LYSOLAJSKÝ
ZPRAVODAJ
Dvouměsíčník MČ Praha-Lysolaje						
Vážení přátelé,
zdravím vás v tento předvánoční čas.
Letošní podzim byl nezvykle dlouhý se
spoustou slunečných a teplých dní. Pomalé zbarvování lysolajské zeleně tak
pro nás bylo každodenní nádhernou podívanou. Lysolaje v září zažily velkou
slávu v podobě oslav 80. výročí otevření
naší základní školy, říjnové dny následně vyplnily komunální volby do místního i pražského zastupitelstva. Potěšila
mě nadprůměrná volební účast 56 %, i
přesto, že byla registrována pouze jedna
kandidátní listina do místního zastupitelstva. Dík patří vám všem, kteří jste přišli
a dali důvěru novému vedení lysolajské
radnice i podpořili mojí kandidaturu do
zastupitelstva hlavního města v barvách
Trojkoalice, která tak v Lysolajích získala
téměř 40 % všech vašich hlasů. I díky vám

se tak stali pražskými zastupiteli dva blízcí kolegové starostové, Jana Plamínková
ze Slivence a Miloš Růžička z Ďáblic,
kteří nám pomohou při zlepšování financování malých městských částí a budou
nám oporou při prosazování lysolajských
projektů na úrovni hlavního města. Zanedlouho začneme s přípravou rozpočtu na
příští rok. Vaše náměty jsou samozřejmě
vítány. Rozpočet městské části musí vycházet ze schváleného rozpočtu hlavního
města, který bude schvalovat již nově
zvolená politická reprezentace Prahy.
Pevně věřím, že již pro příští rok dojde ke změně způsobu financování
městských částí a Lysolaje tak získají do rozpočtu mnohem vyšší příjmy
na financování plánovaných projektů.
Rok opět utekl jako voda. Ačkoliv počasí na to stále ještě moc nevypadá, máme
tu začátek zimy a s ním i adventní čas.

11-12/2014
Ten v Lysolajích v neděli odstartovala
oblíbená vánoční dílna. Následující neděli 30. listopadu nás čeká tradiční rozsvěcení vánočního stromu a společné setkání u betlému, který se letos rozšíří o
další nové sochy od Milana Váchy. Jistě
si každý z vás vybere z bohatého adventního programu, který jsme pro vás opět
připravili. Kompletní přehled naleznete
na straně 15 Lysolajského zpravodaje.
Dovolte mi, abych vám jménem celého zastupitelstva i všech zaměstnanců
úřadu naší městské části popřál klidný předvánoční čas, příjemné svátky v kruhu rodiny a vašich blízkých a
do nového roku pevné zdraví, hodně
dobré nálady a osobní spokojenosti.

Nové figury lysolajského betlému								

Ing. Petr Hlubuček
starosta

Foto: Ing. Petr Hlubuček
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LYSOLAJSKÝ PODZIM PLNÝ BAREV

Momentka z fotbalového derby Lysolaje - Suchdol

Co drak, to originál

Občanská povinnost splněna . . .

. . . práce volební komise začíná

Impozantní pomocníci městské policie

Fotograf Libor Vaicenbacher líčí zážitky ze svých cest

Tvořívé vánoční ruce

Práce v ateliéru akad. soch. Milana Váchy vrcholí

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ			

Zprávy z radnice
• Dne 5. listopadu 2014 zasedalo poprvé nově zvolené Zastupitelstvo městské části Praha-Lysolaje.
Díky důvěře, kterou jste mi projevili budu
i nádále starostou naší městské části.
• Vzhledem k tomu, jak se rozvíjí naše
městská část a s tím spojenou rozsáhlou agendou, budou v tomto vo
lebním období vykonávat funkci zá
stupce starosty MUDr. Marie Štědrá
a nově také Ing. Dana Malečková.
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turní komise (předsedkyně Michaela Cí zákona, což znamená, že si zde plní posařová, členové Milada Komárková, Len vinnou školní docházku a dochází pouze
ka Pavlisová, Ing. Pavlína Kadlecová). na zkoušky. V současné době je jich ve
škole zapsáno 136. Díky dobré spoluprá• Ve své činnosti dále pokračují komise ci s oběma zahraničními školami narůsvykonávající státní správu, tedy Komi tá zájem o přijetí do ZŠ Járy Cimrmana
se přestupková (předsedkyně Mgr. Iveta Lysolaje ze strany dalších rodičů žáků
Maršová, členové Václav Bradáč a Jiří těchto škol. Požadované navýšení rejstCvrček) a Povodňová komise (předseda říkové kapacity je tedy vázáno zejména
Ing. Petr Hlubuček, členové MUDr. Ma na žáky vzdělávané podle výše uvedenérie Štědrá, Lucie Dolejší, Lukáš Zapletal). ho paragrafu Školského zákona a nedojde k navyšování fyzické kapacity školy.
• Byla schválena pravidla rozpočtové
ho provizoria s účinností od 1. 1. 2015. • Podařilo se nám získat grant v rám
ci programu Tchajpejské hospodářské
• Proběhlo předání komunikace Poustka a kulturní kanceláře v Praze ve výši
v úseku mezi ulicemi Sportovců a Staro 8 000 amerických dolarů na pořízení 20
dvorská společnosti Strabag, a.s., která ks počítačových tabletů pro výuku žáků
vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje.
Pokud vše půjde podle plánu a bude nám
přát počasí, tak by mělo být do Vánoc ho- • TJ Sokol Lysolaje byla poskytnutovo. Bude následovat rekonstrukce pěší ta účelová neinvestiční dotace ve výši
30 000,- Kč na pronájem fotbalového
hřiště ČZU pro domácí zápasy odehra
né v roce 2014 v rámci III. pražské třídy.

Zcela novými tvářemi mezi naši
mi zastupiteli jsou Ing. Jan Pravda, Lukáš Zapletal a Ing. Miloš Šimon. Představení všech zvolených
zástupců přinášíme na stranách 8 a 9. spojnice mezi ulicí Květovou a požární
nádrží, příjezd k bytovému domu v Síd• Byly zřízeny dva pětičlenné výbory - kon lištní ulici. V březnu pak začneme konečtrolní a finanční. Do čela Finančního výbo ně rekonstruovat samotnou ulici Sídlištní.
ru byl zvolen Ing. Miloš Šimon a členy se Půjde o náročnou rekonstrukci, a to přestali Ing. Jiří Karvánek, Ivana Majerová, devším z hlediska požadavku zachování
Ing. Michal Pullmann a Jana Dolejšová. alespoň částečného provozu. Pokusíme
Předsedou Kontrolního výboru byl se vždy ponechat alespoň omezený průzvolen Lukáš Zapletal a členy Mi jezd komunikací Sídlištní. Né vždy to
chaela Císařová, Lucie Dolejší, Iva však bude možné. Pravděpodobně dojde
na Majerová a Ing. Eva Matyášová. na určitou dobu i k omezení obslužnosti MHD. Žádám vás tedy o shovívavost
•
Starostou
byly
také
zří na dobu této rekonstrukce. Věřím, že i
zeny
následující
komise: přes tyto drobné útrapy bude výsledek
Komise životního prostředí (předsedkyně stát za to. Pro zvýšení bezpečnosti jsme
Lucie Dolejší, členové Ing. Jiří Karvánek dodatečně na komunikaci naplánovali
a Lucie Zapletalová), Školská komise dva zpomalovací retardéry a po dohodě
(předseda Ing. Jan Pravda, členové Lucie s ČZU také novou zastávku na protilehZapletalová, Milada Komárková, Mgr. lé straně k současné zastávce „Sídlištní“.
Kateřina Hartlová), Sociální, zdravotní a
bytová komise (předsedkyně MUDr. Ma • ZMČ odsouhlasilo ZŠ Járy Cimrmana
rie Štědrá, členové Jindřich Pánek, Mgr. Lysolaje navýšení rejstříkové kapaciPetr Šůcha), Komise vnitřní kontroly ty ze současných 400 žáků na 450 žáků.
(předseda Ing. Jiří Karvánek, členové Iva Velká část žáků se fyzicky neúčastní pra
na Majerová, Lucie Dolejší), Stavební ko videlné výuky, neboť se jedná o studenty
mise (předsedkyně Ing. Dana Malečková, zahraničních škol Riverside School a Inčlenové Nataša Horáčková, Ing. Tomáš ternational School of Prague, kteří jsou v
Kroupa, akad. arch. Tomáš Turek) a Kul naší škole vzděláváni dle §38 Školského

• Na konci léta se opět důrazně připomněl
kontroverzní záměr rozšíření letiště v Praze-Ruzyni o novou paralelní dráhu. Naše
městská část se záměrem nesouhlasí a v
srpnu podala společně s dalšími městskými částmi podnět na přezkum stanoviska
EIA vydaného v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Končící Zastupitelstvo HMP přes velký nesouhlas mnoha
dotčených městských částí i občanských
sdružení nakonec v záři rozhodlo o aktualizaci Zásad územního rozvoje. Tento
dokument zahrnuje také výstavbu paralelní dráhy v Ruzyni a výstavbu dálničního
okruhu středem MČ Praha-Suchdol. Tyto
výstavby by přinesly výrazné zhoršení ži
votního prostředí v našem okolí. Lysolaje
se tak nyní připojí společně se Suchdolem
a dalšími městskými částmi k žalobě na
soudní zrušení těchto Zásad územního
rozvoje. Věříme, že soud vyhoví oprávněným připomínkám městských částí, občanských sdružení i jednotlivých obyvatel.
O dalším vývoji vás budeme informovat.
• V ateliéru akad. soch. Milana Váchy
touto dobou vznikají tři nové posta
vy do lysolajského betlému, který bude
instalován stejně jako v loňském roce
v prostor před samoobsluhou a bude
součástí 1. adventní neděle a slavnost
ního rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne 30. 11. 2014 od 16:00 hodin.
Ing. Petr Hlubuček - starosta
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Zprávy ze školy

ci a děvčata se navzájem poznávali na ho kola kluci sice nepostoupili, ale přesto
zážitkovém kurzu na Levém Hradci. si turnaj užili a výsledky brali sportovně.
Řečeno s Járou Cimrmanem : ,,Nepochvá• Sedmáci se znají, ale získávali nové zku- líme-li se sami, nikdo to za nás neudělá.“
šenosti s angličtinou na zážitkovém kurzu
v Živci u Písku. V malých skupinách čtyři • Žáci naší školy jsou aktivní i v matemadny intenzivně komunikovali s rodilými tice. Školního kola matematické olympimluvčími. Děkujeme ÚMČ Praha-Lyso- ády se účastnilo devět dětí z 5. – 9. třídy.
laje a MÚ Horoměřice za finanční podporu této akce. Autentická zkušenost s ang- • Svou angličtinu
obohatili i deličtinou tak byla umožněna všem dětem. váťáci. V rámci předmětu anglická konverzace si vyslechli vyprávění
studentky Giovanny Perez z Brazílie. GiNahlédli jste někdy odpoledne na
ovanna pohovořila o své vlasti a porovnáškolní zahradu? Pokud ano, nejspíš
vala život doma se zkušenostmi z Čech.
by vás napadlo – „ve škole je pořád veselo“ nebo „stále se něco děje“.
• Po intelektuální námaze je příjemné
Děti nad školním životem asi takto nepřečerpat zážitky i ve vnímání krásna. Demýšlí, ale vypadá to, že jsou spokojené.
váťáci navštívili výstavu největší mezinárodní přehlídky designu a módy ve
• Prvňáčci už jsou zkušení školáci. Kromě
střední Evropě - „Designblok 2014“.
čtení, psaní a počítání se během září a října
učili společně přecházet ulici a pohybovat
se s celou třídou po chodníku nejen v okolí školy. Zasvěcené informace o správném
chování účastníka silničního provozu dětem předával pan strážník Bumbálek.
• Děti z 2. třídy navštívily ve studiu
Alfa interaktivní představení „Tátové a mámy musí tu být s námi“. Název sám je dostatečně výmluvný.
• Třeťáci začínají mít starosti s vyjmenovanými slovy, ale nic jim to neubírá na energii a dobré náladě. Ve spolupráci s občanským sdružením Ábel
sklidili brambory ze „svého“ políčka.
• Čtvrťáci si zvykají
měty – vlastivědu
připravují projekty
mi tématy a učí se

na nové předa přírodovědu,
se zeměpisný• Dějepisné učivo je ideální vstřebáje prezentovat.
vat na historicky významných místech.
Sedmáci se vypravili poznávat nejen
• Páťáci – kromě svých studijních povinbarokní sloh do Břevnovského kláštera.
ností - rovněž sklízeli svou úrodu brambor.
• Výběr chlapců z 8. a 9. třídy se zúčastnil
• V 6. třídě se vždy obmění kolektiv.
turnaje v minikopané na hřišti SK Aritma
Některé děti odejdou na gymnázium,
Praha. Do turnaje v kategorii starších žáků
některé přijdou z okolních obcí. Kluse zapojilo celkem 15 škol. Do finálové-

• Anglosaský svět se nám přibližuje nejen jazykem, ale i některými zvyklostmi.
Děti velmi rády přejaly obyčej pořádat
halloweenské zábavy. 22.10. oslavili žáci
5. - 8. třídy Halloween v naší tělocvičně.
Účastnili se i dva zahraniční hosté: Alex
Hedlunc z USA a Giovanna Perez z Brazílie. Žáci z povinně volitelné konverzace si
připravili hry v angličtině, Marcel Brouk
ze 7. třídy připravil diskotéku. Děti tančily, bavily se a soutěžily o nejlepší masku.
Menším dětem uspořádaly oslavu
Halloweenu paní učitelky v družině. Děti si společně vyzdobily třídu,
přinesly si dobrůtky a veselily se v
maskách stejně jako starší spolužáci.
Učíme se, bavíme se a užíváme si zatím příjemný podzim.
Pěkné a slunné dny přejeme všem.
Jaroslava Mikolášová
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Za humny
• Novým senátorem za Prahu 1, 7, Bubeneč, Střešovice, Sedlec a Suchdol
se stal bývalý rektor UK Václav Hampl, kandidát KDU-ČSL. Porazil dosavadního senátora a ředitele pražské
záchranky Zdeňka Schwarze (ODS).

napsala australská spisovatelka Donna
Williams, která je sama autistkou.
Režie se ujal Jiří Havelka, je to po Černé díře a Welzelovi jeho třetí práce v DD.
Premiéra bude koncem prosince, diváci
uvidí Simonu Babčákovou, Janu Holcovou, Báru Polákovou, Veroniku Kubařo• Praha nechá zpevnit nestabilní svah vou, Jardu Plesla a Davida Novotného.
nad historickou budovou Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Jde o svah, který • Loni na jaře byl zrušen antikvariát v
se před třemi lety sesunul. Cena – dva a Zelené ulici vedle Dejvického divadla.
půl milionu korun. Radní před nedávnem Prostor dostalo k užívání divadlo, vznikla
také rozhodli o opravě samotné historic- tu jakási druhá, aleternativní scéna. „Proké budovy restaurace, která léta chátrá. stor dostanou herci, aby se zde předvedPůda se ve Stromovce v minulosti sesunula li v menších inscenacích, v malých forněkolikrát, v roce 2008 dvakrát kvůli vý- mách, ale není určen jen pro herce DD.
stavbě tunelu Blanka. Země se tehdy pro- Je to místo pro různé aktivity, třeba výpadla nedaleko od Šlechtovy restaurace. stavy,“ řekl nový umělecký šéf DD MiSesuv podmáčené zeminy nad budovou chal Vajdička (na snímku). Přes den tu
ale podle odborníků se stavbou Blanky bude nekuřácká kavárna. Aktuální výstanesouvisel. Praha tehdy nechala svah pro- vou je expozice skic Jana Vlčka „Z hovizorně zajistit a postavit opěrnou zídku. telu do díry“. Vlček je totiž mj. autorem
Vybraná firma má nyní zajistit definitivní staveb televizního seriálu Čtvrtá hvězda
zpevnění a navíc i úpravu zeleně na kopci. a Krobotova filmu Díra u Hanušovic.
Rekonstrukce památkově chráněné budovy v Královské oboře by měla po letech
průtahů začít v příštím roce. Praha chystá výběrové řízení za 100 až 120 milionů
korun. Oprava byla v minulosti několikrát odložena, naposledy loni. Projekt za
čtvrt miliardy byl podle náměstka Václava Novotného (TOP 09) předražený.
Budova Šlechtovy restaurace, dříve
známá pod jménem Královská dvorana
nebo také Dolní lusthaus, je kulturní paMichal Vajdička
mátkou. Jméno nese po posledních ná- • Praha 6 ve spolupráci s fotografem Míjemcích, Antonínu a Václavu Šlechtovi. lou Křížkem připravila ve Skleněném
Byla postavena v letech 1688-92, objekt paláci výstavu, která přibližuje jedenáct
byl rozšířen roku 1855. V roce 1978 a kapliček (a jednu v rozvalinách) na staré
o dva roky později budova vyhořela, poutní cestě z Lorety do kláštera v Hájku.
poničila ji také povodeň v roce 2002.
• Na třídě Jugoslávských partyzánů vznikl nový obchod a nová vinárna. V místech někdejšího Kodaku je Dejvický
koloniál, kde lze koupit výborné pečivo,
sušené ovoce, džusy, čaje atp. V čísle 34
je pak Vinárna U zeleného mnicha. Tady
pořídíte stáčená vína z Velkopavlovické oblasti, za mírný obolus 22 korun za
dvě deci se můžete občerstvit i na místě.
Budova Šlechtovy restaurace
• Dejvické divadlo zkouší novou hru
s názvem Donna. Inscenace se snaží
přiblížit svět autisty, vychází z autobiografické knihy Nikdo nikde, kterou

• Šokující verdikt dostali od Nejvyššího
soudu ČR dva bývalí pokladníci České
pošty - Helena Baudyšová a Karel Molodčenko. Brněnský senát odmítl jejich dovolání a zmařil tak jejich naději na zvrá-

cení pravomocného verdiktu pražského
městského soudu z loňského dubna, podle něhož mají svému bývalému zaměstnavateli zaplatit jako náhradu škody po
milionu korun (kvůli úrokům už jsou ale
tyto částky zhruba dvojnásobné). Přitom
Baudyšová je důchodkyní s důchodem 12
tisíc korun a nemá šanci škodu nahradit.
Odsouzení pracovali na poště v Dejvicích, odkud tři stále neusvědčení lupiči
31. října 1997 odnesli 28,5 milionu korun.
• Vernisáží výstavy Petra Nikla „Švábení“ se v říjnu znovu otevřela veřejnosti
Pelléova vila. Až do ledna zde návštěvníci mohou spatřit originální tvorbu tohoto multimediálního umělce z Prahy
6, doprovázenou výtvarnými workshopy pro děti a doprovodnými koncerty.
Práci s robotickými brouky, kteří vytvářejí vlastní umělecká díla, předvedl autor
během samotné vernisáže. Prozradil, že
dílo vzniká kolem šesti hodin a že on sám
je pouhým „koučem“, který dohlíží nad
vlastní tvorbou robošvábů. Petr Nikl k

Petr Nikl
tomu říká: „Zásadním principem projektu
Švábení je potlačení vlastní autorské vůle
ve prospěch vznikání svobodných a obsahově zcela vyvázaných kreseb, zaznamenávajících spontánní energické krajiny.“
Také návštěvníci si sami vyzkoušeli, jak
nenápadný robošváb pohybem v pigmentu maluje a obdivovali velkoformátové
„švábí“ kresby, které v průběhu výstavy
vznikají, a umělec jimi nahrazuje starší díla. Veřejnosti se Petr Nikl současně
představuje jako muzikant. Již během
vernisáže se zapojil do koncertu Zapomenutého orchestru vedeného Jaroslavem
Kořánem. Celkem 15 hudebníků improvizovalo na „švábí“ témata. Ve Ville
Pellé je umělec přítomen každý čtvrtek
odpoledne, od 18:30 pak začínají pravidelné koncerty a představení, v nichž
účinkuje se svými uměleckými kolegy.
Pokračování na straně 12.

6

									

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Klášter mnišek Kazatelského řádu
Debora
Zajímavý příběh, v němž žena vyzraje na
statečného vojevůdce, najdeme ve čtvrté
a páté kapitole knihy Soudců. Vlastně v
něm vystupují ženy hned dvě. Postavení
ženy ve společnosti v té době bylo výrazně odlišné od dnešní doby. Bible se přesto
zmiňuje o různých ženách, které měly v
životě vyvoleného lidu velký význam.
Debora, jejíž jméno v překladu znamená včela, je nazývána dokonce prorokyní, tedy osobou, která lidem přednášela
Boží výroky. Je jedinou ženou v řadě
tzv. soudců, kteří vedli Boží lid v předkrálovské době. V boji proti nepřátelům
sice nebyla vojevůdkyní, přesto se válečného tažení zúčastnila, protože povolaný vojevůdce ji chtěl mít nablízku jako

oporu. Když došlo k rozhodující bitvě a
nepřátelské vojsko bylo poraženo, jeho
velitel se dal na útěk. A tehdy zasáhla
další žena, jak ostatně dříve prorokovala
Debora, a udatného válečníka přemohla obyčejným stanovým kolíkem. Ne
vždy jsou nutné sofistikované metody…
K poměrně dramatickému popisu události patří také tzv. Debořina píseň, poetická
skladba, která je zajímavá tím, že patří k
nejstarším dochovaným biblickým textům.
(pro
osobní
četbu:
Sd
4-5)
sestra Marie

TIP NA VÝLET

aby se ujali správy země. Vězňové byli
osvobozeni 7. května 1945 během Pražského povstání.
V době socialismu zde sídlil národní podnik Tesla – vakuová technika a zámek
chátral. Po roce 1989 objekt zakoupila
baptistická církev, která zde zřídila Mezinárodní baptistický teologický seminář.
Osada Jenerálka čítá asi 40 domů, nemá
však status místní části ani samostatnou
řadu čísel popisných. Původně se nacházela v katastru Nebušic, v roce 1960 byla
připojena k Dejvicím a tudíž k Praze jako
takové.

Jenerálka
Jenerálka patří k místům s nejstarším
osídlením na území Prahy. Jde o největší a nejslavnější pražskou paleolitickou
lokalitu: nálezy z mladšího paleolitu v
Baráčkově cihelně (též Stará Jenerálka)
dokládají velké a dlouhodobě užívané sídliště „lovců mamutů“. Jsou známy již od
19. století, těžbu zde sledovali a výzkumy prováděli Antonín Frič, G. C. Laube a
zejména Jan Nepomuk Woldřich, později
Josef Antonín Jíra. Odehrává se zde i část
Štorchova románu Lovci mamutů.
Od raného středověku kolem Jenerálky
vedla důležitá komunikace směřující od
Prahy dále na sever. Bývalý hospodářský
dvůr se zahradou pochází zřejmě z konce 18. století. Díky neobarokní přestavbě
získal objekt zámecký ráz. Název pochází od slova generál s ohledem na to, že v
zámku ve 2. polovině 18. století údajně
sídlila část rakouského generálního štábu.
V roce 1922 koupila Jenerálku kancelář
československých legií a Podpůrného
fondu legionářského a z Jenerálky se tak
stal domov legionářů-invalidů. Po atentátu na Reinharda Heydricha byla Jenerálka přeměněna na dětský domov s tvrdým
režimem pro 46 dětí, jejichž rodiče byli
popraveni nebo skončili v koncentračních
táborech. 14. dubna 1944 byly tyto děti
odvezeny do internačního tábora Svatobořice na jižní Moravě. Karl Hermann
Frank na Jenerálce ke konci války shromáždil vězněné politiky, po kterých chtěl,

topadu) se při nedělních bohoslužbách
budou zpívat tradiční české rorátní zpěvy.
Vánoční bohoslužby: dne 24. 12. na
Štědrý den, večer ve 22:00 „půlnoční“
mše sv. ze slavnosti Narození Páně. 25.
12. slavnost Narození Páně, mše sv. v
8:00, dále v oktávu vánočním ve dnech
26. 12. až 1. 1. mše sv. vždy v 8:00.
Srdečně zveme.

Bohoslužby
v
klášterní
kapli
Znovu chceme pozvat všechny na bohoslužby do naší klášterní kaple. V
adventě (letos začíná v neděli 30. lis-

Zámek Jenerálka
Ústředním objektem obce je kostel sv.
Jana Nepomuckého, zvaný V trníčku. Na
místě byl nejdříve v roce 1680 zřízen morový hřbitov pro Dejvice a okolí. Na počátku 18. století byla tu zřízena kaple se
sochou Jana Nepomuckého, po další morové ráně v roce 1713 byl hřbitov rozšířen
a na místě kaple v duchu baroka postaven současný kostelík. Dnes slouží jako
kaple. Hřbitov byl používán k pohřbům
farníků z Nebušic a Střešovic, zrušen byl

na přelomu 19. a 20. století. Pod Jenerálkou, na toku Šáreckého potoka se nachází
Dubový rybník (Dubák) a Dubový mlýn.
Mlýn je doložen v pramenech ku konci
16. století jako majetek strahovských premonstrátů, ale založen byl pravděpodobně již v 15. století. Roku 1688 se na mlýn
přiženil Pavel Mysliveček, děd slavného
hudebního skladatele Josefa Myslivečka.
Mlýn koupil a rodina jej držela skoro celé
století. V první polovině 19. století objekt
krátce po sobě třikrát vyhořel a roku 1860
přestal fungovat jako mlýn. Od té doby
zde vznikaly různé výroby jako slévárna,
kovárna, truhlárna. V roce 1919 zde Václav Skokan zřídil výrobnu topných zařízení a radiátorů. O 10 let později se ale
továrna dostala do finančních problémů
a výroba byla zlikvidována. V roce 1940
koupil Dubový mlýn od Živnobanky továrník Jindřich Jelínek, nechal objekt rozšířit a zřídil zde farmu pro chov domácího
zvířectva a drůbeže, v pařeništích pěstoval žampiony a lanýže. Po válce, když
měl podnik 120 zaměstnanců, byl zestátněn. Jelínek se stal národním správcem,
ale záhy raději utekl do Kanady. Dubový
mlýn převzal n.p. Korek Klášterec n. Ohří
a začal zde vyrábět zátky a hliníkové uzávěry. Výroba zanikla do roku 1980. Dubový mlýn je dnes v soukromých rukách.
Na Jenerálce byly dvě známé zahradní restaurace, ta jedna v budově B náležející k
zámečku. Fungovala prý od roku 1729 do
roku 1957. U odbočky do Nebušic stávala
pak Vorlíčkova restaurace Pod skálou.
fefík
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Navržená studie dostavby Základní školy
Járy Cimrmana Lysolaje
hřištěm Lištička. Díky nové nástavbě nad
současnou tělocvičnou vzniknou v jižní
části dvě nové učebny s kabinetem. Jednou z nich bude specializovaná třída na
výuku chemie a fyziky a druhou bude
učebna výtvarné výchovy, která bude přemístěna ze současného umístění v přízemí hlavní budovy. To na uvolněném místě
umožní vznik nových moderních šaten.
V západní části vzniknou díky adaptaci přízemí čtyři samostatné třídy školní
družiny. Učebna v přízemí je napojena
na zpevněnou plochu atria s přírodním
amfiteátrem. Takto vzniklý víceúčelový
prostor nabízí využití nejen pro potřeby
školních dětí. Nezávislý provoz školní
Celkový pohled na plánovanou dostavbu ze severozápadní strany
družiny bude zajištěn přístavbou schoPůvodní budova základní školy z roku pohybová plocha na školním dvoře v při- diště a zázemí. Na první pohled zásadní
1934 prošla za svou existenci několika rozeném sousedství s oblíbeným dětským změnou pak bude v severní části nový
stavebními úpravami, poplatnými aktuálním nárokům. K těm největším patřilo
zřízení školní kuchyně a její nedávná rekonstrukce, přístavba šaten tělocvičny a
naposledy půdní vestavba z roku 2012.
Ani tyto úpravy však již v současné době
nesplňují vysoké provozní nároky.
Výběrové řízení na zhotovitele studie a
projektové dokumentace dostavby školy
proběhlo v červnu tohoto roku a vítězem
se stal s nejnižší nabídkou Progres Atelier.
Díky konceptu stavět nad již zastavěným
půdorysem nedojde k radikálnímu zásahu do stávající školní zahrady (která m.j.
sbírá ocenění a obdiv), ba naopak, díky Víceúčelové atrium
architektonickému řešení vznikne nová

hlavní vstup do budovy školy.
Z uvedeného vyplývá, že nová podoba
Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje
bude splňovat jak náročné požadavky,
vyplývající ze stále větších nároků kapacitních, tak hledisko estetické i funkční.
Citlivá kompozice historické budovy s
moderními prvky zasazená do klidného prostředí udržované zahrady, v těsné
blízkosti nového parku, jistě přispěje i ke
komfortu vzdělávání žáků v Lysolajích.
Pevně věříme, že se nám podaří získat finanční prostředky na realizaci již v blízké
budoucnosti.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Nový vstup do školní budovy
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Představujeme nově zvolené zastupitele
MČ Praha-Lysolaje na volební období 2014-2018

Ing. Petr Hlubuček

MUDr. Marie Štědrá

Ing. Dana Malečková

- starosta Městské části Praha-Lysolaje

- 1. zástupkyně starosty,
předsedkyně Sociální komise

- 2. zástupkyně starosty,
předsedkyně Stavební komise

Studium medicíny na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a
následná specializace na problematiku
duševního zdraví, nutně předurčily můj
zájem o sociální otázky.

V nadcházejících čtyřech letech budu
pracovat v rámci zastupitelstva naší
městské části jako předsedkyně stavební komise a zástupce starosty ve věcech
územního a stavebního rozvoje Lysolaj.

V uplynulém čtyřletém období jsem se
jako zástupkyně starosty i jako předsedkyně sociální a zdravotní komise zabývala sociální problematikou, danou specifickými demografickými ukazateli naší
městské části.

Absolvovala jsem ČVUT - fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Pracuji ve společnosti PSK
TUZAR s.r.o., která se zabývá všemi
stupni projektové dokumentace a autorským dozorem v oboru pozemních a
vodních staveb a v oboru bezvýkopových technologií staveb inženýrských.
Domnívám se, že mám dostatek zkušeností pro práci ve stavební komisi – i
když je to pro mě pohled „z druhé strany“ – ze strany státní správy či investora.

Vystudoval jsem ekonomii na ČZU.
Absolvoval jsem několik studijních i
pracovních pobytů v zahraničí a celý
můj profesní život se věnuji cestovnímu ruchu v oblasti příjezdové turistiky.
Díky vaší důvěře jsem se stal již podruhé starostou a mohu vám slíbit, že
tak jako doposud budu hájit vždy zájmy městské části i každého z vás.
Zasadím se o šetrnou a efektivní správu
městské části s dobře fungující infrastrukturou, přiměřeným rozvojem, čistým a
bezpečným prostředím pro vás a vaše
děti. Budu i nadále podporovat občanskou společnost založenou na dobrých
mezilidských a sousedských vztazích. S
jednotlivým projekty, především pak s
těmi zásadními, jako je dostavba základní školy, dokončení rekonstrukce lysolajských komunikací, výstavba seniorského
domu apod. vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím webových stránek a Lysolajského zpravodaje a budeme
vás žádat o vaše názory a připomínky.
Byl bych rád, kdyby i v novém zastupitelstvu vládla atmosféra vzájemné důvěry a spolupráce, tak jako doposud. Nové zastupitelstvo má před
sebou mnoho práce a pevně věřím,
že všechny plány a cíle, které jsme si
dali, se nám podaří společně realizovat.
Děkuji Vám za podporu.

Celoživotní láska ke slovu psanému i
mluvenému napomohla k realizaci obnovení místní knihovny, pokoušíme se o
renesanci ochotnického divadla. Zkušenost v redakci odborného periodika mě
přivedla k práci na Lysolajském zpravodaji, jehož novou, doufám, atraktivnější podobu, vám brzy představíme. A
někdejší činnost editorská přijde vhod v
tomto volebním období, kdy se ponořím
do historie Lysolaj nad naší kronikou.
V nadcházejících letech chceme s kolegy i nadále soustředit pozornost na věci,
které by měly neodmyslitelně patřit k
základům obecné morálky i sociální politiky. Člověk by měl mít šanci se narodit, vyrůstat i žít v optimálních psychosociálních podmínkách a zestárnout v
přirozeném prostředí, se zárukou kvality
života.

Doufám, že se nám podaří obstát při dokončování záměrů, které zastupitelstvo
již započalo v minulém volebním období
nebo které má v plánu – zejména se jedná o opravu komunikací, stavební úpravy základní školy, rekultivaci pískovny,
doplnění občanské vybavenosti obce a
přiměřenou novou zástavbu pro bydlení.
V těchto věcech ale městská část nemá
rozhodující slovo – naše vyjádření vždy
slouží pouze jako jeden z podkladů pro
rozhodování na Stavebním odboru Úřadu
Městské části Prahy 6 nebo Magistrátu
hlavního
města
Prahy.
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Ing. Jiří Karvánek, LL.M.
- předseda Komise vnitřní kontroly
Lysolaje mi jsou domovem již téměř
deset let a poslední čtyři roky jsem působil v zastupitelstvu městské části, kde
jsem se intenzivně věnoval účetním a
rozpočtovým pracím, správě rozpočtu,
implementaci jednotného ekonomického systému, zavedení a nastavení
povinného vnitřního kontrolního systému. Vystudoval jsem Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU v Ostravě,
veřejnou správu a regionální rozvoj na
Provozně-ekonomické fakultě ČZU v
Praze a obchodní právo na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Ve svém profesním životě se věnuji daňovému právu a před dvěma lety jsem
získal licenci daňového poradce. V
novém zastupitelstvu budu působit ve
finančním výboru, kde se budu věnovat dodržování rozpočtových pravidel
a celému rozpočtovému procesu a jako
předseda Komise vnitřní kontroly budu
dohlížet, že věci běží, jak mají.

Ing. Jan Pravda
- předseda Školské komise
Vystudoval jsem Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, můj obor jsou
informační technologie. V městské
části Praha-Lysolaje bydlím od roku
2002. Jsem ženatý a mám jedno dítě.
Baví mě sport, především volejbal a
lyžování. V zastupitelstvu se chci podílet na rozvoji Lysolaj, jako předseda školské komise potom na dalším
zlepšování podmínek školy a školky.
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Michaela Císařová
- předsedkyně Kulturní komise
V Lysolajích žiji od narození. V uplynulém volebním období jsem působila jako předsedkyně kulturní komise.
Záleží mi na tom, jak se Lysolajím a
lysolajským daří a k tomu kultura neodmyslitelně patří. Jsem ráda, že aktivity, které tady vytváříme, jsou viditelné mnohem dál než jen za cedulí naší
obce. Ráda bych, aby Lysolaje byly tím
pravým místem pro klidný a spokojený
život všech rodin. Vím, že bez Vaší pomoci by náš úřad nemohl nikdy uskutečnit žádnou kulturní akci, protože
dobrovolníků, kteří to dělají s láskou,
je potřeba co nejvíce. A proto doufám,
že i v následujícím volebním období
pro Vás připravíme spousty zajímavých kulturně - společenských akcí a
tím budou držet naše Lysolaje pospolu.

Ing. Miloš Šimon
- předseda Finančního výboru
Mám dva koníčky – ekonomiku a
sport. Jsem absolvent VŠE v Praze a
většinu profesního života se věnuji
ekonomice. Posledních 23 roků podnikám v činnosti ekonomické, organizační a účetní poradenství. Od dětství
sportuji. Vystřídal jsem několik druhů
sportů, ale zůstal jsem především u
vytrvalostních běhů a cyklistiky i jako
amatérský závodník. Ročně absolvuji
cca 25 – 30 závodů. Jako nejoblíbenější závod mám Běchovice, těch mám
absolvovaných 49 ročníků. Ve výše
zmíněných oblastech – ekonomice
(účelné nakládání se svěřenými finančními prostředky) a amatérském sportu
– rád budu užitečný i pro Městskou
část Praha–Lysolaje.

Lukáš Zapletal
- předseda Kontrolního výboru
V Lysolajích žiju od svých 3 let. Absolvoval jsem střední školu s maturitou
v oboru provozní technika a již 20 let
pracuji jako hasič Hasičského záchranného sboru DPP hl. m. Praha na pozici technika chemické služby. Od roku
1987 jsem členem Sboru dobrovolných
hasičů v Lysolajích, v současné době ve
funkci zástupce velitele jednotky. Jsem
šťastně ženatý a mám novorozenou
dceru. Mezi mé koníčky patří plavání,
cyklistika, pěší turistika a moje práce.
Jako zastupitel naší městské části chci
podporovat hlavně místní občanská
sdružení a spolky, aktivně se podílet na
přípravě kulturních akcí pro veřejnost
a podílet se na rozvoji obce.

Lucie Dolejší
- předsedkyně Komise ŽP
Žiji zde téměř celý život. V raně dospělém mezičase jsem se prostěhovala
celou Prahou, ale nakonec jsem se vrátila tam, odkud pochází moje rodina.
Spolu s partnerem jsme tu zakotvili
poměrně pevně a v blízké budoucnosti
se nechystáme kotvy zvednout...prostě
se nám tu žije dobře a jsme tu rádi. V
Praze byste hledali jen málo míst, odkud z polí dohlédnete na Pražský hrad,
kde vás ráno budí kohouti a lišky dávají dobrou noc. Dohlédnu na to, aby
současný, částečně vesnický ráz, se
nám podařilo zachovat i do budoucna,
a tu vzácnou symbiózu mezi člověkem
a přírodou nic nenarušilo, a že tu všichni budeme i nadále žít rádi.
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Lysolajští si připomněli 25. výročí
sametové revoluce
Pošmourné pondělní odpoledne 17. listopadu, poznamenané vzpomínkovými
akcemi na čtvrt století staré události sametové revoluce, protesty proti působení
prezidenta Miloše Zemana, hodnocením
čtvrtého vítězství českých reprezentantů
ve fotbale… také si Lysolajští připomněli
tento významný den našich novodobých
dějin a to formou besedy v sále hasičské
zbrojnice. Jednalo se již o druhý večer
organizovaný Místní knihovnou Petra
Šabacha, tentokrát pod taktovkou fotografa, studenta Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě Tomáše Trojana. Ten si neotřelou
formou připravil skutečně unikátní výběr
fotografií, mapujících vývoj mladé české
demokracie právě za posledních 25 let.
Měli jsme možnost společně vzpomínat
na to, jak jsme se oblékali, pozorovat překotný vývoj fotografických technologií
od černobílé fotografie až po digitální a
Koláž portrétů prezidentů
mnoho dalšího. Tomášovi patří velký dík

FOTOSOUTĚŽ

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Pan Miloš Šimon
nar. 23. 10. 1944 - 70 let
Paní Emília Kováčová
nar. 7. 11. 1934 - 80 let
Paní Jana Kotasová
nar. 17. 11. 1944 - 70 let

A pak že v Lysolajích nerostou! Autor
vítězného snímku na téma Podzimním
plískanicím navzdory Ing. Vít Bumbálek může tvrdit opak.
Gratulujeme k výhře.
Téma následujícího dvojčísla:
Pod betlémskou hvězdou.
Fotografujte a své snímky přineste
nebo pošlete na úřad naší městské
části.

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

Odchod ruských vojsk
za skutečně obohacující a zábavný podvečer, který již podruhé pokračoval sousedským setkáním nad dobrým vínem do
pozdních hodin.
Již
nyní
pilně
připravuji
další setkání na leden 2015, přijměte srdečné pozvání, těším se na vás.
Jan Kozák

INZERCE
Provádím opravy a úpravy oděvů (všívání zipů, délky kalhot, látání apod.).
Také provádím šití pro všechny věkové kategorie, oblečků pro panenky,
tašek a jiné.
Telefon: 606 126 558
Email: krejcovskesluzby@seznam.cz

Lysolajský zpravodaj

Periodický tisk
územního samosprávného celku
vydává: Městská část
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5,
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POLICEJNÍ OKÉNKO

Vážení občané,
dnes se ve svém „okénku“ pokusím zhodnotit uplynulé období z hlediska bezpečnostní situace na území Lysolaj.
Ve čtvrtek 16. 10. byla provedena preventivně – bezpečnostní akce, kdy ve spolupráci s
Policií ČR, útvarem psovodů MP a hlídkami
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kontrola opuštěných zahrad v kolonii Poustka,
dále byla zkontrolována zahrádkářská kolonie Zavážky a následně v chatové kolonii nad
Houslemi byla zjištěna jedna chatka, do které
se „nabourali“ dva bezdomovci. Vzhledem
k tomu, že nebylo možno prokázat, že vylomení okna mají na svědomí zrovna oni, byli
vykázáni z místa a majitel objektu byl informován a následně objekt řádně zabezpečil.
Tato akce se opakovala ještě 30.10., ale byla
více zaměřena na kontrolu klidového režimu v nočních hodinách v celé obci. Možná
zcela náhodou se tuto noc neodehrálo nic,
co by obohatilo statistiky trestné činnosti. Nicméně si myslím, že je to jen dobře.
Tyto noční kontrolně – preventivní akce se
budou v následujícím období opakovat minimálně dvakrát za měsíc, ale z pochopitelných
důvodů zde nebudu uvádět termíny konání.
Jak jste jistě mnozí zaznamenali, začaly se
v okolí naší městské části pohybovat jízdní
hlídky MP na koních. Tyto hlídky se budou i
nadále pohybovat v okolních lesích a mají za

Zabavené injekční stříkačky

Jízdní policie v Lysolajích

MP Hl. m. Praha bylo zkontrolováno v odpoledních a nočních hodinách několik lokalit,
kde bylo možno předpokládat výskyt a pohyb
závadových osob. Proběhla velmi důsledná

úkol dohlížet na bezpečí a pořádek v přírodních lokalitách . Ve čvrtek 6. 11. dvě kolegyně
právě ze skupiny jízdních hlídek uskutečnily
ukázku pro ZŠ a MŠ. Ukázka byla věnována

základnímu výcviku služebních koní a dětem
se líbila. Pro úspěch této akce bude ještě jednou zopakována v jarních měsících a bude
spojena s ukázkou výcviku služebních psů.
A ještě si neodpustím jednu poznámku se
zdviženým prstem. Neustále a i přes pravidelná varování nacházím v zahrádkářské kolonii Zavážka neuzamčené chatky,
volně přístupné zahradní náčiní a majetek.
Prosím, chraňte si svůj majetek lépe,
po zjištění ztráty je celkem pozdě žádat policii o pomoc. Děkuji.
Strážník – okrskář
Ing. Vít Bumbálek

VO KONTEJNERY
2. 12. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská

OMLUVA A PODĚKOVÁNÍ
Vážení sousedé, rádi bychom se omluvili
za škody a nepohodlí, které vám vznikly
požárem naší garáže. Chtěli bychom vám
touto cestou poděkovat za vaši shovívavost.
Nebýt rychlého zásahu Ing. arch. Štěpána
Netrefy, mohly být následky požáru mnohem
hrozivější. Patří mu naše velké díky nejen za
jeho včasný zásah, ale i za řešení následných
škod. Požárem byla nejvíce postižena paní
Žáková, která zachovala klid a k vyřešení
situace přistupuje s nadhledem. V neposlední
řadě patří naše poděkování Ing. Petru Hlubučkovi, starostovi Lysolaj, za jeho okamžitou podporu a pomoc. Velmi si toho vážíme.
Jiří a Helena Matějíčkovi

ÚPRAVY NA DOLINĚ
DÁRKY Z VAŠICH FOTEK

Kalendáře
od
Fotoknihy
od
Karty, puzzle
od
Hrnky, pokladničky od
Trika
od

149,169,129,129,129,-

objednávejte na www.powerprint.cz nebo osobně na prodejně
Praha–Suchdol, Brandejsovo nám. 1219/1, obchod@powerprint.cz

Vážení občané, vzhledem k množícím
se dotazům na umístění nových květináčů a zřízení parkovacích míst v ulici Dolina bychom vám rádi jejich vznik vysvětlili.
Květníky byly umístěny na základě rozhodnutí Odboru dopravy Prahy 6, které dle doporučení Policie hl. m. Prahy stanovilo umístění
květináčů jako povinnou
výbavu komunikace z důvodu zúžení průjezdného
profilu, který nutí řidiče snížit v daném místě rychlost vozu. Městská část
tak
musí
toto
rozhodnutí
respektovat.
O nově vzniklých parkovacích místech se mnozí
z vás domnívají, že nejsou dostatečně velká. Není
to však pravda. Parkovací místa jsou v souladu se
stavebním povolením a splňují veškeré požadavky
Českých technických norem a vyhlášky č. 501/2006
Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“.
ÚMČ Praha-Lysolaje
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Mateřské centrum Liška
Letos vzala Liška podzim šturmem.
V září jsme na Šikovné liščí tlapce tvořili z plastových lahví, v říjnu jsme protáhli svaly na Keltských hrách. Velice
úspěšná byla každoroční Černá hodinka
s pohádkou Kolotoč pohádek divadla
“Já to jsem” Víti Marčíka ml. a tradiční

světýlkovou procházkou do Kaménky.
Vlastnoručně vyrobené lampičky malých
liščat park krásně rozzářily. Liščí univerzita také nabídla dvě přednášky. “Jak
zpátky do práce?” přinesla soubor infor-

mací o možnostech zaměstnání v pražském regionu. Přednáška pořádaná ve
spolupráci se vzdělávací společností Scio
odhalila “Jak rozvíjet silné stránky dětí.”

nom fandili. Příjemné Vánoce a níci i pokročilí vítáni, s sebou větší šáhezký nový rok 2015 vám přejí Lišky tek. Hlídání si domluvte předem na 775
210 624 nebo na marcela@panoch.net.
Kreativní pondělky v Lišce
od 9:30 – 11:30
Čtvrtek Jemná a hravá jóga pro dospělé - 19:00 - 20:30 hodin
17. 11. Státní svátek - zavřeno
Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání
24. 11. Vánoční přání
nové energie a harmonizaci těla i duše
1.12. Grinalda
se Soňou Zemanovou. Hodiny jsou ve8.12. Liška peče perníčky
deny jemnou a citlivou formou, cvi15.12. Kapr
číme jednoduše a klidně. Lekce jsou
22.12. - 4.1. Vánoční prázdniny
otevřené všem a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Více na http://www.
Pondělí od 19:00 - 20:00 hodin
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/.
Pilates pro dospělé
Večerní cvičení pro formování posta- PŘIPRAVUJEME NA ZIMNÍ MĚSÍvy. Fyzicky náročnější cvičení pro ty, CE:
kteří na sobě chtějí zapracovat. Cvičení vede Nicole Lukášková. Cvičíme bez Šikovná liščí tlapka aneb co se v Lišce
obuvi, s sebou větší šátek nebo ručník. upeče...
2. 12. od 16:00 hodin v hasičárně
Středa Liščí herna - 8:30 – 11:30 hodin Prosincové pečeníčko pro zahřátí, záDopolední program pro děti od 2,5 do bavu a pochutnání. Jako vždy nezapo4 let s hlídáním nebo volná herna pro meňte vhodný oděv a dobrou náladu.
děti a rodiče. Hry, tvoření, zpívání a
cvičení vede certifikovaná chůva. Hlí- Šikovná liščí tlapka aneb ponožkoví
dání dětí si domluvte předem na 777 mazlíci
625 878 nebo berutte@gmail.com. 27. 1. od 16:00 hodin v hasičárně
Lednová tlapka nabízí možnost vytvoStředa Pilates s hlídáním dětí
řit si vlastnoručního mazlíčka nejen v
11:00 – 12:00 hodin
teple a suchu, ale hlavně v milé společnosti Liščí pospolitosti. Jako vždy nezapomeňte vhodný oděv a dobrou náladu.

Za dveřmi je advent, Vánoce a Nový
rok. Vánoční prázdniny v Lišce začínají 22. 12., nový rok začneme 5. ledna.
Děkujeme všem, kteří si k nám na- Cvičení pro zpevnění svalů a pánevního
šli cestu, těm, kteří nám pomáha- dna. Pro maminky s hlídáním dětí. Cvili, trávili s námi čas nebo nám je- čení vede Nicole Lukášková. Začáteč-

Činnost Mateřského centra Liška probíhá v sále hasičské zbrojnice, Lysolajské
údolí 38, Praha-Lysolaje. Aktuální informace najdete na webu www.mc-liska.cz.
Patronem MC Liška o.s.
je Městská část Praha-Lysolaje.
Šárka Gabriel

čtverečních metrů má být zastavěno 5 tisíc šením stavby nebo s dopravním napojem2. Praha 6 je přesvědčena, že mohutný ním objektu na místní komunikační síť.
fefík
• Rada městské části vyjádřila nesouhlas s projekt není v souladu s územním plánem.
navrženým projektem Letná Office Park a
požaduje posouzení jeho vlivu na životní V dotčené lokalitě dochází v současprostředí, tzv. „velkou EIA“. Praha 6 má né době na úrovni Institutu plánování
k projektu zásadní námitky. Administra- a rozvoje k regulaci širšího území od
tivní objekt se šesti nadzemními a pěti Letné po Prašný most a vzniká stupodzemními podlažími by měl vyrůst na die zástavby v celém prostoru, jehož
Letné při ulici Milady Horákové. Má na- je i dotčený pozemek součástí. Kromě
hradit 5 objektů s rozsáhlými zahradami, toho, že navržené stavbě chybí doložemezi něž patří známé zchátralé vily U ní souladu s územním plánem, Praha 6
Projekt Letná Office Park
Vorlíků. Z celkové plochy více než 8 tisíc nesouhlasí především s objemovým řePokračování ze strany 5.

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
• Měsíc říjen všechny příjemně překvapil krásným babím létem, které nám
dalo možnost trávit s dětmi spoustu
času venku. Na naší školkové zahradě
už pěkně dorostla tráva a tak jsme ji
využili při letových ukázkách dravců,
které nám předvedla sokolnická společnost. Byl to výborně připravený naučný program zaměřený na dravé ptáky
a sovy. Děti měly možnost seznámit se

s našimi i několika exotickými druhy
dravců a sov. Dravce si mohly děti prohlédnout zblízka, všechny si vyzkoušely
přílet na ruku a pohladily si sovu, takže kontakt byl opravdu bezprostřední.
Velkým zážitkem byl určitě i přelet orla
bělohlavého a skalního, který, ačkoli
byl ještě mládě, byl velmi impozantní.
• V pondělí 6. října přišla do školky paní
logopedka Mgr. Lukášová. Po konzultacích s rodiči si promluvila se všemi staršími dětmi a konstatovala, že jsou na tom
s výslovnosti poměrně dobře. Poradila
nám různé formy her, které s dětmi mů-

žeme dvakrát až třikrát týdně hrát, abychom zlepšili výslovnost hlásek a děti
více rozmluvili. Dobrý byl také typ, abychom požádali rodiče dětí, které dochází
do logopedické poradny, aby nám dali
básničku, kterou s dítětem procvičují, a
my bychom mohli procvičovat výslovnost i v rámci ranního komunitního kruhu nebo během dne i s ostatními dětmi.
• Během říjnových dnů proběhla ve
školce také burza podzimního oblečení a setkala se s poměrně dobrým
ohlasem. Z tohoto důvodu plánujeme také jarní burzu oblečení a hraček.
• Ve školce se konal také dýňový týden
a opravdu každý si tak vlastníma rukama mohl udělat dýňové strašidýlko.
Zvládli to i ti nejmenší, za což jim patří velký obdiv. A samozřejmě i paním
učitelkám, které jejich nápady vyřezaly.

vědomostí o podzimní přírodě, zejména
podzimních druzích ovoce a zeleniny,
jejich rozlišení podle tvaru, barvy, vůně i
chutě, kde rostou a zda se jedná o ovoce,
či zeleninu. Využili jsme pohádky, básničky, říkanky, tanečky a písničky s touto tematikou a také výtvarná a pracovní
výchova vedla tímto směrem. Děti si
vyzkoušely také dramatizaci pohádky O
velké řepě, takže si ji potom hrály i samy
pro sebe, a starší děti si o podzimních
prázdninách vymyslely a sehrály pro
mladší kamarády také pohádku O dvanácti měsíčkách. Moc se jim vydařila.
• Od října fungují všechny kroužky
a je zajištěn plavecký výcvik v Radlicích. Informační schůzka proběhne
ve 2. polovině měsíce ledna. Máme
rozjednanou také školu v přírodě.
• Kroužek pro předškoláky je dvakrát
týdně, ale s dětmi pracujeme každý den.
Snažíme se zlepšit správné držení tužky,
proto jsme požádali o pomoc také rodiče.
Pro děti je velmi důležité, aby měly před
vstupem do školy uvolněnou ruku tak,
aby neměly potíže při nácviku písmen.
Denisa Vranová
ředitelka MŠ Pampeliška

• Téma našeho vzdělávacího programu v
říjnu bylo Barevný podzim a pozornost
jsme zaměřili na prohlubování prvotních

Podzimní akce SDH Lysolaje
Podzimní počasí sice obvykle svádí k
lenošení, avšak naše jednotka rozhodně
nezahálela. Za poslední dva měsíce jsme
se zúčastnili likvidace hned dvou požárů.
Spolu s jednotkami HZS Praha stanice 2,
3, 7 jsme s technikou Tatra 815 CAS 32
v počtu 1+1 a SDH Suchdol likvidovali
v ulici Hřebenová požár garáže v přízemí obytného domu. Požárem bylo zcela
zničeno vnitřní vybavení garáže a osobní vozidlo, které zde bylo zaparkováno.
Druhou událostí byla likvidace požáru
zařízení a vybavení obytné místnosti v
rodinném domě v ulici Lysolajské údolí.

a školkách. Tentokrát jsme s technikou
Scania CAS 24 v počtu 1+1 dorazili do
mateřské školky Janákova. Dětem zde
byla předvedena výzbroj a výstroj z našeho zásahového automobilu. Děti i paní

se k nám následně dostala informace, že
po našem odjezdu zavládla slovní bitka
o to, které z dětí bude velitelem hasičů.
Výcvik
I nadále se naši členové zúčastňují stáží u HZS Praha na Petřinách.

Pozvánka a poděkování
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem
spoluobčanům za podporu našeho sboru a
popřát vám klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2015.
Závěrem bychom rádi pozvali všechNávštěva v MŠ Janákova ny členy a přátele našeho sboru na
valnou hromadu, která se bude konat
Prevence
Naše jednotka se pravidelně věnuje pre- učitelky byly zcela zaujaty poutavým vý- 17. 1. 2015 na sále naší hasičské zbrojnice.
ventivním činnostem a jednou z těch vel- kladem obou přítomných hasičů Lukáše
Anna Zapletalová
mi oblíbených jsou návštěvy ve školách Zapletala a Václava Vojtěcha. Ze školky
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Zahrádkář radí
Co s navátým listím během zimy
V době opadu listů tvoří všechny dřeviny na svých kořenech velké množství
nových savých kořenů a tento jev potvrzuje, že ještě před nástupem zimního
klidového období tak dřeviny ve svých
zásobních buňkách uloží větší množství
živných látek. Přispívá to k jejich zvýšení
mrazuvzdornosti a i ke zvýšení plodnosti. Takovéto pokrytí půdy nejen že zlepší
zásobení půdy humusem, dále brání předčasnému proniknutí mrazu do půdy a kořenové soustavy a pomáhá tak prodloužit
výše zmíněné období ukládání zásobních
látek. Ideálním materiálem je nahrubo
rozmělněný zahradní odpad včetně spadaného listí, do kterého je navíc možné
i přimíchat menší množství rozdrceného
chvojí pro zachování kyprosti a propustnosti.
Použití čerstvého stájového hnoje je doporučeno jen na těžkých jílovitých půdách, protože jinak by docházelo ke ztrátám dusíku jeho vyplavením. Dále je hnůj
nevhodným u bobulového ovoce.
Se zakrytím půdy vrstvou o výšce 2-3
cm počkejte do doby mírného zamrznutí
půdy, jen tak zabráníte myším, aby se v
této ochranné vrstvě mulče usadily a škodily hlavně na mladých stromcích oku-

sem kůry.
Živý vánoční stromek
Pokud si pořídíte na Vánoce živý stromek
v kontejneru, je důležité ho postupně přivykat na teplejší prostředí, s pravidelnou
zálivkou a rosením. I návrat po Vánocích
musí být pozvolný. Musí-li přeci jen zpět
do zahrady, zapusťte ho na chráněném
místě hlouběji do půdy, řádně namulčujte
a chraňte před sluncem.
Necháte-li pak živý vánoční stromeček v
květináči 2 - 3 týdny v pokojových podmínkách, většinou se probudí a pak ho
nemůžete náhle umístit do zahrady, kde
bude vystaven lednovým a únorovým
mrazům. Ideální je ponechat ho do jara na
nějakém chladném, ale bezmrazém světlém místě.
Vyberte správné zobání
Kos, červenka a drozd, králíček, střízlík, kvíčala, pěnice a šoupálek mají rádi
měkkou potravu - ovesné vločky, rozinky,
nahnilá jablka a hrušky, kousky jablek a
sušená zrna z vína a divokých bobulí - jeřábu, bezu, bílého hlohu, svídy, dřínu, ptačího zobu, půlené šípky, strouhané ořechy,
vločky, strouhanku, dávají přednost i trošce nesoleného mletého masa nebo loje.
Zrnožraví pěvci - hýl, pěnkava, strnad,
čížek a dlask mají rádi semínka - slu-

Mistrovství ČR v pétanque v kategorii 55+

jí i noví hráči, kteří v této kategorii s
pétanque teprve začínají. Toto se týká
i našeho družstva, které se mistrovství
55+ letos účastnilo podruhé. V letošním roce jsme obsadili pro nás krásné
11. místo z 22 zúčastněných družstev.

Petanque clubu jsou již tři roky a Mistrovství ČR v pétanque v kategorii 55+
Mistrovství ČR v pétanque v kategorii
55+, konané 28. 09. 2014 na Střeleckém
ostrově, je jedním z oficiálních turnajů
určených pro registrované hráče pétanque. Je to jedno z nejmladších MČR
pořádaných v rámci ČAPEK (České
asociace pétanque klubů), které vzniklo přirozeným způsobem. Do kategorie
55+ se postupně dostávají hráči na vysoké výkonnostní úrovni. A přicháze-

Momentka z mistrovství ČR v pétanque
- kategorie 55+
Pokud nepodceníme zimní přípravu
a budeme trénovat v kryté hale UBU
Únětice, a to každé úterý a pátek od
18:00 hodin, v pátek pak budou mezi
20:00 - 22:00 hodin zápasy a přidáme

nečnice, travní obilky a semena plevelů,
konopí, proso, rýži, ovesné vločky, lněná,
dýňová i okurková semena, jadérka z jablek.
Všežravci - sýkorky a brhlík milují rozdrcená olejnatá semena (ořechy), zvířecí a
rostlinný tuk - nesolený!, ale pokud není
jiná možnost, uživí se přes zimu zrním
stejně tak jako vrabci.
Ing. Karel Ctibor

ANKETNÍ OTÁZKA
V minulém čísle Lysolajského zpravodaje nás zajímal váš názor na to, jakou
největší změnu jste v Lysolajích za
poslední čtyři roky zaznamenali.
Občané kladně hodnotili převážně změny týkající se naší základní školy, péče
o městskou zeleň a zlepšení dopravní
obslužnosti Lysolaj.
Anketní otázka vánočního dvojčísla:
Uvítali byste v Lysolajích vznik
památníku za lidská práva, svobodu
a spravedlnost jako vzpomínku na
listopad 1989?
Těšíme se na vaše názory.

dle počasí a vlastních možností i trénink na venkovním hřišti v Lysolajích,
můžeme příští rok být zase o něco lepší.
Proto tímto zvu všechny, kdo mají radost ze hry, aby se k nám přidali. Nezáleží, jaké máte se hrou pétanque
zkušenosti, vítáni jsou i úplní začátečníci a hlavně hra není věkově omezena.
Budeme se na vás těšit dne 14. 12.
2014 ve 13:00 hodin na „Vánočním
turnaji“ v pétanque s malou ochutnávkou cukroví a teplých nápojů.
Petanque club přijímá stále nové členy bez nutnosti předchozí zkušenosti.
Všichni, kteří si chtějí zahrát
hru v pétanque, se mohou přidat od října každý pátek v pivovaru v Úněticích od 18:00 hodin.
V případě zájmu pište na email
ivana.majerova@seznam.cz
Ivana Majerová

Advent 2014
v Lysolajích
Neděle 30. 11. 2014, 16:00

Slavnostní uvedení nových postav do
lysolajského betléma od akademického sochaře
Milana Váchy s vystoupením dětí ze ZŠ v ulici
Starodvorská u samoobsluhy a následné
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Sobota 6. 12. 2014, 15:00

Hasičská mikulášská besídka s diskotékou,
kouzelnickým představením a nadílkou v sále
hasičské zbrojnice.

Pondělí 8. 12. 2014, 09:00

Liška peče perníčky - Pravidelný pondělní
program s hrami, zpívánkami a výtvarkou
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky
připravují dobrovolníci MC Liška.

Neděle 14. 12. 2014, 13:00

Adventní petanquový turnaj s ochutnávkou
vánočního cukroví na hřišti u Zázračné
studánky.

Pondělí 15. 12. 2014, 09:00

Kapr - pravidelné výtvarné a hudební pondělí
v MC Liška. Dopoledne plné her, výtvarných
činností a zpívání v sále hasičské zbrojnice.
Pro děti a maminky připravují dobrovolníci
MC Liška.

Neděle 21. 12. 2014, 14:00

Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí
kvarteto ARCHI DI PRAGA – komorní
orchestr, umělecký vedoucí František Eret,
sólo Věra Eretová, zazní skladby starých
mistrů, směs českých a světových vánočních koled
v sále hasičské zbrojnice.

Středa 24. 12. 2014, 24:00

Půlnoční setkání u kapličky Panny
Marie Sedmibolestné v Houslích
se svátečním slovem, tradičním
svařákem a koledami.

Všichni jste srdečně zváni!
Těšíme se na vás!
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