

Sobota 3. 9. 2016, 14:00

Zahradník roku + výroční turnaj
v pétanque

Neděle 9. 10. 2016, 14:00

Lysolajská drakiáda

Sobota 26. 11. 2016, 14:00

Vánoční výtvarná dílna

Neděle 27. 11. 2016, 16:00

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu

Sobota 3. 12. 2016, 15:00

Hasičská mikulášská besídka

Neděle 11. 12. 2016, 13:00

Vánoční turnaj v pétanque

Neděle 18. 12. 2016, 14:00

Vánoční koncert vážné hudby

Všichni jsou srdečně zváni!

ZPRAVODAJ
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ZA HUMNY
| Dejvické divadlo vyvedlo na svět nový
kus – Shakespearovu Zimni pohádku.
Proč právě Zimni pohádka?, ptáme se
režiséra Ondreje Spišáka „Premiera vychádza na zimné obdobie. K zime sa
hodí smutný, melancholický príbeh…
Možno aj preto, že Shakespeare, keď
napísal Zimnú rozprávku, mal približne
toľko rokov ako ja. Tiež ma už napádajú
myšlienky na to, čo v živote som urobil zle,
čo som nestihol, čo sa ešte dá napraviť,
vylepšiť, zmeniť… a čo už nikdy nie...“
| V Anti.kvariátu DD je výstava fotografií
a dokumentů z osobniho života, divadelnich i filmových rolí Pavla Landovského. Má název „Mějte se tu dobře...
tě buch!” a sestavila ji druhá ze čtyř
manželek tohoto oblíbeného herce, dramatika, disidenta etc. Helena Albertová.

Pavel Landovský
| Rada šesté městské části projednala
a schválila usnesení týkající se poskytování informací o zveřejňování platů a
odměn zastupitelů a dalších členů výborů a komisí i zaměstnanců úřadu. Zveřejňovány budou jmenovitě měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva
městské části Praha 6, s uvedením funkce a přesné výše měsíční odměny, výše
ročních odměn všem členům výborů a
komisí. Totéž platí i pro neuvolněné zastupitele za výkon funkce. Dále rada vyslovila souhlas s tím, aby byl znám i měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů
Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru a také odměny, a to nejmenovitě, ale s uvedením konkrétní funkce.
| Kde trávit podzim života? Kdyby se
to mělo přepočítávat jen na nejvyšší
průměrné důchody, vyhrála by jedna
z luxusnějších čtvrtí hlavního města
Praha 6. Na opačném pólu by skončili senioři z Jeseniků. Vyplývá to aspoň
z důchodové statistiky České sprá-

Herecké obsazení Zimní pohádky v Dejvickém divadle
vy sociálního zabezpečení. Senioři z ku Škoda reprezentuje Rapid (1937).
„šestky“ berou průměrně 12 037 korun (muži 13 194 kč, ženy 11 141 ko- | Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo rozrun). Nejméně dostávají lidé z podhů- počet pro příští rok. Plánuje výdaje 858
ří Pradědu, průměrně 10 435 korun. milionů korun a příjmy 638 milionů korun. Rozdíl 220 milionů korun pokryje z
| Jubileum 120 let od založení automo- úspor z minulých let. Radnice bude inbilky, která je nyní nejúspěšnějším prů- vestovat především do škol a do výstavmyslovým podnikem České republiky, by půdních bytů a rekonstrukcí bytových
připomíná Národní technické muzeum v domů. Dvacet milionů bude stát rozšířePraze menší výstavou ve své dopravní ní mateřské školy ve Vokovicích, stejně
expozici v hlavní budově na Letné. Vý- oprava střechy a nové hřiště u ZŠ Emy
stava připravená ve spolupráci s firem- Destinové a revitalizace bytových domů
ním Škoda Muzeem potrvá do března. v Břevnově. První fáze opravy domu
Expozice sestává ze dvou automobilů Dejvická 4 bude stát 10 milionů korun.
Laurin & Klement, dvou Škodovek a jednoho modelu, který nese obě značky. | Praha 6 za posledních 15 let prodala
majetek – především byty – za 7,2 miliardy korun, na pronájmu za tu dobu
vydělala 4,3 miliardy korun. Do majetku
za poslední roky investovala 3,4 miliardy. „Finanční rezervy a svěřený majetek, tedy 1650 bytů a pozemky, nejsou
nekonečné, musíme víc šetřit,“ prohlásil nový místostarosta pro majetkové
záležitosti Jaromír Vaculík (TOP 09).

Výstava v Národním technickém
muzeu
Prvním z vystavených automobilů je asi
nejslavnější sportovní vůz Laurin & Klement pod označením FC z roku 1908,
kterého automobilka vyrobila pouze 19
kusů. Dalším vozem Laurin & Klement
je model S z roku 1911 a model pod
smíšenou značkou Laurin & Klement Škoda 110 vyrobený v roce 1928. Znač-

| Půlmilionovou škodu si vyžádal požár,
který likvidovali na Jenerálce hasiči z
Petřin. Přivoláni byli do restaurace, kde
hořela část baru. S plameny si hasiči poradili pomocí jediného vodního proudu,
na místě zásahu použili také termokameru a rozbrusku. Podařilo se uchránit
majetek za pět milionů, oheň nicméně zničil elektronickou pokladnu i další
vybavení v okolí jako chladicí zařízení
a světla. Dým zničil potraviny a zboží.
Příčinou vzniku požáru byla technická
závada elektroinstalace – nejspíš na přivodním kabelu k elektronické pokladně.
Pokračování na následující straně.
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rychlou podporu na kulturu formou daru
nebo dotace do 10 000 Kč, na kterou je
v příštím roce k dispozici 250 000 Kč.

Hanspaulský festival

| V Zelené ulici, za rohem od Topolů, v
bývalé zmrzlinárně, je nové bistro „Tady“.
Soudě podle otvírací doby (po – pá 7.45
až 16 h) i sortimentu podnik nejspiš
počítá se zákazniky z nedaleké školy.
| Starosta Prahy 6 Kolář odpověděl na
anketní otázky deníku Metro. Jaká témata bude řešit radnice Prahy 6 v roce
2016? Tím hlavním je řešení dopravní
situace po otevření tunelu Blanka. Dalším velkým tématem je revize smluv a
narovnávání nevýhodných smluvních
vztahů. A investice v příštím roce?
Velkou investicí je výstavba mateřské
školy ve Vokovicích. V letech následných to bude stavba krytého bazénu
na Petynce, rekonstrukce domu Dejvická 4 a výstavba nové školy v Bílé ulici.
| Radní šesté městské části se rozhodli,
že přijmou dar od Pražských vodovodů
a kanalizací (PVK) na realizaci pomníku Vějíř Žofie Chotkové. Dílo sochařky
Martiny Hozové by mělo stát před Píseckou branou do roku 2017. „Zvažovali
jsme, koho bychom oslovili jako případné sponzory. Napadlo mě oslovit právě
PVK, protože z vějíře bude tryskat voda
a oni jsou provozovateli pražské vodovodní soustavy“, sdělil starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář (TOP
09). Mistostarosta Prahy 6 pro kulturu
a památkovou péči Jan Lacina (STAN)
k dané věci uvedl: „Oslovili jsme několik firem, u kterých jsme očekávali, že
by je mohl projekt zajímat. Nakonec zájem projevila Česká spořitelna a právě
Pražské vodovody a kanalizace. Jsem
samozřejmě potěšen, že udělaly toto
rozhodnuti.“, řekl Lacina. Vějíř má fungovat jako takzvané mlhoviště s výškou
přibližně 170 centimetrů. Vyroben bude
ze sklobetonu a vyjít by měl na 1,8 milio-

Koupaliště Petynka čekají velké změny
nu korun. Celou částku pak přislíbili zaplatit sponzoři. Milionem přispěje Česká
spořitelna a zbývajících osm set tisíc
dodají Pražské vodovody a kanalizace.

| Koncem roku proběhlo
„loučení
s Břízou“. Provoz oblíbené hospody na Břetislavce skončil. Dům čeká
rozsáhlá rekonstrukce a personál se
přestěhoval do lysolajské hospody
U Valentů. Aktuální otevírací doba je
každý den od 14:00 do 22:00 hodin.

Bývalá hospoda na Břetislavce
Vítězný návrh pomníku Žofie Chotkové
| Hanspaulský festival, Koncerty na kopci, kino Dlabačov, Doktorfest, divadelní
performance na tramvajové smyčce na
Dlabačově, vystoupení tanečních souborů Rosénka nebo Caramelka patří
mezi podpořené projekty z dotačního
programu Kultura 2016. Přihlášeno bylo
a přes příkop formalit prošlo 78 projektů, komise se rozhodla podpořit jich 30,
z toho v uplynuvším roce poprvé také 7
víceletých (čtyři dvouleté, jeden čtyřletý
a dva tříleté projekty). Nejvíce bodů získal projekt Zahradní slavnost v Domově
Sedlec. Mezi podpořenými projekty je
také projekt Open House Festival, který umožňuje zájemcům navštívit budovy, které jsou jinak veřejnosti zavřené,
v Praze 6 půjde např. o Skleněný palác
nebo Posádkové velitelství Praha. Podporu získaly také Velikonoce v Písecké
bráně, koncerty vážné hudby, hudební
festivaly nebo pobočka městské knihovny v Národní technické knihovně. A na
které se nedostalo, ti mohou zkusit druhé kolo pro druhou polovinu roku, program bude vyhlášen během ledna. Kromě toho může kdokoliv požádat o tzv.

| Každé pondělí od ledna do konce března
nabízí ZOO Praha vstup za symbolické
vstupné těmto vybraným skupinám návštěvníků: Děti (od 3 do 15 let) 50 Kč, studenti (po předložení platného průkazu)
50 Kč, důchodci 50 Kč, ZTP, ZTP/P 1 Kč.

Pražská ZOO láká na levnější vstupné
| Pro zpestření zimy připravilo Letiště Praha pro své návštěvníky exkurze
se zaměřením na zimní provoz. Pokud
by v den exkurze mrzlo či padal sníh,
budete mít možnost vidět v akci různé
stroje pro zimní údržbu letiště a letadel,
jako je třeba odmrazování letadel před
startem. Na všechny exkurze je nutná registrace na webových stránkách
letiště, minimálně 24 hodin předem.
fefík

ZPRAVODAJ
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Fotosoutěž
Milé

fotografky,

mílí

Petanque club Lysolaje

Paní Jana Hartmanová

fotografové!

narozena 17. 12. 1945 - 70 let

První kolo nového ročníku tradiční Fotografické soutěže je uzavřeno. Nejlepším snímkem byl vyhodnocen snímek z volné zábavy,
která následovala po tradiční výroční
schůzi SDH Lysolaje. Autor Lukáš
Zapletal obdrží od partnera fotosoutěže Centra FotoŠkoda poukaz
v hodnotě 1000 Kč na fotoslužby.

Paní Věra Trojanová
narozena 18. 12. 1945 - 70 let
Paní Blažena Dohnalová
narozena 19. 1. 1921 - 95 let
Členové pétanque clubu, který se
od nového roku přejmenoval na
Spolek PC Lysolaje, dosahují stále větších hráčských úspěchů.
Jeho hráči se pravidelně účastní
mnoha pétanquových klání. Na konci
loňského roku se pan Josef Malý zúčastnil Sportovních her seniorů a 1.
ročníku turnaje „O pohár starosty Prahy 6“, kde obsadil krásné 2. a 3. místo.

Výhercem minulého dvojčísla je
Lukáš Zapletal. Gratulujeme!
Pro druhé kolo jsme vybrali
následující téma:
Ledové království.
Fotografujte a své snímky přineste na
Úřad městské části Praha-Lysolaje či
zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.

Pod záštitou Lysolajského fotoklubu
navíc proběhne dne 2. února 2016 v
sálu hasičské zbrojnice první část letošního seriálu dokumentárních podvečerů. Tentokrát s Pavlem Richtrem
- 18 dní sám aljašskou pustinou /na
kole - vyprávění o nejdelším zimním závodě na světě s promítáním.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Životní jubilea

Jako každým rokem trávili Ivana a
Pepa Majerovi Silvestr s dalšími příznivci hry pétanque na UBULODROMU
v Úněticích, aby poslední noc v roce
strávili pohodou i samotným hraním.
Ivana i Pepa byli každý v jiném týmu,
takže mohli soupeřit i mezi sebou.
Již v listopadu začal 5. ročník UBULIGY, která se koná pravidelně od roku
2012. Letošního ročníku se účastní 30
družstev, takže konkurence je veliká.
Náš tým byl vylosován do skupiny „D“. Základní soutěž této skupiny proběhla 10. a 30. 1. 2016.
Všichni hráči se snaží, abychom
vybojovali co nejvíce bodů a mohli se tak zúčastnit finálového klání.
V Lysolajích se hráči připravují na
pravidelných trénincích, kde získávají
zkušenosti nejen praktické, ale i teoretické, díky radám zkušeného trenéra. V letošním roce náš petanque
club plánuje v Lysolajích pravidelné
turnaje a akce. Například „Aprílové
vyhození“ a při příležitosti založení Petanque clubu v roce 2011 se v
rámci společenské akce Zahradník
roku uskuteční velký výroční turnaj.
Zveme všechny příznivce pétanque,
aby si přišli zahrát v zimě na UBULODROM do únětického pivovaru, kde
se pořádají pravidelné tréninky. Úterý a pátek od 18:00 do 20:00 hodin.
Milada Komárková

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

ROZLOUČENÍ
Paní Miloslava Dvořáková zesnula
dne 10. 12. 2015 ve věku 90 let.
Paní Alena Poupová zesnula
dne 12. 12. 2015 ve věku 83 let.
Pan Václav Klouda zesnul
dne 18. 12. 2015 ve věku 59 let.
Pan Václav Novotný zesnul
dne 20. 12. 2015 ve věku 81 let.
Paní Olga Wankeová zesnula
dne 7. 1. 2016 ve věku 86 let.
Paní Daniela Miňovská zesnula
dne 17. 1. 2016 ve věku 73 let.
Žili tady s námi.
Uctěme jejich památku.

Svoz nebezpečného
odpadu
Čtvrtek 10. 3. 2016
od 18:00 - 18:20 hodin
ul. Hřebenová u domu č. 16
Čtvrtek 10. 3. 2016
od 18:40 - 19:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská
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FotosoutěžPro čtenáře

Spisovatel Petr Šabach obdržel
Cenu Karla Čapka pro rok 2016

VO Kontejnery
Úterý 15. 3. 2016
od 14:00 do 18:00 hodin
Sídlištní 245/18a (u psího výběhu)

Také byste nejraději zimu vyškrtli ze
seznamu ročních období? Pak rozsviťte všechna světla co jich doma máte,
pohodlně se usaďte a přečtěte si něco
o tom, jak se zimní nenáladou bojovat.
Trápí vás každý podzim a zimu deprese, nadměrná únava, zvýšená spavost, zhoršená pracovní výkonnost,
oslabená paměť a soustředění, nechuť
ke společenským i intimním kontaktům, přehnaná chuť k jídlu (zejména
na sladké a tučné pokrmy) či vysoká
náchylnost k infekcím? Přetrvávají
tyto potíže pouze v chladných měsících roku a na jaře a v létě prakticky
vymizí? Pak je možné, že trpíte sezonní afektivní poruchou (SAD), nebo
její mírnější formou „winter blues“.
Předkládaná publikace od autorky
Susanne Talbot představuje jeden z
nejobsáhlejších souborů informací o
této nemoci, který v České republice
dosud vyšel. Obsahuje poznatky získané z nejmodernějších vědeckých
výzkumů i zkušeností významných
lékařů podané čtivou a srozumitelnou
formou. Dozvíte se v ní, proč SAD
vzniká, koho nejvíc ohrožuje, jak se
projevuje, jak se léčí pomocí světelné terapie i dalších účinných metod
a spoustu dalších užitečných tipů.

Dne 7. ledna 2016 byla Petru Šabachovi udělena od Českého centra PEN
klubu prestižní Cena Karla Čapka. Tato
cena je jednou za dva roky udělována
za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda oceněný autor a jeho
dílo naplňují Čapkovy ideály, tedy přispívají k tomu, „aby se ve společnosti
prosadily demokratické a humanistické hodnoty, nebo aby byly ubráněny“.
Podle poroty (tentokrát v ní zasedli
Jiří Dědeček, Petr Kotyk, Michal Novotný a Jiří Stránský, předsedal Vladimír Karfík) „Šabach nalezl zvlášť
přesvědčivý způsob, jak oslovit mladou generaci. Zejména tím, jak zdůrazňuje styčné rysy mezi vlastním
projevem a myšlením svých čtenářů,
jejich vnímáním světa kolem sebe“.
Cena Karla Čapka představuje bronzovou plastiku v podobě rozevřené
knihy s oboustranným reliéfem Karla
Čapka, kterou vytvořil sochař Vladimír Preclík, a je spojena s odměnou.
Spisovatel Petr Šabach, který vedle průřezu svou tvorbou laskavě dal do vínku
i jméno naší knihovně, věnoval svá díla
např. i jako hlavní cenu 4. reprezentačního plesu městských částí Lysolaj a
Suchdola. A jaké věnování vepsal výhercům do knížek? S jeho skromností
typické: „já vím, mohlo to být lepší.“
ÚMČ Praha-Lysolaje

tiskárna powerprint

přijmeme zaměstnance
do knihárny
• praxe v polygrafii podmínkou
• práce na HPP v Horoměřicích
Kontakt: janovec@powerprint.cz | 602 411 998

Úterý 19. 4. 2016
od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u čp. 115/33
				
Úterý 24. 5. 2016
od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská
Sídlištní 245/18a (u psího výběhu)

BIO Kontejnery
Sobota 9. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u čp. 115/33
Dolina - otočka MHD
Sobota 16. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin
ul. Květová - ZO Laťka
Hřebenová u čp. 181
Sobota 23. 4. 2016
od 13:00 - 16:00 hodin
ul. Štěpnice - ZO Zavážka
V případě změny termínů budou
občané informování prostřednictvím
nástěnek a webových stránek.
Fotosoutěž
Lysolajský

zpravodaj

Periodický tisk
územního samosprávného celku
vydává: Úřad městské části
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5,
165 00 Praha–Lysolaje
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e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;
www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 4. 4. 2016 v nákladu
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11537
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V Galaxii se tančilo do rána
Všichni milovníci tance a dobré společnosti se v podvečer 16. ledna sešli v hotelu Galaxie, kde se konal
v pořadí již čtvrtý společný reprezentační ples Lysolaj a Suchdola.
Naši největší společenskou událost
právě zahájené plesové sezóny není
třeba nijak zvlášť představovat. Za uplynulé tři roky své existence si ples našel své stálé významné hosty a z těch
nových pozvání nepřijal jen málokdo.
Starostové obou městských částí vítali
příchozí v nádherně vyzdobené vstupní hale s číší výtečného šampaňského
v ruce a se všemi hosty si symbolicky
připili. Sklenky naplněné tak akorát
zvonily, galantní pánové doprovázeli
krásné dámy do sálu. Mezi hosty 4. reprezentačního plesu byly snad všechny významné osobnosti pražského
života. Nechyběli starostové jednotlivých částí Prahy ani radní z Prahy 6
a přítomnost první dámy Prahy, pražské primátorky Adriany Krnáčové ještě zdůraznila noblesu celého podniku.
Pružné, jen nezbytně zahalené tělo
tanečnice a uhrančivý pohled jejího
partnera přesně v intencích Latinské
Ameriky - takové bylo předtančení, a
rozehřálo všechny v sále. Skvělý profesionální výkon podal stejně jako v
loňském roce Caroline Band, kdo zrovna v tanečním pořádku vynechal, mohl
se alespoň zaposlouchat do známých
melodií a nabrat síly k dalšímu kolu.

li před očima užaslých diváků v reji
světel vykouzlit například i znaky
obou pořádajících městských částí.
Obrovský zájem byl i o tradičně bohatou tombolu. K téměř každé slosovatelné vstupence náležela hodnotná
cena, včetně těch nějakým způsobem
symbolizujících Lysolaje či Suchdol.
Ať už se jednalo o knihy Petra Šabacha s věnováním či slavné recepty
Romana Vaňka, zakladatele Pražského kulinářského institutu v Suchdole. Jisté je, že žádná ze 170 kvalitních cen nezůstala nevyzvednuta.
Číšníci obsluhovali hosty s nevtíravou pozorností a usměvavé hostesky nenechaly nikoho na pochybách,
zda o něj bude dobře postaráno.
Stylové prostředí i celkové pojetí si nezadalo s plesy pořádanými v Grandhotelu Pupp v dobách jeho největší slávy.
Žádná z přítomných dam nelitovala hodin strávených u švadleny či u kadeřníka
a žádný z pánů se v gala necítil nesvůj.
Všichni přítomní se v dobré společnosti
cítili jako mezi přáteli a i pro následující
sezónu si pro další ročník reprezentačního plesu vyhradí volný večer. Přistavené vozy rozvážely hosty do všech

Celým večerem nás s inteligentním
humorem provázel moderátor Zdeněk Vesecký. Příjemnou novinkou
v programu bylo strhující vystoupení skupiny Pyroterra. Aktéři dokáza-

Na letošním plese jsme přivítali také primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou

koutů Prahy až okolo páté hodiny ranní.
Nakonec druhý den byla neděle a nikdo
nemusel pospíchat. Ohlas plesu byl veliký, jeho obliba stále stoupá a zdaleka
se již nejedná o regionální záležitost.
Vždyť 250 tanečníků, kteří letos na
ples přišli, by hravě dokázalo naplnit i
taneční sál kupříkladu slavné Lucerny.
Děkujeme hotelu Galaxie za bezchybně zvládnutý servis a nádhernou výzdobu společenských prostor. Živé
jarní květy bezvadně ladily s večerními róbami přítomných dam a skvěle padnoucími obleky všech pánů.
Závěrem možno říci pouze jediné.
Pokud jste letos nepřišli, tuhle chybu napřesrok určitě musíte napravit.
ÚMČ Praha-Lysolaje

