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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

rok s třináctkou na konci pomalu končí 
a já pevně věřím, že i přes pověrčivost 
na tuto číslovku, byl rokem pro většinu 
z nás úspěšným a přínosným.  Městská 
část se rozrostla o dalších několik desítek 
občanů, narodili se nám noví lysolajští a 
přistěhovali se k nám noví sousedé, obdi-
vovatelé naší krásné krajiny, které tímto 
vítám. Opravilo se či přímo nově postavi-
lo zase několik domů a s rekonstrukcemi 
došlo i k natření plotů a osázení předza-
hrádek. Lysolaje jsou tak zase o kousek 
krásnější. Park Na Vinici získal novu po-
dobu s dětským hřištěm a psím výběhem. 
Na Dolině se začalo konečně s očekáva-

nou rekonstrukcí komunikací. Byla vysá-
zena nová Mariánská alej u božích muk, 
tak jako i desítky dalších stromů v jiných 
místech městské části, pokračovali jsme i 
s obnovou sadu v Houslích výsadbou no-
vých třešní. Byly vyřešeny některé složité 
kauzy, jako pozemky pod domy BD - I. 
Lysolaje. Došlo k rozdělení našich vzdě-
lávacích institucí s novými názvy MŠ 
Pampeliška a ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 
k 1. 1. 2014. I při omezeném rozpočtu se 
nám, kromě bezproblémového fungování 
úřadu, podařilo udržet zimní sjízdnost ko-
munikací, bujnou udržovanou zeleň a čis-
totu i bezpečnost v ulicích. Můžeme být 
pyšní na naše hasiče, kteří v letošním roce 
pilně pomáhali u sousedů při červnových 

povodních. Povedlo se také mnoho kul-
turních a společenských akcí, pořádaných 
ať již naším úřadem, školou, hasiči, Pe-
tanque clubem nebo mateřských centrem 
Liška.
Stále je však co zlepšovat a snažíme se 
hledět dopředu. Trvale složitá je pře-
devším doprava v Lysolajském údolí, 
zhoršující se bezpečnostní situace v sou-
vislosti s růstem sociálního napětí ve spo-
lečnosti a celkový nedostatek finančních 
prostředků zapříčiněný již několik let po 
sobě jdoucím snižováním dotací z výnosu 
daní.

Pokračování na straně 8. 

Ručně vyřezávaný lysolajský betlém od akademického sochaře Milana Váchy.                                       Foto: Ing. Petr Hlubuček
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Nové dětské hřiště Na Vinici slavnostně otevřeno! Všechny herní prvky byly ihned obsazeny našimi nejmenšími

Zkrátka nepřišli ani psí miláčciVzhůru do oblak

Příprava ke startu

LYSOLAJSKÝ PODZIM 2013

 Kdo je lysolajský Batman?

Nově vysázená Mariánská alej s výhledem Lysolajská vánoční dílna
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Zprávy z radnice

Dne 9. 10. 2013 zasedalo Zastupitel-
stvo městské části Praha – Lysolaje.

• Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 
ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
o prodeji nemovitosti na adrese Lyso-
lajské údolí č. p. 25 se společností APV 
HOTEL, s.r.o., a to z důvodu žádos-
ti kupujícího, aby došlo k prodloužení 
lhůty ke složení druhé části kupní ceny 
do 1. 2. 2014, z důvodu stále nevyda-
ného územního rozhodnutí na stavbu.

• Zastupitelstvo se zabývalo rozpočty 
peněžitých fondů „Sociálního fondu“ a  
„Fondu rezerv a rozvoje“ na rok 2014.

• Zastupitelstvo dále schválilo úplat-
né zřízení věcného břemene v rozsahu 
4 běžných metrů se společností PRE dis-
tribuce, a.s.  na pozemku parc. č. 528/1 
v ulici Čábelecká k.ú. Lysolaje z důvo-
du uložení vedení elektrických kabelů.

•  Zastupitelstvo po dlouhém jednání od-
souhlasilo nájemní smlouvu na umístění 
základnové stanice společnosti T-Mobile 
Czech Republic, a.s.,  na pozemku parc. č. 
474/9 k.ú. Lysolaje. Součástí stanice bude 
taktéž zřízení elektropřípojky. Ve smlou-
vě jsou tyto hlavní smluvní podmínky:
Zbudování elektropřípojky (cca 10 m) 
– zřízení věcného břemene za jedno-
rázovou platbu 10 000 Kč bez DPH.
Zbudování věže (pozemek 8x6 m) – zříze-
ní věcného břemene umístění věže za jed-
norázovou platbu 600 000 Kč bez DPH.
Nájemní smlouva na pozemek
8x6 m, kde bude věž umístěna, s roč-
ním nájemným 10 000 Kč bez DPH.

• Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská 

škola Praha 6 – Lysolaje na pořízení 2 ks 
interaktivních tabulí ve výši 220 000 Kč. 
Jedná se o vybavení posledních dvou tříd 
lysolajské základní školy, ve kterých do-
sud scházejí interaktivní výukové tabule.

• Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace ve výši 
5300 Kč na pořádání Vánoční-
ho petanquového turnaje a na 
provoz sdružení v roce 2013.

• Probíhá příprava rozpočtu naší měst-
ské části na rok 2014. Vaše případ-
né realistické návrhy, prosím, doručte 
na ÚMČ co nejdříve, abychom měli 
dostatek času se jimi zabývat a pří-
padně je zohlednit v novém rozpočtu.

• Dne 5. 11. 2014 došlo k předání stave-
niště ulic Dolina a Podholí zhotoviteli 
rekonstrukce předmětných komunikací, 
firmě Dálniční stavby Praha, a.s., která 
ve výběrovém řízení předložila nejvý-
hodnější nabídku. Investorem stavby je 
hlavní město Praha – Odbor městského 
investora v zastoupení mandatáře JP Bul-
ding, s.r.o. Konečně tak započala očeká-
vaná rekonstrukce komunikací Dolina a 
Podholí. I přes naši veškerou celoroční 
snahu o urychlení administrace stavby se 
Odboru městského investora hl. m. Pra-
hy nepodařilo vše zprocesovat dříve než 
k tomuto datu. Znamená to tedy, že se s 
realizací samotnou začíná v době, kdy 
venkovní stavební práce tohoto druhu 
jsou tradičně již v útlumu a pokračuje se 
až v jarních měsících. Na druhou stranu 
bylo však nutné z důvodu čerpání finanč-
ních prostředků se stavbou začít ještě 
v tomto roce. Harmonogram prací bude 
záležet především na vývoji počasí, do 
Vánoc by mohla být zrekonstruována 
celá ulice Podholí. Spojnice s ulící Do-
lina a komunikace Dolina samotná by 
přišly na řadu po Novém roce dle vývoje 
letošní zimy. Nejpozději na jaře bychom 
se tak mohli dočkat ukončení všech pra-
cí. V posledním listopadovém týdnu ještě 
proběhne finální napojení přípojek plynu 
k nové výstavbě rodinných domů na Do-
lině, abychom na jaře nemuseli do nové 
komunikace opět zasahovat. Vím, že situ-
ace s čistotou komunikací v této části Ly-
solaj v současném deštivém počasí není 
dobrá a absence chodníků tak občanům 
zde bydlícím komplikuje život především 
při průchodu neustále znečištěnou vozov-
kou. Žádáme vás o pochopení a shovíva-
vý přístup při omezení v důsledku stav-

by. Pevně věřím, že s novou komunikací 
všichni na tyto trable brzy zapomeneme.

•  Na základě konkursu, který byl vy-
hlášen 7. 8. 2013, byla vybrána nová 
ředitelka příspěvkové organizace MŠ 
Pampeliška, kterou byla jmenována od 
1. 1. 2014 současná dlouholetá vedou-
cí paní učitelka Denisa Vranová. Paní 
Vranová splnila všechny požadavky 
na výkon ředitelky mateřské školy a 
následně zvítězila v konkursním říze-
ní, které se uskutečnilo 23. 10. 2013.

• Probíhá budování parku Kamén-
ka. V těchto dnech je budován mos-
tek pro pěší, který spojí park s Ma-
teřskou ulicí, kde překlene roklinu 
k mateřské škole. Následně budou v 
parku instalovány další drobné stavby.

Stavba mostku v parku Kaménka

•  Dne 5. 10. 2013 bylo slavnostně otevře-
no nové dětské hřiště v lokalitě Na Vinici, 
jehož vybudování bylo spolufinancováno 
Evropskou unií z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. Celková 
investice činila 1 294 593 Kč. Za přítom-
nosti několika desítek dětí a rodičů pře-
střihl starosta MČ Praha –  Lysolaje Ing. 
Petr Hlubuček pásku společně s předsed-
kyní Mateřského centra Liška, o.s., paní 
Marcelou Blažkovou. Společně se slav-
nostním otevřením dětského hřiště byl 
zprovozněn v lokalitě Na Vinici také vý-
běh pro psy, který slouží k venčení a vol-
nému pohybu psů. V současné době byly 
v psím parku instalovány také prvky agility. 

• V této lokalitě probíhá také podzimní 
výsadba. Bude zde vysázeno množství 
keřů a celkem 12 vzrostlých stromů, 
půjde o 5 líp, 1 dub šarlatový, 1 pau-
lownia, 1 liliodendron (tulipánovník), 
1 červený buk, 1  nádherně kvetoucí sa-
kura Prunus „Kanzan“ a největší pod-
zimní malíř – javor “Esmerald Queen“. 
Přihlašte se na úřadě městské čás-
ti a staňte se patrony některého z nich!

Pokračování na straně 14.
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Rozloučení

Paní  Alena Lukovská, velmi milá 
a oblíbená bývalá hospodářka a vy-
chovatelka základní školy, zemře-
la dne 6.10.2013 ve věku 56 let.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Školní rok je v plném proudu a stále se 
něco děje. Od září proběhlo ve ško-
le mnoho akcí. O nejvýznamnějších 
jste se mohli dočíst v předešlém čísle 
zpravodaje. V tomto čísle budeme čte-
náře informovat o dalších zářijových 
a uvedeme i přehled říjnových akcí.

• Prvňáci a druháci se pod vedením 
místního policisty cvičili v bezpeč-
ném přecházení a správném chování 
chodce v silničním provozu. 11. září 
měli nejmenší školáci možnost zhléd-
nout ukázku požární techniky a vy-
zkoušeli si, co dělat, když začne hořet.

•  Pro žáky 7. třídy se uskutečnil inten-
zivní jazykový kurz. Pobyt v jižních Če-
chách a kontakt s rodilými mluvčími byl 
pro žáky motivující pro další studium. 
Tento kurs mohl být uskutečněn díky při-
spění a pomoci ÚMČ Praha - Lysolaje. 
Děkujeme panu starostovi. Po prázdni-
nách začal opět pracovat i žákovský par-
lament. 20. září byli třeťáci přehlédnout 
„své“ políčko se svatojánským žitem. 
Tato vycházka byla součástí širšího pro-
jektu „Děti-ovce-krajina“ ve spolupráci 
s občanským sdružením Abel. 23. září 
navštívila druhá a třetí třída divadelní 
představení „Naše rodina“ v Minoru. 

•  Čtvrté třídy navštívily interaktivní vý-
stavu „Play“ Petra Nikla v Malostranské 
besedě. Děti rozvíjely své vnímání všemi 
smysly v nádherně zrekonstruovaném 
prostředí půdy i v dalších patrech budovy. 

•  V září se všichni pedagogičtí pracovníci 
i pracovnice školní jídelny stali „adoptiv-
ními rodiči“  Ivana Niwagaby z Ugandy. 

Jedná se o tzv. adopci na dálku a přispí-
vá se na základní lékařskou péči, škol-
né, školní uniformu a školní pomůcky.  

• Začátkem října se uskutečnil první z 
výukových bloků dopravní výchovy pro 
4. třídy.  Realizace prvního bloku probí-
hala na dopravním hřišti pro Prahu 6 na 
Vypichu. Žáci vybaveni cyklistickými 
helmami se chopili kola a pod svéráz-
ným vedením lektorky poznávali provoz 
na silnici. Dopravní hřiště na Vypichu 
je věrnou zmenšeninou silničního pro-
vozu, a to včetně semaforů, kruhových 
objezdů, jednosměrných silnic apod. Do-
pravní výchova je ukončena písemným 
testem a praktickou zkouškou na hřišti. 

• Od začátku října se již rozběhla čin-
nost všech kroužků zájmové činnos-
ti.  Podrobněji na http://www.zs-lyso-
laje.net/pages/zajmova_cinnost.htm   

Činnost kroužků zájmové činnosti

• Pátá třída navštívila Národopisné 
muzeum Musaion. Žáci měli příleži-
tost poznávat život na vsi v 19. st. Ve 
skupinkách se pak „tkalci“, „řezbáři“, 
„hrnčíři“, „rybáři“ a „pekaři“ podrob-
něji seznamovali se „svými“ řemesly. 

• Devátá třída navštívila mezinárodní 
přehlídku designu „Designblok“ pořáda-
nou od roku 1999. Děvčata a chlapci měli 
možnost prohlédnout si zblízka aktuální 
novinky světového i domácího designu.

•  Děti s družinou viděly na vlastní oči, 
jak se stříhají ovečky. Stejnou mož-
nost využili i třeťáci. Děti v družině 
si v rámci „ovčácké“ dílničky vyrá-
běly z vlny např obrázky či přívěsky.

• Třída 2.A se vydala v rámci celoročního 
třídního projektu poznávat historické cen-
trum Prahy. V Kaprově ulici čekala na děti
 a paní učitelku paní průvodkyně, která pro-

vedla celou skupinu Staroměstským ná-
městím, Karlovou ulicí a přes Karlův most 
do Mostecké ulice, kde všichni navštívili 
Muzeum pražských pověstí a strašidel.
Projekt bude pokračovat v jarních 
měsících, kdy se třída 2.A vydá pro-
zkoumat další pamětihodnosti Prahy.

• 1.tř., 2.B a 3.tř. viděly výcvik policej-
ních psů. Při sehraných scénách jak z de-
tektivky děti sledovaly, jak postupují poli-
cejní psovodi se svými čtyřnohými přáteli 
v případě narušování veřejného pořádku.

Výcvik policejních psů

• Proběhla velmi zajímavá bese-
da s panem Josefem Klímou na téma 
„Trestná činnost mladistvých“. Účast-
nili se jí žáci osmé a deváté třídy. 

• Poslední říjnový týden ve škole se v 
některých předmětech nesl v lehce „du-
šičkovém“ duchu. I když se v Čechách 
neslaví Halloween (Předvečer Všech 
svatých), v hodinách angličtiny se děti 
seznamují s tradicemi anglosaského svě-
ta. Při výtvarné výchově si děti vydlabaly 
dýně a rozsvítily je svíčkami a v druži-
ně se konala velká halloweenská party.  

• 4.B a 2.B využily pěkného počasí ba-
bího léta a vlastivědnou látku vstře-
bávaly na výletě v Moravském krasu. 

Přejeme klidný a příjemný pod-
zim a pěkný předvánoční čas.

Jaroslava Mikolášová 
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Kostel sv. Matěje v Šárce

Blíží se konec roku, tak to se u nás doma 
opráší betlém. Když bych ale chtěl vidět 
betlém opravdu pořádný, musel bych se 
vydat do Horní Šárky ke svatému Matěji. 
Tradice známých perníkových betlémů 
tady vystavovaných se datuje od roku 
1972. Jesličky měly původně asi třicet 
postaviček, jejich počet se však v průběhu 
let zvýšil na téměř čtyři stovky. Jednotli-
vé postavy jsou oděny do krojů z různých 
částí Čech, Moravy a Slezska. Každo-
ročně se pečou figurky čerstvé, přibližně 
od roku 1980 se některé z nich konzer-
vují a uchovávají. Nejprve pekla betlém 
výtvarnice Helena Horálková, zhruba od 
roku 2004 ho peče cukrář Daniel Zítka.

Podle pověsti nechal první kostelík (ro-
tundu), resp. kapli na tomto místě posta-
vit v roce 971 kníže Boleslav II. Pobožný. 
Pověst praví, že kníže zabloudil v lese a 
dostal se až do míst, kde byli za dívčí vál-
ky díky lsti krásné Šárky pobiti a následně 
pohřbeni muži ze Ctiradovy družiny. Tam 
se mu zjevil divoký medvěd střežící hro-
by Ctiradových bojovníků, díky zjevení 
svatého Matěje však byl kníže zachráněn. 
Podle jiné verze v tu chvíli vylezl z křoví 
statný muž, který medvěda zastřelil a poté 
se představil knížeti jako Matěj. Další va-
rianta pověsti říká, že se nejednalo o divo-
ké zvíře, ale o ochočeného medvěda pat-
řícího chalupníku Matějovi, na což kníže 
přišel až ve chvíli, kdy si s ním medvěd 
chtěl začít hrát a olízl ho na tváři. Z vděč-
nosti za svou záchranu slíbil kníže na tom-
to místě nechat postavit kostel zasvěcený 
svatému Matěji, což také učinil. Kostel 
byl údajně vysvěcen pražským biskupem 
sv. Vojtěchem. Tato dávná pověst byla 
zaznamenána v Kronice české sepsané v 
16. století Václavem Hájkem z Libočan, 
ovšem mezi nejstaršími českými kostely 
založenými v 10. století uvádějí kostel 
sv. Matěje i někteří další čeští letopisci.
První spolehlivý historický údaj o kos-
telu však pochází až z roku 1404. V dů-
sledku husitských válek byl kostel po 
určitou dobu využíván věřícími přijí-
majícími podobojí, katolické bohosluž-
by byly obnoveny v roce 1521. Protože 
však začal být kostel vzhledem k počtu 
věřících malý, byl roku 1770 zbořen a 
nahrazen novým, vybudovaným na té-
mže místě nákladem Františka Xavera 

Strachovského rytíře ze Strachovic, pro-
bošta Metropolitní kapituly u sv. Víta 
v Praze. Nový kostel byl vysvěcen 29. 
září 1771 pražským světícím biskupem 
Janem Ondřejem Kayserem z Keysernu.
V průběhu doby byl kostel mnohokrát vy-
loupen (jen v letech 1772 až 1800 čtyři-
krát, pak 1820, znovu 1903), naposledy v 
90. letech 20. století. Věž kostela byla těž-
ce poškozena, když do ní v noci z 13. na 
14. března 1840 uhodil blesk; při násled-
ném požáru byly ve věži roztaveny želez-
né zvony, které sem byly v roce 1787 pře-
neseny z kostela sv. Vavřince na pražském
Petříně. Po požáru nechal jeden ze zvonů 

Perníkové jesličky v kostele sv. Matěje
(foto: p. Vaněček, převzato z: http: http://
www.matejstranti.com)

Setkání na procházce v Šárce, 19. stol. 

přelít probošt Václav Václavíček, druhý 
zvon daroval probošt Antonín Hora, tře-
tí nechal ulít zdejší farář Rudolf Horský. 
Tyto tři zvony byly zrekvírovány za první 
světové války. V roce 1927 byly v kostele 
instalovány dva nové zvony, které ovšem 
byly za druhé světové války také odveze-
ny. 
Kostelík vybudovaný ve stylu pozdního 
baroka je  prostou sálovou stavbu s věží 
na západní straně, menším čtvercovým 
kněžištěm větší čtvercovou lodí se zkose-
nými rohy. Je dílem neznámého, ale zřej-

mě obratného architekta. Klenby mají tvar 
tzv. české placky. Ze severní a jižní strany 
zdobí fasádu malé římsované štíty troj-
úhelníkového tvaru, severní se znakem 
pražského proboštství a jižní se znakem 
probošta Františka Xavera Strachovského 
rytíře ze Strachovic. Po dostavbě byl kos-
tel vybaven převážně rokokovým mobili-
ářem, a to zčásti novým, zčásti převzatým 
z kostelů zrušených za vlády Josefa II. 
Hlavní oltář je rokokový s krásnými řez-
bami a bočními brankami. Nad ním visí v 
rokokovém rámu neseném vyřezávanými 
anděly obraz sv. Matěje z roku 1699, který 
byl namalován ještě pro původní kostel, a 
to pravděpodobně Christianem Dittmann-
em von Lavensteinem. Pozadí portrétu 
sv. Matěje tvoří výjev ilustrující pověst o 
založení kostela (napadení knížete med-
vědem) se siluetou Hradčan. Rokoková 
kazatelna bez stříšky je zdobena plastika-
mi andílků nesoucích symboly Víry, Na-
děje a Lásky. Křtitelnice byla do kostela 
přenesena z baziliky sv. Jiří na Pražském 
hradě. Po druhé světové válce byl nad ka-
zatelnu zavěšen barokní reliéf Nejsvětější 
Trojice, který byl nalezen v roce 1945 a 
poté restaurovan. Při vyloupení kostela v 
90. letech 20. století byl však tento reliéf 
odcizen, takže na jeho místo byl později 
umístěn obraz od Jiřího Anderleho, da-
rovaný jeho autorem. Jiří Anderle, který 
bydlí ve vile proti vchodu na hřbitov, dále 
věnoval kostelu obraz Madony s dítětem, 
který byl umístěn v jihovýchodním rohu 
chrámové lodi. Pod kruchtou je ve stěně 
zasazena mramorová nástěnná kropenka 
s letopočtem 1658, nad níž visí obraz sv. 
Salvátora Chrudimského.Varhany jsou od 
pražského varhaníka Jindřicha Šiffnera.

Kolem kostela je hřbitov, kde je pocho-
vána celá řada významných osobností 
– myslím ale, že ten zasluhuje samostat-
nou kapitolu. Kostel sv. Matěje byl znám 
konáním proslulých poutí. Postupně se 
stánky a pouťové atrakce přesunuly do 
nižších úseků poutní cesty, zejména pak 
na dnešní Vítězné náměstí.  Od roku 1964 
pak byla přesunuta do tehdejšího Parku 
kultury a oddechu Julia Fučíka (nynější 
Výstaviště) K matějské farnosti patří Dej-
vice (kromě oblasti Jenerálky) a Lysolaje, 
od r. 2008 také Suchdol, Sedlec a dejvické 
domy na severní straně ulice V Podbabě.   

fefík, (zdroj Wikipedia)

TIP NA VÝLET
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VO KONTEJNER

 POZOR
 Poslední kontejner v roce  2013.   

 VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
 3. 13. 2013 od 14:00 do 18:00 hodin
 křižovatka Starodvorská x Žákovská.  

Zahrádkář radí
Co dělat na zahrádce v prosinci

Stromy, keře, popínavky 
Běžná péče: listí shrabujte na hromady 
opadané listí na listovku, přitlačujte zem 
kolem nově vysazených stromů a keřů, 
které jsou povytaženy mrazem, kolem 
mladých jehličňanů omotejte provaz nebo 
pruhy pytloviny, zabráníte tak polámání 

Údržba okrasné zahrady v zimě 
(foto: shelterpop.com, převzato z: 
http://www.magazinzahrada.cz)

větví sněhem. Při předpovědi sil-
ných mrazů zakryjte méně odol-
né keře a pnoucí rostliny na zdi.
Řez: když nemrzne,vyřežte ze vzrostlých 
stromů a keřů suché, poškozené a nemoc-
né větve. Řežte až ke zdravému dřevu. 
Ořežte opadavé stromy a keře, jejichž vět-
ve přesahují nad trvalkové záhony. Z pes-
trolistých stálezelených keřů odstřihněte 
výhony, které jsou celé zelené nebo žluté.

Trávníky
Běžná péče: dokončete přípravu ploch 
určených k jarnímu osetí, pokračuj-
te v provzdušňování starších trávníků, 
trávník postříkejte proti larvám tiplic.
Sekání: Pokud ještě roste tráva, občas 
ji posekejte, ostří nastavte na vysoko.
Různé: Dokončujte čištění a opravy se-
kaček, naolejujte je, než vše uložíte na 
zimu. Nechoďte po trávníku za mrazu, 
sněhu nebo výjimečně vlhkého počasí, 
protože jej můžete poškodit. Nikdy ne-
choďte přes trávník každý den stejnou 
cestou. Musíte-li chodit přes trávník 
pravidelně, uvažujte o vybudování ces-
tičky. Pravidelným šlapáním se mokrý 
trávník udusá a může se zhoršit drenáž.

Květiny
Běžná péče: pokračujte v uklízení 
květinových záhonů, dále kontroluj-
te uskladněné trsy listopadek a  hlíz ji-

řin. Kolem rostlin, uvolněných mrazem 
dále přitlačujte půdu. Opatrně zkypřete 
očkem záhony s jarními cibulovinami.
Výsadba a výsev: lilie se stále mo-
hou vysazovat ven. Nebo je zasaď-
te do květináčů s vlhčí zeminou a 
nechte v mrazuprostém skleníku.
Množení: odeberte řízky ze stá-
lekvetoucích karafiátů pěstovaných 
pod sklem a nechte je zakořenit. 
Různé: objednejte si cibuloviny, rostliny 
a semena pro příští sezonu. Řežte květy 
kosatce Iris, pokud se vám podaří je vy-
pěstovat. Postupně si do domu nanos-
te misky s narychlenými cibulovinami.

Ovoce
Běžná péče: ovocné stromy a keře postří-
kejte zimním postřikem, nestříkejte, jest-
liže fouká vítr. Zkontrolujte konstrukce, 
drátěné opěry, kůly a úvazky, a je-li to 
třeba, opravte je. Přihnojte všechny ovoc-
né stromy. 
Řez: Dokončete řez vzrostlých stromů a 
keřů. Prořezané větve drťte, suchou drť 
spalte a popel z drtě poházejte kolem stro-

Porost ostružiníku
(foto: Lenka Kadlíková, převzato z: http://
www.priroda.cz)

mů a keřů. Ořežte nově vysazené jabloně 
a hrušně, hlavní výhony zkraťte až o dvě 
třetiny. Nově vysazené pruty maliníku a 
ostružníku zkraťte na 30 cm, nově vysa-
zené rybízy hluboce seřízněte, až na 5 cm. 
Pokud jste to ještě neudělali, ostříhejte 
červené rybízy a angrešty.
Množení: Vyzrálé vyřezané větve nových 
černých rybízů použijte jako dřevité říz-
ky a zapíchejte je do venkovních brázd.
Různé: Kontrolujte uskladněné ovoce, 
hrušky nechte dozrávat v pokojové teplotě.

Ing. Karel Ctibor

PÁLENÍ V KAMNECH

Chtěli bychom upozornit občany, že v 
kamnech je možné pálit pouze suché 
dřevo, které lze uznat jako palivové.
Dále bychom chtěli upozornit, že v 
kamnech na tuhá paliva není možné pá-
lit žádné odpady, především pak plasty.
Děkujeme za ohleduplnost vůči ostat-
ním občanům, jelikož všichni víme, že 
především v ulici Lysolajské údolí je, 
kvůli po většinu roku vanoucím větrům  
ze západu, komínový efekt směrem dolů 
k Vltavě. Stačí tedy neohleduplnost 
jednoho z nás a je zamořeno celé údolí. 
Situaci budeme v průběhu zimy 
monitorovat a v případě poruše-
ní legislativy také tvrdě postihovat!

ÚMČ Praha - Lysolaje

BIOODPAD

Žádáme občany, kteří nestihli využít 
přistavených kontejnerů na biood-
pad, aby neodkládali odpad do po-
pelnic, ale aby jej využili na kompost 
nebo  odvezli do sběrných dvorů na 
území MČ Praha 6, jejichž seznam 
a provozní dobu lze nalézt na adre-
se http://www.praha6.cz/dvory.html.

TANEČNÍ PŘIPRAVA
Taneční příprava na 2. Reprezen-
tační ples městských částí Lysola-
je a Suchdol se uskuteční v pondělí 
6. 1. 2014 od 19:30 hodin v tě-
locvičně naší základní školy. 
Vedoucím přípravy bude opět ta-
neční mistr Václav Brouček.

Všichni jsou srdečně zváni. Ne-
bojte se a přijďte se s námi naladit 
na nadcházející plesovou sezónu.
Vstup zdarma.

ÚMČ Praha - Lysolaje
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Za humny
• Společnost Arriva vlaky spustila svou 
vlakovou linku z Masarykova nádraží 
přes Bubeneč do Kralup nad Vltavou, 
rozhodla se přitom zariskovat a jezdit 
na čistě komerční bázi bez dotací. Lin-
ka tak bude s velkou pravděpodobností 
ztrátová. Základní jízdné je 34 korun. 
Na lince bude pendlovat motorák z roku 
1989, který firma zdědila po své „babič-
ce“ Deutsche Bahn a jehož interiér prošel 
kompletní rekonstrukcí. Vlak má jen jed-
nu soupravu, která pojede osmkrát tam a 
zpět. Cestujícím je k dispozici wi-fi. Káva 
na palubě vyjde na 15 korun, kousek piz-
zy na 27 korun. Oproti Českým drahám 
ujede trasu o šest minut rychleji, celkem 
za 29 minut. Dráhy ale mají více zastá-
vek, nový vlak bude zastavovat jen v Bu-
benči, Řeži a Libčicích. Takže nás lysolaj-
ských se týká pouze zastávka v Bubenči.  

• V Dejvicích se zrodil nový festi-
val – Dejvické pivopění. Na jedno-
denní akci s hudebním doprovodem 
se představily pražským zákazníkům 
desítky malých a středních pivovarů.

Účastníci festivalu pivopění

• Na Džbánu se stavět nejspíš nebude. 
Radnice šestky i primátor Hudeček jsou 
proti a nejméně tři tisíce občanů, kteří po-
depsali petici, také. Území je určené zele-
ni a rekreaci. Pozemky vlastní společnost 
Molepo, registrovaná nyní na Maltě. Co 
bude Molepo s pozemky dělat, není jas-
né, ale vyhrožuje, že pokud tu nebudou 
smět stavět, neumožní lidem koupání. 

• Volební výsledky městské čás-
ti Praha 6: 73 443 oprávněných voli-
čů ve 104 okrscích. Odevzdané hla-
sy: 50 812, volební účast 69,26 %.
Výsledky: TOP 09 26,1 % (13 175 hla-
sů), ČSSD 12,96 % (6 542), ANO 
12,93% (6 528), ODS 12,59 % (6 358), 
KSČM 8,45 % (4 268), Strana zelených 

8,29 % (4 185), KDU-ČSL 6,48 % (3 
273), Svobodní 3,51 % (1 772), Česká 
pirátská 3,34 % (1 689), Úsvit 2,44 % 
(1 233), ostatní strany se nedostaly přes 
jedno procento. Štěpán Stupčuk (ČSSD) 
se stane poslancem parlamentu. Funkci 
místostarosty Prahy 6 pro správu obec-
ního majetku bude vykonávat souběžně.

•  Obyvatelé Suchdola vyhráli další soud v 
souvislosti s plánovanou dostavbou Praž-
ského okruhu. Nejvyšší správní soud zru-
šil stavební uzávěru, která místním zne-
možňovala stavět na zdejších pozemcích. 
Ta platila od roku 1997 a měla chránit 
koridor jižní varianty Pražského okruhu. 

•  Dejvické divadlo připravilo nový spek-
tákl – „punkovou instalaci“, nazvanou 
Klub osamělých srdcí Ferdinanda Vaňka. 
Vychází ze tří textů - Balonové revoluce 
(autorka Julia Holewińska), Země, ze kte-
ré občanům utekla srdce a zanechala do-
pisy (Malgorzata Sikorska-Miszczuk) a  
5 vteřin, 5 centimetrů (Zuza Ferenczová).  
V inscenaci hostující režisérky Stefanie 
Bibrowské se předvedou Simona Babčá-
ková, Jana Holcová a Lenka Krobotová.

•  Do slavné Müllerovy vily a dalších sta-
veb Adolfa Loose lze nahlédnout v Galerii 
chodník ve Skleňáku. Výstavu k 80. výro-
čí smrti pozoruhodného architekta připra-
vila Praha 6 ve spolupráci s Muzeem hl. 
m. Prahy – nese název Funkce a barva.  

Müllerova vila  

• Obvodní soud pro Prahu 6 sídlí na nové 
adrese, z ulice V. P. Čkalova se přestěho-
val do Justičního areálu na Míčánkách, 
ulice 28. pluku 1533/29b v Praze 10. Te-
lefonický kontakt: 251 446 111. 

•  Před pětašedesáti lety, 1.  října 1948 se 
začaly psát dějiny armádního sportu, vzni-
kl Armádní tělocvičný klub. O šest let poz-

ději vznikla Dukla Praha. Řada armádních 
sportovců se stalo legendami, získali cel-
kem 27 zlatých, 30 stříbrných a 26 bron-
zových olympijských medailí. Mnohé z 
nich si lze připomenout na výstavce před 
generálním štábem na Vítězném náměstí.

Dana Zátopková 

•  V bývalé rezidenci velvyslanectví Ka-
nady, která je známá jako Hadovka, a 
místo zchátralých garáží v sousedství, 
chce soukromá škola Open Gate vybu-

Bývalé velvyslanectví Kanady 

dovat zázemí pro studenty. Na místě bu-
dovy bývalého hotelu Praha bude obno-
ven park, který zde byl před postavením 
hotelu v sedmdesátých letech.Vlastníkem 
areálu bývalého hotelu Praha je od červ-
na finanční skupina PPF Petra Kellnera. 
V současné době čeká na povolení k od-
stranění stavby. Pokud vlastník získá sou-
hlas s demolicí, do půl roku by měla být 
stavba pryč. Po odstranění budovy dojde 
k revitalizaci parku v celém hotelovém 
areálu. V jeho spodní části, kde jsou nyní 
zchátralé hotelové garáže, dojde k pro-
pojení se sousední nemovitostí a pozem-
kem tzv. areálu Hadovka. Zde vznikne 
základní škola a gymnázium Open Gate. 

fefík
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Pokračování ze strany 1. 

O to složitější je příprava rozpočtu na 
příští rok, kdy nás čekají další výzvy 
jako pokračující práce na parku Kamén-
ka, projekční práce na přístavbě družiny 
školy, zbudování varny ve školce, po-
kračování rekonstrukce komunikací, ale 
třeba i příprava sochařského sympozia 
nebo další Slavnosti květů. Svěřte se nám 
i vy s vašimi nápady, vizemi či postřehy.
Rád bych dnes na tomto místě poděko-
val zaměstnancům úřadu, pedagogům 
ve škole i školce pod vedením ředitele 
Ing. Michala Heváka, našim hasičům, 
zakladatelkám i všem dobrovolníkům 
Mateřského centra Liška i dalším spo-
lupracovníkům a našim podporovate-
lům za jejich celoroční obětavou prá-
ci pro městskou část a její občany.
Dík a gratulace patří i fotbalistům z 
TJ Sokol i aktivním členům místní-
ho Petanque clubu za letošní výbor-
né výkony a reprezentaci naší měst-
ské části daleko za hranicemi katastru.
  V neposlední řadě bych za nás všech-
ny imilerád poděkoval také akademic-

kému sochaři Milanovi Váchovi za vy-
tvoření nového lysolajského betlému 
i všem, kteří realizaci betlému podpo-
řili finanční částkou. Náš betlém nám 
mohou leckde závidět. Přijďte si ho 
prohlédnout zblízka při jeho odhale-
ní v neděli 1. prosince v 16:00 hodin.
Těším se na setkání s vámi na některé z 
akcí, které nás ještě v tomto roce čekají.

Dovolte mi, abych vám jménem celé-
ho zastupitelstva i zaměstnanců úřa-
du popřál příjemné vánoční svátky 
v kruhu vašich nejbližších a do no-
vého roku pevné zdraví, hodně op-
timismu, sil a osobní spokojenosti.

Ing. Petr Hlubuček
starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    večerem provází moderátor ZDENĚK VESECKÝ 

hudební skupina CAROLINE BAND 

 

 slavnostní předtančení latinskoamerických tanců 

orientální folklór skupina Matahari Group 

   bohatá tombola o slosovatelné vstupenky 

 

VÁNOČNÍ DOBROTA
Tentokrát od protinožců

Vanilkové rohlíčky, mandlové hříbky, 
linecká kolečka - to je vůně Vánoc, ho-
diny u plotny a stovky kalorií. Nechme 
se inspirovat od protinožců a upečme 

letos cukroví lahodné, zdravé, a hlavně 
– raz dva hotové. 

Australské placičky

Na přípravu potřebujeme: hrnek 
ovesných vloček, půl hrnku loupaných 
slunečnicových semínek, hrnek hladké 
mouky, půl hrnku cukru (lépe třtinové-
ho), 150 g rozpuštěného másla, 2 lžíce 
včelího medu, lžičku sody, dvě lžíce 

horké vody, oříšky či mandle.
Všechny suroviny smícháme, z 

vzniklého těsta tvarujeme malé pla-
cičky, které ozdobíme mandlemi nebo 
ořechy. Pečeme při 150 °C 15 až 20 

minut.

Dobrou chuť!



Advent v Lysolajích   
2013 

Neděle 24. 11. 2013, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 
zbrojnice pro děti i dospělé.  

Neděle 1. 12. 2013, 16:00  Slavnostní odhalení nového lysolajského 
betlému od akademického sochaře Milana 
Váchy s vystoupením dětí ze ZŠ v ulici 
Starodvorská u samoobsluhy a následné 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

Pondělí 2. 12. 2013, 09:30  Postavíme sněhuláka - pravidelný pondělní 
program s hrami, zpívánkami a výtvarkou 
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky 
připravují dobrovolníci MC Liška. 

Sobota 7. 12. 2013, 14:00  Vánoční turnaj ve stolním tenisu se sváteční 
atmosférou v kulturním sále restaurace U 
Valentů. 

Sobota 7. 12. 2013, 15:00  Hasičská mikulášská besídka s diskotékou a 
kouzelnickým představením, s nadílkou v sále 
hasičské zbrojnice. 

Pondělí 9. 12. 2013, 09:30 Liška peče perníčky - Pravidelný pondělní 
program s hrami, zpívánkami a výtvarkou 
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky 
připravují dobrovolníci MC Liška. 

Neděle 15. 12. 2013, 13:00  Adventní petanquový turnaj s ochutnávkou 
vánočního cukroví na hřišti u Zázračné 
studánky. 

Pondělí 16. 12. 2013, 09:30 Moje malé světélko - pravidelný pondělní 
program s hrami, zpívánkami a výtvarkou 
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky 
připravují dobrovolníci MC Liška.   

Čtvrtek 19. 12. 2013, 16:00 Den otevřených dveří v základní škole spojený 
s vánočními trhy, zpíváním vánočních koled a 
divadelním představením. 

Neděle 22. 12. 2013, 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.

Úterý 24. 12. 2013, 24:00  Půlnoční setkání u kapličky Panny 
Marie Sedmibolestné v Houslích 
se svátečním slovem, tradičním 
svařákem a koledami. 

   Těšíme se na vás! 
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 Životní jubilea

 Paní Mája Krausová
nar. 22. 10. 1943 – 70 let

Pan Ljubomír Olšanský
nar. 31. 10. 1943 – 70 let

Paní Jitka Procházková
nar. 20. 11. 1943 – 70 let

Pan Michal Pullmann
nar. 26. 11. 1943 – 70 let

Paní Ivanka Nammurová
nar. 27. 11. 1943 – 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 

dalších let.

Mistrovství ČR v petanque
   

Mistrovství ČR v Petanque v kategorii 
55+ se konalo 21. 9. 
2013. Pořadatelem to-
hoto ročníku byl klub 
UBU Únětice. V boji 
o letenky do Kodaně 
na ME se naši hráči 
umístili na 10. příčce. 

V neděli se pak na stejném hřišti odehrá-
ly zápasy V. ročníku „Sbohem léto“, kde 
se naši hráči umístili na 3. a 5. místě. 

Pokud máte zájem si také za-
hrát, připojte se každý pátek od 
18:00 hodin v Únětickém pivovaru. 

Ivana Majerová

Rozloučení 
Pan  Martin Janků,  obětavý a statečný člen SDH Lysolaje, který pomáhal i při 
letošních záplavách, za  což  obdržel od starosty  MČ Praha - Lysolaje čest-
né uznání, zemřel dne 14. 10. 2013 ve věku nedožitých 24 let. Bude nám chybět.

Podzimní akce SDH Lysolaje
Ve dnech 20. - 22. 9. 2013  proběhl 

2. ročník metodického cvičení záchra-
nářů Pražská 155.  Během akce, kterou 
pořádala pražská záchranka, si vyměni-
ly své zkušenosti posádky záchranářů z 
celé republiky i ze zahraničí. Jednotlivé 
úlohy probíhaly od pátečního odpole-
dne do sobotní noci, v neděli byla celá 
akce slavnostně ukončena. Hlavním 
cílem tohoto výcviku bylo předávání 
zkušeností záchranářských týmů při zá-
sazích v typických pražských lokalitách.  
V sobotu dne 21. 9. probíhalo cviče-
ní v pražském tunelu Blanka, kde jsme 
v rámci spolupráce jednotek IZS byli 
požádáni o provedení požární asistence. 
  

Další velice pěknou akci naše jednot-
ka zajišťovala dne 22. 9. 2013.  Sdru-
žení  „Bílá hora 1620“ a RKČ, o.s. ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 6 
připravilo již 9. ročník rekonstrukce bi-
tvy na Bílé Hoře 1620. Počasí se vyda-
řilo, a tak obě znepřátelená vojska proti 
sobě mohla zaútočit plnou silou. Naštěstí 
se celá akce obešla bez neplánovaných 
plamenů, a tak jsme mohli celé rekon-
strukci v klidu a bezpečí jen přihlížet.  
Na závěr našeho článku přinášíme jednu 

radostnou zprávu.  Dne 27. 9. 2013 se 
na Staroměstské radnici oženil zástup-
ce velitele sboru Lukáš Zapletal s člen-
kou našeho SDH Annou Mrhálkovou. 
Na radnici jsme snoubence doprovodili 
v konvoji hasičských aut. Staroměst-
ské náměstí jistě ještě takovouto hasič-

skou svatbu nezažilo, a tak na ni budou 
zřejmě nejen turisté dlouho vzpomínat. 
Ještě jednou děkujeme spřátele-
ným sborům ze Suchdola, Nebušic 
a Řep za zapůjčení jejich vozů a no-
vomanželům přejeme hodně štěstí, 
zdraví a společných hasičských let.  

Anna Zapletalová

Antilišák

Věřili byste, co všechno jsou schopni lidé 
odhodit na lysolajských komunikacíh? Ne-
lichotivé ocenění si tentokrát vysloužil ma-
jitel sbírky vytrhaných částí z auta na ko-
munikaci Poustka. Sám dobře ví, že úklid 
v garáži lze provádět i jinak. Doufejme, že 
si příště vzpomene na dobré vychování.
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Knihovna Petra Šabacha 
Lysolaje

Místní knihovna a redakce Lysolajské-
ho zpravodaje s podporou MČ Praha – 
Lysolaje a pod záštitou Petra Šabacha, 
spisovatele, vedoucího semináře tvůr-
čího psaní na Literární akademii Jose-
fa Škvoreckého a patrona naší knihov-
ny, vyhlašuje literární soutěž pro děti. 
Ve třech kategoriích mohou děti 
malé, větší a největší soutěžit ve 
volné tvorbě na libovolné téma. 
Nerozhoduje tedy zvolená forma li-
terárního útvaru, ale nápad, chuť po-
dělit se o svá dobrodružství, přání či 
vize. Příspěvky v rozsahu maximálně 
tří normostran posílejte, mailujte či 
přineste na Úřad městské části Pra-
ha – Lysolaje, Kovárenská 8/5 do 31. 
ledna 2014. Nezapomeňte připsat jmé-
no, adresu a věk autora. Soutěžní práce 
budou vyhodnoceny nezávislou poro-
tou a vítězové jednotlivých kategorií 
budou pozváni na slavností vyhláše-
ní výsledků prvního ročníku literár-
ní soutěže a odnesou si věcné dárky. 

Na vaše literární díla se těšíme! 

FOTOSOUTĚŽ

V uplynulých týdnech jsme zažili nej-
spíše poslední hřejivé paprsky letošního 
roku. V ramci fotosoutěže se stejně na-
zvaným tématem se nám sešlo několik 
zajímavých fotografií. Naší redakci se 
nejvíce líbil snímek paní Rut Jeřábkové.

Téma následujícího dvojčísla: Ori-
ginální vykročení do nového roku.

Fotografujte a své snímky přineste 
nebo pošlete na úřad naší městské 

části.

VYBRÁNO 
Z  KNIHOVNY

Robert Fulghum – Už hořela, 
když jsem si do ní lehal

Předvánoční shon, únava, napětí, 
nervozita… a na čtení ani pomyšlení. 
Zastavte se, posaďte se a zalistujte v 
útlé knížečce Roberta Fulghuma Už 
hořela, když jsem si do ní lehal. Již 
sám titul napoví, že se nebudete pro-
kousávat nudnými pasážemi hluboko-
myslných a humoruprostých konvenč-
ních sentencí. Naopak. V kratičkých 
povídkách, právě tak dlouhých, aby se 
nepřipálil plech s cukrovím, nahléd-
nete do příběhů obyčejných lidí, kteří 
mají obyčejné starosti i radosti a za-
bývají se obyčejnými věcmi. Laskavý 
člověk napsal laskavou knížku plnou 
jemného vtipu i důvtipu, v níž každý 
najde „svůj“ příběh, který se náhle 
stává neobyčejným, stejně tak, jako 
ty nejobyčejnější věci na světě. Jen se 
musíte umět koukat… 

Věřte, přímočará „obyčejná“ radost 
ze života, jíž je kniha Fulghumových 
příběhů naplněna po okraj, vám bude 
blízká. Čtěte „jedním dechem“ a nech-
te se potěšit na duši.

ANKETNÍ OTÁZKA
Velký ohlas na anketní otázku z pod-
zimního čísla nás ubezpečil o tom, že 
v Lysolajích je zájem o komentovaný 
výklad nového Občanského zákoní-
ku, který vejde v platnost 1. 1. 2014. 

Můžete se tedy těšit. V zimních mě-
sících uspořádáme besedu s odborní-
kem na dané téma.  Sledujte nástěnky.

Jelikož se nám blíží konec letošního 
roku, rozhodli jsme se dotázat, jak jste 
spokojeni s městským mobiliářem v 

naší městské části. 

Uvítali byste navýšení městského mo-
biláře na území MČ Praha - Lysolaje 
(především více laviček či odpadko-

vých košů)?

Jsme připraveni na vaše požadavky 
reagovat.

VOLBY 
V LYSOLAJÍCH
V Lysolajích do volební místnos-
ti v sále hasičské zbrojnice přišlo 
splnit občanskou povinnost cel-
kem 71 % oprávněných voličů.  
Nejvíce hlasů, přesně 191, obdržela 
TOP 09, což znamenalo 31,51 %. Na 
druhém místě se umístilo hnutí ANO 
s 15,18 % (92 hlasů), na třetím místě 
ČSSD s 10,72 % (65 hl.) a na čtvrtém 
místě skončila ODS s 9,24 % (56 hl.).
Na dalších místech se umístila Stra-
na zelených s 8,91 % (54 hl.), KDU 
- ČSL s 8,74 % (53 hl.), KSČM s 
4,29 % (26 hl.), Úsvit přímé demo-
kracie s 2,80 % (17 hl.), Strana svo-
bodných občanů s 2,64 % (16 hl.), 
Česká pirátská strana s 2,14 % (13 
hl.) a Zemanovci s 1,32 % (8 hl).
Ostatní strany nepřekročily 1 % 
z odevzdaných platných hlasů. 

Děláme to pro budoucí generace

VOLBY 
DO PARLAMENTU ČR

Volby do Parlamentu ČR - celkové 
výsledky

Ve dnech 25. - 26. 10. 2013 se usku-
tečnily volby do Poslanecké sně-
movy Parlamentu České republiky.

V celorepublikových výsledcích zví-
tězila ČSSD s 20,45 % hlasů, na dru-
hém místě skončilo hnutí ANO s 
18,65 %, na třetím KSČM se 14,91 % a 
na čtvrtém místě se umístila TOP 09 s 
11,99 % hlasů. Do sněmovny pronikly 
ještě tyto strany: ODS s 7,72 %, Úsvit 
přímě demokracie 6,88 % a KDU - ČSL 
s 6,78 %. Pod hranicí 5 % zůstala Stra-
na zelených či Česká pirátská strana.  

Volební účast byla celkem 59,48 %.
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Mateřské centrum Liška 
Černá hodinka v Lišce

Již potřetí jsme si užili dušičkové období 
na Černé hodince, vydlabali si dýně, roz-
svítili v nich svíčky, prošli se s dýněmi do 
Kaménky, abychom tam společně našli

poklad. Pohádka Popelka od Víti Mar-
číka se malým i velkým také moc líbila. 
I když se nás sešlo více než sto, v hasi-
čárně vládla klidná, i když trochu hluč-
nější atmosféra. Když se ohlédnu zpátky 
do doby, kdy jsme před třemi lety začí-
naly s Liškou ve třech a s osmi dětmi, 
musím říci, že se naše liščí rodina po-
někud rozrostla. Moc nás těší, že k nám 

chodí stále více dětí a že nám fandí hod-
ně dospěláků, vážíme si také podpory 
městské části Praha - Lysolaje. Připra-
vujeme pro vás s pomocí liščích dobrovol-
níků další akce jako přednášky pro rodiče 
s hlídáním dětí na téma Logopedie,  Psy-
chologie dětí, Zdraví a výživa dětí aj. Sle-
dujte náš kalendář na www.mc-liska.cz

Výtvarné pondělí v Lišce

11. 11. Listopadové stromy
18. 11. Sovička
25. 11. Zvířátka z listí
2. 12. Postavíme sněhuláka
9. 12. Liška peče perníčky
16. 12. Moje malé světélko

Hudební středy v Lišce
Scházíme se s Luckou každou středu 
od 9:30 do 11:30. Dopoledne plné zná-
mých českých písniček, říkadel a posle-
chové hudby. Program je připraven pro 

děti od 1 do 5 let v doprovodu rodičů.

Každý čtvrtek – CVIČENÍ S LIŠKOU  
od 17:00 – 17:45
Pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let, cvičí-
me  v tělocvičně základní školy. Sraz v 
16:50 u vchodu z ulice Mateřská. S se-
bou pití, obuv s bílou podrážkou, poho-
dlné oblečení a dobrou náladu. Půlroč-
ní vstupné 600 Kč na dítě, členové MC 
Liška 540 Kč. Jednotlivé lekce 70 Kč.

Marcela Blažková

Městská policie hl. m. Prahy

Vážení občané Lysolaj,
po delší odmlce si vám dovolím na-
psat opět pár řádků ze služebny 
Městské policie v Kovárenské ulici.
Těm, kteří mě ještě neznají, se 
v krátkosti představím. Jmenu-
ji se Vít Bumbálek, u městské poli-
cie hl. m. Prahy  pracuji od roku 2001. 
Zde v Lysolajích působím od roku 2011.
Jak mnozí z vás zajisté postřehli, snažím 
se každé ráno zabezpečit přechod dětí 
do školy tak, aby vždy došly bezpečně.
 Ale někdy je to dost obtížné, jednak 
pro neukázněnost řidičů, kteří nerespek-
tují rychlost, která je zde přikázána, 
ale i pro neukázněnost samotných dětí.  
Snaží se přecházet mimo přechod, ob-
čas se najde ještě někdo, kdo se snaží 
projít zákazem vstupu chodců, který je 

vyznačen podél penzionu Slunečnice. 
Několikrát jsem přistihl děti, jak si při 
čekání na autobus hrají ve vozovce 
s míčem, strkají se na kraji chodníku a 
mají radost, když někdo spadne do vo-
zovky. Rodiče, prosím, vysvětlete svým 
dětem, že toto chování není vhodné a 
ohrožuje na zdraví a na životě hlavně je!
 Ještě bych chtěl rodiče hlavně těch 
menších školáků požádat, aby v nad-
cházejícím zimním období, kdy je ráno 
při cestě do školy výrazně snížená vidi-
telnost, opatřili oděvy svých dětí, pří-
padně batohy a školní tašky výraznými 
reflexními prvky. Opravdu to zvyšuje 
bezpečnost a věřte, že provoz v ranních 
hodinách je zde v Lysolajích extrémní. 

V další části svého příspěvku jako 
každoročně apeluji na všechny zahrád-
káře, hlavně ze Zavážek, odstěhujte si 
domů vše cenné, co v chatkách máte. Ne-
bylo nic neobvyklého, když jsem letos v 
zimě na zahradách nacházel  horská kola 
(poměrně drahá), křovinořezy, motorové 
pily, ale i další zahradní náčiní. Bezdo-
movci a další nepřizpůsobiví občané si 

nelámou hlavu s tím, kolik vás to stálo 
a že si budete muset pořídit nové a ještě 
dražší. Občas jsem našel při pochůzkách 
i neuzamčené chatičky a najít násled-
ně majitele a vyrozumět jej, že by bylo 
dobré chatku uzamknout a zabezpečit 
proti nezvaným hostům je dost náročné.

Ještě jedna poznámka na konec. Úřed-
ní hodiny zde v Lysolajích mám každé 
pondělí od 09:00 hodin do 12:00 hodin 
a každou středu od 14:00 hodin do 18:00 
hodin ve služebně v ulici Kovárenská č.p. 
5 (vedle úřadu městské části). Služební te-
lefon je 724 508 694. Pokud se v nočních 
hodinách nedovoláte, použijte linku 156.
Jinak se samozřejmě můžeme potkat i při 
mých častých a pravidelných pochůzkách, 
kde se mi můžete v klidu svěřit s tím, kde 
vidíte problém v naší městské části, kte-
rý by mohla pomoci vyřešit městská po-
licie, a nemusíte čekat na úřední hodiny.

S přáním krásných a ničím nerušených 
nadcházejících Vánoc a nového roku 
strážník okrskář MP Ing.Vít Bumbálek 



LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ  13

 Lysolajský zpravodaj
vydává: Úřad městské části

Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje

tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297
e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;

www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 28. 1. 2014 v nákladu

650 ks, uzávěrka 13. 1. 2014
periodikum je v evidenci

MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon,
José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

www.falon.cz

dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum poweprint

www.powerprint.cz

kalendáře 2014 
z Vašich fotek
cena od 149 Kč

Klášter mnišek Kazatelského řádu

Biblické střípky - Král Šalomoun
Jednou z vel-
mi zajímavých 
starozákonních 
postav je známý 
král Šalomoun. 
Biblický text 
ho představu-
je jako velmi 

moudrého člověka. V čem se však jeho 
moudrost tak výrazně projevila a kde k ní 
přišel? Šalomoun vystupuje jako vládce 
s velkým rozhledem, je spravedlivý, umí 
rozsoudit i zdánlivě neřešitelné spory, 
má estetický cit a literární nadání. Jako 
státník dává přednost diplomatickému 
řešení situace a v jeho zemi tedy panu-
je mír. Jak je vidět, moudrost znamená 
podle Bible nejen poznání a vzdělání, 
ale také různá nadání a spořádaný život 
podle Božích přikázání. Šalomoun ji zís-
kal tak, že prosil Boha, aby dal schop-
nost správně vykonávat úřad, který mu 
byl svěřen. Jeho prosba byla vyslyšena 
a kromě moudrosti obdržel i vše ostatní, 

co patří ke královskému úřadu. Může ten-
to král být inspirací i pro dnešní dobu?
Doporučení pro čtenáře Bible: O Šalo-
mounovi se v Bibli píše na více místech, 
pokud chcete najít vše, neobejdete se 
bez konkordance. Hlavní příběh najdete 
v 1. knize královské, zajímavé shrnutí 
je v knize Sirachovcově ve 47. kapito-
le, ale odkazuje na něj také Nový zá-
kon v Matoušově a Lukášově evangeliu 
(Mt 1,7; 6,29; 12,42, Lk 11,31; 12,27).
A na závěr malá hádanka: 
Víte, proč se říká, šalomounský rozsu-
dek“? (Řešení najdete v 1 Kr 3,16-28.)

sestry Marie a Diana

Bohoslužby o Vánocích
Bohoslužby v klášterní kapli:
Dne 24.  12 . na  Štědrý  den,  ranní mše  
sv. v 7:45, večer ve 22:00  „půlnoční“ mše 
sv. ze slavnosti Narození Páně (bohosluž-
ba skončí včas, aby bylo možné dojít před 
půlnocí do Houslí na tradiční setkání – ani 
zde nebude chybět duchovní slovo). 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. 6. 
1. slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 17:00. 

Srdečně zveme.

VÝSADBA V LYSOLAJÍCH
V průběhu října byla vysázena tzv. Ma-
riánská alej, na cestě od ulice Sportovců 
směrem k božím mukám, čítající v sou-
časnosti 22 červeně kvetoucích kaštanů.
Na výsadbu stromů i úpravu sva-
hů se podařilo získat dotaci z 
rozpočtu hlavního města Pra-
hy, která pokryla většinu nákladů.
Z důvodu deštivého počasí a roz-

bahnění cesty bude úprava strání 
pokračovat i v zimních měsících. 
Nejen v Mariánské aleji každý strom 
získal svého patrona, především z 
řad návštěvníků Mateřského centra 
Liška, ale taktéž stromy vysázené v 
okolí nového dětského hřiště Na Vi-
nici. Děkujeme všem, kteří výsadbu 
nových stromů finančně podpořili.  

Patroni jedné z lip Na Vinici -                    
manželé Vinařovi

Mariánská alej u božích muk
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

•  V prvním říjnovém týdnu se přišla na děti 
podívat paní logopedka Mgr. Lukášová  
a v letošním roce poměrně chválila 
předškoláky za správnou výslovnost. 

• Se svým hudebním vystoupením nás 

navštívil J. Helekal a dětem se představe-
ní moc líbilo. Zatancovaly si, zazpívaly 
do mikrofonu a užily si spoustu legrace.

• Počasí nám přálo, bylo hezké babí léto, 
a proto jsme mohli s dětmi pracovat na 
zahradě a zasadit cibulky hyacintů, mod-
řenců a na konci měsíce také cibulky 
sněženek. Děti se s velkým zápalem pus-
tily do hrabání a úklidu podzimního listí. 

• Teď na podzim děti seznamujeme s 
podzimními druhy ovoce a zeleniny, po-
znáváme některé druhy stromů a jejich 
plody, navlékali jsme korálky z jeřabin a 

děti sestavovaly obrázky z kaštanů, žalu-
dů a šípků. Vznikly velmi pěkné výtvar-
né práce. Postupně si děti za pomoci paní 
učitelek vyrobily také dýňová strašidla.

• Na konci října jsme měli ve školce 
divadelní představení loutkové společ-
nosti Kozlík, která využívala nádherné 
marionetové loutky v pěkné pohád-
ce O pyšné čarodějnici. Děti si lout-
ky mohly také pohladit a zasoutěžit si.

Denisa Vranová

Představujeme

Dobrý den, 
ráda bych se představila, coby nově 
jmenovaná ředitelka naší mateřské 
školy Pampeliška. Jmenuji se Denisa 
Vranová a jako učitelka pracuji 26 let. 
Začínala jsem kousek odtud, ve školce 

v Šáreckém údolí. Některé děti, které 
jsem učila, jsou už samy rodiči.  Bě-
hem své praxe jsem učila nejen v Praze, 
ale také v Kroměříži, kde jsem žila 10 
let. Většinou jsem pracovala v menších 
školkách a musím říci, že mi více vy-
hovuje právě rodinný typ školek, kde 
se lidé lépe znají a mají k sobě blíž. Do 
lysolajské školky jsem nastoupila v roce 
2008 a za dobu, kterou zde pracuji, jsem 
poznala spoustu dětí i jejich rodičů. Prá-
ci s dětmi mám velmi ráda, protože je 
kreativní a smysluplná. Lysolajské děti 
jsou moc šikovné, kamarádské a rády se 
učí nové věci. Myslím, že náš vzděláva-
cí program je komplexní a rozvíjí je ve 

všech důležitých oblastech. Mně osobně 
se zdá nejdůležitější, aby se děti cítily ve 
školce dobře, našly si kamarády, naučily 
se vycházet s ostatními dětmi i dospělý-
mi a do školy odcházely jako samostat-
né a sebevědomé osobnosti, které mají 
správné postoje a návyky.  Touto cestou 
bych ráda poděkovala za výbornou spo-
lupráci s rodiči, základní školou, ÚMČ 
Lysolaje i místními hasiči. Z osobní 
zkušenosti vím, že to zdaleka není běž-
ný přístup a byla bych moc ráda, kdyby 
tato spolupráce pokračovala i nadále.

Denisa Vranová

Novinky ve školce 

Školka se k 1. 1. 2014 odděluje od zá-
kladní školy a stává se samostatnou 
příspěvkovou organizací. Do hledání 
vhodného jména se zapojili také někte-
ří rodiče a myslím, že zvolené jméno 
Pampeliška bude naší školce slušet.  V 
personálním složení došlo také ke změ-
ně a od 1. 11. pracuje místo paní učitel-
ky Renáty Heláskové ve třídě Medvíďat 
paní učitelka Lucie Nedomová. Ráda 

bych se vyjádřila k výsledkům dotazní-
ku, který zadal ÚMČ Praha  – Lysolaje. 
Potěšilo nás, že školka dosáhla převážně 
velmi dobrého hodnocení. S připomín-
kami a náměty se bude dále pracovat a 
v konkrétních bodech se budeme snažit 
o další zlepšení. Některé návrhy však 
nelze uskutečnit a to z důvodů provoz-
ních, organizačních nebo personálních. 
Zatím jsme provedli dvě úpravy, které 
rodiče již zaznamenali. Na nástěnkách 
před třídami každý den píšeme, kde 

jsme byli na pobytu venku a na hlavní 
nástěnce měli rodiče možnost nahlásit 
docházku svých dětí během podzim-
ních prázdnin. Budeme tam vždy vy-
věšovat anketu k provozu. Děkujeme 
všem rodičům za to, že si našli čas na 
zamyšlení nad chodem školky. Svědčí 
to o jejich zájmu o spolupráci, kterou 
chceme i v budoucnu nadále rozvíjet.

Denisa Vranová

Pokračování ze strany  3.

 •  Upozorňujeme, že od 1. 1. 2014 za-
počne opět termín pro platby poplatků
za psy, který vyprší dne 31. března 2014.
Nečekejte na poslední chvíli, přijďte na
ÚMČ dát své věci do pořádku včas. Dru-
hou možností je zaplacení poplatku na 
účet č. 2000701359/0800. Žádáme, aby 
občané uváděli jako variabilní symbol 

číslo psí známky nebo do zprávy pro 
příjemce uvedli své jméno, aby nedochá-
zelo k problémům s identifikací plateb.

• Všichni víme, že parkování v Lysolajích 
je komplikované.  Ne všechny domy mají 
garáž, stání či parkovací místo na svém 
pozemku a aut v Lysolajích přibývá. Upo-
zorňujeme všechny majitele vozů, že veš-
kerá místa k parkování na krajnici vozov-
ky či na vyznačených parkovacích stáních 

jsou veřejná. Místa není možno rezervo-
vat či „zabírat“ tím, že na ně budete dávat 
různé překážky nebo řidiče, který na nich 
zaparkuje upozorňovat, že „vám stojí na 
místě“. Místo není možné ani vydržet tím, 
že budete tvrdit, „že jste zde odjakživa stá-
li vy“. Jedná se o hrubý přestupek, který 
by musel být řešen přestupkovou komisí!

Ing. Petr Hlubuček

Váš šestý smysl

Od 1. 12. 
do 22. 12.

   VYUŽIJTE  
VÁNOČNÍHO 
PORADCE  
ZDARMA

Více na www.ocsestka.cz.

CO SI PŘEJÍ 

 

POD STROMEČEK?

•  Vánoční poradce vám poradí, co a kde pořídit  
vašim blízkým

• Zná nejnovější trendy a má spoustu skvělých tipů

•  K dispozici každý všední den od 14 do 18 h  
a o víkendu od 11 do 16h

•  O víkendu vám zdarma poradí také módní stylistka,  
stačí si ji zarezervovat
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