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Slivenecké letnice pošesté
První červnový víkend proběhl ve
Yetti On zpívali hity Jiřího Schellingera
Slivenci, jak se už stalo tradicí, ve znamení muziky a divadla. Stage u rybníka přivítala deset kapel různých žánrů.
V průběhu pátečního bigbeatového
večera jsme zavzpomínali s revival
bandem Yetti On na Jiřího Schelingera,
užili si trochu skvělého blues s legendárními Bluesberry, ti mladší účastníci festivalu si pod podiem zazpívali
s Xavierem Baumaxou, dnešní ikonou
teenagerů, a po roce jsme zase přivítali bouřlivým potleskem hudební stálici
Letnic – kapelu Blue Effect s Radimem
Hladíkem. Závěrečný ohňostroj
skvěle zakončil první festivalový
Bluesberry s frontmanem Petarem Introvičem
večer. (pokračování na str. 11)
Legendární kytarista Radim Hladík

Xavier Baumaxa

Blue Effect je už stálicí Letnic

Ohňostroj zakončil první den festivalu

Informace ze 14. (mimořádného) veřejného zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Slivenec
Výběr zhotovitele stavby „Odvodnění areálu ZŠ Praha - Slivenec“ byl
hlavním důvodem mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Praha
- Slivenec, které starostka svolala na 30. 5. 2012. Na základě výběrového řízení ze dne 28. 5. 2012 byla vybrána a zastupiteli schválena
společnost Subterra, a.s., která předložila cenovou nabídku ve výši
1,009.074,- Kč vč. DPH. Starostka byla pověřena uzavřením smlouvy.
Zastupitelé dále projednali a schválili:
 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 261,4 tis. Kč. Jedná
se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, a to na mzdové náklady asistentů pedagogů pro období od 1. 1.
2012 – 31. 8. 2012, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č.16/14,
bod I/I ze dne 26. 4. 2012.

 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 150,9 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha
- Slivenec, a to na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 16/14, bod I/2 ze dne 26. 4.
2012.
 Navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 40 tis. Kč. Částka
představuje ﬁnanční dary na festival Slivenecké letnice 2012.
 Rozpočtové úpravy č. 4/2012.
 Uzavření smlouvy se společností Pražská plynárenská distribuce,
a.s o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 729/4, 731/2,
732/4, 1671/1, 1674, 1675/1, 1677/1, 1680, 1748/1 a 1748/2, k.ú. Slivenec, za účelem provozování plynárenského zařízení.

Informace z 15. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a předsedů
výborů a komisí Zastupitelé na svém řádném 15. veřejném zasedání, které se konalo 20. června 2012, projednali a schválili:
 Výběr zhotovitele stavby „Zateplení 2. nadzemního podlaží v budově
čp. 22 v ulici Ke Smíchovu“, ﬁrmu Arnošt Jan, za cenu 182.700,- Kč
bez DPH dle cenové nabídky, na základě provedeného výběrového
řízení ze dne 18. 6. 2012, a pověřili starostku uzavřením smlouvy.
 Střednědobý výhled investičních akcí MČ Praha-Slivenec na roky
2013 - 2018.
 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha Slivenec za rok 2011 a vzali
na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011,
s tím, že drobné nedostatky zjištěné při přezkumu již byly odstraněny.

 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 2011 a rozdělení zisku ve výši 46 436,47 Kč podle návrhu školy - 26 436,47 Kč
převést do rezervního fondu a 20 000,-- Kč do fondu odměn.
 Rozpočtové úpravy č. 5/2012.
Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana Rozehnala o zrušení
usnesení č. 139/11/2012 (zavedení příspěvku na občanskou vybavenost – s účinností od 1. 3. 2012 - který budou do rozpočtu MČ
Praha - Slivenec odvádět žadatelé o výstavbu nového domu/bytu)
z důvodu jeho údajné protizákonnosti. Starostka bude záležitost
konzultovat s právníkem a na dalším zasedání bude žádost pana
Milena Hollmannová 
Rozehnala projednána.

Zprávy předsedů výborů zastupitelstva a komisí
Zpráva předsedy komise stavební – Ing. Andres – pan Andres pohovořil
o výběrovém řízení na zateplení střechy čp. 22 – komise vybrala nejlevnější
nabídku po vyřazení ﬁrmy s nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou.
Zpráva z komise dopravy a ŽP – pan Urválek (tajemník komise)
– komise na své schůzce 18. 6. projednala plánované změny ve veřejné
hromadné dopravě, dále nový posudek na hlukovou studii v oblasti Habeše. Úkol pro komisi do budoucna je najít systémové řešení pro
Slivenec a Holyni, co se týče rozhraní zeleně a komunikací - někde se
vyskytují překážky ve formě kamenů.
Zpráva z ﬁnančního výboru – pí Hollmannová – ﬁnanční výbor se
sešel 13. 6 a zabýval se závěrečným účtem MČ za rok 2011 se zaměřením na příjmy a výdaje v oblasti kultury a sociálních věcí, na zprávě
z kontroly se pracuje.
Zpráva z kulturní komise – Mgr. Kudláková – komise má za sebou

poměrně hektické období organizování Sliveneckých letnic, spoluúčast
na organizaci Dne dětí, který se konal pod hlavičkou OS Pecka a kterého
se zúčastnilo 170 dětí. Dále proběhly akce jako Den bezpečnosti, který
organizovalo OS Gama. Konaly se také různé besedy, za všechny např.
beseda s velvyslancem ČR v Lucembursku nebo beseda s egyptologem,
kterou organizovala slivenecká knihovna, zmínila výstavy v holyňské kapli,
které budou probíhat i celé léto. V nejbližší době nás čeká tradiční Svatojánská pouť v Holyni, na kterou jste tímto zváni. Dále poděkovala všem
sponzorům a všem, kteří se podíleli na jmenovaných akcích.
Zpráva z kontrolního výboru – Ing. Mika – kontrolní výbor se seznámil
s výsledky hospodaření MČ a školy a také se seznámil s výsledky auditu,
který prováděl Magistrát HMP.
Zpráva ze sociální komise – pí Havlíková – komise v současné době
spolupracuje s ﬁnančním výborem.

Elektronizace veřejné správy pokračuje – projekt Základní registry
Dalším z projektů elektronizace veřejné správy je systém základních
registrů, který bude uveden do provozu od 1. 7. 2012 na základě zákon
č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zavedení základních registrů
by mělo občanům zjednodušit komunikaci s úřady, ale i komunikaci mezi
úřady navzájem. Lidé by tak už nemuseli sdělovat různým úřadům stejné
informace – úředníci si je zjistí sami v databázi registrů.
Základní registry budou celkem čtyři:
Registr obyvatel (ROB) – obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu
Registr práv a povinností (RPP) – obsahuje údaje o působnosti orgánů
veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace
o změnách provedených v těchto údajích apod. ; slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech
Registr osob (ROS) – obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve
Registr územní identiﬁkace, adres a nemovitostí (RUIAN) – spravuje
údaje o základních územních a správních prvcích

2 Slivenecký mramor 4 2012

Ne všechny úřady však budou již od 1. 7. 2012 tento způsob komunikace provozovat především z technických důvodů, neboť k tomuto datu
nebudou mít ještě zajištěn zabezpečený přístup k těmto registrům. Bohužel
i tento projekt svým rozsahem nemá v ČR obdoby a podobně jako u datových schránek bude trvat, než začne fungovat v plném rozsahu. Změny ve
fungování veřejné správy se na úřady valí ze všech stran, tak s nimi prosím
mějte trpělivost, oni si to nevymýšlí…
Ing. Simona Strauchová 

Městská část Praha Slivenec
hledá pracovníka na úklid
a údržbu městské části.
Podmínkou je pracovitost,
samostatnost, dobrá fyzická kondice
a zdravotní stav, bezúhonnost a řidičské
oprávnění sk. B.
Nástup dle dohody.

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

Vážení a milí spoluobčané
(a pochopitelně též spoluobčanky),
dovolte, abych Vám opět seznámila s novinkami v naší městské části.
Výstavba kanalizace v současné etapě, hrazené zčásti z Ministerstva
zemědělství, skončila. Přes všechny komplikace se nakonec v řádném termínu podařilo vybudovat vše, co mělo v době přidělení dotace stavební
povolení, a navíc ještě ulici Na Korálově a kus ulice na Kraji. Opraveny jsou
i komunikace, včetně ulice K Váze, kde se na velkou opravu sdružily ﬁnanční prostředky naší městské části, Magistrátu a Pražské plynárenské. Jsme
rádi, že se opravu této ulice podařilo udělat včas (času bylo velmi málo),
kvalitně a dokonce se dvěma stavebními prahy. Navíc se zdařilo z větší části
opravit i vodovod, který byl v havarijním stavu. Chtěla bych za to všem, kdo
se na celé akci podíleli, poděkovat – především Ing. Musilové z našeho úřadu, panu Růžičkovi z odboru dopravy a Ing. Veithové ze stavebního úřadu
ÚMČ Praha 5, panu Štíplovi z ﬁrmy Subterra a panu Krukovi z PVK.
Z větší části je už také hotova pokládka plynu. Plynoﬁkace stále probíhá
Na Habeši, kde skončí až v srpnu.
Co dál? V současné době probíhá výběrové řízení na dostavbu zbylých
částí kanalizace ve Slivenci, tedy v oblasti jihovýchodního Slivence mezi
ulicemi Na Přídole a V Lipkách, dále Za Křížkem, Na Bělici, Na Kraji, ve zbylé
části Habeše, v ulici Vltavínová a U Trpce. Zatím proběhlo otevírání obálek
s nabídkami. Doufám, že se část výstavby podaří zrealizovat ještě letos.
Mám i jednu velmi čerstvou výbornou zprávu: vedení hlavního města
Prahy (konkrétně pan náměstek Richter) uznalo, že je komunikace v Holyni
ve zcela havarijním stavu, a vypíše výběrové řízení na její rekonstrukci. Příští
rok bychom se tedy měli dočkat zbrusu nové pěkné ulice s chodníky a jedna z ostud naší městské části tak deﬁnitivně zmizí. Pak nám ještě zbude
další komunikace v havarijním stavu, a sice ulice U Náhonu. I o její rekonstrukci budeme vehementně usilovat.
Další dobrou zprávou je i to, že v materiálech Rady Hlavního města
Prahy se objevil záměr vybudovat tramvajovou trať Barrandov – Holyně
- Slivenec, a to v letech 2014 – 2015 za pomoci ﬁnančních prostředků
z Evropské unie. Jsou to spolu s tramvají z Divoké Šárky na sídliště Dědina
první tramvajové tratě, které by se měly budovat v novém programovém
období EU. Tady bude nutné samozřejmě zkoordinovat výstavbu tramvaje
s rekonstrukcí ulice u Náhonu.
Z ﬁnančních důvodů se bohužel zastavilo dobudování osvětlení, které
se tak slibně rozjelo v loňském roce. Nyní již má stavební povolení osvětlení v ulici K Cikánce – nezbývá než doufat, že se ho podaří realizovat koncem roku, kdy zpravidla nějaké ﬁnanční prostředky Praze zbývají. Bohužel,
osvětlení na „Prašandě“ mezi Holyní a Barrandovem se zastavilo ještě ve
fázi projektu, což je zvláště nemilé, protože zrovna tam je osvětlení potřeba
jako sůl. Navíc trvalo velmi dlouho, než se podařilo získat souhlasy všech
vlastníků pozemků, a bylo by velká škoda, kdyby všechno toto úsilí přišlo
vniveč. Nicméně nevzdáváme se a věřím, že nakonec se osvětlení v celé
městské části podaří dokončit.
Minulý čtvrtek pozval starosty na jednání ředitel Ropidu Ing. Procházka.
Seznámil nás s Regionálním plánem Pražské integrované dopravy, jehož
hlavním cílem je uspořit ﬁnanční prostředky. Naší městské části se změny dotknou dosti výrazně, protože hlavním prostředkem šetření je zrušit
souběh tramvajových tratí a vedení autobusových linek, což se samozřejmě výrazně dotýká Barrandova. Místo autobusů 246, 247 a 248 by měla
být zavedena linka 120, která pojede z Knížecí přes staré Hlubočepy na
Barrandov a poté do Slivence a Lochkova. Každý druhý spoj pak bude
prodloužen až do Radotína. Pro většinu obyvatel je výhodou, že tato
linka nebude zajíždět k Ateliérům Barrandov, ale jinak hodnotíme cestu
přes Hlubočepy jako pomalou, zdlouhavou a s rizikem čekání před kolejemi, protože se má zároveň modernizovat trať do Rudné tak, aby zvládla
více vlakových spojů. Interval 10 minut zůstane zachován pouze v ranní
špičce, v odpolední má být 15 minut a mimo špičku půl hodiny, což už je
opravdu hodně. Do Holyně bude jezdit linka 230, která bude mít základní

trasu z Ateliérů Barrandov do Klukovic. Každý druhý autobus přitom bude protažen až
do Holyně. Ve špičkách všedního dne pak
bude autobus jezdit až do Stodůlek. Trasa
tohoto autobusu mi přijde dosti kostrbatá,
protože Holyňáci se dostanou na tramvaj až
po průjezdu Slivencem (což je logické) a Klukovicemi, což naopak považuji za poněkud
absurdní. Přímé spojení Holyně s metrem je
zrušeno vůbec. Linku 192 nahrazuje v plné
míře linka 170, která je prodloužena až na
Jižní Město. Tuto změnu hodnotíme kladně.
Na připomínky jsem dostali jen několik dnů,
přesto jsme stihli změny projednat s dopravní komisí. Ropidu jsem poslala
skoro dvě strany připomínek, ale je samozřejmě otázka, jak moc je bude
brát Ropid v úvahu. Náměstek primátora pro dopravu Nosek se vyjádřil, že
by se změny měly spustit k 1. září a případné problémy odladit za pochodu
do konce roku.
A poslední důležitá informace: zastupitelstvo HMP schválilo koncem
května zastavení prací na konceptu územního plánu, a to po velmi dlouhé
a velmi bouřlivé diskusi. Zároveň začaly práce na zpracování nového, tzv.
Metropolitního plánu. Pan náměstek Hudeček nás přijel informovat o tomto
kroku přímo do Slivence a navíc uspořádal i vysvětlující setkání pro všechny
starosty, ale přesto zůstává dosud hodně věcí nevyjasněných – např. nový
plán má pouze 4 barvy, které vymezují základní funkční vymezení ploch.
Není ale jasné, co bude s plochami pro sport, pro veřejnou vybavenost
apod. Odborníci nicméně většinou tento krok kvitují kladně, tak si počkáme,
co nám přinese.
RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka 

Pasování předškoláků na školáky

Rozloučení s deváťáky (deváťáci jsou doprovázeni „svými“ prvňáčky¨)
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Centrum a dešťovka
Jak jsme vás informovali v minulém čísle, během prázdnin by se
měla položit dešťová kanalizace, která odvede dešťovou vodu z areálu školy do návesního rybníka. Tyto práce by měly začít začátkem července a budou dokončeny do zahájení nového školního roku. V sou-

Oprava ulice K Váze
Poměrně velkou akcí, která se podařila zrealizovat za velmi krátkou dobu
jednoho měsíce, byla obnova povrchu v ulici K Váze, na kterou se sdružily
ﬁnanční prostředky naší městské části, Magistrátu a Pražské plynárenské.
Po pokládce plynovodu zde současně pracovala společnost Subterra na
konstrukčních vrstvách komunikace a pracovníci Pražských vodovodů
a kanalizací, kteří vyměňovali veškeré vodovodní přípojky i hydranty. Již
několik občanů nám vytklo, že na komunikaci jsou drobné nerovnosti. Na
vysvětlení tedy uvádím, že se nejednalo o výstavbu nové komunikace,
ale o obnovu původní silnice zničené při výstavbě kanalizace a plynu.

Výstavba plynovodů
Na jaře letošního roku Pražská plynárenská Distribuce, a.s. zahájila poměrně rozsáhlou výstavbu plynovodů. Pokládku plynovodů prováděly dvě ﬁrmy – společnost INKO a Revis. Firma INKO, která pokládala plynovod řízeným podvrtem v ulicích Frančíkova a Na Čisté, práce dokončila již v květnu
a v polovině června tyto řady byly zkolaudovány. Společnost Revis položila
plynovod v ulici K Váze, Na Korálově a K Rozvodně. V současné době pracují na Habeši, kde by do začátku srpna měli být hotovi ve všech ulicích, ve
kterých je již kanalizace. Pokud by někdo měl k výstavbě plynovodů dotaz, je
možné se obrátit na pí Vostřezovou z Pražských plynáren – tel: 602 513 277.

Propustek Na Křenkově
+ přechod Ke Smíchovu
Během uplynulých dvou měsíců se podařilo opravit propustek
v ulici Na Křenkově u restaurace Pyramida. Vzhledem k tomu, jak je
tato ulice frekventovaná (chodci a cyklisté), si jistě většina obyvatel
Slivence všimla, že se oprava povedla a nový propustek mimo to,
že je hezčí a výrazně bezpečnější, má také větší kapacitu. Jako
velké plus se dá brát i obnovená revizní šachta, která byla dlouhá
léta zaasfaltovaná a která bude sloužit ke kontrole a čištění propustku.
Další drobnou stavbou, kterou se nám podařila dokončit, je přechod pro chodce přes ulici Ke Smíchovu u ulice Za Farou. Přechod zmizel při pokládání nového asfaltového povrchu loni v srpnu
a odbor dopravy ÚMČ nám ho nedovolil obnovit na původním místě. Museli jsme požádat o stanovení nového umístění.

Rekonstrukce ulice
K Barrandovu
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Při výběrovém řízení bylo dáno několik bodů, kterých se stavební ﬁrma
musela držet: skladba vozovky, sklon komunikace směrem k poli, výšková
úroveň poklopů kanalizace a snaha o výškové napojení stávajících vjezdů. Vzhledem k tomu, že s výškou kanalizačních poklopů nebylo možné
hýbat a snažili jsme se odvést dešťovou vodu od stávajících nemovitostí,
aby nedocházelo ke stékání dešťových vod z komunikace na pozemky
sousedů, jsou na některých místech centimetrové rozdíly.
Na žádost obyvatel ulice K Váze se zde podařilo postavit i dva stavební
prahy pro zpomalení projíždějících vozidel. Doufám, že obyvatelé ulice
K Váze si konečně zhruba po roce kopání a stavění užijí novou vozovku
bez výkopů a havárií.

Co nového s výstavbou
mateřské školky
S výstavbou nové školky se od minulého čísla Mramoru viditelně pokročilo. Všechny vrstvy základových konstrukcí jsou hotovy a nyní se pracuje na svislých nosných konstrukcích. Ze dvou stran jsou již stěny téměř
dostavěny a po celé ploše se již tyčí nespočet sloupů. Během příštích
týdnů se bude betonovat stropní deska nad 1. nadzemním podlažím a do
konce prázdnin by měly být hotovy i nosné konstrukce 2. nadzemního
podlaží tak, aby se do příchodu zimy celá stavba uzavřela a nepromrzala.

Kanalizace

U všech ulic, ve kterých se v posledních dvou
letech pokládala splašková kanalizace, už
proběhlo kolaudační řízení a nyní se pouze čeká, až vodoprávní úřad Prahy 5 vydá kolaudační rozhodnutí. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a předání podkladů PVK bude moci pracovník PVK spustit přečerpávací
stanice a uvést tuto část kanalizace do provozu. Máme přislíbeno, že se
to snad podaří na přelomu července a srpna. Jakmile bude vydán souhlas
s napojováním, uveřejníme tuto informaci na webových stránkách městské
části, na úřední desce i na vývěskách v obci. V ulicích Dominínská, Meskářova a Granátová je podle Ing. Židlické z PVK možné se již napojit. Po zkolaudování kanalizace vydá PVK souhlas s užíváním kanalizace a majitelé
jednotlivých nemovitostí si po obdržení územního souhlasu od Stavebního
úřadu mohou vybudovat přípojky od hranice pozemků k domům. Jednotlivé kanalizační přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem
a geodetické zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK, který
si přípojku během stavby i zkontroluje. Následně je možné uzavřít s PVK
smlouvu na odvádění splaškových vod.
Pro zbývající část Slivence, která ještě nemá kanalizaci, máme dobrou
zprávu. MHMP – odbor městského investora pokračuje ve výběru zhotovitele. Až bude vybrána ﬁrma, bude už záležet pouze na zastupitelstvu
hlavního města Prahy, kdy uvolní peníze na realizaci. Doufejme, že se
v letošním roce tato poslední etapa alespoň zahájí.
inzerce

Během letošních prázdnin proběhne rekonstrukce další části ulice
K Barrandovu. Tentokrát se bude jednat o úsek mezi křižovatkami
s ulicí Štěpařská a U Náhonu ve směru z centra. Práce budou rozděleny do třech etap. První etapa začne 10. 7. 2012 a bude se jednat
o levou polovinu vozovky v celé délce. Druhá etapa bude následovat od 21. 7. do 31. 7. 2012, kdy se bude opravovat pravá strana
vozovky mimo křižovatku Wassermannova a ÖMV. Poslední etapa
od 1. 8. do 8. 8. 2012 se týká vynechaného úseku mezi křižovatkou Wassermannova a čerpací stanicí ÖMV, při které bude mírně
posunuta i zastávka MHD Smaragdová. Po celou dobu rekonstrukce
bude zastávka Smaragdová v provozu.
stránku připravila Ing. Šárka Musilová 

běhu s touto akcí bude zahájena i další etapa rekonstrukce centra.
Bude se jednat o prostor severně od ulice Ke Smíchovu před areálem
školy. V této etapě dojde i k přesunutí autobusové zastávky směrem z centra a vybudování nového příjezdu ke škole a nemovitostem v tomto prostoru. Všechny práce se nepodaří stihnout v letošním
roce, a proto část prací bude dokončena až v tom příštím.

Školka: pokládka fólie pod základovou deskou v květnu

Na úřadě bylo nutné opravit
fasádu zničenou požárem

Asfaltování ulice K Váze

Ulici K Lochkovu opravila TSK na žádost městské části v červnu

Propustek Na Křenkově

Školka: v červnu již výstavba významně pokročila

Opravená ulice K Váze

Nový přechod u křižovatky s ulicí Za Farou

Výstavba plynu v ulici K Rozvodně

Vandalové ničí zastávky i komunikace

Nově vymalovaná zastávka Za Křížkem

V rybníce letos v nebývalé míře kvákaly žáby

Hřiště v Holyni se dočkalo nové ochranné sítě
Kopretiny na obecní louce

inzerce
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Údržba mobiliáře
a vandalismus
Na údržbu městského mobiliáře věnuje naše MČ značné
prostředky, proto nás mrzí, že vandalismus nám přidělává
nejen mnoho práce navíc, ale hlavně odčerpává ﬁnanční
prostředky, které pak jinde chybí. V těchto dnech probíhá
obnova nátěrů hracích prvků na dětských hřištích v rámci
pravidelné údržby. Současně jsme zahájili obnovu nátěrů
laviček ve Slivenci i v Holyni. Na dětském hřišti v Holyni
jsme museli vyměnit zničenou ochrannou síť. Sprejeři nám
zničili nejen zastávku MHD Opálová, ale škodu způsobili
na dopravních značkách, komunikaci i staničním sloupku
Dopravního podniku. Většinu sprejerských výtvorů jsme
odstranili, zastávku nově vybílili. Zloději vykradli náš sklad
údržby a zcizili nářadí za bezmála 50 tis. Kč. Oba případy jsou v šetření kriminální služby Policie České republiky.
Zloději řádili též na stavbě nové mateřské školky, kde způsobili značnou škodu ﬁrmě Ingbau. Rovněž tento případ
řeší kriminálka.
Jiří Urválek 

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
 dne 30. 7. 2012 od 10,30 do 13,30 hod.
 dne 3. 9. 2012 od 14,30 do 17,00 hod.
 dne 11. 10. 2012 od 8,00 do 11,00 hod.
 dne 6. 11. 2012 od 12,00 do 14,30 hod.
 dne 12. 12. 2012 od 10,30 do 13,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
 zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména
atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
 tiskopisy a informační brožury
Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

Radar ve Slivenci
Jistě drtivá většina řidičů zaznamenala nově instalovaný radar v ulici Ke Smíchovu ve směru na Barrandov. Radar je nastavený na 40
km/h, protože celý Slivenec je v zóně omezené rychlosti právě na tuto hodnotu. Měření bylo spuštěno v úterý 3. dubna, a tak jsme mohli
analyzovat data za měsíce duben a květen.
Nejzajímavější údaje:
Měsíčně ulicí Ke Smíchovu projede směrem na Barrandov cca 35 tis. vozidel. Jak
ukazují grafy, většina řidičů předepsanou
rychlost dodržuje, ale jsou zde i „závodníci“
testující zřejmě rozsah měření radaru. Jinak
si nelze vysvětlit excesy v podobě rychlosti přes 100 km/h, v červnu dokonce plných
120 km/h, a to okolo 21. hodiny! V obydlené
zástavbě je nutné takovou rychlost hodnotit
jednoznačně jako hazard s vlastním životem
a životy ostatních. V grafu jsou počty vozidel za měsíc květen v závislosti na rychlosti.
Nejvyšší provoz na této komunikaci je mezi 6
a 8 hodinou ranní, kdy ulicí projede v průměru
135 vozidel za hodinu, za jeden pracovní den
cca 1400 vozidel.
Jiří Urválek 

Otázky a odpovědi
 Provozovatelé fekálních vozů nám říkali, že už nesmí jez-

dit do Lahovic a že nám tedy nebudou moci brát splašky. Co
máme jako občané dělat?
Koncem května uzavřela PVK výpustní místo v Lahovicích, a to
z důvodů ﬁnančních (čištění vycházelo extrémně draho, protože tam mají
výtlak) i provozních – místo nebylo monitorováno a často se zde vypouštěly vody znečištěné průmyslovými kontaminanty, které pak ohrožovaly
i provoz ústřední čistírny v Troji. Provozovatelé fekálů nyní mají jen dvě
možnosti, kam splašky vozit: do Ruzyně (Karlovarská) nebo do Kunratic (u Kunratické spojky), kde jsou vybudována moderní výpustní místa.
Bohužel obě tyto lokality jsou od nás značně daleko, proto se občanům
vyvážení jímek dále prodraží. Doufejme, že se podaří co nejdříve dobudovat kanalizaci a tohoto problému se zbavit.
 Je pravda, že k nám už nebudou jezdit autobusy MHD? Jak
se dostaneme do práce?

Autobusy MHD k nám budou samozřejmě jezdit i nadále, jen budou
mít jiná čísla. Do Slivence bude jezdit autobus 120 z autobusového
nádraží Na Knížecí. Pojede kolem Úřadu důchodového zabezpečení,
starými Hlubočepy na Barrandov a pak po své běžné trase, na kterou
jste zvyklí, tj. do Slivence, Lochkovu a každý druhý i do Radotína. Obyvatelé Holyně to budou mít složitější, protože k nim bude jezdit autobus
230 s konečnou u Filmových ateliéru Barrandov, takže při cestě do města
budou muset na Barrandově přesedat. Na druhou stranu pojede z Holyně přes Slivenec autobus 230 na konečnou do Stodůlek, a to ve špičkách
pracovního dne.
 Slyšela jsem, že bude zrušen autobus 192. Štve mě to, protože jsem kvůli dobrému autobusovému spojení dala dceru na
Gymnázium Budějovická…
Autobus 192 bude zrušen, ale nahradí ho autobus 170, který pojede na
Budějovickou a pak až na Jižní Město. Bude to jeden z „metrobusů“, tedy
páteřních autobusů, které budou křižovat v dlouhých trasách Prahu.
Jana Plamínková 
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ŠKOLA, ŠKOLKA

Prázdniny jsou sice na spadnutí, ale ve škole se toho
pořád děje víc než dost...
Ačkoli jsou prázdniny na spadnutí, tak ve slivenecké škole rozhodně
„na prázdninách“ nejsme a neustále podnikáme spoustu akcí.
HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Ve čtvrtek 3. 5. se žáci z našeho zdravotnického kroužku zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Do soutěže jsme vyslali v mladší kategorii 3 družstva a ve starší kategorii družstvo jedno. Děti si musely poradit
s nejrůznějšími poraněními – od lehkých odřenin, přes krvácení, otevřené
zlomeniny až po bezvědomí či zástavy dechu a tepu. Naši žáci získali dvě
1. místa a dvě 2. místa. Vítězové také postoupili do krajského kola, které
se konalo 24. 5. V krajském kole ošetřovaly mladší děti například člověka
v bezvědomí, střep v noze a poraněného cyklistu po pádu z kola. Starší
žáci ošetřovali např. krvácení z krční tepny a krvácení z břicha.
V úterý 15. 5. proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se letos poprvé zúčastnili i naši žáci. Všichni absolvovali test
znalostí dopravních předpisů, jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti
a praktické ošetření namaskovaných poranění. Ačkoli se naši žáci oproti
jiným školám neúčastnili výuky na dopravním hřišti, dopadli velmi dobře.
W. Kratochvílová, D. Plamínková, J. Macourek a J. Sigan, kteří soutěžili za
starší žáky, svoji kategorii vyhráli a postoupili tak do krajského kola. Jako
jednotlivec tuto kategorii vyhrál Jakub Sigan. V mladší kategorii zvítězila
Eliška Přibyslavská.
Den dětí jsme oslavili sportovně, a to první sliveneckou olympiádou,
kde děti soutěžily ve družstvech podle tříd a plnily netradiční soutěžní disciplíny. U řady dětí se nám podařilo probudit soutěživého ducha a celá
akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. První místo v této soutěži
obsadila 3. třída, druhé místo 6. třída a na třetím místě se umístila 2.A.
Nutno podotknout, že nám nešlo pouze o sportovní aktivity, ale o utužení
třídního kolektivu a vzájemné tolerance.
DEN BEZPEČNOSTI
Ve středu 6. 6. jsme ve spolupráci s Českým červeným křížem Prahy
1, Městskou policií Praha, Promotýmem, Unií rodičů a OS Gama připravili Den bezpečnosti. Pro děti bylo připraveno celkem 18 stanovišť, která
byla zaměřena nejen na bezpečné chování v dopravě, ale měla dětem
před blížícími se prázdninami připomenout i další nebezpečí, která na ně
mohou číhat.
Děti si tak vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti, vyplnily dopravní testy,
vyzkoušely si své znalosti dopravních značek, absolvovaly jízdy zručnosti
na kolech nebo koloběžkách, seznámily se s různými reﬂexními materiály
a shlédly názornou ukázku „neviditelnosti a viditelnosti“ cyklisty v noci,
nebo se seznámily se správným vybavením kola
Několik stanovišť bylo určeno i pro pozvané mateřské školy z okolí
a všechna stanoviště si mohli projít i další zájemci z řad veřejnosti. Pro
mateřské školy bylo vyhrazeno i samostatné malé dopravní hřiště. Tohoto
programu využila MŠ Radotín, MŠ Slivenec a MŠ Sluníčko.
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE DEVÁŤÁKŮ
Žáci 9. ročníku zpracovávali v průběhu posledních tří měsíců školního
roku závěrečné seminární práce. Témata si deváťáci mohli vybrat z nabídek, které učitelé II. stupně připravili s přihlédnutím k zvolené budoucí
profesi žáků. Byly tak vytvořeny pěkné práce s názvy: „Pravice a levice
v ekonomii“; „Staré obchodní stezky“; „Výroba čokolády“; „Automobilový design“; „Biopotraviny“; „Kresba – malba“ apod. Kromě prací si žáci
připravili elektronické prezentace a před komisí pak svoje práce obhajovali. Jeden výtisk každé práce je umístěn ve školní knihovně, jeden výtisk
si odnesli žáci jako vzpomínku na naši školu. Každému, kdo svoji práci
obhájil, bude věnován pamětní list na slavnostním rozloučení s žáky 9. tří-
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Mladí zdravotníci

dy dne 29. 6. na nádvoří školy. Paní starostka se s žáky našeho 9. ročníku
rozloučila již 20. 6., a to v přítomnosti prvňáčků, kteří „své“ deváťáky na
městský úřad doprovodili (viz foto na str. 3).
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Odpoledne 20. 6. se v naší mateřské škole zúčastnili rodiče slavnostního pasování předškoláků na školáky. Paní učitelky připravily velkou
zahradní slavnost a předaly dětem jako vzpomínku na mateřskou školu
pamětní listy a „první aktovku“ s pohádkovým slabikářem (viz foto na
str. 3).
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V pátek 22. 6. se chystá druhý stupeň společně se čtvrtou a pátou třídou na školu v přírodě. Moc se těšíme na to, jak konec školního roku
spolu zakončíme. První stupeň tentokrát absolvoval školu v přírodě zvlášť
a vyrazil o deset dní dříve do Teplic nad Metují.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
Za děti i školu přejeme všem pohodové léto plné slunečních paprsků,
tepla, zábavy a žádných starostí a těšíme se s Vámi na shledanou 3. září
2012. Pro ty z vás, kteří se chtějí podrobněji seznámit s organizací nového školního roku, připravujeme informace na webových stránkách školy
www.skolaslivenec.cz. Informace jsou postupně zveřejňovány již v průběhu těchto dní.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Praha – Slivenec 
Den bezpečnosti v areálu ﬁrmy SSI Schäfer

Školní klub hledá dobrovolníka
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec by ráda v následujícím školním roce otevřela školní klub. Bude určen dětem, které se
věkově nedostanou do školní družiny, potřebují počkat ve škole na kroužek

nebo chtějí smysluplně využít volný čas. Hledáme dobrovolníka na střídání pro jeden den v týdnu (možno i na MD). Zaučíme.
Info hana.morstein@seznam.cz www.unierodicu.webnode.cz
Hanka Morsteinová, předsedkyně Unie rodičů 

3. MS Slivenec při OS ČČK Praha 1
Vyvrcholením celoroční činnosti zdravotnického kroužku, který již několik let pracuje ve spolupráci s naší místní skupinou na slivenecké základní
škole, byla i letos soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Jako každým rokem
čekalo v této soutěži děti několik stanovišť s nejrůznějšími poraněními.
Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích a postupně se probojovaly až
k účasti v republikovém kole soutěže, které letos proběhlo v Blansku. Během
soutěže si musely poradit s nejrůznějšími namaskovanými poraněními. Od
lehkých odřenin, přes zavřené i otevřené zlomeniny, střep zaražený v noze,
poranění páteře, bezvědomí, až po krvácení z krční tepny, infarkt, záchranu
utonulého nebo resuscitaci po zástavě životních funkcí.
Naše děti také pomáhaly jako ﬁguranti na soutěži Hlídek mladých zdravotníků a při zajištění stanoviště s první pomocí na oblastním a krajském
kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. I letos jsme se aktivně zapojili do
celorepublikové charitativní sbírky Český den proti rakovině známé jako tzv.
Květinový den. Ve středu 6. 6. proběhl ve slivenecké škole Den bezpečnosti. Naše místní skupina zde zajišťovala dvě stanoviště s první pomocí, kde
se děti prakticky seznámily se základy resuscitace a vyzkoušely si ošetření různých poranění. Pro tento den zapůjčil náš oblastní spolek na zajištění
dalších stanovišť kolečkové křeslo a slepecké hole. Děti tak měly možnost

si alespoň trochu vyzkoušet, jak těžké to mají lidé se zrakovým
a tělesným postižením. Tato stanoviště je hlavně měla varovat
před možnými následky úrazů.
Ve středu 20. 6. se naše děti zúčastnily preventivně bezpečnostní akce
na benzínce Shell, kde si vzájemně se zaměstnanci stanice vyměnily zkušenosti. Děti pomáhaly učit základy první pomoci a samy se seznámily s provozem na čerpací stanici a nebezpečnými situacemi, které na ní
mohou vzniknout. V současné době vrcholí přípravy na letní dětský tábor,
který pořádá OS ČČK Praha 1 a modelářský kroužek naší místní skupiny se
chystá na další podzimní výstavu.
PeS 

První ročník překážkového běhu
Bezpečnostní akce na benzínce

NOVÝ OBCHOD
PRIMAWINE SHOP VE SLIVENCI!

inzerce

Nejmenší sportovci se sešli na prvním ročníku překážkového běhu,
který se konal 27. května u fotbalového hřiště. Celkem se běželo v pěti
věkových kategoriích (namísto naplánovaných čtyř kategorií). Svoje
atletické nadání zkusilo 26 dětí. Drobná odměna a pamětní kartička od
OS GAMA byla připravena pro každého, vítězové navíc obdrželi diplom
a medaile.
Hanka Morsteinová 

Otevřeli jsme pro Vás speciální obchůdek, ve kterém najdete široký výběr
kvalitních vín z Moravy i ze zahraničí. Čerstvé sýry, BIO olivy, olivové
oleje, vinné octy, čaje, kávu, koření, francouzské paštiky, těstoviny, paté,
čokoládu, hořčice, kapary, mandle a jiné dobroty.

Přijďte ochutnat delikatesy nejen k vínu, těšíme se na Vás!
Kontakt: Ke Smíchovu 96, Praha 5-Slivenec,
tel.: +420 739 524 100, www.primawineshop.cz, e-mail: info@primawine.cz
Otevřeno: Pondělí až pátek 10:00–20:00,
Sobota 14:00–19:00 Neděle zavřeno

Děkujeme za solidaritu všem přátelům Slivence, kteří se rozhodli ﬁnančně podpořit opravu staré propadlé studny před historickou budovou ZŠ Slivenec. Celková hodnota opravy studny byla vyčíslena na cca 30 000 Kč.
Dosud bylo vybráno 21.900,- Kč. Děkujeme: ﬁrmě Inova - p. Milanu Krátkému, Pilatranz - p. Pavlu Dvořákovi, ﬁrmě Staviso - p. Jaroslavu
Janáčkovi, manželům Františkovi a Janě Haškovým, p. Barboře Hrubešové, p. Janu Trávníčkovi , Barborce Fučíkové, Richardovi Morsteinovi, rodině
Pekárkových. Chybí 8.100 Kč. Pokud máte možnost, prosíme, podpořte
nás. Jako poděkování budou sponzoři opravy uvedeny na štítku nové studny. Dary lze posílat na Unii rodičů 2300212565/2010 - transparentní účet,
nebo přímo ZŠ Slivenec, kontakt : zs.slivenec@seznam.cz
Více zde: http://unierodicu.webnode.cz/pomoc-na-opravu-studny/
Hanka Morsteinová 

Starší žena hledá dlouhodobý
pronájem ve Slivenci a okolí

inzerce

Školní studna

1+k.k. (1+1), samostatný vchod, balkón, terasa
nebo možnost používat část zahrady.
Mám zájem pouze o stabilní bydlení na příštích
několik let.
Kontaktní telefon: 736533947
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Karel Hynek Mácha
Malá divadelní společnost Kostým (divadlo jednoho herce) po roční pauze opět vystupovala ve
Slivenci. 10. května jsme měli možnost shlédnout
hudební monodrama Karel Hynek Mácha – Mág.
Autorkou scénáře a režisérkou byla paní Květa Drahokoupilová, v roli K. H. Máchy vystoupil Ing. Michal
Boška. Na scéně jsme sledovali poslední dny složitého životního příběhu muže, který ještě dnes patří
k nejpozoruhodnějším českým básníkům. Herecký
výkon pana Bošky byl obdivuhodný a prostě skvělý.
Po celou dobu 80ti minut udržel pozornost publika,
recitoval, zpíval a hrál. Předvedl nám Máchu něžného, milujícího, citového vyděrače, vzteklouna, žárlivce, nepochopeného nešťastného muže, ale hlavně
- kouzelníka české řeči.
Irena Krejčová, knihovnice 

Představení o K.H. Máchovi

Beseda s velvyslancem
Ing. Vítem Korseltem
Pozvání na besedu do zasedací místnosti úřadu městské části přijal současný velvyslanec v Lucembursku Vít Korselt. Beseda proběhla ve velmi přátelském
duchu. Posluchači měli možnost nahlédnout do zákulisí diplomacie, dozvědět se
mnohé o práci protokolu ministerstva zahraničních věcí, o fungování české ambasády v zahraničí či o vzniku současné evropské měny. Mohli také slyšet mnohé
zajímavosti o Lucembursku, jeho historii i současnosti, kdy je jeho hlavní město
sídlem mnoha evropských institucí. Součástí besedy bylo promítání a ochutnávka
bílých moselských vín. V závěru večera se dostalo i na četné dotazy návštěvníků.
Lenka Kudláková 

„Simi zumba“ bude
přes léto v Holyni
Přes léto je zavřená tělocvična ve škole, kde
probíhaly oblíbené hodiny zumby s cvičitelkou
Simonou. Abyste o hodiny nepřišly, bude během
léta fungovat cvičení zumby v Holyni, a to od 17.
7. vždy v úterý a čtvrtek a podle zájmu i v neděli od 18:50 do 19:50 v restauraci u Knotků, nám.
Pod Lípou, v tanečním sálku s podiem.
Více na simi-zumba.cz

Výstavy v kapli
sv. Jana Křtitele v Holyni
Květnová výstava barevných fotograﬁí slivenecké cestovatelky Heleny Katzlingerové z toulek po Provence, sladkém koutu Francie, mohla příjemně naladit návštěvníky na nadcházející letní dovolenou. Citlivé snímky krajiny s levandulovými poli,
fotograﬁe někdejšího papežského města Avignon či památného Arles, přístavního
města Marseille, obrázky středověkých klášterů, portréty prodavačů oliv, záběry
vinic, hor a moře pohladily a potěšily.
Červnová výstava graﬁka Pavla Piekara „Duchovní prostory“ tematicky koresponduje se Svatojánskou poutí v Holyni. V jedenácti barevných soutiscích tu autor,
původním povoláním architekt, představuje svůj pohled na sakrální interiéry. Autorovou inspirací byly nejen interiéry a exteriéry v Čechách, Chorvatsku a v Itálii, ale také
možnost být svědkem restaurátorského průzkumu Schwarzenberského paláce,
jehož je správcem, a být tak spoluúčasten odkrývání jednotlivých vrstev renesančních fresek. Stejně tak bychom mohli rozkrýt i autorovy linority. Lenka Kudláková 
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Společenská kronika
Svá kulatá a významná jubilea
v měsíci červenci a srpnu oslaví
tito naši občané a občanky:
červenec 2012
pan František Kadlec
pan Bohuslav Kozák
paní Anna Eiseltová
paní Věra Vráblíková
paní Věra Fischerová

srpen 2012
paní Ludmila Tomšů
pan Petr Tyapus
paní Běluše Haladová
paní Miloslava Janovská
paní Ludmila Kalábová
paní Ludmila Hojerová
pan Antonín Uxa
Přejeme hodně štěstí, pohody
a hlavně zdraví do dalších let.

Slivenecké letnice pošesté
pokračování ze str. 1
Sobotní odpoledne se neslo v duchu dětských písní a tanců, které předvedly
Trnečky (slivenecký folklorní soubor), divadelních dílen pro děti a pohádkového představení Jakuba Folvarčného v přilehlém Klubu Švestka. V 17:00 byl
pak odstartován hudební maraton ve stylu word music (skvělí Allstar Refjúdží Band), ska (plzeňský Basta Fidel a českobritští The Chancers), folkrocku
(B.U.R. A. N.A. Orchestr ze Znojma), energických afrických a indonéských
bubnů s působivou ﬁre show (bubeníci ze souboru Pararingapatam) a reggae
(legendární kapela Švihadlo). Věřím, že především mládež si druhý den Letnic
řádně užila. Jedinou pihou na kráse festivalu bylo nedodržení času zvukových
zkoušek sobotního večera, který se tak natáhl více, než by si možná i ti nejzarytější příznivci dobré muziky přáli. Závěrečné poděkování patří všem sponzorům, kteří festival podpořili. Ať žijí Letnice 2013!
Lenka Kudláková 

Divadelní dílna pro děti

Vystoupení tanečního souboru Trnečky

Děti a ska kapela Basta Fidel

Vystoupení Trneček sledovalo publikum s obrovským zájmem

Diváci kapely The Chancers

Na bubeníky z Pararingapatam a jejich ohnivou show čekali návštěvníci s napětím

All Star Reﬂjúdží Band nadchli svoiu energií

Závěrečná tečka festivalu: Švihadlo

Na přednášce prof. Bárty bylo zcela plno

Ranní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele

Pěvecký sbor Ensemble Guillaume

Na pouti nechyběla nafukovací skluzavka

Pouť v Holyni

Pohádka O perníkové chaloupce

 Starověký EGYPT – proč zanikají civilizace?
12. června 2012 uspořádala Veřejná knihovna ve Slivenci
besedu s egyptologem prof. Miroslavem Bártou, který se věnuje
(mimo jiné) studiu vzestupu a pádu civilizací. Přednáška profesora Bárty vycházela z mnohaleté práce Českého egyptologického
ústavu. Na základě podrobného výzkumu staroegyptské a starosúdánské civilizace nám ukázal, jak civilizace vznikají, vyvíjejí
se, dosahují vrcholu, zanikají a procházejí proměnou. „Z těchto
poznatků lze vyvodit důležitý závěr – vývoje složitých civilizací
jsou srovnatelné. Pro naši společnost se dá najít spousta paralel v dřívějších systémech. Když nějaká komplexní společnost

kolabuje, mohou za to většinou vnitřní a dlouhodobé důvody.
„Co civilizaci přivede na vrchol, to ji dostane do velké krize,“
popisuje prof. M. Bárta.
Výsledky studií mohou být pro nás zdrojem poučení, inspirací
i pomoci v současnosti a budoucnosti.
Pokud se chcete o tématu dozvědět víc, nahlédněte do publikace Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur – Minulost,
současnost a budoucnost komplexních společností (Academia
Praha 2011) - kniha je k zapůjčení ve slivenecké knihovně.
Irena Krejčová, knihovnice 

Svatojánská pouť v Holyni
V sobotu 23. 6., v předvečer oslav narození předchůdce Ježíše Krista,
se v Holyni, v kapli sv. Jana Křtitele a jejím okolí, konala svatojánská pouť,
jejíž novodobá tradice navázala na tradici každoročních prvorepublikových
poutí. V dopoledních hodinách se v kapli sešli poutníci k bohoslužbě. Mši
svatou sloužil farář Zdeněk Skalický, písmo svaté četla paní Jana Novotná
ze Slivence a paní Anna Kotová z Holyně.
V odpoledních hodinách se při vernisáži graﬁk Pavla Piekara kaple zcela zaplnila. Úvodní slovo pronesl farář Zdeněk Skalický a autor výstavy.
Oba připomněli odkaz Jana Křtitele, který, dle biblických záznamů, u řeky
Jordánu kázal brzký příchod Božího království a křtil ty, které obrátil na

víru. Než začal Kristus konat svůj učitelský úřad, nechal se rovněž od Jana
pokřtít; Jan nad jeho hlavou spatřil otevřená nebesa a Ducha svatého
sestupujícího v podobě holubice. Jak připomněl v úvodním slovu autor
výstavy, Jan Křtitel je patronem teologů, úředníků, notářů a spisovatelů,
jeho atributy jsou kniha či svitek, orel, had, hrob.
Po úvodních slovech zazněly v kapli vznešené tóny skladeb raného
baroka v podání smíšeného pěveckého sboru Ensemble Guillaume pod
vedením Lukáše Vendla. Po zdařilé vernisáži se sešly v parčíku před kaplí
děti, aby shlédly pohádku O perníkové chaloupce, kterou přivezl do Holyně Jan Vaněk s Českým loutkovým divadlem Praha.

AFK Slivenec: Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2011/2012
Konec června je neodmyslitelně spojen s koncem školního roku a začátkem prázdnin. Jinak tomu není ani v našem klubu AFK Slivenec. Rozdíl je
jen v tom, že fotbalové prázdniny mají všichni hráči, tedy muži, dorostenci,
žáci i hráči přípravek. Ohlédněme se proto za právě dohranou fotbalovou
sezónou 2011/2012.
A-TÝM MUŽŮ:
Naše „áčko“ nenavázalo na předchozí úspěšnou sezónu, kdy obsadilo
pěkné 3. místo. Letos bojovalo jen v dolní polovině tabulky. Už slabší podzim
naznačil, že to tentokrát nebude žádná krasojízda, ale boj o každý bod do
tabulky. Bojovnost se sice hráčům většinou nedala upřít, ale chybějící pohoda a správná fotbalová drzost dělala z našeho výběru pouze průměrný tým
1.A třídy. Právě sebevědomí hráčů často rozhoduje o tom, zda tým soupeře
porazí či nikoliv. Časté prohry o jednu branku (celkem 9x) však braly našemu týmu sebejistotu a radost z fotbalu. Probuzení přišlo až v samém závěru sezóny, kdy už měli hráči takřka jistou záchranu v soutěži a tím pádem
i pohoda uvnitř týmu byla větší. Z posledních pěti utkání dokázal náš tým 4x
vyhrát a aspoň částečně svým příznivcům zlepšil náladu. Konečné umístění
jistě není takové, jak se před začátkem sezóny čekalo, ale buďme rádi i za
deváté místo (ze 14 účastníků soutěže). Vždyť letos byla sestupová matematika ve všech soutěžích hodně zamotaná a některé týmy snad doteď nevědí,
co budou příští sezónu hrát.
Ještě doplním, že nejlepším hráčem sezóny byl Petr Novák, kapitán týmu
a zároveň jeho nejlepší střelec s 25 góly (v mistrovských utkáních). Letní příprava hráčům začíná 17. 7., dlouhého odpočinku si tak neužijí, ale trénovat
se musí, aby se umístění týmu v příští sezóně zlepšilo.
B-TÝM MUŽŮ:
Rezervní tým, hrající 2. třídu, je poskládaný ze zkušených hráčů, ale i mladých nadějí oddílu. Takřka každoročně bojuje „béčko“ o záchranu v soutěži a zatím bylo vždy úspěšné. Cíl v podobě záchrany byl nakonec splněn
i letos, kdy B-tým obsadil desáté místo v tabulce. Hráči se tak mohou těšit
na další sezónu v pořád ještě slušné soutěži. Příští sezóna bude navíc pro
rezervní tým zlomová, protože většina hráčů z končícího dorostu se posune
právě do tohoto týmu. Věříme proto, že B-tým bude po delší době opravdu
silný a bude bojovat v první polovině tabulky. Vše záleží na dorostencích,
jestli budou chtít vyhrávat nebo jim bude stačit jen si zahrát. Fotbalovou kva-

litu totiž řada z nich má, ale přístup k tréninkům je už horší. Ti poctivější určitě
dostanou šanci hrát i v A-týmu, ale musí trenéry nejdříve přesvědčit, že to
s fotbalem myslí vážně a že umí zabojovat, když je třeba.
DOROST:
Nadějí každého klubu jsou jeho dorostenci a moc bych si přál, aby to
platilo i u nás. Hráči, kteří ještě loni bojovali o postup do vyšší soutěže, však
letos nenaplnili očekávání a obsadili až šesté místo. Nejde sice o nikterak tragické umístění, ale spíše jde o to, že dorostenci měli na mnohem víc. Svým
současným přístupem k fotbalu se však nemohou rovnat ani svým mladším spoluhráčům z žáků. Jaká škoda a jaký rozdíl oproti minulé sezóně. Jak
již bylo dříve řečeno, hráči dorostu se od příští sezóny posouvají do mužů
a u fotbalu tak patrně zůstanou jen ti poctivější. Věřím, že jich v našem klubu
zůstane většina a zapojí se do přípravy, která je společná pro A-tým, B-tým
i dorostence a začíná zmíněného 17.7.!
ŽÁCI:
Možná největší překvapení sezóny, to jsou naši mladší žáci. Poctivě
trénují a ačkoliv občas také mají své slabší dny, tak již umí hrát pohledný
fotbal. V sezóně vybojovali kluci stejně bodů jako čtvrtá Aritma, což je nejlepší umístění ze všech týmů AFK. Krom mistrovských utkání odehráli žáci
řadu přátelských a turnajových zápasů, což jim v nabírání zkušeností velice
pomohlo. Velkou zásluhu na postupném zlepšování žáků mají hlavně jejich
trenéři (Kácovský, Heráň), pro které je fotbal radostí i starostí a hlavně nedílnou součástí života. Jen je škoda, že po Slivenci a Holyni nechodí více takových fotbalových nadšenců, kteří by obětovali svůj čas ve prospěch dětí. Za
každého dalšího bychom totiž byli moc a moc rádi.
V příští sezóně se skoro všichni hráči posunou do starších žáků a budou
tak hrát již na celé fotbalové hřiště. Přechod na větší hřiště jistě nebude snadný, ale polovina hřiště už pro hráče přeci jen začínala být malá. Na žáky tak
čeká konečně opravdový velký fotbal a na novou sezónu začnou trénovat již
v první polovině srpna. Kdo tedy bude v Praze, ať nezapomene na tréninky!
PŘÍPRAVKA:
Na podzim u nás hrál pouze jeden tým a to mladší přípravka (ročníky 2003
a ml.). S lepším počasím na jaře přišel i větší zájem o fotbal a proto jsme
založili kategorii předpřípravka, pro ročníky 2005 a mladší. Starší borci hrají
mistrovské zápasy a mladší hráči přáteláčky, ale bavit se o výsledcích neboX x x
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umístění v této kategorii nemá smysl. Důležité je, že kluky fotbal baví a my
jsme rádi, že se na tréninky a zápasy těší. Cílem je zde dostat do dětí radost
z pohybu, naučit je zároveň disciplíně a slušnému chování vůči spoluhráčům
i soupeřům. Pořád totiž jde jen o hru a bez soupeřů není hry ani výher.
Pohyb, slušné chování, disciplína a přátelství na celý život, to je neocenitelný základ do života, který fotbal hráčům nabízí. Bohužel ačkoliv je ve Slivenci a v Holyni mnoho dětí, tak zatím jen málokteré chodí na fotbal. Nejjednodušší a také nejlevnější cesta ke sportu tedy stále zůstává využívána spíše
okrajově. Škoda, ale věřím, že se to změní už od příští sezóny. Nově příchozí
si budou moci vybrat mezi starší přípravkou (ročníky 2002 a 2003), mladší

přípravkou (2004 a 2005) a předpřípravkou (2006 a 2007). Těším se tedy, že
přivedete své děti a vnoučky na naše hřiště a utvoříme skvělou partu přátel
tak, jak je tomu u nás zvykem. Trénovat začneme už v průběhu srpna!
Na závěr bych chtěl poděkovat příznivcům našeho klubu AFK Slivenec.
Všem štědrým sponzorům, věrným divákům, báječným rodičům, naší úžasné paní starostce, trpělivým trenérům a obětavému vedení oddílu, protože
bez Vás by to prostě nešlo. Přeji Vám parádní prázdniny a těším se na společné zážitky v nové sezóně 2012/2013!
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.slivenec.7x.cz
nebo na tel. čísle: 723 420 275.
Jaroslav Sedlický, trenér mládeže 

A tým v zápase s Kopaninou

Předpřípravka

Vítězný zápas A týmu s Cholupicemi

Mladší přípravka

Dětský den byl na téma safari

Jedna z disciplín: běh s cedníkem

Děti se na dětském dni opravdu vyřádily

Malí návštěvníci plnili nejrůznější úkoly

Slivenecký klub Švestka, www.klubsvestka.cz
Během třetího červnového týdne se v Klubu Švestka uzavřelo druhé pololetí
a tím i celý první rok klubové činnosti. Je za námi více než deset měsíců
tvůrčí práce, nově nabyté zkušenosti, nová přátelství, nové výzvy. Věříme,
že všechno naše snažení má smysl a švestkové místo pro setkávání nabízí
příjemnou atmosféru a kreativní prostředí, v němž se můžeme něco naučit a pobavit se – ať jsme jakéhokoli věku. To, že je nám ve Švestce dobře, svědčí o toleranci, ochotě přidat něco ze sebe nad rámec povinností
i o týmové spolupráci. Děkujeme proto mnohokrát všem lektorům za švestkové nasazení, dárcům, sponzorům a příznivcům za podporu a těm, kteří
naše kurzy navštěvovali, za hezké chvíle v jejich přítomnosti.
Na švestkové dveře klepou prázdniny a realizační tým v podobě Lenky,
Edity, Veroniky a Dorky přeje krásné prázdniny a těší se po prázdninách na shledanou.
V červnu vydal realizační tým Švestky druhé číslo klubového občasníku
„Povidla“, ze kterého vyjímáme:
ŠVESTKA V ČÍSLECH
V druhém pololetí bylo otevřeno 39 kurzů (z toho 10 realizuje Rodinné
centrum Pecka). Plně obsazených je 11 kurzů. Švestková parta pro druhé
pololetí představuje číslo 22. Z toho v bezprostředním kontaktu s dětmi je
20 lektorů - 12 žen a 8 mužů. Do kurzů Klubu je přihlášeno více než 200
účastníků. Přesuny v kurzech jsme zaznamenali na začátku pololetí (objevilo se několik odpadlíků, ale přihlásili se i noví zájemci). Někteří využívají
i jednorázových vstupů.
ŠVESTKOVÉ OBDOBÍ KLIDU
Bude jen zdánlivé. Na letní měsíce jsou naplánovány stavební práce. Doufáme, že po zateplení obou půd nám ve Švestce nebude v zimě tolik chladno
a v létě tak horko. Městská část by tak měla výrazně ušetřit na energiích.
VÝZNAMNÁ ŠVESTKOVÁ DATA
7. 9. 14:00 – 17:00 Švestkobraní (Den otevřených dveří – I. termín zápisu
do kroužků)
8. 9. 16:00 – 20:00 II. termín zápisu (v průběhu Sliveneckého burčáku)
11. 9. 19:00 – 20:00 III. termín zápisu
CO NOVÉHO OD ZÁŘÍ
Přípravka
Kromě již zavedených kroužků pro děti a kurzů pro dospělé je pro školní rok
2012/13 plánováno nabídnout tyto novinky: pohybové a taneční kroužky
pro nejmenší, břišní tance, jóga a powerjóga pro dospělé, rozšíření nabídky
sportovních her, přípravný kroužek pro budoucí prvňáčky, angličtina a španělština pro pokročilé i pro začátečníky a možné další jazykové kurzy, individuální výuka ﬂétny, klub deskových her ….
VÍTE, ŽE
- Rychlí Špunti jsou rychlejší než vítr, na jaře se nadšeně přesunuli z tělocvičny na hřiště a je jich už tolik, že se v září bude otevírat kroužek Rychlí
Špunti II.

- Obecní divadýlko Knoﬂík připravuje cestovatelské příběhy.
- V březnu se uskutečnila logopedická přednáška o prevenci řečových poruch u dětí a od dubna je možné v klubovně
Klubu Švestka (přízemí ÚMČ) navštívit poradnu logopedky A.
Krenželokové.
- Tóny klarinetu, kytary i píšťalek se zatím ozývají ze Švestky trochu nesměle.
Těšíme se, že v příštím roce nám malí muzikanti předvedou, co se naučili.
- Malí kutilové vyráběli většinou ze dřeva. Řezali, lepili, zatloukali. Zkusili práci s plechem, ytongem, porcelánem, modelínou, sádrou, drátem, i s přírodninami. Ze všech výrobků měli ohromnou radost.
- Z lekcí španělštiny bývá slyšet zpěv a veselí. Nyní je to slavná Guantanamera. Závěr pololetí je ve znamení velké ﬁesty s gastronomickým překvapeními španělské kuchyně.
- Nejmenší divadélko Karkulka se vydalo na Velkou cestu, kterou vymysleli
a odstartovali Adámek a Honzík. Cestou potkali krásné červené BMW, raketu i robota. To, co na své pouti objevili, Karkulíni předvedli poslední květnový
týden na hodině rodičům.
- Malé Meluzíny zahrály klasickou pohádku O Sněhurce a zvládly to mimořádně báječně, a to i se 6ti trpaslíky, protože ten nejstarší si vybral řádnou
dovolenou a odletěl na Hawai.
- Poslední konverzační hodiny s Jackem proběhly v hravém duchu. Hra
Who is who? měla úspěch.
- V hodinách Montessori školičky se děti staly pro několik odpolední planetkami naší sluneční soustavy, obíhaly kolem slunce a hodně se bavily
i naučily.
- Turisté ze Špagety podnikli dobrodružnou výpravu do skal a jeskyní v Prokopském údolí. Objevili nová území a chystají se zakončit pololetí opékáním
buřtů.
- Studentky z kurzu angličtiny s hlídáním dětí přežily ve zdraví dvě lekce
i bez hlídání (maminky na mateřské dovolené něco vydrží!).
- Stále oblíbenější kurzy Pilates praskají ve švech. Někdy se cvičí i mezi
dveřmi do učebny. Nikomu nevadí, že se při dopoledních hodinách často
mezi cvičenkami někdo batolí (když batole odmítne hlídací tetu).
- Lektorka Martina chválí své angličtináře – začátečníky. Udělali velký pokrok,
trouﬂi si už i na luštění křížovek a od září z nich budou pokročilí studenti.
- Prťata v pronajaté tělocvičně slivenecké školy nejenže „chodí s peškem
okolo“ (což je jejich nejoblíbenější činnost), ale sotva, co se naučili chodit,
už vědí, co je to dřep, cval nebo nástup.
- Pokročilí angličtináři se zbavili německého přízvuku, začali trénovat minulý
čas a prožívají příběh Robina Hooda.
V závěru švestkového pololetí připravili někteří lektoři pro rodiče týden
pootevřených dveří, kdy děti mohly v rámci svých kroužků předvést, co se
naučily.

Pecka jede na prázdniny
Další rok fungování rodinného centra Pecka je za námi a troufám si říci,
že byl úspěšný. Včleněním pod Slivenecký klub Švestka jsme získali nové,
krásné prostory a naše aktivity se s obecním volnočasovým centrem prostupují a doplňují; zkrátka jedno bez druhého by nebylo úplné – jako švestka
a pecka…
Cvičení pro miminka Pecičky se těší velké oblibě a připravuje vhodné kandidáty pro další sportovní aktivity, jako jsou Prťata či Rychlí špunti. Známé
kurzy Yamaha zase vychovávají zpěváky, muzikanty či dirigenty. A Montessori herny (pro velký zájem nabídneme od září více kurzů) vzdělávají děti ve
všech směrech, takže se nám to tu ve Slivenci rojí vpravdě renesančními lidmi, kteří zkoumají vesmír, pronikají do tajů čísel a písmen, či hledají fosílie.
Nezapomínáme ani na kulturní zážitky; 31. května k nám zavítalo divadlo
Evy Hruškové, tentokrát i s charismatickým Janem Přeučilem. Jejich představení „Čert a Káča“ bavilo nejen děti ze školek a prvních tříd, ale i paní
učitelky a vůbec všechny návštěvníky.
Vyvrcholením našeho celoročního působení byl bezesporu Dětský den,

který se konal 3. června, tedy vzápětí po Letnicích. Zvolili jsme
téma africké safari a děti ve zvířecích maskách plnily nejrůznější úkoly a dokonce vyráběly dalekohled; nakonec získaly
diplom a několik pro cestovatele a dobrodruhy nezbytných
věcí (zápisník, tužku, baterku, apod.). Účast byla rekordní
– přišlo asi 170 dětí!!!
Tím jsme se my, „pracovnice“ RC Pecka zcela vyčerpaly a s námi i další
rodinní příslušníci, takže si Pecka bere zaslouženou dovolenou a v září se
budeme těšit na shledanou. Během léta nebudeme ovšem zahálet, nýbrž
vymýšlet program na příští školní rok.
Chtěla bych všem lektorům poděkovat za spousty hodin a energie, které
rodinnému centru věnovali i mimo „oﬁciální“ rozvrh, a především Editě Šimkové, bez níž by Pecka ztratila svůj lesk.
Zápis do našich kurzů se uskuteční zároveň se zápisem do kurzů Sliveneckého klubu Švestka a informace Vám rádi poskytnou i naši lektoři.
Těšíme se na Vás a přejeme hezké léto, Za RC Pecka Dora Poláková 
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Kalendář obce
ČERVENEC – SRPEN
1. 7. – 26. 7. Viktor Špaček : Fotograﬁe - průřez tvorbou
(Výstava v kapli sv. Jana Křtitele)
1. 7. , 15. 7., 5. 8., 19. 8. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech
Svatých (farnost Slivenec)
ZÁŘÍ
1. 9. – 30. 9. Zelené Irsko ve fotograﬁích (výstava
v kapli sv. Jana Křtitele)
2. 9.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých
(farnost Slivenec)
3. 9.
8:00 Zahájení školního roku v ZŠ Slivenec
3. 9.
9:00 Imatrikulace prvňáčků v zasedací místnosti
ÚMČ (MČ Praha - Slivenec)
3. 9.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna klubu seniorů )
5. 9.
18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha
- Slivenec
7. 9. 14:00 – 17:00 SLIVENECKÉ ŠVESTKOBRANÍ
(den otevřených dveří Sliveneckého klubu
Švestka, zápis do kurzů - I. termín)
8. 9.
16:00 SLIVENECKÝ BURČÁK (MČ Praha –
Slivenec)
8. 9.
16:00 – 20:00 Zápis do kurzů Sliveneckého
klubu Švestka v průběhu burčáku (II. termín)
11. 9.
19:00 – 20:00 Zápis do kurzů Sliveneckého
klubu Švestka (III. termín)
Zájezd pro seniory (Po stopách Emy Destinové)
13.9.
16.9.
Putování za pokladem (OS Gama)
16. 9.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých
(farnost Slivenec)
17.9.
Zahájení 1. pololetí Sliveneckého klubu
Švestka

Pozvánka na výstavu fotograﬁí do holyňské kaple

Zelené Irsko
fotograﬁe z cest

MČ Praha – Slivenec
srdečně zve na

SLIVENECKÝ BURČÁK
Sobota 8. 9. 2012 od 16:00
Během odpoledne můžete ochutnávat letošní burčák
z Vinotéky Srdeční záležitost na Barrandově a další
dobroty trhovců, vystoupí dětský folklorní soubor
Trnečky, nejmenší návštěvníci shlédnou pohádku

19:00 KONCERT KAPELY
CIMBAL CLASSIC
(brněnská formace hrající muziku na
pomezí folku a world music)

Pozvánka na výstavu
fotograﬁí Viktora Špačka
v holyňské kapli
1. 7. – 26. 7. 2012

Ostrovní stát, původně keltských obyvatel, vlasti sv.
Patrika i Arthura Guinnesse, přiblíží fotograﬁe pro Iry
významných míst - Glendalough, Dublin,
Killarney National Park, poloostrov Dingle Peninsula
1. 9. – 30. 9. 2012,
Otevřeno o víkendech a svátcích, vždy 15:00 – 17:00

SLIVENECKÝ MRAMOR

Viktor Špaček (nar. 1976 v Praze), výtvarník a básník. Vystudoval
sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera), diplomoval v roce
2004. V roce 2007 publikoval sbírku básní Zmínky a případky
v nakladatelství Literární salon, v roce 2010 sbírku básní Co drží
Nizozemí v nakladatelství Fra. Jednotlivé básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a italštině, je zastoupený v italské antologii
mladé české poezie Rapporti di errore (Petr Král, Mimesis 2010),
v anglické antologii From a terrace in Prague (Stephan Delbos,
Litteraria Pragensia 2011) a také v antologii Nejlepší české básně
2011 (Petr Král - Jan Štolba, Host 2011).
Účastnil se např. výstav: Kurtůra, Galerie Sýpka, Klenová, 2002,
Dary světa, Galerie Doubner, Praha, 2002, Funkeho Kolín 2005,
Fajne věci, Městská galerie, Hradec nad Moravicí 2008, Art Box,
Galerie Start, Praha, 2008, Médl knédl, Velvyslanectví ČR ve Vídni, 2010, Skutečný stav věcí, Trafo gallery, Praha, 2011
V kapli sv. Jana Křtitele vystaví své fotograﬁe a doprovodné básnické texty.
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