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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 4  2008

 oprava rybníka    Slivenecké letnice   hřiště U hasičárny
  fotbalové derby   sběr bioodpadu    nejstarší občanka    Májové semeniště   

 Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni je znovu otevřena
 V sobotu 17. května se v centru Holyně  konalo slavnostní otevře-

ní zrekonstruované kaple sv. Jana Křtitele.
Po dlouhá léta kaple chátrala a holyňští občané i náhodní výletníci smě-

řující do přilehlého Prokopského údolí jen smutně sledovali její osud.
To vše je již minulostí. V roce 2006 byla započata rekonstrukce, 

tehdy ještě bez představy, k čemu bude v budoucnu kaple, která je 
v majetku obce, sloužit.

Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad 
místní občanka a gruntovnice paní Marie Malá, když do jejího povo-
zu udeřil blesk a lidé, vracející se z pole, zázrakem přežili. V místě 
události byl ještě před stavbou kaple umístěn z vděčnosti kamenný 

kříž. Kříž na cestě mezi Holyní a Barrandovem vnímáme dnes jako 
otisk minulosti, mezní místo a krajinný symbol.

Následně postavená kaple sv. Jana Křtitele v centru obce se stala 
její dominantou. 

  Součástí interiéru byl malý oltářík a v kapli byla jedenkrát roč-
ně, při svatojánské pouti, sloužena mše. Z malé vížky bylo zvoněno 
každý den poledne a klekání. To měli na starosti obyvatelé místní 
pastoušky. Později byly z kaple vypravovány pohřby.

 V minulém století však kaplička přestala sloužit svému účelu, 
oltář zničil zub času a objekt byl na dlouhou dobu uzamčen. 

(pokračování na str. 16)

Děti z MŠ Slivenec s paní učitelkou Vejvodovou Nově opravená kaple

Oslava otevření kaple 1. výstava v kapli
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  Informace ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva městské části Praha-Slivenec
Zasedání se konalo 25. června 2008 v zasedací místnosti úřadu 

MČ; bylo zahájeno v 18:10 hod. a ukončeno ve 21.00 hod., poté 

následovala beseda s občany.

Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka  Kudláko-
vá, Michal Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana 
Plamínková, Ivanka Špačková
Omluveni: Aleš Rozehnal, Ing. Simona Strauchová 
Neomluveni: Bc. Kateřina Vrzalová

Po úvodní zprávě starostky o činnosti za období od 12. veřejného 
jednání zastupitelstva (viz slovo starostky na str. 3 a informace na str. 
4 - 5) vystoupila za kulturní komisi Mgr. Kudláková - zmínila znovuote-
vření kaple sv. Jana Křtitele v Holyni, která je pro veřejnost otevřená o 
víkendech, v letním období od 15 do 17 hodin, dále hovořila o festivalu 
Slivenecké letnice 2008. O prázdninách nejsou kromě výstav v kapličce 
plánovány žádné akce. Hned po prázdninách - na 6. září pozvala Mgr. 
Kudláková všechny na vystoupení Ivana Hlase (náhrada za neuskuteč-
něný koncert na Letnicích).

Poté zastupitelstvo projednalo jednotlivé body dle schváleného pro-
gramu jednání.

Zastupitelstvo schválilo:

  Prodeje pozemků

- parc.č. 340/2, k.ú. Slivenec obálkovou metodou nejvyšší nabídce, 
nejméně však za cenu 4000,-Kč/m2 – peníze budou použity na dostav-
bu ZŠ;  parc.č. 1801/12, k.ú. Slivenec o výměře 3.788m2  Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR  za cenu stanovenou znaleckým posudkem 4 659 240,- 
Kč; parc.č. 1801/22, k.ú. Slivenec o výměře 241m2  a parc.č. 1801/23, 
k.ú. Slivenec o výměře 15m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
Ředitelství silnic a dálnic (pozemky pod budovaným okruhem).

  Investice 
- dostavbu sociálního zařízení v prvním patře učebního pavilonu ZŠ, 

která bude hrazena ze sponzorského daru společnosti EUFI PARK ve 
výši 1 500 000 Kč a doplacena z rozpočtu MČ v částce 1 231 050,- 
Kč;

- nákup komunální techniky pro údržbu obce od společnosti PEKASS, 
a.s. (traktor s příslušenstvím na letní i zimní údržbu) za cenu 1 550 000,- 
Kč formou fi nančního leasingu;  

- nákup a instalaci herních prvků od fi rem HAGS a HRAS na dětském 
hřišti v Holyni u hasičárny v ceně cca 200 tis. Kč; výběrové řízení se 
konalo dne 10. 6. 2008;

- změna fi rmy na zhotovení chodníku v ulici K Homolce – s fi rmou 
Chládek, která se ve výběrovém řízení umístila na 1. místě, se nepodaři-
lo  uzavřít smlouvu o dílo, proto chodník vybuduje fi rma Pražské fasády 
s.r.o., která se ve výběrovém řízení umístila na 2. místě.

  Pronájmy a věcná břemena

- nájemní smlouvu na komunikace K Cikánce parc. č. 1731/1 a U 
Svahu parc. č. 1740, k. ú. Slivenec se společností Mramorka, s.r.o. pro 
výstavbu chodníku podél části komunikace K Cikánce a pro rozšíření 
komunikace U Svahu;

- nájemní smlouvu s Českomoravským svazem chovatelů poštovních 
holubů – Základní organizací Slivenec na tři místnosti o výměře 26 m2 
v domečku čp. 6 (ve dvoře úřadu MČ); 

- pronájem části pozemku parc. č. 1785/17, k. ú. Slivenec pro 
vybudování oboustranného osvětleného reklamního zařízení za cenu 
120 000,-Kč/rok společnosti DELTA promotion, s.r.o.;

- pronájem části pozemku parc. č. 1775/143, k. ú. Slivenec pro vybu-
dování oboustranného reklamního zařízení za cenu 90 000,-Kč/rok spo-
lečnosti DELTA promotion, s.r.o.. Po osvětlení reklamního zařízení bude 
cena navýšena na částku 120 000,-Kč;

- pronájem části pozemků parc. č. 1785/17 a 1734/1, k. ú. Slivenec 
pro uložení přípojky elektřiny za cenu 200 000,-Kč společnosti News 
Outdoor Czech Republic s.r.o.;

  Finance

- závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2007 (viz tabulka na 
str. 3) a vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
MČ Praha - Slivenec za r. 2007, která byla bez výhrad;

- rozpočtové opatření č. 2-2008, které zahrnuje všechny schvále-
né změny na straně příjmů a výdajů rozpočtu  r. 2008 – celkový obrat 
rozpočtových změn jak na straně příjmů, tak na straně výdajů činí 
2 329 300,- Kč;

  Různé

- vydání publikace o historii a současnosti Slivence a Holyně – ve výbě-
rovém řízení na zhotovení publikace bylo vybráno Vydavatelství a nakla-
datelství Milpo Media;

- zapojení městské části Praha-Slivenec do projektu Národní síť Zdra-
vých měst ČR; projekt umožní sdílet zkušenosti s jinými MČ a obcemi, 
které jsou do toho projektu zapojeny;

- prodej pohlednic – šikmý letecký snímek Holyně a Slivence – za cenu 
5,- Kč/ks  vč. DPH.

Zastupitelstvo neschválilo:

- prodej pozemku parc.č. 554/4, k.ú. Slivenec za cenu nižší než je sta-
novena cenovou mapou a pověřilo starostku a úřad MČ Praha – Slivenec 
uvedením faktického stavu oplocení do souladu s majetkovými poměry;

- fi nancování opravy ohradní zdi u kostela Všech svatých ve Slivenci 
ve výši 399.364,- Kč s tím, že MČ bude ve spolupráci s farností usilovat o 
získání fi nančních prostředků na opravu kostelní zdi z jiných zdrojů;                                       

- změnu územního plánu pro pozemky PK č. 417, 418, 419, 420 a 421, 
vše v k.ú.Slivenec ze současného využití PSZ (sady a zahrady) na ZOS 
(ostatní bez specifi kace funkční náplně);

Na zasedání krátce zavítal starosta MČ Prahy 5 - JUDr. Milan Jančík - 
s nabídkou řešení nedostatečné kapacity míst v naší mateřské škole, a to 
zápůjčkou v současné době nepoužívané budovy bývalého zdravotního 
střediska v Hlubočepích cca do konce volebního období. Místní šetře-
ní se starostkou Plamínkovou bylo dohodnuto na 14. 7. 2008. Umístění 
našich dětí v MŠ na Barrandově zmínil starosta Jančík jako další možnost 
a dále informoval o výstavbě parkoviště, které by mělo být vybudováno u 
nyní zazděného podchodu pod dálnicí u Barrandova. Závěrem pan sta-
rosta předal architektonickou studii územního plánu MČ Praha 5, schvá-
lenou radou MČ Praha 5, zahrnující i území naší MČ s vysvětlením, že 
MČ Praha 5 nemá v úmyslu zasahovat do našich kompetencí a že studie 
zahrnuje i naše území s ohledem na plánovanou výstavbu tramvajové 
trati s ukončením na území naší MČ. 

Pozn.: Architektonická vize počítá se zástavbou rozsáhlého území - 
určeného na zeleň - až na hranice MČ Praha - Řeporyje.

Úplný zápis ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slive-
nec včetně příloh je k nahlédnutí na úřadě MČ a na internetových strán-
kách www.praha-slivenec.cz

Předběžný termín 14. veřejného zasedání zastupitelstva – středa 8. 

září 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Praha - Slivenec.    hol     

PRODEJ POZEMKU

Městská část Praha – Slivenec prodá pozemek na 

výstavbu rodinného domu v ulici Frančíkova parc. č. 

340/2 (vedle č.p. 783).  Pozemek má rozlohu 825 m2, 

ze sítí je k dispozici voda, elektřina a telefon. Prodává 

se obálkovou metodou nejvyšší nabídce, minimální 

nabídková cena činí 4000 Kč/m2. 

Nabídky v zalepené obálce označené názvem Poze-

mek dávejte na ÚMČ Praha – Slivenec do 30. září 2008. 
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   Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

největší kulturní událostí uplynulých dvou měsíců se nepochybně staly 
Slivenecké letnice – v letošním roce opět s bohatým programem a s ještě 
hojnější účastí než v loňském roce. Mezi velmi podařené  akce patřilo i 
slavnostní otevření kapličky sv. Jana Křtitele v Holyni. Informace o akcích 
uskutečněných v nedávné době i o plánovaných akcích naleznete 
v tomto čísle Mramoru a rovněž na webových stránkách MČ Praha-
Slivenec na adrese www.praha-slivenec.cz.

Komunikace a sítě
V ulici Ke Smíchovu už jsou položené všechny sítě. Během léta by se měla 

ulice uvést do původního stavu a od září po ní opět začnou jezdit autobusy, 
což nepochybně všichni uvítáme s velkým ulehčením. Bohužel se zatím nepo-
dařilo získat potřebných cca 30 mil. Kč na kompletní dokončení povrchů i s 
chodníky a s funkční dešťovou kanalizací, proto zde bude zatím pouze provi-
zorní povrch. Vzhledem k tomu, že ulice nemůže být dlouhodobě bez ochrany 
před dešťovou vodou, je kompletní dokončení této akce naší prioritou. Zastu-
pitelstvo HMP schválilo v dubnu  na výstavbu 5 mil. Kč a v červnu další 4 mil. 
Kč, což je jistě lepší než nic, ale rozhodně nejde o postačující částku. 

A jak dále s budováním kanalizace? Společnost Zavos, která zajišťuje pro 
odbor městského investora HMP výstavbu technické infrastruktury, poda-
la do Operačního programu Životní prostředí projekty na podstatnou část 
kanalizace ve Slivenci. Zda budou projekty přijaty k fi nancování, ale záleží 
na posouzení kompetentních orgánů. Překážkou jsou mimo jiné příliš dlouhé 
smlouvy města s provozovatelem kanalizace, ale pevně doufáme, že se ten-
to problém podaří nakonec vyřešit – byla by jistě velká škoda o peníze přijít.
Centrum Slivence

Velké změny nastanou během léta v centru Slivence.  Začne zde dlou-
ho očekávaná oprava rybníka, která přichází opravdu v poslední chvíli, 
protože rybník je  již ve zcela havarijním stavu. Po opravě získá Slivenec 
konečně pěknou a atraktivní vodní plochu, na kterou bude radost pohle-
dět.  Náš projekt na celkovou regeneraci centra prošel zatím na Magistrátě 
náročným formálním posouzením. Zda peníze dostaneme, ale není jisté, 

poptávka po penězích čtyřikrát převyšuje nabídku a naše šance se tak 
smrskly na pouhých 25 %… 

Změny by měl doznat i areál školy, kde dojde k dostavbě sociálního 
zařízení v  patře prvního učebního pavilonu. Na akci dostaneme spon-
zorský dar 1,5 mil. Kč od fi rmy EUFI, ale velkou část budeme muset zafi -
nancovat ze svého (bohužel téměř půl milionu Kč půjde státu ve formě  
DPH!). 
Budeme mít knihu i traktor

Jsem velmi ráda, že na posledním zasedání zastupitelé odhlasovali 
vytvoření publikace o Slivenci a Holyni. Pamětníci starých časů v naší obci 
bohužel ubývají a myslím, že je nejvyšší čas zachytit co nejvíce vzpomí-
nek na starý Slivenec a starou Holyni. Chtěla bych proto poprosit všechny 
občany, kteří mají doma staré obrázky, fotografi e nebo jakékoli materiály, 
které zachycují tvář naší obce v minulosti, aby byli tak laskaví a nosili tyto 
materiály buď na úřad, nebo členům skupiny, která se sběrem materiálu 
bude zabývat (komu přesně, to vás budeme informovat). 

Další dobrou zprávou je nákup komunální techniky na údržbu obce. 
Naše MČ je dost rozlehlá a s jedním pracovníkem vybaveným strunovou 
sekačkou a motorovou pilou se tu pořádek udržet prostě nedá. Nehledě už 
na situaci v zimě, kdy při napadnutí sněhu je prakticky vyloučené sehnat 
v krátké době úklidovou techniku. Pevně věřím, že nákup vlastní techniky 
situaci s údržbou výrazně zlepší. 

V Holyni dokončíme hřiště kolem hasičárny a pár prvků pro děti přijde i 
do Habeše, kde po tom maminky už dlouho volaly.

A na závěr mi dovolte  malou poznámku k rozpočtu naší městské části. 
Ze zákona o rozpočtovém určení daní dostává Praha na každého občana 
od státu téměř 30 000 Kč. My z této částky dostáváme ale pouhých 2300 
Kč/osobu ročně, zbytek si nechává Magistrát. V absolutních číslech jde o 
více než 75 milionů, ze kterých my dostaneme na účet jen asi 6 mil Kč. Dal-
ší peníze pak dostáváme ve formě dotací, na které ale není žádný nárok...

Hezké léto přeje                     RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka    

  Trasy svozu 
nebezpečného odpadu
14.  8.   - čt  13. 11.   - čt

    křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová       16.40 - 17.00
    nám. Pod Lípou   -  Holyně         17.10 - 17.30
    křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce         17.40 - 18.00
    ul. Na čisté         18.10 - 18.30

  Plán přistavování VO kontejnerů

 

Den přistavení : pátek do 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění 
Rubínová              Holyně - nám. Pod Lípou            Přídol - křiž. Na Botě-Na Přídole
křiž. Na Čisté-Frančíkova   ul.Ke Smíchovu-veřejné parkov.  Smaragdová
              11. července 2008  8. srpna 2008
19. září 2008             3. října 2008   31. října 2008
21. listopadu 2008             5. prosince 2008  19. prosince 2008

Závěrečný účet 2007

      
Příjmy celkem                 19 451 960,87 Kč       
z toho:       
 daňové příjmy celkem                2 554 941,91 Kč 
  místní a správní poplatky            978 694,50 Kč  
  daň z nemovitosti          1 576 247,41 Kč      
 
  nedaňové příjmy celkem  242 070,74 Kč      
  úroky                  5 803,46 Kč      
  ostatní nedaňové příjmy            236 267,28 Kč      
       
 kapitálové příjmy    535 000,00 Kč       
   
 přijaté dotace celkem              16 119 948,22 Kč       
  neinvestiční dotace SR              282 000,00 Kč      
  účelové dotace MHMP - investiční         7 100 000,00 Kč      
  převod ze zdaň.činnosti         2 623 000,00 Kč      

Výdaje celkem    18 474 950,66 Kč     
 běžné výdaje celkem    8 925 535,94 Kč 
 z toho: ZŠ     2 006 927,60 Kč    
  kultura       270 706,60 Kč    
  místní hospodářství      251 244,00 Kč    
  veřejná zeleň     197 380,30 Kč    
  komunikace  1 169 299,80 Kč    
  zastupitelstvo     656 371,00 Kč    
  místní správa  4 338 754,86 Kč    
  ost.tělesná výchova       34 851,78 Kč  
         

 kapitálové výdaje celkem   9 549 414,72 Kč   
  komunikace     667 907,50 Kč    
  sportovci       295 299,50 Kč    
  výkup pozemku     539 524,00 Kč    
  dětské hřiště     281 116,50 Kč    
  úprava veř.zelených ploch a park.     672 375,00 Kč    
  projekt.dokum. cyklost.,centrum Sl.     289 610,00 Kč    
  rekon str.školy  5 355 554,99 Kč    
  rekonstr.kaple sv. Jana Křtitele 1 191 627,23 Kč    
  projekt.dokum. školka      256 400,00 Kč  

   Ve vedlejší hospodářské činnosti je výsledek hospodaření po zdanění 2 914 076,93 
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   Výstavba ve Slivenci
Ulice Ke Smíchovu
V ulici Ke Smíchovu jsou již položeny všechny řady a vedení, 

která se měla pokládat, a nyní se začne s provizorní rekonstruk-
cí komunikace.  Někteří z vás si možná všimli, že od křižovatky 
s ulicí K Holyni se začíná pokládat obrubník. Během července a 
srpna by se měl opravit chodník na severní straně ulice a v prů-
jezdné šířce 6,5 m bude položena konstrukce vozovky  z vrstev 
štěrkodrtí a asfaltu. Podél obrubníku bude vytvořeno provizorní 
odvodnění snížením úrovně asfaltu a zbytek komunikace bude 
k tomuto „odvodňovacímu žlabu“ vyspádován. Tato provizorní 
úprava by zde měla fungovat zhruba rok. Doufejme, že v příštím 
roce dostane naše MČ dostatek fi nančních prostředků, aby se 
mohla dokončit dešťová kanalizace a udělat fi nální úprava vozov-
ky a jejího okolí.

Výstavba Abbey
V minulém čísle jsme slibovali, že během června se začne 

s kanalizací v Granátové ulici směrem k Chuchelskému háji. 
Stavba se však pozdržela z důvodu drobných změn v realizační 
dokumentaci, které dodavatel řeší s provozovatelem stávajícího 
kanalizačního řadu. Stále by však měl platit prázdninový termín 
výkopových prací při pokládce kanalizace a plynu.  

Jak jste si mohli všimnout, usilovně se pracuje na dokončení 
rozestavěných domků a nové začínají vyrůstat na základových 
deskách. Koncem srpna by se měly kolaudovat první čtyři  domky 
na jihozápadním konci lokality.

Jelikož stavbu společnosti Abbey zásobuje značné množství 
těžkých nákladních vozidel, které ničí příjezdové komunikace – 
zvláště komunikaci Návětrná a Smaragdová, podařilo se nám se 
zástupci dodavatele domluvit opravu poškozených úseků. Zhruba 
před měsícem se tedy spravily díry v Návětrné ulici, nájezd z ulice 
K Holyni a Opálové a několik dalších děr v celé lokalitě. 

Mramorka
Obyvatelům v okolí ulice K Cikánce a U Svahu v posledních 

měsících nedává spát plánovaná výstavba společnosti Mramor-
ka. Společnost Mramorka předložila pro územní rozhodnutí na 2. 
etapu výstavby obytného souboru Na Štěpánce na ÚMČ Praha 
Slivenec projekt s třípodlažními domy, ale na odbor územního 
rozhodování ÚMČ Praha 5 předložila projekt s domy čtyřpod-
lažními. Na veřejném projednání záměru jsme s tímto postupem 
vyjádřili ostrý nesouhlas. Písemně jsme požádali OÚR o opako-
vání veřejného projednání, neboť jsme neměli možnost se sezná-
mit se záměrem předloženým na Prahu 5. Společnost Mramorka 
poté předložila na OÚR nový záměr, kde je výška domů snížena 

na námi požadovaná tři podlaží. Územní rozhodnutí na tuto dru-
hou etapu zatím nebylo vydáno. Doufejme tedy, že se již žádného 
nepříjemného překvapení nedočkáme a všechna jednání budou 
probíhat čestně.

Central Group
Společnost Central Group, která v ulici Za Farou postavila 49 

rodinných domů, po delší době dokončila poslední kus komuni-
kace Za Farou včetně chodníčku a zpomalovacího prahu. Jsme 
rádi, že se na komunikaci podařilo zachovat obousměrný provoz 
a nebude tedy nutné zatěžovat dopravou okolní ulice více než je 
nutné.

Dále se pokračuje na úpravě parku, kde již byly umístěny dvě 
lavičky a vysazen strom a několik keříků. Jelikož někteří řidiči 
nepochopili, že cestičky v parku jsou pouze pro pěší, bylo nutné 
doprostřed cesty doplnit sloupky.

Nové komunikace se dočkali i obyvatelé ulice U Habeše, kterým 
Central Group po letech vybudoval komunikaci s veřejným osvět-
lením, tak jak se k tomu zavázal v kupních smlouvách.

Základní škola
Po rozsáhlé rekonstrukci staré budovy v loňském roce se letos 

vyměnilo zábradlí ve druhém patře a je nyní bezpečné a stejné 
jako v celé délce schodiště. Poslední vadou na kráse, která kazí 
dojem z opraveného interiéru, jsou dveře do tříd a kabinetů. Na 
druhý prázdninový týden je objednána lakýrnická fi rma, která 
povrch dveří opraví a natře.

Ing. Šárka Musilová       

Úpravy ulice Za Farou Nově vybudovaná ulice U Habeše

Opravy asfaltu na křižovatce
Návětrná - K Holyni
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   Výstavba ve Slivenci

Rybník v centru Slivence nemá jméno a ani na starých mapách jsme neobjevili, že by se nějak nazýval. Máme ale za to, že by jméno mít rozhodně 
měl. Vyzýváme proto všechny občany, aby na úřad městské části posílali své tipy na název našeho rybníka. Autor  nejlepšího názvu od nás dostane 
věcnou odměnu. A pokud název schválí Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec i Místopisná komise Magistrátu HMP, ponese rybník  toto jméno. Ještě 
raději samozřejmě budeme, pokud někde odhalíte starý historický název rybníka. 

  Začala revitalizace rybníka
Koncem června začala dlouho očekávaná revitalizace a celková rekonstrukce návesního rybníka v centru Slivence. Rekonstrukci provádí na naši žádost 

odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP. Projekt zpracoval Ing. Cyril Mikyška z Atelieru životního prostředí, realizaci budou provádět Lesy Hl. m. Prahy. 
Rekonstrukce potrvá až do září. Po dobu akce bude nutno zřídit na parkovišti za zelenou pizzerií stavební dvůr, počítejte proto prosím s omezenými parko-
vacími možnostmi v této lokalitě. 

Během rekonstrukce bude současná betonová nádrž upravena do podoby návesního rybníku s částečně přirozenými břehy. Odstraní se panely ze dna 
rybníka a upraví obvodové betonové zdi. Severní a západní zeď, které jsou obě v havarijním stavu, se odstraní úplně a terén za nimi se sesvahuje do plynulých 
břehů. Rybník se tím trochu zvětší. Díky tomu se musí vykácet jehličnaté keře 
(především jalovce a túje), které zde břeh lemují. U jižní a východní zdi se části 
nad hladinou nahradí novými zdmi z režného kamenného zdiva se dřevěným 
zábradlím. Dno, které je v nevyhovujícím stavu, se zbaví odpadů, stavební suti 
a panelů a v celé ploše se zatěsní minerálním těsněním s krycí ochrannou štěr-
kopísčitou vrstvou. Nefunkční výpustný objekt se nahradí novým, vyzděným 
z kamenného zdiva. Břehy rybníka budou ozeleněny – v oblasti břehové čáry 
se po celém obvodu rybníka instalují vegetační kokosové válce s vlhkomilnými 
kvetoucími rostlinami, do příbřežních mělčin se lokálně osadí vodní rostliny a 
nově formované svahy břehů se osází listnatými keři s postupným nástupem 
květu. 

Akce bude samozřejmě znamenat negativní zásah do života obyvatel v cent-
ru, protože zde bude probíhat poměrně čilý stavební ruch, prosíme proto v nad-
cházejících měsících o určitou shovívavost. Odměnou bude příjemné prostředí 
s upraveným, přirozeným  a fungujícím rybníkem.                                                
                   RNDr. Jana Plamínková      

  Pojmenujte rybník!

  Proč se za drahé peníze rekonstruuje rybník, když by se za ně dala 

realizovat další část kanalizace?

Nedala. Peníze, za které se bude rekonstruovat rybník, jsou peníze 
z jiné magistrátní kapsy než jsou peníze, z nichž se staví kanalizace. Tyto 
peníze jsou  účelově vázané na zlepšování stavu vodotečí. Proto z nich 
lze hradit opravu rybníka, který je prameništěm potoka Vrutice (a součást 
povodí Vltavy), ale nejde z nich hradit kanalizaci. Rekonstrukce rybníka je 
navíc nutná, rybník je totiž v havarijním stavu.

  Proč jste již podruhé za půl roku dali vypustit rybník? Je to nees-

tetické a dost to v okolí páchne… 

Poprvé jsme dali rybník vypustit na podzim kvůli tomu, aby projektant, 
který zpracovával projekt na rekonstrukci rybníka, mohl kvalifi kovaně 
posoudit jeho stav a navrhnout potřebná opatření. Nyní je vypuštěn kvůli 
tomu, že počátkem července začne jeho rekonstrukce.

  Proč jste udělali novou pěknou ulici U Habeše, místo abyste dali 

do pořádku ty části Slivence, kde žijí starousedlíci?

Ulici U Habeše nestaví naše městská část, ale společnost Central 
Group, která se k tomu zavázala smluvně lidem, kterým v této lokalitě pro-
dala pozemky a následně jim na nich postavila domy. Nás tato akce přijde 
na 1000 Kč – za tuto částku nakonec ulici odkoupíme.  

  Proč rozšiřujete ulici Za Farou, kde teď budou řidiči jezdit jako blázni?

Rozšíření ulice Za Farou dostal stavebník Central Group v podmín-
kách svého stavebního povolení. V lokalitě se totiž výstavbou zvýšil 
počet automobilů a úzká silnice už nevyhovovala stávajícím normám. Po 
rozšíření měla být ulice zjednosměrněna (auta měla jezdit jedním smě-
rem ulicí Za Farou a druhým ulicí K Váze). Minulé vedení radnice s tímto 
řešením  souhlasilo. Vzhledem k tomu, že toto řešení  vzbudilo značný 
odpor veřejnosti, pokusili jsme se ho zvrátit. Odbor dopravy a životního 

prostředí Prahy 5 ale vyžadoval pro dvousměrnou komunikaci šířku 8 m, 
což by obnášelo odkoupit kus pozemku od majitele okolního pole JUDr. 
Panýrka. S ním ale bohužel k dohodě nedošlo. Po dlouhých a složitých 
jednáních se podařilo najít kompromis: ulice bude užší, ale dvousměrná, 
neudělá se plánovaný chodník a místo toho zde bude režim obytné zóny, 
který umožňuje společný provoz automobilů a chodců. V obytné zóně je 
nejvyšší povolená rychlost 20 km/hodinu, proto by zde nikdo jet rychle 
neměl. Bude samozřejmě na policii, aby dodržování povolené rychlosti 
kontrolovala. 

  Kdy už konečně něco uděláte s těmi dvěma polorozpadlými statky 

v centru Slivence?

Bohužel, žádný z objektů není v majetku naší městské části a naše 
možnosti ovlivnit, co s nimi bude, jsou silně limitované. Dvůr křižovní-
ků (č.p. 8 – objekt s jídelnou) je v majetku České republiky a ve správě 
Pozemkového fondu. Jde o nedořešenou restituci církevního majetku. 
S objektem nelze nakládat, lze ho jen opravovat, což ale Pozemkový fond 
dělá jen v naprosto minimální míře (nyní se chystá trochu větší rekon-
strukce). Pro osud statku je zcela klíčové vyřešit církevní restituce tak, 
aby objekt získal jednoho konkrétního majitele, který by ho opravil. Ale 
vzhledem k tomu, že zákon o narovnání vztahů s církvemi je nyní poslán 
k ledu, situace se asi hned tak nezlepší. 

Statek vlevo od školy (č.p. 11 a 13) je v majetku fi rmy Skydd s.r.o., 
která patří do skupiny fi rem Dr.  Červenky. Firma má ambiciózní  plány 
na výstavbu tzv. Sliveneckého dvora – komplexu bytů a služeb, které by 
výrazně zlepšily slivenecké centrum. Podle informací z tisku  v loňském 
roce fi rma PPF Petra Kellnera  uvalila exekuci na majetek Dr. Červenky, 
což podle všeho ovlivnilo i investiční plány v naší lokalitě. Firma od té 
doby téměř nekomunikuje. Velmi bychom uvítali, kdyby se situaci podaři-
lo vyřešit a plánovaný areál zde postavit, ale nejsme to schopni ovlivnit. 

Jana Plamínková     

  Otázky a odpovědi

Rybník v blízké budoucnosti (vizualizace AŽP)
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V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro 
volební období 2006 – 2010 se hledají nové způsoby, jak zvyšovat čistotu 
na pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích na území hlavního 
města. Jednou z priorit je umístění sběrných nádob mimo pozemní komu-
nikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly mani-
pulovat s obsahem sběrných nádob, nedocházelo k odkládání odpadů v 
okolí sběrné nádoby a k poškozování sběrných nádob. Dalším významným 
důvodem  pro umístění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepříz-
nivé povětrnostní klimatické podmínky, jako byla např. vichřice EMMA, při 
které některé sběrné nádoby neumístěné v objektech poškodily zaparko-
vaná auta. 
Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující legislativa a sta-
rají se o ně následující společnosti. 
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, spole-
čenství vlastníků) má povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s usta-
novením § 6 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města 
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), 
do domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společ-
nosti zapojené do systému města - Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté 

město, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., KOMWAG, podnik čis-
toty a údržba města, a.s.   
Svoz směsného komunálního od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo 
jiné společnosti .A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS, spol. 
s r.o., ASP služby, spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné 
suroviny, a.s.,  RUMPOLD s.r.o. 
Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním sběrných nádob 
na směsný komunální odpad mimo domovní vybavení.
V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly živnostníky  a 
podnikatele, jejichž sběrné nádoby jsou umístěny na pozemní komunika-
ci nebo na veřejném prostranství na území Prahy bez písemného povolení 
silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), aby sběrné 
nádoby umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo 
kontejnerových stání. Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 
25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzic-
ká osoba) nebo správní delikt (právnická osoba), protože užívají v rozporu s 
ustanovením § 25 odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým 
způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží 
podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání (§ 25 odst.2 zákona). Za 
tato porušení může být úřadem uložena pokuta.
 Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité 
zjednání nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude 
odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m. Prahy v souladu s platnou legis-
lativou.         Odbor ochrany prostředí , Magistrát hlavního města Prahy       

   Životní prostředí

  Popelnice a kontejnery v ulicích města mají odzvoněno!

inzerce

Od 1. 7. 2008 platí na území Hl. m. Prahy nová obecně závazná vyhláška o 
udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
Podle této vyhlášky 8/2008 nesmí tyto plochy mimo jiné znečisťovat: odpad-
ky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravy, provozní kapaliny 
z dopravních prostředků, roztoky z mytí dopravních prostředků, stavební 
odpady (zemina, bláto, stavební hmoty apod.), výkaly, výměšky a odpadní 
vody (od osob i zvířat ), odpady z údržby zeleně (tráva, listí, spadané plo-
dy…), plakáty a jiné materiály, které by mohly narušit čistotu.
Každý se musí chovat tak, aby znečistění nezpůsobil, aby nebránil udržování 
čistoty, a v případě, že znečistění zaviní on nebo zvíře v jeho péči, musí je 
neprodleně odstranit. 
Toto chování bude možné pokutovat poměrně vysokou pokutou.  
Přesné znění vyhlášky bude umístěno na našich webových stránkách.
Aby bylo možné dodržovat tuto vyhlášku, budou od července v naší obci 
umístěny na nejfrekventovanějších místech u košů na odpadky schránky se 
sáčky na psí exkrementy – zpočátku jen na pěti místech, později se počet 
míst se sáčky bude rozšiřovat.
Od začátku července začíná v naší obci letos poprvé sezónní svoz bioodpa-

du (viz samostatný článek). 
Znovu žádáme zahrádkáře, kteří ještě nemají vyřešen svoz směsného 
domovního odpadu, aby co nejdříve uzavřeli smlouvu s Pražskými službami 
a.s. V případě potíží nebo nejasností  prosíme, abyste se dostavili na místní 
úřad, pokusíme se vše ve spolupráci s pracovníky Magistrátu vyřešit.
Také Vás důrazně žádáme, abyste odpadky neházeli do lesa a na černé 
skládky. Černá skládka v ulici K Homolce poblíž parkoviště v zahrádkářské 
kolonii byla v dubnu odstraněna a nyní je zde opět velká hromada odpadků. 
V případě, že máte na někoho podezření nebo uvidíte vyhazování odpadků 
z auta, vyfotografujte viníka a jeho poznávací značku, vše oznamte na ÚMČ 
nebo policii.
Všechny velkorozměrové odpady jako staré pohovky a ledničky je možno 
zavézt do sběrného dvora v Radotíně, kde je od obyvatel trvale žijících v MČ 
Slivenec rádi převezmou, nebo se informujte o přistavování velkorozměro-
vých kontejnerů v naší obci a odložte nepotřebné „haraburdí“ tam.
Vyhazováním nepořádku do lesa a na černé skládky se pouze vystavujete rizi-
ku, že budete dopadeni posílenými policejními hlídkami a budete pokutováni.

Ing. Miroslava Staňková       

  Nová vyhláška o čistotě

Od července zavedou Pražské služby, a.s., i v naší městské části sběr 
bioodpadů do speciálních odvětrávaných nádob zvaných kompostejnery. 
Pokud máte o tuto službu zájem a dosud jste se nepřihlásili, můžete tak 
učinit na tel. 284 091 888 (call centrum Pražských služeb). Cena za službu 
včetně pronájmu kompostejneru činí 412 Kč za nádobu o velikosti 120 l 
nebo 714 Kč za nádobu 240 l. V letošním roce půjde samozřejmě jen o 
poměrnou část z této sumy. Sběr bude probíhat vždy jednou za 14 dní 
v sobotu. Bližší informace jsme uveřejnili v minulém Mramoru. Pevně věřím, 
že po zavedení této služby vymizí případy, kdy občané zavážejí trávou, lis-
tím či shnilými jablky  příkopy podél ulic i veřejnou zeleň. Upozorňuji, že 
podobné jednání bude nyní Úřad městské části  daleko více postihovat.                           

                  Jana Plamínková                       

  Zavádí se sběr bioodpadů
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   Škola, školka, družina

Školní rok utekl jako voda. Není to tak dlouho, co jsme se v záři sešli, 
a už jsou tady zase  prázdniny, na které se všichni těšíme. Do první třídy 
nám odchází 13 školáčků a na jejich místa nastoupí jiní kluci a holčičky. 
Doufám, že se jim u nás bude také líbit. Vždyť během roku zažijí spoustu 
hezkých chvilek. Ale nejen to. Získají mnoho nových zkušeností a poznat-
ků. Jako každý rok, tak i letos si děti našly nové kamarády a paní učitelky 
pro ně připravily dostatečné množství zábavy – karneval, divadélka, výlety, 
výuku angličtiny, fl étničku a keramiku. Nejvíce však se líbilo rozloučení se 
školáky a jak předškolní děti hrdě šly se šerpou po Slivenci a nesly tablo 
do textilu, aby se všichni mohli podívat, jak pěkné děti bude paní učitelka 
přijímat do 1. třídy. Naše děti se během roku účastnily i veřejných akcí.

Výrobky na velikonočním jarmarku byly hned vyprodány, po-
díleli jsme se i na prodejní akci s družinou a velký úspěch 
sklidily naše děti v Holyni při otevírání zrekonstruova-
né kapličky. Na bouřlivý potlesk děti dodnes vzpomínají.
Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám pomáhali:
- pí. Martínková a Ptáčková zakoupily koberec do šatny, pí. Breburdová, 
Kirovová, Šimáčková a Ptáčková zakoupily nové sedací zařízení a stole-
ček, pí. Míková zajistila výtvarný materiál Ještě jednou i za děti velký dík.
Věřím,  že si všichni užijete krásné prázdniny s nádhernou dovolenou 
a těším se na spolupráci v příštím školním roce.

Eva Vejvodová        

 Z mateřské školy

Ředitelkou Základní školy a mateřské školy Praha – Slivenec byla s platností od 1. 7. 2008 
jmenována PhDr. Romana Lisnerová. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, 
Hudební fakultu AMU – Katedru tance a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v 
Plzni. Rigorózní zkoušku vykonala na Katedře primární pedagogiky Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Ve své třiadvacetileté pedagogické praxi působila jako učitelka mateřské školy, základní 
umělecké školy (taneční obor) a základní školy (1. stupeň, český jazyk a tělesná výchova). V 
posledních pěti letech pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde působila jako 
vedoucí oddělení základního vzdělávání. Hlavní náplní její činnosti byla příprava a realizace 
školské reformy. Po pěti letech práce s mnoha základními školami v ČR se vrací opět naplno 
do praxe s vizí vytvořit takovou základní školu, která by poskytovala kvalitní vzdělání všem 
žákům bez rozdílu, a to na základě respektování jejich individuality. 

Pod mým vedením se v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec již plánuje orga-
nizace nového školního roku. Jaké možnosti se prozatím budou 
nabízet žákům ZŠ? Od 1. ročníku se budou všichni žáci povinně 
vzdělávat v oblasti cizích jazyků – do výuky bude zařazena anglič-
tina, a to v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v 1. třídě a dvou  
hodin ve 2. třídě. Na 2. stupni se výuka cizích jazyků rozšíří – žáci 
budou povinně absolvovat podle svých individuálních možností a 
schopností německý jazyk. Novinkou se stává příprava vyučova-
cího předmětu Osobnostní a sociální výchova, který si klade za cíl 
především učit žáky spolupracovat, komunikovat a vyrovnávat se s 
každodenními problémy. 

V mimovýukových 
aktivitách půjde 
především o takovou nabídku kroužků, která umožní většině žáků 
rozvíjet jejich zájmy. Novinkou bude „Modelářský kroužek modelové 
železnice“, kde budou žáci rozvíjet schopnost pracovat s nejrůzněj-
šími materiály a poznávat jejich vlastnosti i možnosti využití. 

A co čeká vedení školy v nejbližší době? Úprava školního vzdě-
lávacího programu, vytváření pravidel pro hodnocení žáků ... Ale 
především příprava konkrétní podoby budoucí spolupráce s rodiči 
žáků, kterou považuji za velmi důležitou.                      

PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy       

 Slivenecká škola v novém školním roce

Blížící se konec školního roku je vždy spojen s odchodem a rozlou-
čením se s dalšími absolventy naší školy.Ti letošní mohou odejít spo-
kojeni, protože z celkového počtu osmnácti dětí bylo šestnáct přijato 
ke studiu na SŠ  a dva na SOU. Tito žáci v čele s Radkou Dvořáko-
vou si během školního roku vzali pod patronát několik akcí naší školy 
- Mikulášskou nadílku,Velikonoční jarmark, Den dětí. Svého úkolu se 
velmi dobře  zhostili. Ještě jednou bych jim touto cestou chtěla za vše 
poděkovat.Byla to práce navíc a oni velmi ochotně i ve svém volnu 
pracovali. Za všechny naše učitele jim přeji mnoho osobních i studij-
ních úspěchů.             Třídní učitelka Ing. Jana Majorová       
                                           

  IX. ročník odchází…

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce končím působení 
na slivenecké škole, chtěl bych všem rodičům poděkovat za spo-
lupráci a pokud jsem někdy zcela nevyhověl jejich přání, omluvit 
se za to. Všem přeji hezké prázdniny a dovolenou a hodně úspě-
chů v příštích letech.                                Mgr. Stanislav Petrus         

Děkujeme fi rmě AT Development za sponzorský dar na 
nákup nového nábytku do družiny.

První setkání rodičů s novou paní ředitelkou
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Jóga Aerobic s Jardou

   Škola, školka, družina
  Turnaj ve stolním tenise „Hraje celá rodina“

11. 6. 2008 se uskutečnilo velké společné klání dětí a rodičů školy 
o putovní pohár věnovaný paní starostkou. Prrotože termín byl stanoven 
dopředu, vyšlo toto setkání na den, kdy se hrálo fotbalové utkání na mis-
trovství Evropy, a tak byla menší účast. Přesto se sešlo sedm dvojic, kte-
ré byly rozlosovány do dvou skupin. Motto tohoto turnaje zcela naplnili 
Turečkovi, protože postavili dvě dvojice a tím skutečně hrála celá rodina.

Po velkých bojích se na třetím místě umístily Szilvásiová Jana + Karo-
lína, druhé místo obsadili Mirkové Turečkovi a vítězem se stal Jan 
Petráš se svým bratrancem. Vítězové dostali pohár, první tři dvojice 
medaile, všichni si dobře zahráli, i počasí nám vydrželo a nakonec 
jsme i ten fotbal stihli. 

  Mgr. Stanislav Petrus                                                 

Vyvrcholením činnosti kroužku byla účast našich dětí na celostátní  sou-
těži Hlídek mladých   zdravotníků.

V sobotu 26. 4. jsme se zúčastnili „Dne s první pomocí“, který pořádal 
OS ČČK Praha 1 ve své klubovně ve  Stodůlkách, jako předsoutěžní přípra-
vu. Celý den si děti zkoušely ošetřovat nejrůznější namaskovaná poranění 
– popáleniny, odřeniny, zlomeniny, bezvědomí, různé krvácející rány….. Měly 
tak možnost si zopakovat a upevnit všechny své znalosti a dovednosti, kte-
ré získávaly během školního roku ve zdravotnickém kroužku. Především si 
však vyzkoušely  týmovou  spolupráci v družstvech.

 V úterý 29. 4. jsme se zúčastnili oblastního  kola soutěže  Hlídek mladých 
zdravotníků, které probíhalo v parku pod Petřínem. Děti čekala čtyři stano-
viště, kde si společně musely poradit s transportem, obvazovou technikou 
a různými  poraněními. Na jednom stanovišti se každý  sám  musel postarat 
o  fi guranta představujícího člověka v bezvědomí. Děti se snažily  ze všech 

sil zvládnout vše co nejlépe. Jejich výsledek  nás pak všechny velmi  mile 
překvapil. Všechna tři družstva se umístila na 1. místě a  postoupila tak do 
krajského kola. Tak dobrý  výsledek nikdo nečekal.

Vzhledem k postupu do krajského kola jsme se rozhodli znovu jeden 
víkend věnovat  přípravě na soutěž. V sobotu 17. 5. dopoledne jsme se tedy 
opět sešli ve škole. Celý  víkend probíhala především praktická cvičení na 
namaskovaných poraněních. Nechyběly však ani nejrůznější hry a soutěže, 
opékání buřtů nebo  módní přehlídka.

V pátek 23. 5. jsme vyrazili na krajské kolo. I tentokrát na skupiny malých 
zdravotníků čekaly různé úkoly.V rámci  nesoutěžního stanoviště si děti moh-
ly prohlédnout místní stanici mladých přírodovědců. Výsledky nás opět velmi 
potěšily. Mladší družstvo chlapců se umístilo na 2. místě. Děvčata dokonce 
vybojovala 1. místo a postoupila tak do republikového  kola. 1. místo získalo i 
starší  družstvo.  Republikového kola  v  Zálesí u Pelhřimova se obě družstva 
zúčastnila o víkendu 20. - 22. 6. Starší  děti získaly 5. místo a mladší se 
umístily na  9. místě. Už  postup do tohoto  kola byl úspěchem – zvláště pak 
pro mladší, kteří si původně šli soutěž jen „okouknout “. Jejich kategorie je 3. 
- 5. třída a tohoto věku z pěti děvčat dosahovala pouze jedna, na republikové  
soutěži pak dvě dívky.

Starší  děti se také začaly  jako fi guranti a praktikanti účastnit ukázek a 
kurzů první pomoci pro veřejnost. Učí se tak dál někomu předávat získané 
znalosti a dovednosti. Jeden z takovýchto kurzů proběhl  v neděli 18. 5. i  ve 
Slivenci. Děti pomáhaly i při ukázkách  první pomoci na oslavách Dne dětí.

Petra  Siganová      

V pátek 16. 5. 08 se prvňáčci spolu s dětmi s druhé třídy vrátili z první 
školy v přírodě. Pro některé to byl první pobyt mimo domov bez rodičů, ale 
všichni týden zvládli bez větších problémů. Většině dětí se ani nestýskalo, a 
když se přece jen vloudila nějaká smutná myšlenka, rychle jsme ji zahnali. 
Děti strávily pět dní v krásném horském prostředí v lyžařské chatě přímo u 
velké sjezdovky. Přestože ubytování nebylo úplně dokonalé, vše nám vyna-
hradilo nádherné počasí, výborná strava a krásná příroda. I když jsme se 
věnovali i učení, pobyt venku měl přednost a děti tak na vzduchu trávily 
většinu času. Velké poděkování také patří i dvěma slečnám vychovatelkám 
z cestovní kanceláře, které se dětem velice obětavě věnovaly a měly pro ně 
připravený bohatý program plný her, soutěží a závodů.

Také jsme vyrazili na celodenní výlet do liberecké ZOO. Přestože cesta 
v krásném novém autobuse byla více než náročná (především pro dospělé) 
a spotřeba igelitových sáčků velká, výlet se vydařil a zvířátka se všem líbila. 
Návrat už probíhal bez problémů. Po návratu z výletu jsme zabalili a připra-
vili zavazadla, což byl pro někoho nadlidský výkon, ale nakonec všechny 
věci skončily v taškách a kufrech (většinou těch správných) a už se čekalo 
na páteční odjezd. Zpáteční cestu jsme po zkušenostech ze ZOO očekávali 
s mrazením v zádech, ale vše dopadlo výborně hlavně díky slečně průvod-
kyni z cestovní kanceláře, která dětem celou cestu obětavě četla. Návrat 
tak dopadl dobře a všechny děti se mohly přivítat se svými rodiči. Věřím, že 
všichni přijeli spokojení a usměvaví.                      Mgr.  Petra Svobodová      

  Škola v přírodě – Dolní Rejdice

  Zdravotnický kroužek
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I letos jsme se zúčastnili již 6. ročníku turnaje v kopané pořádaného 
Obvodním ředitelstvím Městské policie Praha 5 ve spolupráci s Úřadem 
městské části Praha 5 na hřišti Motorletu v Jinonicích. Přihlásilo se deset 
družstev, které byly rozděleny do dvou skupin po pěti. 10. 6. jsme začali 
boje ve skupinách, ze kterých postupovala první tři mužstva. Dvě utkání 
jsme vyhráli a dvě prohráli a postoupili jsme do závěrečných bojů. 17. 6. 

jsme se opět rozdělili do dvou skupin po třech, první dvě družstva postu-
povala dále a družstva na třetích místech svoji účast na turnaji ukončily. 
Podařilo se nám dostat mezi čtyři nejlepší, ale tam už byli soupeři nad 
naše síly. Tam se totiž dostaly jen školy s velmi početným žactvem, např. 
obě barrandovské školy.  
Chlapcům, kteří naši školu reprezentovali, patří poděkování za velmi 
dobrý výkon i slušné chování po oba soutěžní dny. Čtvrté místo je pro nás 
úspěchem.                 Mgr. Stanislav Petrus     

 25. 4.  jsme naposledy v tomto školním roce navštívili kino Radotín. 
Tentokrát mohly děti vidět pohádku Nejkrásnější  hádanka. 

Ve středu 30. 4. u nás byl již VI. slet čarodějnic a čarodějů…... Nejprve 
proběhl ve třídě čarodějnický rej plný nejrůznějších masek. Potom se děti 
přesunuly na školní zahradu, kde se pustily do čarodějnického víceboje. 
Procházely cestou paměti, s pometlem házely do dálky  i  „létaly“  sla-
lom, vymýšlely kouzelnické lektvary a „létaly“ s koštětem na cíl. Všechny 
jejich výkony byly pečlivě zaznamenávány a následně i vyhodnoceny. 
Nejlepší soutěžící si odnesli diplom a všichni zúčastnění získali nějakou 
tu sladkost. Po ukončení  soutěží se většina dětí a jejich rodičů přesunula 

k ohni, kde si všichni opékali přinesené dobroty.  
26. 5. se v podvečer některé děti vrátily do družiny, aby zde přenoco-

valy. Když si připravily své  místečko na spaní, přišly na řadu nejrůznější 
soutěže družstev. Po setmění se děti vypravily po trojicích  ven  na „Ces-
tu  světla“. Vždy jeden z trojice měl zavázané oči, jeden svázané ruce a 
další nohy. Zdárné zdolání cesty tak vyžadovalo vzájemnou  spolupráci, 
kterou všechny děti výborně zvládly.

V měsíci červnu jsme  ukončili pro tento školní rok sběr víček od PET 
lahví. Dětem se podařilo nasbírat  celkem  316  365  víček. Umístily se tak 
na 6. místě ve Středočeském kraji.                                       Petra  Siganová      

 Školní družina 

Závidím vám místo, 
kde žijete, tak zahájil dne 
5. června 2008 svou před-
nášku ve Slivenci PhDr. 
Márius Maták z Národní-
ho památkového ústavu.  
Početná účast nadšených 
obyvatel dokázala, že jim 
o obec jde. A to je nadě-
je pro nás pro všechny. 
Investoři a kapitál budují 
dle M. Matáka aglomera-
ce, které ničí lidské vazby 
a vytvářejí antisociální 
atmosféru.

Slivenec je klasickou vesnickou zástavbou, která si jedinečným 
způsobem uchovala dvě podstatné věci: přirozený historický urba-
nismus a strukturu na základě velmi starého osídlení, komentoval 
přednášející. Zdůraznil základní záchytné body a sice kostel, hlavní 
dvůr a další dvory v centru. 

První část velice početného setkání se odehrála v kostele. Podle dr. 
Matáka jde o památku pozdně románskou a dle posledních výzku-
mů patří do předlucemburské doby, kterou rámují 60. léta 13. stol. 
a jeho konec, tedy korunovace Václava II. Stavební rozkvět v době 
Karla IV., který všichni obdivujeme, by nebyl možný bez vývoje za vlá-
dy posledních Přemyslovců a slivenecký kostelík je jeho významnou 
součástí. Ceněný je i jeho krov, který se zachoval v původním stavu, 
a malovaná okna, jejichž originál je dnes v muzeu. 

Z dalších míst je nejvýznamnější dvůr č. p. 29, zatímco bývalý 
Dvůr křižovníků byl již několikrát přestavován. Podle něj byla zřejmě 
Holyně jakýmsi protějškem Slivence a základy její kapličky mohou 
být ještě starší než u kostela.

Dr. Maták vysvětlil pravomoci NPÚ a s politováním konstatoval, 
že ústav nemá zbraně, jak zabránit pronikání nevkusné novodobé 
architektury do historických center malých městských částí. Slive-
nec tím zatím není dotčen do té míry jako další okrajové části Prahy, 
dodal, a závisí jen na vašem zastupitelstvu a na vás, jak se k tomu 
postavíte!                                                          Mgr. Jana Novotná      

   Škola, družina, společnost

V neděli 22. června jsme se v Holyni opět vydali hledat poklad. Rozdělili jsme se do 
tří družstev. Dvě byla chlapecká a jedno dívčí. Sraz byl na hřišti u hasičárny, cestu nám 
ukazovaly „modré stopy“. Postupně jsme hledali schované vzkazy a plnili vědomostní 
a sportovní úkoly. Putování mezi obilnými poli, loukami a lesem nás dovedlo na pole, 
kde podle dávné pověsti sedlák zakopal bájný poklad. Nakonec se nám ho podařilo 

objevit a mohli jsme se 
podělit o jeho obsah - 
jen místo zlaťáků tam 
byly samé dobroty. 
Mňam. Užili jsme si 
pěkné počasí a dobrou 
náladu. Škoda jen, že 
sálající slunko odradilo 
další účastníky. I tak se 
nám výlet líbil a těšíme 
se, že za rok budeme 
poznávat zase jiný kout 
našeho okolí.    Urb                           

  Honba za pokladem

  Biologické hodiny v nás
Krásné letní počasí a snad i obava ze složitosti tématu asi způsobily, že na 

přednášku přední české vědkyně prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., přišlo dne 
24. 6. jen několik málo posluchačů. Kdo ale přišel, rozhodně nelitoval. Povídání 
o významu rytmů v životě člověka bylo opravdu fascinující. Snad nejzajímavější 
částí přednášky byla informace o subjektivním dni každého člověka, který zpravi-
dla netrvá přesně 24 hodin. U malé skupiny „skřivánků“ je subjektivní den kratší, 
u podstatně větší skupiny „sov“ je delší než 
24 hodin. Zdravý  člověk se  synchronizuje 
s běžným dnem pomocí denního světla. Pro-
blémy mají např. slepci, kteří se nemají jak 
synchronizovat. Novorozencům zase určuje 
rytmus spánku a bdění hladina spánkového 
hormonu melatoninu v mléce jejich matky. 
Co udělá s organismem let do Ameriky, proč 
škodí přechod na letní čas, jsou vnitřní hodi-
ny ovlivněny geneticky – to byla jen některá 
z témat, na něž se zájemci dověděli odpovědi 
na přednášce.                                     Pla                           

  Turnaj v kopané

  Z historie Slivence a Holyně

Prof. Helena Illnerová

PhDr. Márius Maták



   Slivenecké letnice 2008
Na přelomu května a června si uspořádal „Slivenec sobě“ druhý ročník 

třídenního multikulturního festivalu Slivenecké letnice. Myšlenka pokračo-
vat v tradici, v loňském roce úspěšně započaté,  se podařila zrealizovat.

 K hlavním organizátorům festivalu - MČ Praha-Slivenec a Pizzerii 
Slivenec - se připojilo OS Na Kraji, OS Přátelé Slivence i AFK Slivenec. 
Finanční pokrytí akce se podařilo téměř výhradně zajistit ze sponzor-
ských darů, za což patří všem sponzorům velký dík. Právě na základě 
jejich velkorysosti  mohli naší obec navštívit hudební skupiny a muzi-
kanti zvučných jmen, např. Blue Effect, Jaroslav Uhlíř, Garage…

Přes nezvyklá horka si i méně známé a začínající skupiny našly 
své příznivce i v odpoledních hodinách a děti v sobotu před poled-
nem shlédly pohádkové dopoledne na návsi.  

Na fotbalovém hřišti uvítaly děti po soutěžích a hrách v průběhu 
parného  Dne dětí osvěžení z hasičské hadice lochkovských dob-
rovolných hasičů.

V neděli překvapily všechny kroupy, jaké Slivenec nepamatu-
je, napršelo do techniky a hlavní koncert Ivana Hlase musel být 
odložen. Situaci ale zachránila skupina Highway 61, která výborně 
zahrála i s improvizovaným ozvučením.

Náladu však kroupy nezkazily a závěrečný monumentální ohňo-
stroj zakončil festival krátce před desátou večerní…..

Lenka Kudláková
MČ Praha - Slivenec se ještě jednou omlouvá za mimořádné 

omezení a zvýšenou hlučnost v průběhu festivalu.                              

Za organizační zajištění Letnic děkujeme všem 

zaměstnancům Úřadu městské části a zvláště 

pak paní Bohdaně Růžičkové.

Festival Slivenecké letnice 2008 proběhl za přispění těchto 

sponzorů:  AT Development, Andres a Vild, spol.s.r.o., Metrostav 
development, Kytary.cz, Pizzeria Slivenec, Inter Gips, Jimi –Dlou-
hý,  Ptáček – velkoobchod, Tiskárna Hugo, Swing Gang, Reklama 
Slivenec, Pneuservis Slavík, Kadeřnictví Miluše Hrubá, Pepsi -
cola, STORM, Videopůjčovna Saturn, Augur, Austis, Rychločis-
tírna Barrandov, Nábytek Marek, Zlatnictví Javůrkovi, Domácí 
potřeby Barrandov, pí. Václavková, p. Frolík, Drogerie Jimi, HCP 
CZ s.r.o

Na úvod zahrála skupina Milo

Legendární Blue Effect - hlavní magnet pátečního večera

 V sobotu odpoledne proběhl Dětský den na fotbalovém hřišti...

Sobota ráno a odpoledne patřila dětem: 
vystoupení dětí ze ZUŠ Na Popelce

...na kterém opět sklidili největší úspěch lochkovští hasiči
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   Slivenecké letnice 2008

Při přípravě našeho festivalu  jsme se několikrát setkali s výtkou 
typu „Jak můžete slavit komunistické rudé letnice?“ To je ovšem 
omyl, letnice jsou prastarý židovský a posléze křesťanský svátek. 
Původně šlo o tzv. židovský svátek týdnů, který se vztahuje k předání 
Zákona na Sinaji. Křesťané slaví tento svátek jako  Seslání Ducha 

svatého či Svatodušní svátky. Vztahuje se k seslání Ducha svatého na 
apoštoly po Ježíšově zmrtvýchstání a slaví se 50 dnů po velikonocích 
a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Liturgická barva letnic byly vždy 
červená, neboť slavnostní oděvy se ve starověku barvily purpurem. 
Dnes se ovšem velmi často užívá název Letnice jako synonymum pro 
„Slavnosti léta“ a v tomto smyslu je chápeme i my. 

Co jsou letnice?

IVAN HLAS
koncert přeložený z festivalu 

Slivenecké letnice

Sobota 6. 9. 2008 
ve 20:00

Program na návsi ve 
Slivenci již od 14:00

pohádka pro děti, 
hudební vystoupení 

předkapely, občerstvení, 
ochutnávka vín 
a letošní burčák

Romská skupina Bengas dokázala rozproudit 
divákům krev

S Jaroslavem Uhlířem si zazpívali malí i velcí

Temperamentní muzika Mária Biháriho 
a jeho skupiny zvedla ze židle (skoro) každého

Na závěr sobotního večera se posluchači dočkali i slavných 
Muchomůrek od Tonyho Ducháčka a Garage

Po nedělním krupobití se Highway 61 přesunuli do zelené pizzerie... ... ale své vystoupení dohráli 
s provizorním ozvučením venku a vydrželi 
až do závěrečného ohňostroje
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   Společnost

V neděli 27. 4. pořádalo OS Na kraji dětské čarodějni-
ce na hřišti ve Višňovce. Prosluněné odpoledne bylo plné 
pohody a her. Děti si vyrobily rýžový pytlík, se kterým 
musely trefi t čarodějnici, vyzkoušely si své dovednosti v 
hodu na terč a do košů, lovily ryby, prošly si labyrintem, 
mohly si zahrát kuličky nebo vyrobit čarodějnici, za kterou 
pak obdržely buřtovou odměnu. Kdo přišel v čarodějnic-
kém kostýmu, navíc získal odměnu. 

Děkuji všem, kteří přišli, za příjemné odpoledne.
Hanka Morsteinová                              

Ve středu 30. dubna se v odpoledních hodinách sešly fotbalové 
výběry Slivence a Holyně k prestižnímu obecnímu derby. Holyňský 
Real nastupoval s ambicemi odvety za loňskou prohru. Fanoušci Realu 
nechali zhotovit svému mužstvu novou vlajku v modrých barvách, kte-
ré si zvolili jako klubové. Slavnostní výkop provedl host utkání, fotbalo-
vý internacionál a mistr Evropy z roku 1976, pan František Veselý.

Od počátku zápasu nedal Slivenecký Výběr  Realu  mnoho šancí a 

potvrdil svou herní převahu z loňska. Zvítězil 5:3 a z rukou starostky 
Jany Plamínkové převzal pohár vítězů kapitán Říha za Výběr Slivence. 
Fanoušci obou mužstev potom mohli zapít radost i smutek při obec-
ním pálení čarodějnic, kde u ohně nebyla o zábavu s kapelou Naboso 
nouze. Poděkování patří klubu AFK Slivenec a příznivcům slivenecké-
ho fotbalu za nadšení a organizaci celé akce.  A možná v příštím roce 
Holyně konečně vyhraje!                                                            kud                            

  Dětské čarodějnice

  Fotbalové derby Slivenec : Holyně

bude po prázdninách pokračovat pod vedením cvičitelky 
Jany Urbancové v dopoledních hodinách. Podrobnější informace v září  na tel. 607 503 998 (pí. Urbancová)

V květnu probíhalo ve Slivenci v areálu bývalého státního statku, ale 
i okolo kostela,  natáčení fi lmu „Jan Hus – mše za tři mrtvé muže“. 
Jde o nízkorozpočtový snímek natáčený na osmimilimetrovou kameru. 
Základními osudy, které táhnou celý fi lm, jsou příběhy Angličana Graha-
ma Bamforda, Němce Oskara Brüsewitze a Poláka Ryszarda Siwiece. 
Červenou nití fi lmu je postava Jana Husa.

Natáčení se zúčastnily i děti z 1. a 2. třídy slivenecké školy, které 
se při celé akci skutečně vyřádily. Fotografi e najdete na našem webu 
v rubrice Fotogalerie a články.                                                Pla        

  Natáčení ve Slivenci

V květnu  ukončila Mgr. Jana Radojčičová činnost dětského diva-
delního souboru „ŠlyVen“. Soubor proto nemohl vystoupit na přehlíd-
ce dětských divadelních souborů v průběhu Sliveneckých letnic.

V září se na ty děti, kteřé chtějí pokračovat v nově se tvořícím 

divadelním souboru ve Slivenci, ale i na nové členy,  těší Veronika 

Borovková  (ARTAMA - Sdružení dětských amatérských divadelních 
souborů).

 Informace  na tel.736 621 893.          

  Dětský ochotnický soubor

Vítězné mužstvo Slivence Pálení čarodějnic

  Cvičení předškoláků s rodiči



   Společnost
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V sobotu 17. května proběhl na fotbalovém hřišti festival Májové semeniště, na 
kterém se představila alternativní hudební scéna. Součástí doprovodného programu 
byly projížďky na huculských koních, kteří do Slivence přijeli z nedalekého Zmrzlíku 
(www.huculclub.cz). Fotbalový klub Slivenec připravil sportovní disciplíny, na jejichž 
konci na děti čekal bohatý výběr sladkostí. A k dostání byla i cukrová vata! 

Během odpoledne a večera zahrálo šest hudebních formací. Z Brna přijela zahrát 
pop-rock-funková skupina Tokamak (www.tokamak.cz) a nechyběl ani mezinárodní 
nádech, který programu vtiskl Justin Lavash a jeho anglické blues (www.justinlavash.
com). Jako vrchol večera zahráli Nedělní lidé a představili nové kousky ze svého nedáv-
no vydaného CD Hnětetěto (www.nedelnilide.cz). Čerstvé album měla také Orchest-

ra - kapela v neobvyk-
lé sestavě – elektrické 
housle a bicí, hrající 
heavy speed sym-
phonic core, která 
byla překvapením 
večera (www.orches-
tramusic.cz). Bambus 
zatím za tónů Neděl-
ních a Orchestry vylu-
zoval na plátno video-
projekci. Za pomoc při realizaci děkuji fi rmě Exklusive Production, ARRI 
Rental, potravinám pí. Fibingerové a pí. Skalické, AFK Slivenec a ÚMČ Praha 
- Slivenec.                                Za VšemiSměry Klára Vaňková        

  Májové semeniště

Na přání maminek z Habeše se rozhodla MČ umístit do malé-
ho parčíku v ul. Frančíkova (v Habeši jediný vhodný veřejný pro-
stor) 3 herní prvky pro děti: dvě hopsadla a tabuli od fi rmy HRAS. 
Díky tomu bude mít i tato část naší MČ  místo, kde si děti mohou 
spolu hrát.                                      kud                 

V červenci plánuje MČ  úpravy na dětmi tolik oblíbeném „plác-
ku“ v centru Holyně, kde se scházelo k hrám již několik genera-
cí místních dětí.  V současnosti umožňuje stávající asfaltový kurt  
zápasy ve volejbalu a nohejbalu. Nejvíce je ale hřiště navštěvová-
no dětmi, zvlášť předškolního věku, které tu zatím nemají žádné 
herní prvky. Jejich realizace byla plánována již na loňský rok, ale 
vzhledem k havarijnímu stavu zdi přilehlé stodoly k tomu nedošlo. 
Nyní se situace změnila. Poděkování za to patří majitelům objektu, 
rodině Kozohorských a Čanigů, kteří provedli opravu stodoly, a 
tak realizaci hřiště nestojí nic v cestě.  Výběrová komise zvoli-
la s ohledem na omezený prostor „plácku“ sedm herních prvků: 
pískoviště, dvě hopsadla pro nejmenší, tabuli, otáčedlo, kládo-
vou houpačku od  fi rmy HRAS a kladinu „mořský příboj“ od fi rmy 
Hags.  Celý prostor bude oplocen dřevěným plůtkem kvůli bez-
pečnosti dětí a k zamezení vstupu psů. Pro ochranu stodoly bude 
opravena a zvýšena síť, která je  před ní. V plánu je i oprava omítky 
budovy hasičárny a na podzim úpravy zeleně.V prostoru zůstanou 
obě stávající lavičky. Věříme, že se nové hřiště bude malým náv-
štěvníkům i jejich rodičům líbit.

 Dokončení holyňského hřiště
 „U hasičárny“

 Nové herní prvky do Habeše

inzerce

Hřiště ve škole je o prázdninách otevřeno pro 

veřejnost každý den od 9 do 20 hod.
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   Společnost

V červnu oslavila své 99. narozeniny paní Anna Zívalová, nejstarší 
obyvatelka naší městské části. K narozeninám jí přišly poblahopřát 
starostka Jana Plamínková a pracovnice ÚMČ paní Musilová. Paní 
Zívalová je i přesto, že ji zlobí nohy, neuvěřitelně čilá a vitální a stále 
ještě občas pracuje na zahrádce. Oslavenkyni přejeme všichni pevné 
zdraví, veselou mysl a již se těšíme na setkání za rok při opravdu 
kulatém jubileu!

Komise pro kulturu, školství, sport a volný čas zve na 

první schůzku seniorů po prázdninách.
Pondělí 1. 9. v 16:00

Setkání u šálku kávy, promítnutí filmu „Otevření rekon-

struované kaple v Holyni“, pozvánky na akce pro seniory.

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří v měsíci červenci, 
srpnu a září  2008 oslavili nebo oslaví 

významné životní jubileum
 

ČERVENEC
Paní Milada Maroušková

Paní Marta Rousková
Paní Jindřiška Vejvodová

SRPEN
Paní Ludmila Zindulková

Paní Miloslava Šedivá
Pan Josef Vejvoda

Paní Milada Šternbergová
Pan Josef Pánek 

Paní Zdeňka Baudyšová
Paní Jarmila Krotilová

Paní Růžena Možná

ZÁŘÍ
paní Blažena Trávníčková   

pan Jan Smělý                                       
paní Jaroslava Kratochvílová             

paní Věroslava Šímová                          
paní Jitka Zýchová                               
pan Milan Podlešák                              
paní Marie Eliášová                              
paní Božena Šedivá     

paní Pavla Vorlíčková

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu 
a hodně elánu do dalších let.

  Nejstarší slivenecké občance je 99 let

S příchodem jara začaly opět zájezdy pro seniory. Během tří výletů jsme měli 
možnost poznat část historie a památek v jižních, východních a západních 
Čechách. Největší dojem na nás udělal Český Krumlov, opravdu ne nadarmo 
přezdívaný „jihočeskou perlou“, a hornické muzeum v Plané u Stříbra.

 V programu každého výletu však je něco, co zaujme, a výlety jsou plánovány 
tak, aby si v programu mohli zvolit i ti méně zdatní náhradní alternativu. Velkou 
výhodou jsou odjezdy z místa bydliště, pro mnohé by v jiném případě nebyla 
účast na zájezdech vůbec možná. Zatím nám počasí  přálo a milá průvodkyně 
nás vždy zahrnovala spoustou informací.

Díky! Už teď se těšíme na další zájezdy.                   Nadšené účastnice zájezdu 
  Miroslava Jágrová, Růžena Částková                            

  Zájezdy seniorů

Dne 5. května 2006 pořádala  naše komise sezení se seniory. Tentokrát jsme 
slivenecké a holyňské seniory přivítali v naší knihovně. Je to příjemnější pro-
středí, veselejší než „zasedačka“ a senioři se zde cítili mnohem lépe. Téma naší 
schůzky bylo: „Refl exní masáže“. Besedu si připravila členka naší komise, paní 
Irena Michálková, která seznámila seniory s tím, co vlastně refl exní masáž je. 
Do besedy se zapojili všichni. Předvedli jsme si i praktické ukázky, které nás 
velmi zajímaly. Víte např., že káva s mlékem není vůbec pro organismus zdravá? 
A že ovocné čaje také nejsou zdravé? Nejen to, ale plno dalších užitečných rad 
jsme zde probrali. Další schůzka, která se uskutečnila 2. 6. 2008, byla na téma 
„Cvičení při poruchách klenby nohou“. Též nám přednášela paní Irena. Tato 
schůzka byla složena převážně z praktických ukázek, ale vrátili jsme se opět 
i k minulému tématu. Naše seniory zajímalo i používání bylinek na jednotlivé 
„neduhy“. A to paní Irena velmi dobře ovládá. 

Všichni jsme z těch-
to schůzek odcházeli 
s tím, že už opravdu 
nebudeme toto jíst 
nebo pít, ale budeme o 
sebe více dbát.  Proto 
jsme si už připravi-
li téma na říjnovou 
schůzku. A jaké? To je 
naše malé tajemství, 
které Vám prozradíme 
až v příštím vydání 
Mramoru.           Sil         

  Schůzky seniorů



   Společnost

Již dlouho jsem Vás neinformovala o naší knihovně. To, že máme 
neustále nové knihy, všichni víte. Ale k jedné změně došlo. Do naší 
knihovny nám ÚMČ zakoupil krásný stoleček a židličky. Je určen nejen 
pro naše malé čtenáře, ale hlavně pro děti maminek, které si přicházejí 
knihy půjčovat. Už nemusí své děti tolik hlídat. Děti si zatím mohou 
kreslit, rozvíjet svoji motoriku se stavebnicí, modelínou nebo naší žel-
vou Žofkou. Už nyní mohu říct, že se tento nápad se stolečkem velmi 
osvědčil.

Nové knihy  jsem opět nakoupila převážně dle přání a požadavků 
našich čtenářů.  Mezi nejoblíbenější autory patří v naší knihovně  Joy 
Fieldingová (Zachráníš mě ráno), D. Steelová  (Její královská výsost),  
S.E. Phillipsová (Rozený svůdce), S. Berry (Benátská zrada),   J. Dealer 
(Lekce smrti), W. Smith (Monzun) a řada dalších. Nezapomněla jsem 
ani na naše malé čtenáře. Oblíbený Mraveneček, který se celý polámal, 
udělá radost asi každému. Obrázkové Staré pověsti české jsou také 
velmi žádanou knihou. Je z čeho vybírat.

Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné prázdniny a dovolenou. 
Nezapomeňte, že kniha je na dovolenou ten nejlepší partner.

POZOR!!!!
Prázdninový provoz naší knihovny je stejný jako každý rok.
ČTVRTEK  16 – 19 HOD.            

  Sil       

Stál jste u vzniku výstavby pavilonů slivenecké školy, jaká je její his-

torie? 

Původní podmínky školy byly naprosto nevyhovující. Žáků bylo hodně, 
třídy byly rozděleny do dvou skupin, A a B, druhý stupeň se po čase musel 
přestěhovat do budovy statku. Výbor pro školství, jehož jsem byl členem, 
chtěl postavit školu, jaká byla tehdy například v Rudné u Prahy, ale nedo-
stali jsme na ni povolení. Nakonec byla prosazena stavba tzv. gottwaldova 
typu, kterou jsme nechtěli. Pavilonů mělo být pět, ale postaveny byly pou-
ze tři. I závěrečná kolaudace byla tristní – našlo se přes sto závad (škola 
byla nakonec  zkolaudována až v roce 1998, pozn. red.).     

Kolik dětí školu dříve navštěvovalo?

V 70. letech chodilo do školy přes tři sta dětí, ze Slivence, Holyně, Loch-
kova a po vzniku sídliště nějaký čas i z Barrandova. Dříve mívaly školy své 
patrony – naší škole jsem vyřídil patronát s Filmovým průmyslem Barran-
dov. Organizovaly se různé přednášky, dovážely zbytky materiálů, k dis-
pozici byly různé stroje. Pedagogové každý týden jezdili na Barrandov, 
aby se s nimi naučili pracovat a mohli to ve škole předvádět dětem. 

Byl jste i jedním ze zakladatelů knihovny. 

Ano, a také jsem v ní pěknou řadu let pracoval. Nejprve sídlila v hospodě 
U Žilinů, napravo u vchodu, kde je dnes výčep. Otevírali jsme ji 15. června 
1945, měla zhruba patnáct metrů čtverečních a začínala s přibližně dvěma 
sty knížkami. Prvním knihovníkem byl pan Halama, u zrodu stáli i Bořivoj Vra-
ný, Jan Červenka a Jiří Burda. O rok později se knihovna stěhovala na Národ-
ní výbor, nalevo, kde je dnešní policie, krátce fungovala i v prvním patře, po 
čase opět v přízemí, kde se nachází  pošta. Nakonec doputovala do zadní 
části dvora, kde už ji známe dnes. Zájem čtenářů byl velký. Někteří ale nera-
di vypůjčené knihy vraceli, objížděl jsem je urgovat na mopedu i do Holyně 
a Lochkova. Ve Slivenci se do roku 1946 vydával i časopis - PRAK ( Práce 
a kultura ), pan Arnošt Halada množil výtisky ještě ručním cyklostrojem. 

Jak vzpomínáte na konec války ve Slivenci ?

V sobotu 5. května 1945 začali přicházet Vlasovci. Spali i u nás doma, 
táta se synem. Obsadili jihovýchod, u Pinkasů postavili dělo. Když Něm-
ci zahájili obsazování Chuchle, utíkali chuchelští do Slivence a pak dále 
na Zbuzany, Chýni a Ořech. Já šel naopak přímo do Chuchle, kde byd-

lela moje budoucí manželka. Spousta lidí se také schovala v jeskyních, 
v lomech, kde se dolovala hornina. Tam jsem ji našel, ale Němci nás 
všechny brzo vypátrali a museli jsme ven. Na silnici nás seřadili, odvedli 
zpátky do Chuchle a nařídili rozchod do domů. Ven jsme se dostali až 
za pár dní, když Němci začali ustupovat z Prahy. Když jsme se vrátili do 
Slivence, bylo tu prázdno, nikde nikdo. Pak se objevila maminka, za chvíli 
přijel na kole tatínek a pěkně mi vynadal, že jsem nezůstal s rodinou, ale 
vydal se do Chuchle, měli o mne velký strach. Vzpomínám si, že první 
poválečné jídlo, které jsme pak doma měli, byly škubánky.    

To tedy byly velmi vypjaté okamžiky. 

Taková je válka. Jednou nás šlo několik po ulici, směrem ke škole, kde 
za obecní studnou stáli Němci s kulomety a začali do nás pálit. Stačili jsme 
se sice dostat do nejbližších vrátek, ke Křížům, ale pana Kestřánka přesto 
zastřelili, pan Havlíček měl postřelenou nohu, já jsem schytal do nohy „jen“ 
střepinu. U Křížů v kuchyni jsme jim poskytli první pomoc a já s Bóžou Vra-
ným jsme se zadem proplížili sehnat doktora Láďu Veselého. Ještě dlouho 
pak bývala ve zdi holičství díra po německém náboji. Při přestřelce s Vla-
sovci tu pak zahynulo asi sedmadvacet Němců. Pamatuji si, jak u Syslů 
chytli a vyslýchali dva mladé esesáky. Přistoupila k nim paní Píšová, které  
Němci zastřelili syna, a vlepila jim pár facek. Když se začali prát, odvedli 
je na Homol-
ku, kde byli 
z a s t ř e l e n i  
ranou do týla. 
Byla tam pak 
v y k o p á n a 
díra, do které 
byli pohřbeni 
i s těmi dva-
ceti sedmi, 
kteří podlehli 
Vlasovcům. 

Děkuji za 

r o z h o v o r .                                             
Jana Baudy-
šová                      

Rozhovory s pamětníky: Vzpomíná pan Vladimír Kůstka ( 84 let ) 
O tom, jak se staví škola, zakládá knihovna a schovává před Němci v jeskyních
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  Knihovna

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 v Lochkově pořádá nábor nových členů.

Minimální věk 18 let, pohlaví nerozhoduje.

V případě zájmu nás kontaktujete:

Michal Zítko, starosta SDH: 603 583 465

Ing. Ladislav Smutný, 

velitel JSDH: 777 319 297

e-mail: sdh.lochkov@seznam.cz
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časopis Městské části Praha - Slivenec 

V letech 2006 – 2007 byla proto kaple kompletně zrekonstruována, 
a to z prostředků MČ Praha – Slivenec a z dotace Magistrátu. V roce 
2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke 
kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce 
na vnitřku i okolí objektu.

Stavební fi rmě Fortis, restaurátorům pod vedením Ing. arch Hubeňá-
ka, zahradní architektce paní Šimkové i  místní fi rmám  pánů  Janáčka a  
Vraného se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést 
až ke slavnostnímu otevření.

Po sobotním krátkém projevu otevřela symbolickým  přestřižením 
pásky zrekonstruovanou  kapli starostka RNDr. Jana Plamínková. Nové 
vstupní dveře do kaple sv. Jana Křtitele vzápětí odemkla paní Jiřina 
Růžičková, prapravnučka již zmiňované mecenášky  Marie Malé. 

To, jak si holyňští váží své minulosti a tradic, dokladuje  i předání his-
torického praporu holyňských baráčníků starostce u příležitosti otevření 
kaple. Prapor  byl 30 let pečlivě uschován na půdě  místní občanky paní 

Podzemské, jíž patří vřelé poděkování.
 K příjemnému odpoledni přispěl doprovodný program s vystoupením 

dětí z mateřské školy ve Slivenci, koncert barrandovského souboru „Kanár-
ci“, tentokrát doplněného o žáky slivenecké pobočky ZUŠ Na Popelce, 
domácí koláče i grilování v zahrádce přilehlého hostince U Knotků.  

 První výstava v kapličce je věnována občanům Holyně a Slivence. 
Expozice fotografi í paní učitelky Evy Vejvodové s názvem vypůjčeným 
od spisovatele Roberta Fulghuma „Vše, co opravdu potřebuju znát, jsem 
se naučil v mateřské školce“, mapuje vznik a vývoj slivenecké mateř-
ské školy a má potěšit všechny, kdo byli v naší obci malí, jejich přátele 
a ostatní, kterým není lhostejná budoucnost slivenecké školky.

Poděkování za současný stav kaple patří zmiňovaným fi rmám, vedení 
obce, ale také četným nadšencům, kteří se snaží o to, aby kaple ožila, 
byla příjemným zastavením a vyhledávaným výletním cílem. Zvláštní 
poděkování patří fi rmě Mramor Slivenec za sponzorský dar ve formě 
dodávky dlažby na podlahu kaple.                                  Lenka Kudláková      

 Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni je znovu otevřena
Pokračování ze str.1 

OS Na kraji pořádalo v neděli 18. 5. ve spolupráci s ČČK kurz prv-
ní pomoci, který vedla zkušená lektorka ČČK Jaroslava Marková. Kurz 
s názvem  Čtyři hodiny pro život byl určen těm, kteří chtějí umět pomoci 
zachránit život. Resuscitaci bylo možné prakticky odzkoušet na fi guríně, 
vyzkoušeli jsme si pomoc při bezvědomí, stabilizovanou polohu, naučili 
jsme se pomoc při zástavě životních funkcí,  pomoc při šokovém sta-
vu, zastavení krvácení (během kurzu bylo použito opravdu realistického 
ztvárnění zranění). Byla probrána i témata jako odřeniny, popáleniny, ote-
vřené poranění hrudníku, úraz el. proudem, hypoglykemie a hypergly-
kemie, mrtvice, infarkt. Prostor byl i na mnohé dotazy. Děkuji všem, kteří 
si udělali čas a přišli se naučit něco nového a velmi užitečného. A pře-

devším děkuji skvělé 
lektorce, která celý kurz 
svižně a názorně vedla, 
a jejím fi gurantkám ze 
zdravotnického krouž-
ku. Pro velký zájem 
proběhne na podzim 
další zdravotnický kurz 
pro veřejnost. 
Hanka Morsteinová    

 Čtyři hodiny pro život

Kaple sv. Jana Křtitele bude otevřena vždy v sobotu a neděli od 15:00 do 17:00. 

Výstavní plochy jsou určeny pro expozice  

fotografi í, grafi ky, ale i velkoformátových obrazů. 

Vítáni jsou především autoři z regionu.

Zájemci získají podrobnější informace  na ÚMČ Praha - Slivenec

Daniel Knafo: Historické kostýmy
  (prodejní výstava fotografií) 5. 7. – 10. 8. 2008

( www.praha-slivenec.cz ) 

Chceme vás upozornit na zajímavé rubriky na našich webových stránkách. 
Nejzajímavější pro  občany bude asi hlavní rubrika Aktuality - zde se dozvíte, 
co se ve Slivenci a v Holyni připravuje, řeší, děje a jaká akce se v nejbližší 
době bude konat, popř. co je nového v dalších rubrikách. Odtud se zprávy  
přesouvají do rubriky Co se dělo v MČ – archiv aktualit, kde jsou seřazeny 
podle let. Zajímavé články a fotografi e z uskutečněných kulturních, sportov-
ních a společenských akcí najdete v rubrice Fotogalerie + články. Snažíme se 
sem umisťovat co nejvíce fotografi í, abyste měli možnost se zde třeba najít, 
pokud jste se té či oné akce zúčastnili (fotografi i si po rozkliknutí na plnou 
velikost můžete stáhnout do svého počítače). Jako první si můžete přečíst 
časopis Slivenecký MRAMOR ve stejnojmenné rubrice, a to v době, kdy se 
teprve tiskne a ještě není v distribuci. Je zde samozřejmě i archiv starších 
čísel. Za zmínku určitě stojí i nová rubrika Ze vzpomínek pamětníků.  V rubrice 
Napsali o nás se objevují články o naší městské části, které se nám občas 
poštěstí zachytit v novinách. Pokud máte fi rmu, nebo jste podnikatel s mís-
tem podnikání ve Slivenci nebo v Holyni, můžete nám poslat svůj inzerát na 
adresu posta@praha-slivenec.cz nebo ruzickova@praha-slivenec.cz a my ho 
zdarma umístíme  v rubrice Firmy a podnikatelé-inzerce zdarma.

 A ještě nakonec: zapojte se do našich anket, hlasovat v nich můžete 

na webových stránkách na pravé straně dole.                               Růž      

 Naše webové stránky

Pozvánky na výstavy  v holyňské kapli sv. Jana Křtitele

František Okáč: Východní Afrika
16. 8. – 28. 9. 2008

Přednáška o východoafrickém safari s videoprojekcí se uskuteční v září k ukončení výstavy.
Historický prapor baráčníků




