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Vítání občánků narozených v roce 2016
V sobotu 8. dubna 2017 jsme v zasedací místnosti úřadu přivítali první várku občánků narozených
v roce 2016 v naší městské části. V tomto plodném roce se jich u nás narodilo neuvěřitelných
50. Proto jsme také obřad Vítání občánků rozdělili na dvě části. Jedna právě proběhla a na další
se budeme těšit 7. 10. 2017. Tímto také prosíme maminky a tatínky, aby svoje dětičky na tento
termín přihlásili, neboť bez přihlášení nebudeme zasílat pozvánku a nebudou se tak moct Vítání
zúčastnit. Čas máte až do poloviny srpna. Hlásit se můžete na tel. 251818044 nebo na email:
ruzickova@praha-slivenec.cz.
A jak jsme se letos přivítali? Po krásném a dojemném proslovu paní starostky vystoupili žáci základní školy ze Slivence, Emília Magdalena Kratochvílová, Veronika Sára Hrubešová a Stanislav
Dvořák, opět pod vedením paní učitelky Helen a paní učitelky Stříbrné. A byla to opět nádhera! Musím konstatovat, že některým z nás jejich zpěv a hudba vehnala do očí slzičky dojetí. Moc děkujeme.
Po krásné kulturní vložce si rodiče se svými miminky převzali upomínkové dárky – pamětní list
občánka roku 2016, knihu a stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem pro štěstí, maminky dostaly
kytičku a také se na památku vyfotili s paní starostkou. Nakonec se jako vždy vyfotila celá skupinka
občánků i s rodiči. Ještě jednou přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně zdraví a úspěchů při jejich startu do života.
Bohdana Růžičková
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Informace z 21. a 22. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
Mimořádné 21. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 22. března 2017.
VĚCNÁ BŘEMENA
■ Se společností PRE Distribuce a.s. a s paní Annou Skalovou bude uzavřena budoucí
smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č.
1376/45, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení
za cenu 1 000,– Kč + DPH.
SMLOUVY
■ Se společností BKN, spol.
s r.o. bude podepsán dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým
se prodloužuje doba plnění do

30. 06. 2017 – jedná se o autorský dozor na stavbě tělocvičny.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
■ Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o pronájmu části
objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu za účelem provozování
kavárny s panem Petrem Nohavou za cenu 5 000,– Kč/měsíc,
dle výběrového řízení ze dne
20. 3. 2017.
DOTACE
■ Bylo schváleno přijetí dotací
od hl. m. Prahy:

a) ve výši 16 mil. Kč na výkup
pozemků pro stavbu víceúčelového objektu. Jedná se o pozemky p. č. 470/1 a 471 v k. ú.
Slivenec, o celkové výměře
3 555 m2;
b) ve výši 11 200,– Kč – neinvestiční dotace pro Místní lidovou
knihovnu
PROJEKTY EU
■ Zastupitelé souhlasí s předložením žádosti o podporu projektu Odborná jazyková učebna,
schvalují poskytnutí 10% podílu způsobilých výbajů z rozpoč-

tu MČ Praha-Slivenec a ukládají
ředitelce školy Mgr. Rosové podat žádost v rámci vyhlášené
výzvy v OPP – pól růstu ČR.
RŮZNÉ
■ Zastupitelé schválili odpis
pohledávek a zásob v celkové
výši 43 677,30 Kč. Jedná se o nedobytné a chybně účtované pohledávky a zásoby.
■ Společnosti VIKEZA gastro
s.r.o. byla z důvodu ukončení
provozu k 28. 2. 2017 prominuta splátka nájemného za měsíc
březen 2017.

Řádné 22. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 24. dubna 2017.
Po úvodním slovu starostky RNDr.
Jany Plamínkové zastupitelé projednali a schválili:
SMLOUVY
■ Se společností PRE Distribuce
a.s. bude uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
užívání pozemku p. č. 1697/1 v k.
ú. Slivenec a dále smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemku p. č. 1699 v k.ú. Slivenec za

cenu 2 250,– Kč + DPH.
II. KOLO GRANTŮ - VYHLÁŠENÍ
■ Zastupitelé vyhlásili II. kolo účelové dotace z rozpočtu MČ
Praha – Slivenec na rok 2017 ve
výši 100 tis. Kč. Termín ukončení přijímání žádostí je 24. května 2017 do 18:00 hodin.
DOTACE
■ Zastupitelé schválili navýšení

rozpočtu o 29 624 156,99 Kč – jedná se o ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků z roku 2016.
■ Rozpočet MČ bude dále navýšen o 6 500 000,– Kč – jedná se
o účelovou investiční dotaci poskytnutou hl. m. Praha na akci
Park Granátová.
RŮZNÉ
■ Zastupitelé schválili přijetí darů na Slivenecké Letnice 2017 ve

výši 70 tis. Kč, které byly dárci poskytnuty k datu veřejného zasedání zastupitelstva.
■ Zastupitelé schválili koupi pozemků p. č. 470/1 a 471 v k. p. Slivenec o výměře 3 555 m2 za celkovou cenu 16 779 600,– Kč. Na
koupi pozemků byla MČ poskytnuta účelová dotace od hl. m. Prahy – viz info z 21. zasedání výše.
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■ Proč stále nefunguje kompostárna, která stojí od loňského léta za Austisem?
Kompostárna je zkolaudovaná od podzimu 2016. Odbor ochrany prostředí předpokládal, že ji bude provozovat
v režimu koncese specializovaná odpadářská firma. Rada HMP však rozhodla, že kompostárny v Praze by měly
provozovat Lesy HMP, tedy příspěvková organizace hlavního města. Mně toto řešení připadá z dlouhodobého
hlediska dobré, protože při případných problémech se jistě lépe dohodneme s městskou firmou než se soukromníkem. Nicméně krátkodobě to znamená zdržení, protože u Lesů HMP bylo nutné změnit zřizovací listinu, musí
se vysoutěžit stroje, které se budou na kompostárně používat, připravit provozní řády a udělat mnoho dalších
opatření, aby kompostárna mohla zdárně fungovat. Otevření se tedy nově předpokládá až v červenci.

■ Kdy začne konečně pořádně ordinovat v budově bývalé školky lékař?
Po posledním zasedání jsme měli jednání s MUDr. Čupkou. Otevření ordinace se zdrželo kvůli vnitřním problémům ve firmě Medicipharm, která je nájemcem prostor. Slíbil, že problémy by mohly být vyřešeny cca do měsíce
a poté by ordinace mohla být otevřena.

■ Proč se vykácely všechny stromy v ulici Granátová?
Na jižní straně ulice probíhá výstavba domů. Na základě požadavků stavebního odboru Prahy 5 a odboru dopravy
Prahy 5 musí být ulice rozšířena na standardní šířku 8 m, proto bylo bohužel nutno stromy pokácet.

J. Plamínková
■ Proč je celý Slivenec najednou rozkopaný? Co se ještě bude ve Slivenci v dohledné době stavět?
Jak se lze dočíst na str. 4-5, stavebních akcí je opravdu hojně. Všechny akce byly však dlouhodobě naplánovány
a zprojektovány, některé byly počaty již v roce 2016 a v letošním roce je čeká dokončení. Jiné byly započaty letos
s koncem zimy. K tomu nečekaně vstoupila pokládka optického kabelu firmou T-Mobile napříč celým Slivencem.
Na základě připomínek občanů přinášíme shrnutí o tom, co se staví, co plánujeme a kde: Čerstvě zkoulaudováno
je multifunkční hřiště ve sportovním areálu (ze získané dotace fotbalovým klubem AFK Slivenec a za přispění MČ). Výhledově je ve sportovním areálu ještě naplánovaná oprava tenisových kurtů a případné vybudování
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Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte, abych vás seznámila s novinkami v naší městské části. Na úvod jedna radostná zpráva: po dlouhých
letech máme konečně reálnou naději, že na podzim se
začne stavět protihluková
stěna na křižovatce Pražského okruhu a ulice K Barrandovu. Koncem dubna
jsme totiž měli na úřadě společné jednání před
vydáním stavebního povolení za přítomnosti
zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva
vnitra, ŘSD, projektantů z VPÚ Deco, hygienické
stanice a dalších zainteresovaných, na kterém
bylo možné dát poslední námitky či připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nepodal, lze
v nejbližší době očekávat ze strany Ministerstva
dopravy vydání stavebního povolení. Zároveň
začne soutěž na výběr zhotovitele. Takže pokud se nikdo nebude zbytečně odvolávat, lze na
podzim reálně očekávat zahájení stavby. Požadovali jsme po ŘSD rovněž navýšení stávající
protihlukové stěny, ale zde se ŘSD netváří příliš
přívětivě, protože to v praxi znamená zbourání
stávající stěny a její komplexní náhradu novou.
Zeď totiž nelze navýšit prostým přidáním dalších polí na stávající zeď. Pracovníci ŘSD chtějí
počkat na výsledky hlukových měření po vybu-
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dování výše zmíněné stěny, neboť mají obavu,
že kdyby udělali něco více než jen plnili hlukové
limity, mohli by být nařčeni z nehospodárného
vynakládání finančních prostředků státu. Trochu slibnější je prodloužení stěny na jihu směrem k Lochkovu o cca 50 m, které se „prověřuje“.
V Holyni už je hotové rozšíření dešťové kanalizace. Tato akce stavbu sice zdržela, ale bude mít
doufám velmi kladný vliv na celkovou situaci
v centru Holyně v době přívalových dešťů. Vlastní rekonstrukce ulice začne během několika dní.
Stále se z nejrůznějších důvodů odkládá získání územního rozhodnutí na ulice Ke Smíchovu
a K Lochkovu, takže se začínám velmi obávat, že
letos už tato akce ani nebude zahájena. Mnohé
stavební akce zdržela tuhá zima, takže se začínají teprve nyní pomalu rozbíhat. To se týká
např. rekonstrukce ulice Na Křenkově. Zde bohužel náš jírovec maďal už vzdal svůj dlouholetý
boj s klíněnkou a uschl, proto bude muset být
v nejbližší době pokácen. Počítá se zde samozřejmě s výsadbou nového stromu.
Před několika týdny se rozeběhly obě akce na
hřbitově. Před hřbitovem probíhá rekonstrukce
parkoviště. Po akci se tak návštěvníci už nebudou muset na hřbitov za deštivého počasí
brodit bahnem, ale bude tam pěkný dlážděný
povrch. V zadní části bude zpevněný trávník,
takže během těch několika málo dní v roce, kdy

je na parkovišti větší provoz (tedy o Velikonocích, Dušičkách, Vánocích apod.), bude možné
zaparkovat beze škod i na trávníku a po zbytek
roku tam bude zeleň. Zároveň probíhá výstavba nové části hřbitova na pozemku, který jsme
pro tento účel zakoupili už před několika lety.
Založení nové opěrné zdi musí být skutečně bytelné, protože nová část hřbitova leží v poměrně
prudkém svahu.
Se zvědavostí jsem očekávala, jaké projekty
přihlásí občané v rámci tzv. participativního
rozpočtu, na který jsme letos vyčlenili 600 000
Kč. A máme šanci k tomu získat ještě polovinu této sumy z HMP. Překvapil mě poměrně
malý zájem veřejnosti o tyto projekty. Celkem
bylo podáno osm projektů, ale dva musely být
vyřazeny pro neúplnost, takže do dalšího kola
jich postoupilo pouze šest. Nicméně věřím,
že tato akce si získá do budoucna větší přízeň
veřejnosti a stane se běžnou součástí rozpočtového plánování tak jako v jiných městských
částech.
Na úřadě jsme se rozloučili s panem Jiřím Urválkem, který zamířil do soukromé sféry. Na
jeho místo nastoupila paní Jana Valtrová, která dosud pracovala na Barrandově jako vedoucí mateřského centra. Pan Urválek s námi nadále spolupracuje na tvorbě webových stránek
a agendy Zdravých měst.  Jana Plamínková

Odpovídáme na dotazy občanů
beachvolejbalového hřiště. Dokončují se projekty zpracované v minulosti, jako je výstavba tělocvičny pro školu i veřejnost (staví firma Ingbau,
investorem je naše městská část), která by měla být na podzim dokončena. Mezi dlouho očekávané stavební akce patří také celková rekonstrukce
komunikace U Náhonu (realizuje firma Ekis, investorem je MHMP) spolu
s obnovou dešťové kanalizace v dolní části Holyně. V jarních měsících pokračujeme v rekonstrukci ulice Kotovka v Holyni (provádí firma Breburda),
zahajujeme opravu ulice Na Křenkově, která je součástí rozsáhlého projektu sliveneckého centra, jehož realizace probíhá po etapách od roku 2009
a bude (pravděpodobně v roce 2018) pokračovat opravou páteřní komunikace Ke Smíchovu a K Lochkovu (je již také zpracován projekt). Zároveň
s opravou komunikace Na Křenkově (včetně zelených a parkovacích ploch)
bude upraveno prostranství pod kaštanem (ten musí být vzhledem k tomu, že je uschlý, pokácen), budou odsud přemístěny kontejnery na tříděný
odpad a v místě vznikne zelená oáza (parčík s lavičkami). V rámci této akce
bude nově osazen i záhon u květinářství. V centru Slivence staví firma SYNERGY Domov seniorů Anavita, který by měl být otevřen v druhé polovině
letošního roku. V letošním roce také přistoupí městská část k rekonstrukci
půdního prostoru úřadu, včetně výtahu (tím se po dlouhých letech čekání
stane úřad bezbariérovým). Součástí této stavební akce (dotace MHMP)
bude i demolice objektu na dvoře úřadu, úprava prostranství (parkovací
místo pro vozíčkáře a pro potřeby úřadu, zeleň) a výměna střešní krytiny,
která je v havarijním stavu. Projektujeme také páteřní komunikaci Frančíkova v Habeši. K realizaci této nové komunikace by mělo dojít v roce 2018.
Stavební práce na rozšíření hřbitova budou probíhat v květnu-červnu
(včetně parkoviště před hřbitovem). Poté jsou v nové části hřbitova plánovány terénní úpravy dle projektu. V západní oblasti Slivence se začne v
létě tohoto roku dle projektu, který vznikl na základě komunitních setkání
s občany, budovat park Granátová a bude zde instalována hala na techniku
MČ.

■ Kdy bude otevřena ve Slivenci znovu kavárna?
Kavárna bude otevřena začátkem měsíce června. Nyní se v objektu provádí
opravy podlah a nájemce interiér nově vybavuje nábytkem.

■ Proč se nekoná Hafík?
Amatérská přehlídka psích mazlíčků byla přesunuta na září. Uskuteční se
v sobotu 9. 9. 2017. 
Lenka Kudláková

Hledáme sezónního pracovníka
Pro potřeby úřadu MČ Praha – Slivenec hledáme sezónního
pracovníka, který by vypomáhal údržbě během období květen –
říjen 2017. Pracovní náplň : úklid, sekání trávy, údržba, natírání.
Výhodou znalost práce s technikou. Smlouva na DPP. Ohodnocení 85,– Kč/hod. Bližší informace na 251 812 249 nebo valtrova@
praha-slivenec.cz.
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Nové multifunkční hřiště ve sportovním areálu Slivenec
Ve sportovním areálu Slivenec byla dokončena výstavba nového multifunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem a sociální zázemí – sanitární buňky
s WC, sprchou a šatnami. TJ AFK Slivenec vybudovala hřiště z finančních prostředků sportovního grantu
hl. města Prahy a mimořádné investiční dotace z MČ
Praha – Slivenec. Náklady na realizaci byly celkem
ve výši 2,8 mil. Kč a stavbu prováděla firma Linhart,
spol. s.r.o. Hřiště je určené pro sportovní aktivity, jako např. volejbal, basketbal, florbal, tenis a malá kopaná. Provoz hřiště bude upraven provozním řádem
a vstup je možný vždy se souhlasem správce, příp.
určené osoby, která má klíče jak od hrací plochy, tak

První dychtiví návštěvníci

i sociálního zázemí. V brzké době by měl být spuštěn rezervační systém jednotlivých sportovišť v areálu a věříme, že všichni uživatelé
a návštěvníci sportovního areálu tuto službu uvítají.
 Slavnostnímu otevření multifunkčního hřiště se uskutečnilo 30. 4.

v průběhu tradičního pálení čarodějnic (po uzávěrce tohoto čísla – pozn.
redakce), které organizuje AFK Slivenec. Na fotografii starostka MČ Jana
Plamínková, místostarostky Simona Strauchová a Lenka Kudláková, předseda
AFK Karel Bachroň a Michal Starec za výbor fotbalového spolku.

Dokončení přístavby MŠ a foyer

Při výstavbě mateřské školy před čtyřmi lety magistrát přistoupil
k úsporným opatřením a projekt se nerealizoval přesně tak, jak ho pan
architekt navrhl. Abychom si s výstavbou tělocvičny mohli tuto část školního areálu odškrtnout jako úplně dokončenou, dodělají se na střeše foyer
cesty ze speciální dlažby na terčích (jsou teď provizorně vysypané jemným štěrkem) a přenosné drátěné oplocení bude nahrazeno trvalým - gabionovými koši, které budou mít uvnitř betonový květináč s popínavými rostlinami. Současně se i vymění stávající nedostatečná vzduchotechnika za
novou jednotku, která bude mít větší průtok vzduchu a kromě ohřevu bude umět vzduch i chladit. Bohužel je však mnohem větší než současných
pět jednotek, a tak nemůže být umístěna v technické místnosti, ale je třeba ji dislokovat na střechu. V současné době řešíme poslední detaily s průchody jednotlivými stěnami a obvodovým pláštěm tak, aby se neporušila vzduchotěsná a vodotěsná obálka stavby a abychom nepřišli o záruky
spojené s výstavbou objektu.

Pokládka optického kabelu
Jak jste si mnozí všimli, téměř celý duben bylo centrum Slivence rozkopáno. Podél komunikací
se táhly výkopy, které mnohdy ztěžovaly pohyb chodců po městské části. Jednalo se o pokládku optického kabelu společnosti T-mobile, která si propojuje své vysílače umístěné na půdách
a střechách vyšších budov. Kabely jsou k nám vedeny z barrandovského sídliště a snad pomohou
zlepšit signál alespoň jednoho mobilního operátora. Špatnou organizaci během výstavby jsme
řešili opakovanými stížnostmi s odborem dopravy Prahy 5, který výkopy povoloval. Odbor dopravy Prahy 5 nyní zahájil s firmou, která pokládku zajišťovala, přestupkové řízení.

Výstavba tělocvičny
Na stavbě tělocvičny se nyní pokračuje natahováním posledních vrstev fasády. Uvnitř bylo nainstalováno topení a byl zde umístěn provizorní elektrokotel, který celý objekt vyhřívá, aby se podpořilo
vysychání stříkaných izolací. Vzhledem k tomu, že se jedná o dřevostavbu, je nutné před zaklopením
stříkaných izolací nechat stěny řádně vyschnout (max. povolená vlhkost pro zaklápění je 15 %), jinak
hrozí, že by dřevěné prvky začaly uhnívat. Pokračuje se tedy propojováním objektu tělocvičny a mateřské školy teplou a studenou vodou a také silnoproudými a slaboproudými kabely. Do místnosti
foyer byly nainstalovány rozvody vzduchotechniky, aby se zde po dokončení dal vzduch nejen ohřívat,
ale i chladit. 
Příspěvky Ing. Šárka Musilová
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Projekt „Komunitní centrum Na půdě“
V červnu 2016 jsme ve spolupráci se společností Instrategy Consulting, s. r.o., podali
žádost o dotaci v rámci 17. výzvy operačního
programu Praha – pól růstu, prioritní osa 3, cíl
3. 1 – Podpora sociálních služeb, na realizaci
rekonstrukce půdních prostor budovy úřadu
MČ pro potřeby komunitního centra. Projekt
byl podpořen a letos jsme na něj získali dotaci
ve výši 3,1 mil Kč.
Samotná projektová příprava na rekonstrukci
budovy začala vznikat již v roce 2009 v období, kdy se postupně aktivizovala občanská
společnost a vznikl i klub seniorů Slivence
a Holyně a jako hlavní překážka se ukázal
právě nedostatek prostor pro společné setkávání či pravidelnou činnost klubu a různých
spolků či zájmových skupin. Nový prostor nabídne vhodné zázemí pro pravidelné aktivity
seniorů a návštěvníků včetně kuchyňky a sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem,
neboť součástí projektu je vybudování výtahu
u zadního vchodu do úřadu. V rámci realizace
bude také provedena úprava dvora a zadního
vchodu úřadu. V současné době připravujeme
výběrové řízení na zhotovitele s předpokláda-

ným termínem zahájení realizace na přelomu
června a července. O případném částečném
omezení provozu vás budeme včas informo-

vat na vývěskách a na našich webových stránkách. 
Ing. Simona Strauchová

Ohradní zeď na hřbitově
V posledních letech se zvolna začala naplňovat kapacita sliveneckého hřbitova. Zastupitelé proto přistoupili k omezení a nová
místa jsou k dispozici pouze místním občanům. Městská část před šesti lety zakoupila pozemek pro rozšíření hřbitova a zadala
projekt na výstavbu opěrné ohradní zdi.
Na letošní rok se pí starostce podařilo se-

hnat finanční prostředky, před koncem roku
byla vybrána stavební firma a začátkem dubna se v okolí hřbitova začalo kopat. V projektu je zahrnuta i stavební úprava prostoru
před hřbitovem, kde bude vymezen prostor
pro silnici, pro parkování i pro odkládání
komunálního a tříděného odpadu. Zatím
se pokládají konstrukční vrstvy, po usazení

obrubníků bude zahájena pokládka zámkové
dlažby. V nově budované části hřbitova by
měl vzniknout prostor pro 103 hrobových
míst o rozměru metr x metr. Z jižní a východní části zde bude vybudována betonová
opěrná zeď zakončená oplocením z bílých
cihel tak, jak je to ve starší části hřbitova.

mus

Komunikace
Během zimy společnost Ekis
dokončila dešťovou kanalizaci
na náměstí Pod Lípou, už vrátila na místo i pomník padlým.
Od třetího května se bude opět
uzavírat ulice U Náhonu pro automobilovou dopravu včetně autobusů MHD, ty budou mít opět
konečnou nahoře u bigboardu
u ulice K Barrandovu. Uzávěra
bude téměř totožná s uzávěrou
z konce loňského roku. Během
tří měsíců by se v prostoru mezi konečnou autobusů a holyňskou kaplí měl vybudovat nový
povrch včetně uličních vpustí
a chodníků. Po dokončení této
etapy se bude pokračovat úsekem mezi kaplí a ulicí U Smolnic.
25. 4. 2017 byla zahájena rekon-

strukce ulice Na Křenkově. Celý
úsek byl rozdělen do několika
částí tak, aby se co nejméně znepříjemňoval život místním obyvatelům a podnikatelům. Máme
přislíbeno, že vždy po konci pracovní doby bude ulice průchozí a pokud to bude možné, tak
i průjezdná. Začíná se na jižní
straně podél restaurace Pyramida, až po propustek. Tento úsek
by měl být hotov za 2 až 3 týdny
a potom se bude pokračovat dál.
Kdo by měl zájem si prohlédnout novou podobu ulice, má
možnost na webových stránkách
MČ Praha – Slivenec v archivu
veřejných zakázek, kde je vyvěšena projektová dokumentace.
Pokračuje se i v rekonstrukci severní části ulice Kotovka,

kde bylo opraveno odvodnění
ve spodní části ulice. Byla zde
vybudována nová šachta a na-

pojení do recipientu. Jsou zde
zabudovány obrubníky a začíná
se s pokládkou dlažby. 
mus

inzerce
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Jarní úklid

svoz NA nebezpečného odpadu
Praha – Slivenec
DATUM		
11. 5. – čt		
12. 8. – so
9. 11. – čt		
		
		
		

TRASA			
1. křižovatka ul.
Ke Smíchovu – Rubínová
2. nám. Pod Lípou – Holyně
3. křižovatka ul.
K Lochkovu – K Cikánce
4. ul. Na čisté		

Slivenecký mramor 3 l 2017

Po – Pá		

So

1640 – 1700
1710 – 1730

940 –1000
1010 –1030

1740– 1800
1810 – 1830

1040 – 1100
1110 – 1130

Zahájili jsme pravidelný jarní úklid. Firma Bonsoft upravila záhonky, vyhrabala listí a vyčistila dětská hřiště. Začala
již s prvním sečením. Stromolezec p. Macourek zkontroloval stromy. Mnoho z nich potřebuje odborné ošetření.
V květnu proběhnou revize na dětských hřištích a na Fitness hřišti. Je objednána oprava plotu a vrátek na dětské
hřiště v Holyni. Postupně budou odstraněny černé skládky,
které se po zimě vyrojily. 

kontejnery NA bioodpad
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení
13. květen 2017
27. květen 2017
17. červen 2017
24. červen 2017

9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00

křiž. K Lochkovu x Na Kraji
ul. Smaragdová
Holyně – na konečné autobusu
Do Chuchle x K Homolce

kontejnery NA objemný odpad

Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině
čtvrtek 25. 5. 2017
Slivenec – před úřadem	 19:00 hod
Holyně – Náměstí Pod Lípou 20:00 hod

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!
12. květen 2017
2. červen 2017
23. červen 2017

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

ul. Smaragdová
Do Chuchle x K Homolce
křiž. Na Čisté x Frančíkova

POPLATKY ZA PSY
Znovu připomínáme povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců k místnímu
poplatku. Při úmrtí pejska je lhůta 15 dní na odhlášení od poplatkové povinnosti. Nezapomínejte, že každý pes na území hlavního města musí být
označen čipem nebo tetováním a registrován v registru chovatelů psů, který
vede Magistrát HMP. Platba poplatku měla být provedena do 31. března!
Platbu můžete stále provést na účet MČ Praha 5 – Slivenec nebo v hotovosti přímo na úřadě. 
Příspěvky Jana Valtrová

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

Vyjádření vedení městské části Praha – Slivenec k dopisu pana Vítka:
Podnět občanů, který byl otištěn ve Sliveneckém mramoru 2/2017,
není anonymem, autoři se podepsali. Vzhledem k ochraně osobních
údajů redakce jména tazatelů nezveřejňuje. S panem Vítkem jsme
skutečně v minulosti (od roku 2008) opakovaně jednali. Oficiálně i
osobní schůzkou jsme se dotazovali na záměry, které s objektem
sokolovny a přilehlého pozemku Sportovní klub Slivenec má. Bylo nám
sděleno, že záměrem Sportovního klubu Slivenec je místo do budoucna
ponechat pro využití sportu. V tom je náš zájem společný. Vzhledem k
potřebným finančním investicím jsme nabídli např.: převedení
pozemku do vlastnictví MČ (s tím, že by na něm MČ zbudovala
víceúčelové hřiště - obdobné, jako bylo nyní otevřeno ve sportovním
areálu Slivenec). To p. Vítek za vedení Sportovního klubu odmítl. Dále
jsme nabídli pomoc při vyřizování dotačního titulu pro zbudování
zmíněného sportoviště. Bylo odmítnuto. Opakovaně jsme žádali o
propagaci možnosti sportovního vyžití v sokolovně, nabízeli pomoc při
zviditelnění a propagaci sportovního klubu v časopise Slivenecký
mramor, aj. (stejně, jako to umožňujeme AFK Slivenec, farnosti, Klubu
Švestka,…). Bylo odmítnuto. Při zahájení rozsáhlé výstavby kanalizace
ve Slivenci jsme skutečně doporučili provádějící firmě (která
potřebovala stavební dvůr) zkontaktovat p. Vítka. V dobré víře jsme se
domnívali, že po dobu výstavby (ukončena v r. 2015) bude tedy
alespoň pronájem pozemku sloužit k získání potřebných finančních
prostředků, které potom využije Sportovní klub k realizaci svých plánů
a vybuduje na pozemku, který historicky sloužil občanům Slivence
(dříve Sokol) ke sportovnímu využití.
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Participativní rozpočet
Participativní rozpočet je nabídka úřadu občanům k podílení se na rozpočtu obce. Nejedná se o žádnou povinnost občanů ani jejich úkolování. Je to
možnost, jak za peníze obce může každý s podporou spoluobčanů nechat
zrealizovat svůj nápad, návrh. Pokud občané nechtějí žádný svůj nápad
uskutečnit, žádný problém nenastane, obec finanční prostředky použije na
realizaci svých vlastních projektů. Jedná se o finance vyčleněné z rozpočtu, takže se při nerealizaci participativního rozpočtu zase vrátí do obecního
rozpočtu. Do Participativního rozpočtu bylo předloženo celkem osm návrhů. Po kontrole a doplnění postupuje do dalšího kola šest návrhů, protože
splnily všechny pravidla. Dva návrhy, které nebyly doplněny, byly vyřazeny.

Úprava a péče o dětské
hřiště Višňovka
Návrh řeší zanedbanou péči o hřiště a částečnou obměnu herních
prvků. Přínos je estetický, bezpečnostní a herní. Jedná se o odstranění starého písku a palisád pískoviště, odstranění jedné chýšky.
Instalace nového herního prvku
Mostík a usazení nových palisád
okolo malého a velkého pískoviště.
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S AUTORY NÁVRHŮ:
PONDĚLÍ 15. KVĚTNA 2017, 18:00 – 20:00 HOD,
ZASEDACÍ SÁL MČ PRAHA – SLIVENEC
Všechny projekty s krátkou anotací naleznete na webových stránkách
http://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/participativni-rozpocet/ Přijďte si s autory návrhů popovídat o jejich
projektu. Hlasování o tom, který projekt se uskuteční, bude od
středy 31. května do 14. června 2017. Projekty si budete moci prohlédnout ve stejném čase v zasedacím sále MČ Praha – Slivenec.

ce ulic K Holyni a Ke Smíchovu na
budově č.p. 315 a 1x v Holyni před
kapličkou.

Veřejná kompostovací
toaleta v Chuchelsko-radotínském háji

Obnova studánky Dobrá voda v Holyni

Návrh se snaží řešit nedostatek
veřejných toalet v Radotínskochuchelském háji. Tyto toalety
mají velkokapacitní zásobník, ve
kterém probíhá kompostovací
proces. Předpokladem správného
průběhu kompostování je přiměřená vlhkost, dostatečný přívod
vzduchu a teplota. Určitou nevýhodou je možnost zapáchání při
přetížení nebo nepříznivých vnějších podmínkách.

Návrh představuje vyčištění vodního zdroje – studánky, obnova
přístřešku, zkultivování okolí, přístupové pěšiny, instalace lavičky
a infopanelu. Součástí návrhu je
i zajištění patrona pro dlouhodobou osvětu, kontrolu a péči.

Exteriérové hodiny
Návrhem je instalace 3 ks exteriérových hodin. A to 1x na slivenecké
návsi před školou, 1x na křižovat-

Edukativní interakce
Edukativní interakce je projekt, jehož cílem je vytvořit open-air galerii ve veřejném prostoru. Výstavní prostor je citlivě zakomponován
do parku v centru MČ Slivenec,
v blízkosti Návesního rybníka. Galerie pod širým nebem dává parku
další rozměr, zprostředkuje obyvatelům i návštěvníkům Slivence
nový, osobitý prožitek. Moderní
umění se zde dostane do zajímavého kontrastu s historickou kuli-

sou, raně gotickým kostelem Všech
svatých. V sousedství parku se pořádá řada kulturních akcí, místo se
tak stává přirozeně živým.

Veřejný sportovní
plácek
Plácek řeší možnost sportovního
vyžití dětí různého věku. Umožní
hru (nejen míčovou), pohyb komukoliv bez potřeby dalšího vybavení či
registrace, objednání u správce apod.
Pevné ohrazení plácku je výhodné
pro hráče, rodiče i okolní plochu.

Zpracoval Jiří Urválek

Ve Slivenci bez obalu = bez odpadu!
S otevřením nového/bezobalového obchodu ve Slivenci mě
zalil pocit opravdové radosti.

Proč? Konec dojíždění za nákupy, minimalizace odpadu
z balených potravin a následného hledání prázdné popelnice při třídění prázdných obalů
od potravin, či drogerie. Těší
mě, že zde mají opravdu široký sortiment kvalitních potravin a ekodrogerie. Najdete zde
oleje, luštěniny, obilniny, zrna,
ořechy, sušené ovoce, mouky, čaje a semínka, čokoládu,
raw tyčinky, sušenky, pečivo.,
z ekodrogerie pak prací i mycí

kosihnizdo.org

prostředky. V plánu mají majitelé i prodej chlazených potravin, zeleniny a koření. A co
to znamená bez obalu? Nákup
probíhá do vlastních obalů
jako jsou plátěné pytlíky,
krabičky, dózy s patentním
uzávěrem a sklenice. Nemáte-li s sebou dostatek svých
obalů, můžete si na místě
zakoupit plátěný pytlík.
Výrobu těchto pytlíků podpořila naše MČ, z utržených
peněz za tyto pytlíky budou

majitelé pořádat sérii přednášek na téma Zero Waste = nulový odpad. Vládne zde klid a jako kdyby se zde zastavil čas….
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Noc s Andersenem 2017
I letos, v pátek 31. března, v naší
škole proběhlo nocování dětí z 1.
i 2. stupně v rámci celosvětového
projektu Noc s Andersenem. Jen
neznalým připomínáme, že se
jedná o celorepublikový projekt
zaměřený na čtenářskou gramotnost dětí, jehož se slivenecká
škola účastní tradičně. A „bodejž“
by ne, vždyť si žáci nenechají tu
příležitost přenocovat ve škole!
Tento rok nás nocí provázely
postavy Čtyřlístku – Myšpulín,
Fifinka, Bobík a Pinďa. Také jsme
si připomněli 180 let od napsání
pohádky Císařovy nové šaty od H.
Ch. Andersena i 20 let s Harrym
Potterem.
Všechny děti si večer moc užily,
hrály hry, běhaly noční bojovku na
zahradě školy a plnily úkoly, poslouchaly pohádky a příběhy, které
jim četly nejen paní učitelky, ale
také někteří z rodičů a paní knihovnice Krejčová s kolegyní. Také

mohly poslouchat pohádku Císařovy nové šaty, kterou organizátoři projektu připravili ke stažení.
V přestávkách mezi soutěžením
také všichni nezapomněli ochutnávat dobroty, které pro děti připravily ochotné maminky, babičky. A nebylo jich málo – ovocné
a zeleninové mísy, řízky, povidlové a makové buchty, perníky,
koláče, pomazánky…
V pozdějších večerních hodinách
ruch kolem školy utichl a všichni
se znavení, ale spokojení uvelebili do spacáků a za čtení pohádky
na dobrou noc postupně usínali.
Díky paním učitelkám za ochotu
se s dětmi pustit do takovéto akce, díky všem, kteří přišli dětem
číst, díky rodičům, prarodičům za
proviant, bez kterého by nebylo
možné „přežít“ a díky i dětem za
nadšení, radost a těšení se z celého nocování, které nás všechny
motivuje a popohání k dalšímu,

již 18. ročníku Noci s Andersenem v příštím roce.

P. Chlumská, garant projektu

inzerce

Slivenecká škola a projekty ESF
Pro svůj rozvoj škola potřebuje finance, o to více, když chce odolávat
konkurenci velkých škol na Barrandově nebo těm s různými alternativními programy. Chceme být kvalitní školou s kvalitními učiteli, ale
i s kvalitními materiálně technickými podmínkami, které jsou nezbytné
pro moderní výuku. Vedle doplňkové činnosti, kterou si škola sama snaží přivydělat na svůj další rozvoj, se zapojila i do čerpání z ESF.
Od příštího školního roku bude čerpat v rámci výzvy OP VVV (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) na poloviční úvazek
speciálního pedagoga, neboť jak čtenáři Mramoru jistě ví, každá škola
musí od září 2016 přijímat i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem tomu, že slivenecká škola se nikdy těmto dětem nebránila, nebyla to pro ni až tak velká změna jako pro mnohé jiné školy.
Mateřinka zase získá finance na plat školního asistenta, který určitě
napomůže zvýšit nejen kvalitní předškolní vzdělávání, ale i bezpečnost
dětí. V počtu 28 dětí na jednu třídu a na jednu učitelku se jen těžko dá
mluvit o individuálním přístupu k dětem, ačkoli se naše paní učitelky
hodně snaží.
Tento projekt bude financován 24 měsíců.
V březnu 2017 škola ještě podala projektovou žádost do OP PPR (Operačního programu Praha - pól růstu ČR) - Modernizace zařízení a vybavení škol. Škola již potřebuje novou počítačovou učebnu, víte sami, jak
tato technologie rychle stárne, a zároveň odbornou jazykovou učebnu.
Projekt spojuje tyto dvě potřeby do jednoho celku a vznikne supermoderní jazyková laboratoř za necelých 2,5 milionu korun. Počítáme s maximálním využitím této učebny nejen pro povinnou výuku, ale i pro
zájmovou činnost. A možná, že se najdou i dospěláci, kteří se budou
chtít v této IT oblasti ještě více vzdělávat. Nabídka od školy bude. To
však nejdříve od jara příštího školního roku a hlavně za předpokladu,
že žádost uspěje a škole dotace bude přiznána. Nu, držte prosím palce!

Ivana Rosová, ředitelka školy
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Slivenecká škola se rozrůstá
V letošním roce je poprvé měsícem zápisů do základních škol
duben. Má to své výhody i nevýhody. Jednou z výhod by mělo být, že dítě má možnost ještě
trochu psychicky dozrát a mělo by tudíž ubýt počtu odkladů
povinné školní docházky. To se
však na naší škole nepotvrdilo.
Loni byly odklady PŠD tři, letos
sedmnáct. To je už celá třída.
Ale k faktům. Zápis na naší škole proběhl 5. a 6. dubna 2017. Do
školy se nám přihlásilo 68 dětí,

v drtivé většině ze spádové oblasti. Po odečtení dětí s odklady
jich zbývá 51. Pro příští školní rok tedy počítáme se dvěma
prvními třídami cca po 25 – 26
dětech. Opět ale škola musí přijmout dalšího pedagoga pro 1.
stupeň. Hledáme kvalitního, neboť kvalitní učitelé dělají kvalitní
školu. Zatím jsme měli šťastnou
ruku, a tak za poslední čtyři roky
jsme mohli přivítat paní učitelku D. Štolovou, V. Šimáčkovou, P.
Levou, H. Brožovou, V. Nespěš-

nou, P. Chlumskou, E. Rujbrovou,
A. Koutníkovou a L. Matulovou.
Všechny, jak mi určitě dáte zapravdu, jsou zárukou kvalitního
vzdělávání vašich dětí.
I na přírůstku učitelů je tedy vidět, že se slivenecká škola rozrůstá a prosperuje. Počet žáků
by již přesáhl kapacitu školy,
proto od září 2017 je navýšena
z počtu 300 žáků na 350 žáků.
Taktéž bude navýšena kapacita
školní družiny – na 180 žáků.
Opět tedy hledáme kvalitní vy-

chovatele. Chceme navíc otevřít
školní klub, nikoli Klubík, který byl financován z doplňkové
činnosti školy. Škola nabývá na
velikosti, je však nutné, aby se
zvětšily i její prostory. Již nyní
jsou obsazeny mnohé odborné
učebny kmenovými třídami. To
je však úkol pro zřizovatele, tedy MČ Slivenec. Má již zpracovanou studii pro dostavbu školy
a naplánované postupné kroky
realizace.
Ivana Rosová, ředitelka školy

V. A společně se VII. třídou na velikonočním výletě
11. dubna vyrazili žáci V.A a VII.
třídy na velikonoční výlet. První
zastávkou bylo město Příbram, kde
navštívili poutní místo – Svatou
Horu. Zde si prohlédli ambit s kaplemi, baziliku a zdolali pověstné
schody, které vedou ze Svaté Hory

až do Příbrami. Zaujal je také Svatováclavský dub, který je starý 400
let. Z Příbrami se vydali do Vysokého Chlumce. Cílem tamější návštěvy byl skanzen. Zde si prohlédli
muzeum vesnických staveb. V jednotlivých chalupách na ně pak če-

kala různá překvapení. Naučili se
plést pomlázky, pomocí proutku
hledat pramen vody, zdobili kraslice kukuřičným šustím, voskem,
do některých zkoušeli zase vyvrtat
malé dírky. V jedné z chalup se seznámili s přesným postupem, jak

se vyrábí keramika ve formách,
některé výrobky si mohli dokonce zakoupit. Velmi zajímavá byla
přednáška o chovu včel. Ta zaujala
úplně všechny. Výlet se všem zúčastněným velmi líbil. 

Daniela Štolová, Petra Levá

Aktivity školní družiny v březnu a dubnu
Ve čtvrtek 9. 3. proběhlo ve školní
družině oblíbené pokusohraní, při
kterém si děti mohly vyzkoušet
řadu různých jednoduchých pokusů. Například vyrobit jednoduchý
kompas, vrtuli nebo kluzák z brček,
odklonit proud vody nebo přilepit
balonek na zeď s využitím statické elektřiny, „vyrobit“ sopku, vyzkoušet smyslové klamy apod. Ke
každému pokusu bylo připraveno
i jednoduché vysvětlení proč a jak
to funguje.
Ve středu před „Smrtnou“ nedělí
jsme se pustili do výroby Morany –
loutky ze slámy (v našem případě
ze staré trávy), symbolizující smrt
a odcházející zimu, která se podle
lidové tradice vynášela pryč ze vsi.
Starší chlapci nejprve připravili
základní kříž, na který pak ostatní postupně připevňovali svazky
staré suché trávy a postupně tak
tvarovaly tělo Morany. Hlavu pak
děti pokryly kusem starého prostěradla, vystříhaly jí šátek a zástěru,
figurínu oblékly a namalovaly jí
obličej. Nakonec jí daly korále, které vyrobily ze starých šnečích ulit.
V pátek 31. 3. jsme pak připomněli
starodávný zvyk vynášení Morany.
Podle lidové tradice se většinou

Morana (Mařena, Smrtholka….),
která symbolizuje odcházející zimu a smrt, vhodí do vody a nechá
odnést jejím proudem. V tomto
ohledu jsme poněkud v nevýhodě,
a tak jsme se rozhodli využít druhé
varianty – Moranu dát očišťujícímu
ohni. (O další možnosti - kamenování a zakopání do země - jsme
raději ani neuvažovali). Abychom
zbytečně nepálili látku a neznečišťovali tak ovzduší, nejprve jsme
naši Moranu trochu odstrojili. Pak
ji děti upevnily v ohništi a obložily suchými klacíky. Naší Moraně
jsme také dali mnoho lístečků, na
které děti napsaly špatnosti a trápení, kterých by se chtěly zbavit –
a nechali jsme je shořet společně
s ní. Během pálení jsme si povídali
o této tradici a také se naučili a zazpívali si dvě jednoduché lidové
písně, které k vynášení Morany
vždy patřily. Na závěr děti nazdobily vajíčky, papírovými květinami
a pentlemi vrbovou větvičku – líto – symbol jara a nového života.
Líto jsme si pak odnesli zpět do
školy.
Od konce března také chodíme do
místní knihovny. Naší snahou je,
aby každý týden knihovnu navští-

vilo jedno z našich oddělení. Pro
děti je tam vždy připravená nějaká
zajímavá knížka a pěkné vyprávění. Začátkem dubna jsme v družině
zdobili vajíčka a perníčky, vyráběli nejrůznější dekorace, pěstovali

osení, pletli pomlázky – zkrátka se
všemožně připravovali na blížící se
Velikonoce.

Petra Siganová,

vedoucí vychovatelka

Pravidelné čtení pro školní
družinu v knihovně
Každé úterý odpoledne od 14.00 hod. čteme v knihovně dětem.
Čtení není časově dlouhé, děti potřebují po vyučování hlavně
pohyb na čerstvém vzduchu, ale pokud jim v knihovně bude
dobře, budeme jim číst. Začali jsme pohádkami a veselými příběhy. Děti poslouchají, jsou hodné a vnímavé. Po přečtení příběhu si společně povídáme o tom, co jsme si zapamatovali.
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Duben v mateřské škole
Začal nám duben, aprílové počasí. A asi všichni víte, o čem mluvím. Chvíli sluníčko, pak déšť
a hned z toho padá sníh. Nikdy
nevíme, zda budeme na zahradě
bobovat nebo běhat.
Měsíc duben jsme v naší školce zahájili vynášením Morany.
Společná akce s rodiči se, jako
vždy, moc vyvedla. Moranu nám
vyrobily děti z Krokodýlů a Lvíčat. Počasí nás sice dopoledne
odrazovalo, ale děti zpěvem písniček o sluníčku dokázaly přivolat na odpoledne pěkné počasí.
Tak mohl celý průvod vyrazit
po Slivenci, kdy po cestě rodiče i děti plnili úkoly a na závěr
i Moranu upálili.
Duben je svátkem jara. A tyto svátky děti z Rybiček vítaly
Pašijovým týdnem. V pondělí
v modrém oblečení, v úterý ve
žlutém, ve středu (škaredá středa) v šedém, ve čtvrtek v zeleném. V průběhu celého týdne
si ve všech třídách děti barvily
vajíčka, vyráběly velikonoční

výzdobu a dárky pro koledníky.
Babičko, dědečku, pojď nám vyprávět. To bylo téma týdne ve
třídě Berušek. Do třídy přicházeli povídat dědečkové o tom, jaké
měli jako malí kluci hračky, na
co si hráli. Babičky zase vypravovaly o tom, jak se učilo, čím se
psalo (dokonce nám i přinesly
starý kalamář) a jak se dokázali
všichni zabavit při „draní“ peří.
Naše děti nedokázaly pochopit,
že nebyla žádná videa, televize,
rádia. Ale rády si poslechly vy-

právění pohádek, které neznají.
Ve třídě Lvíčat si zase udělali
jarní den. Do školky přišli skřítkové, berušky, kytičky, zvířátka. Zářilo to zde krásně jarními
barvami. A k tomu ještě stihnou
děti chodit každý čtvrtek plavat.
Krokodýlové, to jsou už velké
děti. Proto se pravidelně vypravují na návštěvu do knihovny na
Barrandov, kde je pro ně připraven výukový program. Vždyť půjdou všichni do školy. Už to mají
i potvrzené – byly na zápisu do

1. třídy. To jste pak měli slyšet
jejich historky – pro někoho byl
zápis móóóóc těžký, pro někoho
to bylo jako pro malé děti. Vždyť
dětská fantazie nemá meze.
A tak pomalu plyne školní rok
ke svému konci. Nyní nás čeká
spousta akcí na závěr roku, jako
je pasování předškoláků, celodenní výlet či zahradní slavnost
pro děti. A v neposlední řadě
16. 5. 2017 zápis do mateřské
školy. 
Jana Szilvásiová,
vedoucí učitelka MŠ

Doba Národního obrození a spisovatelé Božena Němcová
a Karel Havlíček Borovský
v knihovně
8. třída ZŠ Slivenec s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Rosovou navštívila knihovnu, abychom se seznámili v širších
souvislostech s národním obrozením, jeho literaturou
a morálním neopakovatelným gestem. S PhDr. Zdeňkou Novákovou jsme společně uvažovali o jeho průběhu
v oblasti vědecké, umělecké i politické i o jeho odkazu
pro budoucí generace. Setkání v knihovně jsme zopakovali po třech týdnech nad osobnostmi Boženy Němcové
a Karla Havlíčka Borovského. 
Irena Krejčová

UPOZORNĚNÍ
Dne 20. května proběhne v našem
katastru závod horských kol Bike
Prague. Organizátoři (Spolek Neumětel a RAUL, s.r.o.) zvou k divácké podpoře na trase a děkují
za pochopení při případných dopravních omezeních (viz mapka).
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Schůzka seniorů (tentokrát za pamětihodnostmi)
Návštěva malostranského hřbitova
Březnovou schůzku seniorů jsme přesunuli z Klubu přímo na Malostranský hřbitov, kde jsme měli domluvenou návštěvu s průvodkyní a odborným povídáním o nedávné úpravě hřbitova. Malostranský hřbitov byl
založen v době morové epidemie v roce 1680. Z hygienických důvodů mu bylo vytyčeno místo co nejdále od
městských hradeb. V polovině 19. stol. již hřbitov přestává stačit rostoucímu počtu obyvatel a v roce 1884 byl
definitivně uzavřen. Skýtá cenné sociologické informace o složení obyvatelstva Malé Strany, Hradčan a starého Smíchova i Košíř. Je galerií výtvarných děl slavných českých sochařů (např. V. Prachnera, J. Malínského, V.
Levého, bratří Maxů). Na Malostranském hřbitově nalezlo místo posledního odpočinku mnoho významných
osobností. Díky rozsáhlým znalostem naší průvodkyně jsme se o celém areálu hřbitova hodně dověděli.

Na schůzku seniorů v dubnu jsme se vypravili do muzea voskových figurín v Celetné ulici.
Jedná se o pobočku slavného pařížského muzea Grévin, ,které ve Franci funguje už od konce 19. století.
V Praze je tato pobočka od roku 2013. Ve třech poschodích jsou figuríny slavných mužů a žen v nezaměnitelných podobách, atmosféru dokresluje hudba a světelné efekty. Setkali jsme se s Václavem Havlem,
T. G. Masarykem, s Tomášem Baťou, prošli jsme alchymistickou laboratoří Rudolfa III., pražskou kavárnou
s Vladimírem Menšíkem, potkali jsme se s Karlem Čapkem, Albert Einsteinem, i Spejblem a Hurvínkem. Ve
sportovní expozici jsme viděli např. Emila Zátopka nebo Jaromíra Jágra. Nechyběli zástupci významných
politiků, herců, zpěváků a postavy z historie – Karel IV., Komenský, Hus. V muzeu se nám velmi líbilo.
Strávili jsme tam 90 minut s průvodkyní a odborným výkladem, popisem jednotlivých postav.

Jóga pro seniory – cvičení pro zdravá záda
Čtvrtky dopoledne v tělocvičně (sál Fit Švestka) patří již několik let seniorům. Cvičíme s báječnou
cvičitelkou Janou, která dokáže připravit každou hodinu jinak. Procvičujeme a protahujeme svaly
kolem krční páteře, beder, obličeje, ramen, svaly horních a dolních končetin, břicha apod. Správným
dýcháním pomáháme efektivnímu provedení cviku. Těšíme se vždy na příští hodinu, nejen proto, že
nám cvičení pomáhá, ale i společně strávený čas v pohodě je příjemným zážitkem. Od září letošního
roku bude cvičení pokračovat, popřemýšlejte – kdo věkově spadáte do naší kategorie a máte pohybové potíže – a přidejte se k nám! 

Celkem 19 seniorů dokončilo 19. dubna 2017 desátý kurz trénování paměti.
Každý kurz se skládal z deseti lekcí, takže
jsme slavili jubilejní 100. setkání. Kurz je
velmi oblíbený u všech účastníků, těšíme
se vždy na příští hodinu, píšeme domácí
úkoly, řešíme rébusy, zpíváme, namáháme hlavy, luštíme křížovky i sudoku. Příští
kurz plánujeme až na jaro 2018.
Přejeme krásné jaro, teplé léto, barevný
podzim a mírnou zimu. 
Stránku
 připravila Irena Krejčová, Klub seniorů

Interaktivní seminář
finanční gramotnosti pro seniory
V pondělí 5. června 2017 od 16.00, v Klubu seniorů ve Slivenci

Na semináři bude vysvětleno, jak umět odmítnout nevýhodnou nabídku, „číst
mezi řádky“, bude přehrán nátlakový telefonát a jak ho umět odmítnout. Budou
vysvětleny pojmy, s kterými se setkáte v bance nebo na smlouvách. Obdržíte
skládací kartičku s informacemi o telefonních číslech vč. senior linek zdarma,
občanské poradny pro osobní kontakt a návod, jak se zachovat, pokud se stanete
obětí trestného činu – kam zavolat, jak postupovat. Na konci semináře bude
prostor pro dotazy.

Květen a červen
Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci květnu a červnu
oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

květen

Dubnová schůzka seniorů
Muzeum voskových figurín Grévin v Praze

Kurz trénování paměti č. 10

společenská
kronika

Pan František Hanečák
Pan Petr Čurda
Pan Jan Kučera
Paní Markéta Vítková
Pan Jiří Vršecký
Pan František Mikeš
Paní Hana Racková
Paní Milada Nováková
Paní Ludmila Šubrtová

červen
Pan Stanislav Novák
Pan Karel Vojáček
Pan František Vojta
Paní Vladimíra Hodošová
Paní Hedvika Janáčková
Pan Miloslav Urban
Pan Zdeněk Pecháček
Paní Marie Moudřichová

  
Milé mamince, babičce
a prababičce paní Vlastě
Cicvárkové vše nejlepší
a hodně zdraví
k 95. narozeninám přejí syn
Josef s manželkou,
dcera Alena s manželem, vnoučata
a pravnoučata.
Milému manželovi a dědečkovi
panu Josefu Cicvárkovi
vše nejlepší a hodně zdraví
k 75. narozeninám
přeje manželka
Judita a vnoučata.

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA I.
sobota 17. 6. 10.00 – 17.00
sál Fit Švestka

lektorka: Alena Stellnerová, certifikovaná
lektorka Školy pánevního dna Renaty Skálové
Cena pro pracující 1500,- Kč, cena pro ženy
v důchodu 750,- Kč. Platba předem na účet.
Uzávěrka přihlášek 10. 6.2017.
Informace a přihlašování: mob. 777299272,
a.stellnerova@centrum.cz, www.panvicky.webnode.cz
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Velikonoční jarmark
V sobotu 8. dubna se konal na slivenecké návsi velikonoční jarmark. Přivítali jsme slunečné počasí, prodejce ze Slivence, Holyně a přilehlého okolí, cvičené kozy, flašinetáře, divadlo Teatr novogo vremja, košíkáře, dráteníka, barvíře, a také včelaře z Ořecha, živé včely,
i malé výtvarníky. Stánek s výrobky zaručeně hand made otevřela slivenecká základní škola i Klub Švestka. Mohli jsme ochutnat mazance, palačinky, víno, i trdelník. Mohli jsme se sejít se, poklábosit, zazpívat si, něco si vyrobit, něco dobrého ochutnat… Poděkování
patří všem, kdo se na tom podíleli, připojili… 
Lenka Kudláková
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Historik a spisovatel Dr. Vlastimil Vondruška ve Slivenci
Protože spisovatel Vlastimil Vondruška patří mezi nejčtenější autory v knihovnách - nejen ve Slivenci, pozvali jsme jej na besedu ve
čtvrtek 16. 3. 2017. Zájem veřejnosti byl veliký, do zasedací místnosti jsme se vešli jen díky toleranci všech přítomných.
Spisovatel vyprávěl o sobě – pochází z Kladna, vystudoval historii
a etnografii na FF UK v Praze. Od roku 2009 se věnuje výhradně
psaní. Víc než dvacet let byl aktivním horolezcem. Vyprávěl o způsobu psaní, hledání historických pramenů a fantazii dotvářející

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni 

5 – 28. 5. 2017

Dubnová výstava
v holyňské kapli
Letošní výstavní sezonu zahájil svou výstavou olejů a akvarelů malíř
Matthew Kvasník – Angličan s českými kořeny, absolvent londýnské
Art school. V kapli sv. Jana Křtitele instaloval krajiny z různých koutů světa – z českých hor, anglického Highlands, či z pouštní krajiny
západu USA. Obrazy byly opatřeny fotografií s popisem místa tak,
aby návštěvník mohl porovnat záběry zachycené optikou fotoaparátu a stejnou scenérii v subjektivním vnímání aurora.
kud

Matthev Kvasník

čtivý obsah svých románů. Vyprávěl o způsobu myšlení našich
předků, o jejich vlastenectví, obživě, chování, lásce a věrnosti
k půdě. Vyprávěl o civilizaci, jak i ta podléhá neodvratnému rytmu. Když se narodí, je mladá a silná, ambiciózní. Zesílí a užívá si
vrcholu své moci. A pak vždycky následuje únava, stárnutí a často
i pád. A my jsme v podobné situaci: Evropa není ochotná hájit své
hodnoty. Má však ještě šanci!

Irena Krejčová, Knihovna Slivenec
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Francouzská kuchyně s Mgr. Denisou Chopard Pištorovou
Beseda to byla velmi zajímavá,
vařili jsme, ochutnávali jsme,
servírovali a dívali se na přípravu francouzských specialit z regionů Alsace – Franche
Comté – Bretagne – Marseille.
Samozřejmě jen jako! Paní Chopard Pištorová žila ve Francii 7
let a strávený čas věnovala převážně francouzské kuchyni, specialitám a vynikajícím národním
jídlům. Každý Francouz rozumí
dobrému jídlu a umí patřičně

ohodnotit jemnost a rafinovanost jeho chuti a doplnit vhodným nápojem. Kuchařské umění
se stalo záležitostí velkých hotelů a restaurací, ale i menší restaurace a kavárny jsou pro svoji kuchyni vyhledávanými místy
labužníků. Cibulová, rybí, fazolová a hořčicová polévka, bílé
a zelené omáčky, různé úpravy
vajec, paštiky ze zvěřiny, majonézy, sýrové omáčky, palačinky,
čekanka, rajčata, olivy, artyčoky,

chřest, fazolky, žampiony, široká
škála koření a bylinek, estragon,
sýry, ovoce, víno, maso i skopové, různé druhy ryb – to je malý
základ pečlivě připravených pochoutek.
Uvařte si doma francouzskou
cibulačku:
1,5 litru silného vývaru z hov. masa, 100 g másla, 200 g cibule, 100
gr tvrdého sýra, 125 g bílé veky nebo toastového chleba, petrželka

Na másle zlehka osmahneme
cibuli nakrájenou na půlkolečka, zalijeme ji silným vývarem
a povaříme. Polévku rozdělíme
do kameninových šálků. Sýr nastrouháme na hrubém struhadle
a rozdělíme na 5 plátků oloupané bílé veky, vložíme ji do šálků
s polévkou a zprudka zapečeme
v grilu. Povrch posypeme jemně
nasekanou petrželkou. Dobrou
chuť! (Řešátko – Nodl: Speciality
světových kuchyní – Francie)

Když se Nepál zatřásl
V úterý 28. března mezi nás přišel RNDr. Tomáš Beránek, CSc. –
cestovatel a předseda česné neziskové organizace na pomoc Nepálu - NAMASTÉ NEPÁL.
Tomáš Beránek Nepál velmi dobře zná, navštívil ho již mnohokrát,
má tam hodně přátel a prostřednictvím organizace Namasté Nepál, která působí v České republice od roku 2004, se snaží pomoci
nemajetnému obyvatelstvu v Nepálu. Zprostředkovává adopci chudých nepálských dětí na dálku, financuje a organizuje výstavbu škol
z bambusu, pořádá vzdělávací kurzy, vysílá české učitele angličtiny
a lékaře do Nepálu, zajišťuje zdravotní péči v některých těžko dostupných vesnicích a podporuje rekonstrukce staveb po zemětřesení.
Vyprávěl nám o dramatických událostech v jarních měsících 2015
po himalájském zemětřesení, ukázal fotografie a videa ze záchranných akcí a následném úklidu trosek domečků, zoufalé snahy lidí
postavit si jakoukoliv střechu nad hlavou před příchodem období

dešťů. Lidé pracovali bez pomoci strojů, nářadí, bez rukavic, stavební materiál nosili v nůších na zádech.
Zemětřesení v Nepálu 2015 začalo 25. dubna v 11:56 nepálského
času s epicentrem přibližně 77 km od hlavního města Káthmándú a hypocentrem v hloubce 15 km se sílou 7,9 momentové škály
(Mw). Jeden z následných dotřesů dosáhl 26. dubna síly 6,7 Mw.
Bylo to nejsilnější zemětřesení v Nepálu od roku 1934. Způsobilo
rozsáhlou lavinu pod Mount Everestem, spuštěna byla také další
rozsáhlá lavina v údolí Langtang. Při zemětřesení bylo poškozeno
nebo zničeno mnoho památek v Údolí Káthmándú zapsaného do
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nepálská vláda
vyhlásila třídenní státní smutek.
Po besedě jsme si mohli zakoupit drobné řemeslné výrobky z Nepálu – profit z jejich prodeje je určen na rekonstrukci zemětřesením poškozených nepálských škol.  Irena Krejčová, knihovnice

Utkání s banalitou života – Sylva Fischerová: Bizom aneb Služba a mise
(recenze jedné z nových knih slivenecké knihovny)
Sylva Fischerová (1963) je autorkou asi čtrnácti knih a patří mezi ty náročnější, a přece úspěšné. Za knihu Bůh vždycky zatřese stavbou (rozhovory s filozofem Karlem Flossem) dostala r. 2011 cenu Nadace ČLF.
Čtenář, který se pokusí číst její poslední knížku Bizom v autobuse, či metru cestou do práce, záhy zjistí, že to nejde: ztrácí dějovou souvislost,
třebaže ta se skládá ze srozumitelných, až banálních historek či polohistorek. Nositelem sdělení je Jiří Bizom, otec dcery Káji a muž ženy Petry,
který má i svoji hospodsko- trampskou partu. Jsou to všechno lidé podobného ražení: se smyslem pro humor, zvlášť pro ten pramenící z nesmyslu či nedokončenosti. Dokáží ho vidět kolem sebe tam, kde si ho jiní
nevšimnou. Jiří, jednou zmíněný jako technik od počítačů, který takto
svůj život potřebuje vyrovnat, si od raného mládí zavede notýsek, kam si
zapisuje Blbosti. Jsou to různá klišé, která nedávají smysl, ale lidi je přijali
a dorozumí se jimi, „blbost z toho bučí“. Mocným zdrojem jsou pochopitelně reklamy („Kolik chloupků má průměrná žena?!) a facebook, útržky
lidských hovorů, kde neznáme začátek ani konec, a proto jsou zdrojem
tajemství. Objevy slabomyslné holčičky, která z letáku o slevách se zájmem „čte“ zobrazené potraviny. Poetické výroky jeho předškolní dcery,
která teprve zvládá úskalí jazyka. Vzpomínky na vlastní školní léta – proč
loď nejde ke dnu, ale závaží ano. Rychlokonverzace hebrejštiny, která
předpokládá, že se přepadená žena octne na policii. Známá historka o rabínově koze… Až po začtení se čtenář konečně pochopí, že knížka nemá
děj. A její souvislost? Je to hra, kterou hrdinové hrají, aby je neumlátil
všední život, který se kolem nás valí. 
Jana Červenková

Zveme vás na besedu s

PhDr. Ivo Šmoldasem
scenáristou, překladatelem, moderátorem a básníkem
Kdy: v úterý 23. 5. 2017 v 18.00 hod.
Kde: Praha – Slivenec – Úřad městské části
K Lochkovu 6, zasedací místnost
PhDr. Ivo Šmoldas je český básník,
nakladatelský redaktor, kulturní
publicista, scenárista, moderátor
a překladatel.
V současné době pracuje jako
umělec na volné noze, věnuje se
především překladům z angličtiny, příležitostně též ze slovenštiny. Spolupracuje s Českou
televizí, kde připravuje pořad o knihách Knižní svět, v České televizi
také nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou.
Pravidelně spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne pro Rádio
Impuls. Na stanici Český rozhlas 2 Praha uvádí vlastní talkshow Lenoška
Iva Šmoldase. Je to uznávaný filozof, ale do širšího podvědomí diváků se
dostává spíše jako poslední dobou vyhledávaný a obsazovaný moderátor.



Těšíme se na Vaši návštěvu
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Velikonoce v Klubu Švestka, a tak dál…
S brzkým příchodem jara se ve Švestce rozprostřela jarní atmosféra. V kurzech Paletky,
keramiky a Alenčina korálku všechno směřovalo k velikonočnímu jarmarku a ke svátkům
jara vůbec. Výsledkem byly barevné květníky,

které ozdobily relaxační dřevěnou plochu
u rybníka, bižuterie a keramické výrobky, které jsme představili v klubovém stánku. Týden
před jarmarkem jsme vyhlásili vaječnou soutěž a na něm jsme potom vyhodnotili výherce
a odměnili je Velikonoční knížkou I. M. Jirouse. Kdo nevyhrál, může si knížku půjčit ve slivenecké knihovně, kam jsme věnovali čtvrtý
výtisk. V průběhu jarmarku pořádalo rodinné
centrum Pecka velikonoční dílny, z oken Klubu na nás shlíželi veselí barevní zajíci, z truhlíků petrklíče.

Jarní dílna s Táňou

Vítězové vaječné soutěže

V sobotu 25. 3. proběhla jarní dílna s Táňou
Kůsovou. Tématem byla dekorování velikonočních věnců. Táňa přivezla ohromné
množství materiálu, a tak bylo zase z čeho
vybírat. Každý si tedy mohl vyrobit dekoraci
podle svého.

www.klubsvestka.cz

Za sluncem
a španělštinou…
Před pár lety se pár odvážlivců pustilo do
studia španělského jazyka. Společné hodiny se však staly víc než jen výukou jazyka:
navázali jsme nová kamarádství, utužili
ta stávající, ochutnáváme vína a piva různého původu, občas si k tomu připravíme
něco na zub, hrajeme na kytaru a zpíváme.
Někteří studenti nás v průběhu let bohužel
opustili, jiní ale vzápětí přišli – a to i velmi
cenné posily z Barrandova.
Letos v květnu se proto pouštíme do dalšího dobrodružství: jedeme na intenzivní
kurz do Valencie. Vzhledem k tomu, že jsme
sami jeho pořadateli, jsem přesvědčená, že
bude intenzivní v mnoha ohledech.
¡Hasta la vista en Praga!

Dora Poláková, lektorka

Seminář Kruhové tance v sále
Fit Švestka
Velké švestkové poděkování patří seniorům ze spolku Remedium, kteří
uspořádali v sobotu 25. 3. sérii kruhových tanců v sále Fit Švestka. Zúčastnili se ve vysokém počtu a tančili s tak velkým nasazením a radostí, že to vtáhlo do kola i některé návštěvníky. Přemístili jsme se tak na
chvíli do Řecka, Litvy, Srbska nebo francouzské Bretaně, zatančili jsme
si i staré židovské tance. Pokud budou mít naši senioři zájem, pozveme
tanečníky znovu. 
Jana Bílková

Karlínské Otvírání 2017
Obecní divadlo Knoflík se i letos probojovalo do krajského kola přehlídky dětského divadla Dětská scéna. Přestože byl soubor oceňován
v minulých ročnících za alternativní přístup k divadelní tvorbě, teprve
tento rok dosáhl většího úspěchu, kdy byl za inscenaci Dívka s pomeranči na námět knihy Josteina Gaardra nominován do širšího výběru
na celostátní přehlídku Dětská scéna 2017 ve Svitavách, která se bude konat 10.–15. 6. 2017.
Lektorský sbor ve složení Jakub Hulák, Anna Hrnečková a Zuzana Jirsová ocenil výjimečnou kvalitu všech představení, která dosahovala
úrovně celostátní přehlídky. Přehlídka byla však také ukázkou mnohých forem. Mohly jsme tak shlédnout taneční představení Tanečního studia Light, loutkovou inscenaci souboru Roztoč dramaťák
z Roztok u Prahy na námět knihy Pavla Šruta „Lichožrouti“, či koláž
textů „… a bolelo nebe“ Dismanova rozhlasového souboru pojednávající o deportaci židovských rodin do Terezína.
V námětech a tématech se ukázalo, že dnešní děti nesedí jen u počítače a neklikají na telefonu. Jejich zájmy jsou daleko širší než by se
mohlo zdát, a tak se nemusíme bát o naši i jejich budoucnost.
O tom, zda Knoflík bude nakonec vybrán do finálního programu Dětské scény 2017, se rozhodne v nejbližších dnech. Tak nám držte palce.

Ondřej Kohout, lektor

Volná herna v Klubu Švestka
Zveme a připomínáme, že každou středu 10:00 – 12:00 je otevřena
volná herna rodinného centra Pecka pro maminky s dětmi. Vzhledem k uzavření kavárny Selanka tam nyní bývá příjemně „hravo“ 
Upozornění
Od 26. 4. 2017do konce pololetí odpadají všechny lekce i semináře
jógy lektora Martina Loudy. Důvodem je dlouhodobý studijní pobyt
Martina v Číně. Permanentky lze využít na ostatní cvičení. Je možné si
v úředních hodinách Klubu Švestka (čtvrtek 15.00-19.00hod) prodloužit
platnost permanentky.
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Kudy do zvěřince?
Jarní měsíce se v rodinném centru Pecka nesou v duchu příprav na dětský den, který letos
bude opravdu netradiční. V sobotu 10. 6. dopoledne zveme všechny slivenecké a holyňské
děti, aby se proměnily ve tvory ze zvířecí říše
a v převleku zavítaly na náves u rybníka, kde
na ně čeká zvěřinec, aneb zvířecí hrátky z různých koutů světa; zavítáme do džungle, pouště… a odvážíme se i na vrcholky hor? Všechna

úspěšná zvířátka samozřejmě čeká malá odměna a především hravý a bláznivý koncert
skupiny Yellow Sisters nazvaný „Zvěřinec“.
Ale abychom nezapomněli na současné dění:
krom pravidelných kroužků vám Pecka v průběhu jara nabízí několik představení loutkového divadýlka principálky Moniky Pospíšilové, které klasickými pohádkami pokaždé
okouzlí nejmenší diváky. A pod vedením Edity

Šimkové se z keramické dílny pro
seniory stal doslova bestseller, jehož kapacita zdaleka nepostačuje poptávce.
Krásné a nápadité výrobky, které se vynořují
z pece, pak bezesporu zdobí nejeden slivenecký a holyňský domek a zahradu.
Jak vidíte, díky vám všem to ve Slivenci žije
bez ohledu na věk!

Za RC Pecka Dora Poláková

Keramika ve Švestce

Keramické dílny pro seniory

Keramické kurzy klubu Švestka jedou naplno. Některé výrobky jsme
mohli obdivovat ve stánku klubu Švestka na velikonočním jarmarku,
jiné přinášíme na fotografiích. Organizujeme kurzy pro děti a mládež
i pro dospělé, a také pravidelné dílny pro seniory. V dětských kurzech
je zcela obsazeno, místa v dopoledních dílnách se také vždy rychle zaplní. Můžeme však nabídnout volná místa v pondělním kurzu pro
mládež, i pro dospělé. Po odchodu lektorky Vlaďky vedou společně
oba kurzy lektorky Hanka a Tereza. Nově jsme do keramické dílny zakoupili různé typy licích forem, plánujeme sobotní dílnu pro veřejnost.

Před pár lety se naši mladí přistěhovali do Slivence a všichni jsme žasli
nad množstvím akcí a kurzů, které se tu během roku pořádají.
A když jsme sem za nimi přesídlili i my, rychle jsem zjistila, jakou radost přináší označení senior – třeba na pozvánce na dopolední keramickou dílnu.
Vždycky jsou obsazena všechna místa, je připraveno velké množství
návrhů, a tak se (dnes už i s jedním seniorem z Holyně) pouštíme do
tvoření. Při práci s hlínou se nám otvírají nové, netušené obzory a od
setkání k setkání se naše výtvory nejen zlepšují, ale i výrazně rostou.
Nikdo nikoho nekritizuje ani neupozorňuje na případné nedokonalosti, lektrorka Edita chválí a chválí a vypadá to, že z nás má opravdu radost, a tak se vždyky těšíme na další dílnu.
Edito, díky!!! 
(Nejmenovaná pisatelka za Klub seniorů)

Květinová výzdoba
Snad si kolemjdoucí už dávno všimli, že různá
slivenecká zákoutí rozkvetla (na jaře jarními
květinami, v létě letním osazením a v zimě
alespoň zelenými větvičkami). Před pár lety
přišla s první iniciativou paní Jiřinka, která pořídila truhlíky na zábradlí rybníka. To se nám
ve Švestce tolik zalíbilo, že jsme si vzali květinovou výzdobu pod svůj patronát. Máme květinovou královnu – paní Janu. Pod její péčí by
snad vykvetl i obyčejný klacek. Společně plánujeme, sázíme, okrašlujeme, pečujeme o truhlíky kolem rybníka, na švestkových zábradlích,
o velké květináče u kostela, u Fit Švestky, kde
nám dveře chlívků zdobí pravidelně a krásně
paní Táňa. Spolupracujeme na návrzích dosazení okrasných záhonů (i na jejich péči), v létě nás čekají služby (zalévání). Snažíme se na
dřevěné relaxační ploše u rybníka připravovat
překvapení – jednoduše pro radost naši i vaši.
Mnozí přidávají pomocnou ruku: namalované
květináče například právě teď vykvetly tuli-

pány, jejichž cibule
věnovaly na podzim
seniorky z Klubu seniorů. A vůbec – naštěstí se vždycky někdo
najde, kdo pomůže
(například v době dovolených) nebo dosadí květinu, kterou někdo
„přemístil“. Děkujeme!



Švestkové příspěvky Lenka Kudláková
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Farnost Slivenec od postu ke svatojánu
Během letošního postního období se každý
pátek ve sliveneckém kostele konaly, znovu po
několika desetiletích, pobožnosti Křížové cesty. Při této pobožnosti se společně s modlitbou
prochází čtrnáct zastavení spojených s umučením Páně, počínaje odsouzením Pilátem Pontským, přes cestu s křížem, ukřižování na hoře
Golgota až po uložení do hrobu.
I letos jsme mohli společně prožívat Svatý (Pašijový) týden. O Květné neděli jsme si obřadem
svěcení kočiček připomněli slavný vjezd Ježíše
Krista do Jeruzaléma. Při mši jsme pak vyslechli
pašije – příběh o Ježíšově utrpení a smrti. Během večerní mše na Zelený čtvrtek jsme si pak
připomněli události poslední večeře, ustanovení eucharistie, zrazení a zatčení Ježíše. Velký pátek nám pak připomínal mučednickou
smrt Páně. Přes den na Bílou sobotu byl kostel
otevřen k tiché modlitbě a rozjímání u Božího
hrobu. Ve 22:30 začala Velikonoční vigilie, kterou se připomíná noc, kdy Pán vstal z mrtvých.
Otec David před kostelem posvětil oheň a velikonoční svíci - paškál. Rozsvícený paškál byl pak
v čele průvodu vnesen do ztemnělého kostela –
symbolicky se tak připomíná, že světlo Kristovo
přemáhá temnotu hříchu a smrti. Od paškálu se
potom postupně rozsvěcovaly svíčky všech pří-

tomných i ostatní svíce v kostele. Během nedělní mše se také světily velikonoční pokrmy. Pro
mnohé lidi skončily Velikonoce pondělní pomlázkou - pro nás však velikonoční období trvá
až do letnic, které letos připadají na 4. června.
Na sobotu 27. května se připravuje farní pouť do
Doksan. Klášter v Doksanech byl jedním z míst,
kde trávila kousek svého dětství i sv. Anežka,
která později založila i Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou.
Na pátek 9. června připadá další ročník Noci
kostelů, do které se již pátým rokem zapojuje
i naše farnost.
V sobotu 24. 6. , na svátek sv. Jana Křtitele, bude v holyňské kapličce, která je tomuto světci
zasvěcena, od 10 hodin sloužena poutní mše
svatá. 
- PeS-

noc kostelů ve slivenci
pátek 9. června 2017
16:30 – 18:00 Bavíme se, hrajem, smějem…
Program pro děti
17:00 - 20:00 Galerie v kostnici (za dobrého
počasí)
Výstava kreseb a maleb George Radojčiče
17:30 - 17:45 Trocha historie nikoho nezabije
komentář k historii
18:00 - 18:45 Kouzelná andělská noc
pěvecký koncert třídy Jany Vackové
19:45 – 20:15 Gaudium Pragense
koncert smíšeného sboru
21:00 - 21:20 Historie s vůní dřeva
zajímavý filmový dokument o krovu kostela
a jeho opravě
21:30 - 21:45 varhanní chvilka
21:45 - 23:30 individuální prohlídka kostela
Příležitost ke ztišení a modlitbě.

Akce s Českým červeným křížem
Budeme slavit: 8. května se narodil zakladatel hnutí Červený kříž a Červený půlměsíc –
Henry Dunant, a tak během tohoto měsíce
oslavujeme a připomínáme si, jak důležité je,
umět pomáhat lidem v nenadálých situacích,
poskytnout pomoc v nouzi a být společensky
prospěšný.

Akce s dětmi pro děti:
Soutěž na nečisto
Dne 23. dubna ožil pavilon slivenecké základní školy. Schází se tu, ač je neděle ráno, 67 dětí
- mladých zdravotníků, které si chtějí zopakovat zásady poskytování první pomoci, aby si
upevnily znalosti a získaly jistotu v ošetřování
namaskovaných poranění. Rozdělujeme se do
skupinek, spravedlivě rozdáváme úkoly – figuranti a zasahující – tyto pozice si každý účastník vyzkouší. Příprava lékárniček, krev do hadičky a jde se na to. Křik, (umělá) krev, modřiny,
otoky, puchýře, nespolupracující poraněný – to
vše mladí zdravotníci řeší, hodnotí je dobrovolníci-zdravotníci – dospěláci, kteří první pomoc
ovládají a mají zájem, aby ji uměly i děti. Jde jim
to skvěle a už se těší na opravdové soutěže.

Modelářský kroužek modulové železnice
Druhý dubnový víkend naši železniční modeláři vystavovali v Chotěboři, kam byli pozváni místním modelářským klubem, se kterým
se také podělili o své zkušenosti. Na výstavě
představili své starší i nové moduly. U nového modulu s pivovarem, ve kterém je vidět
pohyblivá plnicí linka, se často ozývaly věty
typu: „Jé, tuhle část dělám…“. V Chotěboři se

totiž právě plnicí linky vyrábí.
Kalendář našich modelářů se stále
plní. Kromě pravidelných schůzek se množí pozvánky na účast při různých výstavách
a akcích. Z časových důvodů již musí některé i odmítat. Nejbližší výstava je teď čeká
3. června na nádraží Braník při oslavách Dne
dětí s Posázavským pacifikem. 
- PeS-

Sběratelské razítko

Květinový den
10. 5. se uskuteční „Květinový den“. Kytičky
na podporu lidem, kteří onemocněli rakovinou, si budete moci zakoupit v tento den od
dětí – mladých zdravotníků ve Slivenci.

Co nás čeká v létě
Pro děti je připraven 14ti denní letní tábor na
základně Asgard u Jindřichova Hradce, kde
budeme hledat zlato.
Na Slivenci se potkáme s dětmi na příměstském táboře – Mladí záchranáři v akci od
24. července nebo od 31. července.


Jarka Marková
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TJ AFK Slivenec
Mladší žáci – ročníky 2003
–2005
Mladší žáci pod vedením Václava Motla a
Františka Palaše nezahájili jarní část výsledkově sice dobře, ale zápasů je pořád dost tak,
aby kluci měli radost nejenom ze hry, ale i z
výsledků. V neposlední řadě jsme v tomto
mužstvu přívítali borce z Motorletu Praha, aby
doplnili náš tým mladších žáků.

Starší přípravka – ročníky
2006 – 2008
O tom, zda zimní příprava přinesla své ovoce, z trpělivé práce a přístupu všech trenérů
k jednotlivým hráčům a nemalé podpory ze
strany realizačního týmu a rodičů, kteří své
mladé fotbalisty po celou zimní přípravu pečlivě připravovali, zabezpečovali jim logistické
zázemí a spontánní herní atmosféru během
zápasů, svědčí herní úspěchy našich mladých
fotbalových nadějí, které získali na hřištích a
ve sportovních halách v rámci regionu.
Mezi největší úspěchy řadíme a rádi vzpomínáme na vítězství v zimním turnaji organizovaném sportovním klubem LoKo Vltavín a.s.,
kde jsme získali I. místo s ročníkem fotbalové přípravky 2008. O to víc nás tento úspěch
hřeje u srdíčka, že jsme tohle vítězství věnovali našim trenérům Petrovi a Pavlovi, kteří
v tomto klubu strávili část své profesionální
kariéry. Další ocenění jsme přinesli ze zimních
halových turnajů organizovaných sportovním
klubem v Říčanech, odkud si naše ročníky postupně odnesly v měsících únor a březen jednou 1. místo a jednou 2. místo v kategorii hráčů 2008 – 2009 a dvakrát 4. místo v kategorii
hráčů ročníku 2007. Ale vzhledem k absenci
fotbalistů s tímto ročníkem v našich řadách
odehrálo tenhle turnaj naše družstvo složené
z ročníků 2008. Jak je vidět z výsledku, byl to
Real Holyně pořádá

Valda -cup 2017
Real Holyně srdečně zve všechny příznivce fotbalu a sportu na již šestý ročník
Valda – cupu. Tento již tradiční turnaj
v malé kopané se uskuteční v sobotu
24. 6. ve sliveneckém sportovním areálu, na hřišti s umělým povrchem. Turnaj
začíná v 8:00. Po celý den bude připraveno
bohaté občerstvení a stejně jako minulý
rok i tombola o zajímavé ceny.
Chybět nebude ani čestný výkop s fotbalovou legendou. Po Josefu Pešicem, Martinu
Frýdkovi a Karolovi Dobiášovi se i letos
můžeme těšit na zajímavé jméno.
Přijďte i vy podpořit svůj tým a pobavit se
fotbalem.
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pro nás úspěšný strategický tah. Naše přípravka v zimním období sehrála řadu zápasů, kde
docházelo k poměřování sil i se staršími ročníky. Ne všechna utkání jsme tak dovedli do vítězného konce, ale vzhledem ke zkušenostem
našich trenérů, pochopení rodičů, odhodlání a
bojovnosti našich hráčů byla mnohdy i prohra
našim dílčím vítězstvím.
Při ohlédnutí za naší zimní přípravou můžeme
konstatovat, že náš tým se herně lépe poznal,
naučili jsme se reagovat na hru soupeře, lépe
odhadujeme své síly a jsme herně vyspělejší,
naši trenéři jsou s námi v dobrém i zlém a naši rodiče nám věří a podporují nás, za co vám
všem patří naše díky včetně našemu sportovnímu klubu, představitelům naší obce, kteří se
nám snaží vytvářet ty nejoptimálnější podmínky pro náš růst.

Mladší přípravka – ročníky
2009, 2010
Naše mladší přípravka, která se datuje vznikem
klubu v září 2016, sdružuje pod sebou ročníky
2009 – 2010. Trenérem je pan Dan Votruba a
k dispozici má realizační tým tvořený z našich
maminek a tatínků. Začínal se skupinou cca 8
kluků a holek a v dnešní době jsme se již rozrostli na cca 15 členů našeho klubu. V zimní přípravě jsme obdobně jako naše starší přípravka
trénovali v tělocvičně ve Slivenci a zúčastňovali
se našich prvních přípravných utkání a turnajů.
Jsme neustále otevřeni přivítat mezi nás nové
členy do našeho klubu a k tomu vám stačí jen
přijít mezi nás do sportovního areálu ve Slivenci, v pondělí nebo ve středu, kde pravidelně trénujeme od 17 hod, a oslovit našeho trenéra nebo někoho z našich rodičů a vše potřebné vám
rádi vysvětlíme a mezi nás vás přivítáme.
Pozvánka:
V jarní a letní sezóně vás všechny srdečně zveme na naše přípravná mistrovská utkání, která
se většinou hrají o pátcích, pokud hrajeme na
umělce ve Slivenci, a to v čase od 17.30 hod, sezóna těchto mistrovských přípravných zápasů
nám končí 16. června 2017. V měsíci květen
(8. května 2017), budeme reprezentovat naši
obec a sportovní klub AFK Slivenec na turnaji
v Aši, kde sehrajeme řadu utkání o vítěznou
cenu „O pohár Františka Pláničky“ za účasti
24 týmů, bližší informace jsou uvedeny v letáku na webových stránkách www.afkslivenec.
cz. V měsíci červen náš organizační výbor organizuje II. Ročník „Sliveneckého turnaje“ pro
přípravky s ročníky 2007 - 2008 a 2009 – 2010.

Předpřípravka – ročníky
2011, 2012
Kluci navázali na zimní období, pravidelně se
scházíme v úterý a ve čtvrtek od 17 hod do 18

hod ve sportovním areálu ve Slivenci. Na klucích je vidět chuť a odhodlání, přejme
si, ať jim to dlouho vydrží. Tým předpřípravky
v tuto chvíli tvoří 16 kluků a jedno děvče, docházejí borci i z Barrandova a v neposlední řadě
chodí a hlásí se k nám ročníky 2013!! Dne 30. 4.
2017 kluci poprvé ve svém životě oblékli společný dres a v poločase utkání dospělých vyběhli proti stejně odvážným bojovníkům z FC
TEMPO. Kluci jen tak dál… BYLO TO DOBRÝ.

Sportovní areál Slivenec
■ dne 30.4.2017 bylo slavnostně otevřeno
nové multifunkční hřiště.
■ informace o pronájmu multifunkčního hřiště a hřiště s umělým povrchem na: info@
afkslivenec.cz nebo na T: 773 360 014,725 708
425
■ informace o pronájmu tenisových kurtů na:
lucie.tenis@email.cz, T: 724 081 884
■ od 1. 7. 2017 bude spuštěn rezervační systém, kde bude možné pohodlně provést reservaci tenisových kurtů, multifunkčního hřiště a hřiště s umělým povrchem.
■ pozvánka na fotbalový kemp Marka Jarolíma http://www.afkslivenec.cz/cz/aktuality.
html?id=17
■ TJ AFK SLIVENEC, z. s. hledá a přijme
trenéry mládežnických mužstev, podmínky
a informace na: info@afkslivenec.cz nebo na
T: 773 360 014

#životní styl#veřejnýsportovníareál

Výbor TJ AFK SLIVENEC, z. s. s poděkováním
p. Vladimírovi Brenkusovi za jeho příspěvek

Kalendář Slivence květen – čERVen
KVĚTEN
6. – 28. 5.
11. 5.
15. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

Výstava v holyňské kapli (Rudolf Skopec a Otupělí, Klub Švestka)
Zájezd seniorů (Vila Tugendhat)
18:00 Participativní rozpočet (setkání v zasedací místnosti ÚMČ)
18:00 Beseda s Ivo Šmoldasem (zasedací místnost ÚMČ)
18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
18:00 Jarní koncert (Divadlo Kostým v zasedací místnosti ÚMČ)
10:00 Loudkové divadélko pro nejmenší (Klub Švestka)

ČERVEN
3. – 29. 6. Výstava v holyňské kapli (BoBo Sobotka: Obrazy)
5. 6.
16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
8. 6.
Zájezd seniorů (Velehrad)
9. 6.
NOC KOSTELŮ (kostel Všech svatých ve Slivenci)
9. 6.
9.30-11.30 Dětský den (náves u rybníka)
9. – 10. 6. Slivenecké letnice
13. 6.
18:00 Koncert Betty Cooper (zasedací místnost ÚMČ)
19. 6.
Veřejné zasedání zastupitelstva
24. 6.
Svatojánská pouť v Holyňské kapli
24. 6.
8.00 Valda Cup (Sportovní areál)

Hudební setkání s Betty Cooper
keltská harfa, zpěv
Nina Klestilová (kytara, zpěv), Miroslav Kněz (kytara,
harmonika, zpěv)

Úterý 13. 6. v 18:00
(zasedací místnost ÚMČ)
Beth Cooper je narozena v Sydney, má
irské kořeny, studovala zpěv a keltskou
hudbu na hudební konzervatoři v Newcastlu v Austrálii. V Čechách žije od r.
2002 a od 2004 tvoří duo s Ninou Klestilovou (kytara a zpěv) anebo trio ještě
s manželem Mirkem. Hrají a zpívají na
koncertech, vernisážích, výstavách,
zámcích. Bety skládá i hudbu pro děti,
r. 2012 vydala knihu pro děti s českým
překladem a CD s jejími vlastními písněmi a r. 2016 CD s vlastními baladami.

