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Slivenecký masopust
V neděli 18. února se konal tradiční slivenecký masopust, pořádaný
městskou částí. Letos zaznamenal mimořádnou návštěvnost a také
mimořádně pestrou přehlídku vtipných masek. Časně odpoledne,
při setkání na návsi u rybníka, rozbalili své stánky s masopustními
dobrotami, balónky a nápoji na zahřátí trhovci, točil se historický dřevěný kolotoč, děti si mohly vyzkoušet pohádkovou střelnici, staropražské písničky hrála kapela Třehusk a naši známí a vždy
očekávaní chůdaři všechny bavili svými kejkli. Po krátké veselici
se průvod vydal na cestu Slivencem do Holyně. Nechyběla oblíbená zastávka u Řeznictví Görgl, u vinotéky PrimaWine, nechyběl

doprovod státní policie při přechodu komunikace do Holyně, nechybělo ani dobré pivo v hostinci U Knotků, ani spousta výtečných
jitrnic, jelítek i klobásek od stálého sponzora, či tombola pro děti.
Zpívalo se, tančilo, jedlo, pilo… Zkrátka, jak to o masopustu má
být! 
Lenka Kudláková
Za ničím nezkalené veselí se sponzorsky, nezištně a dobrovolně zasloužili: Řeznictví Görgl, hostinec U Knotků, vinotéka Prima Wine,
hlídka Policie Barrandov, Slivenecký klub Švestka, rodiny Morsteinových, Urbancových a Pokorných, Luboš Buriánek, Martin Javůrek, Dora Poláková. Těm všem patří náš dík.
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INFORMACE Z 28. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
Řádné 28. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 28. února 2018.
V úvodu zasedání vystoupila starostka RNDr. Jana Plamínková
a předsedové komisí a výborů.
Mgr. Lenka Kudláková – za kulturní komisi poděkovala všem,
kteří se sponzorsky nebo organizačně podíleli na přípravě Sliveneckého masopustu, který se
uskutečnil 18. 2. , hlavně pak všem
sponzorům: řeznictví Görgl, PrimaWine Shop, restauraci U Knotků, RC Pecka a řadě dobrovolníků.
Martina Havlíková – sociální komise se sešla, aby projednala jubilea a dále Domov pro seniory, ke
kterému, bohužel, nemá mnoho
informací.
Milena Hollmannová – finanční výbor se sešel 24. ledna - projednal a schválil zprávu z kontroly v ZŠ a plán činnosti finančního
výboru na rok 2018.
Ing. František Polák – dopravní
komise se sešla 14. 2. , projednala
běžnou agendu a doporučila osazení dopravního zrcadla na křižovatce V Lipkách x Na Křemínku a zjednosměrnění komunikace
U Sportoviště.
Na pozvání zastupitelů se na jednání dostavil MUDr. Čupka, jednatel a vlastník společnosti ME-
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DICIMAN, s.r.o., která provozuje
v souladu s uzavřenou nájemní
smlouvou se společností MEDICIPHARM, s.r.o., v nebytových prostorách v č.p. 315 lékařskou praxi.
Informoval přítomné, že se mu zatím nepodařilo zajistit provozovatele výdejny léků. Kontaktoval
velké řetězce (BENU, Dr. MAX), ty
ale nemají o výdejnu léků zájem.
Přislíbil, že vstoupí v jednání s paní Shakerovou, která provozuje lékárnu a už dříve projevila o provozování výdejny léků ve Slivenci
zájem. Pokud dojde k dohodě, bude nutné vzájemné vztahy upravit dodatkem ke stávající nájemní
smlouvě.
SMLOUVY
Zastupitelé schválili podpis níže
uvedených smluv:
■ uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Zahradní
Architektura Kurz, s.r.o., kterým
se navyšuje cena o 365.104,– Kč +
DPH (park Granátová);
■ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz,
s.r.o., kterým se prodlužuje termín plnění do 30. 4. 2018 a navyšuje cena o 818.000,– Kč + DPH
a pověřuje starostku podpisem
dodatku (rekonstrukce úřadu);
■ uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Navýšení kapacity MŠ
Praha-Slivenec“ na základě výsledku výběrového řízení;
■ uzavření darovací smlouvy, kterou společnost Mramorka, s.r.o.,
daruje městské části – v souladu
s dříve uzavřenou smlouvou budoucí darovací - pozemky parc.č.
94/50 o výměře 174 m2, pozemek
parc č. 94/173 o výměře 117 m2,
pozemek parc č. 94/264 o výměře 184 m2, pozemek parc č. 94/191
o výměře 17 m2 a pozemek parc č.
94/255 o výměře 134 m2, vše v k.
ú. Slivenec;
■ uzavření kupní smlouvy se
společností Mramorka, s.r.o. - na
základě dříve uzavřené smlouvy budoucí kupní - na odkup komunikace na pozemcích parc. č.
94/255, parc.č. 94/264 a parc.č.
94/191 vše v k. ú. Slivenec, za cenu 1.000,– Kč celkem; tímto budou všechny komunikace v oblas-

ti převedeny do správy MČ;
■ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na údržbu zeleně se společností
Bonsoft s.r.o na sezónu 2018.
GRANTY – II. KOLO – VYHLÁŠENÍ
■ Bylo vyhlášeno II. kolo účelové
dotace z rozpočtu Městské části
Praha – Slivenec na rok 2018 dle
přílohy „Tematické okruhy a podmínky poskytnutí účelové dotace MČ Praha – Slivenec“. Výše finančních prostředků určených
na II. kolo činí 100.000,– Kč. Termín ukončení přijímání žádostí je
13. dubna 2018 do 12.00 hodin.
MÍSTNÍ AGENDA 21
V rámci místní Agendy 21 byly
schváleny následující dokumenty:
■ „Výroční zpráva projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec
a místní Agendy 21 za rok 2017“
■ „Roční plán zlepšování projektu Zdravá města a místní Agendy
21 v roce 2018“
ŠKOLA
■ Zastupitelé schválili výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2017
ve výši 314.181,58 Kč a jeho následující rozdělení: 14.181,58 Kč
do fondu odměn a 300.000,– Kč do
rezervního fondu.
■ Dále bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu movitého majetku na ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16. Jedná se
o cvičební nářadí, ochranný kryt
a podlahový mycí stroj v objektu
nové tělocvičny.
DOTACE
■ Ministerstvo financí ČR uvolnilo finanční prostředky na úhradu

výdajů vzniklých hl. m. Praze a jeho městským částem v souvislosti s volbou prezidenta ČR v lednu
2018. Naše MČ obdržela dotaci ve
výši 70 300 Kč.
■ Další dotaci ve výši 73.000,– Kč
jsme obdrželi od hl.m. Prahy na
podporu aktivit v oblasti místní
Agendy 21.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
■ Byly schváleny rozpočtové
úpravy č. 1/2018.
RŮZNÉ
■ Bylo schváleno zřízení Fondu
zaměstnavatele v souladu s § 89
odst. i) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, „Statut
fondu zaměstnavatele“, kterým
se stanoví pravidla pro jeho tvorbu a užití, a dále úprava rozpočtu fondu zaměstnavatele na rok
2018.
■ Zastupitelé vyslovili souhlas
s využitím části pozemku parc.
č. 1719/1 v šířce 4m podél jižní
části pozemku parc.č. 226 a části pozemku parc. č. 1722/1 v šířce
4 m podél západní části pozemku
parc. č. 226, vše v k.ú. Slivenec pro
výpočet koeficientu podlažních
ploch budoucího rodinného domu
na sousedních pozemcích parc. č.
225 a 226.
■ Zastupitelé schválili uzavření dohod o provedení práce od
1. 1. 2018 s neuvolněnými zastupiteli Mgr. Janou Novotnou, Ing.
Františkem Polákem a Martinou
Havlíkovou na výkon lektora volnočasového centra Slivenecký
klub Švestka a Mgr. Lenkou Kudlákovou na výkon řízení Sliveneckého klubu Švestka.

MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha hledá

PRACOVNÍKA TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO
ÚSEKU (možno i na dohodu)
Pracovní náplň: správa movitého a nemovitého majetku MČ.
Požadavky: min. SŠ vzdělání stavebního směru, znalost práce na
PC, základní orientace v právních předpisech daného úseku vítána.
Bližší info na ÚMČ.
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Milé sousedky, milí sousedé,
I když to tak venku zatím nevypadá, tak zima je
už pomalu za námi. Byla
divná – nejdřív extrémně teplá, pak extrémně
mrzlo, a do toho extrémní
sucho. Pravda, moc jsme
neutratili za zimní údržbu, s obavami ale čekáme na škody způsobené holomrazy. Opravdu doufám, že jaro
bude normální.
Po prezidentských volbách jsem měla
s dětmi z druhého stupně naší školy besedu o volbách a o demokracii vůbec. Bylo to
moc užitečné, děti jsou šikovné a zvídavé.
A já jsem si uvědomila, jak důležité je s nimi o různých věcech mluvit. Možná by to
bylo dobré i s jinými skupinami obyvatel,
pak by snad tolik nepodléhali různým nesmyslům a fámám.
A nyní k praktickým věcem: Co se týče výstavby tramvaje, tak Dopravní podnik už
vykoupil pozemky od Finepu. Zatím se ale
nepodařilo získat pozemky od Ekospolu ani
od pana Žáka, jehož pozemek v blízkosti
stávající smyčky se bude pravděpodobně
vyvlastňovat. MMR určilo jako vyvlastňovací úřad Černošice. Každopádně vyvlastňování je akce na roky. Vykoupeny nejsou
zatím ani pozemky v Holyni a kolem budoucí smyčky u krůťárny, kde převodu od
Státního pozemkového úřadu brání soudní
spory. Proto se nyní začíná mluvit o zprovoznění ve dvou fázích – v té první by se
udělaly zastávky Kaskády a Holyně, a teprve až ve druhé fázi by se tramvaj protáhla
do konečné zastávky Slivenec ke krůťárně.
Je to velká škoda, peníze na akci jsou připraveny jak ze strany magistrátu, tak by se
daly získat i z evropských fondů, ale stejně
jako většina jiných akcí v Praze vše bohužel
drhne na nepřiměřených požadavcích majitelů pozemků.
Dojednala jsem s odborem ochrany prostředí revitalizaci dešťové usazovací nádrže
na začátku ulice U Náhonu v Holyni. Měla
by se dělat během léta, až bude vyschlá. Nepůjde o žádnou radikální úpravu, ale určitě
bude výsledná situace lepší než teď.
Rada HMP schválila výkup pozemku v ulici
Za Křížkem. Schválila to těsnou většinou
šesti hlasů, protože pro výkup nehlasovali
radní za hnutí ANO. Uvidíme, jak to projde
na zastupitelstvu, každopádně považuji takové schválnosti za zbytečné.
Malá mateřská škola na Habeši by měla být
realizovatelná poměrně jednoduše na ohlášení. Žádost o dotaci musíme ale bohužel
podat přes fond OPPPR - bohužel proto, že
je to mnohem složitější a zdlouhavější než
přímá dotace z Magistrátu, navíc s nejis-



tým výsledkem. Ale Magistrát razí názor,
že co je financovatelné z EU fondů, tak by
se přes ně mělo dělat, a toto financovatelné z fondů nepochybně je. Počítali jsme, že
při optimálním průběhu by se školka mohla
vystavět už v létě, ale přes fondy to takto
rychlé nepochybně nebude. Budeme rádi,
postavíme-li na podzim.
Ke konci se chýlí rekonstrukce úřadu. Na
půdě, kde se donedávna proháněly jen kuny, vznikla rozkošná místnost pro Klub seniorů i pro další akce městské části. Před
sebou máme ale ještě různé dodělávky
i úpravu dvora.
Z dotací pro městské části jsme si požádali
o dotaci na rozšíření školní jídelny. Ta je již
na hranici své kapacity a rozšíření zcela nezbytně potřebuje. Dále pracujeme na projektu dostavby několika dalších tříd ve škole, protože i kapacita školy už je vyčerpaná.
To je ale akce plánovaná až na příští rok.
V areálu sportoviště se čile i přes zimu pracuje, dělají tam novou cestu, je stržený plot
kolem antukových kurtů a pracují i na přístupu do tělocvičny. Na jaře už tedy bude
možné do tělocvičny chodit normální cestou, tak jak ji architekt naplánoval.
Odbor rozvoje a financování dopravy HMP
mírně pokročil s rampou k zastávce Smaragdová, tak doufám, že se jí letos už ko-
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nečně dočkáme. Projektují i chodník od
podchodu k pumpě, který ale naráží na
nedořešené majetkové vztahy – okolní pozemky stále patří SPÚ, jde tedy o právním
sporem zatíženou nedořešenou restituci
křižovníků. Do doby vyřešení se tedy ani
nic konat nebude. Co se týče chodníku mezi
Slivencem a Lochkovem, tak jsem zažila docela šok, protože se ukázalo, že s tím magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy
za více než rok vůbec nic neudělal, pouze
majetkoprávní elaborát, dokazující, že podél ulice K Lochkovu chodník/cyklostezku
udělat nejde (což rozhodně není pravda)
a že dávají přednost propojce mezi ulicí Ke
Štěpcům a lochkovskou ulicí K Celinám. Nic
proti, ale námi poptávaný chodník to prostě
není. Zkusím tedy, zda by se chodníku nakonec neujal odbor technické vybavenosti
HMP.
Jednala jsem s křižovníky o pozemku na
cyklostezku podél ulice K Austisu a souhlas se stavbou můstku na jejich pozemku
v ulici K Dobré Vodě. Vzhledem k tomu, že
nechtějí pozemky prodávat, ale požadují
výměnou jiné pozemky, na kterých by mohli hospodařit, se snažíme nyní najít vhodné
pozemky na výměnu.

Jana Plamínková,

Vaše starostka

Předání Ceny Slivence za rok 2017
Předání oceněných občanů proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městské části za přítomnosti vedení obce a všech zastupitelů.
Pan Pavel Kolář, významný fyzioterapeut, kterého si vážíme za jeho mimořádné profesní
úspěchy, nachází ve svém nabitém programu čas i na společenské akce městské části. V loňském roce se svou ženou nezištně umožnil řešení, které napomohlo prostupnosti území Slivence přes vlastní pozemek.
Paní Jana Bílková pečuje každodennně a trpělivě o kvetoucí zeleň v centru Slivence. Není
lhostejná k tomu, jak vypadají veřejné plochy a aktivně pomáhá, kde je to třeba. Je pro své
okolí vzorem obětavosti.
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Komunitní centrum Na půdě
Dokončení projektu se nám bohužel prodloužilo vzhledem ke stáří budovy našeho úřadu (cca 230 let), kdy se během rekonstrukce vyskytlo několik
technických problémů, např. nutnost statického posouzení krovu, provedení sanace podlahy v zadní chodbě úřadu (budova nemá žádnou zemní izolaci), úprava elektrického rozvaděče a kabelových rozvodů. Další práce na dokončení výtahu se zdržely kvůli velkým mrazům, které znemožnily provádění opravy
fasády a práce na opláštění výtahové šachty. Rekonstrukce je pro nás pracovníky,
ale i návštěvníky úřadu velmi nepříjemná (hlučnost a prašnost) a tímto bych vám
chtěla všem poděkovat za pochopení a trpělivost. Myslím, že výsledek bude stát za
to a městská část získá krásný prostor pro setkávání a společné aktivity zejména
klubu seniorů, ale také pro zkoušky sliveneckého akordeonového souboru, různé besedy, přednášky, kurzy např. trénování paměti nebo počítačové (budou zde
k dispozici 3 počítače), setkání u kávy a deskových her a spoustu dalších nových
aktivit, které v novém prostoru bude možné provozovat. Pro všechny méně pohyblivé bude velkým přínosem právě výtah, který zlepší bezbariérovou přístupnost
i úřadu. Zároveň připravujeme také úpravu zeleně a ploch na dvoře úřadu. 

Propojovací chodník k ulici K Barrandovu
Ráda bych vás také informovala o plánovaném zahájení výstavby chodníku podél konce ulice Ke Smíchovu až po napojení na ulici K Barrandovu, o který
jsme velmi usilovali, od dubna 2018. Výstavba by měla probíhat cca 4 měsíce a stavět ji pro město bude firma KVS stavební s. r.o. V rámci stavby bude prodloužen chodník i veřejné osvětlení a zatravněný zasakovací pás (stromy se sem bohužel nevejdou), opraven povrch komunikace a také upraveno dopravní
značení včetně vodorovného.
Zároveň se blíží zahájení plánované rekonstrukce povrchu ulice K Barrandovu od křižovatky K Holyni až po nájezd na okruh. Bude probíhat v několika etapách, kdy bude obousměrný provoz sveden jen do dvou pruhů. O chystaných dopravních opatřeních s výstavbou spojených Vás budeme včas informovat.
Aktuální informace uveřejníme na našem webu. 
Příspěvky Ing. Simona Strauchová, 1. zástupce starostky

Nový provozovatel U Žilinů
Jistě jste si všimli, že v bývalé restauraci probíhá rekonstrukce. Nový nájemce zde již 30. března otevírá hostinec U Bůčka. Součástí poměrně
rozsáhlých stavebních prací byly také úpravy
v prvním patře, kde se nachází pro slivenecké starousedlíky dobře známý společenský sál – kdysi
místo tanečních zábav, plesů a dalších setkání.
Nový nájemce ponechal prostory v původním
stylu a nabídl městské části spolupráci. Na základě toho jsme se rozhodli uspořádat 1. reprezentační ples městské části Praha – Slivenec, a bude
to Květinkový ples. 
Mgr. Lenka Kudláková

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY OBČANŮ
■ Proč zastupitelé MČ nedovolili rozšířit zahradu mateřské školy
o herní prvky, když paní ředitelka už měla připravený projekt a realizace by MČ nestále ani korunu?
V polovině ledna zaslala ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Rosová na úřad MČ
projekt na dobudování zahrady MŠ a žádost o souhlas s podáním projektu v rámci OP PPR, výzva č. 37. Zahrada mateřské školy byla realizována dle projektu ing. arch. Miovské v roce 2013. Celý projekt má svůj
koncept a zastupitelé nepovažují za šťastné do tohoto projektu v tuto
chvíli jakkoli zasahovat.
Jak velmi dobře víte, vždy mi šlo o blaho školy a naše MČ do areálu
vložila za poslední roky nemalé finanční prostředky – zainvestovali
jsme novou velkou tělocvičnu, udělali zahradu mateřské školy a nové
nádvoří. I mateřská škola, kterou stavěl Magistrát, náš přišla na velké
peníze na vybavení a různé úpravy. Od roku 2013 investovalo město a
městská část do školy neuvěřitelných 136 milionů Kč!!! Všechny tyto
peníze jsem sháněla dlouho a velmi těžce a stálo mě to docela podstatnou část mého života. V současné době jsou v plánu další vylepšení vy-

bavení školy, která jsme velmi podrobně a dlouho probírali s vedením
školy i se zastupiteli MČ. Jedná se o učebnu jazyků (počítačová učebna). S touto akcí MČ souhlasila, i když předpokládá vysokou finanční
spoluúčast MČ v řádu statisíců korun. Dále o učebnu přírodních věd.
Ani proti tomu jsem já ani ostatní zastupitelé nic nenamítali, i když
předpokládáme, že to opět bude vyžadovat naši spoluúčast. Připravujeme projekt na rozšíření kapacity školní jídelny, a to proto, že kapacita
jídelny již nestačí. Chápeme samozřejmě, že rozšíření kapacity škola
potřebuje, i když jde o docela zásadní investici ve výši cca 10 mil. Kč.
Pracujeme také na rozšíření kapacity školy. Pozvali jsme architekta,
který zpracoval studii možností rozšíření kapacity školy. Je to rovněž
akce, která bude stát mnoho milionů korun. V reálné podobě se již jeví stavba nové školky (je nezbytné rozšířit kapacitu mateřské školy).
Tato realizace nás bude stát obrovské množství finančních prostředků
(odhadovaných 16 mil. Kč) a času, protože na ni budeme rovněž muset
žádat z fondů EU. A i zde bude vysoká spoluúčast.

RNDr. Jana Plamínková,

starostka MČ Praha - Slivenec
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Stavební úpravy ve sportovním areálu
Od začátku roku se pracuje na úpravách sportovního areálu. Bohužel počasí dodavateli moc nepřeje, velké mrazy zatím neumožňovaly rozsáhlejší práce. Je vybudován nový chodník mezi tenisovými
kurty, šatnami a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Pracuje
se na přístupových cestách a ploše mezi hřištěm a tělocvičnou. Také je již odstraněno staré oplocení podél požárního koridoru na
severní straně areálu a zkulturněna zeleň mezi cestou a polem.
Jarní měsíce snad přinesou příznivější počasí a další práce půjdou
rychleji.
V letošním roce by se ještě měly předělat tenisové kurty – trochu
narovnat a vylepšit tak, aby se zde v budoucnu mohla umístit tenisová hala. Západní část areálu bude také doplněna osvětlením, aby
se lépe chodilo po areálu a do tělocvičny. 
Šárka Musilová

Komunitní plánování „ Nové hřiště v Holyni“
Ve středu 21. 2. proběhlo v zasedací místnosti setkání holyňských občanů s Ing. arch. Radkou Šimkovou, která představila dvě varianty řešení nového místa pro relaxaci (park
a hřiště v jednom) v ulici U Smolnic. Architektka vycházela
ze závěrů předchozího setkání s občany a zpracovala dva
návrhy řešení. Obě varianty přítomným představila. Poté
vznikla plodná diskuze se zajímavými náměty pro zpracování konečného projektu, který je již nyní dokončován a bude obsahovat to nejlepší
z obou variant. Po předání projektu proběhne
výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný termín dokončení je
v druhé polovině roku.

Lenka Kudláková

Výsledný projekt hřiště Na Louži
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Vandalismus

Poplatky za psy 2018

Tentokrát nás trápí
v Holyni. Koncem
loňského roku byla
zrekonstruována komunikace U Náhonu, kdy součástí byly
i nové, pěkné, celoskleněné přístřešky
pro MHD. V týdnu
od 19. 2. 2018 někdo
projevil své „výtvarné nadání“ a přístřešek v zastávce Holyně pěkně vyzdobil – viz foto. Naštěstí šla zastávka vyčistit.
Další případ vandalismu máme na spojovací cestě mezi Holyní a sídl.
Barrandov tzv. „Prašandě“,(viz článek níže). A dalším případem vandalismu je poškození vitríny v zastávce MHD U Křížku. Již podruhé
byla vypálena, opravy opět nejsou jednoduché a levné.

Připomínáme,
že
do
31. března musí být uhrazen místní poplatek ze
psů. Pro letošní rok jsou
sazby poplatků stejné jako
v letech minulých: 300,–
Kč za jednoho psa jednoho
majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa stejného
majitele, důchodci pak 200,– Kč za jednoho psa a 300,– Kč
za každého dalšího psa.
Platbu můžete provést v hotovosti přímo na úřadě nebo
převodem na účet MČ Praha-Slivenec, je třeba uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské platby)
nebo alespoň specifický symbol ve tvaru : 10+číslo popisné
pro Slivenec, 20+číslo popisné pro Holyni a 30+číslo evidenční pro chaty. V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit.

Shrnutí sběru papíru za minulý školní rok – ZŠ není lhostejná k životnímu prostředí
Protože je škola čas od času dotazována,
co dělá s penězi utrženými za sběr papíru,
ohlédneme se ještě za minulým školním rokem. I tehdy se naše škola zapojila do soutěže ve sběru papíru, kterou již šestým rokem
organizují Pražské služby, a.s. Musíme konstatovat, že jsme si vedli skutečně skvěle.
Na jednoho žáka bylo sebráno 123,9 kg. Tím
jsme v celoroční soutěži mezi školami obsadili skvělé 3. místo. Za toto umístění jsme
obdrželi finanční dar ve výši 13 000 Kč. Dohromady jsme získali 53 840 Kč. Se zbytkem

25 415,20 Kč z minulého roku je to celkem
79 255 Kč. V loňském školním roce bylo z výše uvedené sumy vydáno 31 175,– .
1. Sýkorník a napájecí zdroj 5 407,–
2. Barel, latě a plot pro kozy 6 000,–
3. Zemina, rostliny 1 605,–
4. Pojištění žáků na zájezd do Německa /odměna pro nejlepší tři třídy/ 1 099,–
5. Výlet do Německa – doprava 16 000,–
6. Odměny za soutěž Dýňování 765,–
7. Odměny za Den Ekoškol 299,–
Na účtu nám stále tedy zůstává 48 080,– .

VOK NA BIOODPAD – ROK 2018

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen
v rámci doby přistavení

VOK NA OBJEMNÝ ODPAD – ROK 2018

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude
vrácen!!!

A jak bude pokračovat využívání těchto financí? Návrhy jsou dva.
První variantou je, že na školní toalety nakoupíme osoušeče rukou, druhou jsou dětské venkovní posilovací stroje. Paní ředitelka nyní čeká na vyjádření Žákovského parlamentu a pak
se rozhodne, co z ušetřených financí bude
zakoupeno. V tomto školním roce však škola
postupuje podle jiného scénáře jiných garantů
a je blíže popsán na webových stránkách školy.
 Petra Levá a Daniela Štolová, garantky

sběru papíru do června 2017

Zpomalovací prahy
na „Prašandě“
Po dokončení rekonstrukce ulice U Náhonu v Holyni a obytného domu firmy Ekospol na sídlišti Barrandov se zvýšil provoz
na spojovací komunikaci „Prašanda“. Protože je využívána
hojně občany Holyně, zejména dětmi, požádali jsme odbor
dopravy Prahy 5 a TSK o zajištění bezpečnosti, protože značku obytná zóna z řidičů téměř nikdo nerespektuje. Z jednání
vzešlo, že nejlepším řešením budou pevné asfaltové zpomalovací prahy, které se letos nestihnou z důvodu jejich náročnosti vybudovat. Proto byl dočasně navýšen počet mobilních
zpomalovacích prahů na zmíněné komunikaci.
Po prvním osazení v únoru 2018 vydržely nepoškozené prahy
na svém místě cca 1 týden, pak z každého kusu někdo odmontoval jeden díl a prahy tak přestali plnit svou funkci. Nyní byly
poškozené prahy opraveny v pátek 9. 3. 2018 a již v sobotu 10.
3. 2018 byly opět některé díly odmontovány. Prahy budou opět
opraveny a zároveň bylo domluveno, že celá komunikace je
od 12. 3. 2018 monitorována jak Policií ČR, tak Městskou
policií, zároveň je zde nově umístěna fotopast. Věříme,
že poškozování prahů ustane, protože mají sloužit především
občanům Holyně k zajištění jejich bezpečnosti.

Příspěvky za MČ zpracovala Jana Valtrová
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Situace s metroplánem
19. února 2017 se konala v zasedací místnosti
Úřadu Městské části Praha – Slivenec diskuse
nad nově připravovaným územním plánem
Hlavního města Prahy, který je běžně nazýván
Metropolitní plán. Diskusi vedl Ing. arch. Lukáš Vacek, PhD., který se na Magistrátu územnímu plánování věnuje.
Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města Prahy. Jeho pořizování
bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7. 6. 2012. Zastupitelé
tehdy rozhodli o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Konceptu 09), který
byl již v pokročilé fázi rozpracovanosti. Zastupitelstvo hl. m. Prahy se tehdy usneslo o tom,
že systém územního plánování v Praze je třeba
proměnit tak, aby reagoval na výzvy 21. století. Návrh je zpracováván od září 2013, kdy
bylo schváleno jeho zadání. Pořizovatelem
Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (UZR
MHMP), zpracovatelem pak Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha). Plán vzniká
v Kanceláři Metropolitního plánu.
Původní myšlenkou bylo udělat plán jednodušší – místo velkého množství různých funkcí
by se měl nový plán více zabývat prostorovou

urbanistickou strukturou města – kudy má
vést hranice mezi domy a veřejným prostranstvím, kolik smí mít budova pater, jak se má
chovat vůči okolním budovám apod. Nový plán
by měl určit především strukturu města. Ta se
totiž mění mnohem méně, než způsob využití
té či oné budovy. Nový plán by tak měl být stabilnější a měl by vyžadovat méně změn.
Proces přijímání nového územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) je ve
značném skluzu. Původně měl být přijat do
roku 2015, později byl tento termín několikrát
prodlužován. Podle dnešních informací má být
hotov do roku 2022. Zda bude tento termín dodržen, je ale nejisté. Návrh byl zpracovatelem
odevzdán již v roce 2015, ale pořizovatel ho
vrátil kvůli četným nedostatkům.
Od té doby na jeho dopracování zpracovatel
neustále pracuje. Očekává se, že letos na jaře
bude snad konečně odevzdán a po zkontrolování puštěn do tzv. společného jednání.
V něm mohou podávat připomínky všichni,
tedy i městské části a občané (připomínky lze
uplatnit k návrhu ÚP i vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území, tzv. SEA).
Průběh a termíny společného jednání upravuje
stavební zákon tak, že návrh územního plánu

spolu se SEA musí být veřejně přístupný nejméně 15 dnů před společným jednáním, a lhůta pro podání připomínek je 30 dnů po jeho
konání. 15denní zákonná lhůta pro vystavení
návrhu územního plánu byla usnesením Zastupitelstva HMP prodloužena na 60 dní.
Toto první připomínkové kolo je extrémně důležité, upozorňuje Ing. arch. Vacek, protože po
společném jednání bude s velkou pravděpodobností návrh územního plánu přepracován,
přičemž po vyhodnocení společného jednání
je prostor i pro zásadnější úpravy, aniž by tyto
významně ohrozily termín vydání (schválení)
územního plánu.
Ve 2. kole, tedy v tzv. veřejném projednání, už
se většinou jedná zejména o konkrétních úpravách a cizelování návrhu. V případě městských
částí navíc podle návrhu změny statutu hlavního města Prahy (která je v územně plánovací
části statutu vyvolána především změnou stavebního zákona) bude dán prostor městským
částem podávat jen ty závažné připomínky,
které městské části neuplatnily již v 1. kole
(společném jednání). Pokud by z veřejného
jednání vyplynula potřeba zásadních úprav
a změn, bylo by nezbytné po přepracování návrhu minimálně opakovat veřejné projednání,
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což by významně prodloužilo termín jeho schválení a vydání.
Po skončení společného jednání bude následovat několikaměsíční období pro jejich vyhodnocení pořizovatelem - UZR MHMP, po němž bude
následovat přepracování návrhu a případně SEA a po vypracování přepracovaného návrhu Metropolitního plánu na základě připomínek ze
společného jednání pak bude pořizovatelem vyhlášeno 2. kolo, veřejné
projednání návrhu územního plánu hl. m. Prahy.

které jsou uvedeny ve stávajícím plánu, kde pouze ruší či redukuje výše
zmíněné požadavky na vybavenost, funkční mix a zeleň. Žádné nové
plochy ale nepřináší, s výjimkou těch, které vznikají zrušením většiny
ploch zeleně v intravilánu.
Zcela ruší rozvojové lokality, tj. ty, které měly být určeny k zástavbě „po
roce 2010“ (tzv. „pyžamo“ ve stávajícím územním plánu). To se týká
hlavně okrajových městských částí. Zástavba se má nadále soustřeďovat
do centra, má se stavět na brownfieldech (což je chvályhodné) a v prostorech mezi stávajícími domy (to už nyní vzbuzuje kontroverze).
V novém plánu zcela zmizely plochy veřejné vybavenosti, což je věc,
kterou novému plánu vyčítám úplně nejvíc. To se totiž týká např. mnoha škol, které sídlí v pronajatých budovách – jakmile bude pozemek
pod školou označen jako stavební pozemek, bude moci majitel pozemku školu vyhnat a přestavět ji na kanceláře, hotel či cokoli jiného. Naší
městské části se zrovna toto netýká, ale v některých částech to problém
bude.
Novou vybavenost Metropolitní plán krom parametrických požadavků
v transformačních plochách nenavrhuje. To v místech, kde je potřeba,
vyvolá tlak na ceny pozemků, které samospráva bude muset pro jejich
výkup vynaložit, a hrozí, že potřebná veřejná infrastruktura nebude
realizována. Tak např. pozemky pro školy se budou kupovat za ceny
běžných stavebních pozemků, což se městu řádně prodraží. To se nás
naštěstí rovněž netýká, protože jsme si už dali školu majetkově do pořádku, ale rovněž s tím mohou být problémy.
Nás se naopak bytostně dotýká zmizení veškerých biokoridorů. Zůstaly
jen ty, které jsem do Metropolitního plánu pracně vnutila s poukazem
na to, že už reálně existují. Ale žádné nové tam nejsou. Proto tvrdím, že
chybí vize – nelze přece argumentovat tím, že když tam nejsou v reálu,
tak proč by měly být v plánu. Kdyby takto bez vize uvažovali autoři
stávajícího územního plánu, tak by se nám nikdy nepodařilo prosadit ty velké pásy zeleně na jižním okraji Slivence a mezi Slivencem
a Habeší.
Prosím proto občany, aby se na nový územní plán (ve verzi 3.3) podívali již dnes na http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan a mají-li připomínky, aby si je připravili a ve společném jednání je řádně
uplatnili. Na termín, kdy bude možné je oficiálně podávat, nepochybně včas upozorníme.
Jana Plamínková

PROBLÉMY S METROPLÁNEM
Metropolitní plán měl být původně zpracován v měřítku 1:25 000 a měl
mít pouze 4 barvy (červená – obytná funkce, zelená – zeleň, modrá –
produkce a žlutá – rekreace).
Vše podrobnější mělo být zpracováno v druhé úrovni plánu, který by byl
zpracován pro jednotlivé části Prahy. To mělo zajistit snazší projednatelnost metroplánu.
Od této koncepce se již ale upustilo. Metropolitní plán se zpracovává
v měřítku 1:10 000, jak to vyžaduje zákon, a barviček (resp. v tomto případě různých typů šraf a dalších parametrů) tam už také řádně přibylo.
O druhé úrovni se zcela přestalo mluvit, zaměřuje se na podrobnější
řešení pouze rozvojových a transformačních území, které jsou v návrhu Metropolitního plánu řešeny pouze velmi vágně s parametrickými
požadavky na parky či vybavenost v procentech. Zcela schází zajištění
smíšených území, tzv. funkčního mixu. Požadavky na zeleň i občanskou
vybavenost jsou oproti stávajícímu plánu významně redukovány, v některých lokalitách mizí úplně.
Podle mého názoru je největším problémem totální absence jakékoli
vize a strategie. Metropolitní plán konzervuje pro výstavbu ty lokality,
inzerce
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Optické kabely
Od poloviny února 2018 pokračují výkopové práce a pokládka optického kabelu, práce probíhají v ulici K Lochkovu směrem do Slivence
v pásu zeleně. Od poloviny března 2018 budou práce pokračovat
dále ulicí K Lochkovu směrem do centra. Po loňských neblahých
zkušenostech s výkopy v ulici Ke Smíchovu se snažíme letos tyto
problémy eliminovat. Firma bude mít ohraničený koridor pro pěší v ulici K Lochkovu, tak aby byla zachována bezpečnost chodců,
a veškeré práce skončí koncem dubna 2018. 
valtr
inzerce
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Co je participativní rozpočet?
Participativní rozpočet je zapojení veřejnosti do rozhodování o určité, jasně dané části rozpočtu obce. Nejedná se o žádnou povinnost občanů nebo
úkolování občanů, je to možnost, jak za peníze obce může občan s podporou svých 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. O tom,
jaké nápady se zrealizují, rozhodují opět jen občané, obec pouze posuzuje, zda je navržený projekt realizovatelný (technicky, finančně, zda
se místo realizace nachází v majetku obce). Participativní rozpočet je
náročný pro občany především v tom, že se musí aktivně zapojit. Předkladatel musí pro svůj projekt získat podporu spoluobčanů, naopak občan,
který s projektem nesouhlasí, musí také aktivně svůj nesouhlas projevit.
Do participativního rozpočtu 2018 bylo předloženo celkem šest návrhů. Druhé setkání předkladatelů návrhů s veřejností se uskutečnilo
12. 3. 2018, některé návrhy byly na základě setkání předkladateli upraveny
do finální podoby. Veškeré podrobnosti k jednotlivým návrhům pak naleznete na webových stránkách www.praha-slivenec.cz, záložka Participativní rozpočet.

Hlasování o tom, který projekt se uskuteční, bude zahájeno v úterý 3. dubna 2018 od 17:30 hod a hlasovat můžete do pátku 20. dubna 2018 do 12:00 hod. Hlasování bude probíhat dvojím způsobem:
papírový hlasovací lístek – bude k vyzvednutí na úřadě MČ Praha – Slivenec nebo v Klubu Švestka, vhazovat jej můžete do schránky umístěné
venku na budově úřadu nebo do schránky uvnitř úřadu v zasedací místnosti (1. patro), kde si můžete projekty prohlédnout; nebo elektronické
hlasování – formulář naleznete na www.praha-slivenec.cz, záložka Participativní rozpočet. Hlasovat mohou občané MČ Praha - Slivenec, kteří
v den hlasování dovrší 15 let. Každý hlasující může udělit dva kladné hlasy
a jeden negativní hlas, hlasovat může jen jednou (elektronicky nebo písemně). Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty,
každéinzerce
mu projektu může přidělit pouze jeden hlas.
Pro daný projekt se započtou kladné hlasy, od kterých se odečtou
hlasy záporné, výsledné číslo určí pořadí projektu. Projekty, které
budou mít záporných hlasů 1/3 a víc z celkového počtu hlasů se řadí
na konec tabulky. Realizace projektů bude od prvního místa následně do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

NÁVRH: Exterierové hodiny II.
PŘEDKLADATEL: Milena Hollmannová
LOKALITA: lampa veřejného osvětlení na křižovatce Ke Smíchovu x
Diamantová

NÁVRH: Zvýšení bezpečnosti chodců
na křižovatce ulic K Cikánce a K Lochkovu
PŘEDKLADATEL: Peter Rusňák
LOKALITA: parc. 1731/1, k.ú. Slivenec – křižovatka ulic K Cikán-

STRUČNÝ POPIS :

ce a K Lochkovu

V roce 2017 se v rámci participativního rozpočtu umístily v obci dvoje
hodiny – jedny ve Slivenci, před č.p. 22, a jedny v Holyni u kaple. Pro letošní rok předkladatelka plánuje umístit třetí hodiny na křižovatku ulic
Ke Smíchovu x Diamantová u nově vzniklého parčíku. Původní návrh
byl umístit hodiny na budovu č.p. 315, ale po posouzení místa se zjistilo, že není možné hodiny na budovu v dostatečné výšce umístit. Proto
navrhuje předkladatelka nové místo. V loňském roce se zrekonstruoval
prostor parčíku u křižovatky Ke Smíchovu x Diamantová a hodiny umístěné na lampu veřejného osvětlení by prostor vhodně doplnily.

PŘEDBĚŽNÉ NÁKLADY: 79 074,– Kč
PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY /ROK: 5 000,– Kč

STRUČNÝ POPIS :

Cílem je zvýšit bezpečnost chodců na křižovatce ulic k Cikánce
a K Lochkovu. Chodci, kteří jdou z ulice K Cikánce na ulici K Lochkovu do centra Slivence, nemají jinou možnost než přejít silnici
K Cikánce těsně před křižovatkou (kvůli absenci chodníků), kde některá odbočující auta z ulice K Lochkovu jezdí velmi rychle a nejsou
vidět. Hrozí tak riziko střetu chodců s auty. Dočasným řešením před
plánovanou celkovou rekonstrukcí těchto dvou ulic je v komunikaci
K Cikánce vyznačení přechodu pro chodce bílým vodorovným značením + dopravní značkou a umístění zpomalovacího prahu, který
odbočující auta lehce zpomalí.

PŘEDBĚŽNÉ NÁKLADY: 48 050,– Kč
PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY /ROK: 0,– Kč
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NÁVRH: Obecní pec
PŘEDKLADATEL: Hana Morsteinová za Unii rodičů
LOKALITA: zahrada ZŠ a MŠ Praha -Slivenec
STRUČNÝ POPIS :

Výstavba Obecní pece na pečení chleba, drobného pečiva a dalších
pochutin. Přejeme si, ať se pečení stane důležitým komunitním faktorem, do kterého chceme zapojit místní obyvatele, náhodné příchozí, školu i domov seniorů. Po odborné stránce bude na organizované
pečení dohlížet proškolený dohled. Pec by stála na pozemku školy
mezi stávajícím ohništěm a výběhem pro kozy, sloužila by nejen ke
společnému organizovanému veřejnému pečení při pravidelných
obecních akcích, ale i k svévolnému sousedskému pečení a neorganizovaného setkávání.

PŘEDBĚŽNÉ NÁKLADY: 316 726,– Kč (původní náklady
na pec zůstaly stejné, došlo k snížení nákladů u doplňujících
prvků)

PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY /MĚSÍC:
1 600,– Kč
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NÁVRH: Kultivace parčíku mezi ulicemi Růženínová a Malachitová
PŘEDKLADATEL: Tomáš Horák/Marek Zábrodský
LOKALITA: parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec – prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

STRUČNÝ POPIS:

Nedokončený parčík mezi ulicemi Růženínová a Malachitová, nepůsobí vstřícným dojmem, není dostatečně využitý potenciál tohoto
místa, proto předkladatelé navrhují doplnění estetické, sociální a
kulturní roviny parčíku – ozelenění parku (doplnění vhodnou zelení
– stromy, keře, trvalky), úprava cest, přiměřené doplnění stávajícího
mobiliáře lavičkami, vznik zpevněné plochy k příležitostnému hraní.

PŘEDBĚŽNÉ NÁKLADY: 330 000,- Kč (cena obsahuje
architektonický návrh, zeleň, mobiliář, úpravu cest a multifunkční
plochy)
PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY /ROK: 10 000,Kč

inzerce

NÁVRH: Zkultivování stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Nám. Pod Lípou
PŘEDKLADATEL: Jitka Zvolanek
LOKALITA: Nám. Pod Lípou, č.parc. 314/1, k.ú. Holyně
STRUČNÝ POPIS:

Stanoviště na tříděný odpad na Náměstí Pod Lípou v Holyni se nachází v centru obce, které tímto hyzdí. Návrh původně obsahoval
dvě varianty – zápustné kontejnery (z důvodu velké finanční a časové náročnosti, bylo od této varianty upuštěno) a přemístění a úprava
stávajícího stanoviště. Přemístění stanoviště by bylo do pásu zeleně
u zdi přiléhající k restauraci U Knotků, plocha pro kontejnery by byla
vydlážděná a opatřená přístřeškem, který by byl stejný jako přístřešky
realizované v r. 2017.

PŘEDBĚŽNÉ NÁKLADY: 140 000,– Kč (vydláždění – práce +
materiál, přístřešek – zhotovení, doprava a instalace)

PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY /ROK: 0,– Kč
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SeneCura SeniorCentrum Slivenec hlásí první zájemce
Nové moderní zařízení pro seniory ve Slivenci
dokončilo poslední stavební úpravy a je připraveno k provozu. SeniorCentrum bude disponovat
celkovou kapacitou 224 lůžek, a to jak pro službu
domov pro seniory, tak i pro domov se zvláštním
režimem, který je určen pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
SeniorCentrum již jedná s několika zájemci, kteří
budou do zařízení nastupovat na konci března.
Stavební úprava a vybavení domova kromě estetické funkce plní hlavně tu praktickou. Samozřejmostí je bezbariérovost i prvky
usnadňující orientaci, jako je například barevné rozlišení pater. Také co největší přístup
světla v kombinaci s vhodným osvětlením.
Kromě špičkové péče je pro klienty připraven
také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií, aktivizačních programů
a relaxací. Významnou součástí celého areálu
je venkovní terasa a zahrada, zde budou moci klienti nejen relaxovat, ale využívat třeba
i posilovací zařízení. Domov nabízí ubytování
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Dále je klientům k dispozici společenská místnost k setkávání, koncertům a přednáškám,
místnost pro ergoterapii či kaple. Pokoje jsou
vybaveny nábytkem a prvotřídními polohovatelnými lůžky se speciálními antidekubitními
matracemi, které přinášejí klientům výjimečný komfort i prevenci komplikací způsobených
dlouhodobým pobytem na lůžku.

AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
SeneCura SeniorCentrum Slivenec také nabízí bohatý výběr volnočasových aktivizačních
činností, například tvořivou dílnu, trénink
paměti, muzikoterapii, canisterapii, filmový
klub nebo společný workshop s dětmi. Domov
zprostředkovává i další služby jako je kadeřník,

pedikúra, dovoz osobních nákupů, masáže aj.
Klienti se mohou těšit i na výměnné pobyty
v rámci domovů SeneCura po celé České republice, večeře při svíčkách nebo jedno splněné přání ročně.
V SeniorCentru se osoby s demencí budou nacházet v prostředí, které je optimálně přizpůsobeno jejich potřebám a které jim umožňuje
prožít kvalitní stáří, i přes své onemocnění.
Nejde přitom jen o přímou péči, která je samozřejmě velice důležitá, ale i poskytování kvalitní pestré stravy, socializaci klientů a otevřenost domova, spolupráci se školami a dalšími
místními institucemi. Nezbytnou součástí služeb je i poskytnutí psychické podpory a osvěty
rodinným příslušníkům a jejich zapojení do
péče. Při příchodu do domova se u každého
klienta zvlášť zjišťuje, jaký doposud vedl život
a vytváří se s jeho rodinou tzv. životní příběh,
tedy co a jak byl zvyklý dělat, jaké měl koníčky, kde pracoval, jaké potraviny má a nemá rád
a podobně. Vznikne tak individuální plán péče
a specifický přístup ke klientovi tak, aby byl
v souladu s jeho lidskou integritou a respektoval jeho historii.

PŘÍNOS MEZIGENERAČNÍHO
SOUŽITÍ
„Součástí domova bude také dětská skupina pro
12 dětí. Programy seniorů a dětí se budou často
prolínat, protože z našich domovů, kde toto propojení již funguje, víme, že to má pozitivní vliv
na obě skupiny. Starší lidé prostřednictvím her
a zpívání s dětmi vzpomínají na své dětství, připomínají si svá vnoučata atd. Ti nejmenší si zase
užívají laskavost a trpělivost babiček a dědečků,“
vysvětluje ředitel SeniorCentra Lukáš Stárek.
Školka bude určena nejen pro děti zaměstnanců domova, ale i pro děti z okolí.

KDE SE HLÁSIT?
V případě, že máte zájem o využití služeb
SeneCura SeniorCentra Slivenec nebo potřebujete poradit v otázce péče o seniora, kontaktujte sociální pracovnici Moniku Holickou:
tel.: +420 725 823 926, e-mail m.holicka@senecura.cz. Veškeré informace a další kontakty
naleznete i na našich nových webových stránkách www.praha-slivenec.senecura.cz. Po domluvě můžete absolvovat i osobní prohlídku
domova.

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D.
ředitel domova SeniorCentrum
Slivenec
Vystudoval
magisterské a doktorské studium na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Svou profesní dráhu zaměřil na sociální
práci. Nejprve se věnoval terénní sociální
službě osobní asistence, kde bylo cílem zajištění individuální péče o klienty v jejich
domácím prostředí. Následnou profesní
zkušeností bylo vedení projektu zaměřeného na podporu vzdělávání a zaměstnávání osob s postižením, jehož realizátorem
byl Fond dalšího vzdělávání-MPSV ČR.
Pobytovým službám pro klienty s demencí se věnoval několik let prostřednictvím
zajišťování podpory projektové a sociální
agendy. V roce 2017 přešel do společnosti
SeneCura, kde převzal projekt vznikajícího
zařízení ve Slivenci.
Nynějším profesním cílem je nejen zajistit nový domov pro seniory a osoby s demencí, ale též vytvořit propojení domova
s děním ve Slivenci. Zajistit tak symbiózu,
kterou by tvořil též stabilní profesní tým
pracovníků zařízení. A nabídnout pomocnou ruku rodinám, které nemohou zajistit
péči o své blízké v domácím prostředí.
inzerce

PEČOVATELKA NA ČÁSTEČNÝ
ÚVAZEK- NABÍDKA
Hledáme zkušenou pečovatelku. Náplní
práce je péče o seniorku v Praha 5 - Holyně.
Hygiena, podání jídla, procházka, aktivizační
činnosti.
Naplánované služby a mzda dle dohody.
Telefon: 775 897 852
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Kurz trénování paměti
Senioři se domluvili, že se budou pravidelně scházet vždy ve středu od 16.00 hod.
v Klubu seniorů. Kurz paměti si organizujeme tentokrát sami, naše zkušená lektorka je
velmi zaneprázdněná – bude mít na nás čas
později. Protože se nám stýská po vědění,
rozhodli jsme se oprášit dávno zapadlé vědomosti. Každou lekci má na starosti jeden

z nás – připraví program a úkoly. Píšeme diktáty, luštíme rébusy, sudoku, informujeme se
navzájem o zdařilých kulturních akcích, hrajeme společenské hry, cvičíme. Trénujeme
i zručnost – zhotovili jsme krabičky z papíru
vhodné k uložení maličkostí. Prostory Klubu
seniorů jsou otevřeny pro všechny zájemce –
zdarma. 
Irena Krejčová, Klub seniorů

KLUB SENIORŮ SLIVENCE A HOLYNĚ
SRDEČNĚ ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST
DO NOVÉ KLUBOVNY „ KC NA PŮDĚ“
Adr.: K Lochkovu 6, budova úřadu MČ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci březnu a dubnu
oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

BŘEZEN
pan Ivan Přibyslavský
paní Jiřina Kazdová
pan Antonín Otmar
paní Helena Mlsnová
paní Jiřina Pařízková
paní Jaruška Papežová
pan Václav Čepička

Beseda se Stanislavem
Zindulkou
PONDĚLÍ 14. KVĚTNA 2018 V 18:00

DUBEN

VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC

pořádá besedu a čtení
se spisovatelkou

Ivanou Peroutkovou
KDY: V ÚTERÝ 24. DUBNA 2018
V 18:00 HOD.
KDE: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-SLIVENEC
Česká spisovatelka a překladatelka. V letech
1978 – 1982 vystudovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor divadelní
a filmová věda. Po škole publikovala divadelní
recenze, krátce pracovala v Československé
televizi a pak jako redaktorka nakladatelství
Panorama. Živí se psaním a překládáním. Žije v Praze. Má dceru a dva syny. Je autorkou
mnoha knih pro děti i dospělé. Některé z nich
si můžete vypůjčit v knihovně ve Slivenci.
Po besedě se spisovatelkou si můžete zakoupit
knihu a nechat podepsat.
Těšíme se na vaši návštěvu!

pan Stanislav Poc
pan Jan Knotek
pan Antonín Kottnauer
paní Helena Picková
paní Lidmila Syrovátková
paní Magdaléna Barčiová
paní Libuše Vejvodová
paní Vlasta Cicvárková
Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.
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Čtení v knihovně
V únoru navštívily knihovnu děti z mateřské školy Ježeček a se zájmem si prohlédly, jak to v knihovně vypadá.
Děti ze školní družiny byly v knihovně během února dvakrát. Poslouchaly povídky od Miloše Macourka o hrnci, který vařil rajskou
omáčku, a o hrochovi, který se bál očkování. Při další návštěvě se
seznámily s postavou Gullivera a jeho výpravě do země trpaslíků

z knihy Jonathana Swifta Gulliverovy cesty.
Třída 1.A si zvolila Pohádku vodnickou z Čapkových Devatero pohádek a pak děti s chutí hádaly hádanky z knihy Jiřího Žáčka.
Také nás navštívila třída 3.B, kde už jsou mezi dětmi i zkušenější
čtenáři. Ti si vyslechli kapitolu z knihy Jiřího Trnky Zahrada. Byli
velmi pozorní a sami se projevili jako dobří vypravěči.

Nový Zéland – ostrov na konci světa
27. února 2018 jsme pozvali geografa – cestovatele Jiřího Fafláka na
besedu o zážitcích na jeho ročním pracovně-cestovatelském pobytu na Novém Zélandu. Povídali jsme si o způsobu života obyvatel
včetně Maorů, popsal nám jejich místní zvyky, kulinářské speciality a sporty. „Projeli jsme autem“ Severní stálezelený ostrov i Jižní
se zasněženými vrcholky Alp. Postávali jsme na mysu Cape Reinga
a dívali jsme se na divoké pobřeží Tichého oceánu a Tasmanova moře. Setkání vody moře a oceánu je dramatické. V deštném pralese
jsme obdivovali obrovské zélandské sekvoje – stromy Kauri, přírodní
koupele s horkou vodou. Vystoupili jsme na vrcholky činných sopek,
došli až k obdivuhodné hoře Mount Cook. Jezera s čistou průzračnou
vodou a divoké fjordy – to je Nový Zéland! Těžce jsme pracovali na
ovocných plantážích s kiwi. Město Auckland plné jachet a Wellington nazývané nejmenším velkoměstem světa – jsme navštívili jen na
chvilku. Beseda s panem Faflákem se všem velmi líbila. Budeme se
snažit, aby nebyla poslední.

Uganda
V úterý 30. 1. 2018 knihovna uspořádala další cestovatelskou besedu –
manželé Hnykovi nás pozvali na svou nádhernou cestu africkou Ugandou. Jejich vyprávění a fotodokumentace nepostrádalo poezii, dokonalé fotografie byly podbarveny místní hudbou, deštivým počasím,
nelehkými výstupy do nejpozoruhodnějšího pohoří světa – Ruwenzori. Do nadmořské výšky 5 109 m (Margherita Peak) stoupali mezi
lobéliemi a starčeky takového vzrůstu, krásy a množství, které se nenajde jinde na Zemi. Z mlžných pralesů vyrůstaly zaledněné vrcholky
hor. V nížinách národní parky – Queen Elizabeth a Murchison Falls
nabízely setkání s mnoha druhy tropických motýlů, zvěře – krokodýlů, opic, vodušek, antilop, slonů, žiraf, lvů a ptáků. Beseda o Ugandě
byla jedna z nejpovedenějších cestovatelských zážitků, které veřejná
knihovna ve Slivenci uskutečnila. Přejeme manželům Hnykovým hodně zdraví a elánu k dalším cestám a věříme, že toto setkání nebylo
poslední. 
Irena Krejčová, Jiřina Haningerová, knihovna
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Beseda s paní starostkou RNDr. Janou Plamínkovou
na téma demokratické volby
31. 1. 2018 se v aule školy konala beseda se starostkou MČ Praha – Slivenec a radní hlavního města Prahy
RNDr. Janou Plamínkovou na téma DEMOKRATICKÉ VOLBY. Tato beseda navázala na naše školní volby
prezidenta republiky a především na ty skutečné. Beseda se nesla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře,
zahájila ji paní ředitelka Ivana Rosová a moderování se ujala paní učitelka Lucie Matulová. Žáky zajímal
názor paní starostky na otázky povolební atmosféry, nejen jako politika, ale i občana. Paní starostka odpovídala na otázky z oblasti současné politické situace (migrace, přijetí eura v ČR, důstojnost role prezidenta
republiky a s ní spojená předvolební kampaň). Žáci se ptali i na začátky její politické kariéry nebo jak ji
podporuje rodina. Všichni zúčastnění po celou dobu pozorně naslouchali, někteří se aktivně zapojili do
diskuse a setkání celkově hodnotili velmi kladně.
Petra Levá, Daniela Štolová a Lucie Matulová

A ještě jednou o zápisech
Protože se slivenecká škola i školka pomalu
přeplňují, ředitelka školy byla povinna vydat
kritéria pro přijímání dětí do MŠ, ale i do ZŠ.
V mateřské škole budou letos rozhodovat
pouze dvě kritéria: trvalý pobyt na území
MČ Praha – Slivenec a věk dítěte. Přednost
má dítě starší. Těšíme se však na rozšíření

kapacity díky nové kontejnerové MŠ.
Základní škola, která, než se postaví přístavba, prostorově praská ve švech, musí v příštím školním roce obsadit i takové odborné
učebny, jako je výtvarna a knihovna - studovna. Letos už máme kmenovými třídami
obsazenou hudebnu i multifunkční učebnu

pro výuku Ma, Fy a Che. Je tedy také nutné
přijímat děti dle kritérií. Přednost mají spádové děti. V případě, že by nemohly být přijaté všechny (což nepředpokládáme), muselo by se o přijetí losovat.
Více na webu školy: www.skolaslivenec.cz

Ivana Rosová, ředitelka školy

Bezpečné chování dětí na internetu
V dnešní době má většina dětí mobilní telefony, tablety, přístup k internetu už
od nejnižších tříd základní školy. Poslouchají a stahují si hudbu, sledují videa,
hrají online hry. Chovají se však na internetu vždy bezpečně? V naší třídě, 3. A,
jsme uspořádali interaktivní internetovou dílnu, kterou vedl tatínek jedné z žákyň, počítačový odborník p. Holeček. Zajímavou formou dětem vysvětlil cesty informací na internetu, to, že mohou být zneužity, a snažil se dětem vštípit základy
opatrnosti a obezřetnosti při pohybu na internetu. 
P. Chlumská

Výtvarná soutěž „Filmová fantazie 2018“
Žáci 2. stupně naší ZŠ se pod vedením pana učitele M. Šandora zúčastnili 8. ročníku výtvarné soutěže základních škol Prahy 5 ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, letos na
téma: Filmová fantazie. Soutěžící měli za úkol nakreslit scénu z libovolného hudebního
filmu, ať už skutečného nebo vymyšleného. Díla přihlášených žáků byla zveřejněna na
internetu a od 18. 12. 2017 do 27. 1. 2018 probíhalo hlasování veřejnosti. Na krásném
druhém místě se v tomto hlasování v kategorii žáků od 11 do 15 let umístila Mia Hásková ze 6. třídy a třetí místo obsadil žák 9. třídy Samuel Láznička. Poděkování patří nejen
umístěným, ale i všem našim deseti zúčastněným žákům. Dne 14. 2. proběhla v Galerii
Barrandov (při ZŠ V Remízku) vernisáž spojená s předáním cen a zde budou také do 30. 3.
2018 nejlepší výtvarné práce vystaveny pro veřejnost. 

Martin Šandor, Daniela Štolová

Osmáci v Jizerských horách
Žáci VIII. třídy si v posledních únorových dnech již potřetí užívali v Jizerských horách. A to díky manželům Novotných, kteří je pozvali opět do svého penzionu Arnika v Hraběticích. Tady je čekalo nejen velmi
pěkné ubytování, výtečná strava, ale i vyžití během sjezdového lyžování na sjezdovce, která se nachází
přímo u penzionu. Tentokrát nám přálo i počasí, celý pobyt provázely slunečné dny. Jeden den jsme se
vypravili dokonce na běžky. Zúčastnili se všichni, zážitek to byl zejména pro ty, kteří stáli na běžkách
úplně poprvé. Nechybělo ani večerní lyžování. Ve večerních hodinách hráli žáci společenské hry a nacvičili divadelní představení, které předvedli svým pedagogům. Celý pobyt jsme si všichni patřičně užili.
Ještě jednou děkujeme za to, co pro děti připravili manželé Novotných, rodiče Nicole, a už se těšíme na
příští rok, kdy se sejdeme v Arnice již naposledy, to už budou děti žáky IX. třídy.

Petra Levá, třídní učitelka, Eva Knapová, asistentka pedagoga
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Lyžařský výcvikový kurz Strážné 2018
V letošním roce jsme lyžařský výcvik naplánovali na 6. 1.–12. 1. 2018. Ubytovaní jsme byli
opět na chatě BARABA, v těsné blízkosti sjezdovky a vleku, opět tedy ve Strážném, stejně
jako loni. Letos jsme jeli v komorním počtu 14
žáků, přesto jsme si užili plnými doušky vše,
co krásné české hory nabízely. Hned po příjezdu jsme prozkoumali okolí a děti zase jednou
poznávaly, co je to pořádný kopec sněhu, jak se
do něho skáče či jak bolí zásah sněhovou koulí. Následovalo rozdělení do skupin, základní
průprava a informace o bezpečnosti. V úterý,
náš kritický třetí den lyžování, jsme se odpoledne vydali na výlet do Vrchlabí. Prošli jsme si

město a strávili zde pěkné odpoledne. Minulý
rok se nám déšť snažil pobyt na horách zkomplikovat, ale tento rok jsme měli příznivější
počasí. Poslední dva dny napadl nový sníh,
takže jsme si všichni pěkně zalyžovali. Jednou
jsme šli i na večerní lyžování, což byl pro děti velký zážitek, tím spíš, že večer ani jednou
nepršelo, a tak večerní lyžování bylo opravdu
velmi povedené. Večery jsme trávili společně
v chatě a hráli různé deskové hry. Začátečníky jsme měli dva. Zvládli to skvěle a kurz zakončili pěkným smýkaným obloukem. Ostatní
žáci se zdokonalovali v carvingovém oblouku,
což se nám pod naším dozorem také podařilo

zlepšit. V pátek jsme pak všichni živi a zdrávi
přivítali rodiče u autobusu ve Slivenci. V chatě
Baraba se nám tak líbilo, že už je skoro jisté,
kam se vydáme opět příští rok.	
Michal Mládek, učitel Tv a vedoucí LVK

poň jednoho dospělého. Každý tým si také
určil svoje jméno. Po registraci se nám jako
na správné olympiádě představily jednotlivé soutěžní týmy, byla přinesena olympijská
vlajka a pochodeň, představen maskot naší
olympiády a přečten slib sportovců a rozhodčích. První disciplínou naší olympiády byl po
zahájení biatlon, na který jsme se přesunuli
na školní zahradu. Přesun na běžkách všichni
zvládli celkem snadno, se střelbou si poradili
s většími, či menšími úspěchy. Další inspirované disciplíny již probíhaly v aule a nové tělocvičně. Na závodníky zde čekal závod dvojbobů, rychlobruslení, curling, hokej, z lyžařských
disciplín pak skoky a slalom. Po splnění všech
soutěžních stanovišť si každý tým ještě namaloval svou vlastní vlajku. Paní vychovatelka
Bětka pak přítomné zabavila živým pexesem,
vychovatelky Klára s Alenou zorganizovaly
a vyfotily „živé“ olympijské kruhy a všechny
týmy si udělaly fotografii s olympijskou vlaj-

kou, maskotem a pochodní. Na závěr jsme
„uhasili“ naši pochodeň a plni dojmů se rozloučili. Příprava a organizace celé akce byla sice náročná, ale všichni přítomní zde dokázali
vytvořit takovou atmosféru, že jsme si mohli
říci: „Stálo to zato!“
Návštěva divadla
V úterý 27. 2. jsme se vypravili do Divadla
Spejbla a Hurvínka v Dejvicích a jeho představení „Hurvínkova nebesíčka“. Kromě zábavy
se děti zamyslely i nad tím, jak by se měly chovat ke zvířátkům. Velmi nás potěšilo, když paní
pokladní děti s údivem chválila, jak se umí na
rozdíl od některých jiných slušně chovat. Tak
doufáme, že jim to vydrží.
Od poloviny února se také začala oddělení
družiny střídat v návštěvách místní knihovny.
Vždy v úterý si tak některá skupina dětí užívá
příjemné atmosféry a krásné četby s paní knihovnicí. 
Petra Siganová, vedoucí
 vychovatelka ŠD (redakčně zkráceno)

Školní družina
Jak je již známo, školní družina je velmi aktivní. V únoru to byly tyto akce:
Masopustní dílničky
V pondělí 12. 2. proběhly ve školní družině
masopustní dílničky, kde si děti mohly vyrobit
nejrůznější masky.

Olympijské hry
V sobotu 17. 2. jsme uspořádali svou 1. sliveneckou zimní rodinnou olympiádu. V 9 hodin
se v aule školy sešla soutěžní družstva, která
kromě dětských závodníků měla vždy ales-

Ohlédnutí v mateřské škole
Ani se člověk nenaděje, další kalendářní rok
za námi a hned konec února. U nás, v mateřské
škole, to letí rychleji než jindy. Dny nám s dětmi
utíkají, děti nějak moc rychle rostou a ani si neuvědomíme, že z toho malého caparta je najednou
předškolák. Proto se snažíme si užít ve školce každý den. Nejen my, učitelky, ale nejdůležitější je,
aby k nám děti rády chodily a líbilo se jim u nás.
Pak máme i spokojené rodiče, což k naší práci také patří. Zimní svátky máme za sebou, vánoční
besídky a dílničky ve všech třídách také a pouštíme se zvesela do dalších činností, které máme
v naší školce připravené. Konečně jsme se dočkali
i sněhu, tak děti mohly vytáhnout boby, podsedáky a vesele řádit na školní zahradě. V průběhu
ledna se v naší školce léčilo. Léčili jsme plyšáky.
Plyšáková nemocnice je u dětí velmi oblíbená.
Učí se, jak ošetřit zlomené pacičky, odřené ručič-

ky, ale i komu zavolat, pokud se něco stane. Ovázaná zvířátka jsou s námi celý týden. Zároveň se
učí i o svých smyslech. Zkouší si, jaké to je, když
nevidíme, jak co chutná, jak si co osahat a co má
jaký zvuk. Ve školce proběhl den otevřených dveří
a další ještě následuje 27. 3. 2018. Zájem byl
opravdu velký. Celé dopoledne nás navštěvovali rodiče s dětmi. V průběhu informací, jak
to v naší školce chodí, si děti pohrály a seznámily se s celou třídou.
A co nás čeká v průběhu března? Zejména
vítání jara, zdobení tříd a plno her a divadel.
14. 3. 2018 proběhne u nás vynášení Moreny
a následně karneval. Na to se už moc všichni
těšíme. 23. 3. 2018 se budeme chystat na Noc
s Andersenem, kterou máme společně se
školou. Ve školce sice nespíme, ale do pozdního večera si užíváme s písničkou i hrou.

Na závěr bych chtěla apelovat i touto cestou na
všechny rodiče. Věnujte v tomto počasí, prosím,
zvýšenou pozornost zdraví svých dětí. I z malého
kašle nebo malé rýmy se může „vyklubat“ nepříjemná nemoc.  Jana Szilvásiová, ved. uč. MŠ
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Švestková akademie
Jako každým rokem na počátku
jara, také letos jsme uspořádali
přehlídku švestkových divadelních
a hudebních kurzů. Kurzů už však
máme tolik, že jsme z kapacitních
důvodů museli naši akademii rozdělit na dvě
části. První se uskutečnila v úterý 6. března
v sále Fit Švestka, kde jsme se zas po roce sešli
v modrých igelitových návlecích. Program, jak
je vidět z následujících řádků, byl nabitý a měli
jsme upřímnou radost z toho, kam za rok naši malí herci, muzikanti a zpěváci ušli na své
umělecké cestě. Jsme rádi, že můžeme být při
tom.

Divadýlko Karkulka
Červená Karkulka
Lektorka: Veronika Borovková
Anna a Agáta Buchtovy, Helena Lásková, Zita
a Filip Štefanovi, Alena Richterová, Pavel Štursa, Julie Uher
Kurz hry na elektrickou a akustickou kytaru
Lektor: Daniel Král
František Polák + Jáchym Kulhánek - Amerika
(Lucie)
Markus Kuka - Nothing else matters (Metallica)
Tomáš Sakař - Andělé (Wanastovi vjeci)
Mariana Červenková - Nanana (My chemical
romance), American idiot (Green Day)
Kurz hry na saxofon

lektor: Marian Průša
Klára Tošovská - Reflection
Anežka Janurová - Petit fleur
Lucie Červenková - What a wonderful world
Lukáš Tošovský - Amazing Grace
Kurz hry na housle
Švestkový sbor
Lektor: Pavel Švestka
Petra Siganová + Petra Sejrková -lidová píseň
Kočka leze dírou v úpravě Bedřicha Smetany.
Sbor - písně Aj tam na dolince, Amazing Grace,
Z Pulčínského kostelíčka
Poděkování patří lektorům (Daniel Král,
Martin Průša a Pavel Švestka) a za organizaci celé Akademie Veronice Borovkové
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Bruslení na návsi
Letošní příděl vydatných mrazů, které znamenaly zamrznutí rybníka, připadl na
přelom února a března. Zlepšující se podmínky a klesající teploty sledoval nejeden bruslař čekatel. Tak stačilo málo a opět se podařilo dát dohromady partu
nadšených ledařů (a nebyli to jen švestkoví trenéři), kteří byli odhodláni kvalitu
ledu vylepšit, jako se to podařilo vloni. Vzhledem k zanedbatelným sněhovým
srážkám před příchodem mrazů proběhlo očištění ledu velmi rychle, a tak se
ihned mohlo přejít k nočnímu polévání plochy rybníka. Letošní podmínky a zvolená technologie čerpání vody znamenala, že už za 4 hodiny bylo hotovo. I tak
bylo nutné v třeskutých mrazech dvoučlenné hlídky pravidelně střídat a zásobovat ohřívadly všeho druhu… Výborné podmínky pro ohřev kropičů poskytl Le
papillon, který pružně přizpůsobil zavíračku. Následující dny byl rybník doslova
v obležení a div že nepraskal ve švech. Bruslaři všech věkových kategorií zde řádili celý týden. Bylo to parádní! Všem, kdo se podíleli na první úpravě ledu, i na
následující údržbě, patří velký dík. Vždyť na led se vždy chodilo s hrablem či koštětem… Poděkování všem, kteří se o led zasloužili.
František Polák

Čchi-kung ve Švestce
Kurzy cvičení čchi-kung vede v sále Fit Švestka již třetím rokem Alexej Zubarjev.
Čchi-kung (psáno i jako Chi Kung nebo Qigong) přeloženo do češtiny znamená
„efektivní zacházení s životní energií“ nebo „ pěstování energie“. Jde o soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, které mají za cíl harmonizovat
všechny tři složky, ze kterých se každý člověk skládá - tělo, energii a mysl.
Pokud se chcete o tomto cvičení dozvědět více, doporučujeme shlédnout dokumentární film o mezinárodním semináři, který Alex v létě organizoval a kterého se účastnili i někteří účastníci našich kurzů: www.sport5.cz

Dopolední Perníková chaloupka
v Klubu Švestka
V pondělí 26. února k nám zase přijely loutky, tentokrát i s perníkovou chaloupkou. Divadélko Remedium už u nás zdomácnělo a dopolední pohádky, začínají být
velmi oblíbené. Možná i proto, že nejde jen o divadlo. Principálka souboru Monika Pospíšilová i ostatní loutkoherci jsou zároveň zpěváky i výbornými vypravěči.
Umí děti zaujmout, představení bývá interaktivní a vždy s nějakým přesahem, či
poučením. Tentokrát, navzdory silnému mrazu, bylo naše divadelní studio zaplněné k prasknutí. 
Příspěvky z Klubu Švestka zpracovala L. Kudláková
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Střípky z farnosti
V pátek 2. února na Svátek Uvedení Páně do chrámu lidově známý jako
Hromnice sloužil otec David mši svatou, při které také žehnal svíčky tzv. hromničky. Tím definitivně skončilo vánoční období.
Letošní postní období začalo již záhy. A to tradičně Popeleční středou,
která letos byla 14. února. Poprvé od druhé světové války tak připadla
Popeleční středa zároveň na svátek sv. Valentýna, čehož si ve zvýšené
míře všímala i různá média, která křesťany „litovala“, že mají těžkou
volbu. I když je středa pracovním dnem, byl při této mši svaté, při které
otec David přítomným udílel popelec, kostel celkem pěkně zaplněný
a nikdo se zde určitě necítil politováníhodný pro absenci konzumních
oslav.

Během Bílé soboty bude též možnost přijít do kostela k tiché modlitbě a rozjímání u Božího hrobu. Kostel bude otevřen dopoledne
v době od 9 do 11 a odpoledne od 14 do 16 hodin. 
- PeS-

inzerce

Čas neúprosně běží a tak se nezadržitelně blíží i Velikonoce – největší svátky křesťanského roku. Letošní mše svaté jsou plánovány
následovně :
Zelený čtvrtek			
20:00
Velký pátek			
17:00
Bílá sobota – vigilie Vzkříšení
23:30
neděle - Zmrtvýchvstání Páně
17:00

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec děkuje Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou za pomoc
při hledání nových prostor pro činnost kroužku.
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Starší přípravka v zimě nezahálí
Zimní příprava pokrývá několik tréninkových etap. První etapa
obsahuje zimní přípravu v tělocvičně ZŠ Slivenec. Druhou etapu
tvoří herní příprava na místním klubovém hřišti s UMT. Třetí etapu přípravy tvoří zakončení týdenního tréninkového cyklu účastí
na zimních halových turnajích v Říčanech a v Ruzyni. V tělocvičně
jste nás mohli potkávat každé pondělí a středu a na hřišti s UMT
v pátek. Od března měníme tréninkový cyklus, který bude tvořen
převážně nácvikem herních dovedností v tělocvičně ZŠ Slivenec
pouze v pondělí, ve středu a v pátek budeme pilovat taktiku hry na
klubovém hřišti.
Zimní příprava prospěla všem hráčům, kteří poctivě trénovali a absolvovali všechny tři tréninkové etapy. Poděkování patří zejména
hráčům, kteří úspěšně reprezentovali náš klub na zimních halových turnajích: Ondřej Slabý, Robert Štastný, Luděk Frolík, Ondřej
Čurda, Martin Sládek, Patrik Görgl, Josef Hašek, Vladimír Brenkuš,
Patrik Bílek, Jan Dudka, Adélka Blažková, Sergiu Ucrainschi, Jakub
Křupka, Matouš Vegricht, Remy Tsouassa, Jungwoo Lee a další.

O tom, že jsme v zimní přípravě uspěli, svědčí i naše cenné trofeje
přivezené z halových turnajů z Říčan a Ruzyně, kde jsme se ctí

reprezentovali náš
mateřský klub TJ
AFK Slivenec a naši
městskou část. Herní projev a výkon
hráčů se v časovém
průběhu
turnajů
výrazně zlepšoval.
Slabá místa ale
i nadále vidí trenéři
v samotné produktivitě a střelbě na bránu. U některých hráčů nám trému vystřídala
zbrklost, střely často končí mimo bránu soupeře, i když má hráč,
mnohdy možnost lepší volby přihrávky. Poslední zimní halový turnaj jsme odehráli dne 4. 3. 2018 v Říčanech.
Poděkování taktéž patří všem obětavým rodičům našich hráčů,
trenérům, společnosti ATS – TELCOM PRAHA a.s., která je naším
sponzorem, a celému realizačnímu týmu, v čele s paní Gábinou
Frolíkovou, kdy bez finanční spoluúčasti rodičů, času a trpělivosti
všech zainteresovaných bychom žádný turnaj nedovedli do vítězného konce. Zimní halové turnaje byly zároveň velkou fotbalovou
školou pro naše méně zkušené hráče a dobrou tečkou za celým
cyklem zimní přípravy. Už se všichni těšíme na mistrovská utkání
pořádaná venku.
Před velikonočními svátky, dne 31. 3. 2018, nás čeká velký fotbalový turnaj ve městě Povrly (okres Ústí nad Labem) a v měsíci dubnu zahajujeme opět naši jarní část fotbalové ligy 2017/2018, kde
nás čeká těžká práce v obhajobě 1. místa z podzimního kola. Dne
17. 6. 2018, vás všechny zveme na náš fotbalový turnaj přípravek,
k nám do Slivence. Bližší informace získáte na emailu AFK PŘÍPRAVKA: afkpripravka@seznam.cz.
Ve dnech 13. – 18. 8. 2018 se uskuteční další kolo našeho letního
soustředění starší přípravky TJ AFK Slivenec ve městě Rabí.
Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: afkpripravka@seznam.cz.

Víceúčelový sportovní areál se připravuje na novu sezónu
V různých částech areálu je vidět stavební aktivity. Příroda ještě spí zimním spánkem, ale mírná zima nám až do března umožňovala pokračovat v plánované úpravě sportovišť, zejména tenisových kurtů. I nadále máte možnost si objednávat pronájem víceúčelového areálu nebo
hřiště s umělým povrchem trávy, vhodné pro malou kopanou, na emailové adrese:info@afkslivenec.cz nebo cestou správce areálu Karla
Maška +420 773 261 690, popřípadě přímo na online rezervačním systému http://www.afkslivenec.cz/cz/rezervace.html.

A - tým Dominika Rodingera stmeluje kolektiv
Mají za sebou společných sedm týdnů společné přípravy, kdy se
hráči společně potkávají 2x týdně. O tom, že tréninky jsou vedené
zajímavou formou, svědčí i vysoká účast hráčů a jejich maximální zapojení do hry. Velikým naším handicapem je skutečnost, že
nemáme možnost trénovat na velkém hřišti s UMT. Proto musíme
často kombinovat a hledat tréninkové možnosti u jiných klubů.
Tento stav je do budoucna neudržitelný a tak věříme, že se naše
městská část Slivenec společně s našim mateřským klubem zamyslí nad možností výstavby velkého hřiště s UMT a vytvoří nám odpovídající podmínky pro náš sportovní růst a výchovu fotbalových
talentů.
Tým má za sebou i dva přípravné zápasy, které pro nás výsledkově
nedopadly dobře, ale to bylo už avizováno trenérem na začátku,
že první dva tři zápasy v přípravě dáme možnost všem hráčům se
projevit a tedy i chybovat. Od 28. 2. 2018 se hráči týmu zúčastnili

zimního stmelovacího soustředění, kde si kluci vše hradili sami.
Vyjeli ke Karlovým Varům do krásného prostředí Statku Bernard.
Měli zde k dispozici, oproti domácím podmínkám na Slivenci, konečně velké hřiště s UMT.
Další přípravné zápasy odehrajeme ve dnech 3. 3. 2018 s fotbalovým klubem Loket, 10. 3. 2018 od 12:00 hod odehrajeme přípravný
fotbalový zápas s klubem Lety v Radotíně, 17. 3. 2018 od 17:00 hod
hrajeme na hřišti domácího týmu Uhříněves a konečně na první
mistrovské kolo vás všechny srdečně zveme dne 25. 3. 2018 do
Stodůlek, kde se představíme v nové sestavě, s řadou pozitivních
změn v přístupu ke hře.
TJ AFK Slivenec touto cestou děkuje svým sponzorům společnosti ATS – TELCOM PRAHA a.s. a společnosti IZOMAT za
podporu našich sportovců v roce 2018.

Za AFK Vladimír Brenkuš

KALENDÁŘ SLIVENCE
BŘEZEN 2018 – ČERVEN 2018
BŘEZEN
20. 3.
Akademie Klubu Švestka, druhý termín (Studio Klubu 		
Švestka)
23. 3.
18:00 Velikonoční dílna s Táňou (Klub Švestka)
24. 3. 14:30 – 18:00 VELIKONOČNÍ JARMARK (slivenecká náves)
26. 3.
10:00 Divadélko Remedium (Studio Klubu Švestka)
27. 3.
Den otevřených dveří ZŠ (9:00h do 13:00) a MŠ (9:00h
do 12:00)
DUBEN
3. 4.
Participativní rozpočet – výstava projektů, zahájení hlasování
4. – 5. 4. Zápis do ZŠ Slivenec (14:00 do 18:00)
9. 4.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
11. 4.
9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
14. 4.
16:00 Loutkohraní s Lídou (Workshop v Klubu Švestka)
14. 4.
17:00 Júlia Šupíková: Koncert v kostele Všech svatých
21. 4. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
21. 4.
20: 00 První květinkový ples městské části (sál U Žilinů)
23. 4.
18:00 VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO
24. 4.
18:00 Iva Peroutková: Autorské čtení (veřejná knihovna
v zasedací místnosti ÚMČ)
25. 4.
9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
30. 4.
Pálení čarodějnic (AFK Slivenec)
KVĚTEN
7. 5.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
9. 5.
Zápis do MŠ Slivenec 8:00 – do 12:00 a od 15:00 do 17:00
14. 5.
18:00 Beseda se S. Zindukou (KC Na půdě)
16. 5.
Zápis do MŠ Slivenec (2. termín) 8:00 - 12:00
a 15:00 - 17:00
17. 5.
ZÁJEZD PRO SENIORY (Duchcov, Teplice, Ploskovice,
Litoměřice)
22. 5.
18:00 Magda Radostová: Severní Vietnam
(cestopisná beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
26. 5.
19:00 Koncert písničkářky Katarzia a vernisáž výstavy		
Marie Kolářové (kavárna La Papillion)
ČERVEN

Velikonoční jarmark
na slivenecké návsi
Sobota 24. 3. 2018 ve 14:30 – 18:00
Stánkový prodej
ukázky historických řemesel,
občerstvení
workshop

Doprovodný program:
14:30 – 16:00 Výtvarné dílny rodinného centra Pecka
16:00 Studiová pohádka v Klubu Švestka
(Lidija Glavanakovová: Popelka)
14:30 – 18:00 Kejklířská vystoupení

1. KVĚTINKOVÝ PLES
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – SLIVENEC
SÁL HOSTINCE U BŮČKA
(V OBJEKTU U ŽILINŮ)

SOBOTA 21. 4. 2018 od 20:00
K tanci zahraje kapela Šarm,
doprovodný program plný překvapení
Vstupenky (á 150,-) od 3.4. k zakoupení na úřadě u paní Růžičkové.

