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Lysolajský

ážení spoluobčané,

www.praha-lysolaje.cz

my Lysolajští rozmary májového počasí samozřejmě známe. Okolo Slavnosti květů, zvláště
pak okolo Slavnosti jubilejní, třicáté, na přízni počasí velmi záleží. Po poledni se začíná povážlivě
zatahovat, i vítr se zvedá. Uzavírají se sázky o
pivo, zda přijde liják a spláchne nás do Vltavy. Kdo
vsadil, vyhrál, ale maximálně malé. Průtrže přišly
sice pořádné, ale jenom dvě a stěží půlhodinové.
Náladu nikomu nezkazily, většinou to máme domů
kousek, rychle převléknout do suchého a rychle
zase zpět, aby neuteklo nic z bohatého programu,
který se letos poprvé musel vtěsnat do o tři hodiny
kratšího limitu. Nikdo ze zhruba 15 stovek účastníků mokrých ponožek rozhodně nelitoval. Zatímco
hosté si mohli druhý den pospat, organizátory a
dobrovolníky čekal úklid po vydařené slavnosti a
vzápětí přípravy na další akce. Tou nejbližší je již
za pár dnů, 8. června Lysolajský běh, jehož start je
jako vždy v 18:15 v ulici Mateřská. Na startu 9. ročníku čekáme ke sto padesáti aktivních účastníků.
Účast Lysolajských zaručena, protože kdo neběží,
fandí. A jen o dalších pár dnů později, 20. června, proběhne slavnostní závěr IV. Sochařského

sympozia. Všichni jste srdečně vítáni, sejdeme se
v nově upraveném prostoru u koupacího biotopu
(pro těch pár, kdož nevědí, příjemné místo, které
nahradilo za nemalých nákladů a úsilí starou, betonovou, nevzhlednou hasičskou nádrž), který měl
premiéru právě o Slavnosti květů. Čtyři mladí plavci si nejen svou první letošní, ale vůbec historicky první lázeň v novém „koupališti“ pochvalovali,
voda prý nebyla ani tak chladná jako spíš ledová,
ale vyhraná sázka se starostou rozproudila krev
a na husí kůži nikdo nepomýšlel. Přijďte se i vy
osvěžit v nadcházejících horkých dnech a obdivovat díla čtyř sochařů, pokud jim již nechodíte koukat pod ruce. My chodíme a už teď víme, že se jim
práce dařila. Přijďte se při této oficiální příležitosti
seznámit nejen s autory, ale i s novými přírůstky
naší galerie pod širým nebem, odborný výklad zaručen. Kulturní program a volná zábava budou tradičně pokračovat v hospodě U Valentů, kde bude k
dispozici i potrava méně „duchovního“ charakteru.
Hezké slunečné dny vám všem.
MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Velikonoce v Lysolajích byly ve znamení pletení...

...a také sportovního vyžití v podobě turnaje v petanque

Revitalizovaná hasičská nádrž láká ke koupání

Třešňový sad se opět rozrostl a rozšířil se počet jeho patronů

Letošní Miss Agro se stala 22letá Nikola Kašáková

Příprav na Slavnost květů se zúčastnilo množství dobrovolníků

Odchyceno na Slavnosti květů

Těžká technika v něžných rukou sochařky Jaromíry Němcové
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje zasedalo dne 3. 5. 2017.
| Na základě auditorské zprávy o přezkoumání hospodaření naší městské části, která nezjistila žádné
chyby a nedostatky, byl schválen závěrečný účet městské části za rok 2016.

a spojnice všech tří komunikací ve východní části. Z tohoto důvodu bude průjezd přes Zavážky omezen a autobus
MHD bude v této době končit ve stanici Lysolaje. Upozorňujeme tak, že zastávka Sídlištní bude v této době mimo
provoz. Předpokládáme, že do září letošního roku dojde k dokončení rekostrukcí všech komunikací v Lysolajích.

| V této době opět bojujeme s množstvím bující veřejné zeleně. Do prací je zapojena veškerá naše technika
a navýšili jsme počet pracovníků na
její údržbu. Děkujeme všem, kteří si
sami sekají trávu a udržují pozemek
před svou nemovitostí, a tím nám pomáhají udržovat pořádek a čistotu.

| Byl schválen nový Organizační řád Úřadu MČ Praha-Lysolaje,
který musel být aktualizován z důvodu změny organizační struktury
úřadu a nových právních předpisů.
| Zastupitelstvo schválilo směrnici o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která upravuje zadávání
zakázek naší městské části na dodávky a služby pod 2 000 000 Kč bez
DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6 000 000 Kč bez DPH.

Dokončená rekonstrukce první
komunikace na Zavážkách

| Byl odsouhlasen prodej svažitého pozemku v ulici Do Zátiší parc. č.
560/2 k. ú. Lysolaje o výměře 51 m²
majiteli přilehlé nemovitosti za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
| Na základě souhlasu Zastupitelstva
bude uzavřena smlouva o zřízení úplatné služebnosti pod komunikací Poustka
se společností T-Mobile na uložení optické sítě Pragonet za úhradu v celkové
výši 278 000 Kč bez DPH. Díky tomu by
se měly v budoucnu zásadně zlepšit a
zrychlit síťové služby (internet, TV...).
| Spolku Liška Lysolaje byla odsouhlasena
účelová
dotace na činnost ve výši 49 000 Kč.
| Nadále probíhá rekonstrukce komunikací Poustka a Zavážky. Komunikace
nejblíže k budově České zemědělské
univerzity je dokončena a v současné
době probíhají stavební práce na prostřední komunikaci. Na četné dotazy
ohledně veřejného osvětlení sdělujeme,
že nebude veřejné osvětlení osazeno
na komunikaci Poustka od ulice Starodvorská až k domu Poustka 323/4 a v
lokalitě Zavážky v nejjižnější komunikaci přilehlé k zahradám rodinných domů,
tak jak bylo dojednáno s občany na veřejném projednání dne 24. 2. 2016. Na
ostatních rekonstruovaných komunikacích bude veřejné osvětlení standardně
osazeno, a to se sníženými stožáry o
výšce 4 metry. Rekonstrukce komunikace Poustka by mohla být dokončena
do 31. 7. 2017. V termínu od 1. 7. do
31. 8. 2017 bude probíhat rekonstrukce poslední komunikace v Zavážkách

dodání komponentů a zprovoznění přístupu. O prvním promítání vás budeme
informovat prostřednictvím webových
stránek a obecních vývěsek. Probíhá diskuze, jaké filmy by zde měly být
promítány, zda rodinné či jinak tematické, a který film bude jako první uveden. Těšíme se na vaše návrhy, na
co byste šli rádi do lysolajského kina.

Počátkem května naši zastupitelé uctili
památku obětí 1. a 2. světové války
| Stále probíhájí dokončovací práce v
okolí budovy Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje v rámci její dostavby. Bohužel jsme se museli rozloučit s původní
stavební firmou a stavební práce v hodnotě cca 1 500 000 Kč dokončí stavební
firma Japs Ten, s.r.o. Za dalších přibližně 500 000 Kč bude instalován nový
plot z ulice Žákovská a Mateřská. Tyto
práce by měly být hotovy do konce srpna. Den otevřených dveří v nových prostorách školy jsme tak posunuli na září.

Nová učebna chemie a fyziky
| Finalizujeme taktéž instalaci rozměrného plátna a promítací techniky v atriu
základní školy, kde bychom rádi již toto
léto zprovoznili letní kino. Čekáme na

| Pro zkrášlení lysolajských zahrádek
jsme přivezli z výsadeb cibulovin na Vítězném náměstí cibulky tulipánů, které
po usušení budeme opět v září rozdávat
občanům k výsadbě do předzahrádek.
| Na Slavnosti květů bylo oficiálně zahájeno IV. Sochařské sympozium. Akce
nabízí unikátní příležitost pozorovat, jak
zde sochaři budou přímo před očima lidí
tvořit díla z hořického pískovce, která
po dokončení ozdobí vybraná lysolajská
prostranství. Účastníky letošního sympozia jsou Jaromíra Němcová s dílem
Dva poutníci, Beata Rostas s dílem Můj
poklad, Barbora Blahutová s dílem Víly
v tůňce a Ladislav Janouch s dílem Torzo-Vejce. Více o autorech a jednotlivých
dílech se dočtete na straně 10. Sympozium potrvá do 20. 6. 2017, kdy se uskuteční slavnostní zakončení s komentovaným představením dokončených děl.
| V Mateřské škole Pampeliška ukončí ke dni 1. 7. 2017 pracovní poměr
dvě učitelky v horní třídě Medvíďat.
Od nového školního roku se tak děti
i rodiče mohou těšit na nové tváře.
| Poslední dobou jsme zaregistrovali
pozdější rozsvěcení veřejného osvětlení v horní části Lysolajského údolí. Záležitost již byla vyřešena, přesto stále
přetrvávají občasné problémy s funkčností veřejného osvětlení v celé Praze,
a to především díky přechodu na nového správce. V případě poruchy můžete
kontaktovat nonstop linku 224 915 151.
| Upozorňujeme naše občany, že vypršel termín pro zaplacení poplatků za
psy a pronájem obecních pozemků.
Poslední šancí dát své věci do pořádku, před obdržením platebního výměru, je uhradit poplatek na ÚMČ do
15. 6. 2017.
ÚMČ Praha-Lysolaje
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Sbor dobrovolných hasičů
Likvidace nebezpečných stromů

du vody v šachtě před vodoměrem.

Dne 14. 3. 2017 jsme vyjeli v počtu
1+5 s technikou Scania CAS 24 do ulice Nad pramenem. Průzkumem jsme
zjistili, že se zde nacházejí dva nebezpečně nakloněné stromy hrozící pádem na turistickou stezku. Stromy jsme
pokáceli, rozřezali a odklidili z cesty.

Kácení suchých dřevin, ulice Kovárenská

Úprava šaten

Dne 4. 4. 2017 jsme opět vyjeli do ulice
Kovárenská, tentokrát však šlo o technický zásah. Průzkumem jsme zjistili,
že se zde nachází dvě suché jabloně
ohrožující kolemjdoucí. Stromy jsme
pokáceli za pomoci motorových pil.

Pálení čarodějnic na Ladronce
V neděli 19. 3. jsme nelenili a dokon- Sběr železného šrotu
k douklizení
místa po dopravní neSbor
hasičů Lysolaje a městskýto úřad
Lysolaje
čili úpravu šatny.
Díky dobrovolných
těmto úpravám
hodě. Za pomoci sorbentu a ženijního
zde přibylo několik míst pro nové čle- 8. 4. 2017 jsme v rámci úklidu MČ opět
nářadí jsme zlikvidovali zbytek olejony naší jednotky, úložné prostory pro pořádali sběr železného šrotu. Jedná
vé skvrny o rozměrech cca 2 x 0,2 m.
vybavení na likvidaci bodavého hmy- se o jednu z akcí, které mají v našem
zu a suché oděvy pro práci na vodě. sboru mnoholetou tradici. Darováním Čarodějnice 2017
starého železa a jiných kovů mohou
Zatopená vodoměrná šachta
každoročně naši spoluobčané přispět Další významné akce, na kterých
na činnost našeho SDH. Rádi bychom jsme se v rámci spolupráce s ÚřaDne 25. 3. 2017 jsme vyjeli do ulitouto cestou poděkovali všem dárcům a dem městské části Prahy 6 podíleli,
ce Kovárenská. Průzkumem na mísÚMČ za zapůjčení nákladního vozidla. byly požární asistence při pálení čatě jsme zjistili, že se jedná o zatoperodějnic, a to v Šáreckém údolí a v
nou vodoměrnou šachtu u rodinného Douklizení místa po dopravní
parku Ladronka dne 30. dubna. Na
domu. Po dohodě s majitelem objektu nehodě
obou těchto akcích byla letos zaznajsme provedli odčerpání vody z šachmenána rekordní účast návštěvníků.
ty za pomoci kalového čerpadla. Poté Dne 16. 4. 2017 jsme byli vysláni opeIng. Anna Zapletalová
jednotka provedla uzavření přívo- račním střediskem do ulice Aviatická, a

Vážení rodiče, milé děti,
SDH Lysolaje obnovuje činnost dětského kroužku, který bude probíhat každý čtvrtek
od 17.00 do 18.30 hodin v hasičské zbrojnici v Praze-Lysolajích. Název oddílu je

MLADÝ HASIČ ZÁCHRANÁŘ
Činnost bude zaměřena na kompletní záchranářskou činnost, včetně horské a vodní
záchrany, pod vedením vyškolených pracovníků.
První schůzka proběhne 14. září od 17.00 hodin. Sraz bude před hasičskou zbrojnicí
Praha-Lysolaje, Lysolajské údolí 36.
Členský příspěvek 300 Kč/na rok. Podmínkou je zájem o činnost, samostatnost a
ukázněnost.
Kontakt: mhzlysolaje@seznam.cz
Fotky o činnosti budou k vidění na fotky rajče: mhzlysolaje.
Zde najdete i prezentační fotky z činnosti, kterou děláme i s jinými dětmi a kroužky.
Činnost spolku bude prováděna za materiální a finanční podpory MČ Praha-Lysolaje

Těšíme se na vás,

za kolektiv vedoucích MHZ
Michal Skála tel: 602279582
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
| Na následujících řádcích přinášíme informace o vybraných akcích, které se uskutečnily v naší
škole v březnu a v dubnu 2017.
| První březnový den naši školu navštívilo anglické divadlo, které si pro
žáky 3.–6. tříd připravilo interaktivní
představení. Žáci se nejen pobavili a
zapojili do příběhu, ale také si rozšířili
slovní zásobu o nové anglické výrazy.
| V pondělí 6. 3. zhlédli žáci první třídy divadelní představení s názvem
Ronja,
dcera
loupežníka.
| V druhém březnovém týdnu se uskutečnil turnaj ve vybíjené o pohár Prahy 6. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek a chlapců ze 4. a 5. tříd.
| V polovině března vyrazilo několik tříd
1. i 2. stupně na komentované projekce festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět. Žáci 2.
stupně viděli český film Děti online. Dokument Kateřiny Hager na portrétech
tří mladých hrdinů a hrdinek ukázal,
jak těžké je dospívání i výchova dětí v
době, kdy se většina zábavy i hrozeb
přesunula do kyberprostoru. Projekce
žáky zaujala, zapojili se i do následné
diskuse jak v kině, tak později i ve škole.
| Ve čtvrtek 16. 3. navštívily třídy 2. A
a 2. B zábavné představení nazvané
Divadlo v Minoru. Žáci zhlédli hru O
klukovi, který neuměl zlobit, popisující vznik divadelní inscenace. Pro lepší
pochopení celého postupu, jak se dělá
divadlo, byly divadlem pro žáky připraveny metodické a pracovní listy, které
jim pomohly lépe se orientovat v divadelním žargonu a scénách na jevišti.
| Dopoledne 23. 3. se vybraní žáci
7. třídy zúčastnili lesnické soutěže
v areálu ČZU. Ve velké konkurenci
starších soupeřů převážně z víceletých gymnázií se velmi dobře umístili.
| Tentýž den vyrazila 9. třída na oslavu Britského velvyslanectví, která se
konala při příležitosti výročí usednutí královny Alžběty na trůn. Součástí
oslav byly britské trhy, odhalení voskové figuríny královny a také divadelní představení zahraničních škol, na
něž naši žáci později psali recenze.
| V sobotu 25. 3. vyrazili zájemci ze 4.–6.
třídy na sportoviště International School
of Prague, kde si udělali čas na trénink
netradiční hry touch rugby s novozélandským trenérem Paulem Monteiro. V

Touch rugby s novozélandským trenérem Paulem Monteiro
touch rugby jsou zachovány prvky tradičního rugby, avšak k zastavení hráče se používá pouze dotek rukou, tzv.
touch. Naši žáci si už obdobnou formu
hry dříve vyzkoušeli na hodinách tělesné
výchovy. Na tréninku převažovaly dívky
z naší školy, přidalo se i pár žáků ISP.
| V úterý 28. 3. navštívili vybraní žáci 5. tříd
partnerskou mezinárodní školu Riverside v rámci projektu žurnalista. Kromě
rozhovorů se zahraničními vrstevníky si
páťáci zahráli jazykovou hru a s výkladem si prošli prostory školy. Později rozhovory a dojmy zpracovali do prezentací.
| Poslední březnový týden začaly lekce plavání pro 3. třídu.
| Ve čtvrtek 30. 3. se vybraní žáci 7.–9.
ročníku zúčastnili německého představení Über die Liebe v Salesianském divadle v Kobylisích. Profesionální herec
Max Mauer z Berlína se svými kolegy
zahrál žákům tři příběhy o lásce inspirované Hansem Christianem Andersenem.
Zjednodušeným jazykem herec představil žákům příběhy s morálním poselstvím,
radostí i zármutkem. Letošní představení bylo zcela novým typem výukového
projektu, jehož cílem je podpora výuky
německého jazyka na českých školách.
| V pondělí 3. 4. se zúčastnila 2. B
prvního setkání v rámci dlouhodobého programu Od zrna k chlebu. Děti
si při tomto setkání zoraly pole za pomoci koňské síly a zasely obilí. Za
dobře odvedenou práci se žáci projeli na koni a u ohně si opekli buřty.
| Počátkem dubna proběhlo obvodní kolo matematické olympiády v
ZŠ Červený Vrch. Diplom za úspěšné vyřešení získali Šimon Pasler

a Martina Machátová ze 7. třídy.
| Dopoledne 4. 4. navštívila 2. A divadelní
představení Sněhová královna v Minoru.
| V souvislosti s Velikonocemi připravila družina tradiční velikonoční hon po školní zahradě. Žáci si ho
náležitě užili a na jeho konci je čekaly sladké i další drobné odměny.
| V pátek 21. 4. se žákyně naší školy
zúčastnila slavnostního předání cen
vítězům národního kola výtvarné soutěže Dream Car Art Contest. Martina
Machátová ze 7. třídy získala krásné
2. místo a její obrázek spolu s dalšími
oceněnými byl poslán do Japonska, kde
se v létě uskuteční celosvětové finále.
Pokud by Martina uspěla i v mezinárodním kole, čekala by ji cesta do Tokia.
| V pondělí 24. 4. a v úterý 25. 4. proběhla na prvním stupni dopravní výchova. 1. a 2. třídu seznámil policista
s povinnostmi chodce v silničním provozu, třeťáky se základy bezpečného
chování v silničním provozu, čtvrťáky
s povinnostmi cyklisty a v pátých třídách hovořil o základních pravidlech
pohybu na pozemních komunikacích.
| Kromě uvedených akcí byl duben také
ve znamení zápisů do prvních tříd a přijímacích zkoušek na gymnázia a střední
školy. O naši školu je velký zájem. K zápisu totiž přišel rekordní počet dětí a zatím
tak byly přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v Městské části Praha-Lysolaje.
Do konce letošního školního roku
zbývá necelý měsíc a všichni žáci
se již těší na prázdniny. Přejeme
jim, aby vysvědčení bylo co nejlepší.
Mgr. Markéta Růžičková, učitelka ZŠ
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Lysolajská hasičská nádrž je revitalizována
Voda je krásná, voda je radost, voda je
život. Lidé odedávna o vodu kolem svých
sídlišť pečovali. Tohoto bohulibého zvyku se držíme i v Lysolajích. Loni na začátku března započaly práce na úpravě
pramene Lysolajského potoka. Pramen
byl vyčištěn a celé jeho okolí zkrášleno
díky společnému úsilí ak. soch. Milana
Váchy, kameníků a dalších. Sotva tyto
práce skončily, pokračovali jsme dál v
revitalizaci potoka. Jeho koryto bylo od
pramene až po bývalou hasičskou nádrž vyčištěno, břehy zpevněny kameny
a potoku byl ponechán jeho přirozený
průběh. Největší změnou ale prošla nevzhledná hasičská nádrž. V dubnu byla
dokončena proměna hasičské nádrže v
biotopové jezírko. Není sice velké, ale
jeho plocha stačí na udržení samočisticí schopnosti, o niž se mimo jiné starají
i vodní rostliny, jejichž první listy se již
zelenají při březích. Jezírko samo i jeho
bezprostřední okolí je upraveno s využitím přírodních materiálů – kamene,
dřeva a písku. Základním parametrem
uvedené revitalizace je citlivost k přírodnímu prostředí (respektování přirozeného přírodního prostředí, nepravidelný
tvar blížící se přírodnímu, použité materiály, zachování kořenových balů vzrostlých dřevin na svazích potoka). Stejně
vstřícná je celá úprava i k potřebám lidí.
Na břehu jezírka je umístěno relaxační
dřevěné molo, lavička, jejíž design zapadá do přírodního prostředí, kované
osvětlení místa a hlavně přístupnost celého místa i lidem s omezenou pohyblivostí. Dalším ozdravným prvkem bude
umístění venkovní sauny, která bude

Nový vzhled naší hasičské nádrže

sloužit veřejnosti za podmínek, které
přineseme v následujícím čísle našeho
zpravodaje. Předpokládáme založení
Lysolajského klubu otužilců a zdravého
saunování, který bude saunu provozovat. Zajímavým moderním prvkem je
také kovová kinetická fontána od ak.
sochaře Františka Svátka, jejíž nepřetržitý pohyb odráží proměnlivou povahu
vodního živlu. Díky své dynamičnosti a v
zásadě minimalistickému pojetí přírodní
dojem z místa nijak neruší. Již teď je na
ozdravený potok a hasičskou nádrž, do
níž se nemísí odvod z dešťové kanalizace, příjemný pohled. Ještě hezčí ale
bude, až se stejné péče dočká po celé
délce svého toku. Tuto letní sezónu ověříme funkčnost jak nově vzniklých jezírek
v horní části toku, tak i provoz samotné
nádrže. Zatím nevíme, jak si poradíme s

rostoucí hnědou řasou, jak moc se nám
bude nádrž zanášet a budeme ji tak muset čistit. Počítáme s tím, že průběžně
budeme návštěvní řád nádrže revidovat.
Vše bude záležet také na tom, zda bude
nádrž využívána k občasnému koupání.
Zde bychom rádi upozornili, že nádrž
je zkolaudována jako hasičská nádrž v
podobě biotopu a koupání je zde pouze na vlastní nebezpečí. Městská část
nebude kvalitu vody z hlediska koupání
v nádrži kontrolovat ani nijak upravovat. Nádrž má nyní trvalý přítok přímo
a pouze z Lysolajského potoka a voda
by tak měla být čistá. V nádrži je zákaz
koupaní psů. Při využívání nádrže, prosíme, respektujte návštěvní řád, který
je u nádrže umístěn, a buďme k sobě
ohleduplní.
ÚMČ Praha-Lysolaje
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Zapojíte se do elektronické aukce s námi?
Na základě kladných zkušeností s novými technologickými postupy jsme se rozhodli vyzkoušet další akci ve spolupráci s občany. Tou je elektronická aukce
energií. Podobná záležitost se odehrála
již s úspěchem například v Říčanech či
MČ Praha-Kolovraty. Abychom si tuto
možnost také vyzkoušeli, zúčastní se
aukce ÚMČ Praha-Lysolaje společně

ší vyjednávací pozici, než jakou by měli,
kdyby jednali sami za sebe. Elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční
síni, informace o klientech tedy nejsou
s nikým sdíleny. V elektronické aukci se
draží takzvaně online a dodavatelé zboží (při zachování jejich vzájemné anonymity) reagují na nabídky konkurence.
Tímto způsobem je oproti obálkovým
metodám možno dosahovat minimalizace nákupních cen pro zadavatele.
Výhody spolupráce s aukčními společnostmi?
Výsledky aukce jsou zcela transparentní, zadavatel je obdrží druhý den
po skončení aukce. Všechny smlouvy
mezi společností a společnostmi, které se zúčastní aukce, jsou k dispozici.
Celou aukci je možné sledovat online.

se Základní školou Járy Cimrmana Lysolaje. Vysoutěžené ceny jsou dle zkušeností účastníků o mnoho nižší než ty
od současných dodavatelů. Proto jsme
se dohodli s aukční společností, že na
podzim uspořádáme obdobnou akci pro
občany. Jelikož mnoho lidí má nyní na
energie závazky, chceme aukci zopakovat i následně v roce 2018. Co je nutné
udělat, abyste se mohli aukce zúčastnit,
jaká jsou rizika a o co vlastně jde? Odpověď najdete v následujících řádcích.
Co je elektronická aukce?
V elektronické aukci stojí na jedné straně
dodavatelé dané komodity a na straně
druhé společnost, která zastupuje odběratele - zadavatele. Odběratelé mohou
být sdruženi do virtuální skupiny, takže
jako celek mají vůči dodavateli zboží lep-

Proč byla vybrána aukční společnost
V&M?
Společnost se zabývá snižováním nákladů pořízení investičních a spotřebních komodit pro své klienty - zadavatele. Pomocí elektronických aukcí
dosahují zadavatelé výrazně vyšších
úspor v porovnání s klasickou obálkovou veřejnou soutěží. Společnost
snižuje náklady domácnostem, podnikatelům i veřejnému sektoru. Úspory
dosahované díky elektronickým aukcím
jdou do desítek procent. Společnost
není zástupcem žádného dodavatele, a
proto vždy upřednostňuje pouze nejlepší nabídku pro odběratele. Pro občany
jsou služby zcela zdarma a tedy bez rizika. Společnost V&M neúčtuje klientům
žádné poplatky, a to ani v případě, že

se rozhodnou nevyužít novou nabídku,
která vzejde z elektronické aukce. Cena
požadovaného zboží nebo komodity se
většinou odvíjí od objemu objednávky.
V případě, kdyby zadavatel poptával
shodnou komoditu jako i jiní zadavatelé, v rámci elektronické aukce se přidruží k virtuální skupině klientů a takto
vzniklý celek již dosáhne na objem spotřeby velkoodběratele. Tomu následně
odpovídá i cena dodávky zboží, docílená v rámci aukce. Aukční společnost
souhlasila s tím, že aukcí se zúčastní
pouze velké společnosti. Předejde se
tak riziku, že společnost zkrachuje a
nebudete mít dostupný plyn, případně
elektrickou energii. A navíc má dobré
reference od ostatních městských částí.
Co je nutné udělat, abyste se mohli
do aukce zapojit?
1. krok: Shromáždit potřebné podklady (faktury za elektřinu a plyn). Zjistit, do kdy máte podepsaný závazek
a jestli se chcete aukce zúčastnit na
podzim 2017 nebo až na jaře 2018.
2. krok: Faktury
nosti
pořádající
nictvím
ÚMČ

odevzdat společaukci
prostředPraha-Lysolaje.

3. krok: Po ukončení e-aukce vám společnost V&M představí vítězného dodavatele včetně všech výhod a slev.
4. krok: V případě, že se rozhodnete pro nového dodavatele, následuje
podepsání vaší dodavatelské smlouvy s vítězem elektronické aukce.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Štěpkování pro občany
Štěpkovač mohou v současné době
občané využívat k likvidaci odpadu
a vzniklou štěpku si mohou v případě zájmu odebírat (vhodné do
kompostu, k mulčování záhonů a
podobně). Štěpkování probíhá vždy
ve čtvrtek od 09:00 do 11:00 hodin na základě telefonické domluvy.
Místo štěpkování taktéž dle dohody. V případě velkého počtu zájemců rozhoduje dřívější objednání.
Bližší informace a rezervaci štěpkování je možné zajistit na ÚMČ
Praha-Lysolaje, e-mail: umc@praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

9. ročník
ve čtvrtek 8. 6. 2017
Závod se koná za podpory hl. m. Prahy a pod záštitou MČ Praha - Lysolaje
Délka:

6 000 m

Popis tratě:
Spojení:

členitý profil v Přírodním parku Šárka – Lysolaje. Povrch tratě převážně polní cesty,
lesní cesty, terén a v místě startu a cíle zámková dlažba a asfalt
metro A Dejvická, bus MHD linka č. 160 a 355.

Šatny:
Přihlášky:
Start:

v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Mateřská ul.
v místě startu před tělocvičnou do 18:00 hod
v 18:15 hod před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ul.

Kategorie:

Junioři
Juniorky
Muži do 39 let
Ženy do 34 let
Muži 40 – 49 let
Ženy 35 – 49 let
Muži 50 – 59 let
Ženy 50 – 59 let
Muži 60 – 69 let
Ženy 60 a více
Muži 70 – 79 let
Muži 80 – 89 let
Muži 90 let a více
Další speciální kategorie budou vyhlášeny na startu závodu.

Startovné:
Vyhlášení:
Ceny:
Podmínka účasti:
Občerstvení:

50 Kč, junioři zdarma
krátce po dosažení cíle všemi účastníky
pro první 3 závodníky v každé kategorii věcné ceny, ostatní – drobné dárky
závodí se dle pravidel atletiky, závodníci startují na vlastní nebezpečí
svačinka na posilnění, nealko nápoje a pivo

Ředitel závodu:

Ing. Miloš Šimon, informace 777 303 883, ekonomsimon@seznam.cz

Sponzoři závodu:

BIG SHOCK ENERGY DRINK
STTAB s.r.o.
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IV. Sochařské sympozium Lysolaje
Lysolaje hostí již IV. sochařské sympozium. Od soboty 13. 5. 2017 do úterý
20. 6. 2017 je možno v přírodní památce
Housle pozorovat při práci čtyři sochaře, z nichž jedna dorazila z Maďarska,
a popovídat si s nimi nejen o jejich práci. Pod rukama zkušených profesionálů
se zde vytváří sochařská díla z hořického pískovce, která budou po ukončení
sympozia instalována na atraktivních
místech městské části a stanou se tak
natrvalo součástí života Lysolaj. Udělejte si výlet a užijte si trochu živé kultury!
Sochařské sympozium pořádá Spolek
sochařů České republiky ve spolupráci Městské části Praha-Lysolaje a za
podpory hlavního města Prahy. Cílem
akce je přinést veřejnosti netradiční
událost, neboť sochařské sympozium je
atraktivní kulturní zážitek, tzv. živá výstava, kde je již samotný proces umělecké tvorby otevřený široké veřejnosti.
Účastníky sympozia jsou:
ak. soch. Ladislav Janouch
Torzo-Vejce
Narozen v roce 1944 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.
V roce 1980 byl na stáži na Academia di
Belle Arti Perugia. Jeho raná expresivní až barokní tvorba převážně sportovních a symbolických námětů přechází
postupně k využívání kontrastu konkávních a konvexních tvarů čistých linií
zejména v ženských postavách a torzech. V počátcích pracoval převážně ve
dřevě a pískovci, postupně využívá práci v mramoru a odlévá sochy z bronzu.

ak. soch. Ladislav Janouch - Torzo-Vejce

ak. soch. Barbora Blahutová - Víly v tůňce
ak. soch. Barbora Blahutová
poziích. Její grafickou tvorbu charakteVíly v tůňce
rizuje nápaditost a otevřenost. S velkou
dávkou lidskosti přistupuje i k člověku,
Narozena v roce 1941 ve Veselí nad předlohou pro její tvorbu se stávají i tzv.
Lužnicí. Vystudovala sochařství na Aka- společenští outsideři. V těchto bytostech
demii výtvarných umění v Praze. Věnuje i zcela obyčejných předmětech nachází
se tématu vody nebo větru v kolážích, krásu a s hravostí sobě vlastní ji klade
asamblážích a plastice. Podobným do centra své i divákovy pozornosti.
způsobem ve svých pracích zachází
i se světlem a stínem. Společně s ak. Beata Rostas (Maďarsko)
soch. Františkem Svátkem vyhráli me- Můj poklad
zinárodní soutěž na vytvoření replik
čtyř nadživotních sousoší pro historic- Narozena v roce 1979 v Maďarkou budovu Credit Suisse v Zurichu. sku. Vystudovala Uměleckou školu
Théba Art School (Budapešť, Maďarsko), a University of Pécs, fakulak. soch. Jaromíra Němcová
ta hudby a vizuálního umění (Pécs,
Dva poutníci
Maďarsko). Zvítězila v národním
Vystudovala sochařský ateliér na Aka- grantu umění „Energie ve vesmíru“.
demii výtvarných umění v Praze, její
ÚMČ Praha-Lysolaje
monumentální díla v současné době
vznikají zejména na sochařských sym-

ak. soch. Jaromíra Němcová - Dva poutníci

Beata Rostas - Můj poklad
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IV. SOCHAŘSKÉ

SYMPOZIUM
LYSOLAJE
13. 5. – 20. 6. 2017
www.praha-lysolaje.cz

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ IV. SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA
v úterý 20. 6. 2017 od 17:00 hodin
Sraz u hasičské nádrže, společná prohlídka soch,
posezení v restauraci U Valentů s občerstvením a hudbou

Všichni jste srdečně zváni!
Vhodné oblečení výhodou, používáme
často prstové barvy a lepidla. Program
vede Martina Vaňková a dobrovolníci.

Zemanovou

můžete se předběžně hlásit na září
na akci “Den pro zdraví” s nutriční terapeutkou Jaroslavou Megovou. Pokud máte nějaké otázky na
téma zdraví, jak předcházet nemoci
a případně potřebujete radu ohledně
stravy a hubnutí, či zdravotních potíží a jejich možné nápravě, připravujeme pro vás půlhodinové konzultace.
Také s Janou Koutníkovou nabídneme po prázdninách další workshop na
téma Výchova dětí. Sledujte pravidelně Facebook nebo kalendář na webu
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2017/.

Strollering s Kamilou Šímovou

Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení vychází z Hatha jógy, která klade
důraz na práci s tělem (ásany) a dechem (pránájámu) a jejich vzájemné spojení. Lekce jsou vhodné i pro
začátečníky. 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/

Letní příměstský tábor v Lišce na
téma Stavitelé od 28. 8. do 1. 9.
2017 je skoro zaplněn, máme ještě dvě volná místa, přihlásit se můžete přes formulář na webu Lišky.

Kruhový trénink s Martinou Průšovou

SPOLEK LIŠKA LYSOLAJE
Milé lišky a liščata,

Tvořivé pondělí od 9:30 do 11:30 h
v červnu dle možností lektorek probíhá
i venku - sledujte kalendář
Herna, zpívánky a výtvarka
Dopoledne plné her, výtvarných činností a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, potřebné jsou přezůvky a svačina.

V úterý a ve čtvrtek od 10:00 sraz u
Šlechtovky, cvičí Kamila Šímová. Při
první návštěvě zavolejte nebo pošlete SMS cvičitelce na tel. +420 608 083
542. Partnerem cvičení Spolek Liška v
Lysolajích - aktivity pro maminky s dětmi. Mateřská v pohybu: dostáváme se
do formy za přítomnosti našich dětí.
Sportovní dynamická chůze, správné
držení těla a trochu posilování. Přihlašte
se do skupiny na Facebooku „Strollering
ve Stromovce“ nebo www.strollering.cz.

Připravili jsme také na čtvrtek od 19:30
do 20:30 h Kruhový trénink s Martinou
Průšovou, první lekce byla 18. 5. a čekají nás ještě dvě, 25. 5. a 1. 6. Pokud
bude o cvičení zájem, připravujeme
spuštění pravidelných lekcí od září 2017
ve školní tělocvičně. Kruhové cvičení je
určeno pro ženy i muže, pro začátečníky
i pokročilé. Jedná se o kombinaci aerobních a anaerobních aktivit. Cena 90
Kč/osoba. Lektorka: Martina Průšová.
Jemná jóga pro dospělé se Soňou

Každé úterý od 20:00 - 21:00 hodin

Kroužky ve škole a školce - Cvičení
s Liškou v MŠ Pampeliška pro děti
od 4 do 7 let
Liščí sportování ve školce skončilo, ale už teď se můžete těšit na pokračování v novém školním roce.
Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek 14:00 – 15:30 v ZŠ Járy Cimrmana - Zájmový ekologický kroužek pro
zvídavé děti od 6 do 10 let, které mají
rády přírodu, zvířata a rády chodí do přírody. Součástí kroužku je péče o koně a
ovce. Program zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk a Tereza Stankovičová.
Připravila: Marcela Blažková
Partnerem Spolku Liška Lysolaje
je MČ Praha-Lysolaje
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ZA HUMNY
| V dubnu zahájila provoz Botanická zahrada v Praze, letos představí Ameriku
jako kontitent. Kromě tamních rostlin
se zaměří také na původní obyvatele
i gastronomii. „Připravujeme nové výsadby rostlin z amerického kontinentu
v expozici Severoamerické prérie. Těšit
se můžete na rozkvetlý záhon, který letos bude obohacený o nové druhy letniček, trvalek a plodiny Nového světa,“
pozval návštěvníky náměstek ředitele
pro odbornou činnost Vlastimil Rybka. V
červenci pak chystá zahrada Indiánský
den, v srpnu American Food Day (Den
amerického jídla). Zahrada také opravila část sítě cest. „Od samoobslužného
vstupu ze směru od Bohnic nyní mohou
návštěvníci pohodlně sejít zpevněnou
cestou až do Ornamentální zahrady. Začátkem dubna otevřeme i páteřní komunikaci od severní pokladny na vyhlídku u
Severoamerické prérie,“ uvedl Bohumil
Černý, pověřený řízením zahrady. Největší plánovanou stavbou je nový vstupní
objekt ze severní strany zahrady za 251
milionů korun. Se sto miliony se počítá
na dostavbu západního areálu v okolí
skleníku Fata Morgana. Zahradu v Troji,
která je příspěvkovou organizací Prahy,
ročně navštíví 300 tisíc návštěvníků.
| Na třídě Čs. armády na domě č. 20 byla
odhalena pamětní deska architektu Janu
Kaplickému, který tu 14. ledna 2009 zemřel. Autorem je Adam Kovalčík (*1989),
absolvent VŠUP a AVU v Praze. Historik

Odhalení pamětní desky Jana Kaplického
architektury Zdeněk Lukeš o Kovalčíkově práci napsal v Lidových novinách: „Je
také autorem (Kovalčík) zdařilé Kaplického busty, ale v tomto případě je dobře,
že dal přednost prostému, velmi působivému motivu. Pamětní desku totiž tvoří
kovový disk, který svým tvarem i materiálem připomíná prvek, jenž tvoří plášť
architektovy ikonické budovy – obchodního domu Selfridges v Birminghamu.“
| Radnice Prahy 6 vyhověla volání veřejnosti po ozelenění Dejvické ulice
a v této ulici přibylo několik stromů.

Budoucí vzhled čistírny odpadních vod na Císařském ostrově
Vzhledem k tomu, že se v chodnících
nachází velké množství inženýrských
sítí, nebylo možné je vysadit do volné
půdy. Proto byly vysazeny do dřevěných mobilních nádob velikosti 1,40 m
x 1,40 m x 1,20 m. Byla zvolena vícekmenná varianta Muchovníku, která na
jaře kvete bílými květy a na podzim se
listy barví do oranžovočervené barvy.
| Na třídě Jugoslávských partyzánů byla
zprovozněna nová budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení
technického. Stavba stála zhruba 1,5
miliardy korun. Výukové a výzkumné
centrum bude usilovat o převedení vědecko-technologických znalostí do praxe. Institut CIIRC byl zřízen v červenci
2013, vede ho bývalý šéf katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT
Vladimír Mařík. Jeho zaměstnanci zatím
pracovali v dočasných prostorech v různých budovách ČVUT. Část jich byla v
prostorách na Karlovu náměstí, další v
Zikově ulici a také v ulici Evropská. Do
nové budovy se nyní podle tajemníka
CIIRC Ondřeje Velka stěhuje asi 140
lidí, v květnu by se tam měl přemístit i
celý rektorát ČVUT. Do konce roku 2017
by v budově mělo pracovat asi 200 lidí.
Plná kapacita, která činí 350 zaměst-

Nová budova CIIRC

nanců, by podle tajemníka měla být naplněna ve výhledu pěti let. CIIRC chce
nalákat nové zaměstnance z řad vědců
i ze zahraničí. Výstavba budovy začala
v listopadu 2014, provedlo ji sdružení
společností HOCHTIEF CZ a VCES.
Pětipodlažní budova původní Technické
menzy v ulici Jugoslávských partyzánů
byla přestavěna na sedmipodlažní budovu, kterou stavba půdorysně rozšířila. Novostavba má sedm nadzemních
podlaží a tři podzemní podlaží s automatizovaným parkovacím zakladačem
pro 188 aut. Moderní nízkoenergetická
budova má unikátní fasádu. Tu tvoří
čirá izolační membránová fólie na ocelové konstrukci spolu s vnitřní skleněnou fasádou. Meziprostor této zdvojené
fasády slouží jako sluneční kolektor.
| Stavba nové vodní linky pražské čistírny odpadních vod pokračuje podle
plánů, zkušební provoz nové vodní linky čistírny odpadních vod by měl začít
v srpnu 2018. Je hotovo asi 51 procent
stavby. Kromě budovy hrubého přečištění, kterou splašky prochází jako první,
budou všechny ostatní části nové linky
pod zemí. Na povrchu bude nad nimi
přístupný park ve formě suché stepi. Po
dokončení nové vodní linky se pražské
splašky rozdělí na polovinu. Půlka se
bude čistit v nové, druhá ve staré vodní lince, než se bude rekonstruovat i
ta. Z obou ale vznikne stejné množství
odpadních kalů jako v současnosti. Po
zpracování je to asi 30 nákladních aut
denně, která se odvážejí na skládku.
Budovaná vodní linka vyjde na 5,8 miliardy korun. Jde o první fázi modernizace čistírny, která by v konečném součtu měla stát přes deset miliard korun.
Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově slouží od roku 1966.
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Plánovaná rekonstrukce Šlechtovy restaurace ve Stromovce
| V Dejvickém koloniálu na Jugoslávských partyzánech mají nový
kávostroj a novou kávu, portugalskou Deltu, kterou připravují na několik způsobů takzvaně přes ulici.
| V Anti.kvariátu Dejvického divadla
je nová výstava. Malíř Radovan Hra-

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
| Zajímavým tématem na začátku jara
jsou hvězdná obloha a počasí. Proto
jsme navštívili s dětmi 20. března Planetárium, aby si rozšířily a doplnily své
poznatky. Kromě pohádky O zvědavé
kometě jsme si s dětmi prohlédli ve vestibulu obleky kosmonautů, makety planet, děti zaujaly i modely raketoplánů,
velký model zvěrokruhu a ty větší si udělaly lepší představu o tom, jak vypadá ve
skutečnosti obíhání Země kolem Slunce díky velkému ukázkovému modelu.
| V úterý 21. března jsme se šli s dětmi
rozloučit se zimou a přivítat jaro k vltavskému přívozu. Děti namalovaly hlavy a
sukně Moranám a vydali jsme se k Vltavě. Všechny děti cestu velmi dobře zvládly. Na Vltavě jsme nakrmili kachničky a
lysky a v dálce děti viděly i hodně racků.

bý (narozen v Sušici v roce 1977) se
už věnuje pouze výtvarničině, ilustruje
knížky, dělá hudební obaly, vyučuje grafiku. Sympatické na jeho tvorbě je šíře
záběru, nenudíte se. Tu skateboard s
hezkou tvářičkou, tu obrázek jak z rodné
vísky Bosche, tu motýl jako z atlasu...

| Ve středu 5. dubna jsme se všemi
dětmi jeli na výlet do Čechovy stodoly do Bukové u Příbrami. Tady
se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o jarních zvycích a tradicích.
| V úterý 11. dubna jsme pro rodiče a
děti organizovali jarní dílnu. Postupně si přišlo vyzdobit vajíčka se svými
dětmi 35 rodičů, přišly také babičky
a nechyběli sourozenci. Vajíčka byla
opravdu krásná a kreativita veliká.
| Po velikonočních svátcích 18.
dubna byl Den otevřených dveří a do školky se v průběhu dne přišlo podívat se svými dětmi 28 rodičů, kteří by měli zájem o naši školku.
| V pátek 28. dubna jsme s dětmi prožili čarodějnický den plný soutěží a zá-

| Stejně jako v loňském roce jsme zakoupili malé housenky baboček bodlákových, společně s dětmi jsme pozorovali jejich vývoj a vypustili jsme je do
volné přírody. Děti si tak díky pozorování uvědomily vývojová stadia hmyzu.
| Na začátku dubna za námi přišel Filip Suk z chovné stanice Zeširokadaleka se svými pejsky Borůvkou a Fidorkou, a tentokrát bylo téma Mláďátka.

bavy. Paní učitelky a téměř všechny
děti přišly v tento den v čarodějnickém
oblečení a po čarodějném reji jsme si

| Pražští radní vybrali vítěze tendru na
opravu Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Stala se jím společnost Pracom
s nabídkovou cenou 101 milionů korun
bez DPH. Vybranou společnost radní
schválili napodruhé, neboť proti prvnímu
výběru se odvolali dva z účastníků soutěže. Staveniště by město mohlo předat
na začátku června tohoto roku. Do soutěže se přihlásilo deset zájemců. Šlechtova restaurace dlouhodobě chátrá a
město v minulosti její opravu několikrát
odložilo. „Poté, co výběrová komise zasedla, vybrala vítěze, kterým se znovu
stala společnost Pracom. Rada výběr
jednomyslným hlasováním odsouhlasila.
Námitky odvolatelů směřovaly ke smlouvě se subdodavateli. Komise požádala
Pracom, aby smlouvy doplnila. Pokud
se žádná z firem neodvolá, město předá
Pracomu restauraci se staveništěm. Práce by měly trvat zhruba šestnáct měsíců.
Budova projde kompletní rekonstrukcí.
Uvnitř budou restaurovány historické
prvky včetně stropní fresky Apollóna
s Venuší nebo umělá krápníková jeskyně, v níž bývala plastika Poseidona.
fefík
zazpívali několik písniček o jiných čarodějnicích a vyslechli pohádku s čarodějnou tematikou. Pak už jsme se přesunuli na školní zahradu, kde čekala na
děti obrovská pavučina, kterou měly za
úkol prolézt, hod na pavouka na síti a
děti si jako každý rok vyzkoušely své
létací dovednosti při letu na košťatech.
| Ve dnech 9. a 10. května proběhly ve školce zápisové dny. Přihlášených dětí do MŠ Pampeliška je 30.
Zápisu se účastnili rodiče s dětmi nejen z Lysolaj, ale také ze Suchdola,
Horoměřic, Dejvic, Statenic a Únětic.
| Ve středu 10. května jsme spolu s dětmi
zhlédli vtipnou pohádku divadelní společnosti Koloběžka s názvem Na návštěvě v Broučkově a druhý den, 11. května,
nás opět přišly navštívit Gábina a Katka
se svým hudebně-logopedickým vzdělávacím pořadem S Oskárkem na cestách.
| V květnu jsme si s dětmi povídali o
rodině a maminkách a veškeré činnosti byly tímto motivovány. Kromě písniček a přáníček pro maminky nacvičily
děti pod vedením paní učitelek s malými dětmi Ptačí tanec a s předškoláky
vystoupení s názvem Skok je víc než
krok. S těmito tanci děti vystoupily na
Slavnosti květů a moc se jim to povedlo.
Denisa Vranová, ředitelka

ZPRAVODAJ
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Fotosoutěž
Milé

fotografky,

milí

BIO KONTEJNERY MČ
fotografové!

Z příspěvků na téma Velikonoční
zvyky, jež dorazily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujaly
fotografie paní Martiny Matajové a
její kulinářské a zahradnické umění. Gratulujeme k vítězství. Cena od
partnera fotosoutěže Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč
na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje.

Pondělí 5. 6. 2017
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou
skálou
Pondělí 12. 6. 2017
Podholí x Dolina - ZO Sadová
Pondělí 19. 6. 2017
Hřebenová u č.p. 181
Pondělí 26. 6. 2017
ul. Květová, ZO Laťka
Úterý 3. 7. 2017
ul. Poustka, ZO V Háji
Pondělí 10. 7. 2017
ZO Zavážka - prostřední ulice
Pondělí 17. 7. 2017
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

VO Kontejnery
Úterý 6. 6. 2017
ul. Dolina, otočka MHD
Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

Životní jubilea
Paní Božena Jakoubková
narozena 27. 3. 1937 - 80 let
Paní Emilie Lišková
narozena 30. 3. 1925 - 92 let
Paní Stanislava Burianová
narozena 5. 4. 1942 - 75 let

Přistavení od 08:00 do 10:00 hod.

BIO Kontejner MHMP
Sobota 10. 6. 2017
13:00-16:00 hodin
ZO Zavážka - ulice Štěpnice
Foto: Martina Matajová
V tomto čísle vyhlašujeme
soutěž s tématem:
Dovolená se blíží
Dětští výherci tohoto kola obdrží vstupenku pro celou rodinu do Pohádkového mlýna v Bartoušově u Jičína.
Dospělí fotografové se mohou těšit
jako vždy na poukaz v hodnotě 500
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.
Fotografujte a své snímky přineste na
Úřad městské části Praha-Lysolaje či
zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Sobota 24. 6. 2017
13:00-16:00 hodin
areál Housle - prostranství u nádrže
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115
Sobota 8. 7. 2017
13:00-16:00 hodin
ul. Podholí, ZO Sadová

Pan Emil Vondra
narozen 3. 5. 1937 - 80 let
Paní Jindřiška Bělohoubková
narozena 5. 5. 1942 - 75 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví
do dalších let.
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Petanque club Lysolaje

Od února do prosince vypisují členské
organizace České asociace pétanque
klubů (ČAPEK) více než 70 místních
turnajů po celé republice. Součástí
rozpisů je také několik kategorií mistrovství České republiky (junioři, muži,
ženy, smíšená mužstva, kluby, dvojice,
trojice, střelba na přesnost), jejichž vítězové pak mohou postoupit k účasti na mistrovství Evropy. A to se ještě
nezmiňujeme o turnajích Centrope,
které se během roku konají v Polsku,
Maďarsku, Rakousku a Slovinsku. I
těchto akcí se čeští hráči rádi zúčastňují. Nejinak je tomu v letošním roce.
Naši členové po hojně navštěvovaných
zimních trénincích na krytém hřišti v
únětickém pivovaru konečně mohli začít rozvíjet své venkovní aktivity.
Lysolajská hřiště na pétanque jsou po
zlepšení počasí častěji využívána k
tréninku i přátelským zápasům. Na jaře
jsme se také už objevili na několika
turnajích. V poslední březnové dekádě
proběhl Nakashi Cup v Loděnici, kde
jsme skončili na 23. místě z 57 zúčastněných mužstev. Podobného umístění
ve středu tabulky se podařilo dosáhnout na Velikonočním turnaji ve Vojnově Městci – 48. místo z 89 účastníků.
Tento turnaj byl zatím nejpozoruhodnější svou obtížností terénu, o kterou
se postaraly nemilosrdné povětrnostní
podmínky. Již umístění akce ve vzdálené lokalitě na Vysočině nevěstilo při
letošních výkyvech teplot nic dobrého. Přestože astronomické jaro začalo
více než měsíc před turnajem, cestou
do Vojnova Městce se vzduch venku
neohřál na více než čtyři stupně. Místy
dosti pršelo, ale kus před Městcem jen
mžilo a začali jsme si připadat mnohem
klidněji. Ovšem jen do chvíle, než jsme
spatřili hrací plochu. Většina hřišť totiž
měla za podklad takzvanou prosívku,
která byla ještě před několika dny pokryta sněhem. Ten zčásti roztál a zčásti
ho splavil déšť. Výsledkem byla bahnitá hmota, do které se nohy hráčů i jimi
hozené koule úspěšně bořily. Detail

povrchu hřiště je na přiložené fotografii. Nicméně pravidla pétanque praví,
že hra pokračuje, je-li možno košonek
(prasátko) vidět. Ten je ale lehký, ze
dřeva nebo umělé hmoty a do bahna
se nezanořil. O teplotě, tlaku, větru a
rosném bodu pravidla neříkají nic. Hráč
pétanque tedy nezná špatné počasí,
může být jen nedostatečně oblečen. A
tak se i přes chvílemi sílící déšť a lezavou zimu hrálo. Nebo spíše čvachtalo.
Nához vyhrával ten, kdo dohodil blíže k
prasátku, protože koule se po dopadu
již ani nehnuly. Vystřelit kouli soupeře se podařilo málokdy, spíše pokus i
po zasažení cíle skončil beznadějným

zabořením obou koulí. Stát poblíž místa dopadu znamenalo riskovat zásah
bahnem kdekoli na těle. A protože hřiště jsou oddělena jen napnutými provázky a hraje se na všech najednou,
nebylo možné uhnout nikam. V přestávkách mezi jednotlivými zápasy se
všichni uchýlili do přilehlé sokolovny,
aby se zahřáli čajem. Výjimečně jsme
tentokrát byli docela rádi, že se nám
nepodařilo postoupit mezi šestnáct nejlepších, kteří pak systémem K.O. musí
dohrávat až do definitivního pořadí.
Náladu jsme si spravili o devět dní
později na Prvomájovém turnaji v
Lipníku. Už skoro nepršelo, teplota se vyšplhala na deset nad nulou
a povrch na všech hřištích byl jednoznačně regulérní. Dařilo se nám a dosáhli jsme zatím letos největšího úspěchu, 7.místa z 52 soupeřících týmů.
Následoval Karlův jarní pohár jednotlivců v Loděnici 13. 5. a v době přípravy této zprávy se těšíme na mistrovství České republiky dvojic, které
proběhne v sobotu 20. 5. ve Vědomicích. V tuto chvíli je na ně přihlášeno
již 114 mužstev. Budeme se v těžké
konkurenci snažit uspět co nejlépe.
Pétanque je hra kombinující šikovnost
s taktikou. Vyžaduje píli a cvik, ale dá
se provozovat v každém věku, bez nadměrné fyzické zátěže. Příznivci a zájemci o ni jsou v lysolajském klubu vítáni.
Milan a Hana Bayerovi

Místní knihovna
Petra Šabacha Lysolaje
V Praze 4 se uskutečnila 11. noc literatury. Tato každoroční akce přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení.
Literární happening organizují Česká
centra/Czech Centres ve spolupráci s
klastrem Sdružení kulturních institutů
zemí EU (EUNIC), zahraničními velvyslanectvími, Zastoupením Evropské komise v ČR a Labyrint revue. I
my bychom se rádi s naší knihovnou
Petra Šabacha v Lysolajích k této významné události na literárním poli v
příštím roce rádi alespoň symbolicky
připojili. Autorské čtení plánujeme
uskutečnit v komorním prostředí nového útulného atria nově zrekonstruované Základní školy Járy Cimrmana.
Upozornění
Vážení čtenáři, vzhledem k probíhající veřejnosprávní finanční kontrole z
Magistrátu hl. m. Prahy je provoz naší
knihovny dočasně omezen. Na vaši
návštevu se tešíme pouze v pondělí
od 15:00 do 18:00 hodin. Běžná provozní doba bude opět obnovena od
26. 6. 2017. Děkujeme za pochopení.
Fotosoutěž
Lysolajský

zpravodaj
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30. ročník Slavnosti květů
Mezi druhou odpolední a desátou večerní si v Houslích každý přišel na své.
Tak jako již v minulých letech starosta
Lysolaj přivítal všechny návštěvníky a
představil přítomným čtveřici sochařů,
hlavních protagonistů IV. sochařského
sympozia. Dvě hodiny odpoledne, 30.
jubilejní slavnost květů odstartována,
sochařské sympozium slavnostně zahájeno. Nabitý program může začít.
Něhu vzbuzující vystoupení našich nejmenších, jako vždy pečlivě připravené
a díky trémě a snaze být nejlepší ještě
hezčí dík přeřekům a škobrtnutím. Celé
odpoledne hrála tradičně skvělá muzika
od country až po rock-pop. Doprovodný
program byl tradičně bohatý. Děti obléhaly stánek s balonky, tatínkové (povětšinou) neodolali, a tak se nad Houslemi
vznášely nejen vrtulníky, ale i automobily či oblíbené postavy filmů pro nejmenší či hrdinové pohádkových příběhů.
Že se mohou děti projet na velbloudu
už si zvykly, ale držet v náručí krokodýla je zážitek na celý život. I na mokrém
skákacím hradě si užily mnohem větší
švandu než za „suchých“ podmínek a o
tom, že byly všechny „zmalované“ díky
facepaintingu není pochyb. Věčně plno
bylo i u smile boxu, vždyť pořídit exotické fotografie na českém palouku se
nepoštěstí každý den. V obležení byl i
liščí stánek, liščata jsou prostě hravá.
Nejedna slečna či maminka dostala od
galantního pistolníka papírovou růži z
hasičské střelnice, i hasičské auto muselo celé odpoledne odolávat obdivným
pohledům zvláště těch menších. A ceny
v tombole? Do poslední rozebrány. Své
jako vždy skvělé vystoupení předvedla
Pyroterra, a byl čas ukončit hlučnou produkci a vyhlásit 30. jubilejní slavnost za
ukončenou. Domů se nikomu nechtělo,
soukromé pokračování, za dodržování nočního klidu, samozřejmě, pokračovalo po sousedsku, ve skupinkách
i dvojicích, po celé vsi i v zahradách.
Byla by škoda neprožít tak významnou
jarní noc ve společnosti přátel a známých. Vypilo se 16 sudů piva, kolik se
snědlo klobás, bochníků chleba, sladkých i slaných trdelníků, cukrové vaty
či vylízalo zmrzliny sice víme, ale kdyby

se tato informace dostala k nějakému
výživovému poradci... necháme si ji
raději pro sebe. Hlavně že nám všem
chutnalo, a na bolení břicha si na druhý
den nikdo nestěžoval. Při příležitosti jubilejního ročníku Slavnosti květů zvolil
ÚMČ novou podobu „vstupenek“ - hosté si mohli vybrat, mezi pány a mládeží byl zájem spíše o placky na klopu,
hospodyňky si odnášely magnety na
ledničku. Zvláště pak manželské páry
u vstupu vtipkovaly - „na památku?
Nene, vždycky mu tím přicvaknu na
ledničku zkaz co má koupit, vždycky
něco zapomene... A dobře naladění
pánové se chápavě usmívali. A dekor?
Kytičkový, jak to má na Slavnosti být. V
novém stánku naší městské části byly k
dispozici upomínkové předměty i „studijní“ materiály týkající se naší MČ, zaměstnanci úřadu ochotně odpovídali na
otázky návštěvníků, ať již se jednalo o
projekty, záměry, výstavbu, zeleň či cokoliv jiného. Dohoda s počasím vyšla,
tedy vyšla stejně jako každý rok. Nebyla by to snad ani Slavnost květů, kdyby
nepršelo. Dvě rychlé přepršky náladu
nezkazily, program nenarušily a nápad
vnukly. Organizátorům doporučuji na
příští rok rozšířit sortiment o pláštěnky.
S kytičkami, pochopitelně. A nakonec,

oč je po deštivé černé nebeská modrá modřejší. V neděli odpoledne už byl
30. jubilejní ročník definitivně minulostí.
Travní porost, po němž mnoho hodin
přecházelo, pobíhalo a tančilo na 1 500
párů nohou (a nepočítaně psích tlapek)
už byl opět svěže zelený, veškerý mobiliář i technika zaujaly své místo pro
ně po zbytek roku určené, oheň vyhasl
a do Houslí se vrátil klid. Opět zní jen
zpěv ptáků, štěkot psů, smích dětí a nezvýšené lidské hlasy. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě a realizaci naší největší kulturní akce podíleli. Bez našich
hasičů, šikovných liščích tlapek, chlapů
z údržby a všech sousedů, kteří přišli
přiložit ruku k dílu by to zkrátka nešlo.
ÚMČ Praha-Lysolaje

