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Jubilejní 10. ročník Vítání občánků narozených v roce 2015

V sobotu 30. dubna 2016 se konal 10. ročník Vítání občánků narozených v městské části PrahaSlivenec. K slavnostnímu přivítání se přihlásilo 22 z celkového počtu 37 narozených dětí, proto
jsme obřad tentokrát nerozdělili do dvou skupin, ale pozváni byli všichni najednou. Do zasedací
místnosti jsme se ale sotva vešli. Jako každý rok patřilo uvítání žákům základní školy ve Slivenci
pod vedením paní učitelky Helen a paní učitelky Stříbrné.
Tentokrát bylo vystoupení kratší než jindy, aby to miminka
vydržela a nebyla nevrlá, ale o to krásnější to vystoupení
bylo a moc jim za něj děkujeme. Po kulturní vložce
promluvila k přítomným paní starostka. Kromě toho, že
rodičům pogratulovala k jejich potomkům, dala jim i pár
rad do života také jako zkušená matka. Po dojemných
slovech paní starostky si rodiče se svými miminky převzali
upomínkové dárky - pamětní list občánka roku 2015, knihu
a letos nově stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem pro
štěstí. Přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně
zdraví a úspěchů při jejich startu do života.

Bohdana Růžičková, foto M. Musilová
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Informace z 12. a 13. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
Řádné 12. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
svolala starostka RNDr. Jana Plamínková na 11. dubna 2016.

Zastupitelstvu MČ Praha-Slivenec se přišel představit nový správce
areálu TJ AFK Slivenec pan Ing. Petr Sedlický.

Hlavním důvodem mimořádného zasedání bylo chválení nové Smlouvy
o výpůjčce sportovního areálu ve Slivenci s TJ AFK Slivenec. Nová
smlouva nahradí dosavadní smlouvu o výpůjčce ze dne 25. 06. 2001.
Další body dle schváleného programu jednání:
SMLOUVY
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude uzavřena nájemní smlouva na
část pozemku parc.č. 1785/18, k.ú. Slivenec, o velikosti 25 m2 za cenu
120,00 Kč/m2 /rok;
společnosti PREdistribuce, a.s. budou odprodány pozemky parc.č.
395/3 a 395/4 v k.ú. Holyně za cenu 4.900,00 Kč/m2;
VĚCNÁ BŘEMENA
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti užívání pozemku parc.č. 1785/18, k.ú.
Slivenec za účelem přeložky veřejného osvětlení;
se společností PREdistribuce, a.s. budou uzavřeny smlouvy o zřízení
věcného břemene užívání pozemků za účelem provozování distribuční
soustavy nízkého napětí, a to parc.č. 1706, 1708 a 1767/17 k. ú. Slivenec
za úplatu 1.000,00 Kč + DPH a pozemku parc.č. 314/1 k. ú. Holyně za
úplatu 2.600,00 Kč + DPH;
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
smlouva na dodávku herních prvků pro dětské hřiště U Svahu bude
podepsána se společností Hras – zařízení hřišť, s. r. o., jejíž nabídka za
cenu 273 413,80 Kč + DPH byla posouzena ve výběrovém řízení ze dne
6. 4. 2016 jako nejlepší;
II. KOLO GRANTŮ
pro II. kolo grantů dle přílohy „Tématické okruhy a podmínky poskytnutí
účelové dotace MČ Praha-Slivenec“ byla schválena částka 100 tis. Kč;
uzávěrka přijímání žádostí do II. kola účelové dotace z rozpočtu
Městské části Praha-Slivenec na rok 2016 je 31. 5. 2016 do 12.00 hodin;
DOTACE
Zastupitelé schválili vrácení/přijetí dotací schválených Radou, resp.
Zastupitelstvem hl.m. Prahy, a provedení příslušných úprav rozpočtu
v příjmové a výdajové části:
● 1 184 129,92 Kč – MČ vrátí nevyčerpanou část finančních prostředků
v souvislosti s ukončením projektu OPPK – „Revitalizace parku v centru
Slivence“;
● 21 100,00 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
z Úřadu práce ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací;
● 14 700,00 Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
z Úřadu práce ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací;
● 14 000 000,00 Kč - účelová investiční dotace na akci „Energeticky
pasivní přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ“;
● 9 800,00 Kč - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy pro
Místní lidovou knihovnu;
● 63 000,00 Kč - podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů;
● 30 000,00 Kč - grant pro ZŠ a MŠ Praha-Slivenec na projekt „Všichni spolu;
● 572 400,00 Kč - účelová neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha
-Slivenec, určená na dokrytí integrace žáků, na období 1. 1. 2016–
31. 08. 2016;
● 11 693 280,00 Kč - jedná
se o ponechání nevyčerpané
účelové investiční dotace na akci
„Energeticky pasivní přístavba
MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ“;
● 10 000,00 Kč - účelová
neinvestiční dotace na přípravu
a zkoušky odborné způsobilosti
pro pracovníka úřadu MČ;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
byly schváleny rozpočtové úpravy
č. 1/2016
RŮZNÉ

Řádné 13. Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve středu
27. dubna 2016.
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Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé
projednali a schválili:
VĚCNÁ BŘEMENA
se společností PREdistribuce, a.s. bude uzavřena smlouva o zřízení
věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1770/54 a 1770/55 k.
ú. Slivenec a pozemků parc.č. 321/1 a 321/3 k. ú. Holyně za účelem
provozování distribuční soustavy nízkého napětí, za úplatu dle
znaleckého posudku;
se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., s pány Ladislavem
Karenem, Milanem Jilečkem, ing. Ivanem Koženým a Ivanem Horákem
bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemků
parc.č. 1725 a 1773/5, k. ú. Slivenec, za účelem provozování distribuční
soustavy plynárenského zařízení za cenu 18 300,00 Kč + DPH;
POZEMKY
byl schválen záměr odkoupit pozemek parc.č. 1376/45 v k.ú. Slivenec
o velikosti 308 m2 za cenu 308.000,00 Kč a prodat část pozemku parc.č.
207 v k.ú. Holyně o velikosti 44m2 za cenu 4.900,00 Kč/m2 s tím, že
starostka byla pověřena uzavřením smluv;
zastupitelé vyslovili zásadní nesouhlas se záměrem vybudovat na
pozemku parc.č. 827/2 v k.ú. Holyně ovčín ani jinou výjimečně přípustnou
stavbu z důvodu ochranného pásma Národní přírodní památky u Nového
mlýna a z důvodu ochrany přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí;
DOTACE
rozpočet MČ bude navýšen v příjmové a výdajové části o 133 967,17
Kč; jedná se o ponechání nedočerpaných finančních prostředků a změnu
jejich použití, a to na investiční akci „Projektová dokumentace rozšíření
kapacity ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“, kterou schválilo Zastupitelstvo hl.m.
Prahy;
DARY
rozpočet MČ bude navýšen v příjmové a výdajové části o 80 000,00
Kč přijetím darů na festival Slivenecké letnice 2016;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
byly schváleny rozpočtové úpravy č. 2/2016 a vytvoření položky
„participativní rozpočet“ v rámci rozpočtu Městské části Praha-Slivenec
ve výši 500 tis. Kč
Milena Hollmannová
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I N F O R M AC E S TA R O S T K Y
Vážení a milí sousedé, milé sousedky,
jak už jste si jistě všimli, s jarem začala také stavební
sezóna. Pro nás to znamená především tříměsíční
uzavírku „holyňské“ křižovatky a nutnost používat
pouze tu „řeporyjskou“, kde byl ovšem krátký interval
na odbočení vlevo a tudíž se do Slivence dalo obtížně
dostat. V poslední době už se ale situace zlepšila
Na zbylém kusu komunikace K Holyni se nyní pilně pracuje,
tak se snad do konce června vyloupne ve stejně pěkném
provedení jako zbytek ulice, byť se tam nyní objevily technické
problémy s vedením plynu a existencí jedné „čichačky“ v trase
chodníku, který je součástí stavby (na vysvětlenou: čichačka
je žlutočerná zahnutá trubka sloužící ke zjišťování, zda
z potrubí neuniká plyn). Zároveň už probíhá projektová příprava
na rekonstrukci dalších hlavních ulic, tedy Ke Smíchovu,
K Lochkovu a K Homolce, kde bude umístěna retenční
nádrž dešťové kanalizace. Vrcholí též výběrové řízení na ulici
U Náhonu. To už běží neuvěřitelně dlouho a pevně doufám, že
se ho v brzké době podaří dokončit, aby bylo možné zahájit
tolik očekávanou rekonstrukci.
Zároveň se snažíme doplnit chybějící chodníky. V projektové
přípravě je již chodník na východním konci ulice Ke Smíchovu
mezi koncem Řepkového pole a pěší cestou podél ulice
K Barrandovu. TSK přislíbila, že začne s projektováním
chodníku a zároveň cyklostezky do Lochkova. Dále usilujeme
o chodník na západním konci ulice Ke Smíchovu směrem ke
křižovatce na Řeporyje a o chodník od zastávky Smaragdová
na Barrandov. Zde je již dokončena příprava rampy k zastávce,
takže osoby se sníženou pohyblivostí i maminky s kočárky
budou mít usnadněnu cestu od autobusu domů. Během léta
by měla být kompletně rekonstruována křižovatka na Řeporyje,
která se zbaví své „provizornosti“.
Rozeběhla se i výstavba nové tělocvičny, kde se v současné
době hutní pěnosklo do základů stavby. V květnu už by se
měla začít dělat základová deska. Vzhledem k tomu, že se
ulicí U Sportoviště vozí materiál na stavbu, nebylo zatím
možné přistoupit k rekonstrukci ulice U Sportoviště, která je
vysoutěžená a jen čeká na vhodný termín.

Komunitní plánování
– Strategický plán
Na komunitním plánování ke Strategickému plánu se
sešlo cca 30 občanů, kteří se seznámili jednak se stávajícím
Strategickým plánem Slivence a Holyně i s připravovaným
Metropolitním plánem. V diskusi občané prosazovali
zbudování centra s obchůdky v areálu Křižovníků, výstavbu
chodníků, zklidnění dopravy pomocí měřiče rychlosti
a výstavbu protihlukových opatření u Pražského okruhu
a ulice K Barrandovu. Negativně hodnotí záměr zařazení
„obsluhy“ pod Habeší do místních komunikací a s tím
související odstranění protihlukové bariery. Protože se
diskuse soustředila spíše na lokální problémy místo
koncepčních návrhů, naplánujeme další komunitní plánování
nad jednotlivými lokálními problémy.
urv

Rada HMP schválila výstavbu osvětlení v ulici
K Cikánce, tak bychom už od léta mohli mít pro obyvatele
Habeše příjemnější a hlavně bezpečnější spojení se
zbytkem Slivence. Mimochodem, vzhledem k tomu,
že se beseda o Strategickém plánu Slivence neustále
stáčela na diskusi o problémech jižní části Slivence, tak
jsme se rozhodli, že v květnu uděláme speciální besedu
o Habeši. Někteří Habešané mají pocit, že se na ně zapomíná
a že se tam nic nedělá, ačkoli se právě do této části Slivence
investovaly v posledních letech obrovské finance na výstavbu
kanalizace a na plynofikaci. Z besedy nicméně vyplynul i další
závažný závěr: obyvatelé Habeše by byli rádi, kdyby se mohla
jejich enkláva stavebně propojit se zbytkem Slivence. Bohužel
návrh nového Metropolitního plánu s tím zatím nepočítá, neboť
se v něm zrušily veškeré rozvojové plochy určené k zástavbě
po roce 2010 (tzv. „pyžamo“). Pro nás to znamená, že by
měla západně od ulice K Váze být už jen ta zástavba, která je
zahrnuta v současném územním plánu, a vůbec nic navíc. Vznik
nového parku v prostorách ochranných pásem vysokotlaku
plynu a vedení vysokého napětí nový plán umožní, neboť bude
možné bez problémů zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny. To
je nepochybně pozitivní, nicméně bude záležet na majitelích
pozemků, zda nám vznik parku umožní. Každopádně vzhledem
k žádosti obyvatel Habeše budeme usilovat o spojení Habeše
se zbytkem Slivence, ale nevíme, zda to prosadíme. Vzhledem
k tomu, že po odstranění protihlukových stěn podél provizorní
staveništní komunikace se znatelně zvýšil hluk ve Slivenci,
budeme se snažit o jeho eliminaci výstavbou vyšších stěn
podél okruhu a jejich doplněním tam, kde chybí.
Praha 5 v současné době zadává novou studii na řešení
lokality Barrandov západ, do které se chceme zapojit se svými
požadavky. Jde nám především o to, aby se domy směrem od
Kaskád k Holyni snižovaly, a nikoli zvyšovaly, dále o to, aby
zvýšená doprava na Barrandově nezasáhla Holyni, a konečně
o pěší propojení Barrandova a Slivence. Vedoucí odboru
územního rozvoje ÚMČ Praha 5 Ing. Tuvora nás ujistil, že se
s těmito požadavky počítá.

Jana Plamínková

Co trápí Habeš?
Beseda s občany z Habeše se uskuteční

25. května 17:30 – 18:30 v zasedací
místností úřadu. Těšíme se na hojnou účast.

OMLUVA:
Z minulého čísla časopisu Slivenecký Mramor
vinou tiskařského šotka unikla informace: „Nejlepší
fotograﬁe z masopustu 2016 poskytl pan Jaromír
Zoufalý“. Omlouváme se a autorovi fotograﬁí
dodatečně děkujeme.
Redakce
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Komunikace
Na ulici K Holyni se opět pracuje. Na větší polovině úseku je
odfrézován asfalt, odvezena cca padesáticentimetrová vrstva a položena drenáž. Základová spára byla zpevněna vápenocementovou
směsí, která byla zapracována do vrchní vrstvy zeminy a zhutněna.
Na tento podklad se již vrství geotextilie a předepsané skladby štěrků.
Zároveň se začalo s pokládkou obrubníků. Celá akce by měla být
ukončena do závěru školního roku. Při koordinaci jednotlivých staveb
bylo zjištěno, že nemohou být realizovány současně, proto se oprava
ulice U Sportoviště
Provizorní chodníček na ulici
přesunula až na letní
U sportoviště
prázdniny. Povrch
komunikace byl proto před měsícem
provizorně srovnán
a na žádost občanů
zde byl vysypán
štěrkový chodníček.
Jak jsme se obávali,
výběrové řízení na
ulici U Náhonu se protahuje. Doufejme, že
se do začátku prázdnin stihne vybrat
dodavatel a v průběhu prázdnin se
začne s opravou.
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Práce na ulici K Holyni

Oprava kanalizačních řadů
v Holyni
Koncem dubna byla dokončena rekonstrukce kanalizačního řadu
v ulici K Zabrkům. Plastové popraskané potrubí zde bylo nahrazeno
pevnějším kameninovým. PVK měla v letošním roce rekonstruovat řady
v dalších dvou ulicích, ale než se jim podařilo vybrat zhotovitele, tak jim
došly peníze. Dle zástupce společnosti budou tyto opravy přesunuty
do roku 2017.

Rekonstrukce oplocení
u č.p. 462
Firma Breburda provádí rekonstrukci oplocení před bytovým domem
č.p. 462, který je v majetku obce. Původní rozpadlé zděné sloupky
s drátěnými plotovými poli budou nahrazeny novými kovovými sloupky
a novou podezdívkou. Výhledově plánujeme prostor před domem
osázet okrasnými keři a vytvořit tak příjemný prostor obyvatelům
domu. 
Příspěvky připravila ing. Šárka Musilová

Výstavba tělocvičny
Po počátečním zpoždění při odkrývání základové
spáry se práce na nové tělocvičně konečně rozjely. Na
zadní části stavby (pod zázemím) je na podkladním
betonu nasypáno a zhutněno téměř třičtvrtě metru
pěnoskla. V druhém květnovém týdnu by se měla
betonovat základová deska a potom se přejde na přední
část vlastní tělocvičny.

Nové kolumbárium
Jak jsme psali již v minulém čísle, městská část
zakoupila 33 kolumbárních schránek a v těchto dnech se
z nich v prostoru za márnicí staví nové kolumbárium. Do
konce května bude dokončené a poté si občané budou
moci jednotlivé schránky pronajímat. Informace od měsíce
června na ÚMČ u pí Růžičkové (251818044)
mus
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D O P R AVA

Radary ve Slivenci

Městská hromadná doprava
Velmi dobrou zprávou je, že město, resp. společnost ROPID
vyslyšeli naše požadavky na zlepšení dopravní obslužnosti Slivence
a Holyně. Proběhlo první jednání, kde jsme se velmi intenzivně věnovali
možnostem, jak zlepšit stav, aniž by to generovalo neúnosné náklady
Praze. Prioritou je zvýšení efektivity, atraktivity MHD a současně
nezvyšovat náklady. Přesto se rýsuje možnost, že spojení budeme
mít posílené nejen zvýšením počtu spojů, ale i atraktivní linkou až
k metru Zličín. Samozřejmě, že se nedají realizovat jednotlivá opatření
samostatně, budeme muset počkat na komplexní úpravu.

Jak vyplynulo z komunitního plánování, občané by uvítali
více radarů na území Slivence pro zklidnění dopravy. Proto
projednáváme možnost umístění dvou radarů, a to na ulici
K Lochkovu a ulici Ke Smíchovu. Věříme, že investice tímto směrem
přispěje ke zklidnění do
pravy, zlepšení bezpečnosti a celkově komfortu
života našich občanů.

Parkování
Znovu upozorňujeme všechny řidiče
na nutnost užívat parkovací hodiny na
parkovišti u rybníka pod Selankou. Vzhledem
k rekonstrukcím veřejných prostranství
a omezení jiných parkovacích kapacit jsme loni
požádali Městskou policii o toleranci. Nyní je ale
situace již ustálená a strážník zatím upozorňuje
řidiče na povinnost umístit parkovací hodiny
s vyznačeným časem příjezdu na viditelné
místo v autě. Hodiny lze zakoupit na našem
úřadě za cenu 13,– Kč.

Příspěvky Jiří Urválek

Polní cesty u Habeše
Jak jsme slibovali občanům Habeše, kteří si celkem
oprávněně stěžovali na zvýšený průjezd vozidel nově
vybudovanou polní cestou od křižovatky U Habeše x Na
Čisté, máme již všechna potřebná povolení k instalaci
dopravního značení. V nejbližší době bude na začátek
polní cesty umístěna značka zakazující vjezd motorovým
vozidlům. Značení bude doplněno sloupky zabraňujícím
vjezdu vozidel. Polní cesta slouží pouze a výlučně
k obhospodařování přilehlých polností, nikoli průjezdu
běžných vozidel.
Příspěvky Jiří Urválek

Řeporyje
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V současné době je světelná signalizace na této
křižovatce stále v provizorním režimu, což přináší městu,
resp. firmě ELTODO, zvýšené náklady na provoz tohoto
provizorního řešení. Křižovatka navíc nemá ani přechod
pro pěší. Koncem dubna byla prodloužena doba na
odbočení z ulice K Barandovu do Slivence z důvodů
dočasné uzavírky křižovatky do ulice K Holyni. V letošním
roce má TSK v plánu celou křižovatku včetně světelné
signalizace upravit. Nově budou upraveny jízdní pruhy
o stání pro přejezd cyklistů ze Slivence do Řeporyj a zpět,
ve směru z Řeporyj bude také přidán odbočovací pruh
na ulici K Barrandovu, vybudován přechod pro pěší ze
Slivence na Řeporyje, definitivně instalována světelná
signalizace s umístěním kabelů v zemi a osazeny nové
dopravní značky.
Ing. Simona Strauchová

K

Úprava světelné křižovatky Slivenec – Řeporyje

Slivenec

Ž I VO T N Í P R O S T Ř E D Í

Odpady – kontejnery
SBěR neBeZPečnÝCH ODPADŮ rok 2016

VelKOOBJeMOVÉ KOnteJneRY nA OBJeMnÝ ODPAD nA ROK 2016

Pracovní dny svoz:
16. 3. – st
1. nám. U Lva
12. 5. – čt
2. ul. Ořešská (u trati)
10. 11. – čt
3. ul. K Zadní Kopanině (u zast. MHD
Zadní Kopanina)
4. křiž. ul. Ke Smíchovu – Rubínová
5. nám. Pod Lípou – Holyně
6. křiž. ul. K Lochkovu – K Cikánce
7. ul. Na Čisté
8. křiž. ul. Cementářská – Za ovčínem
(u bývalého statku)
Víkendový svoz:
13. 8. - so
1. nám. U Lva
2. ul. Ořešská (u trati)
3. ul. K Zadní Kopanině
(u zast. MHD Zadní Kopanina)
4. křiž. ul. Ke Smíchovu – Rubínová
5. nám. Pod Lípou – Holyně
6. křiž. ul. K Lochkovu – K Cikánce
7. ul. Na Čisté

13. květen 2016
1400 – 1800
ul. Smaragdová
3. červen 2016
1400 – 1800
Holyně - Nám. Pod Lípou
24. červen 2016
1400 – 1800
křiž. Na Čisté x Frančíkova
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

910 – 930
940 – 1000
1010 – 1030
1040 – 1100
1110 – 1130

8. křiž. ul. Cementářská – Za Ovčínem
u bývalého statku)

1140 – 1200

1500 – 1520
1530 – 1550
1610 – 1630
1 640 – 1700
1710 – 1730
1740 – 1800
1810 – 1830
1840 – 1900
800 – 820
830 – 850

VelKOOBJeMOVÉ KOnteJneRY nA BiOODPAD nA ROK 2016

Termíny
Čas
Stanoviště
14. 5. 2016
900 – 1200
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
28. 5. 2016
1300 – 1600
ul. Smaragdová
12. 6. 2016
1300 – 1600
Holyně – na konečné autobusu
25. 6. 2016
900 – 1200
Do Chuchle x K Homolce
26. 6. 2016
1300 – 1600
křiž. Na Čisté x Frančíkova
16. 7. 2016
900 – 1200
ul. Rubínová - u tříděného odpadu
30. 7. 2016
1300 – 1600
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
13. 8. 2016
900 – 1200
ul. Smaragdová
27. 8. 2016
900 – 1200
Holyně – na konečné autobusu
10. 9. 2016
1300 – 1600
Do Chuchle x K Homolce
24. 9. 2016
900 – 1200
křiž. Na Čisté x Frančíkova
8. 10. 2016
1300 – 1600
ul. Rubínová - u tříděného odpadu
22. 10. 2016
900 – 1200
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
12. 11. 2016
1300 – 1600
ul. Smaragdová
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení

MOBilnÍ SBěRnÝ DVŮR rok 2016

Odpady: objemný, bioodpad, dřevěný odpad, stavební suť
28. 5. 2016
1000 – 1600
Do Chuchle x K Homolce

Jarní úklid

VÝZVA

Jistě jste zaznamenali pohyb našeho zametacího stroje na
úklid komunikací. Díky němu nemusíme objednávat drahou službu
externích dodavatelů, ale provádíme úklid vlastními kapacitami za
režijní náklady. Na úklid je zpracovaný harmonogram, takže buďte
trpěliví, na všechny ulice se vozidlo dostane.
Také jsme začali s prvním sekáním travnatých ploch, tuto práci
převážně zajišťuje firma BONSOFT, věříme, že bude všechno
v pořádku a odpovídající kvalitě.

Pejskaři – nezapomínejte!
Upozorňujeme, že poplatek za psy má splatnost vždy k 31. březnu
každého roku, to znamená, že je již po splatnosti a správce poplatku
může poplatek navýšit až na trojnásobek! Zároveň upozorňujeme, že
lhůta pro nahlášení změny je 15 dní. To platí pro jakoukoliv změnu, tj.
změna bydliště, úmrtí psa, pořízení nového psa, ale i řádná registrace
na MHMP. Na tuto důležitou povinnost stále hodně chovatelů
zapomíná a v případě zjištění jsou pokutování za přestupek!

Příspěvky Jiří Urválek

Vážení a milí spoluobčané,
Rádi bychom dali jméno jak současnému parčíku
v areálu Řepkového pole (vede prostředkem území), tak i budoucímu novému velkému parku na
východním okraji areálu. Prozatím mu říkáme park
Granátová, ale třeba Vás napadne lepší název. Parčík uprostřed je zatím zcela bezejmenný. Své tipy
posílejte na: strauchova@praha-slivenec.cz.

Hromadné očkování psů
a koček proti vzteklině
čtvrtek 26. 5. 2016

Slivenec – před úřadem
Holyně – náměstí Pod lípou

19:00 hod
20:00 hod

Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná
pro psy starší 3 měsíců
Očkování provádí: MVDr. JAN VÁCHA, Werichova
947/1, 15200 Praha 5 Tel.: 251 681 177, 602 124 813

sŠ KO L A

Návštěva hasičské stanice v Radotíně
V měsíci březnu se žáci 1. – 6. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího programu „Výchova k bezpečí – Ochrana
člověka za mimořádných událostí“, který organizuje pro základní školy Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.
Program byl spojený se zajímavou exkurzí Hasičské stanice č. 8 – Radotín.
Po velmi zajímavé přednášce ve společenské místnosti hasičské stanice v Radotíně, kdy se děti například
dozvěděly, jak se mají zachovat při začínajícím požáru v bytě, co sdělovat dispečerovi na linku 150 nebo jak
vypadají ochranné pomůcky při evakuaci osob při požáru, následovala prohlídka garáží s hasičskou technikou.
Radotínská hasičská stanice disponuje třemi hasičskými automobily připravenými kdykoli vyjet k hašení požáru,
k dopravní nehodě nebo jiným záchranným pracím. Obě části programu probíhaly za běžného provozu hasičské
stanice a mohlo tedy kdykoli dojít k signálu k výjezdu.
Velké poděkování patří všem službu konajícím příslušníkům hasičské stanice, kteří se žákům naší školy
maximálně věnovali, trpělivě odpovídali na dětské dotazy a potvrdili nám všem, jak je tato práce náročná.

Daniela Štolová, třídní učitelka 4. A

Noc s Andersenem
Obvykle je ve večerních hodinách ve škole ticho. Nepotkáte tu žáky ani učitele,
můžete maximálně narazit na paní uklízečku. Dne 1. dubna to však bylo jiné. Celkem
185 žáků se zúčastnilo Noci s Andersenem, celorepublikového projektu zaměřeného
na čtenářskou gramotnost dětí. Již v podvečerních hodinách bylo všude rušno.
Děti si ve třídách připravovaly vše potřebné k nocování. V 18 hodin se všichni
shromáždili v aule, přišlo i mnoho rodičů. Žáci III. a VI. třídy si pro ně připravili, stejně
jako v loňském roce, divadelní představení. Protože letos vzpomínáme významného
výročí spisovatele Jana Karafiáta, jejich třídní učitelky, Irena Liscová a Petra Levá,
se inspirovaly jeho nezapomenutelnou knihou Broučci. Celým večerem provázela
Veronika Sára Hrubešová, žákyně VI. třídy. Šlo o muzikál, kde děti zpívaly i tancovaly.
Všechny herecké výkony byly velmi dobré. Žáci VI. třídy zároveň využili svých znalostí
z německého jazyka a zazpívali známou píseň o včelce Máje i v němčině. K pobavení
přispěli i dva staří brouci, kteří se přibelhali nakonec a společně si s dětmi zazpívali
„Nech brouka žít“. To bylo pro děti překvapení. Rolí starých brouků se ujaly jejich třídní
učitelky. Celé představení provázené známými písničkami roztleskalo v průběhu mnohokrát publikum a na konci herci sklidili bouřlivý potlesk.

Petra Levá a Irena Liscová, třídní učitelky II. a VI. třídy

Čas velkého rozhodování se blíží

Končí nám pomalu osmý ročník a před mnohými z nás pomalu, ale jistě vyvstává otázka, jak se v 9. ročníku rozhodnout, kam dál, jakou školu
si vybrat?
Výchovná poradkyně Mgr. Daniela Štolová a třídní učitelka Mgr. Lenka Jáchymová
pro nás již na podzim naplánovaly další z akcí v rámci programu Volby povolání. Dosud
jsme navštívili například SOU v Podskalské, kde jsme mohli nakouknout pod pokličku
řady oborů v oblasti potravinářství a potravinářských technologií a sérii odborných škol
uzavřela ve středu 13. dubna 2016 návštěva Střední školy gastronomické a hotelové
s.r.o., ve Vrbově ul. na Praze 4. Nejen, že jsme se obeznámili s chodem školy a možností
výběru z učebních a studijních oborů, ale vedení školy pro nás připravilo zážitkový kurz, při
kterém si každý z nás připravil dva nápoje – jeden ovocný – složený z džusů, grenadýny,
ovoce, ovocné šťávy a důkladně promíchaný v shakeru a brilantně naservírovaný tak, že
jsme si připadali jako v nějaké letní restauraci. Druhým nápojem pak byla tzv. káva latte,
kterou jsme si sami připravili na profesionálním přístroji. A závěr? Určitě bude tato škola
patřit k těm, o nichž budeme při našem rozhodování uvažovat. Takže spolužáci, kamarádi,
šťastnou ruku při výběru!
Žáci 8. ročníku

Karel IV. – 700. výročí narození
– výstava v Galerii kaple Holyně
V pondělí 4. 4. 2016 se v Galerii kaple Holyně uskutečnila vernisáž výstavy
Karel IV. – 700. výročí narození. Výstavu připravili žáci I. a II. stupně ZŠ a MŠ
Praha – Slivenec ze své výtvarné tvorby. Návštěvníci si na úvod vernisáže
vyslechli hudební vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Helén. Po uvítání následovala prohlídka výstavy. Ústředním motivem byla postava Karla IV.
Diváci mohli zhlédnout sérii černobílých a kolorovaných kreseb, maleb a plastických keramických reliéfů. Své zážitky a pocity z výstavy zaznamenali návštěvníci v galerijní kronice.
Martin Šandor, učitel Vv a garant akce
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Vzdělávací zájezd do Lidic
Dne 14. dubna 2016 zorganizovala paní učitelka Mgr. Petra Levá
pro žáky 5. – 9. ročníku zájezd do Lidic. Tuto malou obec na Kladensku
nacisté za druhé světové války srovnali se zemí, muže zastřelili a ženy
poslali do koncentračního tábora. Žáci nejprve navštívili galerii v Lidicích,
ve které zhlédli vzdělávací program Lidice, příběh zapomenuté vesnice.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny bylo setkání s paní Marií
Šupíkovou, rozenou Doležalovou, které bylo v roce 1942 deset let a které
se podařilo 2. světovou válku přežít. Paní Šupíková je dnes ve svých
84 letech velice aktivní, činorodá dáma. Žákům vyprávěla své zážitky
z 10. června 1942. Naši žáci předali paní Šupíkové květiny, vyfotili jsme
se s ní a ona nám popřála vše dobré a zdůraznila, aby si děti vážily svých
rodičů a svého domova. Dalším programem byla komentovaná prohlídka pietního místa. Průvodkyně nás provedla místy, kde dříve stávaly
Lidice. Na závěr jsme se poklonili u památníku, který vytvořila Marie Uchytilová. Památník zobrazuje 82 lidických dětí, které zahynuly v Chelmnu.
Položením květin a minutou ticha jsme uctili jejich památku. Návštěvu Lidic jsme zakončili v růžovém sadu, kde jsou erby ostatních měst, které
stihl podobný osud jako Lidice. Naši žáci si ponesou do budoucna hlavně slova paní Šupíkové o důležitosti rodiny a domova, do kterého se
mohou vždy vracet.
Martina Nezbedová, třídní učitelka 9. třídy

Den Země

V ZŠ: Dne 22. 4. 2016 proběhl ve Slivenecké škole celoškolní projekt v souvislosti se Dnem Země. Byl zaměřený na naši planetu, tedy vše co
nám naše Země poskytuje. Děti byly ráno rozřazeny do 20 věkově smíšených skupinek, dostaly rozpisy stanovišť a vyrazily dle časového plánu
do terénu po areálu školy. Společně jsme poznávali rostliny, nerosty a minerály, třídili odpad, navštívili bábu kořenářku u bylinkové zahrádky,
připravili záhon venku, zasadili muškáty, vypleli okolí školy, vyčistili jezírko a pokusili se namalovat či vyrobit něco z naší planety. Nejvíce na této
akci oceňujeme to, že kromě toho, že se děti seznámily s různými druhy recyklace a fyzické práce, též se seznámily i samy se sebou. Musely
se chovat jako tým a navzájem si pomáhat. Chování dětí nás velmi potěšilo. V pondělí 25. 4. 2016 pak byly vyhlášeny na krásném školním
nádvoří o velké přestávce výsledky. Třetí příčku obsadily skupiny rovnou dvě. Kromě pochvaly
si vysloužily také pozornost v podobě bonbonů. Skupiny, které skončily na prvním a druhém
místě, dostaly též bonbony, ale i poukaz na „Expedici v botanické zahradě JARO 2016“.
Doufáme, že dětem bude výhra velkou motivací do dalšího ročníku Dne Země a jsme moc
rádi, že se akce povedla.

Petra Stříbrná a Zdeněk Atexinger, pedagogové a garanti projektu
V MŠ: Do mateřské školky přišli všichni v pátek 22. 4. 2016 v zelených tričkách. K příležitosti
Dne Země jsme si vzali do rukou košťata, rýče, lopatky, hrabičky a sazeničky a prostřednictvím
práce na školní zahradě jsme jí poděkovali za každodenní prostor k objevování, zkoumání a
relaxaci. Sluníčko svítilo, děti se při práci ohromně bavily a učitelky měly radost, jak všem šla
práce pěkně od ruky.
Alexandra Winterová, učitelka MŠ

Expedice botanická zahrada jaro 2016 – odměna pro žáky
Celkem 12 našich žáků se v pátek 29. 4. 2016 vypravilo do Botanické zahrady. Byli to žáci ze dvou skupin, které vyhrály ve sliveneckém
projektu Den Země. Jako odměnu jejich vedoucí převzali poukazy na Expedici do Botanické zahrady. K návštěvě jsme se nerozhodovali
dlouho, chtěli jsme stihnout ještě motýly ve Fata Morganě. Všichni jsme si prošli nejdříve celou botanickou zahradu a hravou formou poznávali
a rozeznávali květiny. Vítězové dostali odměnu v podobě bonbonů. Poté jsme spěchali ke skleníku Fata Morgána. Odložili jsme v šatně batohy
a bundy do pytlů k tomu určených a už jsme byli v sedmém nebi. Nádherní pestrobarevní motýli nám létali kolem hlav, hledali jsme je různě na
listech a na zdech a užívali si té nádhery kolem nás. Spousta fotek dokresluje náš zážitek, většina dětí se vyfotila i s motýlem na prstě, na ruce.
Motýli si na nás sedali a děti to samozřejmě s radostí přivítaly, byl to nevšední pocit, krásný zážitek. Pár se jich motýlů i bálo, ale to asi proto,
že byli tak obrovští… Tato odměna v podobě návštěvy Botanické zahrady se líbila úplně všem. Děti si o motýlech povídaly ještě celou cestu
zpět a bylo zajímavé poslouchat, co koho zaujalo. Počasí se nám vyvedlo též moc hezky, svítilo sluníčko. Co víc si přát? Snad jen více takových
odměn pro děti…
Petra Stříbrná a Zdeněk Atexinger

Zachraňme co nejvíce stromů
Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektové soutěže, kterou vyhlašují Pražské služby. Jde o sběr starého papíru. Organizaci sběrových
akcí zabezpečují žáci VI. třídy. Již nyní můžeme konstatovat, že jsme úspěšnější než loni. K 30. dubnu bylo sebráno celkem 20 719,7 kg, za které jsme
obdrželi téměř 37 000,–. Do konce června máme objednány další tři kontejnery, takže výše uvedená váha i finanční částka není konečná. Jednotlivé
třídy mezi sebou soutěží, zároveň probíhá soutěž i mezi jednotlivci. Na 1. místě je VI. třída – 5 783 kg, 2. místo obsadila III. třída – 4 962,4 kg a na třetím
místě je V. třída – 2 635,2 kg. K známým rekordmanům patří Sára Bukáčková, Adéla Volrábová, Jan Růžička a Adriana Ptáčková. Velkou motivací je
také to, že na nejlepší třídy a sběrače čeká na konci června velmi zajímavý výlet do Německa. Výsledky soutěže a pozici naší školy můžete sledovat na
www.psas.cz. Pokud se chcete i vy zapojit do této aktivity, neváhejte a přineste starý papír ve dnech 7. – 9. června, vždy 7.00 -7. 45. Utržené finance
škola používá (kromě odměn pro ty nejlepší) na ekologické počiny školy.
Petra Levá, zástupkyně ř. š. a garant sběru
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Noc s Andersenem v MŠ

K příležitosti celorepublikového projektu „Noc s Andersenem“ jsme v mateřské škole prožili 1. 4. 2016 příjemný, zábavný a dobrodružný večer
s Malou mořskou vílou.
Udělali jsme si pohodlí na karimatkách a polštářcích a zaposlouchali se do pohádky od Hanse Christiana Andersena. Nebyla to však jen Malá
mořská víla, která zaujala pozornost dětí, výtvarná tvorba na motivy známé pohádky neměla mezí. Musíme však přiznat, že největší úspěch sklidilo
občerstvení. Děkujeme rodičům i prarodičům za úžasnou spolupráci a výborně připravenou večerní svačinu. Po ní nás čekaly závody, samozřejmě
v daném tématu. Při splnění soutěžních disciplín děti dostaly mapu pokladu. Vyzbrojené baterkami a velkým očekáváním se všechny rozeběhly po
školní zahradě. To byl hlavní hřeb večera. Byl tu však ještě jeden háček. Mapa byla totiž aprílová a vůbec neukazovala správné místo ztraceného
mořského pokladu. Děti se však nedaly a hledaly a hledaly.
Poklad byl nakonec nalezen a rozdán, děti se v plném počtu vrátily zpět do třídy a spokojeně čekaly na rodiče. Andersenova noc pro rok 2016 byla
ukončena.
Alexandra Winterová, učitelka MŠ

Čarodějnický rej v MŠ
27. 4. 2016 k nám přiletěla hodná čarodějnice Elvíra. Doslechla se od skřítků z lesa,
že v prostorách školky je schovaný poklad. Nabídla dětem, že když jí pomohou s hledáním, o poklad se s nimi rozdělí. Děti z celé školky se převlékly do nádherných kostýmů čarodějnic, čarodějů, kouzelnic, mágů a ježibab a vydaly se za dobrodružstvím.
Své čarodějnické schopnosti předvedly ve vaření kouzelného lektvaru za doprovodu
naučeného zaříkávadla, ve výzdobě jedové chýše, v letu na koštěti a v hledání havěti.
Když měly děti všechny úkoly splněné, Elvíra uznala, že jsou hodny úkolu nejvýznamnějšího – jít hledat poklad. A co myslíte, našly ho?

Zápis do mateřské školy
Dne 20. 4. 2016 probíhal zápis nových dětí do naší mateřské školy na školní rok
2016/2017. Už v 8:00 hod se rodiče řadili do nemalé „fronty.“ Tak obrovský zájem nás překvapil. Když se podíváme na čísla, ve školním roce
2013/2014, kdy se otvírala nová mateřská škola, k zápisu přišlo 102 rodičů. Uspokojeni byli všichni. V r. 2014/2015 – 54 žádostí, v r. 2015/2016 –
51 žádostí. Vždy byly přijaty všechny děti, kterým byly k 30. 8. daného roku 3 roky. Pokud se v průběhu roku uvolnilo ještě místo, byly přijaty i děti
mladší. Letos bylo podáno 68 žádostí. V kritériích uvádíme body k věku dětí k datu 30. 8. Celkem se hlásí 10 předškoláků, 9 čtyřletých dětí,
28 tříletých dětí, 20 dvouletých dětí a dokonce 1 roční. V letošním školním roce můžeme v prvním kole přijmout 30 dětí. Nemůžeme hned
naplnit školku do posledního místa. Rodiče dětí, které nastupují do základní školy, mohou do 31. 5. 2016 podat žádost o odklad povinné školní
docházky. Tyto děti s odkladem i nadále zůstávají u nás ve školce v dalším školním roce. Budeme moci přijmout jen asi polovinu zapsaných dětí.
Bohužel, školka větší kapacitu, než je 112 dětí, v současnosti nemá.
Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ

Aktivity školní družiny

Během školního roku se opakovaně vracíme k tématu nevidomých. Děti měly možnost navštívit „Neviditelnou výstavu“, kde se například seznámily
s Braillovým písmem nebo si vyzkoušely „slepeckou“ překážkovou dráhu.
Dne 18. 3. se po delší době konečně udělalo pěkné počasí a my jsme vyrazili na procházku za zvířátky. Díky paní Slavíkové se děti mohly zblízka podívat na koníka, „malého“
býčka Lojzíka, viděly ovce i s malými jehňaty.
V úterý 22. 3. jsme se vypravili do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení „Hurvínek
mezi osly“. Představení se dětem velmi líbilo. Během přestávky si děti dokonce mohly prohlédnout množství různých loutek nebo si vyzkoušet pohybovat loutkami Spejbla
a Hurvínka v nadživotní velikosti.
Před plánovanou Nocí s Andersenem jsme se ve středu 23. 3. vydali do místní knihovny. Zde už na nás čekala paní knihovnice Irena Krejčová spolu s paní
Romanou Friessovou z Městské knihovny v Praze. Paní knihovnice si nás nejprve vyzkoušela, zda umíme správně zacházet s knížkami. Pak si slovo vzala
paní Friessová, která dětem představila několik zajímavých knížek, především od spisovatele Jiřího Žáčka. Když jim předčítala jeho Popletenou pohádku,
děti ji rychle doplňovaly a náramně se u toho bavily. Na závěr si mohly všechny připravené knížky samostatně prohlédnout a prolistovat.
Ve středu 20. dubna jsme vyrazili do historického centra Prahy, kde nás čekala hra „Poklad na Starém Městě“. Na Václavském náměstí jsme měli
sraz s paní průvodkyní. Prostřednictvím hry jsme navštívili nejznámější pamětihodnosti Starého Města, plnili různé úkoly a nakonec našli hledaný poklad. Poté jsme se vydali na Křižovnické náměstí, kde jsme měli domluvenou schůzku s bratrem Tomášem z Rytířského řádu Křižovníků
s Červenou hvězdou, se kterým jsou Slivenec a Holyně historicky spjaty. Děti tak měly možnost prohlídky původního kostela i kostela stávajícího.
Dozvěděly se např. jak poznají pravý mramor (samozřejmě ten slivenecký) a poslechly si nově zrenovované varhany. Přes Karlův most jsme se pak
vydali na Malou Stranu a zpět do Slivence.
V úterý 26. 4. jsme připravili jízdy zručnosti na kolech. Počasí k nám sice nebylo právě vlídné, chvílemi jsme měli díky větru i „pohyblivé“ překážky,
ale všichni se snažili zajet postavenou trasu co nejlépe.
V pátek 29. 4. proběhl na školní zahradě již XIV. slet čarodějů a čarodějnic, kouzelnic, kouzelníků, ježibab a ježidědků, černokněžnic, černokněžníků, šamanek, šamanů a mágů a veškeré kouzelnické havěti. Proběhlo vyhodnocení čarodějnických outfitů a následoval čarodějnický víceboj – let s koštětem na cíl,
hod pometlem, slalom s pometlem a cesta paměti. Po vyhodnocení všech výsledků a předání cen následovalo společné posezení u ohně s nezbytným
opékáním špekáčků.
Petra Siganová, vedoucí vychovatelka ŠD Pozn. redakce: Některé příspevky byly vzhledem k rozsahu redakčně zkráceny.
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Velikonoční jarmark
V sobotu se konal na návsi u sliveneckého rybníka velikonoční jarmark. Tentokrát, ač jaro ještě ani neklepalo na dveře, si návštěvníci mohli užít hned
několika atributů jara. Zavítala k nám například zvířata ze statku rodinné farmy na Příbramsku. Jehňata, kůzlata i oslík v improvizované ohrádce těšili
malé i velké. Z řeporyjské Základní organizace včelařů svazu včelařů přivezli mobilní naučnou stezku nabitou zajímavými informacemi ze života včel.
Návštěva včelařů byla (jak jinak) spojena s prodejem medu a včelích produktů. U stánků se zapomenutými řemesly si pak bylo možné pod odborným
dohledem uplést pomlázku z mladého vrbového proutí, obarvit kraslici z husího vejce, vyrobit svíčku nebo zkusit příst na kolovrátku z pravého ovčího
rouna. Ke koupi byly výrobky perníkářky, trdelník, drobné dárky pro radost, květiny. Svůj stánek otevřel také Slivenecký klub Švestka s maličkostmi
vyrobenými ve výtvarných a keramických kurzech. Rodinné centrum Pecka připravilo tradiční tvůrčí dílny pro děti. Děti také v průběhu odpoledne
bavil kejklíř svými veselými vstupy. Občerstvení v podobě čerstvé velikonoční nádivky, mazance, teplých palačinek, či velikonočního piva zajišťovala
kavárna Selanka a vinotéka PrimaWine až do večerních hodin a k tomu všemu hrál Pražský pouťový orchestr.
Lenka Kudláková
Poděkování patří všem výše jmenovaným za příjemný průběh akce!

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec,
Ke Smíchovu 16 hledá od
září 2016

učitele 1. stupně
Požadujeme:
odpovídající vzdělání
Nabízíme:
krásné prostředí, perspektivní
pracovní tým
Kontakt a bližší informace:
Mgr. Ivana Rosová, ředitelka
školy
email: irosova@zsslivenec.cz
tel.: 731 119 488

Václav III. ve Slivenci
Malá divadelní společnost Kostým tradičně v květnu navštívila sliveneckou knihovnu s představením Václav III. Autorka projektu Květa Drahokoupilová se opět představila s nádhernou bohatou češtinou, hudbu
složil a klavírní doprovod zajistil Přemysl Zíka, hrál a zpíval Michal Boška. Hudební monodrama pojednává
o poslední noci posledního Přemyslovce Václava III. Když se patnáctiletý Václav III., strýc budoucího slavného
Karla IV., zatoulal roku 1305 v křivoklátských lesích, ještě netušil, že už brzo bude českým králem a že výprava
do Olomouce o rok později k zahájení vojenského tažení do Polska bude jeho cestou poslední. Představení
bylo moc pěkné,
P. Michal Boška
pan Boška se P. Květa Drahokoupilová
musel několikrát
vracet na scénu,
aby mu diváci
mohli dostatečně
poděkovat.
 Irena Krejčová

sENIOŘI

Schůzka seniorů v březnu

Na schůzku seniorů na počátku března, kdy už jaro klepe na okna, jsme pozvali paní Pavláskovou na besedu o ptačích
stavbách. Ptačí hnízda – domovy ptačího dorostu. Každé jaro nám ptáci předvádějí mistrné
umění stavby svých příbytků a právě o tom jsme si povídali. Mezi opeřenci jsou stavitelé mistři
i lajdáci, dokonce někteří hnízda nestaví, jen užívají jiných darů přírody. Třeba lelek lesní – využívá dokonalého ochranného zbarvení svého peří. Sedí-li na zemi v dolíčku, těžko ho odlišíme
od stromové kůry nebo listí. Sova pálená se nenamáhá se stavbou hnízda vůbec. Vejce snáší
na holý podklad. Velmi úsporně si při budování domova počínají čejky, bažanti – vykrouží
svým tělem na zemi důlek a tam samičky snesou svá vajíčka. Pilní stavitelé jsou ledňáčci, břehule, vlhy pestré, kteří neúnavně vyhrabávají ve vysokých březích potoků a řek dlouhé chodby, na jejichž konci prostor rozšíří, měkce vystelou.Tvrdou práci vykonávají ptáci, kteří budují
svá hnízda v dutinách stromů – jsou to především datlové. Datel vytesá dutinu ve stromě
a dno pokryje vrstvou třísek. Skalní dutiny osídlují poštolky, rorýsi, sokolové i velcí výři. Hnízda, se kterými se setkáváme nejčastěji, jsou ukryty v křovinách, ve větvích stromů nebo rákosí. Různě hluboké misky spletené z měkkých větviček,
stébel, trav, kořínků, někdy vymazané hlínou, pečlivě vystlané jemným materiálem. To jsou např. hnízda pěnic a sýkorek. Vynikající ptačí stavitel je
drobná sýkorka moudivláček lužní. Na konci tenké větve plete z rostlin a vláken důmyslné hruškovité hnízdo s postranním vchodem. Velmi pilnými
staviteli jsou také vlaštovky a jiřičky. Jejich základním stavebním materiálem je hlína, bláto. Ptačí stavby jsou opravdu pracná a výjimečná díla,
která si zaslouží náš obdiv i ochranu. Povídali jsme si o hnízdech vodních ptáků, labutí, volavek, kachen, rákosníků, čápů. Po povídání o přírodě
jsme si přečetli povídku Ivana Krause z knihy Prosím tě, neblázni! – „Muž v domácnosti“. Velmi vtipně popsaný týden hospodaření muže, jehož
žena odjela a on zůstal doma sám.

Ženské pánevní dno pod lupou

Beseda s paní Alenou Stellnerovou v úterý 22. 3. 2016 byla velmi poučná. Sešlo se nás – posluchaček – dostatek, všech věkových skupin. Paní
Alena nám vysvětlila funkce a příčiny poklesu pánevního dna, předvedla nám několik jednoduchých cviků k jeho posílení. Zmínila se o mýtech
a omylech při jeho nesprávném posilování. Hovořily jsme o inkontinenci. Pánevní dno je ovlivněno i postavením chodidel a silně na něj působí obuv,
kterou nosíme. Svaly pánevního dna jsou složeny ze tří vrstev, proto je potřeba pro obnovení funkce pánevního dna pracovat postupně se všemi
jednotlivými vrstvami. Nezáleží na věku, ale na změně špatných návyků a potřebě pozornosti, kterou věnujeme svému zdraví.

Bledule jarní v Pekle

V pátek 1. dubna 2016 jsme se vypravili opět na výlet za kvetoucími bledulemi do romantického údolí Pekla. Do vesnice Zahrádky
u České Lípy jsme jeli autem, zaparkovali jsme před zámkem a po červené turistické značce jsme vkročili do Pekla. Je to
hluboké údolí kolem Rovenského potoka. Bývá tam chladno (v 10 hod. dopoledne byly 3 stupně C, přestalo pršet, foukal
studený vítr). Počasí se ale rychle měnilo k lepšímu, dokonce se sluníčko snažilo vymanit z mraků. Šli jsme až ke Skautské skále – asi 5 km po upravené stezce, tam jsme posvačili a dali se zpět. Odbočili jsme pak na kozí farmu, nakoupili
výborné sýry a vrátili jsme se k zámku v Zahrádkách. V celém údolí Pekla bylo tisíce rozkvetlých bledulí. Kolem potoka
tvořily bílé peřiny - až kam oko dohlédlo – nádhera! Nepotkávali jsme nikoho, zřejmě nevlídné počasí ráno k procházce nelákalo. Nám se však výlet velmi
líbil a budeme-li moci, příští jaro v měsíci březnu opět do Pekla vyrazíme!

Společenská kronika 2016
Srdečně blahopřejeme těm občanům,
kteří v měsíci květnu a červnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.
Květen
paní eliška Jiráková, paní Zdenka Synecká,
paní Marie topolová, pan Zdeněk Směták,
pan Václav Chaloupka, pan David Šimek,
pan Milan topol, pan Alois Filip,
paní Jarmila Šebková, pan Zdeněk trojan,
paní Marta Veverková, paní Jaroslava Vundrová,
paní Jiřina Podzimková, paní ludmila Šubrtová

Červen
paní Květuše Kovaříková, pan Jan Duška,
pan Václav Zbořil, paní Jindřiška Ritschelová

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let přeje
zastupitelstvo a úřad MČ Praha-Slivenec.
Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci
městské části při příležitosti jejich jubilea u nich doma, stačí pouze, aby
tuto skutečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové
na tel.: 251818044 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz.

První jarní výlet za kandíkem
Dne 25. 3. se senioři vypravili v letošním roce na první jarní výlet. Cílem
bylo najít kvetoucí kandík psí zub. Kam a jak? Vlakem z Braníka do
stanice Petrov. Jde se k řece Sázavě, přejdete most a po turistické
červené značce jdete k lesu pod Medník. Tam přejdete na značku zelenou a stoupáte pod vrchol Velkého Medníku. Dáte se vlevo a ocitnete se brzy v rezervaci. V terénu jsou patrné četné prohlubně. Je to
pozůstatek sejpů po středověké těžbě zlata. Mezi sejpy je možné už
spatřit první kvetoucí rostliny kandíku. Bývají označeny zapíchnutými
suchými větvemi – aby lidé jednotlivé křehké květy nepošlapali.
Kdy kandík kvete? Kvete v poslední dekádě března a v první dubnové. Co to je? Kandík psí zub – Erythronium dens-canis patří mezi liliovité a Medník je jeho jedinou českou lokalitou. Je chráněn zákonem.
V roce 1933 byla k jeho ochraně zřízena na Medníku první rezervace. Putování za kandíkem můžete ukončit návratem zpět do Petrova
anebo sejít k Sázavě a posázavskou stezkou dojít až do Kamenného
Přívozu na vlak. K Sázavě sejdete buď proti směru jak jste přišli anebo
vystoupáte do sedla mezi Medníky. Pokud nechcete na Velký Medník (vpravo) zahněte doleva a po hřebenu vystoupáte na Malý Medník
a z něj klesejte stále sledujíce hřeben (trochu krkolomně) až do ústí
Jezevčí rokle do Sázavy.
Příjemný den a mnoho kvetoucích kandíků přeje

Příspěvky Irena Krejčová, Klub seniorů Slivence a Holyně

VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Školní děti v knihovně

V měsíci březnu navštívily společně školní děti knihovnu několikrát
a vždy to bylo moc pěkné setkání. Pravidelně procvičíme jak s knihou
zacházet a jak se k ní chovat, aby zůstala nepoškozená a čistá pro
další čtenáře. Děti se již v knihovně vyznají, vědí, kde jsou knihy pro
nejmenší, kde najít pohádky, kde je uložená beletrie pro ně a kde najdou naučnou literaturu. Na dvě setkání jsme pozvali pracovnici Městské knihovny v Praze paní Romanu Friessovou, která dětem přiblížila
zábavnou formou knihu Aleny Ježkové – Prahou kráčí lev a spisovatele
Jiřího Žáčka, který je v knihovně zastoupen několika knihami – básničkami, říkadly, hádankami, jazykolamy, pohádkami – prostě je to autor

mimořádný a dětmi milovaný. Nakonec jsme si vyslechli jeho Popletenou pohádku, kterou děti opravovaly tak, jak správné pokračování
znaly. S dětmi jsme si slíbily, že se opět brzy setkáme.

Jan Amos Komenský v knihovně
Sedmá třída slivenecké školy navštívila knihovnu 27. dubna 2016. Cílem byly informace o životě a díle našeho velkého myslitele Jana Amose Komenského, které dětem předaly ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, redaktorka PhDr. Zdenka Nováková a knihovnice Irena Krejčová.
Beseda se nám všem velmi líbila.

Island s cestovatelkou a fotografkou Magdou Radostovou

V úterý 5. dubna 2016 jsme navázali na cestovatelské besedy návštěvou Islandu s Magdou Radostovou.
Island – tento podivuhodný ostrov v severním Atlantiku, fascinuje
snad každého, kdo jej navštíví. Je to ostrov hlučících vodopádů,
blankytných jezer, bílých ledovců, černých lávových polí, liduprázdných pouští, mechem porostlých plání i zelených hor.

Cestovatelská beseda Irán

Prostřednictvím fotografií a fundovaného vyprávění jsme projeli
kolem ostrova, viděli jsme velryby, papuchalky, malebné domečky
s travnatou střechou, otužilé islandské poníky, malebné pláně s gejzíry. Island je ostrov, který si zaslouží návštěvu – alespoň zprostředkovanou.



Irena Krejčová
Jan Koláček

V úterý 19. 4. se v zasedací místnosti úřadu konala zajímavá beseda s cestovatelem a amatérským fotografem panem Janem Koláčkem. Autor nás zavedl do míst
s bohatou historií, do regionu bývalé Perské říše. Do Íránu cestoval autor v květnu
2009 a všechny přítomné v sále zavedl do exoticky znějících míst jako např. Kermán,
Yazd, Shiraz, Persepolis, Esfahan, Kashan, Qom, Teheran. Přednáška byla doplněna
promítáním fotografií a krátkých filmů z putování. 
kud

Slivenecká knihovna
pro přemýšlivé čtenáře
Milena Štráfeldová: Guláš pro Masaryka
Autorka Milena Štráfeldová je známa jako redaktorka rozhlasu i jako
spisovatelka (nedávno vydala pozoruhodnou knížku Trestankyně o příběhu Růženy Vackové.)
Slivenecká knihovna má její přechozí dílo, s trochu lidovým názvem Guláš pro Masaryka. Je to příběh autorčiny babičky, chudého děvčete
s těžkým osudem, ale zároveň historický román konce 19. až do poloviny minulého století. A zase nečekejte žádnou jiráskovskou romantiku
našich dějin – autorka pečlivě zkoumala materiály i pamětníky, proniká
do politiky oné doby a nenechá se nachytat na vlastenecké iluze, naopak, umí je podat i s humorem, jako koneckonců oni dokázali vidět
sami sebe, aspoň ti probudilejší začátkem 20. století. Dokáže však vidět
kriticky i je, shání o nich dodatečné materiály, občas máme pocit, že
politika byla vždycky stejná, autorka nakonec zapochybuje i o milovaném Masarykovi a vzniku republiky…
Zároveň s tím běží příběh prababičky Anny, chudého sirotka, který pamatuje Prusko-Rakouskou válku, zažívá její lidské hrůzy, vprostřed nichž
přivede na svět babičku Poldinku. Odkáže jí oblíbený recept na guláš,

se kterým
se protlouká životem a slaví úspěchy. Tím se společensky drží i Poldinka, guláš tu představuje kousek lidské kultury, důležitého dědictví.
Je to příběh, kde dovede autorka vyhledat zajímavé podrobnosti (Hynais při malování opony nechal modelku, představující Zimu, pořádně
vymrznout, aby dostala promodralou
barvu – slyšeli jste to někdy? Nebo že
gymnazista Masaryk vzal při vyučování na ředitele školy pohrabáč, když
ten mu vytýkal, že nechodí ke zpovědi
a má „hanebnou“ lásku, což nebyla
pravda, aspoň to s tou hanebností…)
Ale zároveň dokáže vynechávat jako
nezajímavé podstatné momenty naší
historie – nezajímavé proto, že jsou
všeobecně známé.
Knížku doporučuji všem, je tam o nás
o všech, bohatých i chudých, o našich
předcích, i o tom, jak jsme občas podváděli. 
Jana Červenková
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Slivenecký klub Švestka
Otevírá svou pomyslnou náruč kromě soboty pravidelně šest dní v týdnu.
Ve druhém pololetí je otevřeno 76 kurzů (z toho 7 kurzů organizuje
rodinné centrum Pecka). Kurzy probíhají na čtyřech místech: v Klubu
Švestka (Ke Smíchovu 22), v sále Fit Švestka (K Holyni 315), v Klubovně seniorů (K Lochkovu 2) a v pronajaté tělocvičně ZŠ Slivenec. Do
kurzů dochází pravidelně více než 400 zájemců, z toho 40 do kurzů
RC Pecka, a celkem 79 majitelů permanentek do kurzů cvičení pro
dospělé (jóga, powerjóga, čchi-kung, tabata, pilates). Některé kurzy
jsou početnější (například Rychlí špunti pod vedením oblíbených trenérů,
nebo výtvarné kurzy Paletek, či keramiky), hudební kurzy výuky hry na kytaru, saxofon, klarinet, či housle jsou kurzy individuální. Také v jazykových
kurzech (angličtina, němčina, španělština, latina) preferujeme malé skupiny. Švestkovou partu, která zahrnuje lektory, realizační tým, administrativu a úklid tvoří 35 tvořivých a pracovitých kolegů, které na úřadě
městské části doplňuje paní Bohdana Růžičková (prodej a registrace
permanentek, pokladna) a ekonomka paní Věra Blažková. V klubu organizujeme kromě pravidelné činnosti tvořivé dílny (keramická setkání pro
veřejnost nebo dotované dílny pro seniory), workshopy, divadelní předsta-

vení (naše švestková divadla hrají pro veřejnost, popř. pozvaná pohádková představení naopak pro děti), vokální dospělý
sbor
vystupuje
Ve Švestce hrajeme divadlo
na akcích obce.
Rodinné centrum
připravuje několikrát do roka dětské výtvarné dílny,
spolupracujeme
s kavárnou Selanka, s knihovnou,
i s Klubem seniorů. Snažíme se hledat stále nové podněty. Někdy to přináší komplikace,
a to například letos, kdy se rozšířil Klub o Fit Švestku a museli jsme zavést
nový systém permanentek a uvést v život co nejpružnější systém omlouvání, neboť ani lektorům se nemoci nevyhýbají a vůbec život přináší nečekané… Za komplikace se omlouváme, za přízeň a pomoc děkujeme,
nové nápady vítáme! 
Lenka Kudláková



Recitál v kavárně
Ve středu 6. dubna se konal v kavárně Selanka hudební recitál absolventky studia hry na
kytaru Univerzity Karlovy v Praze a lektorky
Sliveneckého klubu Švestka. Paní Júlia Šupíková vyučuje hru na kytaru a uspořádala recitál
nejen jako inspiraci pro své žáky. Provedla přítomné posluchače repertoárem pro klasickou
kytaru od dob baroka až do let současných.
V průběhu večera zazněly skladby J. S. Bacha,
A. Mironova, G. Gershwina a mnoha dalších.
Paní lektorka pořad sama moderovala, a to velmi zasvěceně. Dozvěděli jsme se tak i leccos
nového. Bylo to moc příjemné zastavení a pohlazení. 
Veronika Borovková

Júlia Šupíková

Keramická dílna pro veřejnost

(za realizační tým Sliveneckého klubu Švestka)

Stánek klubu na velikonočním jarmarku

V sobotu 30. 4. v dopoledních hodinách se konala v keramickém
ateliéru Klubu Švestka keramická dílna pro veřejnost. Tentokrát se vyráběla zahradní keramika, která se průběhu léta objeví na nejedné
slivenecké, či holyňské zahrádce. V podobných tvořivých setkáních chceme
pokračovat i na podzim. kud

Keramická dílna pro seniory
V dubnu proběhly po dvě středeční dopoledne v keramickém ateliéru Sliveneckého
klubu Švestka dva kurzy keramických dílen pro seniory. Stejně jako v podzimních
měsících, i nyní v tvůrčí atmosféře a pod pečlivým dohledem lektorky Edity Šimkové
vznikla v šikovných rukách účastnic kurzu zahradní keramika, která určitě potěší oko
i srdce každého, nejen zahrádkáře. 
Jana Bílková
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Čekání na léto
V rodinném centru Pecka soustředíme síly
na největší každoroční akci, kterou je dětský den. Minule jsme se vydali až na obecní
louku, zcela v duchu zálesáckého tématu.
Letos zůstaneme v „civilizaci“, protože se podíváme do světa cirkusu, akrobatů, žonglérů, apod.
Po absolvování několika disciplín bude čekat na
malé cirkusáky odměna. Těšíme se tedy na vás
na všechny v neděli 5. 6. (14:30 – 17:00) na hřišti
s umělým povrchem (vedle fotbalového hřiště) viz plakátek.
Nezapomínáme ale ani na jiné věkové kategorie,
a proto se konala již tradiční keramická dílna pro
seniory pod vedením Edity Šimkové. Účast byla
hojná, atmosféra přátelská a výsledné výrobky
profesionální. Jak je vidět, jsou slivenečtí a holynští senioři opravdu všestranní.
Samozřejmě dále běží naše pravidelné kurzy, za
jejichž skvělé vedení děkuju všem lektorům.
Krásné jarní dny a na shledanou nejpozději „v cirkuse“!



Za RC Pecka Dora Poláková

Workshop
v kavárně Selanka
V polovině dubna se v kavárně Selanka konal
workshop na výrobu živých květinových dekorací, tzv.
Kokedamy, který pro nás uspořádala paní Táňa Kůsová. Výroba nám šla pěkně od ruky, takže si všechny
účastnice zvládly vyrobit po dvou mechových koulích
s vybranou kytičkou. Moc děkujeme paní Kůsové za
výbornou přípravu a trpělivost při výuce. Bylo to příjemné sobotní dopoledne. 



Tereza Princová

IQ školka zůstává ve Slivenci
Od září 2016 bude i nadále pokračovat Mateřinka Sluníčko a IQ školka ve
stávajících prostorách v areálu základní školy ve Slivenci.
Velice tímto děkuji paní ředitelce Rosové za vstřícnost, lidskost a empatii, díky
které můžeme plynule pokračovat v naší činnosti.
V současné době je kapacita školky zcela zaplněna, ale po prázdninách nám
odejdou nejstarší děti do školy a uvolní se tak místa pro další zájemce. Pokud
i vy máte zájem o umístění svých dětí, přijďte se za námi podívat v pondělí
23. 5. od 15.00 do 17:00 hodin, kdy bude probíhat zápis. Těšíme se na vás
i vaše děti. Kontaktovat nás můžete také e-mailem:
IQskolka@
centrum.cz nebo
prostřednictvím
webových
stránek: www.IQskolka.cz 

S přáním krásného
jara - Eva Pavlicová, ředitelka
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Mladí záchranáři v terénu
V první aprílovém víkendu se uskutečnila pobytová
akce pro mladé záchranáře. Cílem bylo zopakovat si
základy poskytování první pomoci a naučit se novým
dovednostem. Naši instruktoři, profesionální záchranář a 2 hasiči připravili pestrý program – práce s profesionálními pomůckami, slaňování, transport poraněného, poraněný
v nepřístupném terénu. Závěrem víkendu skupina záchranářů sehrála krizovou situaci pro dospělé, kteří se účastnili zážitkového kurzu

první pomoci. Dětské herecké výkony
a zranění
byla
tak
autentická, že se
někteří
dospělí až
zalekli.

Příprava Magazínu Mladého zdravotníka
V dubnu se odehrála ještě jedna důležitá akce, a to focení do Magazínu Mladého zdravotníPříprava na magazín
ka 2016. Uskutečnilo se dne 13. března přímo ve Slivenci. Děti - Štěpánka a Tereza Novákovi, Adélka Ježková a Jakub Sigan - byly herci a zároveň zdravotníky ve výukových foto - seriálech. Magazín je předáván dětem v celé České
republice na soutěžích první pomoci, které se uskutečňují v květnu. 
J. Marková (za ČČK)

Mozkocvična v UKG Slivenec

V měsíci dubnu červená vitrína (galerie UKG) na kavárně Selanka patřila
Klubu seniorů z Holyně a Slivence. Všichni z Kurzu trénování paměti (je nás
19) dostali domácí úkol – nápad, jak vitrínu upravit, aby upoutala kolemjdoucí. Společně jsme pak vybrali téma vycházející z našeho pravidelného
trénování paměti. Konečné úpravy výstavy se ujala Anička Novotná, která
galerii vyzdobila i skládanými motýlky z barevného papíru. Ty jsme se také
naučili v Kurzu. Věříme, že vám, kdo jste do galerie pohlédli, luštění záhad
a tajů provětralo myšlení a pobavili jste se. 
Irena Krejčová

Hafík 2016
Letošní ročník tradiční psí soutěže proběhl v sobotu 7.5. v areálu školní zahrady. Počasí nám tentokrát opět přálo. Ve 14 hodin se začali
scházet hosté a soutěž mohla začít. Letos bohužel přišlo ještě méně soutěžících než loni, o to více potěšilo vidět věrné psí čumáčky, kteří se
zúčastňují pravidelně – Browníka, Blešku, Gracinku, Emánka, Gastíka a několik Betynek. Přišlo i pár nováčků, například trojbarevná Foggy.
Všichni samozřejmě s páníčky.
Soutěžilo se v několika disciplínách – v poslušnosti, v chytání piškotů, v aportování, a nechyběla ani proslulá slivenecká překážková dráha.
Všichni zúčastnění bojovali s velkým nasazením a posléze byli zaslouženě odměněni hodnotnými cenami.
Hosté se mohli občerstvit výbornými koláči a čajem nebo kávou, které připravila školní jídelna.
Přišli nejen lidé s pejsky, ale hezké odpoledne na školní zahradě přilákalo také maminky s dětmi. Všichni si užívali pěkného počasí a skvělé
atmosféry. Věřte, že pro vaše pejsky je v rámci tzv. „socializace“ takové setkávání s jinými psy, ale i dětmi a lidmi velmi důležité.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci Hafíka. Paní ředitelce Rosové za poskytnutí nádherného areálu školní
zahrady, personálu školní jídelny za občerstvení a samozřejmě dobrovolníkům z řad učitelů. Panu MVDr. Váchovi za odborný dozor a samozřejmě pracovníkům úřadu naší MČ a dalším dobrovolníkům, kteří obětovali část víkendu, aby nám pomohli.
A děkuji těm, kteří přišli soutěžit, doufám, že se zase za rok uvidíme.
Martina Havlíková
Redakce naopak děkuje vedoucí soutěže a nadšené kynoložce paní Martině Havlíkové.

fa r no s t

Střípky z farnosti

Od 1. 3. 2016 dostala farnost nového administrátora – P. Mgr. Davida
Kučerku O.Cr. Farnost se tak po několika desetiletích vrátila zpět do
působnosti Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který ve
Slivenci působil téměř 700 let.
13. března při nedělní mši svaté na 5. postní neděli se farníci rozloučili s již bývalým administrátorem farnosti P. Mgr. Zdeňkem Skalickým a „přivítali“ svého nového duchovního správce otce Davida. Mši
celebroval P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr – velmistr a generál
řádu Křižovníků. Ten mimo jiné připomněl třetí výročí zvolení papeže
Františka na svatopetrský stolec (připadající právě na 13. března),
i pohřeb sv. Anežky, který se konal roku 1282 – právě na Smrtnou
neděli (tehdy ovšem připadala na 15. března). Před závěrečným požehnáním předali farníci P. Skalickému jako poděkování za jeho dosavadní službu farnosti květinu a „poukaz“ na koncert dle vlastního
výběru, ale především překrásnou ikonu Madony, kterou právě pro P.
Skalického vyhotovila Lucie Fričová. S květinou a dárkem se přišla
za obec rozloučit i paní starostka RNDr. Jana Plamínková. P. Skalický krátce promluvil o svém působení ve Slivenci, ocenil spolupráci s farníky a připomněl i velmi dobrou spolupráci s vedením obce.
Otec David pak od svého předchůdce obdržel dobré mešní víno a od
farníků malý dort v podobě sliveneckého kostela. Po mši pak bylo na
faře připraveno pohoštění.

u Karlova mostu. Před kostelem sv. Františka nás přivítali otec David
s bratrem Tomášem, který se nás následně ujal jako náš průvodce.
Prohlídku jsme začali v původním kostele sv. Ducha, který se dnes
nachází pod úrovní okolního terénu, přímo pod kostelem sv. Františka. Dále jsme se byli podívat na Bradáče a pokračovali prohlídkou
kostela sv. Františka, kde je mimo jiné použit k výzdobě i slivenecký
mramor. Bratr Tomáš nám popsal historii i jednotlivé části výzdoby
tohoto chrámu. Viděli jsme i relikviář sv. Anežky, která je zakladatelkou
řádu Křižovníků. V kostele se nachází druhé nejstarší varhany v Praze,
které byli nedávno opraveny a my si je mohli prohlédnout opravdu
zblízka. Bratr Tomáš a Pavel Fryš nám na ně pak krátce zahráli. Přes
další prostory kláštera jsme se dostali např. do Kapitulní síně s řadou
obrazů velmistrů řádu nebo do kaple konventu. Naší prohlídku jsme
zakončili na zahradě s krásným výhledem na Pražský hrad.
Na závěr bychom rádi všechny pozvali na další ročník Noci kostelů,
který se letos bude konat v pátek 10. června.
- PeS -

Loučení s p. farářem Skalickým

Již druhým rokem jsme si ve Slivenci mohli společně prožít Svatý
(Pašijový) týden, který je vrcholem liturgického roku. Na Květnou neděli zazněly při mši svaté zpívané Lukášovy pašije (příběh o utrpení
a smrti Ježíše Krista) v podání liturgické scholy z kostela sv. Ignáce.
Na Zelený čtvrtek jsme si připomněli Ježíšovu poslední večeři, při níž
myl apoštolům nohy, ustanovil tajemství eucharistie, jeho zrazení od
Jidáše, modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí… Na Velký pátek pak smrt Ježíše Krista na kříži. Během Bílé soboty měli zájemci
možnost přijít do kostela k tiché modlitbě a rozjímání u Božího hrobu.
Ve 22:30 jsme se pak sešli k Velikonoční vigilii. Otec David požehnal
oheň a paškál. Rozsvícený paškál byl pak v čele průvodu vnesen do
ztemnělého kostela, kde si ostatní přítomní od něj rozžehli své svíčky.
Během následujících obřadů byla požehnána i křestní voda. Během
nedělní mše si pak zájemci mohli nechat posvětit velikonoční pokrmy.
První dubnovou sobotu pozvali otec David s bratrem Tomášem slivenecké farníky na první společnou akci konanou mimo slivenecký
kostel - na společnou návštěvu výstavy cyklu Slovanská epopej od
Alfonse Muchy. Bratr Tomáš vždy u každého obrazu podal krátké
vysvětlení, co je na něm znázorněno a jakou má symboliku. Otec
David pak ještě doplnil další informace z teologického pohledu. Po
prohlídce jsme se vydali na krátkou procházku starou Prahou. Cestou jsme se stavili i na dobrý oběd.
V sobotu 16. 4. jsme dostali možnost navštívit klášter Křižovníků
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16:30 - 17:45 Bavíme se, hrajem, smějem…
Program pro děti
16:30 - 23:30 výstava historických liturgických knih
(mimo dobu koncertů)
17:00 - 20:00 Galerie v kostnici (za dobrého počasí)
Výstava kreseb a maleb George Radojčiče.
17:00 - 20:00 možnost rozmluvy s knězem
17:30 - 17:45 Trocha historie nikoho nezabije
komentář k historii
18:00 - 18:40 vystoupení dětského pěveckého sboru PEGAS
19:00 - 19:40 koncert souboru Vivat Flauto
20:15 - 21:00 Slivenecký akordeonový soubor
21:15 - 21:30 varhanní chvilka
21:30 - 23:30 individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
Sběratelské razítko

AFK Slivenec
Ve sliveneckém sportovním areálu začal působit nový správce. Je jím pan Petr Sedlický. Do nové pracovní pozice vstoupil rovnýma nohama,
a to spoluúčastí na tradiční akci, kterou je Obecní pálení čarodějnic. Že se letošní čarodějnice vydařily, panovala výborná nálada, pohoda a radost v očích malých i velkých čarodějnic, ukazují následující fotogalerie. S panem Sedlickým se budeme setkávat nejen na fotbalovém hřišti, ale
jistě také na stránkách Sliveneckého Mramoru. Přejeme mu v nové funkci mnoho úspěchů!
red

Obecní pálení čarodějnic

Jak je tomu již po léta ve Slivenci 30. dubna zvykem, pálení čarodějnic je organizováno fotbalovým klubem AFK ve sportovním areálu. Před
zapálením ohně tradičně probíhá přátelské derby mezi Holyní a Slivencem. Letos v aprílovém exhibičním utkání zvítězila Holyně krásným
a nevídaným skóre 17:9.
Poté byla zapálen oheň pod originálně vyvedenou čarodějnicí v nadživotní velikosti, která pocházela z kreativní dílny Štěpána Marka. Škoda,
že tak rychle vzala za své v praskajících plamenech. Vystřídaly jí výborné voňavé špekáčky a klobásky z Görglova řeznictví, ke kterým se
v klubovém občerstvení čepovalo pivo z Velkých Popovic. Zlatý mok chutnal natolik, že se ve 20:00 pod náporem zájemců rozbil výčep, za
což se předseda fotbalového klubu upřímně omlouvá. Naštěstí se téměř nadpřirozenou mocí „pípa“ po 40 minutách znovu rozchodila a již
nic nestálo v cestě taneční zábavě pod širým nebem, kterou zajistil reprodukovanou hudbou pan Luděk Frolík. Mixážní pult obsluhoval až
do téměř ranních hodin DJ Michal Krejčí.
Poděkování patří všem, kteří se o zdárný průběh letošních Čarodějnic jakkoli zasloužili a všem, kteří přišli a 30,– Kč vstupným podpořili
mládežnickou kopanou.
Jiří Růžička
Slivenečtí fotbalisté (ilustr. foto)

Čarodějnice z dílny Štěpána Marka

Vítězné mužstvo Holyně

Veselé slivenecké čarodějnice

CO K PODPOŘE MLÁDEŽNICKÉ KOPANÉ ROZHODNĚ NEPŘISPĚJE A HÁZÍ STÍN NA CELOU JINAK
VELMI POVEDENOU AKCI: BĚHEM VEČERA NĚKDO VNIKL DO
ŠATEN AFK A PROPÍCHAL 12 BALONŮ PRO MLÁDEŽ, ČÍMŽ JE
ÚPLNĚ ZNIČIL. BĚHEM TÉTO AKCE VANDALŮ BYLO ROZLÁMÁNO I BEDNĚNÍ NA STAVBĚ TĚLOCVIČNY.

s

Kalendář Slivence květen – červen
KVĚTEN

13. 5. – 9. 6. Výstava v holyňské kapli: Rudolf Skopec a Otupělí
(Fotokurz Klubu Švestka)
7. 5.
14:00 – 18:00 HAFÍK (přehlídka psích mazlíčků
v areálu ZŠ Slivenec)
7. 5.
9:30 – 13:00 Seminář jógy M. Loudy (Fit Švestka)
11. 5.
9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
13. 5.
16:30 Jóga Namasté (Fit Švestka)
25. 5.
17:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
25. 5.
17:30 Komunitní plánování (nejen) pro občany Habeše
(zasedací místnost ÚMČ)
26. 5.
Zájezd pro seniory (Kroměříž)

Svatojánská pouť
v Holyni
v sobotu 25.6.
10:00 Mše svatá
(v kapli sv. Jana Křtitele)
odpoledne doprovodný program

ČERVEN
5.6. – 19.6. Výstava v holyňské kapli: Lubomíra Kmeťová Portelová - Obrazy a pojmy
3. – 4. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
5. 6.
14:30 – 17: 00 Den dětí (RC Pecka na hřišti AFK)
4. 6.
9:30 – 13:00 Seminář jógy M. Loudy (Fit Švestka)
6. 6.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
16. 6.
Zájezd pro seniory (zámek Kratochvíle, Lomec, Písek)
20. 6.
18:00 Pohádka pro děti (Klub Švestka v kavárně
Selanka)
21.6. – 9.7. Výstava v holyňské kapli: Tomáš Bachura - Genesis
22. 6.
18:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
25. 6.
9:00 Bazárek u vrátek
25. 6.
VALDA CUP 2016
25. 6.
Svatojánská pouť v Holyni
ČERVENEC
Do 9.7. Výstava v holyňské kapli: Tomáš Bachura - Genesis
BOHOSLUŽBY V KOSTELE VŠECH SVATÝCH NOVĚ KAŽDOU
NEDĚLI OD 17:00

Bazárek
25. 6. od 9hodin pořádáme v ulici U sportoviště
již po čtvrté náš oblíbený pouliční Bazárek u vrátek. Již několikátým rokem se snažíme tuto akci
zpopularizovat mezi Sliveneckými občany a využít
ji včetně prodeje starých a nepotřebných věci,
které nám doma již neslouží, i k příjemnému dni
strávenému v rámci sousedských vztahů. V minulých letech jsme si vždy den skvěle užili, nehledě
na počasí i množství příchozích návštěvníků. Rádi
bychom timto srdečně pozvali všechny, kdo chcete
cokoli prodat či koupit, ale i vás, kdo chcete přijít
„jen tak pobýt“ a třeba ochutnat něco z dobrot,
které u této příležitosti obvykle připravujeme.

Zapište si prosím do diářů a nezapomeňte, již 25. 6. se na Vás těšíme
u sportoviště.
Míla Hrubá & Lída Glavanaková,
organizátorky Bazárku

SLIVENECKÝ MRAMOR
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