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ážení a milí lysolajští občané, sousedé a troufám si říci přátelé, neboť nepochybně za tu
dobu, co v Lysolajích žiji a za celé období, po které
vykonávám svůj úřad, jsme se s mnohými přáteli
skutečně stali. Letošní rok utekl jako voda a opět
se nám blíží Vánoce. Za oknem na úřadě nám stále ještě kvetou muškáty, ale první mrazíky a ojedinělé poletující sněhové vločky nám daly vědět,
že zima je opravdu tu. Na sklonku roku bych se s
vámi rád podělil o své poznatky, plány i přání. Nemám rád slovo bilancování, protože evokuje cosi
konečného. Pravda, letošní rok již téměř uplynul,
prožili jsme společně v Lysolajích spousty krásných chvil a odvedli kus poctivé práce. Povedlo
se hodně věcí dotáhnout do konce a rozjet mnoho
nových projektů. Ale čeká nás společně v příštích
letech ještě mnoho dalších výzev a nových začátků. Další nápady, jak ještě více zpříjemnit život v
Lysolajích se již rodí. Doufám, že díky zásadnímu
zvýšení finančních příjmů do rozpočtu naší městské části bude i dostatek finančních prostředků
k jejich realizaci. K tomuto zvýšení dotací došlo
především díky velikému úsilí starostů městských
částí a Svazu městských částí hl. m. Prahy, kterého jsme i my členy a kterému předsedám. Rok
2016 bude pro Lysolaje významný z hlediska dostavby Základní školy Járy Cimrmana, budeme
pokračovat v rekonstrukci komunikací Poustka a
Na Zavážkách. Pokračovat bude i revitalizace koryta Lysolajského potoka, včetně tolik očekávané
sochařské úpravy pramene podle návrhu ak. sochaře Milana Váchy. Novou tvář pak v budoucích
letech získá i hasičská nádrž, která bude přeměněna do podoby koupacího biotopu, čímž, doufáme, získají Lysolaje nové vycházkové a odpočinkové místo. Dále budeme pokračovat v přípravě
projektu bydlení v lokalitě Štěpnice, kde plánujeme zbudovat i tréninkové hřiště pro fotbalisty TJ
Sokol Lysolaje a dráhu pro naše hasiče.

V

ážení přátelé, s mnohými z vás jsem se u příležitosti první adventní neděle osobně setkal
v Kaménce, kde jsme letos nově instalovali náš
betlém, o tři krále krásnější. Doufám, že i vy vnímáte umístění do prostředí parku jako důstojnější.
Vysoký smrk, který v Kaménce roste již několik let,
bychom mohli v příštím roce ozdobit jako lysolajský vánoční strom, čímž by se ještě zvýraznila poetika daného místa. Uvidíme tedy, jak se vám letos
u betlému bude líbit...
Rád bych také na tomto místě poděkoval všem,
kteří společným úsilím přispívají k pohodovému
bydlení v Lysolajích. Děkuji zaměstnancům úřadu
i údržby, pedagogům ze základní i mateřské školy,
dobrovolným hasičům, dobrovolníkům z MC Liška, sousedům, kteří ochotně a včas přiloží ruku k
dílu, zkrátka všem, kteří se v tomto roce zasloužili
o to, že se nám v Lysolajích dobře žije.
Závěrem bych rád všechny pozval na tradičně bohatý adventní program. Tuto sobotu 5. prosince za
našimi dětmi přijde Mikuláš do tělocvičny Základní
školy Járy Cimrmana Lysolaje, v neděli 13. prosince se milovníci petanque utkají při Adventním
lysolajském vyhození, těsně před svátky, o zlaté
neděli 20. prosince zazní, doufejme, již v rekonstruovaném sále hasičské zbrojnice hudba nejen
vánoční v podání kvarteta Archi di Praga a na
Štědrý den se společně sejdeme u kapličky Panny
Marie Sedmibolestné v Houslích při půlnoční mši.
Jménem zastupitelstva a zaměstnanců úřadu naší
městské části vám přeji klidné prožití vánočních
svátků v kruhu rodiny a vašich blízkých a těším
se na setkání s vámi nejpozději v první den roku
nadcházejícího, kdy si při přípitku popřejeme štěstí a zdraví do roku 2016 na sousedské novoroční
vycházce.
Krásné a klidné Vánoce!
Ing. Petr Hlubuček, starosta

lysolajské podzimní dění

Jak ho dostanu do vzduchu?

Vánoční výtvarná dílna a tvořivé ručičky

Tvorba adventních věnců v plném proudu

Stavba betlému pod dohledem autora

Lysolajský betlém v celé jeho kráse

Společně jsme přivítali adventní čas		

Lysolajský vánoční strom opět zářivější
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zprávy z radnice
Zastupitelstvo naší městské části (ZMČ)
zasedalo 14. 10. 2015 a 25. 11. 2015.

| ZMČ schválilo směnu pozemků v
ulici Hřebenová parc. č. 503/57 k.ú.
Lysolaje o výměře 33 m², který byl oddělen z pozemku parc. č. 503/21 k.ú.
Lysolaje ve vlastnictví hl. m. Prahy, za
pozemek parc. č. 503/58 k.ú. Lysolaje o výměře 33 m², který byl oddělen z
pozemku parc. č. 503/43 k.ú. Lysolaje v soukromém vlastnictví. Na směnu
pozemků byl vypracován znalecký posudek, který odhadl cenu předmětných
pozemků na stejnou hodnotu, nedošlo
tedy k žádnému finančnímu vypořádání.
| Bylo schváleno zřízení služebnosti o
velikosti 9 běžných metrů na pozemek
parc. č. 547/1 k. ú. Lysolaje, komunikace Na Cestě, pro společnost PREdistribuce a.s. za účelem vybudování
elektrického vedení. Částka za zřízení
služebnosti byla dohodnuta na 2 000 Kč.
| Došlo ke schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 2 233 530 Kč na
pořízení nového svozového vozidla za
již dosluhující vozidlo Multicar a 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad.
| Jak jsme vás již informovali, naší

městské části se také podařilo získat v
dotačním řízení Ministerstva životního
prostředí dotaci na štěpkovač pro lepší
nakládání s rostlinným odpadem. Štěpkovač od firmy PEKASS, a.s. je již na
místě a připraven sloužit občanům MČ.

který i letos uspořádal tradiční Lysolajský běh a petanquové turnaje.

| Byl navýšen neinvestiční příspěvek ZŠ
Járy Cimrmana Lysolaje o 50 000 Kč na
pořízení datového projektoru k interaktivní tabuli, který nahradil již vysloužilý
a nefungující projektor. Taktéž byl navýšen neinvestiční příspěvek pro MŠ
Pampeliška v roce 2015 o 50 000 Kč.
| Pokračují práce na stavebních úpravách v ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje.
Dne 25. 8. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na samotnou dostavbu ZŠ,
které bylo ukončeno 22. 10. 2015 otevřením 15 obálek s nabídkami. Výhercem výběrového řízení se stalo sdružení Bystroň Group a.s. – BBP Stavby
s.r.o., které nabídlo nejnižší nabídku ve
výši 19 409 506 Kč bez DPH. Zahájení
stavebních prací předpokládáme 1. 3.
2016 a v případě získání dostatečného finančního krytí a nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, stavba by měla
být dokončena do konce roku 2016.
| Probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Výběrové řízení bylo ukončeno
dne 21. 10. 2015 a výhercem se stala společnost Stavba a Interiér Praha
s.r.o., která nabídla nejnižší částku 495
412,31 Kč bez DPH. V rámci těchto
úprav bude kompletně přestavěn vstup
do sálu hasičské zbrojnice, vznikne zde
pevné zastřešení a nová místnost přímo nad současným schodištěm, která
bude sloužit jako zázemí pro MC Liška.
Dále dojde k výměně plynového kotle,
rekonstrukci vstupního schodiště do
současné klubovny hasičů, natření fasády, především pak jejích dřevěných
prvků, opravě střechy a dalším nutným drobným opravám. Práce by měly
být dokončeny do konce tohoto roku.

Nově pořízený štěpkovač

| Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na provoz oddílu kopané
Tělovýchovné jednoty Sokol Lysolaje ve výši 30 000 Kč. Sokol Lysolaje
dokázal v sezóně 2014/2015 postoupit do vyšší soutěže a v současné
době tak působí v pražské II. třídě.
| Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Petanque
clubu Lysolaje ve výší 16 500 Kč,

ukazatel do rozpočtu hl. m. Prahy na rok
2016 na svém zasedání dne 5. 11. 2015.
V případě Lysolaj se tak jedná o navýšení o 58,4 %, což činí 2 768 000 Kč. Budeme tak schopni v příštím roce přidat
finance na provoz základní i mateřské
školy, jednotky hasičů i zaplatit drobnější investice přímo z našeho rozpočtu.
Očekáváme, že rozpočet hl. m. Prahy
bude schválen 17. 12. 2015 na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy a Lysolaje
tak budou schvalovat svůj rozpočet až v
lednu 2016. Vyzývám tímto občany, aby
nám co nejdříve doručili své případné
podněty, které bychom následně zohlednili v návrhu rozpočtu na rok 2016.

| V pátek 23. 10. 2015 byla uvedena do
provozu nová autobusová zastávka Sídlištní ve směru do Lysolaj. Jsme přesvědčeni, že tak dojde k dalšímu zvýšení komfortu a bezpečnosti při cestování MHD.

Zastávka má i bezpečný přechod

| Na Vinici vedle dětského hřiště byl
vysazen třímetrový smrk ztepilý, rychle
rostoucí jehličnan, abychom do budoucna mohli tento smrk používat jako vánoční strom v této lokalitě. Úmyslně byl
také vysázen blízko veřejného osvětlení,
odkud bude možné v budoucnu natáhnout zdroj energie na osvětlení stromu.

Roste nám nový vánoční strom
Probíhající rekonstrukce hasičárny

| Po několikaletém snažení starostů,
především malých městských částí, se
podařilo prosadit změnu výpočtu a celkovou výši dotací městským částem z
rozpočtu hl. m. Prahy na pokrytí zejména běžných výdajů. Tyto nové dotační
vztahy k městským částem schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy jako závazný

| Od 1. 1. 2016 započne opět termín
pro platby poplatků za psy, který vyprší
dne 31. 3. 2016. Nečekejte na poslední
chvíli, přijďte na ÚMČ dát své věci do
pořádku včas. Druhou možností je platba na účet č. 2000701359/0800. Žádáme, aby občané uváděli jako var. symbol číslo psí známky nebo do zprávy pro
příjemce uvedli své jméno, aby nedocházelo k problémům s identifikací plateb.
Pokračování na straně 7.

ZPRAVODAJ
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tip na výlet
toulání podbabou
Dnešní výlet začneme u Kauflandu v
Podbabě. Ten je zajímavý pozoruhodnou klenbou, kterou vytvořil v roce 1930
stavitel původně autobusových garáží ing. Josef Záruba – Pfeffermann. A
vzhůru ulicí Pod Paťankou. Původně tu
bývala sladovna. Její stavba začala roku
1872, nejdříve byla vybudována cihelna
využívající místní zdroje hlíny. Příští rok
zahájila provoz. V roce 1877 sladovnu
koupila Marie Reiserová. Další rozšíření
sladovnu čekalo po požáru v roce 1892,
kdy změnila i název na První pražská sladovna M. Reiserové a synů. Vznikla největší sladovna v Evropě, roční produkce
byla více než devět tisíc tun sladu, který
se dodával do celého Rakousko-Uherska. Po vzniku republiky začala továrna
vyrábět také farmaceutické zboží, např.
aspirin, chloroform, morfin nebo kodein.
Rozkvět továrny zastavila až 2. světová
válka. Úplný konec výroby sladu způsobil v roce 1989 pokles poptávky. Provoz
byl zastaven ke dni 31. 12. 1993. Poté
získal areál soukromý italský investor,
který přišel s projektem na výstavbu
bytů. Sladovnu s hvozdy a tlustými cihelnými komíny s plechovými hlavicemi, přestože budova nebyla památkově
chráněna, rozhodl nový majitel citlivě
zakomponovat do obytného souboru. V
dubnu 2003 všechny ostatní části sladovny zboural, v roce 2007 padly komíny.
ICKM Real Estate zájemcům o koupi
bytů nabízí „kouzelnou lokalitu, kde se

Demolice komínů - září 2007
zastavil čas“. Nu, já si tu připadám jak
Neználek ve Slunečním městě. O kus
výše je stadion Dukly Juliska (Cyril Mandel ad., 1958, 1960, 1975). Základem
Julisky se staly dvě vinice, které splynuly po roce 1620, když se jich ujal probošt
Šimon Brosius, neboť původní majitelé
stáli na proticísařské straně a po bitvě
na Bílé hoře uprchli ze země. V 80. letech 17. století bylo na vinici zbudováno obytné stavení (čp. 26), pro něž se
ujal po dalším majiteli, Janu Juliu Hermanovi, název Juliska. Roku 1878 se
majiteli Julisky stali společníci Abraham

Sladovna a cihelna v Podbabě
Brandeis a Fridrich Hofman a založili
zde cihelnu. Juliska byla zbořena toku
1955. Dlužno dodat, že prostor cihelny
byl zajímavý mimořádnými archeologickými nálezy, bylo tu třeba keltské pohřebiště. V místech tréninkového hřiště stávala usedlost Šťáhlavka (čp. 27). Vinice
tu vznikla po roce 1484, kdy jistý Havel
koupil kus zahrady a obdělal na něm vinici. V 16. století je zmíněna jakási budka, snad základ pozdější usedlosti. Od
roku 1627 byl majitelem vinice, stavení,
lisu a kaple malostranský měšťan Jan
Šťáhlavský. Roku 1742 francouzské vojsko zničilo na co přišlo, v 50. letech byl
obnoven dům, ne tak kaple. Roku 1886
koupil Šťáhlavku Maxmilián Herget a
zřídil zde cihelnu. Usedlost byla stržena jako Juliska v roce 1955. Jednou z
nejstarších vinic na Babě byla Paťanka
(čp. 28). Jméno dostala po majiteli v r.
1521, nožíři Fabiánu Pathanovi. Jako
mnohou vinici ji zahubily války a tahanice o majetky. Z viničního stavení se stal
dům s nájemním bydlením, který v roce
1968 strhli. Říká se, že „se sem stahovaly cikánské tlupy a tady se to řezalo“.
Problém byl vyřešen typicky – zbourat
a postavit garáže. Paťanka dala jméno
třem ulicím a penzionu s restaurací (čp.
200). Ten se nachází pár metrů od bývalé usedlosti, ale už na pozemcích Nové

Vinice Paťanka

Julisky, cihelny, která byla v místech
dnešního autocentra. Penzion je tedy v
jednom z cihlářských domků, které cca
1892 vystavěl majitel Julisky Fridrich
Hofman. Já Paťanku zaregistroval jako
hospodu, která byla ve výrobně svíček
a zákonitě v roce 2000 vyhořela. Majitel
Martin Březovský ji o tři roky později předělal na penzion a loni tu otevřel restauraci se zahradou s grilem, kde se pořádají koncerty (jazz, dixík, pohoda). Tu
jsem si v horkých dnech oblíbil, jednak
jsem si díky místní zeleni chvílemi připadal jako na Riviéře, a pak tu mají výborné koutské pivo a zahradní gril. Nabízejí
tu i ryby z vlastního jihočeského rybníka
a zdá se, že i hřiby z vlastního chovu.
Zvláštností podniku je nabídka 20 karibských rumů (nejstarší jsou 23letá Zacapa a Presidente, vína tu podávají sicilská. Otevřeno je od 16 hodin, o víkendu
od 11 do 11. Nu a občerstveni můžeme
výpravu za historií vinic a cihelen zakončit u Majorky (čp. 30). Starší vinici z 16.
století koupil roku 1628 Eliáš Magaur
z Greinfenalu, staroměstský měšťan a
úředník. Podle něj se nazývala vinice
a pak usedlost Magourka či Makourka,
dnes Majorka. Patřily k ní rozsáhlé pozemky. Usedlost utrpěla stavbou železnice, pozdější majitelé tam zřídili cihelnu
(1864). Kolem roku 1900 tu fungovala
továrna na obuv, v cihelně je dnes skladiště a výroba autobaterií. Obytná budova
je jednopatrová, se sedlovou střechou a
balkony s terasou. Pochází z konce 18.
století. Dnes tu sídlí AV ČR, Ústav pro
hydrodynamiku. K usedlosti patřila kdysi
okrouhlá barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1716. Na
konci 19. století byla bohužel stržena.
fefík

5

zprávy ze školy
| Děti z obou prvních tříd i ze druhé třídy si vyzkoušely pod dozorem místního
pana policisty, jak se chovat ve skupině
na ulici i na silnici. Zkušenosti získané
při dopravní výchově využili prvňáci při
cestě na pohádkovou výstavu „Večerníček slaví 50. narozeniny“ ve Valdštejnské jízdárně.
| Některé děti z loňských pátých tříd
odešly na gymnázium a ze dvou pátých
tříd vznikla jedna šestá. Pro novou partu jsou důležité pěkné společné zážitky.
Paní učitelky proto připravily šesťákům
den plný her a sportování v Letenských
sadech a v Jump Parku – areálu plném
trampolín.
| Začátek října znamená i začátek volnočasových aktivit v naší škole. Děti mohou odpoledne navštěvovat množství
různých kroužků: sborový zpěv, hru na
kytaru, školní kapelu, výtvarný kroužek,
Biblické příběhy, ekologický kroužek Lišák, kroužek Věda nás baví, dětskou
jógu, taneční kurzy - Jam Dance Crew,
hru na flétnu, sportovní a míčové hry,
deskové hry a šachy, florbal, anglickou
konverzaci.

Cvičení v rámci prezentace sdružení Seberevolta
lí zpracovává. Letos si cestu od zrna k si všichni společně zacvičili - posílili tak
chlebu prošli druháci – mlátili cepy, drtili společně tělo i ducha.
a mleli, těsto ze získané mouky za ně
uhnětl odborník, ale chleba ze starodáv- | Žáci II. stupně s paní učitelkou Hallett
a paní vychovatelky z družiny uspořáné pícky si už děti ochutnaly samy.
dali v tělocvičně velkou halloweenskou
| Děti z druhé třídy si prohlédly zubní oslavu. Z hodin angličtiny už děti vědí,
ordinaci i ordinaci dentální hygienistky že Halloween je anglosaský lidový sváv Dejvicích. Paní doktorka ochotně vy- tek, který se slaví den před křesťanským
světlila šťastlivcům, kteří se zubařům svátkem Všech svatých, z jehož oslav
ještě nikdy nedostali „do spárů“, jak to se v Irsku vyvinul. Děti si zatančily, vydopadne, když o svůj chrup nebudou zkoušely svou šikovnost v soutěžích a
jako na každé správné oslavě potěšily i
pečovat.
svůj žaludek.
| Sedmáci už mají zkušenosti s obilím za
sebou a vydali se sklízet na jaře zasázené brambory. Své brambory si přišly
sklidit i děti ze 4.B a páté třídy. Děti si
vyzkoušely vyorávání brambor pluhem
taženým koníkem, vybíraly brambory a
nakonec si své výpěstky upekly.

| Děti od prvních tříd až po 4.A navštívily
| Naši fotbalisté bojovali na turnaji na SK divadelní představení „Čarovná rybí kos-

Aritma. Dále se několik žáků a žákyň
naší školy účastnilo přespolního běhu
kolem Džbánu organizovaného pro školy Prahy 6 studenty FTVS UK. Martina
Machátová ze 6. třídy získala 4. místo a
Sebastian Schierreich ze 7. třídy 2. místo. Družstvo mladších žákyň obsadilo 2.
místo (Machátová, Neumannová, Babušková, Sokolová).

| Osmáci se na exkurzi v bývalé budově
České konsolidační agentury v Holešovicích dozvěděli mnoho zajímavých informací o evropském navigačním systému
Galileo. Při hudební výchově si osmáci
poslechli kdysi běžný nástroj – dudy.
| Ve spolupráci s občanským sdružením
Abel si už mnoho dětí vyzkoušelo, jak
se kdysi selo obilí i jak se sklizené obi-

tička“. Jediná pohádka z pera slavného
romanopisce Charlese Dickense patří
do zlatého fondu moderních pohádek.
Příběh princezny Alenky a jejího chudého královského otce plný anglického humoru si užily všechny děti i paní učitelky.

| Žáci druhého stupně (6. - 9.třídy) zhlédli prezentaci sdružení Seberevolta. Tato
pozitivní komunita se snaží inspirovat
nejen mladé lidi ke zdravému životnímu
stylu a chce zvýšit ve společnosti úctu
k mravním hodnotám, zodpovědnosti,
poctivosti, disciplíně, vytrvalosti, tvořivosti, spolupráci, přátelství a toleranci.
Mladí lidé ze sdružení udělali dětem
radost exhibičním cvičením na hrazdě
v tělocvičně, zaujali přednáškou o zdravém životním stylu a sdíleli s posluchači
i své osobní životní příběhy. A na závěr

Halloweenská párty v naší ZŠ

| V říjnu i listopadu bývalí žáci naší školy prezentovali své nynější školy: SPŠ
stavební a SOŠ Drtinova žákům osmé
a deváté třídy.
| Děti z 1.B navštívily v rámci dne otevřených dveří Botanický ústav AV ČR v
Suchdole. Dozvěděly se např., jak působí tekutý dusík a k čemu ho lze využívat,
poznávaly koření a zeleninu a pozorovaly DNA brokolice.
Přejeme si, aby všechny získané a získávané zkušenosti a zážitky byly příjemné a užitečné.
Jaroslava Mikolášová

JSEM INSPIRUJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Nikon D5500 + 18–55 mm VR
+ 1 300 Kč cashback + FotoKurz
+ Poukaz na FotoSlužby (300 Kč)
21 990 Kč

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz
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VÁNOČNÍ KONCERT
zlatá neděle 20. 12. 2015
sál hasičské zbrojnice
14:00 hodin

(v případě nedokončení stavebních
prací – tělocvična ZŠ)
Vystoupí kvarteto
ARCHI DI PRAGA – komorní orchestr
umělecký vedoucí František Eret
zazní české a světové
vánoční koledy

VSTUP ZDARMA !
Těšíme se na Vás!
Pozvánka
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Policie hl. m. Prahy, která se bude
týkat tématu (NE)BEZPEČNÝ VĚK doporučení a rady seniorům. Přednáška bude zaměřena na ochranu před
krádežemi, podvody, zabezpečení
majetku a chování v silničním provozu.
Přednáška se pro občany Lysolaj
a Suchdola uskuteční v úterý 26.
1. 2016 v 15:00 hodin na radnici
MČ Praha-Suchdol. Vstup zdarma.
Pokračování ze strany 3.

| Lysolajský betlém se letos opět rozšířil
o nové sochy od ak. soch. Milana Váchy.
Konkrétně se jedná o postavy tří králů
a do Vánoc bude i velbloud. Jedná se
o krásná umělecká díla. Milane, díky.

Lysolajští tři králové

| Již třetím rokem úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR a díky úspěšnému čerpání dotací z evropských
fondů se nám daří zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané, kteří nám

pomáhají s údržbou komunikací i lysolajské zeleně. V současné době v
rámci tohoto programu u nás pracují
čtyři zaměstnanci, kteří se starají především o čistotu ulic a údržbu zeleně.

| V přípravách je již 4. ročník Repre-

zentačního plesu městských částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol, který se
uskuteční 16. 1. 2016 v Hotelu Galaxie.
Můžete se opět těšit na nezapomenutelnou atmosféru, příjemnou náladu a
mnoho překvapení, která na vás čekají.

| Městská část Praha-Lysolaje se neustále snaží vycházet vstříct rodinám s
malými dětmi. Již několik let je školka
v provozu i přes jarní prázdniny, stejně
tak jako v době, kdy je v ZŠ vyhlášeno
ředitelské volno a škola je tak uzavřena.
Po dohodě s vedením MŠ Pampeliška
a rodičovského klubu jsme přistoupili
k dalšímu kroku. který by měl lysolajským rodinám ulehčit péči o jejich po-

tomky tím, že bude prodloužena provozní doba mateřské školky. MŠ bude
v provozu až do pátku 1. 7. 2016, kdy
bude následovat týden, v němž je 5.-6.
7. 2016 státní svátek. Nový školní rok
2016/2017 bude zahájen již v pondělí
29. 8. 2016. Zavádíme tak nově navíc
čtyři dny prázdninového provozu. Dále
po dohodě s MC Liška bude v týdnu od
22.-26. 8. 2016 probíhat příměstský tábor organizovaný právě MC Liška, tak
jako v letech předchozích. Oproti letošnímu roku bude tábor probíhat za zvýhodněnou cenu, dotovanou naší městskou částí. Program tábora bude zase
o něco bohatší. Věřím, že tato opatření,
která jsme učinili již nyní s velkým předstihem zjednoduší lysolajským rodinám
plánování příštích letních prázdnin.
Přeji vám příjemně strávený adventní čas.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

ZPRAVODAJ
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Zprávičky ze školky
| Podzimní příroda se krásně vybarvila a my jsme se snažili využít co nejvíce listy a podzimní plody k různým
výtvarným hrátkám i cvičení. Děti sbíraly oříšky jako o závod a pomáhaly
hrabat listí, kterého byla plná zahrada.

tivní a děti měly po představení možnost vyzkoušet si, jak se vodí loutky.

rovský a pod rukama rodičů a dětí
vznikla moc hezká dýňová strašidla.

Divadélko Kozlík v naší MŠ

Dýňová dílnička

| Proběhla druhá část vzdělávacího

| Naši školku navštívila paní psy-

| Při rozvíjení poznatků o přírodě jsme se
zaměřili na změny v podzimní přírodě,
proč opadává listí, jaké dozrává ovoce a
zelenina, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se
od prázdnin proměnil svět kolem nich.
| Jako každoročně jsme do školky přizva-

li paní logopedku Mgr. Lukášovou, aby
vyšetřila výslovnost našich dětí. Rodiče
měli možnost konzultovat s ní všechny
své dotazy, čehož hodně rodičů využilo.

| Ve školce jsme přivítali divadélko
Kozlík s loutkovou pohádkou Jak šel
kozlík do světa. Pohádka byla interak-

projektu NEPZ. Tento díl měl název
Oceány a moře a byl zaměřen na vnímání vody jako živého organismu.

choložka PhDr. E. Kobzová. Provedla
vyšetření
školní
zralosti předškoláků a děti velmi chválila.

| Uspořádali jsme dýňovou dílnič-

Denisa Vranová
ředitelka

ku s rodiči. Zájem o tuto akci byl ob-

ADVENTNÍ LYSOLAJSKÉ VYHOZENÍ
Neděle 13. prosince 2015 ve 13:00

TURNAJ V PETANQUE

na hřišti u Zázračné studánky
PETANQUE CLUB LYSOLAJE VÁS SRDEČNĚ ZVE!

ZEMNÍ PRÁCE
BAGROVÁNÍ, ODVOZ SUTI, HLÍNY – ČELNÍ NAKLADAČ
ODVOZ KONTEJNERY
DOVOZ PÍSKY, ŠTĚRKY – STAVEBNÍ ČINNOST
JAPS TEN s.r.o.

775 777 778
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Sbor dobrovolných hasičů
Dne 23. září, krátce před osmnáctou hodinou, vyjela naše jednotka s
cisternovou automobilovou stříkačkou Scania k plně rozvinutému požáru chaty do ulice Nad Helmovkou.
Tato chata byla dlouhodobě neobydlená a užívaná pouze bezdomovci, kterým se, evidentně nešťastnou
náhodou, podařilo objekt zapálit. Na
místo mimořádné události se dostavili též kolegové ze Suchdola a HZS
Praha ze stanice Petřiny. Vzhledem
k dezolátnímu stavu chaty nevznikla
téměř žádná škoda na majetku, hlavní však bylo, že díky rychlému zásahu se nám podařilo zabránit rozšíření požáru na okolní vyschlý porost.
K likvidaci další mimořádné události
jsme byli vysláni dne 11. října v 06:10
hodin do ulice Přerušená, Praha 6 Sedlec. Jednalo se požár autoservisu
o rozloze cca 30x10 metrů. Na místo
se postupně dostavily čtyři dobrovolné a 10 profesionálních hasičských
jednotek. Po dobu zásahu musel být
z důvodu možného výbuchu tlakových lahví a ohrožení zasahujících
hasičů přerušen provoz na přilehlé
železniční trati. Na základnu se naši
hasiči vrátili ve 13:00 hodin, a to po
sedmi hodinách vyčerpávající práce.

Zásah SDH Lysolaje v ulici Nad Helmrovkou
Mezi další akce, na kterých jsme se podíleli, stojí určitě za zmínku den IZS, pořádaný dne 17. září v Mateřském centru
Motýlek, spojený s ukázkou naší moderní hasičské techniky a požární asistence na Břevnovském posvícení ve
dnech 10. a 11. října. Jedním z posledních úkolů členů naší jednotky bylo čištění zanesených dešťový žlabů v lysolajské mateřské školce dne 4. listopadu.
Požár autoservisu v Sedleci

Lukáš Zapletal

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

SOUSEDSKOU
NOVOROČNÍ VYCHÁZKU
S PŘÍPITKEM

pátek 1. 1. 2016
14:00 hodin
Vycházka po krásách Lysolaj
Sraz na Novoročním mostku
v parku Kaménka.

Těšíme se na Vás!

ZPRAVODAJ

MC liška
Hurá hurá…
Hasičárna se opravuje! Pro nás Lišky
dlouho očekávaná zpráva, kterou vítáme, ačkoliv nám přechodně trochu hatí
plány. Z důvodu rekonstrukce se nyní
scházíme v herně soukromého domu
u naší Lišky Petry na adrese Na cestě 240/3. Hernička je krásná a my děkujeme Petře i celé její rodině, že nám
pomohli udržet pravidelný program.
I letos máme na adventní čas nachystané tvoření a zábavu pro všechna
Liščata. A protože fungujeme mimo
hasičárnu, tradiční pečení necháme na
příští rok a překvapíme vás jinými předvánočními zvyky. Během listopadu už
jsme vyzkoušeli výrobu plovoucích svíček a určitě připravíme i něco na zub.
Liška letos uzavře činnost 17. prosince. V novém roce se opět uvidíme v
pondělí 4. ledna. A protože jsme rádi,
že tu můžeme pospolu být, děkujeme
všem, kteří nám to umožňují. Panu
starostovi a zástupcům městské části Praha-Lysolaje děkujeme za pomoc
a všestrannou podporu. Našim členům
a dobrovolníkům za hodiny bezplatné
práce pro budování komunity i hodiny
čisté radosti, které nám přináší společně trávený čas. Velké díky i všem z naší
liščí rodiny. Užijte si klidné a šťastné
Vánoce a v novém roce na shledanou!
Kreativní pondělky v Lišce
do 14. 12. probíhá na adrese Na cestě 240/3 - pondělí od 9:30 – 11:30
Dopoledne plné her, výtvarných činností
a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, po-
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třebné jsou přezuvky a svačina, Plnému
kreativnímu vyžití napomůže oblečení,
které se může umazat. Lektorka: Petra
Zajícová. Více zde: http://www.mc-liska.
cz/vytvarne-pondeli/
Aktivní středy v Lišce – do 16. 12.
probíhá na adrese Na cestě 240/3
Angličtina pro nejmenší - English For
Moms And Kids - středa od 9:00 - 10:00
Angličtina pro mámy a děti s písničkami, tanečky i říkačkami, které pomocí
pohybu a her zafixují dětem první ang-

JEMNÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ
SE SOŇOU ZEMANOVOU - každý čtvrtek od 19:30 - 21:00 hodin
Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání nové energie a harmonizaci těla i
duše. Hodiny jsou vedeny jemnou a
citlivou formou, cvičíme jednoduše
a klidně. Letošní novinkou jsou prvky yin a vitální jógy. Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Více na http://www.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/
Naše další činnost:
KROUŽEK V MŠ PAMPELIŠKA pro
děti od 4 do 7 let
Cvičení s Liškou, každý čtvrtek v 16:00
- 16:45 v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana

Divadelní představení v rámci Černé
hodinky
lická slůvka. Vstupné 50 Kč. Lektorka:
Vika Jandová. Více sdělí Liščí web:
http://www.mc-liska.cz/streda-v-lisce/

Hravé cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností. Děti
vyzvedávají lektoři v MŠ a převedou je do tělocvičny. Kroužek vede
Marcela Blažková a Andrea Žitková.

KROUŽEK V ZŠ JÁRY CIMRMANA
pro děti od 6 do 12 let

FIT Máma - středa od 10:00 - 11:00

EKO Kroužek Lišák, čtvrtek 13:00
– 14:30 v ZŠ Járy Cimrmana

Cvičení pro krásnou a pevnou postavu přizpůsobené potřebám maminek - core, bodystyling, kalanetika. Vstupné 70 Kč. Herna pro děti
v místě. Lektorka: Soňa Hnilicová.

Eko kroužek pro děti od 6 do 15 let,
zaměřený na poznávání místního prostředí, ekologická témata a přírodu.
Spojený s častou návštěvou u koníka Bleska a jeho kamarádek oveček.

Čtvrteční podvečer v Lišce - do 17. 12.
probíhá tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana

Liščí univerzita
Vzhledem k opravám hasičárny budeme
v našem cyklu zaměřeném na vzdělávání dospělých pokračovat po novém roce.
Pro velký ohlas zopakujeme například
workshop záchranářky Lenky Navrátilové zaměřený na praktický nácvik první
pomoci a stejně tak přednášku pedagožky Katky Hartlové “Co má umět předškolák?” Pro bližší informace sledujte
náš liščí web a vývěsky městské části.
Činnost Spolku Liška Lysolaje (dříve
Mateřské centrum Liška o.s.) probíhá v
sále hasičské zbrojnice, Lysolajské údolí 38, Praha Lysolaje. Aktuální informace najdete na webu www.mc-liska.cz.
Patronem Spolku Liška Lysolaje je
Městská část Praha-Lysolaje.

Šárka Gabriel
Černá hodinka přilákala do hasičárny velké množství dětí i rodičů
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Mariánská alej U křížku

Jak si jistě vzpomínáte, v roce 2010 došlo v Lysolajích k instalaci božích muk,
která posvětil sám pan tehdejší arcibiskup a současný kardinál Dominik Duka.
Boží muka byla součástí cest, místem
zastavení, zklidnění, modlitby a odpočinku. V roce 2013 bylo, rovněž s přispěním grantu ve výši 100 000 Kč od
hlavního města Prahy v rámci I. etapy
vysázeno 20 dřevin podél vycházkové
cesty k božím mukám a odpočinkové

zóně v délce 110 m. Alej tak logicky doplnila spojení Lysolaj s křižovatkou cest
U křížku. Stromová alej zde neplní jen
funkci duchovní a společenskou, ale především pak krajinotvornou a větrolamovou, tak jako tomu bylo v minulosti, kde
naši předci na tomto místě alej vysadili.
Považovali jsme tak za naši povinnost
na tuto původní výsadbu navázat a alej
kompletně obnovit. Další realizací výsadeb došlo k obnově původní historické
aleje. Nový úsek navazuje na již vysázenou část cesty a je v přímé návaznosti
na zastavěné území obce. Na této ploše
se historicky nacházela původní alej,
vysázená do travnatého pásu podél původní vozové cesty spojující Lysolaje a
Šárku. V pokračování ulice Sportovců
směrem k božím mukám bylo nyní vysá-

zeno 14 nových vzrostlých dřevin. Podél vycházkové cesty k božím mukám a
odpočinkové zóně v celkové délce 55 m
byly vysazeny dva Duby letní (Quercus
robur) a 12 Jeřábů jedlých (Sorbus aucuparia edulis). Celkové hodnota stromů včetně přípravných prací činí 137
920 Kč. Péče o veřejnou zeleň je stále v
Lysolajích jednou z priorit. Těší nás, že
se setkává s ohlasem a porozuměním
našich občanů, kteří se již v uplynulých
letech stali patrony jednotlivých stromů.
Projekt adopce stromů dále pokračuje.
Stále se můžete stát patrony jakýchkoliv
nově vysázených stromů v Lysolajích i
přispět na jejich výsadbu jakoukoliv částkou. Zájemci se mohou informovat na
ÚMČ Praha-Lysolaje, tel. 220 921 959.

Chráněná historická část cesty

Další výsadba v Mariánské aleji

Jeřáby a duby

Městská část Praha-Lysolaje ve spolupráci se společností 4Nature, a.s.,
jakožto příjemcem dotace z grantového programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, v listopadu zrealizovala II. etapu výsadby
stromů v Mariánské aleji U křížku.

ÚMČ Praha-Lysolaje

ZPRAVODAJ

ZA HUMNY
| Praha si vzpomněla na návrh ulevit Vítěznému náměstí spojkou mezi
Evropskou a ulicí Gymnazijní, kolem
železnice a kasáren po Svatovítskou.
Mimochodem, tenhle nápad vznikl už
před druhou světovou válkou. Diskutuje
se o vhodné kapacitě obchvatu a počtu
jízdních pruhů. „Intenzivně pracujeme
na přípravě projektové dokumentace,“
uvedla místostarostka Prahy 6 Petra
Kolínská (SZ). Samotná stavba by podle
jejího odhadu mohla začít v roce 2018.
| K tunelu Blanka řekl starosta Kolář:
„Plynulý provoz z Blanky naráží na
špunt v podobě Vítězného náměstí.“ Od
ústí Blanky na Svatovítském mostě ke
kruhovému objezdu na Vítězném náměstí se Svatovítská ulice postupně zužuje ze tří na jeden jízdní pruh. „Kdyby
řidiči využívali všechny tři pruhy a ukázněně dodržovali pravidlo zipu, tak by byl
provoz plynulejší,“ domnívá se starosta.
Kolony ve Svatovítské byly ve špičkách
i před otevřením Blanky, provoz tam
brzdí nájezd na kruhový objezd. Proto po jednáních s policií chce městská
část testovat, zda by provozu pomohl
semafor umístěný u přechodu pro chodce těsně u vjezdu na kruhový objezd.
| Požár jednoho z bytů v šestipatrovém

domě v Máslově ulici v Podbabě, k němuž pražští hasiči vyjížděli v sobotu 26.
9. 2015 po čtvrt na deset dopoledne,
se zpočátku jevil jako žhářství. Hned
několik ohnisek hoření tomu nasvědčovalo. Nakonec se ale ukázalo, že s
největší pravděpodobností šlo o nedbalost. Dodatečné vysvětlení poskytla
25letá žena, která byla nejprve z místa
požáru převezena v doprovodu přítele k
vyšetření do vojenské nemocnice. Pak
přiznala, že právě ona měla rozšíření plamenů na svědomí. Stalo se to ve
chvíli, kdy se v bytě snažila spálit nějaké
dokumenty, problém prý přišel ve chvíli,
kdy kromě papírů a snad i fotografií začaly hořet i plastové desky, které v šoku
odhodila na zem. „Ve snaze o uhašení
plameny rozšířila téměř po celém bytě,“
konstatovala mluvčí policie Martínková.
Škoda je předběžně vyčíslena na 300
tisíc korun. Případ se setkal s velkou pozorností v souvislosti s tím, že hořelo v
bytě známého fotbalisty, záložníka pražské Sparty Franci Litsingiho – a to zrovna den před derby. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by událost měla s tímto
nějakou souvislost, ani s africkým původem fotbalisty, jak naznačovaly prvotní
spekulace o možnosti rasového útoku.
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| V souvislosti se stále častějšími případy
vážného poškozování unikátních staveb
v rámci vilové kolonie Osada Baba 1932
dospěla Rada Prahy 6 k rozhodnutí rozšířit stávávající systém tamní památkové ochrany také na konkrétní domy. Vilová kolonie Baba představuje světově
proslulý soubor 33 individuálních staveb
pro rodinné bydlení a byla prohlášena
městskou památkovou zónou. Navzdory tomu však u jednotlivých staveb stále častěji dochází k jejich poškozování
necitlivými úpravami či přestavováním
jejich významných částí. Tyto zásahy
pak mění tvary a proporce vil. Statut pa-

moderního životního stylu Boženou
vytvořil unikátní intelektuální, pracovní
a umělecké zázemí. V 50. a 60. letech
20. století se zde setkával okruh podobně naladěných přátel, mezi něž patřili
fotograf Josef Sudek, sochaři Bedřich
Stefan a Hana Wichterlová a řada dalších osobností kulturního a výtvarného
života. Rothmayerově rodině patřila vila
až do roku 2007. Před třemi lety byla zahájena rekonstrukce objektu, která nyní
skončila. Rothmayerova vila je otevřena
v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli; začátky prohlídek v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin;
vstup pouze po předchozí rezervaci,

Rekonstrukce Čeňkovy vily

Rothmayerova vila v Břevnově

mátkové zóny totiž chrání pouze kolonii
jako celek, nikoliv jednotlivé její budovy.

najednou maximálně 7 osob; prohlídka
vždy s lektorským výkladem v češtině
nebo angličtině; základní vstupné je 180
korun, snížené 100 korun, vilu najdete v Břevnově, U Páté baterie 896/50.

| Milovníci pražské architektury se dočkali zpřístupnění Rothmayerovy vily v
Břevnově. Stavba, která vznikla mezi
lety 1928 až 1929, je zajímavá inspirací
středomořskou tradicí. Tu pochytil autor
díla Otto Rothmayer od svého učitele,
světově proslulého slovinského architekta Plečnika. S ním spolupracoval například na přestavbě Pražského hradu
nebo zámku v Lánech v éře prezidenta
Masaryka. Otto Rothmayer (1892–1966)
zde společně se svou ženou, významnou textilní výtvarnicí a propagátorkou

| V neděli 11. října hořel průmyslový objekt u nádraží v Sedlci. Oheň způsobil
škodu za několik milionů korun. Hořelo
v objektu patřícímu firmě Renocaros,
uvnitř bylo několik aut a motocykl. Požár zřejmě zavinil přímotop. Asi dvě hodiny byl přerušen provoz vlaků na trati
mezi Holešovicemi a Roztoky u Prahy.

Požár průmyslového objektu u nádraží v Sedlci

Pokračování na následující straně.
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| Pražské vodovody a kanalizace (PVK)
poslaly pojišťovně k vyřízení 5 799 žádostí o odškodnění kvůli špatné vodě
v Praze 6. Pojišťovna již vyplatila téměř 30 milionů korun. O náhradu škody se přihlásilo také 80 podnikatelů,
kterým bylo vyplaceno asi 2,1 milionu
korun. Lidem, kteří byli hospitalizováni, vyplatily vodárny přímo 1,6 milionu.
| Na poště v Kafkově ulici v Dejvicích už můžete platit kartou.
| Pracovníci a dobrovolníci sklidili z Vinice sv. Kláry, která je nedílnou součástí

Trojská vinice
trojské botanické zahrady, přes 25 tun
vinné révy. To je o 5 tun více než loni,
i kvalita vína bude podle odhadů lepší,
než jaké dosáhl ročník 2014. Od roku
2009 se víno ze zdejších hroznů vyrábí přímo v botanické zahradě, a to ve
sklepě pod vinicí, kam si můžete objednat exkurzi či posezení s přáteli. Z
letošní úrody bude okolo 18 500 lahví převážně Rulandského modrého.

| Kino Dlabačov v hotelu Orea Pyramida
se 10. října po 13 letech vrátilo k divákům.
Vedle pestré filmové nabídky se mohou
návštěvníci těšit i na divadelní představení, koncerty, výstavy a další kulturní

akce. V předsálí vznikne kavárna a komorní scéna. O dramaturgii a provoz
Dlabačova se postará tým, který dříve
působil v kině Ořechovka. Aktuálně jsou
plánovány přehlídky filmových legend
(Vojtěch Jasný). Dlabačov je v současné době jediné funkční kino v Praze 6.

| Léta odkládaná stavba nové vodní linky čistírny na Císařském ostrově konečně začala. Během třiceti měsíců by měly
být práce dokončeny. A cena? Pro stavbu nové vodní linky a související části
stavby platí 5,8 miliard korun bez DPH.
| V Praze 6 se zúží dosavadní koalice.
Zástupci TOP 09, ANO, STAN a KDU-ČSL se rozhodli kvůli dlouhodobým
výhradám vypovědět koaliční smlouvu Straně zelených. Čtyřčlenná koalice bude mít nyní v zastupitelstvu 26
mandátů z celkových 45 křesel, předchozí svazek měl převahu 32 hlasů.
„Po roce spolupráce dospěli partneři
k závěru, že zelení stojí programově
i ideově mimo půdorys zamýšleného
koaličního projektu,“ uvádí se v tiskové
zprávě, kterou poskytl starosta Prahy
6 Ondřej Kolář (TOP 09). „Výpovědi
nepředcházelo žádné dohadovací řízení ani jednání o výhradách vůči zeleným,“ upozornila Kolínská. „Tento
nečekaný krok koaličních partnerů si
vysvětlujeme tak, že vedení se chystá
učinit rozhodnutí v oblasti hospodaření
s majetkem, u kterých by zelení byli na
obtíž,“ uvedla dosavadní místostarostka Prahy 6 za zelené Petra Kolínská.
| Od září zkouší v Dejvickém divadle
slovenský režisér Ondrej Spišák Shakespearovu Zimní pohádku. Premiéra proběhla 30. listopadu a v obsazení počí-

tá režisér prakticky s celým hereckým
souborem DD. Hostuje Vladimír Polívka.

| Ve společnosti dalších soch na někdej-

ším náměstí Interbrigády (dnes park Lázaro Cárdenase) byl odhalen památník
chilského bojovníka za svobodu a nezávislost na Španělsku Bernardo O‘Higginse (1778 – 1842). Chilský národní
hrdina byl irského a baskického původu.

Nový památník Bernarda O´Higginse

| Bezdrátové připojení či možnost na-

bít si mobilní telefon nabízí tzv. chytrá
lavička, jejíž prototyp představili autoři
v Praze. Předpokládaná cena lavičky, která všechny své funkce zajišťuje
pouze prostřednictvím solární energie,
je 90 až 140 tis. Kč. „Máme vyzkoušeno, že od jara do podzimu, kdy lidé na
lavičkách sedávají, je pro její provoz
svitu dost. Od listopadu chceme před
Národní technickou knihovnou v Praze
testovat, jestli díky nejnovějším solárním panelům zvládne plně fungovat
i v druhé půlce podzimu a přes zimu,“
uvedl Jan Rolník ze společnosti Full
CapaCity, která ve spolupráci se studentkou ČVUT Zuzanou Jirkalovou a
Univerzitním centrem pro energetické

Tzv. chytrá lavička

Čistírna odpadních vod na Císařském ostrově

budovy ČVUT lavičku vyvinula. V lavičce je zabudovaná baterie, díky níž systém funguje, i když lavička zrovna není
na přímém slunečním svitu. Z baterie je
možné nabíjet mobilní zařízení přes dva
USB konektory nebo bezdrátově pomocí indukce. Součástí lavičky je zařízení
monitorující čistotu ovzduší a modem,
který přes tzv. wi-fi router šíří zdarma
internetový signál.
fefík
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Fotosoutěž
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hodnotě 1000 Kč na služby od partnera naší soutěže Centra FotoŠkoda.

Fotografická soutěž 2015 má svého
výherce, ročník 2016 právě začíná. Odborná porota vyhodnotila za nejPrvním tématem nového ročníku je povedenější fotku celého ročníku
„letecký snímek“ a nejlepším lysolaj„Protančení do nového roku“. ským amatérským fotografem jmenovala pana Martina Komárka, který
Fotografujte a své snímky přineste na zvítězil se svou originální fotografií
Může se tedy těšit na
Úřad městské části Praha-Lysolaje či z dovolené.
hlavní
výhru,
kterou
je kompaktní fozasílejte na umc@praha-lysolaje.cz
toaparát NIKON v hodnotě 3 000 Kč.
Odborná porota se těší na vaše snímky!
A proto, milé fotografky, milí fotografové a vůbec všichni milovníci umění
fotografie - přidejte se k těm, jejichž
práce již sklidily obdiv, potěšily čtenáře LZ a zaujaly odbornou porotu. Nefoťte do šuplíku! Podělte se s námi!

Lysolajští amatérští fotografové pravidla soutěže znají. Pro ty, kdo se ještě
neosmělili o své snímky podělit připomínáme: stejně jako v předešlých ročnících, i v roce 2016 bude v každém
čísle Lysolajského zpravodaje vyhlášeno téma fotografické soutěže. Ti, kteří
si nejlépe poradí s nápady i svými fotoaparáty, budou odměněni. Výherci jednotlivých kol obdrží poukaz v hodnotě
1000 Kč na fotoslužby partnera soutěže Centra FotoŠkoda. Vítěz celého ročníku pak slavnostně převezme hlavní
cenu, jíž bude poukaz na nákup zboží v
hodnotě 2000 Kč v Centru FotoŠkoda.

Foťte drahými aparáty, foťte lacinými
mobily, foťte s rozvahou, foťte v běhu,
foťte kdy chcete, jak chcete, co chcete. Neočekáváme profesionální kvalitu.
Ceníme nápad, chuť a odvahu tvořit.
Nechť jsou vám Múzy nakloněny! Těšíme se na spolupráci s vámi a věříme,
že se nám v redakci Lysolajského zpravodaje sejde tolik zajímavých snímků,
že z nich uspořádáme výstavu. Takže
na shledanou, nejpozději na vernisáži.

V příštím roce na svou činnost naváže i lysolajský fotoklub. Jeho iniciátor a fotograf Jan Kozák opět plánuje pořádat oblíbené dokumentární
podvečery v hasičské zbrojnici. S
termíny a obsahem jednotlivých sePětici výherců jednotlivých kol le- tkání budete včas seznámeni na
tošního, 5. ročníku již znáte. Ka- stránkách Lysolajského zpravodaje
ždý z nich obdrží poukázku v a ve vývěskách naší městské části.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Životní jubilea
Leonard Konečný
narozen 4. 10. 1945 - 70 let
Jindřich Bartl
narozen 17. 10. 1945 - 70 let
Zdeňka Brettlová
narozena 19. 10. 1945 - 70 let
Libuše Lomská
narozena 29. 10. 1945 - 70 let
Katarína Zacharová
narozena 1. 11. 1940 - 75 let
Stanislav Bendl
narozen 9. 11. 1930 - 85 let

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

Poděkování
Už jste se někdy stali vězněm ve vlastním domě? Za sychravého rána, kdy
oknem v prvním patře na ulici nikoho
nevidět, s mobilem bezpečně uloženým za zamčenými dveřmi? V této nezáviděníhodné situaci chvála existenci
dobrovolných hasičů v místě. Právě
jejich starostovi Zděňku Sedláčkoví
vděčím za vysvobození. Děkuji mnohokrát za rychlý zásah. Marie Štědrá

Antilišák
„Ocenění“ Antilišák tentokrát získávají
vandalové, kteří v touze vlastnit vlajky
České republiky a EU zdemolovali žerdě na našem úřadu. Gratulujeme!!

Autorem vítězného snímku minulého dvojčísla je Ondřej Štědrý.
Gratulujeme!
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FotosoutěžPro čtenáře
Petr Šabach - Nakonec Vánoce

Zatím poslední kniha Petra Šabacha vyšla 19. listopadu. Bylo to na den přesně
po osmi letech od Šabachovy předešlé
vánoční publikace Tři vánoční povídky.
Tři nové příběhy zasadil Petr Šabach
do města v americkém státě Massachusetts, které dobře zná, protože zde žije
jeho syn a vnoučata. V atmosféře Halloweenu a Vánoc prožívá svá drobná
dobrodružství dvojka sehraných kluků,
vypravěč Damián trpící ADHD a frajer
Robinson, kteří stihnou pohřbít mravence i prožít první milostná vzplanutí.
Knihu vydává nakladatelství Paseka.
Petra Šabacha není třeba českým
čtenářům blíže představovat, a totéž víceméně platí o jeho osobitém
autorském rukopisu. Vždyť kolik už
toho bylo napsáno a řečeno o jeho
zaujetí všedností, autobiografické
motivace, nostalgickém ladění, hovorovém jazyce, laskavém humoru či zálibě v hospodské historce.
Člověku se při pohledu na útlou knížku
čítající dvaasedmdesát stran vkrádá

do mysli slovo „dárek“. Což vzhledem
k jejímu titulu, předvánočnímu datu vydání i autorově dedikaci (knihu věnuje
svým vnoučatům a samotnému nakladatelství) nemusí být příliš od věci.
Vánočně laděná obálka je pak dílem
autorova staršího syna, grafického designéra Jana Šabacha, který žije s rodinou ve Spojených státech amerických.
28. listopad 2015
Den pro dětskou knihu
Místní knihovna Petra Šabacha Lysolaje se letos poprvé v historii své novodobé existence připojila ve spolupráci s
kouzelným dědečkem Fábulínem, vypravěčem Tří pohádkových příběhů, k
významné akci Den pro dětskou knihu.
Vedle publikací pro malé čtenáře i pro
ty úplné začátečníky, které jsou připraveny k zapůjčení jak z výměnného souboru, tak z vlastního fondu naší knihovny (a že je z čeho vybírat), připravila
jako dárek pro ty nejmenší pohádkovou knížku s překvapením v podobě
stolních her se skřítkovskou tematikou.
Tak si pro ni přijďte!
A o čem že pojednává? Vystupují v ní nejroztodivnější bytosti. Pohádka z Lesního království
vypráví o nesnadné cestě skřítka
Piláčka za čarodějem Dobrodátem a
následném vytrestání zlého čaroděje
Ledoleda, který uvrhl na Lesní království
mrazivou kletbu. O tom, jak v
Lesním království řádil povedený čert
Dextellus Čmoud, se dozvíme v Pařezové loupežnické pohádce. A poslední
příběh Pohádkový dům U kouzelného
měšce nás zavede do městečka Veselíčka a seznámí s kouzelným životem
starodávného domu, jehož sklepení
bychom se měli raději vyhýbat.
ÚMČ Praha-Lysolaje

fotokalendáře

online do 10 minut od 149 Kč

Brandejsovo nám. 1219/1 | Praha 6 – Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Klášter mnišek
Kazatelského řádu
Vánoční bohoslužby
Čtvrtek 24. 12. 2015 22:00
„půlnoční“ mše sv.
Pátek 25. 12. 2015
8:15
mše sv. (Slavnost Narození Páně)
Sobota 26. 12. 2015
8:15
mše sv. (Svátek sv. Štěpána)
Neděle 27. 12. 2015
mše
sv.
(Svátek

8:15
sv.

Rodiny)

Pátek 1. 1. 2016
8:15
mše sv. (Slavnost Matky Boží)
Středa 6. 1. 2016
18:00
mše sv. (Slavnost Zjevení Páně – „Tři
králové“)
Všechny srdečně zveme.
Sestry dominikánky

VO Kontejnery
Úterý 8. 12. 2015
od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka
Starodvorská x Žákovská
Fotosoutěž
Lysolajský

zpravodaj
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Vernisáž pod širým nebem
Umělecké dílo „Vodní svět“ kambodžského sochaře Chhatna Tour, jednoho z restauratorů světoznámé památky Angkor
Wat (chrám nacházející se v Angkoru
v Kambodži, který byl postaven počátkem 12. století pro krále Súrjavarmana
II. jako královský chrám a hlavní město)
a účastníka II. Sochařského sympozia
Lysolaje, bylo začátkem listopadu slavnostně předáno do majetku naší městské
části. Odhalení posledního skvostu, který
obohatil naši galerii pod širým nebem v
parku Kaménka, za účasti autora a zástupců MČ a umělců ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska a mnoha obdivovatelů sochařského umění proběhlo
v neformální atmosféře, k níž přispělo i
skromné a přátelské vystupování hlavního aktéra i pohoštění, které pro účast- Vodní svět již zaujímá své čestné místo v parku Kaménka
níky připravili jeho přátelé. Ani ten, kdo
čekal kambodžské národní delikatesy v
podobě opičích mozečků, smažených
žabiček či různé jiné, pro středoevropana „havěti“, nebyl zklamán. Ačkoliv se
vařilo v evropském nádobí a servírovalo
do plastových misek, exotické směsi s
kuřecím a hovězím masem a nepostradatelnou limetkou byly skvělé a naše
chuťové pohárky rozhodně nestrádaly.
Typický český vodní svět, jak ho důvěrně
známe, tedy s vodoměrkami, raky a vážkami, je minulostí. V lysolajských vodách
dnes vedle starých známých leknínů
kvetou nádherné obrovské lotosy, prohánějí se cizokrajné ryby, napít se vedle laní
přijde slon a pod hladinou číhají krokodýli.
A v
kách

Lysolajských uměleckých sbírje opět o jeden unikát víc.
ÚMČ Praha-Lysolaje

