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Vítání občánků narozených v roce 2017
Další, v pořadí již 12. ročník Vítání občánků
je za námi. V sobotu 21. dubna 2018 jsme
v zasedací místnosti úřadu přivítali 22 občánků narozených v roce 2017 v městské
části Praha-Slivenec. Stejně jako vloni se jich
narodilo neuvěřitelných 48, a tak jsme opět
obřad Vítání občánků rozdělili na dvě části.
Jedna právě proběhla a na další se budeme
těšit 20. 10. 2018. Tímto také žádáme rodiče, aby svoje ratolesti na tento termín přihlásili, neboť bez přihlášení nebude možné
zaslat pozvánku a nebudou se tak moct Vítání zúčastnit. Čas máte až do konce srpna.
Hlásit se můžete na tel. 251818044 nebo
na email: ruzickova@praha-slivenec.cz.
A jak tentokrát Vítání probíhalo? Opět jsme
zamáčkli slzičku po krásném hudebním vystoupení žákyň zdejší základní školy, které
doprovodila paní učitelka Helen a paní učitelka Chlumská. Kulturní vložkou nám zpří-

jemnily odpoledne po proslovu paní starostky, která si také všimla a upozornila nás na
to, že z holčičky Veroniky Hrubešové, která
jako malá žákyně zpívala na jednom z prvních Vítání občánků, je již dospívající dívka
a ve vystoupení s Nikitou Kerle již zpívá roli
maminky. Moc děkujeme.
Jako vždy si rodiče převzali upomínkové dárky – pamětní list občánka roku 2017, knihu

a stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem
pro štěstí, maminky dostaly kytičku a také
se na památku rodiny vyfotily s paní starostkou. Fotografie, včetně té společné, dostanou jako dárek. 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 29. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
Řádné 29. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 23. dubna 2018.
V úvodu zasedání vystoupila starostka RNDr. Jana Plamínková
a předsedové výborů a komisí.
Milena Hollmannová – finanční výbor se sešel 16. dubna - projednal a schválil zprávu z kontroly
obratů a zůstatků na bankovních
účtech MČ za r. 2017; v současné
době probíhá kontrola nákladů na
údržbu a zeleň v MČ.
Michal Láznička – kontrolní výbor - provedl kontrolu usnesení za
rok 2017 - bez závad
Martina Havlíková – sociální komise – vznesla dotaz, jak pokračují jednání se zástupci domova SeneCura SeniorCentrum Slivenec
ohledně možnosti odběru obědů
pro naše potřebné občany.
SMLOUVY
Zastupitelé schválili uzavření
a podpis níže uvedených smluv:
■ dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností BULDIX, s.r.o. –
navýšení ceny o 198.341,60 Kč +
DPH;
■ dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
se společností IKOZ cz, s.r.o., kterým se navyšuje cena o 621.344,–
Kč + DPH (rekonstrukce úřadu);
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■ smlouvy o postoupení práv
a převzetí povinností ze smlouvy o spolupráci mezi pí Skalovou a MČ Praha-Slivenec ze dne
01. 10. 2014 na pana Martina Skalu (komunikace v Granátové);
■ smlouvy o smlouvě budoucí
darovací na prodloužení splaškové kanalizace v ulici Granátová s hl. m. Prahou, zastoupeným
Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. (k budoucí hale pro
údržbu);
■ smlouvy na dodavatele zakázky
„Navýšení kapacity MŠ Praha-Slivenec“ se společností CUBESPACE, s.r.o. za cenu 13,599.467,80 Kč
+ DPH (školka v ul. Frančikova);
■ smlouvy na dodavatele zakázky „Volnočasový areál za okruhem
- rekonstrukce cest“ po provedeném výběrovém řízení;
■ smlouvy na realizaci zakázky
„Rekonstrukce tenisových kurtů“
se společností BULDIX, s.r.o. za
cenu 3,491.160,76 + DPH.
POZEMKY
■ Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec žádá hl. m. Prahu o odejmutí svěřené správy nemovitostí ¼
pozemků parc. č. 1790/18,1798/11
a 1798/28 v k.ú. Slivenec, které jsou ve správě TSK, a.s. (jedná
se o pozemky v ulici K Barrandovu a v ulici K Austisu před kompostárnou).
GRANTY - II. KOLO
Finanční prostředky na II. kolo
grantů v oblasti kultury a sportu
na činnost v roce 2018 v celkové
výši 100.000,– Kč byly přiděleny
následovně:
■ Jan Kučera – na akci Retro hudební večer
27.000,– Kč
■ Miroslav Fical – Real Holyně na celoroční činnost
18.000,– Kč
■ Adéla Rozehnalová – na výstavní sezónu v Galerii Kaple Holyně
18.000,– Kč
■ RC Pecka, z.s. - na divadelní
a hudební produkce 18.000,– Kč
■ Kosí hnízdo, z.s. – na projekt
Loutkohraní a na letní tábory
10.000,– Kč
■ Kosí zob, s.r.o. - na přednáš-

ky „Nevytvářejme víc odpadu“
9.000,– Kč

Smíchovu 16 za r. 2017 vč. jejích
příloh.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET VÝSLEDKY
■ Zastupitelé vzali na vědomí
výsledky hlasování o projektech
Participativního rozpočtu MČ
Praha-Slivenec a schválili realizaci projektů, které se umístily na
1.- 4. místě.

DOTACE
Zastupitelé schválili navýšení
rozpočtu v příjmové a výdajové
části o níže uvedené položky:
■ 32,890.590,85 Kč - jedná se
o ponechání účelových prostředků/dotací nevyčerpaných v r. 2017,
schválené zastupitelstvem hl.m.
Prahy dne 22. 03. 2018;
■ 9,000.000,– Kč – účelová investiční a neinvestiční dotace na
Rozšíření kapacity kuchyně ZŠ
a MŠ Praha – Slivenec, schválená
zastupitelstvem hl. města Prahy
dne 22. 03. 2018;
■ 10.800,– Kč – účelová neinvestiční dotace pro Místní lidovou
knihovnu, schválená zastupitelstvem h.m. Prahy dne 22. 02. 2018.

ÚZEMNÍ PLÁN
■ Zastupitelé souhlasí se změnou koeficientu zastavěnosti ÚP
pozemku p.č. 322/26, k.ú. Holyně
z OB-A na OB-B, o kterou požádali manželé Garaiovi.
AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
■ Zastupitelé schválili 2. aktualizaci Strategického plánu městské
části Praha-Slivenec.
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
■ Zastupitelé schválili řádnou
účetní závěrku MČ Praha-Slivenec za r. 2017 vč. jejích příloh.
■ Zastupitelé schválili řádnou
účetní závěru příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Slivenec, Ke

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
■ Byly schváleny rozpočtové
úpravy č. 2/2018.
RŮZNÉ
■ Byly schváleny plány činnosti
finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
na rok 2018.

MČ Praha-Slivenec hledá pracovníky na tyto pozice:

POMOCNÁ ÚČETNÍ

Náplň práce:
■ administrativní činnost související s ekonomickým úsekem úřadu
■ zadávání a příprava primárních účetních dokladů ke
zpracování
Požadavky:
■ středoškolské vzdělání s maturitou
■ dobrá znalost práce na PC
■ základní znalost účetních postupů
■ pečlivost, zodpovědnost, chuť učit se novým věcem
možnost na zkrácený úvazek

PRACOVNÍK TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO
ÚSEKU
(možno i na dohodu)

Náplň práce:
■ správa movitého i nemovitého majetku MČ
Požadavky:
■ min. SŠ vzdělání stavebního směru
■ znalost práce na PC
■ základní orientace v právních předpisech daného úseku
vítána
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Vážení a milí sousedé, milé sousedky,
Dovolte, abych vám opět
napsala pár novinek z naší
městské části.
Co se týče navýšení protihlukové zdi, kterou nám
ŘSD už dlouho slibuje, tak
je těsně před podpisem
smlouva mezi ŘSD a vítězem výběrového řízení, firmou Swietelski.
Stavba by měla začít v červnu. Možná jste zaznamenali v tisku informaci, že u jižní části
Pražského okruhu okolo Modletic plánuje ŘSD
protihlukové stěny výrazně navýšit, ač tam intenzity hluku nepřekračují povolené limity. To
je pro nás zajímavá zpráva, protože já po ŘSD
zvýšení nízkých dvoumetrových zdí požaduji
také již dlouho a vždy jsem dostávala informace, že to nejde. Nyní pod dojmem této informace své úsilí dozajista ještě zintenzivním.
Prosazovala jsem též protihlukovovu zeď podél ulice K Barrandovu. Město ovšem soudí, že
není žádoucí, brání se jí TSK (z finančních důvodů) i IPR, neboť ve městě prý tyto zdi hyzdí
zástavbu. Nicméně by se měl během léta v této lokalitě aspoň dělat tichý asfalt.
Další zpráva je, že již velmi brzy začne výstavba chodníku od „ Kostiček“ k ulici K Barrandovu. Chtěla bych za to velmi poděkovat Ing. Simoně Strauchové, která se o tuto akci opravdu
výrazně zasloužila a udělala na ní hodně velký
kus práce.
Naše hlavní komunikace Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce již konečně získaly územní rozhodnutí. Nyní se připravuje projekt pro
stavební povolení, ale vše se bohužel neuvěřitelně vleče. Stavět cokoli je nyní opravdu neskutečně komplikované…
To se týká i parku Granátová, kde stále čekáme na stavební povolení. Občas mám pocit, že
tam snad ani nechceme park, tedy trávu, stromy, cesty a pár laviček, ale atomovou elektrárnu! Nicméně aspoň se pracuje na úpravách
terénu, které by měly být hotové do konce
dubna, tak to snad pak půjde rychle.
Ve velkém už se rozeběhla revitalizace Chuchelské skládky, kde probíhá prořezávání porostů a zároveň zpevňování kotevní stěny,



která – jak se ukazuje – byla opravdu ve velmi
špatném stavu. Po vyřezání zeleně se ukázalo,
co tam je všude odpadků, které v obrovském
množství vylézají na povrch.
Hodně se v poslední době věnujeme škole. Pokračuje příprava výstavby malé mateřské školky na Habeši, kterou bychom chtěli realizovat
na podzim. Z dotací HMP jsme získali 9 mil. Kč
na rozšíření kapacity školní jídelny. Tato akce
bude probíhat v době letních prázdnin, až ve
škole nebudou děti. Probíhá projekční příprava rozšíření kapacity školy dostavbou učebních pavilonů. A konečně se podařilo dokončit
okolí nové tělocvičny, kde je to nyní již pěkné
a upravené.
Velmi prokoukl celý sportovní areál, kde přibyly nové cesty, síť, která chrání okna tělocvičny či nová dráha na běh. Plocha před šatnami
se bude upravovat v létě. Zároveň probíhá
i velmi důkladná rekonstrukce kurtů. Strhli
jsme plot mezi školním a sportovním areálem,
které jsou nyní propojené, a zároveň se staví
nový plot v ulici U Sportoviště. Na obecní louce se instalují nové cvičební fit prvky.
Na hřbitově už máme hotovou novou část
hřbitova. Během několika týdnů zároveň
konečně doběhne změna územního plánu,
o kterou jsme žádali MHMP již v roce 2010
(!!!). Podotýkám, že je to změna, která je zcela
neproblematická, a přesto její projednání trvá
neuvěřitelných osm let.
Mám informaci, že jeden z majitelů pozemků
západně od ulice K Váze má zájem o výstavbu.
Pro nás je ale důležité, aby se lokalita rozvíjela
koncepčně. Nemůžeme zde povolovat zástavbu bez jasné představy, kudy by měly do budoucna vést komunikace. Nejprve je proto zapotřebí udělat studii zástavby v této lokalitě.
Se společností Marsilean jsme měli jednání
ohledně jejich pozemků severně od fotbalového hřiště. Jednání vycházejí z již uzavřené
smlouvy o změně územního plánu a předání
části jejich pozemku naší městské části. Změna na magistrátě běží a asi ještě dlouho poběží (viz výše). Dále probíhají jednání s dvěma
obchodními řetězci o výstavbě obchodu při
ulici K Barrandovu. Marsilean také souhlasí
s odprodejem pozemků na výstavbu cyklo-

Za Křížkem
Koupi pozemku v ulici Za Křížkem, o kterém jsem psala v posledním Mramoru, se nakonec podařilo v zastupitelstvu HMP schválit.
Ovšem za početných poznámek zastupitelů za ODS, Top 09 a Piráty, kteří mi vyčítali, že má Praha kupovat pozemek „pro developera“. Hle, jak vypadá development ve Slivenci .

Jana Plamínková
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stezky na Řeporyje. Ještě tedy zbývá se dohodnout s křižovníky, abychom mohli naši část
cyklostezky realizovat. Křižovníci ale nechtějí
pozemky prodávat, nýbrž směnit, což z jednoduchého aktu dělá akci typu Kulový blesk.
Ing. Strauchová dává s Ing. Musilovou dohromady projekty na cesty za okruhem, kde by se
ještě letos mohly dělat rekonstrukce cest. Zároveň se snažíme spolu se starosty Lochkova
a Radotína řešit areál skládky Svoboda. Podle
našeho souhlasného názoru je jediným schůdným řešením, aby areál odkoupilo město, které následně pozemky zrekultivuje. Měli jsme
k tomu jednání s odborem ochrany přírody
a s odborem hospodaření s majetkem MHMP,
jehož ředitel slíbil, že zahájí jednání s insolvenční správkyní.
Připravujeme též soutěž na projektanta multifunkčního domu se společenským sálem a byty. Co se týče Domova pro seniory, tak je již
otevřen. V současné době tam mají 14 klientů
a další přibývají každým dnem.
A jedna dobrá zpráva nakonec - po mnoha
letech byl otevřen v restauraci U Bůčka, dříve U Žilinů, velký sál, na kterém městská část
uspořádala I. květinkový ples. Podobnou akci
jsme si již dlouho přáli, ale nebylo kde ji udělat. Ples byl velmi úspěšný, za což děkuji Mgr.
Lence Kudlákové, Bohdaně Růžičkové a všem,
kdo se na tom podíleli. Opravdu nebylo lehké
uspořádat tak velkou akci v tak ďábelsky krátké době. Zájem o lístky předčil naše očekávání.
A určitě se občanům líbila, když tam někteří
zůstali až do 6 hodin do rána…

Hezký máj přeje Jana Plamínková,

Vaše starostka
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Oplocení a doplnění sportovního areálu
V těchto dnech se pomalu dokončují práce na komunikacích a oplocení ve sportovním areálu u fotbalového hřiště. Byly doplněny sítě
na západní straně fotbalového hřiště s umělým povrchem, které zabraňují ničení fasády tělocvičny fotbalovými míči a osvětlení nových
cest. Zlepšila se prostupnost celým areálem. Po dohodě s vedením fotbalového klubu se vydláždění prostoru před šatnami posunulo až
po ukončení jarní fotbalové sezony.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena rekonstrukce tenisových kurtů včetně přípravy pro umístění nafukovací haly. S tím
budou i vyměněny sloupy se sítěmi za fotbalovými brankami na velkém hřišti. 
Šárka Musilová

Dokončení rekonstrukce budovy úřadu
V letošním roce bychom rádi navázali na rekonstrukci půdy úřadu a přístavby výtahu
i opravou fasády a dokončením úprav dvora. Před knihovnou nově vznikne posezení pro
čtenáře, které bude obklopeno zahrádkou, kterou pro nás navrhla, stejně jako úpravy
zeleně v ulici Na Křenkově, místní
„zahradnice“ paní Kateřina Kukula (plánek foto) a v rámci akcí
MHMP bude dvůr nově osvětlen
lampou veřejného osvětlení.
Úpravy budou probíhat i uvnitř
budovy, kdy by o prázdninách měly být opraveny chodby, výmalba
a přemístěn automat na lístky
MHD. Nově bude umístěn v autobusové zastávce u čp. 22.

Simona Strauchová

Hřiště

V květnu proběhnou revize na dětských hřištích – v Holyni, U Svahu, Za Farou, u školy a ve Višňovce. Na hřišti ve Višňovce jsme nainstalovali novou
stěnu z rákosu a je vyhotovena nová krycí plachta na pískoviště, písek bude do všech hřišť nově navezen v květnu. Na hřišti U Svahu byla před zimou
nainstalována ochrana proti slunci a nyní řešíme, jak bezpečně zajistit, aby kačírek zůstal pouze na hřišti a nebyl po celém okolí.

Pro lepší viditelnost chodců
Na chodníku směrem do Lochkova za křižovatkou s ulicí Na Přídole je na sloupu dopravního značení
nově umístěn zásobník reflexních prvků a k němu odpadkový koš. Naše městská část jej získala ve
spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR zdarma včetně úvodní sady reflexních samolepek. Reflexní samolepky mohou využít všichni chodci, kteří se budou za snížené viditelnosti pohybovat po
krajnici nebo na okraji vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení. Upozorňujeme, že od loňského roku
je povinnost chodců mít na sobě při chůzi za snížené viditelnosti reflexní prvek.
Samolepku po vysunutí ze spodní části zásobníku si po odtržení krycí folie nalepíte na viditelné místo
oblečení (rukáv, nohavice) nebo batoh. Na zbytek folie je určen odpadkový koš, umístěný hned pod
zásobníkem.
Věříme, že zmíněné opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců.
Jana Valtrová
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Realizace terénních úprav pro park Granátová
Do konce dubna se podařilo dokončit terénní úpravy pro budoucí park Granátová. Na pozemku je již pěkně vidět, kudy
povedou nové cesty, a celková modelace terénu. V nejbližší
době bude městská část soutěžit dodavatele stavby osvětlení,
komunikací a zahradních úprav. V těch se skrývá i výstavba
opěrných zídek a dodávka mobiliáře a dalších prvků.
U komunikace Granátová na kraji parku je vynecháno místo
na stavbu haly pro techniku a malé parkoviště pro návštěvníky
parku. Dobrou zprávou je, že stavební úřad po měsících čekání
konečně zahájil stavební řízení na halu a nám se ji snad v nejbližších měsících podaří postavit. 
Š. Musilová

Úprava okolí pomníku
padlých v Holyni
V roce 100tého výročí vzniku republiky bude upraveno okolí pomníku
padlých na náměstí Pod Lípou. Zeleň kolem pomníku vzala za své při
loňské výstavbě dešťové kanalizace. Stavba následně provedla provizorní úpravu. Městská část mezitím zadala firmě Terra Florida (ing.
arch Radce Šimkové) projekt celkové úpravy pietního místa. S realizací by se mělo začít koncem května, kompletní výsadba by měla být do
oslav 28. října hotova. 

Zeleň U Náhonu
V průběhu dubna se začalo s konečnými úpravami podél holyňské
komunikace U Náhonu. Dle projektu byly na vhodných místech vysazeny čtyři vzrostlé stromy, vyset trávník a zrealizovány záhony
s výsadbou trvalek. Prosíme, buďme trpěliví a ohleduplní k mladým
rostlinám, hlídejme děti i své čtyřnohé mazlíčky, aby na čerstvě oseté a vysazené plochy nevstupovali, a dávejme pozor při parkování
svých vozidel. 
Příspěvky Lenka Kudláková

Slivenecký mramor 3 l 2018
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Za hezčí Slivenec a Holyni, aneb Ukliďme Česko
Zapojili jsme se do celosvětové kampaně Ukliďme svět Ukliďme
Česko.
Do akce se ve dnech 20. a 23. dubna 2018 zapojily třídy 1., 2.
a 3. ročníku naší základní školy spolu se svými třídními učitelkami. V pátek 21. 4. 2018 se zapojilo 85 dětí a v pondělí pak 65
dětí. Cílem bylo zmapovat černé skládky na území naší městské
části a uklidit nepořádek, který při své cestě najdou. Na to byly děti vybaveny rukavicemi a velkými pytli. Akce byla zároveň
Děti byly překvapeny, kolik nepořádku se na území celé městské části náshromáždilo. Pytle zlikvidovala naše úklidová četa,
zaznamenané skládky budeme likvidovat průběžně. Děkujeme
všem zúčastněným a firmě Pracovní oděvy za podporu.

Včelí roj

Kompostárna

Není životu nebezpečný. Přesto je třeba, aby ho odvezl včelař.
Pokud někde uvidíte viset roj včel, zavolejte tedy nejbližšímu
včelaři. Pokud ho nemáte, zavolejte na ROJOVOU POHOTOVOST spolku VČELÍN OŘECH (tel.602614170) a my roj rychle, bezpečně a ZDARMA odvezeme a ještě vám dáme jako
poděkování za záchranu života včel malý dárek. Nevolejte
hasiče, mají na starosti důležitější věci a bylo by škoda, aby
chyběli u ohrožených lidských životů, zatímco budou běhat
kolem včel. Hasiči navíc musí všechny včely zabít (v případě včel nemají jinou šanci). Štěně nebo hříbě také nikdo nezabije jen proto, že se na chvíli zaběhlo a mohlo by někoho
kousnout nebo kopnout. Včelí roj je podobným „začínajícím
životem“ hledajícím si nový domov.

Vladimír Glaser, Včelín Ořech z.s.,

www.vcelinorech.cz, tel. 602614170

V provozu je každý den od 8:30 do 18 hod (v zimním čase pak jen do 17
hod), v sobotu od 8:30 do 15 hod.
Občané zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu (suché listí, tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky). Využívejte
tuto službu a neodkládejte, prosíme, bioodpad v úvozech podél cest ani na kraje
polí soukromých zemědělců. Hyzdí to naši obec a pro naši údržbu to znamená, že
nemohou uklízet jinde, protože likvidují tento nepořádek.

Příspěvky Jana Valtrová

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!!!

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov
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Jarní úklid a údržba zeleně
Vzhledem ke krásnému počasí jsme zahájili jarní úklid téměř o 1,5 měsíce dříve než loni. Firma Bonsoft upravila záhonky, vyhrabala listí a vyčistila dětská hřiště, zároveň ošetřila mladé stromy v parku u „Kostiček“,
na náměstí a u „315“. Také již začala s prvním sečením.
Stromolezec p. Macourek ošetřil dvě vrby – u kostela a v parku u J. Husa
a provedl na nich hlavový řez. Vrby teď sice nevypadají hezky, ale je to
potřeba, aby se jim pěkně vytvarovala koruna a větve byly silné. Dále má
v plánu upravit stromy na parkovišti u úřadu.
Na hřbitově bude kácet túje, které jsou nakřivo a hrozí jejich vyvrácení
a poškození hrobů. Připomínáme, že majitelé hrobových míst musí plánovanou výsadbu konzultovat s naším úřadem. U starého kolumbária

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.
Zároveň připomínáme povinnost po svých miláčcích uklízet a nenechávat
jejich trus na veřejné zeleni. Máme dostatek košů na psí exkrementy, k dispozici jsou jak papírové, tak plastové sáčky. Uklízejme, ať to tady máme pěkné.

byla osázena nevyužitá schránka květinami a staré kolumbárium bude
očištěno.
Naše údržba uklízí štěrk, který zbyl na komunikacích po zimě, intenzivně se věnuje odklízení nepořádku a černých skládek – zejména u ulice
K Austisu to bylo na několik jízd do sběrného dvora, odklízí nahromaděný biodpad, kdy kompostárnu zásobujeme téměř každý den.
Poškozené dopravní značení jsme nechali po zimě opravit.
Připomínky, podněty, závady, nepořádek můžete posílat na valtrova@
praha-slivenec.cz.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ

ČTVRTEK 24. 5. 2018
SLIVENEC – PŘED ÚŘADEM 19:00 HOD
HOLYNĚ – NÁMĚSTÍ POD LÍPOU 20:00 HOD
Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná pro
psy starší 3 měsíců
Očkování provádí: MVDr. JAN VÁCHA, Werichova 947/1,
15200 Praha 5 Tel.: 251 681 177, 602 124 813
inzerce

Fitness park
Praha – Slivenec
na Obecní louce
Realizace Fitness parku Praha – Slivenec
na Obecní louce se chýlí k závěru.
Jsou již osazeny konstrukce herních prvků, které budou doplněny informačními
cedulemi, jak cvičení na prvcích provádět.
Dále se čeká na dokončení povrchu 10 m
běžecké dráhy. Vše by mělo být hotovo do
14 dnů. V úterý 22. května 2018 od 17:00
hod proběhne slavností otevření nového Fitness parku.

Příspěvky Jana Valtrová
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Participativní rozpočet 2018 – výsledky hlasování
Celkem odevzdáno:

186 hlasů přes web (z toho 18 neplatných hlasů) 77 hlasů papírově (z toho 5 neplatných hlasů)

Celkem platných hlasů:		

240

Celkové výsledky :			
1. místo : Projekt č. 3 – přechod		

ANO
132

NE
1

Výsledek
131

2. místo : Projekt č. 4 – stanoviště tříd. odpadu

73

6

67

3. místo : Projekt č. 2 – Ext. hodiny		

77

14

63

4. Projekt č. 5 – parčík Malachitová		
73
- projekt má víc jak polovinu negativních hlasů

40

33

71

- 21		

Projekt, který se nebude realizovat:
Projekt č. 1 – Obecní pec			
- projekt má převahu záporných hlasů

inzerce

50
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SeneCura otevřela ve Slivenci již třinácté SeniorCentrum
Nové SeneCura SeniorCentrum ve Slivenci
dokončilo poslední stavební úpravy a 3. dubna 2018 otevřelo dveře prvním klientům. Zařízení s celkovou kapacitou 200 lůžek nabízí své
služby jak formou Domova pro seniory, tak stále
potřebnějšího Domova se zvláštním režimem
určeného pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Připojuje se tak
ke dvanácti dalším SeniorCentrům, které SeneCura provozuje po celé České republice.
Přivítali jsme první klienty
Během měsíce dubna se SeniorCentrum stalo
domovem již pro více než dvacet klientů a s dalšími zájemci se jedná. Vyšší zájem je o péči pro
osoby s různými typy demence včetně Alzheimerovy choroby. Klienti nebo rodinní příslušníci jsou prozatím převážně ze Slivence či z okolí
nebo mají vztah k tomuto místu. „Jsme rádi, že
rodiny vložily v naše služby důvěru a my tak můžeme poukázat nejen na naši profesionalitu, ale též
i odbornost a lidský přístup. Klienti domova se postupně zabydlují. Naším cílem je, aby se zde všichni
cítili jako doma. Maximálně se snažíme, abychom
o klienty pečovali tak, aby i přes všechna svá fyzická či psychická omezení prožívali svobodný život dle svých zvyklostí. Mimo zajištění zdravotní
a ošetřovatelské 24 hodinové péče věnujeme velkou
pozornost i aktivnímu trávení volného času. Máme
nastaven program pro volnočasové aktivity, kde
probíhají individuální či skupinové činnosti. Jedná
se například o paměťové hry, cvičení, relaxaci, po-

vat mezigenerační soužití a mít otevřené dveře všem, kteří budou mít zájem. To symbolizují
i tři propojené kruhy v logu společnosti (děti,
zaměstnanci rodina a senioři). V rámci této filozofie bude v září otevřena přímo v budově SeniorCentra dětská skupina pro 12 dětí. Programy
seniorů a dětí se budou často prolínat. Starší lidé prostřednictvím her s dětmi zavzpomínají na
své dětství a připomenou si svá vnoučata, ti nejmenší si zase užijí laskavost a trpělivost seniorů.
slech hudby, drobné ruční práce, příjemné posezení
u kávy a též vyhřívání se na naší zahradě. Každý
si tak může vybrat to, co ho nejvíce baví a co byl
zvyklý dělat před odchodem do domova“, popisuje
ředitel domova Lukáš Stárek.
Častým problémem zařízení poskytujících péči
o seniory i samotných seniorů je sociální izolace. Filozofie SeniorCenter je patrná už z jejich
názvu – domovy SeneCura mají fungovat jako
kulturní a společenská centra města a podporo-

OTEVÍRÁME HVĚZDIČKU
Milé maminky a děti.
Od září pro Vás v areálu SeneCura SeniorCentrum Slivenec otevíráme novou školku –
dětskou skupinu HVĚZDIČKA.
Úplně nové prostory s venkovní zahradou
budou po prázdninách připraveny pro prvních 12 dětí ve věku 2,5 – 5 let. Budeme si
spolu nejen hrát, kreslit, zpívat a sportovat,
ale i poznávat nové kamarády a společně se
učit zajímavé věci, které budou děti jednou
potřebovat ve škole.
Srdečně Vás proto zveme na zápis dětí do
HVĚZDIČKY, který bude probíhat v pondělí
4. června 2018 od 14:00 -18:00 hodin na adrese : Ke Smíchovu 1144/144, Praha 5-Slivenec.
Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi malými Hvězdičkami!
Kontakt:hvezdicka.slivenec@gmail.com

O společnosti SeneCura
Společnost SeneCura je s téměř 6 800 lůžky
a 79 sociálními a zdravotnickými zařízeními přední privátní poskytovatel péče v Rakousku a je držitelem mnohonásobného
ocenění za kvalitu a inovaci. Svou kompetencí a dlouholetou zkušeností v oblasti
péče poskytuje jistotu klientům i v České
republice, ve které je SeneCura největším
soukromým provozovatelem domovů pro
seniory se špičkovou zdravotní a sociální
péčí včetně péče o seniory trpící demencí.
SeneCura Česká republika v současné době provozuje 13 SeniorCenter. SeneCura je
součástí francouzské skupiny ORPEA, která
v mezinárodním měřítku provozuje téměř
800 zdravotnických a sociálních zařízení.
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Zápis – škola je vystavěna zkoušce v nafukování
I letos to v době zápisu ve škole ve Slivenci hýřilo barvami kostýmů pohádkových postav. To známé postavičky, za které se převlékli starší žáci, měly
dětem u zápisu pomoci překonat případný ostych. A také proto, aby se jim hned od prvních chvílích ve škole líbilo! Vždyť leckdy vzpomínky na první
setkání se školou přetrvávají po celý život. Na slivenecké škole to bylo „do školy jako do pohádky“. 
Ve slivenecké škole se zapisovalo 4. a 5. dubna. A letos byl o školu mimořádný zájem. K zápisu se dostavilo 92
dětí, z toho v současné době podalo 6
dětí žádost o odklad povinné školní docházky. Škola tedy počítá se třemi prvními třídami.
Ano, škola praská ve švech. Již loni jsme
psali v Mramoru, že jsou obsazeny mnohé odborné učebny kmenovými třídami
a doufali jsme, že se již letos o prázdninách stavební úpravy na zvětšení kapacity budou provádět. Bohužel, nových
učeben se v příštím školním roce nedočkáme. Škola tedy bude muset trochu
improvizovat. Ale zvládne to.

I. Rosová, ředitelka ZŠ

Za básničkami
do auly
V pátek, 6. dubna, se v aule naší školy uskutečnilo představení amatérského divadelního souboru
Gaudium z Radotína, kterého se zúčastnily 1. – 3.
třídy. Na programu byly dva soubory inscenované poezie „Jak se chodí do světa aneb Lyžařská“
a „Bajky nebajky“ od Jiřího Žáčka. Představení
bylo poutavé a vtipné, děti vydržely celou dobu
pozorně naslouchat. Za nápad a zprostředkování
kontaktu děkujeme naší slivenecké knihovnici
paní Krejčové, která se také přišla podívat. 

P. Chlumská

Noc s Andersenem
I v letošním roce se ve škole uskutečnila
Noc s Andersenem - celosvětová akce nocování ve školách a knihovnách na počest
narození dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Na naší škole se přespávání zúčastnilo několik tříd 1. stupně a 2. stupeň
zastupovala 9. třída. Menším dětem přišla
číst i Petra Siganová ze družiny a dorazila
také paní učitelka Helén, která dětem zahrála na piano na dobrou noc. Ráno všichni
posnídali výborné buchty, bábovky, perníky
z domova, zabalili spacáky a rozešli se domů. Celá akce nejen podporuje čtenářství
u dětí, ale také stmeluje třídní kolektivy
a prohlubuje spolupráci mezi ročníky i pedagogy. Děkuji všem zúčastněným a těším
se na příští rok.

P. Chlumská
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Den učitelů
Každý ví, že 28. března je výročí Jana Amose Komenského, a každý ví,
že tento den slaví čeští učitelé svůj svátek. Je třeba ale ještě dodat, že
kromě tohoto našeho svátku je ještě Světový den učitelů, vyhlášený od
roku 1994 rozhodnutím UNESCO a to 5. října.
Čeští učitelé však slaví svátek v březnu. Nejinak tomu bylo i na naší
škole. Sami žáci si připravili pro své učitele různá překvapení, někdy si
museli dospěláci sednout coby žáci do lavic a přenechat svoji funkci žákům. Svoji oslavu si slivenečtí učitelé však naplánovali až později spolu
s poznávací exkurzí.
Jedné se však ředitelka školy a paní učitelka Liscová zúčastnily již
27. března. A to příjemného setkání s ostatními řediteli Prahy 5 v Obec-

ním domě, kterou pořádala MČ Praha 5 pod záštitou starosty Ing. Pavla
Richtera a zástupce starosty Mgr. Víta Šolleho. Pod Prahu 5 patří slivenecká škola v rámci Místního akčního plánování a ředitelka je pravidelně zvána na různé akce. Paní učitelku si s sebou vybrala z jasného
důvodu. Paní Irena Liscová si zaslouží úctu, neboť je nejen skvělá pedagožka, oblíbená u dětí i jejich rodičů, ale i věrná slivenecké škole již 34
let. A i když učila již řadu rodičů svých žáků, zdá se nevyčerpaná a navíc
vypadá stále velmi mladistvě.
Úctu i poděkování si však zaslouží i ostatní kolegové nejen ze ZŠ, ale
i paní učitelky z MŠ. Děkujeme.

Ivana Rosová

Den Země a Ukliďme si Česko
Obě tyto akce mají jedno společné – lepší životní prostředí.
Žáci ze slivenecké školy se rozdělili. Polovina jich pomáhala uklízet
zákoutí Slivence, polovina se účastnila zvelebování areálu školy a pro-

gram ve škole měl i edukativní náplň. Posuďte z fotografií sami pohodovou atmosféru pátku 20. dubna, tedy den před oficiálním Dnem Země.

Ivana Rosová

inzerce
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Hry pro Nepál
Koncem minulého kalendářního roku oslovila paní učitelky z
1. stupně paní Marková z Českého červeného kříže s prosbou o zorganizování sbírky doma již nepotřebných menších her, pexes, omalovánek apod. pro nepálské děti. Díky ochotným rodičům se během
několika dnů podařilo nasbírat čtyři velké krabice plné her.
V minulém týdnu přišla zpráva, že vše dorazilo do školy a školky ve
vesničce Kavresthali, která se nachází v kopcích nad hlavním měs-

tem Káthmándú. Veškeré místní finance jdou především na stavbu
budov po zemětřesení, a tak na hračky, pastelky, hry nic nezbývá.
Děti i učitelé měli obrovskou radost a dárky přijali s velkým nadšením, vděčností a posílají velké díky všem, kteří přispěli. S poděkováním všem zúčastněným rodinám se připojujeme i my ve škole.

P. Chlumská

Školní družina
V únoru a březnu se postupně všechna naše oddělení vypravila do místní knihovny, kde pro ně měla paní knihovnice vždy připravenu nějakou
zajímavou četbu. Děti se zájmem poslouchaly, s paní knihovnicí si povídaly a prohlížely knížky a v družině pak k některým příběhům malovaly
ilustrace.
I letos jsme se loučili se zimou a vítali jaro připomínkou starého lidového zvyku vynášení Morany. Nejprve jsme se seznámili s různými variacemi tohoto zvyku. Děti pak vyrobily a oblékly figurínu Morany, kterou
jsme společně na školní zahradě za doprovodu lidové zvykoslovné písně
předali ohni. Následně jsme se v průvodu s lítem vrátili do školy.
Před Velikonocemi jsme vyráběli různé dekorace, přáníčka, malovali vajíčka, připravovali osení klasická v květináči i netradiční ve tvaru zvířátek, zdobili perníčky, pletli pomlázky…
10. 4. jsme připravili již tradiční pokusohraní, kde si děti mohly vyzkoušet různé jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Nechyběly ani oblíbené smyslové klamy.
V dubnu jsme opět navštívili kino Radotín a také jsme se díky paní Sla-

víkové byli podívat na statku, kde se děti z blízka mohly seznámit s různými zvířátky a jejich mláďaty.

Petra Siganová

Duben v mateřské škole
Duben – konečně nám začíná jaro. Všechno roste, zelená se. Tak i naše
zahrada. Jak to jde, jdeme ven. A aby se nám na naší zahradě líbilo, rozhodli jsme se, že si ji uklidíme. Děti dostaly rukavice, hrabičky, košťata,
kyblíky a už se to rozjelo. Někdo zametal chodníčky, někdo hrabal trávu,
zaplétali jsme vrbové iglú, připravovali jsme si truhlíky na sázení a většina nás chodila po zahradě a sbírala to, co tam nepatří – kameny, větve.
Na závěr nám pan školník celou zahradu posekal. Je nádherná. A jako
odměnu jsme dostali na zahradu nové hračky, které jsme si koupili za
peníze, které máme za sběr papíru.
Během dubna jsme si pozvali divadla a výchovné akce. Předškoláky navštívili záchranáři, hasiči a policie s programem o dopravní výchově. Byl
to velký zážitek, když předškoláci přišli do jídelny a všichni měli modřiny, zavázané ruce a (umělou) krev.

Místo divadla k nám zavítala Balónková show. To byla legrace. Nejdřív
nám zakouzlil pan kouzelník a jako asistentky si vybral nejdříve naše
paní učitelky a pak i samotné děti. Jak ty kouzla dělá? A neuvěříte, kolik krásných věcí lze udělat z balónků. Velké ryby, meče, pejsek, kytičky,
pštros a plno dalších věcí. Na závěr vystoupení se nám předvedlo malé
štěňátko, které už umí poprosit, stydět se, válet sudy a dělat mrtvého.
Na závěr dubna nás ještě čeká Čarodějnický den. V ten den přijdeme
do školky všichni jako čarodějové a čarodějnice. Snad nás nikdo neodnese.
Na měsíc květen máme naplánováno divadlo Glans – Tři pohádky pro
tebe, Den s policií společně se základní školou, focení tříd a hlavně
zápis na školní rok 2018/2019.

Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ
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První Květinkový ples MČ Praha-Slivenec
V přátelské atmosféře a plni očekávání jsme se sešli v sobotu
21. dubna 2018 v hostinci U Bůčka (budova U Žilinů), kde se uskutečnil I. Květinkový ples městské části Praha – Slivenec. Kytičkami
krásně nazdobený sál se naplnil do posledního místečka. Ples zahájila starostka RNDr. Jana Plamínková a doufáme, že tím odstartovala
tradici, která nám bude dělat radost i v dalších letech. K tanci a poslechu rozehrála své nástroje kapela ŠARM pod vedením kapelníka
Mariána Průši, která hrála až do druhé hodiny ranní a dle ohlasů
velkého množství návštěvníků měla obrovský úspěch. Program plesu byl vyšperkován nejen tanečním uměním dětí ze slivenecké základní školy, ale i profesionálním předtančením tanečního souboru
KST Silueta Praha, o.p.s. Během večera také proběhla tombola. Ceny
byly sice menší, ale zajisté potěšily. Během celého večera jsme měli
možnost vyzkoušet Smybox, fotobudku naruby a pořídit si na památku rozverné fotografie s logem Květinkového plesu zdarma. Ta

největší bomba večera přišla ve 23:00 hodin, kdy se na sále zhaslo
a k velkému překvapení většiny návštěvníků začala lightshow skupiny Pyroterra Lights, která za použití technologie VISUALpoi vykouzlila nad parketem mimo jiné i znak naší městské části. Dále se
tančilo a tančilo a vesele se plesalo až do rána.
Můžeme říct, že ples se vydařil. Kdo na něm nebyl, může jen litovat!
Tak snad příště.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na tom, že se mohl uskutečnit:
Hostinec U Bůčka, Květinářství Reliéf, p. Petr Krejčí Reklama a úřad.
Pan vedoucí hostince U Bůčka děkuje všem návštěvníkům plesu za hojnou účast, klidný průběh, žádné škody a těší se na další setkání s vámi.

Bohdana Růžičková
(Pozn. redakce: Největší poděkování patří paní Růžičkové za neutuchající nadšení při organizaci bálu)

Starostka MČ zahajuje

Paní Růžičková předává cenu v tombole

Za realizační tým Klubu Švestka

Předtančení ZŠ

Slivenečtí volejbalisté

Zástupci AFK

Za pořadatele

Světelná show

Zástupci ZŠ
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Velikonoční Jarmark
Na březen nebývale jarní počasí, v truhlících okolo sliveneckého rybníka petrklíče, vůně rozehřátého včelího vosku a grilovaných klobásek,
prodejní stánky kolem návsi a doprovodný program, to vše po celé odpoledne v sobotu 24. března, kdy se konal na slivenecké návsi tradiční
velikonoční jarmark. Jarmarky ve Slivenci, ať už ten před Velikonocemi, nebo
ten před Vánocemi, pojímáme především jako možnost setkávání a příležitost pro každého ze Slivence a okolí, kdo něco pěkného vyrábí, se představit… A tak nechyběl na trhu stánek slivenecké školy, Klubu Švestka, nabídka
holyňské firmy Látky do bytečku, dekorace paní Táni nebo stánek začínající
talentované brašnářky. Paní Lída Glavanakovová zahrála pro děti ve studiu
Klubu Švestka krásnou pohádku „Popelka“, několika veselými vstupy pobavil návštěvníky kejklíř v dobovém kostýmu, zájemci si mohli pod vedením
zkušených řemeslníků vyzkoušet historická řemesla, jako je barvení kraslic
voskem, pletení pomlázky, či zdobení velikonočního pečiva nebo si vyrobit
velikonoční dekoraci ve výtvarných dílnách rodinného centra Pecka. Děti
nemohly odtrhnout oči od zvířátek z farmy a vše podkresloval zvuk starého
flašinetu téměř do setmění.
Lenka Kudláková

Art Safari v Řeporyjích
– pozvánka k sousedům
Ve dnech 6. a 17. 6. se v sochařském Studiu Bubec v Řeporyjích uskuteční
již 33. ročník uměleckého festivalu Art Safari. Díla více než dvaceti etablovaných i začínajících umělců tentokrát budou kroužit okolo základního
tématu NEBEPEKLO. Vedle výtvarných děl vás v Bubci čekají workshopy,
tematické módní přehlídky a hudební vystoupení. Festival uzavře koncert
skupiny Please the Trees v neděli v 17 hodin. Více informací naleznete na
www.bubec.cz. 
D. Kramerová

Z loňského ročníku Art Safari
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Výstavní sezona v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
Galerie Kaple Holyně se jako výstavní síň otevřena návštěvníkům
již roku 2008, kdy se kaple sv. Jana Křtitele dočkala rekonstrukce.
Galerii spravuje městská část Praha-Slivenec. Ač malá svým prostorem, přivítala kromě místních výtvarníků a fotografů již celou řadu
zajímavých i slavných umělců. Namátkou vzpomeňme na Petra Nikla, Jaroslava Kořána, akademickou malířku Evu Vejvodovou, grafičku
Květu Krhánkovou, Lenku Klodovou nebo Kurta Gebauera. Výstavy
zde probíhají v období duben – září, otevřeno je vždy o víkendech a
svátcích 15:00 – 17:00. Po deseti letech byl interiér kaple opatřen
novou výmalbou, která více odpovídá charakteru galerijního prostoru. Opravy a nového nátěru se dočkala i historická okna a vstupní
dveře. Výstavní sezona 2018 mohla tedy být zahájena.
Letošní výstavní sezonu otevřela výstava koláží. Autorem originálních koláží je Ewald Murrer (vlastním jménem Michal Wernisch),
český výtvarník, básník a žurnalista a Erea Křížová, výtvarnice a

spisovatelka. Kurátorkou opravdu vydařené a hojně navštěvované
instalace byla kurátorka Galerie Kaple Holyně Adéla Rozehnalová.

Lenka Kudláková

Galerie Kaple Holyně
zve na výstavu fotografií

IVETA VÁCHOVÁ
NASLOUCHEJ
SVÉMU SRDCI
2. 6.–29. 7. 2018
Otevřeno vždy o víkendech
a svátcích 15:00 – 17:00
Nám. Pod Lípou, Praha 5 - Holyně

Výstava v kavárně
Kavárna Le Papillon uspořádala koncem dubna vernisáž k výstavě obrazů výtvarnice Marie Kolářové. Její výstava bude zdobit in-

teriér kavárny celou první polovinu května. Na vernisáži vystoupila s autorskými písničkami slovenská písničkářka Katarzia.

Příspěvky na této straně Lenka Kudláková
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Prohlídka Národního divadla v Praze
7. 3. 2018 se senioři ze Slivence a Holyně sešli
odpoledne před Národním divadlem v Praze.
Bylo krásné jarní počasí s modrou oblohou. Provázel nás velmi vtipný a příjemný pán, prošli
jsme kolem základních kamenů ND, dotkli se
kamene ze Slivence, prohlédli jsme si interiér
historické budovy, oponu, strop i lustr, busty na-

šich umělců ve vestibulu divadla i na galeriích.
Nahlédli jsme do prezidentských salónků a pak
vystoupali pod nejvýraznější vnější sochařskou
výzdobu divadla – Trigy na obou schodišťových
pylonech. Všem 28 seniorům se odpolední prohlídka ND moc líbila.

Irena Krejčová, Klub seniorů

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

KVĚTEN
Paní Ludmila Procházková
Paní Jana Urbancová
Paní Galina Paseková
Pan Robert Paul
Pan Jaroslav Dub
Paní Hana Hladíková
Paní Jitka Svobodová
Pan Karel Hozman
Paní Milada Nováková
Paní Ludmila Šubrtová

ČERVEN
Paní Milena Buzáková
Pan Josef Tajovský
Pan Pavel Částka
Pan František Hnídek
Pan Oldřich Špitálský

Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.

V knihovně se spisovateli Karlem
Čapkem a Michalem Vieweghem
V pondělí 9. 4. a 23. 4. jsme do knihovny ve Slivenci pozvali žáky 9. tř.
ZŠ Slivenec s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Rosovou na povídání o významném spisovateli minulého století – Karlu Čapkovi – a o v současnosti nejznámějším spisovateli - Michalu Vieweghovi. Musíme
poděkovat paní PhDr. Zdeňce Novákové za seznámení všech přítomných s tvorbou a životem obou spisovatelů, které spojuje přes časovou vzdálenost jejich děl mistrné zacházení s českým jazykem, laskavá moudrost a nadhled, humor a sebeironie, zájem o každodenní jevy
lidského života - i mimořádný úspěch u čtenářů. 

Irena Krejčová, knihovna Slivenec
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Beseda se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou
V úterý 24. 4. 2018 jsme si povídali se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou o její tvorbě, způsobu psaní, životních zkušenostech. Její knihy
čtou děti i dospělí velmi rádi. Jsou pozitivní, děj má spád a čeština je
velmi pěkná. V knihovně ve Slivenci si můžete půjčit nejprodávanější knihy o Aničce – je jich rovných deset, Ukradenou cukřenku, dvě
knihy o Denise, Francouzskou jízdu, Kristián a kocour Teo. Všechny
knihy jsou krásně ilustrované – „Aničky“ Evou Masníkovou a např.

Ukradený prsten přímo vyzdobila japonská ilustrátorka Nanako Ishida. Paní Peroutková měla radost z návštěvy slivenecké holčičky, která
čte a miluje její „Aničky“. Ochotně podepisovala svoje dílo. Věříme, že
i vám se budou knihy paní Ivany Peroutkové líbit a v naší knihovně si
je půjčíte. 
Irena Krejčová, knihovna Slivenec

Magdalena Radostová – Vietnam s vůní koriandru
Kniha vám představuje Viêt Nam, jak jej poznala sama autorka. Podklady byly čerpány z mnoha cest do Asie, z vlastních zkušeností i od místních přátel, kteří aktivně při tvorbě pomáhali. V knížce je mnohé, cestovatelské zážitky autorky, krátké popisy navštívených míst, ale kromě
toho všeho se dozvíte i mnoho zajímavých informací o životě místních
obyvatel. Společně s autorkou oslavíte Nový rok, navštívíte vietnamskou
svatbu, zajdete si k lékaři nebo popřemýšlíte o možnostech vzdělání.
Pod pokličku rodinných zvyků nahlédnete jak u většinového obyvatelstva, tak i některých etnických skupin.
Vietnam s vůní koriandru vás seznámí i s vietnamským jazykem, názvoslovím. Místní názvy jsou psané v originálním pojetí, se všemi znaky,
které k nim patří, názvy jídel, oblečení tak, jak se jmenují v zemi, odkud pocházejí. Účelem byla pomoc budoucím cestovatelům při orientaci
v zemi. Kapitoly jsou zvané a řazené podle míst a událostí, kterých se
týkají. Jako bonus jsou uvedeny konkrétní jména hotelů, restaurací, obchodů, které vám autorka podle vlastní zkušenosti doporučuje. Nechybí
adresa, telefonický kontakt nebo webové stránky. V neposlední řadě se
dozvíte složení některých tradičních pokrmů nebo návod jak je připravit. Nechť je kniha inspirací k návštěvě nebo slouží k připomenutí zážitků zde prožitých.

Magdaléna Radostová se
narodila v roce 1962 v Praze. Vystudovala střední
ekonomickou školu, pracovala až do roku 2012 na
manažerských
pozicích
obchodních společností.
Poté mění své velké hobbyfotografování a cestování
ve svou práci. V dalších
letech se stále více věnuje
realizaci cestovatelských
besed po celé České republice. (Aljaška, USA - NP, Vietnam, Srí Lanka, Island, Tanzánie a další.).
Logicky následují výstavy fotografií jmenujme například: Krajina srdcem ženy, Vietnam dosud neobjevený.

Cestopisná beseda s Magdalenou Radostovou se bude konat
22. května v zasedací místnosti ÚMČ.

Veřejná knihovna ve Slivenci nabízí nejen svým čtenářům možnost
účastnit se Čtenářské výzvy 2018
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy?
Chcete čelit výzvě? Přečtěte 20 knih podle daných témat.
1.) kniha, která byla zmíněna v jiné knize
2.) kniha autora, který žil ve vašem kraji
3.) kniha s vánoční tématikou
4.) kniha, ve které se jedna z postav jmenuje jako vy
5.) kniha, která má čtyřslovný název
6.) kniha poprvé vydaná v roce vašeho narození
7.) kniha, podle níž byl natočen seriál
8.) kniha od slovenského autora
9.) kniha, která obdržela cenu Magnesia Litera
10.) kniha s tématikou moře

11.) kniha od více autorů
12.) kniha s válečnou tématikou
13.) kniha poprvé vydaná před rokem 1950
14.) kniha s ročním obdobím v názvu
15.) kniha, kde hraje roli knihovna (knihovník, knihovnice)
16.) poslední kniha (již nežijícího) autora
17.) kniha žánru, který běžně nečtete
18.) kniha, jejíž děj se odehrává v Brně
19.) kniha o jídle
20.) kniha poprvé vydaná v roce 2018 (zcela nová kniha)
Tipy na knihy, online evidenci a další info najdete na:
Databazeknih.cz www.ctenarskavyzva.cz
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Jaro v klubu Švestka
Čas frčí hnán jarním větrem i v našem klubu. Tempo kurzů druhého pololetí občas
naruší nějaká ta jarní viróza. Výpadky se
snažíme pružně vykrývat záskoky, zvláště pak ve Fit Švestce. Děkujeme všem těm
lektorům, kteří za nemocné kolegy lekce
odcvičili. Kromě podobných příhod přerušila švestkové tempo už jen druhá část
akademie nebo velikonoční dílny. Dílny
proběhly pod taktovkou Táni (velikonoční
dekorace), Aleny a Edity (keramické jarní dílny pro veřejnost a keramické dílny

pro seniory). Výrobky z keramiky spolu s
velikonočními pohlednicemi a květinami
ozdobily náš stánek na velikonočním jarmarku, kde statečně a ochotně stála celé
odpoledne Eliška. Po oba májové svátky,
ač jinak máme zavřeno, nabídla nezištně
paní Věra seminář jógy, a za to jí upřímně
děkujeme. Příznivci jógy tak o svou lekci nepřijdou a navíc si tento typ cvičení
mohou zkusit další zájemci. Naši dva lektoři byli hlavními aktéry dubnových kulturních akcí, které se ve Slivenci konaly.

Júlia Šupíková zaplnila kostel
Všech Svatých a předvedla sólový koncert klasické kytary. Marián Průša
s kapelou Šarm doprovázel tanečníky na
prvním sliveneckém květinkovém plese až
do ranních hodin. Oba byli báječní! Jsme
rádi, že klubový život proniká do bohatého komunitního života Slivence a Holyně,
je to smyslem našeho počínání.

Lenka Kudláková

(za realizační tým Sliveneckého

klubu Švestka)

Pohádka Lidije Glavanakové

Švestková Akademie II. část
Druhé odpoledne švestkové akademie se
konalo v zaplněné herně Klubu Švestka v
úterý 20.3. 2018.
Úspěšně vystoupili tito malí herci a muzikanti:
Divadýlko Meluzína - Kde je Eliška?
lektor: Veronika Borovková
Barbora Krátká, Karolína Čechová, Nikola
Achrerová, Lada Spoustová, Honzík Houžvička, Eliška Libertínová
Kurz hry na klavír a flétnu
lektor: Nina Sivošová
Kristián Kopeček - Dr. Faust

Stánek Klubu Šveska

Tereza Hasáková - Lišák krade hus (německá písnička)
Alžběta Klazarová - Maličká su
Diana Dolejší - Piráti z Karibiku
Alžběta Dostálová - J. Filip: Ukolébavka
Kurz hry na klasickou kytaru
lektor: Julia Šupíková
Kryštof Krenželok - F. Carulli: Valčík,
F.Carulli: Etuda A dur
Filip Krenželok - C. Süsser: Romance
v dešti - C. Süsser: Veselý kovboj
Albert Umlauf - C. Süsser: Poník C. Süsser: Romance
Julie Grundová - C. Süsser: Romantická
legenda - C. Süsser: Malagueňa (s dopro-

Výrobky keramické dílny

vodem lektorky)
Matyáš Pokoj - C. Süsser: Arie - P. Vít: Malá rumba
Ludmila Libigerová - C. Süsser: Tango J. Nohavica: Sarajevo
Všem účinkujícím blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů na cestě
za pronikáním do tajů hudby i divadla. Děkujeme lektorům Julii Šupíkové,
Nině Sivošové a Veronice Borovkové a
jsme pyšní i na ten věkový rozptyl našich vystupujících, který činil bezmála
60 let… Roky pro nás ve Švestce nic neznamenají…
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Dopolední pohádka
V pondělí 23. 4. 2018 proběhlo v studiu Klubu Švestka další loutkové představení divadélka Remedium. Tentokrát s pohádkou o Šípkové Růžence. Děti se asi hodně těšily, neboť divadelní studio bylo zcela zaplněné. Růženku ze spánku probudil
polibkem z lásky krásný princ a zachránil tím nejen Růženku, ale i celé království. Představení tradičně loutkoherci zakončili společně s dětmi písničkou. Už se
zase těšíme na další setkání
s pohádkou „Jak loupežník
napravil princeznu“. Pravidelná dopolední představení
pro předškolní děti každý
měsíc organizuje rodinné
centrum Pecka ve švestkovém studiu. 

Jana Bílková

Jarní dílna s Táňou
Již jsme si zvykli na příjemnou tradici výtvarných dílen s Táňou. Také před Velikonocemi přišla k nám do Klubu s novými zásobami
materiálu na tvorbu jarních dekorací. Kdo přišel – nelitoval!

Z čeho jsme smutní
Táňa několikrát do roka zdobí dveře našich „chlívečků“ u Fit Švestky (máme tam kočárkárnu pro maminky, které navštěvují montessori kurzy a také potřebný sklad). Zdobí je svými originálními dekoracemi. Jen tak pro radost druhých. Před velikonočními
svátky všechny tři zmizely. Nechápeme, že se někdo může těšit z kradených ozdob.
Bylo nám z toho opravdu smutno. Ale naštěstí to naši Táňu neotrávilo a dnes zdobí
dveře dekorace nové, ještě krásnější. Děkujeme za to!

Vzhůru na palubu, dálky volají…
A nejen proto, že se blíží prázdniny. Také proto, že v sobotu 9. června dopoledne vyplujeme na další dětský den. Moře nahradí
slivenecký rybník, o ryby a vodní ptactvo jistě nebude nouze (což o to, že to jsou kachny), soudky rumu a slanečky jistě v okolí také
najdete… a to hlavní – plavčíci, námořníci, kapitáni – budou děti ze Slivence, Holyně a dalších spřízněných přístavů. Prověříme
jejich zručnost, dovednosti mořských vlků, znalosti oceánských proudů a pirátských nebezpečí, aby bylo jasné, kdo se může vydat
na dlouhou plavbu.
Rodinné centrum Pecka však žije i na souši.
Jsme rádi, že děti v hojném počtu navštívily
naše výtvarné dílny na
velikonočním jarmarku
a navzdory chladnému
počasí trpělivě bojovaly s barevnými papíry a
lepidlem. Také udržujeme tradici pohádkových
dopolední pro nejmenší – opět nás navštívilo
loutkové divadlo principálky Moniky Pospíšilové. A samozřejmě finišují kurzy Montessori,
Hliněná pecka, Pecičky
či karate.
Těšíme se tedy na vás
na moři i na břehu!

Za RC Pecka

Dora Poláková
Přeložené divadelní představení,
které pro nemoc nebylo v dubnu odehráno

Strana 20 l farnost Slivenec



Slivenecký mramor 3 l 2018

Ze života farnosti
Pro křesťany jsou Velikonoce největším svátkem
církevního roku, což se také odráží v četnosti a
podobě liturgie. Na Květnou neděli se světí ratolesti (u nás nejčastěji kočičky), které mají připomínat slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma
a čtou se pašije – příběh o Ježíšově utrpení a
smrti. Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně, ustavení eucharistie a zatčení Ježíše. O Velkém pátku vzpomínáme na jeho
mučednickou smrt. Během noci z Bílé soboty na
neděli Zmrtvýchvstání pak slavíme jeho vzkříšení. Během sobotní vigilie se také světí nová
velikonoční svíce - paškál. Posvěcený a rozsvícený paškál je během slavnosti vnesen do ztemnělého kostela a obrazně nám tak připomíná, že
světlo Kristovo zahání temnotu hříchu a smrti.
Během nedělní bohoslužby se pak také žehnají
velikonoční pokrmy. Ve Slivenci se po několik
desetiletí většina těchto obřadů nekonala, ale
díky otci Davidovi jsme je již třetím rokem mohli
prožít i v našem kostele. Letošní sobotní vigilie
začínala až ve 23:30, přesto jsme se touto pozdní hodinou nenechali odradit. Po mši svaté jsme
se pak ještě na faře sešli k popovídání a malému
pohoštění.
V pátek 6. dubna pro nás bratr Tomáš připravil
možnost další komentované prohlídky z cyklu
putování po místech spojených se sv. Anežkou
nebo řádem Křižovníků. Po křižovnickém klášteře u Karlova mostu, pražském Arcibiskupském
paláci a klášteře v Doksanech jsme tentokrát
mohli navštívit jednu z nejvyšších chrámových

staveb v Praze - františkánský kostel Panny Marie Sněžné s přilehlým klášterem.
V sobotu 14. dubna si mohli všichni zájemci vyslechnout krásný koncert klasické kytary v podání paní Julie Šupíkové. Kdo přišel, určitě nelitoval. Bylo až neuvěřitelné, co vše paní Šupíková
se svou kytarou dokázala.
V pátek 19. dubna se v 18 hodin zvony v našem
kostele rozezněly na delší dobu než je obvyklé.
Stejně jako zvony po celé naší vlasti zvonily pět
minut a symbolicky tak po letech nuceného vyhnanství vítaly návrat Josefa kardinála Berana.
V té době právě přilétal na letiště Kbely letecký
speciál, který přivážel ostatky kardinála Berana
dosud uložené v kryptě chrámu sv. Petra ve Vatikánu zpět domů. Podle svých možností jsme
se pak někteří účastnili mší, procesí a dalších
akcí spojených s návratem kardinála Berana do
vlasti.
I v tomto roce připravujeme společnou farní pouť
– tentokrát ji chystáme na 5. července a naším
cílem je Velehrad. Do té doby je však před námi
kromě mší svatých ještě množství dalších možností společného setkávání. Tou obecně známou
je i oblíbená Noc kostelů, ke které se naše farnost
opět připojí. Ta letošní, na kterou jste všichni srdečně zváni, proběhne v pátek 25. května.
Můžete se opět těšit na program pro děti, koncerty, výstavu….. Tentokrát se Vám představí se
svými výrobky i chráněná dílna Inspirace, které
řád Křižovníků také pomáhá. Věříme, že se vám
připravený program bude líbit a těšíme se na vás.

Nový oltář ze sliveneckého mramoru
v katedrále sv. Víta
V souvislosti s návratem ostatků pražského arcibiskupa Josefa
kardinála Berana byl 19. dubna slavnostně odhalen nový oltář
druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha. Historie snahy o vytvoření oltáře je velmi dlouhá a spletitá. Už ve třicátých
letech 20. století byla vypsána soutěž na vytvoření tohoto díla, jejíž vítězkou se stala první česká sochařka Karla
Vobišová – Žáková. Vlastní realizaci ovšem zabránila nejdříve druhá světová válka, následně pak nástup komunistické diktatury. Teprve v roce 2010 se znovu začalo uvažovat o definitivní realizaci tohoto díla. K vlastní instalaci
pak došlo až nyní. Náhrobek je umístěn v nové části katedrály, v těsné blízkosti hrobu sv. Vojtěcha. Základ tvoří tři
kvádry sliveneckého mramoru doplněné skupinou stříbrných soch. Centrální postavou kompozice je ležící postava
svatého Vojtěcha, kterého z jedné strany podpírá přítel Radla, z druhé strany pak nevlastní bratr sv. Radim, pozdější
arcibiskup v polském Hnězdně. Čelní stěnu zdobí prostý latinský nápis: Sanctus Adalbertus – episcopus (Svatý Vojtěch – biskup). Je velmi potěšující, že díky umístění v nové části katedrály je možné si tento nový oltář bez problému
prohlédnout, a to bez nutnosti platit vstupné. 
Tomáš Gregůrek

V NEDĚLI 24. ČERVNA VE 14:00 BUDOU KŘIŽOVNÍCI CELEBROVAT SVATOJÁNSKOU POUTNÍ MŠI
V HOLYŇSKÉ KAPLI SV. JANA KŘTITELE

Koncert v kostele
V sobotu 14. dubna proběhl ve sliveneckém kostele Všech Svatých koncert klasické kytary. V podání
Julie Šupíkové zazněly například tyto skladby:
J.S. Bach - Preludia ze svíty č. 1 pro cello, G. Sanz - Canarios, P. I. Tchaikovsky Nemocná panenka
(Dětský album), arr. M.L. Anido, N. Koshkin - Hra s cínovými vojáčky ze svuity Hráčky prince, J.
Cardoso – Milonga, M.Rodriguez - Cumparsita
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Modelářský kroužek modulové železnice – Z výstavy do výstavy
V měsíci březnu jsme se přestěhovali do křižovnického statku. Zároveň našemu kroužku nastal maraton výstav. 23.–25. 3. jsme byli znovu přizváni
ke spoluúčasti na víkendové výstavě železničních
modelářů v Chotěboři. Od 20. do 22. dubna jsme vystavovali své moduly
v Líbeznici u Prahy na akci „Líbebona 2018“. V květnu nás čeká v Pečkách akce „Jede, jede mašinka“– největší modelářská výstava v Čechách
a červnu pak již tradiční výstava při oslavách Dne dětí na nádraží Braník.
Mezi jednotlivými výstavami však stále pracujeme i na našich nových
modulech a pomalu se chystáme i na naši tradiční podzimní výstavu ve
Slivenci. 
Daniel Sigan

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY OBČANŮ
■ Proč se přesouvají na stavbě parku Granátová hromady zeminy
sem a zase tam?
Firma Kurz, která provádí terénní úpravy západně od Abbey, shrnula vrchní vrstvu zeminy (ornici) a po dokončení terénních úprav
ji vrací zpět. Přestože to na první pohled vypadá, že se vozí zemina
sem a zase tam, má to svoje důvody.

vání předepsaných pravidel pro bezpečnost chodců, která stanovil
odbor dopravy Prahy 5.
■ Kdy se bude konat Slivenecký burčák?
Termín této akce je stanoven na sobotu 8. září.
inzerce

■ Slibovali jste dokončení
horní části ulice U Náhonu
a nic se tam neděje. Kdy oprava proběhne?
V současné době probíhá příprava výběru zhotovitele. Celou akci pro nás připravuje
OTV MHMP a samotnou realizaci bude nutno koordinovat
s uzavírkami na komunikaci
K Barrandovu. Doufáme, že se
vše podaří ještě v letošním roce.
■ Proč je zase rozkopaný celý
Slivenec?
Propojení Lochkova s Barrandovem novými optickými kabely provádí pro T-Mobile firma Sup Tel. Tyto práce městská
část nemohla nijak ovlivnit,
kontrolovali jsme ale dodržo-
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AFK Slivenec
PŘEDPŘÍPRAVKA LADÍ FOTBALOVÉHO DUCHA…
Děti z Předpřípravky, ročníky 2013, 2012, 2011, od poloviny března již
trénují dvakrát týdně na venkovním travnatém hřišti místního fotbalového klubu. Trenérům Petru Novákovi, Martinu Chalupovi a Michalu
Starcovi děti i jejich rodiče dělají velkou radost, protože počty dětí se
na trénincích pravidelně pohybují kolem 25 dětí. Nejvíce je těší, že děti
i rodiče berou tréninky zodpovědně. Tým malých fotbalistů se začíná
postupně formovat a je již u nich možné sledovat vznik základního jádra.
Malí fotbalisté (ročníky 2012 a 2011) od začátku roku sehráli několik
přátelských utkání, či miniturnajů. Pro zajímavost můžeme jmenovat
utkání s fotbalovými kluby z Lipenců, Řeporyj, Stodůlek nebo s ABC
Braník, kde se již začínají herně projevovat a individuálně prosazovat.
Do začátku prázdnin tým trenérů připravil pro naše malé fotbalisty
ještě řadu přátelských zápasů a jeden turnaj. O našich výsledcích vás
budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách www.
afkslivenec.cz.
Na podzimní sezónu se ročníky dětí 2011 a 2012 organizačně přesunou do kategorie Mladší přípravky. Bude to jejich první soutěžní ročník.
Děti ročníků 2013 a mladší budou dále pokračovat v trénincích v předpřípravkovém formátu. V rámci tréninků se budou zdokonalovat v aerobních dovednostech, v běhu, gymnastice, v míčových hrách a v jiných
formách her, které tvoří jádro jejich přípravy do fotbalového sportu.


STARŠÍ PŘÍPRAVKA POKRAČUJE V ÚSPĚŠNÉM
JARNÍM LIGOVÉM TAŽENÍ…
Máme za sebou tři úspěšná jarní kola z osmnácti, zatím jsme ze všech
kol nasbírali plný počet bodů a po zásluze jsme na prvním místě v ligové tabulce. Postupně trénujeme a zlepšujeme herní dovednosti, kondiční přípravu a kvalitu hry. Máme před sebou ještě pět kol a dá se říci,
že všechna kola budou herně i kondičně náročná, protože každý náš
soupeř bude mít motivaci vyhrát, nebo sehrát vyrovnaný zápas s prvním týmem v ligové tabulce.
Velká zásluha za to, že se nám v sezóně daří, patří našim rodičům, kte-

ří nás svým fanděním a povzbuzováním během zápasů, ale i mimo ně
ženou kupředu. Děkujeme také našemu sponzorovi společnosti ATS-TELCOM PRAHA a.s., která v březnu pro 10 našich hráčů, převážně
ze základního týmu, zakoupila zimní výbavu v podobě zimních bund,
termo-prádla, mikin s kapucí a dvou míčů pro každého (z toho jeden do
haly a druhý na venkovní povrchy). Mezi odměněné hráče patří: Patrik
Bílek, Jan Brenkuš, František Červený, Ondřej Čurda, Luděk Frolík, Patrik Görgel, Josef Hašek, Martin Sládek, Ondřej Slabý, Robert Šťastný.

BÍLÝ TÝM
V přípravných zápasech pokračuje náš Bílý tým, který v poslední době
sehrál dvě přípravná utkání. Při prvním utkání tým neuspěl, ale při hře
s děvčaty s Dukly si spravili střeleckou chuť a po zásluze vyhráli.
Zároveň Vás touto cestou zveme na již III. ročník sliveneckého
fotbalového turnaje, který se odehraje dne 17. 6. 2018, ve sportovní areálu TJ AFK Slivenec, od 10:00 hod. Všechny informace o nás
a našich utkáních najdete na stránkách http://www.afkslivenec.
cz/cz/tymy/starsi-pripravka.html. 

TÝM DOMINIKA RODINGERA JDE HERNĚ NAHORU…
Ten kdo viděl hru A - týmu TJ AFK Slivenec, musí objektivně konstatovat, že tým jde nahoru. Kluci mají za sebou necelé čtyři měsíce práce
s novým trenérem. Po částečných personálních změnách a novém způsobu pojetí tréningu jde herní vyspělost týmu nahoru, to ale neznamená, že tým od nového přístupu hráčů ke hře bude již jen vítězit, i když
si to samozřejmě všichni přejeme a věříme, že již brzo budou kluci bodovat z každého zápasu.
„Na hráčích je vidět obrovský pokrok, který společně udělali. Myslím si,
že fanoušek, který se na zápasy přijde podívat, tak vidí více fotbalovosti
a nadšení v naší hře. Největší pochvalou je pro mne a tým asi to, že mi
to říkají i samotní soupeři, že se udělal ve Slivenci velký kus práce a na
hřišti je to hodně vidět. Co se týče přístupu, tak je fantastické, jaký mají
kluci ke klubu vztah. Jelikož většina kádru jsou odchovanci sliveneckého fotbalu, tak jim nejsou lhostejné ani výsledky a ani budoucnost
celého klubu. Noví členové mužstva perfektně zapadli, čemuž pomohli
zase domácí hráči, a tak by to mělo v životě vypadat. Já sám osobně
jsem si prostředí i lidi oblíbil. Říkám klukům, že tu nejsem na půl roku,
takže vše, co po nich chci anebo jim vytýkám, tak je z jediného důvodu,
a to je být po každém tréninku lepší a lepší. Udělali jsme si v kabině
provizorní regenerace, snažím se jim dělat individuální tréninky, které
plní. Je toho dost, co se změnilo, ale jak už jsem říkal na začátku. Pokud
do něčeho jdu, tak naplno. Je jen otázka pro lidi okolo, zda to budou
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chtít také tak. Zatím to funguje,
za což jim děkuji“, říká trenér
Dominik R.


SPORTOVNÍ AREÁL
VZKVÉTÁ…

Již rok pečuje o naše travnaté
plochy a hřiště s umělým povrchem a celý sportovní a relaxační areál TJ AFK Slivenec správce areálu pan Karel Mašek (na
snímku) , za což mu touto cestou
veřejně všichni trenéři Starší pří-

pravky a hráči děkujeme a přejeme mu hodně úspěchů v jeho další
práci. Všechny nás potěší, když je areál vždy čistý a vše, včetně našich
kabin a tréninkových pomůcek, jsou vždy vzorně připraveny k použití.
Vždy s námi mile pohovoří, když je potřeba, je naším nejlepším fandou
a jindy zase přísným rozhodčím. 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM…
TJ AFK Slivenec touto cestou děkuje panu Janu Leitnerovi ze společnosti BigMedia, spol. s r.o. za bezplatné poskytnutí reklamních ploch
a dále panu Ondřeji Kačenovi ze společnosti Družstvo EUROSIGNAL
za poskytování datových služeb a bezdrátového internetu.

Za AFK Vladimír Brenkuš

(čerpáno z příspěvků Michala Starce a Dominika Rodingera)

7. ročník Valda cupu bude charitativní
Real Holyně by rád pozval všechny příznivce sportu a fotbalu na 7.
ročník Valda cupu (turnaj v malé kopané), který se letos uskuteční
23. 6. Pochopitelně jako vždy na sliveneckém hřišti s umělým povrchem.
Turnaj odehraje celkem osm mužstev rozdělených do dvou skupin
po čtyřech. Chybět nemůže pořadatelský Real Holyně ani místní Slivenec.
Pro vítězný tým bude opět připraven soudek piva. Oceněni budou
i nejlepší brankář s nejlepším střelcem turnaje.
I letos bychom rádi provedli slavnostní výkop se zajímavou fotbalovou osobností, jejíž jméno včas zveřejníme.

Stejně jako v minulých letech bude na turnaji probíhat tombola o zajímavé ceny a pro fotbalisty i fanoušky bude po celý den připraveno
občerstvení.
Novinkou letošního ročníku je však to, že jsme se rozhodli, že Valda – cup by neměl sloužit jen k zábavě, ale mohl by i pomáhat. Proto
výtěžek z turnaje věnujeme na charitativní projekt - UŠI PRO VOJTU.
I vaše účast na turnaji proto může pomoci dobré věci.
Pokud se chcete do turnaje přihlásit, není nic lehčího než se ozvat na
následující kontakty: Tel: 723 469 724
Mail: Valdacup@seznam.cz 
Miroslav Fical ml.

PRÁVNÍ OKÉNKO

Předkupní právo k nemovité věci
Počínaje tímto číslem otevíráme rubriku právní poradny. Dle aktuální potřeby a měnící se legislativy necháme zpracovat
odpovědi na případné vaše dotazy. (pozn. redakce)
Počínaje dnem 1. 1. 2018 se do občanského zákoníku vrátil institut předkupního práva k nemovitým věcem (dále jen nemovitostem). Zákonné
předkupní právo upravoval i občanský zákoník platný do 31. 12. 2013,
nová právní úprava je však od předchozího znění výrazně odlišná. Nadále se v tomto článku budu zabývat pouze současnou právní úpravou
předkupního práva k nemovitostem.
Nemovitost nemusí být vždy pouze ve vlastnictví jediné osoby, naopak
obvykle bývá vlastněna více osobami. V takovém případě se hovoří o podílovém spoluvlastnictví. Za podílové spoluvlastnictví se nepovažuje, je-li
nemovitost vlastněna manžely, kteří ji mají ve společném jmění manželů.
Na předkupní právo nemá žádný vliv velikost spoluvlastnického podílu.
V případě převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti mají ostatní
spoluvlastníci předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o úplatný převod (např. prodej
spoluvlastnického podílu kupní smlouvou) či bezúplatný převod (např.
darování spoluvlastnického podílu darovací smlouvou). Výjimku tvoří
případy, kdy je nabyvatelem spoluvlastnického podílu osoba blízká. Za
osobu blízkou se považuje například sourozenec, manžel a jiná osoba
v poměru rodinném či obdobném. Rozhodne-li se spoluvlastník převést
svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti na jinou než osobu blízkou, má
zákonnou povinnost nabídnout převáděný spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům. Tato povinnost oproti dřívější právní úpravě vzniká
až po uzavření smlouvy, na základě které má být spoluvlastnický podíl
převeden. Smlouva, kterou má dojít k převodu vlastnického práva ke spo-

luvlastnickému podílu, se proto uzavírá s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. Poté, co je nabídka předkupního práva odeslána
spoluvlastníkovi nemovitosti, začíná běžet lhůta pro přijetí nabídky. Tato
lhůta činní 3 měsíce. Pokud spoluvlastník v této lhůtě přijme nabídku
předkupního práva, pak původní převodní smlouva pozbývá platnosti
a účinnosti. Převod spoluvlastníkovi se poté uskutečňuje za stejných podmínek uvedených v původní uzavřené převodní smlouvě. Pakliže původní
smlouva o převodu měla bezúplatný charakter (dar), je spoluvlastník povinen zaplatit za převod spoluvlastnického podílu cenu obvyklou, kterou
určí znalec ve znaleckém posudku. Spoluvlastník, kterému převodce neumožnil využít předkupní právo a nabídku na převod spoluvlastnického
podílu mu nedoručil, má právo domáhat se soudní cestou nabytí vlastnického práva k převedenému spoluvlastnickému podílu, a to za podmínek,
za jakých jej převodce převedl, a to po dobu tří let. Upozorňuji na fakt, že
katastrální úřad, který provádí zápis změn vlastnického práva do katastru
nemovitostí, nepožaduje od převodce doklad o splnění jeho povinnosti
nabídnout spoluvlastnický podíl spoluvlastníkovi. Provede-li tudíž katastrální úřad vklad vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu do katastru nemovitostí, neznamená to, že opomenutý spoluvlastník nemůže
své nerealizovatelné předkupní právo uplatnit u soudu.
Otázku předkupního práva doporučuji nepodceňovat a za účelem zdárného převodu spoluvlastnického podílu se vždy poradit s odborníkem.

JUDr. Vladimír Nácal, advokát,

AK se sídlem Geologická 575, Praha 5 Barrandov

KALENDÁŘ SLIVENCE
KVĚTEN 2018 – ČERVEN 2018
KVĚTEN
5. 5. – 27. 7. Antonín Chlup: Spontánní umění (Galerie Kaple Holyně)
14. 5. 18:00 Beseda se St. Zindulkou (KC Na půdě)
16. 5. 8:00-12:00 a 15:00-17:00 Zápis do MŠ Slivenec (2. termín)
17. 5. Zájezd pro seniory (Duchcov, Teplice, Ploskovice)
22. 5. 18:00 Magdalena Radostová: Severní Vietnam (cestopisná
beseda veřejné knihovny na ÚMČ)
22. 5. 18: 00 Slavnostní otevření fitness parku na obecní louce
25. 5. NOC KOSTELŮ
28. 5. 10:00 Jak loupežník napravil princeznu
(Divadélko Remedium v Klubu Švestka)
ČERVEN
2.6. – 29.7. Iveta Váchová: Naslouchej svému srdci (Galerie Kaple 		
Holyně)
2. 6. 14:00 Bazárek u vrátek (v ul. U Sportoviště)
4. 6. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů Slivence a Holyně)
8. – 9. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
20. 6. 18:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
23. 6. 10:00 Svatojánská poutní mše v Holyni (celebrují křižovníci)
23. 6. Valda cup (pořádá Real Holyně ve veřejném sliveneckém
sportovním areálu)
24. 6. 14:00 Svatojánská poutní mše v kapli sv. Jana Křtitele
v Holyni (celebrují křižovníci)

KLUB SENIORŮ SLIVENCE A HOLYNĚ
ZVE VŠECHNY OBČANY SLIVENCE A HOLYNĚ
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO
CENTRA „NA PŮDĚ“

a besedu se Stanislavem Zindulkou
PONDĚLÍ 14. KVĚTNA 2018 V 18:00
Praha-Slivenec, K Lochkovu 6,
budova úřadu MČ

