
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha-Slivenec

V neděli 29. ledna se konal tradiční slivenecký masopust. I přes chlad-
né, mrazivé počasí se na návsi u sliveneckého rybníka sešlo veselé 
shromáždění maškar i civilních návštěvníků. Jako každoročně maso-
pustní průvod, který protančil Slivencem až do Holyně, doprovodil 
poberounský soubor Třehusk.  Bujaré masopustní veselí zajišťovali 
i chůdaři ze sdružení Mimotaurus. Občerstvení daroval stěžejní spon-
zor sliveneckého masopustu - soukromé řeznictví Görgl, které poskytlo 
vynikající domácí zabijačkové pochoutky, a La Festa Ristorante, která 
podávala pizzu, svařené víno i čaj. Maminky z rodinného centra Pecka 

napekly buchty a koláče a mnohé dobroty mohli účastníci masopustní-
ho veselí dostat také z rukou členek občanského sdružení Gama.
Za doprovodu laskavé ochrany městské policie překonal průvod téměř 
300 účastníků komunikaci K Barrandovu a dokončil svou trasu na holyň-
ském náměstí Pod Lípou, kde si děti mohly zakoupit balonky, cukrovou 
vatu, pendrek či jiné sladkosti nebo si zadovádět na nafukovací klou-
začce. V restauraci U Knotků, která zapůjčila sál, se při staropražských 
písničkách zmíněného Třehusku čepovalo pivo, ochutnávaly koblížky, 
teplé jitrnice a ti nejmenší si užili oblíbenou tombolu.
Poděkování patří všem zúčastněným, kteří se na zdárném průběhu 
masopustu podíleli.      Lenka Kudláková  �
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Slivenecký masopust

Občerstvení RC Pecka Shromáždění masek u rybníka Skupina Mimotaurus

Kapela Třehusk Průvod Slivencem

Občerstvení u Görglů Stánky v Holyni



Informace z 11. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ 

Řádné 11. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec 

se konalo ve středu 29. února 2012 v zasedací místnosti úřadu 

MČ Praha - Slivenec.

Po úvodním slovu starostky RNDr. Plamínkové a zprávách předse-
dů výborů a komisí (viz níže) zastupitelé podle schváleného pořadu 
jednání dále projednali a schválili:
ODSVĚŘENÍ POZEMKŮ, VĚCNÁ BŘEMENA
� zrušení svěřené správy pozemku parc. č. 1876, k. ú. Slivenec, 
zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha – Slivenec a jeho 
převedení do správy hl. m. Prahy (pozemek, na kterém bylo vysá-
zeno biocentrum)

� uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku 
parc. č. 1711 a parc. č. 1931, k. ú. Slivenec, za účelem provozování 
plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distri-
buce, a.s.
SMLOUVY
� snížení nájmů -  za prostory v objektu čp. 315 využívané jako pro-
dejna drogerie na částku 3.845,- Kč/měsíc a za prostory v objektu 
čp. 22 využívané jako cukrárna na částku 12.483,- Kč/měsíc – oba 
nájmy byly sníženy do konce září 2012;

� uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků 
parc. č. 1676/1, 1676/3, 1678 a 1679, k. ú. Slivenec, za účelem 
provozování plynárenského zařízení se společností Pražská plyná-
renská distribuce, a.s., a uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene užívání pozemků parc.č. 1824, 1884, 1898, 1897 a 1895/1, k. 
ú. Slivenec, za účelem provozování vodovodu se společností ČEZ 
Distribuce, a.s.;
GRANTY
� II. kolo grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 
2012 dle přílohy Tématické okruhy a podmínky grantového řízení. 
Výše fi nančních prostředků určených na II. kolo je 50 tis. Kč a ter-
mín ukončení přijímání žádostí je 26. 3. 2012 do 12.00 hodin;
DARY
� přijetí daru od Nadace Via ve výši 10 tis. Kč na fi nancování vyba-
vení hudebního a divadelního studia Sliveneckého klubu Švestka;

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
� zhotovitelem stavby „Oprava propustku v ulici Na Křenkově“ byla 
na základě   provedeného  výběrového řízení ze dne 22. 2. 2012 
schválena fi rma  RUTR, s.r.o.  za cenu 215.663,- Kč vč. DPH  dle 
cenové nabídky; 

� zhotovitelem stavby „Změna vytápění v budově úřadu MČ Praha 
- Slivenec“ byla  na základě   provedeného  výběrového řízení ze 
dne 22. 2 .2012 schválena fi rma Ladislav Haleš  za cenu 686.984,- 
Kč bez DPH  dle cenové nabídky;

� zhotovitelem zakázky „Údržba veřejné zeleně v Městské části 
Praha – Slivenec“ byla  na základě předložené cenové nabídky a 
provedeného výběrového řízení ze dne 23. 2. 2012 schválena fi rma 
Jan Vraný – SPS BOBR; 

� starostka byla pověřena uzavřením smluv s vybranými zhotoviteli;

PŘÍSPĚVKY NA OBČANSKOU VYBAVENOST, ÚDRŽBU KOMU-
NIKACÍ A ZELENĚ
� zastupitelé vzali na vědomí předložený výpočet nákladů na údrž-
bu veřejných komunikací, chodníků a zeleně, a schválili usnesení, 
na základě kterého bude starostka uzavírat s dárci pozemků smlou-
vy na jednorázovou úhradu fi nančního příspěvku na údržbu daro-
vaných pozemků podle jejich skutečné výměry, a to 20,- Kč/m2/rok 
(komunikace a chodníky) a 30,- Kč/m2/rok (zeleň) na dobu 5 let; 
fi nanční částka bude převedena před uzavřením darovací smlou-
vy na účet č. 500756998/6000. Toto usnesení se netýká fyzických 
osob, které darují část pozemku na rozšíření komunikace.

� zastupitelé schválili podmínky týkající se výstavby nových byto-
vých a rodinných domů v Městské části Praha – Slivenec. Žadatelé 
o výstavbu budou odvádět do rozpočtu MČ Praha – Slivenec pří-
spěvek na občanskou vybavenost ve výši závislé na velikosti obyt-
né plochy v m2 a typu výstavby:
- za 1 byt do 40 m2 obytné plochy v obytném domě  20 000 Kč
- za 1 byt nad 40 m2  obytné plochy v obytném domě 30 000 Kč
- za rodinný dům do 150 m2 obytné plochy 40 000 Kč
- za rodinný dům nad 150 m2 obytné plochy 60 000 Kč

� zastupitelé odsouhlasili text rámcové smlouvy o příspěvku na 
občanskou vybavenost; smlouva bude s žadateli uzavírána a pří-
spěvek  vyměřován před vydáním stanoviska MČ Praha - Slivenec 
k nové výstavbě, a to s účinností od 1. 3. 2012;
PLÁNY ČINNOSTI FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU 
ZMČ PRAHA – SLIVENEC NA ROK 2012
REVOKACE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SLIVE-
NEC
� usnesení č. 96/8/2011 ze dne 7. 9. 2011 tak, že původní cena 
pozemku se mění na  cenu dle cenové mapy roku 2012, tedy 
5.140,-Kč/m2. Výměra bude přesně stanovena oddělovacím geo-
metrickým plánem;

� usnesení č. 106/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 mění výměru prodá-
vaného pozemku parc. č. 1655/2, k.ú. Slivenec z 10 m2 na 9 m2 a 
cenu z 4.500,-Kč/m2 na cenu 4.720,-Kč/m2 dle cenové mapy roku 
2012;

� usnesení č. 325/19/2009 ze dne 22. 4. 2009, kterým se schvaluje 
Ceník poplatků za hrobová místa na hřbitově v Praze – Slivenci, tak-
to: Do původního usnesení doplňuje  větu:  „Výše nájmu za hrobové 
místo je stanovena dle výměru MF č. 1/2008  ze dne 29. 11. 2007 a 
činí 85,- Kč/m2/rok.“
ROZPOČTOVÁ ÚPRAVA Č. 1 – Plánovaná realizace změny vytápění 
v budově úřadu a přijetí daru od Nadace Via si vyžádalo první úpra-
vu rozpočtu r. 2012;
RŮZNÉ
Starostka informovala o žádosti o pronájem pozemku parc. č. 94/1, 
k.ú. Slivenec, a navrhla požádat  o vyjádření k pronájmu tohoto 
pozemku Magistrát hl. m. Prahy, protože nám byl svěřen pod pod-
mínkou využití jako park nebo hřiště. Zastupitelé s tímto postupem 
vyjádřili souhlas.               Milena Hollmannová  �

Kulturní komise – Mgr. Kudláková informovala o akcích jak usku-
tečněných, tak plánovaných. Nejvýznamnější byl nesporně nedávný 
Masopust - velký dík OS Gama, Rodinnému centru Pecka a spon-
zorovi Řeznictví Görgl, pizzerii La Festa a restauraci U Knotků. Dále 
Mgr. Kudláková zmínila jednorázové i pravidelné akce – cestopisné 
přednášky v zasedací místnosti úřadu, během týdne probíhají v klubu 
seniorů masáže, pedikúra a kurzy, nově se bude otevírat logopedická 
poradna. Dále pozvala na akce, které jsou plánovány na jarní měsíce. 
Zrekapitulovala příjmy a výdaje za první pololetí související s provo-
zem klubu Švestka – počáteční investice, vybrané kurzovné, výplaty 
lektorů, pronájmy. Ukazuje se, že provozní ztráta za první pololetí činí 
pouze 20 000 Kč, klub je tedy fi nančně téměř soběstačný.
Stavební komise – Ing. Andres informoval o jednání komise, která 
se sešla minulý týden a posoudila došlé nabídky na akce „změna 
vytápění v budově úřadu MČ Praha – Slivenec“ a „oprava propustku 
v ulici Na Křenkově“. Z předložených nabídek vybrala a doporučila 

ke schválení ty nejekonomičtější, cenově odpovídající rozsahu plá-
novaných prací.
Kontrolní výbor – Ing. Mika informoval o kontrole přijatých usne-
sení a jejich plnění v loňském roce. Kontrolní výbor neshledal žádné 
nedostatky.
Finanční výbor – pí Hollmannová informovala o schůzce výboru 
15. 2. 2012, na které byl schválen plán činnosti fi nančního výboru 
na r. 2012, protokoly z kontrol – kontroly v ZŠ provedené společně 
s kontrolním výborem, dále z kontroly vedení evidence hrobových 
míst a z kontroly zůstatků na bankovních účtech městské části 
k 31.12. 2011. 
Komise životního prostředí – Doc. Ing. Pick, CSc. sdělil, že komi-
se se od minulého zasedání nesešla a ani neobdržela žádný podnět 
k řešení.
Sociální komise – pí Havlíková – podrobné informace najdete na 
straně 7.
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Milí spoluobčané, 

dovolte, abych vám po více než dvou 
měsících opět řekla pár novinek z dění 
v naší městské části. 

KANALIZACE 
A KOMUNIKACE 

Díky příznivému počasí pokračo-
valy stavební práce na kanalizaci po 
celý prosinec a zabrzdilo je až mrazivé 
počasí v půlce ledna. Výstavba výrazně 
pokročila v Habeši, tedy v ulicích  Fran-
číkova, U Habeše a Na Čisté. Téměř hotova je i ulice Na Korálově. 
Konečně se začalo stavět i v ulici U Sportoviště, za což jsem opravdu 
ráda vzhledem ke všem problémům, které se v této ulici nahromadily. 
Pokročila i výstavba velké čerpací stanice na křižovatce ulic Na Kraji 
a K Lochkovu. Po zvážení prací, které se ještě v Habeši musí provést, 
tedy dokončení výstavby kanalizace a výstavby plynu a nejzazšího 
termínu kolaudace kanalizace, došel mandatář investora, tedy fi rma 
Zavos, k závěru, že není reálné udělat kompletně nový povrch komuni-
kace Frančíkova ještě letos. Navíc vzhledem k tomu, že tamní výkopy 
jsou extrémně hluboké, je více než pravděpodobné, že výkopy budou 
ještě nějakou dobu sesedat a nový povrch by tak brzy mohl dojít úho-
ny (jako se to stalo i na ulici K Lochkovu). Proto tam bude v co nej-
bližším termínu obnoven asfaltový povrch tak jako jinde po výstavbě 
kanalizace  a nový asfalt po celé šířce komunikace bude udělán cca 
za dva roky (pokud se do té doby nestane zázrak a nebude již možné 
udělat přímo defi nitivní povrch komunikace, což by samozřejmě bylo 
optimální). Naproti tomu u ulice K Váze se již rýsuje reálná možnost 
zhotovení řádné (byť bohužel úzké) komunikace i s kvalitní skladbou 
konstrukce, a to sdružením fi nančních prostředků naší městské části, 
OMI a Pražské plynárenské. Dobrou zprávou je, že Zavos již požádal 
o kolaudaci ulic Meskářova, Dominínská a Granátová. Během krátké 
doby se tak občané budou moci na kanalizaci připojit. 

PLYNOFIKACE
Dobrou zprávou je i to, že Pražská plynárenská  letos bude poklá-

dat plyn v mnohem větším rozsahu, než nám bylo původně přislí-
beno. Plynovody se budou budovat kompletně v celé Habeši, dále 
v ulici K Váze, K Rozvodně, Na Korálově a ve zbytku ulice K Homol-
ce. Zhotovitelé jsou již vybráni. Práce začnou v ulicích  Frančíkova 

a K Váze  počátkem dubna, v ostatních ulicích pak bude výstavba 
následovat. 

JÍZDNÍ ŘÁDY
V MF Dnes vyšel dne 9. 2. článek o změnách v organizaci dopravy 

v Praze. Plánované změny se týkaly ve velké míře i naší městské části: 
linky 246 a 247 by měly být dle informací MF Dnes zrušeny a nahraze-
ny linkou 120 s konečnou Na Knížecí, linka 248 by měla vést z Holy-
ně k Ateliérům Barrandov a linka 230 zrušena. Vzhledem k tomu, že 
tyto změny nebyly s naší městskou částí vůbec projednány, napsala 
jsem na  Ropid žádost o vysvětlení. Podle jejich odpovědi nejsou tyto 
návrhy ještě ve fi nální fázi a nebyly projednány orgány hl. m. Prahy. 
Pokud by došlo ke změnám dopravy, bylo by to s městskými částmi 
prý pojednáno.  Část změn by patrně byla pozitivní, především přímé 
spojení s Andělem či nezajíždění na starý Barrandov, které činí ze 
současné  cesty autobusem okružní jízdu po Praze. Velmi negativně 
ale vnímám rušení autobusu 230, který je využíván hlavně mládeží 
k cestě do škol v oblasti Prahy 13. Mnozí z nich si školu v této části 
Prahy vybrali právě proto, že se tam snadno dostanou autobusem, a 
zrušení přímého spojení by je odsoudilo ke každodennímu  dlouhému 
trmácení s několika přestupy. Spolu se starostkou Řeporyjí chceme 
proto udělat vše pro zachování tohoto autobusu.  Vyzvala jsem pra-
covníky Ropidu k dalšímu jednání. Vás, občany Slivence a Holyně, 
prosím o vaše názory na eventuální změny. 

RESTITUCE
Závažnou věcí, která se dotkne života v naší městské části, bude  

nepochybně schválení zákona o vyrovnání státu s církvemi. Zákon  
již prošel Parlamentem v prvním čtení a je reálný předpoklad, že by 
mohl být během několika měsíců schválen a od počátku příštího 
roku nabýt účinnosti. Jedním z majetků, který bude v takovém pří-
padě vydán, je i Dvůr křižovníků v centru Slivence. Proto již naše 
městská část vstoupila s předstihem do jednání s Řádem křižov-
níků s červenou hvězdou o budoucím využití tohoto obrovského 
areálu. Zahájili jsme jednání i s novými majiteli statku vedle školy. 
Pevně doufám, že se u obou areálů podaří najít smysluplné využití, 
které bude pro naši městskou část přínosem. U obou areálů bude 
ale celý proces trvat několik let. Obavy některých občanů o exis-
tenci jídelny ve Dvoře Křižovníků jsou tedy zatím opravdu neopod-
statněné.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka  �

S L O V O  S TA R O S T K Y

Vítání občánků
Vážení rodiče,

pokud se Vám v roce 2011  narodilo mimin-

ko, máte trvalý pobyt v MČ Praha – Slive-

nec a chcete se zúčastnit Vítání občánků 

v sobotu  21. 4. 2012,  kontaktujte, prosím, 

ÚMČ Praha – Slivenec pí Růžičkovou, nej-

lépe osobně, eventuálně telefonicky nebo 

mailem, a svou účast potvrďte nejpozději 

do 23. března 2012.

 Potřebujeme tyto údaje:  jméno, příjmení, datum a místo narození 

děťátka, bydliště a rovněž jméno, příjmení a doručovací adresu jed-

noho z rodičů. Děkujeme za pochopení.

Tel: 251818044, 251813754, 733 121 011, e-mail: ruzickova@praha-

slivenec.cz 

Výzva – aktualizace 
Seznamu podnikatelů 
a organizací 

Do příštího čísla časopisu Slivenecký mramor, který vy-
jde začátkem května, připravujeme přílohu - 1. aktualizace 
seznamu podnikatelů a organizací ve Slivenci a Holyni.   V 
případě zájmu o uvedení v tomto seznamu kontaktujte 
Úřad městské části na tel. čísle: 251 818 044 nebo na 
email: slivenec@praha-slivenec.cz, případně osobně v 
otevíracích hodinách úřadu nejpozději do 15. 4. 2012. 
Zařazení do seznamu je bezplatné. Výzva je určena i pro 
podnikatele a organizace v seznamu již uvedené, u kte-
rých došlo ke změnám v údajích (tel, adresa, příp. před-
mět podnikání) a je třeba je aktualizovat.

Seznam podnikatelů je k dispozici i v elektronické podo-
bě na webových stránkách městské části http://www.pra-
ha-slivenec.cz/new/fi rmy_podnikatele_sluzby.htm, kde je 
aktualizace prováděna průběžně. 
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V průběhu měsíce prosince a ledna vysázel Pozemkový úřad v jižní části  
Slivence dlouho slibované biokoridory při východní straně ulice K Lochko-
vu a dále podél celého jižního okraje Habeše. Slivenec tak získal 4 ha nové 
zeleně. Po výsadbě biocentra za okruhem a po realizaci obecní louky je to 
další velká akce, která přispěje ke zlepšení životního prostředí v naší měst-
ské části.  Zároveň jde o první takto rozsáhlou výsadbu přímo na okraji  
intravilánu naší městské části, a o to cennější. Firma Greenprojekt, která 
akci prováděla, zde vysadila 49 vzrostlejších stromků (tzv. vysokokmenů), 

které najdete  jižně od ulice Na Čisté, a dále 5398 menších stromků (odrost-
ků). Jde vesměs o listnáče (dub letní – 1358 kusů, lípa srdčitá – 1102 kusů, 
811 javorů, 547 buků, 543 habrů, 542 jeřábů a 544 třešní ptačích). Dále zde 
bylo vysázeno 1331 kusů keřů – brslen, hloh, javor babyka, líska, ptačí zob, 
růže šípková, svída krvavá a trnka obecná.  Dále došlo k zatravnění téměř 
4 hektarů ploch. Věřím, že nová zeleň přispěje jak ke zlepšení stavu přírody 
v Praze, tak i v zpříjemnění života obyvatel naší městské části. Stromky 
se jistě zazelenají již na jaře, ale na  plný užitek z nových zelených ploch si 
ještě budeme muset několik let počkat. 

Jana Plamínková  �

Den přistavení: pátek do 14.00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění 
Harmonogram může být během roku upraven.

Ve Slivenci přibyla nová zeleň

V minulém čísle jsme vám slibovali, že do konce března bude dokon-
čena výstavba splaškové kanalizace v rozpracované etapě. Tento ter-
mín, jak se zdá, se podaří dodržet. Pouze v ulicích Frančíkova a K Váze 
se od dubna začne pokládat plynovod a k obnově povrchů se přistoupí 
až po jeho dokončení, tedy v měsíci květnu. Dobrou zprávou je, že už je 
požádáno o kolaudaci ulic Meskářova, Dominínská a Granátová. Během 
jarních měsíců budou následovat další ulice. Kolaudační řízení celé eta-

py by mělo být dokončeno do poloviny roku.
Zástupci plynáren nás potěšili zprávou, že by se v letošním roce měl 

plyn pokládat ještě v ulicích Na Korálově, K Rozvodně, Na Čisté, K Roz-
mezí, Ke Štěpcům, Kameníků, U Habeše a Mramorová. Přesné termíny 
však zatím nejsou známy.                                                                         mus  �
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Plán přistavování VOK v 1. polovině roku 2012

Hned v úvodu se musíme omluvit všem pejskařům, kteří chtěli platit 
poplatek převodem z účtu na nesprávný kód banky uveřejněný v minulém 
čísle. I když chodíte hojně platit poplatky, musíme upozornit, že splatnost 
poplatku je do 31. 3. 2012, po tomto datu může být poplatek zvýšen až troj-
násobně! V době uzávěrky čísla má zaplaceno pouze cca 50 % pejskařů!
číslo účtu  500756998/6000
var. symbol 1341
spec. symbol  – vždy v 5ti místném formátu

– Slivenec  10xxx (vaše popisné číslo), 
  např. č. p. 300, s. s. 10300, č.p. 23, s. s.10023
– Holyně 20xxx (vaše popisné číslo), 
  např. č. p. 7, s. s. 20007
– rekreační 30xxx (vaše evidenční číslo), 
  např. č. e. 133, s. s. 30133

Pozn. Ve Slivenci čísla popisného vyšší než 999 bude předčíslí 11, 
např. č.p. 1023 – s.s.11023

      1. pes 2. a další pes
fyzická osoba (občan)   300 Kč 600 Kč
právnická osoba (fi rma)   600 Kč 900 Kč
důchodce bez jiných příjmů  200 Kč 300 Kč
držitel průkazu ZTP/P (osvobození)      0 Kč     0 Kč
lovecký se zkouškami (osvobození)      0 Kč     0 Kč
policie, záchranář (osvobození)      0 Kč     0 Kč
z útulku Praha (osvobození na 2 roky)     0 Kč     0 Kč
čip + registrace MHMP (sleva na 2 roky)      -350 Kč -350 Kč

urv  �

Havárie vodovodních řadů
Během letošní zimy panovaly poměrně dlouhou dobu velké mra-

zy, kdy teploty klesaly až k -20°C. To způsobilo promrznutí země do 
značné hloubky. Vlivem mrazu a následně zase poměrně rychlému 
oteplení  docházelo k poruchám na vodovodních řadech. Vzhledem 
k tomu, že se tak dělo po celé Praze, čekalo se na opravy delší 
dobu.

Kuriozitou je však případ havárie hydrantu na vodovodním řadu 
v ulici K Lochkovu na křižovatce s ulicí K Homolce. Havárii jsme 

hlásili hned v pondělí, kdy voda na ulici začala vytékat. I přes každo-
denní urgence na call centru PVK i u příslušných pracovníků, se 
nám opraváře podařilo k havárii dostat až následující pondělí, kdy 
už ledová bariéra zabrala celý jízdní pruh a znesnadňovala jízdu 
i v tom druhém.

Doufejme, že se z této příhody PVK poučí a příště přijedou na 
první zavolání.

mus  �

Pejsek a poplatek – splatnost je do konce března!!!

Upozorňujeme občany, že je stále možné přihlásit se k odběru informací o naší 
městské části e-mailem.  Posíláme především krátké informace o nejbližších kul-
turních i jiných společenských akcích, zprávy o tom, co se aktuálně u nás děje 
(hlavně mezi jednotlivými čísly Mramoru), ale také upozornění na havárie, objížď-
ky a další nepředvídatelné akce, o nichž z logiky věci nelze dopředu informovat 
v Mramoru. Odběr je možné si objednat na adrese slivenec@praha-slivenec.cz 
nebo starosta@praha-slivenec.cz. Frekvence posílání je přibližně 1-2x týdně.

Rozesílání informací e-mailem

 9. březen 2012 Holyně – Nám. Pod Lípou  křiž. Na Botě x Na Přídole
13. duben 2012 ul. Rubínová  ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
18. květen 2012 Holyně – Nám. Pod Lípou  křiž. Na Botě x Na Přídole
 8. červen 2012 ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště ul. Smaragdová

Výstavba inženýrských sítí
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 Stále si ještě můžete zakoupit repre-
zentativní publikaci Kniha o Slivenci a 
Holyni, kterou jsme vydali před dvě-
ma lety. Kniha se věnuje historii obou 
obcí, jejích spolků, školy, vzpomínkám 
současníků na doby dávno minulé, 
názvosloví ulic, přírodě atd. V prode-
ji je posledních sto kusů. Kniha stojí 
350 Kč a lze ji zakoupit na ÚMČ u paní 
Růžičkové. 

Kniha o Slivenci 
a Holyni

Vzrostlejší stromy jižně od ulice Na ČistéNový biokoridor v jihozápadním cípu Habeše

Komunitní plánování „areál Křižovníků“ 

a statek vedle školy

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a majite-
lé statku vedle školy nás požádali o pomoc 
a spolupráci při využití jejich areálů. Zveme všechny 
občany, podnikatele i občanská sdružení k veřejné diskusi na 

toto téma. Každý 
nápad, každá iniciati-
va bude vítána. 

Komunitní plánování 
se uskuteční dne 
4. dubna 2012 od 18 

hodin  v zasedací 

místnosti ÚMČ. 

Městská část Praha – Slivenec zve na 
besedu s archeology

Nové archeologické nálezy ve Slivenci

18. dubna 2012 v zasedací síni ÚMČ

Přijďte se seznámit s nálezy učiněnými 

při stavbě mateřské školy!

Propustek na konci ulice U Smolnic se velmi dobře osvědčil a v období     jarního tání prokázal svoji užitečnost.



inzerce

inzerce
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� Kdy se začne dělat kanalizace v ulici V Lipkách? 

Peníze přidělené na výstavbu technické vybavenosti v naší městské 
části v letošním roce jsou určeny přednostně na rekonstrukci ulice K Holy-
ni, která je v havarijním stavu a kde hrozí zastavení provozu MHD. Výstav-
ba zbylých částí kanalizace, tedy včetně ulice V Lipkách, je samozřejmě 
v našich prioritách hned za touto komunikací. Výstavba ale závisí jak na 
množství přidělených fi nančních prostředků z HMP, tak i na získání sta-
vebního povolení. Zatím zde má odbor městského investora jen územní 
rozhodnutí, které se navíc musí revidovat kvůli změnám v majetkových 
vztazích (části komunikace V Lipkách totiž byly před časem zapsány něko-
lika soukromým vlastníkům, kteří musí s projektem vyjádřit souhlas, navíc 
má nového vlastníka i slepá odbočka na konci ulice, který má též svoje 
požadavky). Po revizi se začne vyřizovat stavební povolení (podotýkám, že 
ho vyřizuje odbor městského investora, resp. jeho mandatář Zavos, nikoli 
naše městská část).

� Nechápu, proč se mezi oblasti, kde se teď dělá kanalizace, dostala 

okrajová Habeš, a proč se tam nedostaly Lipka, které jsou v centru. My 

na kanalizaci čekáme už desítky let a vy ji teď děláte někde, kde jsou 

samé bohaté naplaveniny…

Také Habeš čekala na kanalizaci desítky let. „Naplaveniny“, tedy lidé, 
kteří se do Slivence přistěhovali teprve přednedávnem, bydlí v obou lokali-
tách, stejně jako tam bydlí i množství starousedlíků. Při rozhodování o tom, 
kde se bude kanalizace dělat z přidělené dotace, ale nerozhodovalo ani to, 
kolik tam bydlí staro- či novousedlíků, ani vzdálenost od centra, ale prostě 
fakt, že Habeš měla stavební povolení a Lipka nikoli.  

� Jak je možné, že Habeš stavební povolení měla a Lipka ne?

V Lipkách došlo před několika lety k souhře nešťastných okolností – 
k úmrtí pana Černého a následnému vyřizování dědického řízení a zároveň 
k uvalení exekuce na klíčové pozemky (dříve Ettutato, dnes Lionisante), kde 
má stát přečerpávací stanice pro celou oblast. Do vyřízení celé záležitosti 
se s pozemky nedalo nic dělat a tím pádem se vše zdrželo. Posléze tam 
došlo i k dalším majetkovým změnám (viz odpověď na první otázku). Nyní 
jsou ale problémy již odstraněny a získání stavebního povolení je již jen 
otázkou času.  

� Chápu, že jsou s vyřizováním povolení v Lipkách problémy. Nemohla 

by se ale vyčlenit zvlášť ulice Na Křemínku a udělat ji přednostně? Tam 

žádný problém není, je spádovaná přímo do ulice K Lochkovu…

Ulice Na Křemínku není spádovaná do ulice K Lochkovu přímo, ale stej-
ně jako zbytek celé lokality přes čerpací stanici v jihovýchodním cípu loka-
lity a pak výtlakem ulicí V Lipkách. Proto se i potřebná povolení na celou 
oblast vyřizují společně. V poslední době o této lokalitě jednáme opravdu 
často a věřím, že se ji podaří dotáhnout v brzké době do řádného konce. 

� Jsme velmi rádi, že letos chcete opravit ulici K Váze. Jaký tam bude 

časový harmonogram?

V průběhu března by měl být vybrán zhotovitel akce. Od poloviny dub-

na nastoupí do ulice plynaři a po nich již bude moci vybraný zhotovitel 
začít s rekonstrukcí komunikace, která musí být bezpodmínečně hotová 
do konce června. 

� Stále se objevují informace o rušení malých městských částí. Nebylo 

by pro nás lepší se odtrhnout od Prahy a být samostatní? Obce kolem 

nás jsou pěkné, upravené, mají kanalizaci, mají chodníky, mají všech-

no….Co by bylo k odtržení potřeba? Měli bychom pak víc peněz?

My se v současné době odtrhnout nemůžeme. Podle stávajícího zákona 
o Praze se mohou odtrhnout pouze ty městské části, které hraničí s nějakou 
jinou obcí, tedy pouze okrajové městské části, což není případ Slivence ani 
Holyně.  Je k tomu zapotřebí vyhlásit referendum, přičemž vůli k odtržení 
musí vyjádřit nadpoloviční většina voličů. Peněz bychom měli po odtržení 
rozhodně více, v současné době dostáváme od města pouze 2400 Kč na 
trvale bydlícího občana (z více než 30 000 Kč/os., které na každého našeho 
občana dostává Praha od státu dle zákona o rozpočtovém určení daní), 
po osamostatnění bychom měli 9000 Kč/os. Na druhou stranu Praha za 
nás hradí veřejné osvětlení a v současné době hradí i výstavbu kanalizace 
a školky, což jsou opravdu velké peníze. Lze tedy říci, že zrovna v loňském 
roce a letos se nám vyplácí, že jsme součástí Prahy, předtím jsme na to 
většinou spíše  dopláceli. 

� Před zastávkou Za Farou na ulici Ke Smíchovu chybí přechod a příč-

ný práh či obdobné zpomalovadlo.  Děti, které jdou touto cestou do 

školy, jsou vystaveny projíždějícím autům ve vysoké rychlosti.  Je mož-

né s tím něco udělat? 

U zastávky Za Farou přechod byl, ale při obnově komunikace po výstav-
bě sítí vzaly jeho zbytky zasvé. Ukázalo se přitom, že přechod neměl řádné 
stanovení. Na místě, kde předtím byl, ho již odbor dopravy ÚMČ Praha 5 
ale odmítl povolit. Museli jsme tedy požádat o nové stanovení, které je již 
vydané. Nový přechod musí odpovídat současným normám,  musí tam 
tedy být snížené nájezdy, vodicí pásy pro nevidomé atd. Akci budeme rea-
lizovat ve spolupráci s TSK. Nyní všichni  čekáme jen na vhodné teplejší 
a suché počasí. Se zpomalovacím prahem se tam zatím nepočítá, ale pře-
chod by měl být výrazně barevně označen. 

RNDr. Jana Plamínková  �

Jménem sociální a bytové komise bych chtěla poděkovat občanům 
Slivence za příspěvky do sbírky pro Diakonii Broumov, která se konala 
v lednu letošního roku. Pomohla zároveň sociálně nejslabším obyvatelům 
naší MČ.

V prosinci byly přiděleny příspěvky na topení občanům, kteří si v daném 
termínu o příspěvek zažádali. Návrhy na příspěvek byly posouzeny sociál-
ní komisí a poté schváleny na zasedání zastupitelstva.

Upozorňuji na nově upravené webové stránky, kde v rubrice OBYVA-
TEL najdete rozepsané všechny sociální služby poskytované  naší MČ 
(obědy pro seniory, pomoc MČ občanům v hmotné nouzi, dárky jubilan-
tům, služby poskytované soukromou sliveneckou agenturou) i s kontakty 
a podmínkami poskytování. Jsou zde rozepsané i služby poskytované pro 
naši MČ Prahou 5, včetně ceníku. Na webu obce najdete i další odkazy 
na kompetentní osoby a spolky, které pomáhají (Klub seniorů Slivence 

a Holyně, sociální komise, sociální agenda MČ, masérské aj. služby v Klu-
bu Švestka).

Naše komise také pravidelně navštěvuje jubilanty. Členky sociální komise 
mají průkaz člena sociální komise, ale oslavenci jsou přesto kontaktováni 
korespondenčním lístkem, aby nedocházelo k nepříjemným situacím.

Setkání s jubilanty bývají velmi milá a spontánní. Snažíme se, aby blaho-
přání nespočívalo pouze v předání dárků. Jsme si vědomi toho, že sdílený 
čas, vzpomínky a důvěra, kterou vzájemně při takových setkáních nava-
zujeme, mají hodnotu nejvyšší. Navázaná důvěra může v budoucnu napo-
moci v řešení nelehkých situací, do kterých se můžeme kdokoli dostat. 
Jsme připraveni v takových situacích podat pomocnou ruku. Neváhejte 
nám, prosím, sdělit důležité události v rodině, či ve vašem okolí (nemoc, 
úmrtí, osamění,…), pomůže nám to při naší práci.

Martina Havlíková, předsedkyně sociální a bytové komise  �

Informace sociální a bytové komise

Otázky a odpovědi

Formát Cena za čb inzerci (Kč)  Cena za bar. inzerci (Kč)
1 strana  A4 3200,-   7 800,-
1/2   strany  A4 1600,-   3 900,-
1/4   strany  A4   900,-   1 950,-
1/8   strany  A4   400,-      975,-
1/16 strany  A4   200,-      525,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Inzerce na titulní straně 
se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně časopisu se uvedené ceny 
zvyšují o 200 %.

Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor 



Zápis dětí do prvního ročníku a další akce, které podnikáme ve škole
Jednou z důležitých událostí, která proběhla nedávno v naší škole, byl 

zápis dětí do prvního ročníku. Zápis do 1. tříd v letošním roce probíhal nejen 
v pracovní den 16. 1., ale také v sobotu 21. 1. – tímto termínem jsme nabídli 
rodičům budoucích prvňáčků možnost pojmout celý akt zápisu jako mimo-
řádnou slavnostní událost. V naší základní škole máme zapsaných 52 dětí, což 
považujeme za úspěch. Připravujeme proto opět otevření dvou prvních tříd.

Aby si budoucí prvňáčci postupně zvykali na pravidla i obsah základního 
vzdělávání, připravili jsme pro ně i letos adaptační kurz s názvem „Předško-
lák“. Děti se mohou v rámci tohoto kurzu účastnit „výuky nanečisto“, a to 
jednou za 14 dní po dobu jedné vyučovací hodiny. V té době se jim věnují 
dva pedagogové z I. i II. stupně a zapojují je do výukových aktivit, seznamují 
je s pravidly naší školy, s prostředím a rovněž s obsahem vyučovacích před-
mětů, s nimiž se budou v prvním ročníku setkávat.

Pro rodiče chceme tuto dobu využít jako možnost diskuse a dialogu na 
nejrůznější otázky týkající se vzdělávání v naší škole. V době konání „Před-
školáka“ je tedy pro rodiče (i další zájemce) připraven prostor v modrém 
pavilonu školy, kde si budou moci prohlédnout odborné publikace, práce 
žáků apod. Zatím se rodičům budeme věnovat my – učitelé, avšak před-
pokládáme také účast paní psycholožky Dr. Jany Nováčkové, spoluautorky 
programu Respektovat a být respektován, který se snažíme aplikovat do 
výuky. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhal již koncem ledna. Zájem 
o docházku do naší mateřské školy stále převyšuje naše možnosti, proto 
nemohli být všichni uspokojeni. Z celkového počtu zájemců o předškolní 
vzdělávání (39) můžeme v září 2012 přijmout pouze osm. Celou situaci vyřeší 
až otevření nové mateřské školy. Rodiče, kterým jsme nemohli přijmout jejich 
děti do mateřské školy od září 2012, budou včas informováni o možnosti 
umístění jejich dětí do nové školky.

Naši žáci byli úspěšní i v řadě soutěží. Ve školním kole Pythagoriády 
obsadili tři žáci z pátého ročníku první místa a postupují tak do obvodního 
kola. Dalším úspěchem bylo výborné umístění našich dětí  v celorepub-

likové soutěži „Chceme být vidět“, která je součástí  programu Bezpeč-
né cesty do školy a kampaně za větší viditelnost  a bezpečnost chodců 
a cyklistů. V konkurenci 34 škol získali naši žáci  několik ocenění. V kategorii 
Skupinové foto se  na  1. místě umístili žáci 1.B – Adam Kaabi, Vojta Šťast-

ný a Lukáš Červenka, kteří byli dne 27. 2. hosty pořadu Supermáma, který 
vysílá televize Metropol.  Amélie Kratochvílová  z  1.B  a Jakub Sigan ze 
7.třídy získali cenu  za fotografi i s nejlepším refl exním efektem. Ceny byly 
slavnostně předány v pondělí 20. 2. v Divadle Kampa. Ten samý den, tedy 
20. 2., se děti z družiny zúčastnily Neviditelné výstavy. Děti měly možnost 
se blíže seznámit se světem nevidomých. Výstava byla rozdělena na dvě 
části. V té první – osvětlené – se děti seznámily s Braillovým písmem, mluvící 
váhou, slepeckou holí, hrami a různými dalšími pomůckami pro nevidomé. 
V druhé části výstavy –  té „neviditelné“ –  si vyzkoušely, jaké to je, když 
se člověk nemůže spolehnout na svůj zrak. Nevidomí průvodci v několika 
skupinách děti provedli zcela zatemněnými místnostmi, které byly zaříze-
ny jako části bytu. Děti tedy postupně prošly předsíní,  kuchyní, koupelnou 
i pokojem. Cesta je dále zavedla do prostoru imitujícího rušnou ulici i mno-
hem příjemnější prostředí lesa, prošly si výstavou  soch  nebo si mohly něco 

objednat v kavárně.  Návrat do světla byl zpočátku trochu nepříjemný, ale 
všichni si znovu rychle přivykli na denní světlo. Zážitek z „neviditelné části“ 
byl opravdu velmi silný a všichni byli rádi, že mají to štěstí a mohou se na 
svět kolem sebe  dívat.

V lednu si děti ze školní družiny prohlédly archeologické naleziště na 
stavbě budoucí MŠ. Viděly  zde místa, kde stávaly kůly chýší z doby želez-
né. Paní archeoložka, která děti provázela, jim ukázala  několik zajímavých 
nalezených předmětů. Děti si tak mohly osahat například zbytky kamenné-
ho nože, drobnou součást tkalcovského stavu nebo přes 2000 let starou 
hračku. Na připravených obrázcích mohly vidět, jak pravděpodobně chýše 
a keramika z této doby vypadaly. Po prosbách dětí přinesla paní archeo-
ložka i několik nalezených zvířecích kostí. V následujících dnech děti zkou-
šely vytvořit modely chýší, které mohly kdysi na zdejším místě stát nebo 
malovaly obrázky toho, co je na prohlídce zaujalo.

Ale ani na druhém stupni nezahálíme a podnikáme různé akce. Dne 16. 
2. se žáci 6. a 7. ročníku v rámci literární dílny zúčastnili přednášky na téma 
„Co je to polygrafi e aneb, jak se dělá časopis“ , kterou pro žáky připravil 
ředitel Střední školy polygrafi cké Praha. Jelikož se v naší škole prvním rokem 
pokoušíme o tvorbu časopisu, tak jsme načerpali spoustu inspirace a tipů. Ve 
čtvrtek 23. 2. jsme s žáky 6. a 7. ročníku navštívili výstavu s názvem „Děvča-

ta z pokoje č. 28“, kde jsem se seznámili s životem lidí a hlavně dětí za dru-
hé světové války. Na tuto tematiku jsme navázali 27. 2. programem „Hanin 

kufřík“. Ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 
jsme měli připrave-
ný program, kde se 
naši žáci seznámili 
s dětskými obětmi 
holocaustu, sami 
si pomocí interak-
tivního programu 
o obětech vyhledá-
vali informace, které 
prezentovali před 
ostatními. Asi nejza-
jímavější částí pro-
gramu byla beseda 
s pamětnicí holo-
caustu Růženou Ble-
chovou, která dětem 
vyprávěla svůj osud. 
Na závěr programu 
jsme si prohlédli 
interiéry Staronové 

synagogy a Pin-

kasovy synagogy, 
která je památníkem 
obětí holocaustu.

Vítězný slivenecký tým
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Na neviditelné výstavě



Klub seniorů ze Slivence a Holyně zve všechny zájemce

na pondělí 2. dubna 2012 od 16.00 hod.

do klubovny Klubu seniorů 

(dveře proti vchodu na Poštovní úřad ve Slivenci)

Program:  Beseda s Ing. Irenou Haasovou na téma:  

„Péče o pleť“ aneb  
„Žena může být krásná v každém věku“

Beseda bude speciálně zaměřená na kosmetickou péči pro senio-

ry a její součástí budou ukázky a zkoušení kvalitních kosmetických 

přípravků z řady pleťové a dekorativní kosmetiky.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Společenská kronika 2011

Svá kulatá a významná jubilea v měsíci březnu 
a dubnu oslaví tito naši občané a občanky: 

Březen  2012
paní  Vlasta Maráková

pan  Jiří Navrátil
pan  Rudolf  Beneš

paní  Růžena Voženílková
paní  Blanka Jelenová

paní  Dagmar Kloudová
paní  Emílie Leblová

paní  Jaroslava Zemanová  
paní Naďa Lukešová

Duben 2012
pan  Josef Cicvárek

paní  Ivana Slavíková
paní  Jana Chaloupková
paní  Růžena Kučerová

paní  Alena Sojková
paní  Božena Romanová

pan  Zdeněk Vondra
paní  Vlasta Cicvárková
paní  Božena Vorlíčková

Všem srdečně gratulujeme!!!

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších 
let   k 90. narozeninám paní Vlastě Cicvárkové 

přejí  Josef a Judita Cicvárkovi s rodinou. 

Do dalších let  hodně sluníčka a spoustu  zdra-
víčka  k 70. narozeninám přeje  panu Josefu 

Cicvárkovi  manželka, dcery a vnoučata.

...a na jaké akce se připravujeme?

Se žáky šesté a sedmé třídy jsme se zapojili do literárně-výtvarné soutěže 
„Komiks nás baví“, která bude probíhat do konce března. Tak nám držte 
palce, ať se umístíme na předních příčkách.

Připravujeme výstavu prací žáků 7. ročníku naší školy, která se bude konat 
od 10. dubna 2012 do 30. dubna 2012 v kapli svatého Jana Křtitele v Holyni. 
Výstavu si můžete prohlédnout v tomto období každou sobotu a neděli od 
15:00 do 17:00. Výstava nese název Můj tajný deník – My secret diary. 
Jedná se o části textů (českých a anglických), které se z deníku zachovaly, 
a které se prolínají s barevnými strukturami a vzájemně se doplňují. Praktické 
provedení se pohybuje od konkrétního k abstraktnímu. Díla poskytují divá-
kům velký prostor pro subjektivní interpretaci.

A aby to nebylo líto našim osmákům a deváťákům, tak pro ně máme 
připraveny dvě besedy se spisovateli – 5. 3. se seznámí se spisovatelem  
Martinem Vopěnkou a zúčastní se besedy na téma  „Jak jednat v těžkých 

a nepředvídatelných situacích?“. Této besedy se zúčastní i naši šesťáci 
a sedmáci. A dne 6. 3. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastní besedy se spisovate-
lem Lubomírem Müllerem na téma „Jak dokáže šikana, ale i láska a psaní, 

změnit život“. Spisovatel, který se osobně stal obětí šikany, bude  žákům  
vyprávět svůj vlastní životní  příběh. Dále dá žákům nahlédnout i do dílny 
spisovatele, která bude spojena s autorským čtením z jeho dvou románů. 
Dne 12. 3.  žáci pátého ročníku a druhého stupně navštíví Malé Vinohrad-

ské divadlo, kde zhlédnou představení Kytice. Představení začne jarně-

velikonočním Pokladem, přes tajemnou letní Svatební košili se dostaneme 
k chladnému podzimnímu Vodníkovi a vše uzavírá mrazivý zimní Štědrý 
večer. Hned následující den se žáci šestého ročníku půjdou projít po Karlově 
mostě,  kde se dozví, jaká je symbolika výzdoby Staroměstské mostecké 

věže,  které sochy českých zemských patronů najdeme na mostě, atd. Sou-
částí programu jsou pracovní listy a odborný výklad průvodce.

Nedílnou součástí výuky i mimovýukových aktivit je stále domácí příprava, 
proto jsme připravili jak pro žáky, tak pro jejich rodiče jiný způsob zadávání 

domácích úkolů. Každý den najdete na webových stránkách školy v sek-
ci „stránky tříd“ – „domácí úkoly“ přehled zadaných domácích cvičení 
a úkolů pro jednotlivé třídy a vyučovací předměty. Uvedeno bude zadání 
včetně termínu splnění. Rodiče tak budou mít jasný přehled o povinnostech 
jejich dětí, které jsou třeba splnit, aby byly dobře připraveny na výuku. Tento 
přehled je možné využít i v případě nemoci dětí.

Kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Praha – Slivenec  �

Cena všech výletů pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha 

– Slivenec je 200,-Kč.

 Všechny zájezdy je možné rezervovat od února 2012.

Závazné přihlášky přijímá nejpozději 14 dní před termínem zájez-

du pí Růžičková na ÚMČ Praha – Slivenec. Platby nejpozději 

týden před termínem! Storno s nárokem na vrácení peněz lze 

uskutečnit 1 týden před zájezdem. V případě pozdějšího odhlá-

šení nevzniká nárok na vrácení peněz (pokud si účastník nenajde 

náhradu).

17. 5. 2012 – Velké Popovice, Sázava, Vrchotovy Janovice                                        

Velké Popovice – exkurze v pivovaru, Sázava – prohlídka kláštera a 
města, čas na oběd, Vrchotovy Janovice – návštěva zámku a procház-
ka v zámeckém parku
Cena obsahuje dopravu, průvodce, vstupné, pojištění
výlet lze eventuálně rozšířit o expozici klasických interiérů na zámku 
Jablonné nad Vltavou (+ 50,- Kč )
14. 6. 2012 - Liberec, Ještěd                                                                                              

Liberec - návštěva botanické zahrady, procházka po městě, čas na 
oběd, Ještěd - výlet lanovkou na nejvyšší horu Lužických hor
Cena obsahuje dopravu, průvodce, vstupné (botanická zahrada, 
lanovka na Ještěd), pojištění
13. 9. 2012 - Po stopách Emy Destinnové                                                                               

Stráž nad Nežárkou – návštěva zámku spojeného s pěvkyní
pomník Emy Destinnové – kratičká procházka k pomníku
Třeboň - čas na oběd, prohlídka města a zámeckého parku
Cena obsahuje dopravu, průvodce, vstupné, pojištění
11. 10. 2012 – Morava                                                                                              

Střílky – návštěva barokního hřbitova, Buchlov – prohlídka hradu
Velehrad – návštěva poutní baziliky Panny Marie a Cyrila a Metoděje
Uherské Hradiště – procházka centrem města, čas na oběd, Staré 
Město u Uherského Hradiště – památník Velké Moravy, lokalita Na 
Valách, burčák - zastávka ve vinařství s možností ochutnání a nákupu 
burčáku přímo od vinaře. Cena obsahuje dopravu, průvodce, vstupné, 
pojištění

Výlety pro seniory 2012



První únorový den naši senioři strávili krásné pozdní odpoledne v Klu-
bu seniorů ve Slivenci s pěveckým smíšeným souborem „Lucky Voice 
Band“ -  sborem hudebních nadšenců. Jejich vystoupení bylo plné klad-
ných emocí, strhující dobré nálady a smíchu. Všichni dohromady jsme 
zapomněli na běžné denní trable a společně jsme si zazpívali pod taktov-
kou sbormistryně a umělecké vedoucí paní MgA. Lucií Freiberg, MBA.

Zvládli jsme Kočku na okně, Marnivou sestřenici, Život je jen náhoda, Pod 
dubem za dubem, Po starých zámeckých schodech, Ó řebíčku zahradnický 
a jiné. Poslechli jsme si písničky z různých koutů světa. 

Na zpěváky a zpěvačky souboru (odlišných profesí, rozdílného věku – ale 
stejného nadšení ze zpěvu) budeme rádi vzpomínat, protože jejich vystou-
pení bylo pro nás velmi potěšující a duši uzdravující. Senioři ze Slivence a 
Holyně děkují všem za umělecký zážitek, i za to, že 20ti členný sbor vážil 
cestu ze středu Prahy až  k nám do Slivence. Pohodovou náladu jsme si 
odnášeli každý domů. Zpěv skutečně léčí!! Koho by soubor Lucky Voice 
Band hodně zajímal, podívejte se na jeho www stránky:  http://www.luc-
kyvoiceband.cz/

S paní Mrvíkovou jsme měli domluvenou besedu na pondělí 5. března 
2012. Zdraví však někdy je nespolehlivé a tak se naše milá paní básnířka 
a malířka omluvila. Poslala nám svoji právě vydanou samostatnou sbírku 
básní: Cesty za poznáním, z které jsme si četli. Paní Mrvíková (nar. 1937) 
žije v Mořině, v současné době se věnuje olejomalbě a kresbě paste-
lem. Zobrazuje především krajiny a zátiší. Své malířské umění předvedla 
v květnu 2009 v  kapli sv. Jana Křtitele v Holyni. Její obrazy jsou jako 
doteky motýlích křídel – jemné, něžné, a právě taková je její poezie. 
Děkujeme paní Mrvíkové za příjemný kulturní zážitek a přejeme jí hodně 
zdraví.     Stránku připravila Irena Krejčová – Klub seniorů a knihovna  �

V Klubu seniorů každou středu od 15.00 hod. probíhá Kurz tré-
nování paměti. Máme za sebou druhou lekci, procvičování zrako-
vého postřehu, vizuální paměti, představivosti, tvořivosti, aktivizaci 
sluchu. Je nás čtrnáct, různého věku, rozdílných schopností, máme 
smysl pro humor a scházíme se hlavně proto, abychom pro sebe 
něco užitečného udělali. Dostáváme také domácí úkoly. Posled-
ním byl sepsat smysluplný text, kdy každé slovo začíná prvním 
písmenem postupně podle abecedy. Že to není právě lehké, vás 
přesvědčí, když se o to pokusíte sami. Přečtěte si, co napsala naše 
„spolužačka“ (90 let):

Alenka Blechová cvičí často doma efektní foukací gratulační 
hudební chorál i jiný koncert lidových místních novinek, ohodno-
cených příznivě rytmicky řízenými skupinami (šesti typů umělec-
kých), vedených x+y známými ženami.

Toto napsala naše jiná šikovná spolužačka:
Andulka byla celkem dobrá, evidentně formovaná googlem. 

Hluboce chápavá i jinak koumavá. Letos mi např. objevila pejska 
Quida, ratlíka řečeného samečka, štěně trpasličí, u vyloženě xeno-
fobní Yvety Zárubové.

Aplikujete-li blbosti citlivému čtenáři, důkladně evidujte formu! 
Gumujte hloupé chyby i jenom kritické laciné myšlenky! Neboť ony 
potom rychle řídí symptomy štěstí. Takže ukládejte videa: www.
xantipa.youtube. Začněte žít!

Tak se všichni senioři ve Slivenci a Holyni mějte pěkně a nezapo-
meňte, že Klub je tu pro vás!   
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6. 2. 2012 jsme na schůzku seniorů pozvali odborníka na výrobu 
bylinné kosmetiky ALOETROX pana Petra Taufmanna, který nás  seni-
ory podrobně seznámil se svými výrobky. Základními surovinami pro 
výrobu jsou gelová šťáva z ALOE VERA, rostliny z Brazílie, a TROXER-
UTIN – upravený přírodní rutin žluté barvy z rostliny brazilských dešt-
ných pralesů. Tato bylinná kosmetika mírní bolest, zlepšuje poúrazové 
stavy, zklidňuje a regeneruje pokožku po spálení, opaření, omrznutí, 
hojí poranění, zlepšuje krevní oběh, slouží k vyčištění pleti a preven-
ci při akné. Výrobky si senioři mohli vyzkoušet i zakoupit. Besedy se 
zúčastnila i paní Lochmannová, masérka, která některé z výrobků z 
řady ALOETROX má prověřené a používá je.

(Více na stránkách: www.aloetrox.cz)

Povídání s panem Taufmannem 
– Léčivá ALOE

Kurz trénování paměti 
pro seniory

Pěvecký sbor Lucky Voice Band 
zpíval pro seniory

Básnířka paní Miluše Mrvíková 
se seniory ve Slivenci

�

�

Antarktida – aneb za zkamenělinami 
věčně zamrzlého kontinentu 

Cestování po neznámých místech naší planety z vypolstrované 
židle, z tepla ústředního topení, s upečeným perníčkem s čokoládo-
vou polevou – je  bezpečné, příjemné a přitom navíc naučné. Mgr. 
Radek Vodrážka PhD. – mladý vědec paleontolog – byl naším prů-
vodcem po zamrzlých ostrovech Antarktidy na besedě dne 17. ledna. 
Podívali jsme se do české  výzkumné stanice – jak se tam žije, vaří, 
myje, zásobuje, jak se získávají vzorky hornin a fosílií, jak pracují vědci 
klimatologové, biologové, ornitologové, geologové. Cestování pěš-
ky či po vodě ledovou krajinou je plné záhad a překvapení. Setkání 
s živočichy tamních končin není vždy bezpečné. Přesto je to země 
krásná, ještě málo probádaná, s bohatou minulostí. 

Cestopisné přednášky mají ve Slivenci úspěch. V prvním čtvrtletí letošní-
ho roku jich máme naplánováno hodně – samé zajímavosti. Krásná příroda, 
rozdílné podnebí, odlišná kultura a hlavně spousta divoké zvěře – to nabízí 
africká Keňa. Paní starostka měla to štěstí, že se mohla zúčastnit výpravy 
do Keni s ředitelkou ZOO Dvůr Králové RNDr. Danou Holečkovou, která byla 
zárukou odborného výkladu i vedení. Účastníci výpravy projeli soukromou 
rezervaci Ol Pejeta, kam byli přesunuti čtyři nosorožci ze ZOO Dvora Králové 
– samci Súdán a Suni, samice Nájín a Fatu. Tato zvířata patří mezi posled-
ních osm kusů severního poddruhu nosorožce širokohubého („bílého“). 
Zoologové sledují poslední pokus, jak tohoto nosorožce zachránit. Bylo 
zajímavé sledovat záběry setkání těchto obrovitých kolosů s paní ředitelkou 
Holečkovou, zvířata ji poznala, nechala se podrbat a přátelsky běhala kolem 
ní. V tomto parku žijí stáda slonů, mnoho druhů antilop, zebry, žirafy, pštrosi, 
gepardi. Dalším parkem byl Národní park Samburu, kde se odehrával příběh 
lvice Elsy a natočil se tam fi lm Bílá Masajka. Tam bylo možno pozorovat 
i leopardy, lvy, slony a žirafy, ptáci snovači si staví rozcuchaná hnízda na 
stromech. Národní park Nakuru nabídl převážně vodní ptactvo: pelikány, 
plameňáky, marabu, husy, supy, tlupy paviánů a stáda buvolů či zeber. Jeze-
ro Naivasha bylo setkáním s hrochy, pakoni a novorozenou voduškou. Zde 
byl natočen krásný fi lm Vzpomínky na Afriku.  Posledním parkem byl NP 
Masai Mara, kde žijí Masajové, pasou dobytek mezi lvy a gepardy a jejich 
červené oblečení je vidět na kilometry daleko.  Povídání o Keni bylo moc 
pěkné a zajímavé.

V knihovně si můžete půjčit knihu Corinne Hofmannové, tři díly: Bílá 
Masajka, Zpátky z Afriky, Shledání v Barsaloi. První díl byl zfi lmován. 

14. února se  starostkou v Keni
�

�



Od nového roku oblékají fotbalisté Realu Holyně nové dresy. Začát-
kem ledna byla zakoupena celá sada (dresy, trenky, stulpny) v nově ote-
vřené prodejně UMBRO v Praze na Smíchově. Po zralé úvaze byla barva 
dresů vybrána světle modrá, aby nové trikoty ladily s klubovou vlajkou 
a navazovaly tím na holyňskou tradici. Třešničkou na dortu je pak logo 
Realu Holyně, které je vytištěno na hrudi každého z dresů. Žlutočerná 
kombinace z loňského roku, věnovaná Ivanem Hlouškem, zůstává jako 
druhá sada. Na zakoupení nových dresů se sponzorsky podíleli pánové 
Zdeněk Marek a Martin Strauch, kteří jsou zároveň členy kádru (Zdeněk 
Marek byl pak loni na slavnostním zakončení oceněn jako „objev roku“). 
Oběma patří velký dík. Dresy byly poprvé k vidění v sobotu 21. 1. 2012., 
jak jinak než na slivenecké umělce. Proti sobě se postavily dva výběry 
tvořené pouze hráči Holyně. V příjemné atmosféře zvítězil žlutý tým 4:3. 
Za vítěze se střelecky prosadili Jindra Neumann, Honza Slavík a dvakrát 
Dan Kudlák. Za poražené se trefi l Karel Seidl a dvě branky dal Tomáš 
Javůrek. 

Další zápasy čekají Real Holyně letos  -  nebude chybět čarodějnické 
derby, zápasy proti Bubovicím, Slivenci, Radotínu nebo Kytínu. Přede-
vším pak ale plánujeme na naší slivenecké krásné umělce uspořádat 
první ročník turnaje „ValdaCup“, kterého by se mělo zúčastnit 8 týmů, 
z nichž 6 bude z Holyně a Slivence . O všech zápasech bude informová-
no na klubové nástěnce v restauraci U Knotků nebo na holyňské nástěn-
ce a samozřejmě v Mramoru.                Miroslav Fical, ml.  �

Radek Vodrážka s obřím amonitem v Antarktidě

Beseda o Keni s Janou Plamínkovou

Čtení ze sbírky básnířky Mrvíkové

Lucky Voice Band v Klubu seniorů

AFK Slivenec 

srdečně zve na tradiční

KDE? V areálu AFK Slivenec

KDY? V sobotu 30. 4. 2012  od 18:00

18:00 Fotbalové derby Slivenec : Holyně

(se slavnostním výkopem)

19:30 Zapálení ohně

Občerstvení (pivo, limo, špekáčky) zajištěno, u ohně 

zahraje k tanci a poslechu živá muzika

Symbolické vstupné 30 Kč (děti do 15 let zdarma)

Real Holyně od nové sezony 
v modrém

OBECNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Slivenecký klub Švestka nakročil do druhého pololetí

Čes-
k ý 

V pondělí 13. února začalo v Klubu Švestka druhé pololetí. Z celkového počtu 
42 kurzů, které byly pro druhé pololetí v nabídce, bylo nakonec otevřeno 39 
kurzů (z toho 10 realizuje Rodinné centrum Pecka). Rozšířili jsme spektrum 
činností o nové jazykové kurzy (Němčina pro dospělé začátečníky a Angličti-
na pro nejmenší - Little Plum). Rodinné centrum otevřelo nově kurzy Cvičení  
pilates s hlídáním dětí. Plně obsazeno je 11 kurzů, do ostatních je možno se 
ještě přihlásit (aktuální naplněnost na www.klubsvestka.cz a na vývěskách). 
Do výtvarných nebo sportovních kroužků je možný i jednorázový vstup.
Švestkovou partu pro druhé pololetí tvoří 8 lektorů a 12 lektorek.
Do Švestky pomalu přichází jaro, a tak Paletky namalovaly poslední sně-
hové obrázky, turistický oddíl Špageta už vyrazil do přírody, Rychlí Špunti 
připravují  míče na hřiště a z otevřených oken Klubu možná už brzy uslyšíme 

nesmělé tóny Písklat nebo první skladby malých kytaristů.
I na divadelním poli ve Slivenci to začíná pomalu s jarem vykvé-
tat. Nejmenší divadýlko, klučičí Karkulka, se pilně připravuje na 
první vlastní představení, podle vymyšlené pohádky „Adámek a bráška na 
cestách“. Kluci navrhují vlastní speciální automobil, robota a dokonce i rake-
tu na Měsíc. Prostřední, holčičí divadýlko Meluzína chystá novou verzi zná-
mé pohádky „O Sněhurce“. Meluzínky vyrábí trpaslíky, kteří budou opravdu 
veselí, ponožkoví. A ti nejstarší z Obecního divadýlka Knofl ík jsou těsně před 
dokončením zbrusu nového představení „Elá Kipling“, ve kterém se potkal 
cirkus a spousta zvířat z knížky R. Kiplinga „Povídky jen tak“. Premiéru si 
Knofl ík odbude 9. 3. 2012 na obvodním kole přehlídky dětského divadla 
Otvírání v klubu Klamovka! Držte palce, je to přehlídka soutěžní.   

Realizační tým Sliveneckého klubu Švestka   �

Zima nám v rodinném centru Pecka příjemně utekla, a teď už se chystáme 
na jaro. Maminky si vyměňují tipy na výlety, hry či kulturní akce, takže mívá-
me pocit, že se to ani nedá stihnout – hlavně když ve Sliveneckém klubu 
Švestka probíhá tolik zajímavých kroužků, že se potkáváme téměř denně…
Na cvičení pro nejmenší Pecičky si miminka a batolátka nejen zařádí, ale 
maminky se dozví i spoustu zajímavých rad a zkušeností;  Montessori her-
ny doslova praskají 
ve švech a baví se 
nejen malí – když 
děti předváděly 
planety Sluneční 
soustavy a točily se 
kolem slunce, my 
dospělí jsme jen tiše 
záviděli.Nabídku 
se snažíme rozšířit 

i o akce pro dospělé – v únoru proběhla přednáška o preven-
ci řečových vad, velký zájem je o kurzy pilates, kde dostává-
me řádně do těla, a z tvořivých dílen zase vzešly profesionálně 
vyhlížející šperky z fi ma. Můžete se přidat: v březnu chystáme 
velikonoční dílny pod vedením Lucky Javůrkové, kde si budete 
moci vyrobit krásné velikonoční dekorace.
Pro děti plánujeme na jarní měsíce již tradiční vynášení Zimy a představení 
kouzelníka a divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila o Šípkové Růžence. 
Informace o akcích najdete v kalendáři obce a na stránkách Švestky a Pec-
ky. Těšíme se na Vás – například na Velikonočním jarmarku u tvořivých dílen 
pro děti!       Za RC Pecka Dora Poláková   �

Vítáme Jaro s Peckou

Rozvrh Klubu Švestka 

Po   8:00 – 12:00 Logopedická poradna, pí Krenželoková (každé   
 sudé pondělí) 

16:00 – 18:00 Schůzka Klubu seniorů (každé první pondělí v měs.)
Út   9:00 – 13:00 Masáže pro veřejnost, pí Lochmanová 

14:00 – 18:00 Zadáno pro šachy  (Klub seniorů) 
  – Info  knihovna, ÚMČ
St dopoledne – Klub seniorů – zadáno 

14:00 – 18:00 Volné klubové odpoledne Klubu seniorů
Čt 13:30 – 18:30 Masáže pro veřejnost, pí Lochmanová
Pá   9:00 – 13:00 Pedikérské služby, pí Malá 

Od 13:00 Masáže lávovými kameny, pí Lochmanová

Rodinné centrum Pecka srdečně zve rodiče 

na logopedickou přednášku Mgr. Krenželokové

PREVENCE PORUCH ŘEČI
27. 3. 2012 v 18:00 

Klubovna Klubu Švestka (přízemí ÚMČ)

Vstupné dobrovolné

Montessori herna Malí kutilové

Alenčin korálek

Logopedická poradna ve Slivenci

Mgr. Andrea Krenželoková

klinická logopedka nabízí:

– diagnostiku a poradenství v oblasti vývoje řeči, vadné výslovnosti 
u dětí, dospívajících a dospělých (dyslalia), opožděný vývoj řeči a dysfázie, 
poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost);
– přípravu předškoláků pro úspěšný vstup do školy (rozvoj grafomotoriky, 
pozornosti, zrakového vnímání, fonematického sluchu, logického myšlení 
atd.);
 – test rizika specifi ckých poruch učení na začátku školní docházky;
– stimulační program MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní 
docházkou.
Poradnu najdete v přízemí budovy ÚMČ (Klub Švestka) každé sudé pon-
dělí dopoledne 9:00 – 12:00 (po domluvě možno i odpoledne)
od 12. 3. 2012. 
Kontakt : 776 658 846 nebo andrea.krenzelokova@email.cz
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Paní Petrolínová, vy jste šla s generálem Svo-

bodou během druhé světové války z Buzuluku 

až do Prahy. Jak jste se dostala do Buzuluku? 

Pocházím z Podkarpatské Rusi z rodiny se 
sedmi dětmi. Oba rodiče umřeli, když mně byly 
čtyři roky. Doma bylo dobře, byly tam hory a cho-
dili tam trampové z Československa, kteří vyprá-
věli o Praze. Jeden notář u nás mi zařídil, že jsem 
se měla jít do Zlína učit lékařkou. Ale v roce 1939  
k nám přišli Maďaři a sem přišli Němci, tak se to 
všechno zhatilo. A Maďaři Ukrajince strašně bili a 
stříleli do nich, protože někteří z nich byli komunis-
ti. Ty většinou pověsili. Můj bratr se narodil v roce 
1910, já o deset let později. Bratr byl komunista, 
já ne. Spolu jsme uprchli do Sovětského svazu, 
protože jsme si řekli, že tam bude ráj. Ale bylo tam 
peklo. Kdo to mohl tušit? On dostal pět let Sibiře, 
já tři roky - za to, že jsme překročili hranice.
A opravdu jste strávila tři roky na Sibiři? 

Ano, žila jsem tam v gulagu. Bylo to hrozné, 
Stalin nešetřil nikoho. V gulagu byli doktoři i dal-
ší spousta profesí, a taky hodně Židů. Po třech 
letech tam jsem měla 32 kilo, nebyla jsem ani 
schopná vylézt sama do vlaku. 
Jak jste se odtamtud dostala?

Dostal nás odtamtud generál Ludvík Svobo-
da, který to pro Čechoslováky vyjednal u Stalina. 
Dostali jsme se do Buzuluku, kde se formovala 
československá jednotka. Bylo to kousek od 
fronty. Udělali tam praporní obvaziště, kde jsem 
pracovala. 
Šla jste pak s českými vojáky až do Prahy. Jak 

dlouho jste to šli?

Od roku 1943. Šli jsme přes Bílou Cerekev,  
Kyjev a Duklu.  Na Dukle jsem byla jako „med-
sestra“.  
Dělo se po cestě něco zajímavého?

Zajímavého? Co by, umírali tam lidi. Ošetřovali 
jsme je, jak se dalo. Do Prahy jsme dorazili  v pěta-
čtyřicátém, hrozně nás všude vítali. Když jsem 
sem do Prahy přišla, tak jsem ani neuměla česky 
a byla jsem hrozně slabá, strávila jsem tři roky v 
gulagu a další roky na cestě. Neměla jsem nic, jen 

šálek, lžíci, kartáček na zuby, zrcátko  a hřeben, 
to byl celý můj majetek.  Celou dobu jsem se ale 
modlila k Bohu. Generál  Svoboda mi pak zařídil 
studium na zdravotnické škole, studovala jsem 
tam tři roky. Bydlela jsem v Dejvicích, měla jsem 
hodnost poručíka a po skončení školy kapitána.  
Pracovala jsem ve střešovické Vojenské nemoc-
nici, měla jsem plat 1200 Kčs měsíčně. 
Jak jste se dostala do Slivence?

Můj manžel dělal ve střešovické nemocnici 
lapiducha. A tam jsme se seznámili. Do té doby 
jsem o mužské neměla zájem. Vdávala jsem se v 
roce 1948. Měla jsem hezkého a hodného muže. 
A váš muž pocházel ze Slivence?

Ano. Mně se z Prahy 6 nechtělo, měla jsem tam 
krásný byt, ale on bydlel s rodinou v Meskářově 
ulici a nechtěl dojíždět do Dejvic.  V Meskářově 
jsme měli jednu místnost s malinkou kuchyňkou, 
já neuměla vařit…. Odtamtud nás pak vyhodila 
jeho matka, i s dětmi.  Tchyně mě neměla ráda, 
měla pocit, že se její syn mohl oženit líp. Navíc 
jsem byla starší  o osm let, a to se jí taky nelíbilo. 
Říkala, že mu nedám ani děti, a my jsme pak měli 
tři. Jedno ale umřelo. Můj muž hrával na trumpetu, 
měl ve Slivenci  známé muzikanty a dělali tu muzi-
ku. Byla jsem do něj hrozně zamilovaná, hrozně 
se mi líbilo, jak hraje na trumpetu. Na tu trumpetu 
mě chytil – hrál tak krásně, že jsem u toho vždyc-
ky plakala. Můj muž Miloš pracoval celý profesní 
život na Barrandově jako kameraman. Napřed ho 
v Ateliérech nechtěli přijmout, chtěli, aby vstoupil 
do KSČ. Ale já jsem mu řekla: Chraň tě pánbůh 
podepsat vstup do KSČ. Divím se, že komunis-
ty  dodnes nevyhodili z Parlamentu. Každý den 
se dívám na televizi, protože mě politika zajímá. A 
říkám si: vy byste potřebovali jít na Sibiř. Všichni. Z 
armády mě pak vyhodili, tak jsem pracovala tady 
na skládce. 

Proč vás vyhodili? 

No protože jsem nepodepsala vstup do KSČ. 
Bylo to v době, kdy zavřeli i generála Svobodu. 
On pak pracoval v JZD a my jsme letěli. Kdo 
podepsal, zůstal, kdo ne, tak letěl. 
Jak dlouho jste pracovala tady na skládce?

Devatenáct let. Pracovala jsem tam až do kon-
ce, co byla skládka otevřená. Bývala tam hrozně 
veliká jáma… I můj muž tam pracoval poté, co 
na Barrandově dostal dištanc. Seděla jsem tam 
v boudě a zapisovala vozy, které přivážely odpad. 
Další pracovníci ukazovali, kam se má odpad 
skládat. Celkem tam pracovalo asi 12 lidí. Cho-
dila jsem hodně na odpolední, od 10 hodin do 
šesti do večera. Pracovalo se tam i v sobotu. A v 
neděli jsme do okolí chodívali na houby, brali jsme 
to kolem hřbitova a okolo, rostlo jich tam hodně.   
Před třemi lety mi můj muž zemřel. 
Jaké fi lmy váš muž točil?

Těch bylo! Točil mnoho dílů pana Tau, Jana 
Husa, Partyzánku, Motiv pro vraždu, Robinsonku, 
Pohled do očí, Krkolomná jízda, Žízeň … S Kádá-
rem a Klosem točili Obchod na korse, za který 
dostali Oskara. Točil i s režisérem Jiřím Svobodou. 
Natáčeli v Holandsku, v Německu, na Slovensku, 
v Belgii. Na té naší skládce točili pana Taua. 
Jak jste se dostali do domu ve Smaragdové?

Bydleli jsme u tchýně, a když nás vyhodila, tak 
jsem  hrozně brečela. A můj muž mi řekl, že mi 
postaví dům. Pozemek jsme si normálně koupi-
li. Bývalá starostka paní Jechová nám pomohla 
obstarat parcelu, stála 5000 Kč. Pak jsme si půjčili 
300 000 Kč a postavili si ve Smaragdové domek. 
Kdyby můj muž nebyl kameramanem, tak mu 
nepůjčili – půjčovali tenkrát standardně jen 200 
000 Kč. Oba jsme pak museli pracovat, abychom 
dům zaplatili. Okál nám přivezli z Německa. Do 
hrobu si ho ale nevezmu, ve smrti musíte mít 
ruce otevřené. Můj muž byl skromný a čestný. A 
když byly vánoce, vzal trumpetu a zahrál celému 
Slivenci večerku. Všichni věděli, že Miloš hraje 
večerku. Prožili jsme spolu krásný život. 
Děkuji za rozhovor. 
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Měla jsem krásný život
Rozhovor Jany Plamínkové s paní Cecílií Petrolínovou (r. 1920)

Pan Petrolín (vpravo)
s muzikanty ve Slivenci

Pan Petrolín (za kamerou) při natáčení 
pana Tau na slivenecké skládce
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Čp. 1 – Grunt Kopáčovský
Po Janovi Kopáčovi ujal grunt 19. prosince 1667 Daniel Pavlík za 50 kop, 

závdavku složil 20 kop. Roku 1696 převzal živnost Lukáš Kopáč za 150 
kop gr., z nichž měl složiti Ondřeji Babičnovi, kterýž také kdysi na gruntě 
„na čas hospodařil“ 25 kop. – Jakub Kochmann, od velebné svátosti hradu 
pražského sv. Víta vyjednaný, slíbil povinnost a pravé člověčenství, přiženil 
se ke Kateřině, vdově po Lukášovi Kopáčovi a převzal živnost za 150 kop. 
Se živností převzal též 6 kusů hovězího dobytka, klisnu, šest ovcí a pět kusů 
sviňského dobytka. Zápis do pozem. knih vložen r. 1699. Dne 20. prosince 
1747 Kateřina, vdova po Jakubovi Kochmanovi s povolením vrchnosti „pro 
sešlost věku, nemohouce hospodařiti  na gruntě se 60 strychy polí“ prodala 
jej svému synovi Tomášovi  Pochmanovi (skutečně je v knize psáno s p na 
začátku a s jedním n, pozn. red.) za 150 kop. Tomáš grunt velmi zadlužil, 
nechal grunt spustnouti proto byl z něho svržen a za hospodáře ustano-
ven Jiří Holovský, jemuž grunt připsán za 150 kop. Pro sešlost věku prodal 
Holovský 16. května 1787 v přítomnosti sliveneckého rychtáře Martina Řez-
níčka, lochkovského rychtáře Jiřího Petříčka a sliveneckého konšela Jana 
Zemana živnost svému synovi Tomáši Holovskému. Stavení se skládalo ze 
světnice, síně, dvou komor, marštale pro koně, oceněné na 45 zl, z kulny s 
třemi chlívky v ceně 21 zl. Z dobytka zůstalo při hospodářství klisna, hříbě, 
dva vozy, dva pluhy, videl, řezací stolice a jiné hospodářské věci.

Syn Tomáše Holovského, Václav Holovský, se oženil s Annou, dcerou 
Matěje Blažka z Kozolup, a otec jim připsal 2. 8bris (října, pozn. red.) roku 
1821 živnost č.p. 1 za 600 zl, z nichž měl Václav Holovský vyplatiti podíly 
svým sourozencům. Při živnosti mu zůstalo pár koní, pár volů, 2 vozy, 2 plu-
hy, dvoje brány. Nevěsta mu přinesla věnem 600 zl, 3 krávy, 10 ovcí a prasni-
ci. Dne 29. Sept. 1851 po Václavovi Holovském převzal grunt jeho syn Anto-
nín Holovský za 6931 zl 49 kr, z nichž měl 
vyplatiti svým sourozencům Františkovi, 
Josefovi, Josefce, Marii, Kateřině po 100 
zl. Od Antonína Holovského koupil živ-
nost za 11.600 zl 10 kr dne 12. července 
1852 Jan Brejcha, který ji 23. března 1855 
odstoupil svému synovi Janovi Brejchovi 
za 5000 zl ve stříbře. Dne 7. dubna 1865 
ujal grunt za 11.000 zl Václav Brejcha s 
manželkou Kateřinou. 

Čp. 6 – grunt Duchkovský
Roku 1616 v pátek po neděli Latare 

(správně neděle Laetare, čtvrtá nedě-
le postní tři týdny před velikonocemi, 
pozn. red.) převzal od sirotků Duchko-
vých grunt za 335 kop Jan Turek, jinak 
po statku Duchek. U živnosti bylo půl 
lánu dědin. Úroků platil vždy o sv. Jiří a 
sv. Havlu po 2 kopách 24 gr, za vození 

dříví 1 kopu. Dne 14. dubna 1652 držel grunt Mates Habeš, po něm jej pře-
vzal Václav Habš, který jej prodal r. 1696 za 150 kop Ondřejovi Novákovi. 
Roku 1710 převzal grunt Jiří Smolík jinak Novotný (správně Novák). – Dne 
20. prosince 1747 předal s povolením vrchnosti Jiří Smolík grunt, u něhož 
bylo 60 strychů polí, svému synovi Tomášovi Smolíkovi jinak Novotnýmu 
za 150 kop. Dne 6. března 1758 předstoupil Tomáš Smolík před vrchnos-
tenskou kancelář a sdělil, že „věkem jsa sešlý, nemůže již nadále hospo-
dařiti“, a proto připisuje svou živnost synovi Václavovi Novotnému za 150 
kop. Nový hospodář měl býti dobrým správcem svého gruntu, rodiče měl 
ponechati ve svém příbytku a pakli by se „nějaké nepoctivosti  a nepo-
řádnosti k rodičům od Václava syna staly a poznamenáno a dokázáno 
to bylo, které by proti 4tému přikázání božímu směřovalo, předně přísně 
potrestán a pakli by žádného polepšení nebylo, statku svého zbaven býti  
měl“.-

Otec mu zanechal při živnosti dva vozy, jeden nový, druhý starý, třetí 
půl zadku, dvě žebřiny, fasuněk, řetěz, váhy patery, travní kosu, pilu, dvě 
klisny, každou po 40 zl a krávu.  Dne 20. července 1798 odstoupil Václav 
Novotný grunt, u něhož bylo 49 jiter 79 čtv.s. polí, 679 čtv.s. luk za 150 
kop neb 175 zl svému nejmladšímu synovi Václavovi Novotnému. Místo 
roboty platil vrchnosti 43 zl 46 kr, úroku 1 zl 52 kr. Po jeho smrti zdědil 
živnost u níž bylo jen 10 jiter 791 čtv.s. polí 697 čtv.s. zahrad za 175 zl jeho 
syn Jan Novotný, který měl vyplatiti svým sestrám Barboře, Františce a 
Rosalii po 300 zl. Grunt mu byl připsán 21. května 1832. Roku 1849 držela 
grunt Marie Novotná, rozená Brejchová, od 14. 9bris  (listopadu, pozn. 
red.) 1860 Jan Novotný s manželkou Kateřinou, roz. Holovskou. 

Z knihy Vilém Saitl: Slivenec a Holyně. Historie obcí (1951)
(Kniha je k  zapůjčení v naší knihovně)   �

Z  h i s t o r i e  h o l y ň s k ý c h  g r u n t ů  a  c h a l u p
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MČ Praha – Slivenec srdečně zve na

BESEDU S REŽISÉREM KARLEM  SMYCZKEM 

29. 3. 18:00 hod (Zelená kavárna)

Povídání bude doprovázeno 
promítáním ukázek z fi lmů režiséra 

Karla Smyczka
 

Březen
16. 3.     17:00 Vernisáž výstavy v Kapli sv. Jana Křtitele
17. 3.- 31. 3. Veronika Láníková: Nesvázaná kaple (výstava)
19. 3.     16:00 – 18:00 Keramické dílny pro veřejnost v ZŠ
20. 3.     18:00 „Bulat Okudžava – minus patnáct let“ 
21. 3.     16:00 Vynášení Moreny (RC Pecka)
24. 3.      Výtvarné dílny pro veřejnost (RC Pecka)
26. 3.     16:00 – 18:00 Keramické dílny pro veřejnost v ZŠ    
28. 3.     18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva (mimořádné)
27. 3.     18:00 Přednáška MUDr. Krenželokové: Prevence  
              poruch řeči (Klub naproti poště)
29. 3.     18:00 Beseda s režisérem Karlem Smyczkem     
              (MČ v Zelené Kavárně)
30. 3.     9:30 Vystoupení kouzelníka (RC Pecka v zasedací     
              síni ÚMČ)
31. 3.     14:00 – 18:00  VELIKONOČNÍ JARMARK NA    
              SLIVENECKÉ NÁVSI 
Duben
  1. 4. – 29. 4. Jarní výstava ZŠ Slivenec (Výstava fotografi í 
              v kapli sv. Jana Křtitele)  
  2. 4.     16:00 Schůzka seniorů – beseda „Péče o pleť“ 
  4. 4.     18:00 Komunitní plánování – statky
  8. 4.    15.50 Boží hod velikonoční – bohoslužba v kostele        
11. 4.     Tvořivá dílna pro dospělé (RC Pecka)
13. 4.    19:30 HUBA rock band (Hospoda U Knotků)
18. 4.    18: 00 Beseda s archeology 
19. 4.    18:00 Recitál Heleny Kaupové (Zelená kavárna) 
21. 4.     Zájezd pro veřejnost (Míšeň, Saské Švýcarsko)
21. 4.     VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (MČ Praha – Slivenec)

29. 4.     Dětské čarodějnice ve Višňovce (OS Gama)
30. 4.     OBECNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC A FOTBALOVÉ      
              DERBY SLIVENEC : HOLYNĚ
Květen
5. -  27. 5. Ing. František Okáč : Nejkrásnější japonské  
              zahrady (Výstava fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele)  
  7. 5.     16:00 Schůzka seniorů - setkání s panem farářem     
              Z. Skalickým (klubovna Klubu seniorů)
  9. 5.     Tvořivá dílna pro dospělé (RC  Pecka)
10. 5.     18:00 K. H. Mácha: Mág (zasedací síň ÚMČ) 
17. 5.     Zájezd pro seniory 
20. 5.     Závod odrážedel (OS Gama)
29. 5.     18:00 Beseda s velvyslancem ČR v Lucembursku   
              Ing. Vítem Korseltem (zasedací síň ÚMČ)
31. 5.     10:00 Divadélko Evy Hruškové a Jana Přeučila  
              „O Šípkové Růžence“ (RC Pecka v tělocvičně ZŠ)
Červen
1. 6. – 2. 6. FESTIVAL SLIVENECKÉ LETNICE (MČ za   
              podpory sponzorů)
Bohoslužby v kostele Všech Svatých: Každou 1. a 3. 
neděli v měsíci od 15.50 hod.

VERONIKA LÁNÍKOVÁ: NESVÁZANÁ KAPLE

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni
17. 3. – 25. 3. 2012 (vernisáž 16. 3. v 16:00) 

Fotografi e provazových instalací ve veřejném 
prostoru i hlavní instalace, 

vytvořená přímo pro prostor této kaple.  

MČ Praha – Slivenec, OS Gama, RC Pecka pořádají    

VELIKONOČNÍ JARMARK

Sobota 31. března 2012, 14:00 – 18:00

Slivenecká náves u rybníka

Trhovci, občerstvení, doprovodný program
 Kejklířská vystoupení Vojty Vrtka

 – ve 14:00 a  v 17:00  hodin
Divadelní představení – Kouzelná kulička 

– 15:30 – 16:30 hodin
Žonglérská dílna pro děti – 14:45 – 15:45 hodin

Výtvarné hrátky s OS Pecka – 15:00 – 17:00 hodin
Velikonoční tvořivé dílny OS Gama – 15:00 – 17:00 hod.

   

Veřejná knihovna Slivenec pořádá

BESEDU S OPERNÍ ZPĚVAČKOU

HELENOU KAUPOVOU A JEJÍMI ŽÁKY 

KDE: V ZELENÉ CUKRÁRNĚ VE SLIVENCI

KDY: ČTVRTEK 19. 4. 2012 OD  18.00 HOD.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prosíme návštěvníky, aby přišli dříve – v 17.30 hod. 
– objednali si občerstvení a usadili se.

Besedu nechceme rušit.
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