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ážení spoluobčané, do Lysolaj jsem se přistěhoval před 20 lety. Posledních 8 let jsem vaším
starostou. Když jsem do Lysolaj přišel, okamžitě
mi, jakožto rodákovi z Krkonoš, učarovaly svou
malebností krásné vísky na okraji Prahy, rozeseté
po místních stráních, připomínající spíše horskou
vesničku. Lysolaje se tak velmi rychle staly mým
domovem. Rozhodl jsem se zde žít, a tak mě přirozeně zajímalo, jak Lysolaje vypadají a jak bych
Lysolajím a svým sousedům mohl být užitečný.
Když jsem se před devíti lety rozhodl v Lysolajích kandidovat, vnímal jsem neustálé soupeření
starousedlíků s námi „naplaveninami“, „dolňáků“
od potoka s „horňáky“ od univerzity, demokratů
a křesťanů s komunisty, zahrádkářů s místními,
mladší generace s dříve narozenými. První úkol,
který jsem si tehdy dal, bylo spojit všechny dohromady a začít táhnout za jeden provaz. Myslím, že
mohu nyní říci, že se nám to společně podařilo.
Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl opřít o
mnoho schopných a vstřícných sousedů i o naše
ochotné dobrovolné hasiče a našli jsme spoustu
šikovných lidí, kteří se nebáli spolu s námi prosazovat nové myšlenky a přiložit ruku k dílu.
Za dobu našeho působení na radnici se nám zde
podařilo vytvořit skvělý tým, kterému bych rád
osobně poděkoval. Bez nich, ani bez vás by to nešlo.
Dokončili jsme rekonstrukce všech místních komunikací, postavili jsme přístavbu ZŠ Járy Cimrmana.

Dokázali jsme rozproudit společenský život v naší
městské části, sousedské soupeření směrovat tam,
kam patří, tedy na soupeření sportovní, pěstební či
chovatelské. Klání o Zahradníka roku, turnaje v pétanque, Lysolajský běh jsou toho důkazem. Navázali
jsme na dobré tradice, Slavnost květů jsme dovedli
do 31. ročníku, společně slavíme Babí léto i Mariánskou pouť, vítáme adventní čas u našeho betlému,
chodíme do letního kina a do knihovny. Na každém
kroku je znát péče o zeleň, prosadili jsme umírněnou výstavbu, která ničím neuškodila naší přírodě,
na níž nám velmi záleží. Hasičská nádrž se změnila
v koupací biotop, což jsme všichni v letošním parném létě ocenili a nově vysázené aleje porostou
společně s nejmladší lysolajskou generací, kterou
připraví do života učitelé z naší moderní, dokonale
vybavené školy. Máme v běhu mnoho dalších investičních akcí, které přinesou Lysolajským v nejbližší
budoucnosti užitek a radost. Pevně věřím, že se
nám s vaší pomocí podaří všechny plány zrealizovat.
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do
zastupitelstva naší městské části i zastupitelstva
hlavního města. V Lysolajích byla podána pouze
jedna kandidátní listina. Vysvětluji si to tím, že jste
s naší prací na radnici spokojeni, což nás velmi těší.
Přesto vás prosím, přijďte k volbám. Jde hlavně
o osud Prahy. Nenechme si Prahu vzít! Děkuji
Petr Hlubuček, starosta

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Náměstíčko před Husovým sborem nese nám všem blízké jméno

Zahájení školního roku v Základní škole Járy Cimrmana

Bohatá úroda z lysolajských zahrad

Tajné hlasování - komu dám hlas?

Rodina Brettlova - Zahradník roku 2018

Pravidelná údržba Lysolajského potoka

Ornitolog prof. Bejček potvrzuje - břehule pískovnu opustily

První lysolajské ořechy z námi vysázené aleje
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hřiště. Tato část prací bude hotova do
konce letošního roku. Celkové náklady
dosáhnou 26 000 000 Kč, tyto prostředky
Zastupitelstvo městské části za- byly také získány kompletně z dotací. V
sedalo ve středu 19. 9. 2018. průběhu měsíce srpna se nám podařilo
vysoutěžit společnost Gardenline s.r.o.,
Celé léto se intenzivně pracovalo v jakožto zhotovitele další fáze, spočívaDenkrově pískovně, kde probíhala 1. jící ve vybudování objektu šaten a záfáze její revitalizace. Břehule, které se zemí pro fotbalisty v hodnotě 12 461
zanízdily v jedné z těžebních stěn, svá 400 Kč. Přidělení částky 12 000 000 Kč
hnízda již opustily, a tak se dle plánu se nám podařilo prosadit na posledním
dokončují hrubé terénní úpravy a roz- zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
vrstvení ornice. Do konce letošního roku Stavba zázemí započne 1. 10. 2018 a s
ještě dojde k výsadbě většiny stromů, dokončením počítáme do konce léta
ostatní zeleně a k založení prvního ob- 2019, kdy by byla ještě lokalita doplnoveného vinohradu. Název Lysolaje něna o dopravní hřiště pro děti, psí
pochází pravděpodobně z doby, kdy výběh a veřejnou zeleň. Záleží však na
se zde lisovalo víno a kdy se název psal klimatických podmínkách letošní zimy.
Lisoleje. Vinice bude čítat cca 350 hlav
vína a momentálně ladíme odrůdo- Pro milovníky otužování a zdravého
vou skladbu. V rámci revitalizace pís- saunování máme konečně skvělou
kovny bylo prozatím proinvestováno zprávu. Podařilo se nám po dohodě s
30 000 000 Kč, které se nám kompletně Odborem ochrany prostředí Magistpodařilo získat z dotací. V současné době rátu hl. m. Prahy a přepočítání záplajiž připravujeme 2. fázi, spočívající v do- vového území Lysolajského potoka zakončení sportovišť a zázemí. Předpoklá- jistit kladné stanovisko pro umístění a
daná výše nákladů této fáze je spočítána zprovoznění naší sauny. Zažádali jsme
na 28 000 000 Kč. Doufám, že se nám tak o územní rozhodnutí Odbor výpodaří tyto prostředky získat již v příštím stavby Prahy 6 a povolení očekáváme
roce a celou akci tak zdárně dokončit. do listopadu letošní roku. Můžeme se
tak již těšit na saunovou sezónu. Pro co
nejlepší požitek ze saunování jsme také
požádali naše dobrovolné hasiče o vyčištění přiléhajícího přírodního biotopu.

Zprávy z radnice

Revitalizace Denkrovy pískovny

Probíhá oprava památníku. Renovaci
samotného pomníku si vzal na starosti
ak. soch. Milan Vácha. Chtěli bychom
vrátit na místo původní desky se jmény
padlých lysolajských občanů, dle dochovaných historických pramenů. Na opravu
přispěl místní občan pan Jiří Lorman darem ve výši 50 000 Kč. Moc děkujeme.

Pomalu se dokončují práce na chodníku
podél komunikace Štěpnice. Mnozí z vás
chodník již začali používat a dle vašich reakcí jej velmi oceňujete. Můžete tak nyní
bezpečně po chodníku dojít až k budoucímu fotbalovému hřišti. Tato investiční
akce v hodnotě celkem 5 000 000 Kč byla
kompletně hrazena z dotačních titulů.
V plném proudu je také výstavba jmenovaného fotbalového hřiště pro náš
Oprava pomníku
oddíl kopané TJ Sokol Lysolaje. Dokončují se hrubé terénní úpravy, příjezdová
komunikace, parkoviště a samotné Pokročili jsme s plánovanou výstavbou

v lokalitě Dolina, kde vzniknou obecní
nájemní byty a nová občanská vybavenost. Podařilo se nám získat všechna
potřebná kladná stanoviska dotčených
orgánů a požádali jsme o vydání územního rozhodnutí. Zároveň jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu
řízení a provedení stavby, na základě
které budeme žádat o stavební povolení. Dokumentace bude velmi rozsáhlá,
neboť bude zahrnovat veškeré obecní
stavby a nově vznikající veřejný prostor.
Na vypracování dokumentace jsme získali dotaci z Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy ve výši 8 000 000 Kč.
Dále postupujeme i v úvahách o nové
radnici v místě současné budovy samoobsluhy, kterou jsme vám představili v minulém čísle zpravodaje. Samoobsluha, kterou se nám podařilo
odkoupit od společnosti CPI Reality za
2 000 000 Kč, je již zapsána v Katastru
nemovitostí a předána do našeho vlastnictví. Došlo ke geodetickému zaměření
budovy i rozsáhlých sklepních prostor
a budeme nyní pracovat společně s
architekty na projektové dokumentaci
nové radnice. Prozatím jsme uzavřeli
nájemní smlouvu se současným provozovatelem Tuyenem Duong Trongem
na pokračování provozu potravin v
současné podobě, a to až do zahájení
stavby radnice, což bude nejdříve za
dva roky. Po výstavbě počítáme s návratem prodeje potravin do budovy.

Příprava projektu nové radnice

Schody vedle hasičské zbrojnice, které
propojí Lysolajské údolí a Zavážky jsou
již ve výrobě a ocelová konstrukce bude
osazena na připraveném místě v průběhu října. Průchod směrem k ČZU se tak
významně zkrátí a bude velmi komfortní.
Pokračování na straně 7
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Zatímco si žáci (i učitelé) užívali zasloužených letních prázdnin, ve škole se nezahálelo.
Během léta byly v budově školy kompletně zrenovovány tři kabinety (dva
kabinety slouží vyučujícím 1. stupně a
třetí částečně i jako učebna pro individuální výuku). Dále v přízemí přibylo
36 nových šatních skříněk a začala 1.
etapa rekonstrukce žákovských toalet.
Na konci července proběhl v Úněticích 6. ročník mezinárodního Ukulele
festivalu, který zahájili žáci naší školy
pod vedením paní učitelky Tomajkové.
Pro velký úspěch museli i pár skladeb

běhlo 3. 9. v tělocvičně. Po proslovech
pana ředitele, pana starosty a představení učitelského sboru nastoupili
na „palubu školy“ prvňáčci. Jejich přivítání se tentokrát neslo netradičně v
námořnickém duchu. Místo šerp si nasadili námořnické čepice a „vypluli“ s
paní učitelkou Benešovou do své třídy
vstříc školním dobrodružstvím, kam je
první den ještě doprovodili jejich rodiče.
Letošní školní rok zahajujeme se sedmi
třídami na prvním stupni a s pěti třídami
na stupni druhém. Učitelský sbor je posílen o čtyři kolegy. Anglickou konverzaci
povede rodilá mluvčí Ms. Frederiksen,
se kterou už má škola pozitivní loňskou zkušenost. Německý jazyk bude
kromě paní učitelky Šíchové učit i paní

V prvním zářijovém týdnu navštívily naši
školu děti z rumunského Banátu. Pro vybrané žáky (účastníky zájezdu do Banátu
před dvěma lety a 7. B) se uskutečnila
zajímavá beseda spojená s promítáním
fotografií a vzpomínkami na Banát. V
loňském roce si také žáci současné 7.B v
rámci hodin češtiny s některými banátskými dětmi dopisovali a nyní měli možnost se osobně poznat. Naši žáci se také
mohli svých vrstevníků na lecco zeptat a
popovídat si s nimi - nejen ve třídě, ale
i neformálně na obědě ve školní jídelně.
Naše škola ve spolupráci s externími lektory nabízí pro tento školní rok bohatou
nabídku kroužků, které začnou od 1. října.
V průběhu školního roku jsou samozřejmě v plánu různé akce, sou-

přidat. Hrály a zpívaly děti od 1. do 6.
třídy a kromě ukulele mohli diváci v jejich podání slyšet i hru na banjolele s
doprovodem kytary a rytmické sekce.
Slavnostní zahájení školního roku pro-

učitelka Křížová. Výtvarnou výchovu
ve 3. a 6. třídě bude letos učit paní
učitelka Zavadilová, která vede v naší
škole výtvarný kroužek. Třídní učitelkou
5. třídy se stala paní učitelka Löscherová.

těže, exkurze, výlety a naši školáci
se tak mohou těšit i na poznávání
a vzdělávání mimo areál školy.

ZŠ Járy Cimrmana

MŠ Pampeliška
… už to začíná!

budeme spolupracovat s panem Filipem
Sukem a jeho pejsky. Plánujeme výlety
a dlouhé procházky po okolí. S předškoláky vyrazíme do pražských divadel atd.
Také bychom rádi, ve spolupráci s rodiči,
uskutečňovali setkávání na školní zahradě. Nápadů už je teď mnoho, další
budou jistě přibývat, a snad se podaří
alespoň část z nich realizovat ke spokojenosti naší, rodičů a hlavně dětí.
Moc bychom si přáli, aby tento školní
rok byl pro děti klidný, aby poznaly nové
kamarády. Aby se jim ve školce líbilo a
pokaždé, když půjdou okolo ní mohly
rodičům říct s radostí „ to je moje školka“.

Dveře lysolajské školky se otevřely 3. září,
a tím byl zahájen nový školní rok. Rodiče
i děti čekala školka v „novém“. Do Pampelišky nastoupily nové slečny učitelky.
Upravili jsme webové stránky školky,
které jsou více zaměřené na přímou komunikaci s rodiči. Oddělení Berušek jsme
přejmenovali na oddělení Liščat. Upravili
jsme Školní vzdělávací program a zařadili
do něj více aktivit v přírodě. Školka se nachází v krásném prostředí, tak proč nevyužít výhodu, kterou máme oproti jiným Závěrem bych ještě ráda poděkovala roškolkám. Pozvali jsme si divadelní spo- dičům, protože i díky jejich spolupráci
lečnosti, které za námi přijedou a přímo školní rok začal v klidu. Adaptace nove školce zahrají svá představení. Nadále vých děti proběhla bez problémů, sl-

Markéta Růžičková, učitelka

ziček a stýskání po maminkách. Takže
velké díky všem a hurá do práce…
Počasí nám zatím přeje, a tak nás můžete
každý den potkat na procházce nebo slyšet ze školní zahrady. Děti i my se s vámi
rádi podělíme o naše každodenní zážitky.
Radka Zachová
ředitelka
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Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018
Volby do Zastupitelstva hlav- dnem voleb (2. října 2018). V případě, že pro kterého hlasuje, a to z kteréního města Prahy a zastupitel- dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je koli volební strany, nejvýše však tolik
stev jeho městských částí vyhlásil možné požádat ve volební míst- kandidátů, kolik členů zastuprezident republiky svým rozhodnutím nosti okrskovou volební komisi o pitelstva obce má být zvoleno.
č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018. vydání nového hlasovacího lístku. 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat,
Kdy a kde mohu volit?
Lze si pořídit voličský průkaz?
a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před
Volby do zastupitelstev obcí se konají Hlasování na zastupitelských úřadech jménem dalších kandidátů z ostatních
ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 České republiky a hlasování na voličský stran. V tomto případě je dán hlas jednotod 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu průkaz ve volbách do zastu- livě označeným kandidátům. Z označené
6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. pitelstev obcí není možné. volební strany je dán hlas podle poHlasování probíhá pouze ve volebřadí na hlasovacím lístku pouze tolika
ních místnostech na území České re- Co dělat po vstupu do volební kandidátům, kolik zbývá do počtu
publiky. V naší městské části se jedná místnosti?
volených členů zastupitelstva obce.
o sál hasičské zbrojnice na adrese
Poté volič vloží hlasovací lístek do úřední
Lysolajské údolí 113, Praha-Lysolaje. Volič po příchodu do volební místnosti obálky. Po opuštění prostoru určeného
prokáže okrskové volební komisi svou pro úpravu hlasovacích lístků vloží
Kdo může volit?
totožnost a státní občanství. Totožnost a volič tuto úřední obálku před okrskostátní občanství prokážou občani České vou volební komisí do volební schránky.
Voličem je státní občan České repub- republiky platným občanským prů- Neplatné jsou hlasovací lístky, na kteliky, který alespoň druhý den voleb kazem nebo platným cestovním rých není označena ani volební strana
dosáhl věku nejméně 18 let a který je v pasem České republiky (možný a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty,
den voleb v dané městské části přihlá- též občanský průkaz s odstřiže- které nejsou na předepsaném tiskopise,
šen k trvalému pobytu, a státní občan ným rohem a současně potvrzením hlasovací lístky, které jsou přetržené, a
jiného státu, který v druhý den voleb do- o změně některého údaje, který se uvádí hlasovací lístky, které nejsou vloženy
sáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb na občanském průkazu) a občané z jiného do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný,
v dané městské části přihlášen k tr- členského státu průkazem o povolení k po- je-li v úřední obálce vloženo několik
valému pobytu a jemuž právo vo- bytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
lit přiznává mezinárodní úmluva, státní občanství potřebnými doklady,
kterou je Česká republika vázána nebude mu hlasování umožněno. Hlasování v hlavním městě Praze
a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Jak volit a jak upravit hlasovací lístek? Volič vloží hlasovací lístek pro volby do zaPrávo volit mohou cizinci realizovat pouze
stupitelstva hlavního města Prahy (tento
tehdy, pokud jsou u místně pří- Po obdržení úřední obálky, případně hlasovací lístek je označen na levém
slušného obecního úřadu zapsáni hlasovacího lístku, vstoupí volič okraji svislým pruhem růžové barvy)
v dodatku stálého seznamu voličů. do prostoru určeného k úpravě hlaso- a hlasovací lístek pro volby do zastupitelV současné době je takovou smlou- vacího lístku. Pokud se volič neodebere stva městské části do jedné úřední obálky.
vou jen Smlouva o přistoupení České do prostoru určeného pro úpravu
republiky k Evropské unii, na základě hlasovacího lístku, nebude mu hlaso- Hlasování do přenosné volební
které mohou hlasovat v České republice vání umožněno. Volič může upravit schránky
i občané z jiných členských států Evrop- hlasovací lístek jedním ze způsobů:
ské unie s tím, že na základě judikatury
Volič může požádat ze závažných, zea přímého účinku evropského 1. Označit křížkem velký čtvereček v jména zdravotních, důvodů obecní úřad
práva postačuje namísto spl- horní části vedle názvu volební strany a ve dnech voleb okrskovou volební konění
podmínky
p ř i h l á š e n í pouze jednu volební stranu. Tím je dán misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
se k trvalému pobytu občana jiného hlas kandidátům této volební strany místnost, avšak pouze v územním obvodu
členského státu EU též přihlášení se v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, stálého volebního okrsku, pro který byla
k přechodnému pobytu v příslušné obci. kolik činí počet členů zastupitelstva okrsková volební komise zříobce, který má být v obci volen. V hl. zena. V takovém případě okrsKdy obdržím hlasovací lístky?
m. Praze se volí celkem 65 zastupitelů. ková volební komise v yšle
k voliči 2 své členy s přenosnou voHlasovací lístek je starostou obce distri- 2. Označit v rámečcích před jmény lební schránkou, úřední obálkou a hlabuován voličům nejpozději 3 dny přede kandidátů křížkem toho kandidáta, sovacím lístkem. ÚMČ Praha-Lysolaje
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Tip na výlet
Pavlov
Většina z nás Pavlov u Prahy vnímá jako
zastávku na znamení cestou vlakem do
Kladna, nebo přejezd se závorami na staré
Karlovarské. Od prosince roku 2008 se
ale Pavlovu vyhnete po rychlostní silnici.
Zatím tu však zakopáváme spíš o minulost.
Pavlov patří k nejmladším vesnicím v
Čechách. Původně zde od roku 1560
stával pouze statek, po přestavbě roku
1726 zvaný Nový dvůr. Ten roku 1799
koupil (i s právem pivovárečným) bohatý pražský měšťan Leopold Paul a
nechal si v jeho areálu postavit malý
jednopatrový klasicistní zámeček. V témže roce založil při Novém dvoře vesnici, nazvanou svým jménem Pavlov.
Leopold Paul měl statek jenom třináct
let, ale do historie obce se zapsal nesmazatelným písmem. Když roku 1812
umřel (je pohřben v kostele v Hostouni),
statek se zámkem zdědila jeho žena
Anna. Roku 1869 se majetek dostal do
držení Josefa a Barbory Danešových.
Josef a Barbora měli celkem 12 dětí.
Barbora zemřela v pouhých 46 letech, a
protože Josef nemohl na celé hospodářství i rodinu zůstat sám, rozhodl se oženit
znovu, tentokrát se sestrou své zemřelé
paní Johannou Fastrovou. S ní měl po
roce jednoho syna, Jiřího, pozdějšího
univerzitního profesora. Roku 1883 Josef
Daneš zemřel a hospodářství převzal nejstarší syn Viktor, tehdy pětadvacetiletý.
Jiří Viktor Daneš (1880 v Pavlově – 1928,
Culver City, Kalifornie, USA) se věnoval
především geomorfologii; studoval tvary
zemského reliéfu – zejména v krasových
oblastech. Tyto oblasti prozkoumal téměř po celém světě. Po návratu z americké cesty měl v plánu zpracovat shrnující studii o světovém krasu. Bohužel,
nic ze všech plánů nebylo uskutečněno,
když po jedné přednášce v Los Angeles
náhle a nečekaně skončil život jednoho
z našich největších vědců geografů,
vynikajícího speleologa a cestovatele.
Danešové měli velkostatek v držení
relativně dlouho, až do roku 1918,
tehdy jej dědicové prodali i s pivovarem Janu a Karlu Kubíčkovým. V roce
1923 koupil Nový Dvůr Josef Vinař, poslední významný vlastník, který zde
roku 1928 zřídil chmelnici o výměře

Pavlov v roce 1934

jednoho hektaru, aby měl suroviny z
vlastních zdrojů. Takzvané Novodvorské pivo se zde vařilo až do roku 1943.
V letech 1948-49 bylo Josefu Vinařovi ml. československým státem zabráno 80 ha pozemků.
Celý bývalý velkostatek byl
pak v roce 1950 odevzdán státnímu statku – ředitelství Unhošť.
Od tohoto roku byla část objektů Nového Dvora využívána Státním statkem a
JZD pro zemědělské a hospodářské účely.
Rodina inženýra Vinaře byla vysídlena do Dolního Bezděkova.
V roce 1967 se bývalý zámeček čp. 1,
stal majetkem MNV, který ho využíval
jako svoje sídlo, byla tu také knihovna,
klubovna pro mládež a místnost pro
mandl. V přízemí i v poschodí byly
vytvořeny celkem čtyři nájemní byty.
Budova pivovaru a ostatní hospodářské budovy zůstaly v majetku státního statku a JZD Jiskra.
V průběhu 80. let přestali majitelé a uživatelé hospodářské objekty (pivovar, sýpky,
stodoly) využívat a ty stále více chátraly.
Budova zámečku sloužila svým účelům (OÚ, kulturní místnost, pamětní
síň J. V. Daneše) až do roku 1992, kdy
byl v rámci restitučních nároků bývalý velkostatek navrácen dědicům
a potomkům posledního právoplatného majitele Josefa Vinaře. Ti následně zámeček a další budovy prodali.
Současným majitelem budovy zámečku je ing. Petr Miškovský a v
objektu nyní probíhá rekonstrukce.

Ve druhé polovině 19. století se obec
Pavlov vcelku úspěšně rozrůstala, zatímco v roce 1836 zde bylo pouze
32 domů a žilo 200 obyvatel, v roce
1869 to bylo 39 domů s 291 obyvateli, a v roce 1890 tvořilo obec již
42 domů a žilo zde 338 obyvatel.
Pavlov patřil původně k městu Unhošti,
ale roku 1901 se stal samostatnou obcí.
Na přelomu 20. a 30. let 20. století dochází v obci (stejně tak jako v celém státě)
k hospodářskému rozvoji a modernizaci.
V roce 1929 byla pro obec zajištěna autobusová doprava linkami státních drah;
téhož roku došlo k elektrifikaci obce; v
roce 1934 byla zřízena železniční zastávka (denně tu zastavuje až 16 vlaků).
Lidem uhánějícím Pavlovem automobilem nejspíš zůstala v paměti jen budova
u hlavní a jediné křižovatky, natřená výrazně karmínovou barvou. V první polovině 90. let v ní byla restaurace se sálem,
po roce 1995 byla tato budova zrenovována a byla tu vinárna, pivnice a kulturní
sál pod společným názvem „Starý dvůr“.
V kulturním sále byly několikrát do roka
pořádány zábavy a plesy. Na podzim
roku 1998 byla však budova přestavěna
na noční klub a kabaret, a to bez stavebního povolení. Takže z podnikání sešlo.
V současné době poskytuje pohostinské služby v Pavlově jenom restaurace
Havránka a ač nedisponuje příliš velkým prostorem, tak i zde jsou pravidelně
pořádány společenské i sportovní akce.
A tak je dobře, zkrátka všude žijí lidé.
f.
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SDH Lysolaje
Ač bylo toto léto vyloženě tropické, nebo
právě proto, náš sbor rozhodně nezahálel. Na žádost našeho zřizovatele, MČ
Praha-Lysolaje, jsme po celé léto vytrvale kropili lysolajské ulice, abychom
je alespoň trochu zchladili, a tím vám
zpříjemnili letní dny. Vzhledem k tomu,
že teploty byly letos opravdu rekordní,
myslím, že tato činnost neunikla vaší
pozornosti a potěšila vás. Dále jsme k
udržení zeleně v Lysolajích přispěli častým zaléváním vysazených stromových
alejí, které by bez naší pomoci jistě bojovaly o přežití kvůli značnému suchu.
Nezapomněli jsme ani na preventivně
výchovnou činnost. Ve čtvrtek 19. 7.
jsme zavítali jako hosté na příměstský
tábor pořádaný Českým červeným kří- větve, které hrozily pádem na komužem, který byl určen dětem od 6 do 14 nikaci, jsme likvidovali v ulici Horolet. Zde jsme předvedli naši techniku a měřická, další potom v ulici Do Zátiší.
představili naši práci. Děti měly možnost vyzkoušet si zásahové obleky Akce Prahy 6 – 6 tlapek 2. 9. 2018
a helmy, což je naprosto uchvátilo. Již tradičně je na akci 6 tlapek pořádané Městskou částí Praha 6 možné
Likvidace bodavého hmyzu 3. 8. 2018 vidět, kromě velkého množství psů a
Horké léto sice bodavému hmyzu moc jejich páníčků, také nás s naší Scanií
nepřálo, ale i tak jsme vyjížděli k likvi- CAS 24. Zajišťujeme zde požární dozor
daci vosího hnízda. To se nacházelo
v chodníku budovy v ulici Sichrovského a bylo velké jako fotbalový míč.
K jeho odstranění jsme použili chemii
spolu s naším vysavačem na hmyz.
Větve hrozící pádem na komunikaci
S likvidací podobných událostí máme
značné zkušenosti a vždy je bereme
jako vítanou příležitost procvičit si
práci s motorovou pilou. Zlomené

Pokračování ze strany 3
Podařilo se nám získat dotaci na stezku
podél Lysolajského potoka navazující
na koupací biotop. Cílem bylo zpříjemnit průchod Lysolajským údolím, které
je plné aut, zároveň vyčistit svah podél
potoka a umožnit lidem užít si vodní
prvek při procházce. Vznikla zde krásná
mlatová stezka s kamennými tarasy od
biotopu podél potoka až k zastávce Žákovská. Poslední úsek v délce 100 m od
konce stezky až k přechodu k zastávce
MHD, který vede již podél silnice plánujeme dokončit tak, aby na stezku byl

Akce Prahy 6 - 6 tlapek

a navíc je to skvělá příležitost k prezentaci našeho sboru a naší techniky.
K vidění zde, kromě nás, byly soutěže a
hry pro malé i velké, ukázky kynologického výcviku Hasičského záchranného
sboru ČR s využitím vrtulníku Letecké
služby Policie ČR a ukázky služebního
výcviku psů Celní správy ČR. Počasí se
vydařilo, a tak měla akce velký úspěch.
Šárecký okruh 8. 9. 2018
Pravidelnými hosty jsme i na akci zvané
Šárecký okruh. Letos se jednalo již o 27.
ročník pochodu pro děti, organizovaného ZŠ Hanspaulka za podpory ÚMČ
Praha 6. My zde provádíme požární dozor a zároveň fungujeme jako jedno z
kontrolních stanovišť. I letos pořadatelům počasí přálo, a tak se akce zúčastnilo něco málo přes 150 dětí s rodiči.
Lukáš Zapletal, JSDH Lysolaje

čenou stezku plánujeme slavnostně
otevřít do konce měsíce října. O přesném termínu vás budeme informovat na
obecních vývěskách a na našich webových stránkách www.praha-lysolaje.cz.
Milí řidiči, začal nám nový školní rok.
Opětovně bychom vás chtěli požádat,
abyste respektovali průjezd Lysolajským údolím omezenou rychlostí 30
i bezpečný přístup přímo ze zastávky. km/h. Zároveň vás preventivně upoProstup územím naváže na schody na zorňujeme, že radary jsou v plném
stezku směrem k Zavážkám k již vytvo- provozu, měří rychlost a rozdávají se
řenému vyhlídkovému místu. Dokon- pokuty. Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Za humny
Oblíbený plácek před Husovým sborem
teď bude patřit oblíbenému spisovateli,
v Dejvicích vznikne park Petra Šabacha.
Ať už by si o tom spisovatel myslel cokoli,
nakonec rodina Petra Šabacha přikývla
na nápad pojmenovat po něm park na
bezejmenném náměstí před husitským
kostelem v Dejvicích. Lidé mu říkají
„U koní“, teď se možná budou dávat
schůzku na Šabašáku nebo Šabacháku.
Slavnostní akt přejmenování se odehrál v
neděli 16. září, rok po spisovatelově skonu.
S nápadem na pojmenování tohoto
místa po dejvickém spisovateli přišel režisér Jan Hřebejk, o několik dnů
později podali návrh na radnici i sousedé Petra Šabacha, spisovatel bydlel
nedaleko odtud, ve Wuchterlově ulici.
„Myslím, že tomu místu bude označení
park Petra Šabacha slušet, stejně jako
se k Petru Šabachovi hodí zrovna tohle
místo, kde mimochodem prožil velkou
část svého dospělého života,“ řekl místostarosta Jan Lacina, Šabachův kamarád a kolega ze zastupitelského klubu
STAN, který si vzal před rokem poměrně
komplikovaný proces pojmenování
parku na starosti. Po schválení místo-

Slavnostní odhalení Šabachova parku

pisnou komisí hlavního města s návrhem
Prahy 6 souhlasila i rada hlavního města.
Nyní bude prostor označen cedulí se
jménem Petra Šabacha, později by se zde
měla objevit i pamětní deska mistra pera.
Přejmenování místa na Šabachův park
nijak nezatíží ani Československou církev husitskou, tak ani obyvatele okolních domů. Pokud by se místo přejmenovalo například na náměstí Petra
Šabacha, doklady by se musely měnit,
takto jim zůstává adresa Wuchterlova

ulice a změna dokladů nebude třeba.“ ochrany prostředí Magistrátu hl.
m. Prahy a stály 1,4 milionu korun.
Stromovka má šťastné období – přibylo další dětské hřiště a nový od- Praha 6 ve spolupráci s Českou kodechový prostor. V Královské oboře morou architektů vyhlásila architekbyla dokončena stavba zcela nového tonickou soutěž na podobu seniordětského hřiště na dně bývalého ského centra, které má vzniknout v
rybníka. Návštěvníci mohou využí- usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí.
vat také nový, originálně řešený, od- Výsledky soutěže by měly být
dechový prostor nazvaný „Čítárna.“ známy v první polovině října.
V rámci rekonstrukce centrální části Chátrající usedlost v Šáreckém údolí je
parku Stromovka, která skončila v mi- poslední roky nevyužívaná a vyžaduje
nulém roce, bylo dětské hřiště přesu- rozsáhlou rekonstrukci. Účastníci sounuto na nové místo. Původní herní prvky těžní návrhy odevzdávali do konce září,
byly ve zcela nevyhovujícím technickém poté je vyhodnotí porota složená ze tří
stavu a nemělo tedy smysl je znovu po- zástupců městské části a čtyř architektů.
užít, proto bylo rozhodnuto o instalaci Náklady soutěže budou podle schvázcela nových originálních herních prvků, leného dokumentu asi 1,6 milionu koa to jak pro menší děti, tak i pro dospí- run. Z toho většina půjde na ceny pro
vající. Herní prvky jsou přizpůsobeny účastníky. Vítěz získá 625 000, druhé
pro různé věkové kategorie a předpo- místo 375 000 a třetí 250 000 korun.
kládanou zátěž v tomto nejvíce navště- Radnice chce v nevyužité budově a
vovaném pražském krajinářském parku. nově vzniklých menších domcích koVybavení hřiště zahrnuje mj. rotační lem ní vybudovat malometrážní byty
kladinu, balanční bloky, kolotoč, dětmi určené pro seniory v tíživé životní situvelmi oblíbenou velkou houpačku typu aci, kteří se o sebe zvládnou postarat.
váhy, skákací disky nebo houpací mísy Seniorské bydlení se sociální služpro nejmenší, vše v přírodním odstínu. bou, komunitním centrem i straV místě původního dětského vovacím provozem chce Praha 6 fihřiště nově vznikl oddechový nancovat sama s využitím dotací.
prostor nazvaný Čítárna s dře- Praha 6 dostala Šatovku do správy
právě pro sociální využití. Usedlost do
roku 2011 sloužila jako bytový dům,
v roce 2015 odešli poslední nájemci
nebytových prostor. Letos v březnu
pražští zastupitelé schválili změnu
funkčního využití budovy z čistě obytného na budovu veřejného vybavení.
V současné době prožívá tato část Šáreckého údolí rozsáhlé změny. Dlouho
zavřené koupaliště zcela zmizelo. Proti
koupališti byla rekonstruována usedlost
Duchoňská. Prostor mezi Šatovkou a další
Prostor Čítárna ve Stromovce usedlostí Rakařkou byl vymýcen, čímž se
odkrylo dezolátní pravé křídlo Rakařky.
věnými originálními lavicemi od aka- Prostor k výstavbě tedy je. Na začátku
demického sochaře Michala Sedláka. února usedlost v Šáreckém údolí na
Celý prostor je kompozičně doplněn vý- týden obsadila skupina squatterů,
sadbou nových stromů tak, aby zane- kteří chtěli upozornit na to, že je dům
dlouho bylo možné posedět v jejich stínu nevyužívaný. V usedlosti chtěli udělat
a kochat se třeba pohledem přes nové prostor pro setkávání lidí, kteří tvoří,
rybníky na Místodržitelský letohrádek. vzdělávají se a chtějí žít bez nutnosti
„Čítárna je nádherná originální ruční vlastnit, profitovat a generovat zisk.
práce a pevně věřím, že se stane Za obsazení usedlosti potvrdil pražský
jedním ze středobodů Stromovky,“ městský soud devíti squatterům trest
říká pražská radní Jana Plamínková. obecně prospěšných prací. Každý z nich
Veškeré práce zajišťoval Odbor podle rozsudku odpracuje 50 hodin. f.
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Mariánská pouť 2018
Letos slavíme v souvislosti s lysolajskou
Mariánskou poutí dvě výročí - 155 let
od vysvěcení naší kapličky a 12 let od
obnovení pěších poutí do Lysolaj. Jelikož je dvanáctka v lidské historii považována za ještě významnější číslo než
desítka (což dokazuje počet měsíců, hodin, apoštolů i stupňů plzeňského piva),
dovolím si alespoň v krátkosti uvést
pár zajímavostí z předešlých ročníků.
Za těch uplynulých dvanáct let se vystřídaly teploty od 10 do 27 stupňů
Celsia (ve dnech nejchladnějších jsme
podávali horkou Dolskou medovinu pro
zahřátí těla i ducha), mohutné srážky
střídalo slunečné počasí, střídali se i
celebranti mše svaté, kromě Svatomatějských farářů a kaplanů například
kardinál Dominik Duka nebo biskup
Karel Herbst, mezi poutníky zavítal i
tehdejší ministr Karel Schwarzenberg.
Vloni bylo pokřtěno první dítě v rámci
poutní mše, vystřídalo se několik zpěváků, varhaníků a dalších hráčů na různé
nástroje včetně violoncella, elektrické
kytary a bubnů. Během roku 2011 také
přibylo nové poutní zastavení - lysolajská Boží muka sochaře Štěpána Rattaye,
požehnaná pražským arcibiskupem.
Pro obveselení i poučení nejenom těch

nejmenších zahráli ti nejlepší herci,
loutkoherci, ba i kejklíři z našich širých
končin - Víťa Marčík, divadla Buchty a
Loutky, Koňmo či divadlo Kejklířské.
Letos přijeli René Krupanský a Kateřina
Táborská s Pohádkami z kouzelného
kabátu - a děti ve věku od pár měsíců
do … (netroufnu si odhadnout, dědečkové a babičky prominou) okouzleně
a soustředěně sledovaly například pohádku o chrabrém rytíři Kudličkovi Rybičkovi, který se prořezal na hrad zlého
lapky Zavíracího Špendlíka, věznícího
Duhovou Kuličku. Vše nakonec dobře
dopadlo, jak už to tak v pohádkách
chodí, a pokud půjde všechno dobře i v
našem světě, sejdeme se za rok opět u
kaple Panny Marie Bolestné v Houslích.
Petr Šoltys

PETANQUE CLUB LYSOLAJE
Členové pétanquového klubu Lysolaje ani v letošní sezóně nezaháleli.
Po zimních pravidelných trénincích
pod střechou Únětického pivovaru
se na jaře zúčastnili řady turnajů: s
mezinárodní účastí to byly například Centrope Maďarsko (Balaton
5. 5.); Centrope Česko (zámek Liblice
19. 5.) nebo VARS Cup (hrad Veveří
1. 9. 2018). Mezi tuzemskými akcemi navštívili opakovaně turnaje ve
Vědomicích, Loděnici a Lipníku. Za
významnou událost považujeme
také zastoupení na mistrovství České republiky jednotlivců (Vědomice
23. 6. 2018). Většinou jsme se umisťovali přibližně v polovině startovního
pole, což odpovídalo našemu nasazení podle bodových zisků, někdy
se zadařilo i lépe. Během června až
září jsme podle časových možností trénovali a hráli na hřišti pro pétanque v Lysolajích, které má velmi
kvalitní povrch – jeden z nejlepších
v Praze. Až se začne ochlazovat a
stmívat se bude ještě časněji, opět
se uchýlíme do krytých prostor v
Úněticích. Případným zájemcům
o tréninky a následnou hru je klub
stále otevřen. MUDr. Hana Bayerová

LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA
VIII. ROČNÍK
V neděli 7. října 2018 ve 14.00 hodin
Na louce na konci ulice DOLINA
Draky s sebou! Kdo nestihne vyrobit vlastního, může ho zakoupit na místě.
Soutěž o nejkrásnějšího
a nejvýše létajícího draka.

Všechny děti i s rodiči jsou vítány
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Zahradník roku 2018
Když jsme se v době dávno minulé zamýšleli nad výběrem termínu vhodného
pro konání již tradičních oslav babího
léta a doufali, že nám počasí bude v prvních zářijových dnech nakloněno, nikdo
netušil, že označení „babí“ rozhodně sedět nebude. Blankytně modrá obloha,
rtuť teploměru u třicítky a dámy v šatech
„na ramínka“ vypovídaly spíš o dovolené
v letovisku někde na jihu vprostřed léta
než o zářijovém víkendu v Pražské kotlině.
Sucho, které letošní léto provázelo, se
nijak nepodepsalo na kvalitě soutěžních
exemplářů. Poctivé pobíhání lysolajských pěstitelů s konví či hadicí po zahradě má jistě též velký podíl, pro slimáky
nepříznivé klima výpěstkům též přálo,
přesto obří dýně, šťavnaté melouny,
pestré květiny či marmelády, čalamády,
ovocné čaje a různé jiné dobroty z plodů
lysolajských zahrádek zasloužily obdiv. A
též diplomy a věcné ceny, pochopitelně.
Vítězka loňského ročníku, Zahradnice
roku 2017 Jana Zelenková předala putovní rýč letošním vítězům, manželům
Brettlovým za kompozici růže v dýni.
Sama tentokrát sice titul Zahradník roku
nevyhrála, ale získala jiné ocenění. Třetí
příčku obsadila Mirka Paďourová. Zahradnický dorost se nenechal zahanbit
a trojice malých zahrádkářů se mohla
těšit z drobných cen. Ačkoliv se letos
nesešlo tolik soutěžních koláčů jako v

V horkém počasí působila maličko nepatřičně slova náčelníka spolku lysolajských otužilců, … no ano, přes vysoké
předešlých letech, prvenství po zásluze teploty zažíváme opravdu poslední okaobhájila Petra Vondráková za koláč s mžiky letošního léta a za pár měsíců se
prozaicko-poetickým názvem Nebe v zima zeptá, co že jsme to vlastně dělali.
hubě. Pokud již bylo zdravého ovoce a Pár nadšených je povinno odpovědět:
sladkého dost, kdo chtěl, zaběhl si na připravovali se, mimo jiné, na první
klobásku a pivo do kelímku, spíše k po- zimní koupání. Nedá se nic dělat, za pár
slechu než k tanci v horkém dni hráli dnů se na obloze objeví draci lysolajjako vždy výborní Docenti a najednou ských dětí, a pak, chtě nechtě, už bude
byl podvečer a čas se rozloučit. Děti, ač opravdu zima. Sklízejte podzimní plody
nerady, opouštěly nedílnou součást do- svých zahrad, nakládejte, zavařujte, ryjte,
provodného programu, naše hasiče a kypřete a zalévejte, a hlavně, užívejte
jejich Scanii, aby se připravily na druhý vstřícnosti matky přírody, takový podden do školy. Den jako malovaný vytvo- zim jako letošní nemáme každý rok.
řil iluzi prázdnin bez povinností a dospělé na chvíli vrátil do času dovolených.
ÚMČ Praha-Lysolaje

11

Lysolajský zpravodaj 09 / 10

RECEPT NA KOLÁČ S RŮŽEMI
V rámci tradičního Zahradníka roku
je vyhlašována také kategorie o
nejlepší lysolajský koláč. Cenu poroty
obdržela paní Dana Kapitulčinová
se svým koláčem s jablečnými
růžemi. Recept již není žádným
tajemstvím. Vyzkoušejte ho i vy:
Koláč s jablečnými růžemi

6 lžic cukru
1 vanilkový cukr
kůra z poloviny bio citrónu
3 žloutky
450 ml mléka (použila jsem rostlinné
- sójové)
50 ml domácího ořechového likéru
(možno jakýkoli likér či víno)
Jablečné růže:
5 jablek
2 lžíce světlé zavařeniny (meruňková
či broskvová)
Nejprve připravíme těsto. Máslo
vyšleháme s cukrem, vejcem a
citrónovou kůrou. Přidáme mleté
ořechy či semínka a postupně
přidáme mouku. Vypracujeme těsto a
necháme chvíli odpočinout v lednici,
aby ztuhlo a nelepilo se při válení.

Těsto:
125 g změklého másla
70 g cukru moučka
1 vejce
kůra z poloviny bio citrónu (tzn.
chemicky neošetřeného)
100 g mletých ořechů či semínek
(použila jsem 50 g mletých lískových
ořechů a 50 g mletého lněného
semínka)
150 g hladké mouky (celozrnné)
Krém:
4 lžíce hladké mouky

Mezitím si připravíme krém. V
menším hrnci mícháme mouku s
oběma cukry a citrónovou kůrou.
Přidáme žloutky a trochu mléka a
rozšleháme. Přilijeme zbylé mléko
a likér. Hrnec se směsí postavíme na
větší hrnec s vodou a zahříváme na
sporáku za stálého míchání směsi
do zhoustnutí. Takto připravený
žloutkový krém necháme stranou
prochladnout (občas zamícháme,
aby
se
nevytvořil
škraloup).
Vyndáme těsto z lednice a na
pomoučeném válu ho rozválíme
do kulatého plátu silného zhruba
0,5 centimetru. Přeneseme do

vymazané
formy

a

a

vysypané

umačkáme

k

koláčové
okrajům

tak, aby byla forma pokrytá a
vznikl zhruba 2cm okraj. Těsto
lehce

propícháme

vidličkou

a

rozetřeme na něj zchladlý krém.
Nakonec si připravíme jablečné růže.
Jablka omyjeme a z každého jablka
odkrojíme dužinu ze 3 stran tak, aby
zůstal jen jádřinec. Z odkrojených
kousků jablek poté škrabkou na
brambory

kolmo

odkrajujeme

tenoučké plátky. Tyto plátky jednotlivě
stočíme do ruličky, zapichujeme jeden
po druhém do krému a postupně
tvoříme růže po celém povrchu.
Pokud se plátky jablek lámou, je
možné je zahřát zhruba na 10 vteřin
v mikrovlnce, aby šly lépe tvarovat.
Růže ještě lehce na povrchu potřeme
rozehřátou

zavařeninou.

Koláč

pečeme zhruba 35 minut na 180
stupňů. Nejlépe chutná druhý den
vychlazený z lednice. Množství v
receptu je akorát na formu o průměru
cca 30 cm. Poloviční dávka stačí
do formy o průměru cca 18 cm.
Dobrou chuť
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Údržba v Lysolajích
Údržba veřejného prostranství není
jen sekání trávy a hrabání sněhu
Naše městská část udržuje celoročně téměř 20 hektarů veřejné
zeleně, 3 hektary vodních ploch
a 20 kilometrů silnic a chodníků.
V současné době ÚMČ zaměstnává
dva zaměstnance údržby ve stálém
pracovním poměru, další dva pracovníci pracují v rámci veřejně prospěšných prací, v případě potřeby jsou k
dispozici ještě další lidé, připravení „na
objednávku“ vykonat zadanou práci.
V létě je hlavní náplní zejména údržba
veřejné zeleně - sekání trávy, zalévání
dřevin, pravidelná péče o stromy a keře.
Rizikové kácení či prořez vzrostlých
stromů provádějí zaměstnanci v součinnosti s SDH Lysolaje. Dřevo je následně
zpracováno štěpkováním. Městská část
zakoupila druhé vozidlo, ke kterému
byla pořízena i nádrž na vodu pro pravidelné letní zavlažování stromů a květin.

Samozřejmostí je čištění veřejných prostranství, chodníků a komunikací od
plevelů a náletových rostlin a dohled a
případný zásah při jakékoliv překážce na
toku Lysolajského potoka či čištění kašny.
Všichni pracovníci se den co den průběžně starají o pořádek na obou dětských hřištích, na petanquovém hřišti
včetně prostoru přírodní tělocvičny i
na workoutovém hřišti. U dětského
hřiště Na Vinici je přistavena i mobilní
toaleta, kde je pravidelně prováděn
úklid, kontrolováno dodržování hygienického režimu, na noc je zamykána.
V loňském roce byla revitalizována
hasičská nádrž, čímž přirozenou cestou vzniklo přírodní koupání s přilehlou pláží. V horkých dnech je návštěvnost vysoká, proto i do tohoto
prostoru byla umístěna mobilní toaleta, podléhající stejnému režimu.
Pro potřeby občanů městská část pravidelně od jara do podzimu přistavuje
každé pondělí kontejnery na BIO odpad. Tyto kontejnery je za poplatek
možné také po domluvě přistavit jednotlivým zájemcům. Na žádost ob-

Informace z nadace Dobrý anděl

Finanční pomoc pro rodiny s vážně
nemocným dítětem
42 rodin z Prahy 6 a dalších 504 z celé
Prahy již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny,
které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často
neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí lékaři
či sociální pracovníci přímo v nemocnici,
jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto
tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc

podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je
možné také pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými onemocněními
a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 548

čanů pracovníci údržby také po domluvě štěpkují pořezané stromy a keře.
V zimním období přibude k pravidelné
údržbě všech komunikací a chodníků
ještě odklízení sněhu a posyp, zabezpečení schůdnosti chodníků, schodů či
pravidelné odklízení černých skládek,
které se bohužel stále objevují, přestože magistrát hl.m. Prahy nechává
přistavovat velkoobjemové kontejnery a občané mají možnost svůj
odpad odevzdat ve sběrném dvoře.
Interaktivní mapu sběrných dvorů
a tříděného odpadu lze nalézt na
https://ksnko.praha.eu/map-bulky.
Zaměstnanci údržby se rovněž podílejí na přípravě lysolajských společenských akcí, jako jsou Slavnost květů,
Zahradník roku, Mariánská pouť, zajišťují každoroční zdárný průběh adventních akcí včetně instalování betlému.
Děkujeme všem, kterým není lhostejná čistota a pořádek v naší městské části, a sami se starají o okolí
svých nemovitostí, sekají trávu či odklízejí sníh z chodníku před svými
domy, čímž nám naši práci usnadňují.

rodin

z celé

České

republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s
takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat,
Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová
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Černá hodinka - termín upřesníme
Tradiční dušičková dílna v Lišce pro
rodiče s dětmi s divadlem a SvětýlkoMilé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, vou procházkou do Kaménky. Vstupné
připravujeme opět aktivity pro ma- 100 Kč na rodinu. Materiál na výrobu
minky s dětmi, můžete se těšit na v ceně. Konec akce cca v 19 hodin.
dopolední tvoření a zpívání, v češtině i angličtině s Aškou v pondělí. Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Jsem moc ráda, že po krátké pauze se Pokračujeme od 13. 9. 2018
opět začneme scházet dopoledne v ha- v ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
sičárně. Pokud chcete dostávat infor- Scházíme se každý čtvrtek večer od
mace o programu v Lišce pro nejmenší, 19:30 do 20:30 hod. Kruhové cvičení
stačí se spojit přes web nebo Facebook. je určené pro ženy i muže. Jedná se o
kombinaci aerobních a anaerobních
Příměstský tábor v Lišce s názvem aktivit, které posilují svaly, zpevňují
Tajemné kruhy byl plný tajemných tělo, zrychlují metabolismus a spalují
zážitků.
tuky. Kruhové cvičení vede k pevnému
Děti si užily pěkné slunečné dny konce a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak
prázdnin plné her, koupání a výletů. Sta- pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Cena
věli jsme mlýnky na potoce, vytvářeli 100 Kč/ osoba v případě jednorázové
vodní filtry, malovali a tiskli tašky, koupali platby. Cvičení vede Martina Průšová.
se, chodili na procházky, hráli divadlo a
vysvobodili zakletého pasáčka, který 300 Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro
let spal. Taky jsme našli poklad dávných děti od 4 do 7 let
obyvatel Lysolaj, který jsme si opravdu Cvičení bude pokračovat od října, krouvysloužili. Celé odpoledne jsme hledali, žek bude ve čtvrtek od 16:45 do 18:00
luštili a soutěžili, aby nám dávní bohové hodin v tělocvičně ZŠ. Děti při hodipředali klíče a prozradili, kde máme po- nách rozvíjejí své pohybové schopklad hledat. Skrytá místa v Lysolajích nosti. Běhají, skáčou, běhají slalom,
jsou temná a kdo ví, co nás čeká příště. štafetu, hrají míčové hry, válčí se žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují
Každopádně už teď se moc tě- princezny. Hrajeme si na zvířátka, závošíme na další dobrodružství. díme a rozvíjíme dětskou fantazii. Při-

Spolek Liška

Místní knihovna

ným knihám. V současné době probíhá
přechod z původního systému na nový
Otevřený integrovaný knihovní systém
Ačkoliv jsem zastáncem léta nikdy ne- Koha. Jen co se nám podaří proniknout
končícího, některé prosby zkrátka zů- do jeho tajů a provést katalogizaci, bustávají nevyslyšeny. Dny se povážlivě dete moci z pohodlí domova provádět
rychle zkracují a noční teploty už si veškeré úkony – vybírat, rezervovat,
pomaloučku žádají posezení u krbu. A
to si zase žádá dobrou knihu. Která je
snad tím jediným, co mně osobně činí
zimní období snesitelným. I na vyšších
místech, tedy v Městské knihovně, jsou
si vědomi nadcházejících dlouhých zimních večerů, dali nám proto právě v čas
do naší maličké knihovny k dispozici celých tři sta padesát naprosto neočtených
titulů z výměnného souboru a na mně je,
abych vás o tom informovala. Unikátní
klima knihovny má své kouzlo, ale ani
staromilec knihomol pokroku neunikne, prodlužovat zapůjčené tituly apod. Nazvláště když se jedná o změnu vedoucí štěstí to, co dělá m.j. knihovnu knihovke zjednodušení jeho přístupu k milova- nou – tedy osobní účast při odběru vy-

hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.
Lektorky
Marcela
Blažková
a
Andrea
Žitková
Kroužek Lišák pro děti od 6 do 12 let
Čtvrtek 14:00 – 15:30 hod. v ZŠ Járy
Cimrmana Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé děti od 6 do 12 let,
které mají rády přírodu, zvířata a rády
chodí do přírody. Součástí kroužku je
péče o ovce. Program zajišťuje Ábel
z.s. Lektor: Kamil Vaněk. Přihlášku
vyplňujte prosím na webu Lišky.
Jemná jóga se Soňou pro dospělé
úterý
19:30
20:30h
Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání
nové energie a harmonizaci těla i duše.
Hodiny jsou vedeny jemnou a citlivou
formou, cvičíme jednoduše a klidně.
Zpestřením jsou prvky her, které dodávají dynamiku a probouzejí spontánnost. Lekce jsou otevřené všem a
jsou vhodné i pro úplné začátečníky.
Sledujte kalendář, případné změny
v termínech budou oznamovány na
https://jogahrou.cz/ v Aktualitách.
Připravila: Marcela Blažková
w w w . m c - l i s k a . c z
Partnerem Spolku Liška Lysolaje je Městská část Praha Lysolaje

braných knížek, programy ještě dlouho
umět nebudou. A to je dobře. Zásadní
zjednodušení agendy ovšem přináší významnou úsporu času, který můžeme
věnovat např. organizaci doprovodných
akcí. Do budoucna se můžete těšit např.
na autorská čtení. Dalším nápadům
jsme nakloněni, neváhejte se o ně s
námi podělit, rádi pomůžeme s realizací.
Když jsme před lety přišli s nápadem vybudovat vesnickou knihovnu, byli jsme
jen sbírka nadšenců, kteří rádi čtou. Byl
to Petr Šabach, k němuž jsem chodila o
rady, u něhož jsem „brečela“ při zjištění,
že mít rád knížky prostě nestačí. Léta pomáhal, radil, při potížích svým nezaměnitelným způsobem vtipkoval a hlavně,
měl se mnou bezbřehou trpělivost. Nejen jako rádce, jako člověk a kamarád mi
už rok zatraceně chybí. Naše knihovna
nese jeho jméno. Tak si na něj vždycky,
když si půjdete půjčit knížku vzpomeňte.
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FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY MČ

ROZLOUČENÍ

Milé fotografky, milí fotografové!

Pondělí 8. 10. 2018

Z příspěvků na téma Letní rekordy, jež dora-

ZO Zavážky, horní ulice

Paní Henrietta Kudeříková zesnula
dne 9. 6. 2018 ve věku 88 let.

zily do redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujal

Pondělí 15. 10. 2018

snímek paní Aleny Macháčkové. Gratulujeme

ul. Květová

k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže
Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč
na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

Pondělí 22. 10. 2018
ul. Hřebenová u č. p. 181

Pan Stanislav Bendl zesnul
dne 27. 8. 2018 ve věku 87 let.
Pan Stanislav Sedláček zesnul
dne 1. 9. 2018 ve věku 83 let.
Paní Jaroslava Vondrová zesnula
dne 20. 9. 2018 ve věku 78 let.

Pondělí 29. 10. 2018
ul. Lysolajské údolí proti č. p. 62
Pondělí 5. 11. 2018
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou
Pondělí 12. 11. 2018
ZO V Háji
Pondělí 19. 11. 2018
ZO Zavážky, prostřední ulice
Pondělí 26. 11. 2018

Žili tady s námi. Uctěme jejich památku.

SOUKROMÁ INZERCE
Pronajmu garáž v ulici Sportovců v Lysolajích,
dlouhodobě. Cena dohodou. tel. 731200451

BIO KONTEJNER MHMP
Sobota 13. 10. 2018
ZO Zavážky, ul. Štěpnice

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115
Sobota 20. 10. 2018
ZO V Háji, ul. Poustka

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:
Až se zima zeptá

Fotografové

se

mohou

těšit

jako

vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč
na

fotoslužby

Fotografujte

a

Centra
své

snímky

FotoŠkoda.

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

Přistavení vždy od 13:00 do 16:00 hod.

VO KONTEJNERY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úterý 2. 10. 2018

Úterý 9. 10. 2018

ul. Dolina, otočka MHD

18:00 - 18:20
ul. Hřebenová u č. p. 16

přineste

na Úřad městské části Praha-Lysolaje či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.

Úterý 23. 10. 2018
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Úterý 13. 11. 2018
ul. Sídlištní u č. p. 245

18:40 - 19:00
křižovatka Žákovská x Starodvorská

Čtvrtek 8. 11. 2018
18:00 - 18:20
ul. Hřebenová u č. p. 16
18:40 - 19:00

Přistavení vždy od 14:00 do 18:00 hod.

křižovatka Žákovská x Starodvorská
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TULIPÁNY PRO OBČANY
Naskytla se příležitost

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ORDINACE

milovníkům tulipánů.

GY

Městká část se rozhodla opět nabídnout občanům cibulky tulipánů zdarma pro vysázení do
jejich předzahrádek. Cibulky těchto jarních

Kompletnì vybavená novými pøístroji.

Komp

Máme smlouvy s pojišovnami:

Mám

VZP, OZP, Vojenská a Ministerstva.

VZP,

Nevybíráme žádné roèní ani vstupní poplatky.

Nevyb

Pro tìhotné maminky nabízíme kardiotokografické

Pro tì

vyšetøení od 36. týdne a 4D ultrazvukové vyšetøení.

vyšetø

Ordinaèní hod.: Po, Út, Èt a Pá 7.30 - 14.00, St 12.00 - 20.00

Ordin

Adresa: Poliklinika

Adres

květin v „dárkovém“ balení si můžete vyzvednout na ÚMČ Praha-Lysolaje v úřední dny.
Přijďtě všichni, ať se na jaře rozkvetlé tulipány
stanou společným znakem nás Lysolajských.

Vítìzné nám. 9, Praha 6
3.patro
tel.: 224 311 210 a 736 677 786

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává: Úřad městské části
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00
Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233
920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,
www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 26. 11. 2018 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 12. 11. 2018
periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce.
Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6,
www.falon.cz

VIZITKY, LETÁKY
PLAKÁTY, BANNERY
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

N O V Ý F O T O A P A R ÁT
MIRRORLESS
V E F O R M ÁT U
KINOFILMU

• Full frame CSC (bezzrcadlovka) se snímačem o rozlišení 45,7 Mpx
• Vestavěná 5 osá stabilizace se zkrácením času závěrky až o přibližně 5 EV
• Robustnost a odolnost proti prachu a kapající vodě

od 88 490 Kč

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz

