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Slivenecký burčák - sobota 6. září
Ve Slivenci sice žádný vinař zatím s výrobou oblíbeného burčáku
nezačal, ale nadšenci a milovníci vína z občanského sdružení Přátelé Slivence dostali nápad pořádat ve Slivenci každoročně malé
vinařské slavnosti. Letošní rok, kdy se v centru Slivence rekonstruuje rybník a nápad spatřil světlo světa až po onom pověstném krupobití, kdy musel být odložen koncert Ivana Hlase na Sliveneckých
letnicích, zdálo se nemožné na září něco takového zorganizovat.
Věci se však daly do pohybu, městské části pomohlo v organizaci a
ﬁnancování kulturního odpoledne zmíněné občanské sdružení a také
Pizzerie Slivenec.
Z Moravy přijeli vinaři s výborným burčákem z Valtického sklípku
a prodával se ještě v pozdních hodinách při svíčkách.

Pizzerie Slivenec zajistila tradiční občerstvení a příjemnou změnou byl stánek s pestrým sortimentem oříšků.
Kulturní program na podiu začal pohádkou souboru Víti Marčíka
mladšího Královská moudrost. Divadlo o třech hercích zaujalo a
vtáhlo malé i velké diváky do děje. Nápaditost, legrace, kontakt s
diváky a krásné loutky, to byly hlavní atributy tohoto představení.
S pohádkou „Mlýn na čerty“, k nám, již podruhé, přijel divadelní spolek Gaudium z Radotína. Napětí, vtip, pohádkový příběh a
entuziasmus, který z herců sálal, to vše bylo odměněno velkým
potleskem.
Večer s burčákem otevřela již ve Slivenci „zdomácnělá“ a velmi
oblíbená retro skupina Highway 61. Rockenrolly opět nezklamaly.

pokračování na straně 11
V parném odpoledni děti
s napětím sledují pohádku

Mlýn na čerty

Královská moudrost

Vinaři z Valtic

výstavba okruhu vyhodnocení dopravního průzkumu pamětnícis
novinky ve škole kniha o Slivenci a Holyni hřiště v Holyni hafík
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Informace ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva městské části Praha - Slivenec,
které se uskutečnilo v pondělí 8. září 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18:00 do 19:25 hod.
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona Strauchová, Ivanka Špačková, Bc. Kateřina
Vrzalová
Nepřítomni: p. Aleš Rozehnal, p. Michal Láznička
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Prodej pozemku p.č. 554/4 v k.ú. Slivenec – celkem 180
m2 za cenu 2.910,- Kč/m2 (dle pozemkové mapy) a souhlasí s
úhradou kupní ceny formou splátek dle dohodnutého splátkového
kalendáře
Podání žádosti na MHMP o svěření pozemku p.č. 1738/1
v k.ú. Slivenec do správy MČ Praha - Slivenec (ulice K Váze a
Azuritová)
Uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných
břemen s Telefónica O2 Czech Republic (p.č. 1697/1 a 1699 v
k.ú. Slivenec – Granátová a Višňovka) za účelem umístění a provozování veřejné komunikační sítě a s PREdistribuce, a.s. (p.č.
1740 a 1731/1, k.ú. Slivenec – U Svahu a K Cikánce) za účelem
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabely VN
a NN;
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. (p.č. 1731/1 v k.ú. Slivenec – K Cikánce) za účelem
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabely VN
a NN
Aktualizaci střednědobého výhledu - upravený střednědobý
výhled je doplněn o rekonstrukci komunikací a výkup pozemků
pod komunikacemi
Bezúplatný převod nového školního nábytku zakoupeného ze
sponzorského daru společnosti Strabag, a.s. do majetku školy
Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16, o 80 tis. Kč
- na zasedání se dostavila paní ředitelka školy PhDr. Romana
Lisnerová a jako důvod žádosti o navýšení rozpočtu školy uvedla vyplácení mzdy minulému řediteli školy ještě v době, kdy byla

jmenována nová ředitelka, a suplované hodiny zaměstnanců školy. Navýšení rozpočtu bude využito na mzdy zaměstnanců školy.
Dále paní ředitelka představila vizi základní a mateřské školy.
Přijetí sponzorských darů - prostředky darované ﬁrmou Euﬁ
ve výši 1,5 mil. Kč, určené na přístavbu sociálního zařízení v ZŠ,
a prostředky darované ﬁrmou AT Development ve výši 70 tis. Kč
věnované na výstavbu chodníku – ul. K Homolce
Rozpočtovou úpravu č. 3
Různé
Starostka hovořila o vyhodnocení dopravního průzkumu pro
obyvatele Slivence (viz samostatný článek). Výsledky ankety byly
zaslány na obvodní ředitelství Městské policie, protože se ukazuje, že mnoho občanů obtěžuje nadměrně rychlá jízda mnohých
řidičů. Anketou se bude dále zabývat komise dopravy a životního
prostředí.
Zápis z jednání zastupitelstva je k nahlédnutí na úřadě MČ a na
www.praha-slivenec.cz
Zveme občany na příští jednání zastupitelstva 22. října
2008.
Beseda s občany po ukončení veřejného zasedání zastupitelstva
Dotazy občanů směřovaly k palčivým problémům naší MČ – kanalizace, parkovací místa, osvětlení v ul. Za Fořtem, hluk z ul. K
Barrandovu. Starostka shrnula aktuální situaci a výhled ve výstavbě kanalizace v naší MČ s ohledem na kritéria čerpání prostředků z EU (smlouvy se soukromým subjektem - společností Veolia).
Parkovací místa souvisí s rekonstrukcí centra Slivence – projekt
podán, budeme občany informovat, jak jsme uspěli a zda jsme
na prostředky z Operačního programu Konkurenceschopnost dosáhli. Osvětlení ul. Za Fořtem – řeší investor spol. Galstian; MČ
komunikaci do své správy zatím nepřevzala. Problematika hluku z
komunikace k Barrandovu – občané sdělili, že zvažují řešit situaci
žalobou na MHMP. Starostka upozornila, že měření provedené hygienickou stanicí překročení hladiny hluku neprokázalo. Hol

Městská část má nového strážníka a knihovnici
Novým strážníkem Městské policie se od září stal
inspektor Bc. Jaroslav Kule.
Nový strážník je zkušený,
pracoval i u Policie ČR.
Pevně věříme, že za jeho
působení se podaří vyřešit
mnohé problémy, které dosud naše obyvatele trápily.
K tomu potřebujeme vaši
součinnost – pokud víte o
vraku, skládce, máte problémy s vozidly parkujícími
před vaším vjezdem a podobně, nahlašte tuto skutečnost na úřad městské části. Upozorňujeme, že se u nás nyní bude mnohem častěji měřit rychlost projíždějících
vozidel, dodržujte proto ve vlastním zájmu dopravní předpisy.

Z funkce předsedy komise dopravy a životního prostředí odstoupil
ze zdravotních důvodů Ing. Petr Pick, kterému touto cestou děkuji
za vykonanou práci. Novým předsedou této komise se stal RNDr.
Jiří Čížek.
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Novou knihovnicí se
od září stala paní Irena
Krejčová. V naší knihovně již pracovala, proto
ji mnoho čtenářů nepochybně zná.
Paní Janě Szilvásiové,
která získala místo učitelky v mateřské škole,
děkujeme za vykonanou
práci a v novém působišti jí přejeme hodně
úspěchů.

Oznamujeme, že od 8. listopadu
do 6. prosince bude knihovna uzavřena.
Výpůjční lhůta se v tuto dobu
prodlužuje o měsíc.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
úvodem bych vás všechny chtěla pozvat k volbám do Senátu, které
se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008. Paleta osobností, z nichž
můžeme vybírat, je tentokrát opravdu široká.
A nyní již k novinkám v naší městské části:

Centrum a doprava
Během letních měsíců proběhlo a v současné době ještě probíhá ve
Slivenci několik stavebních akcí: oprava rybníka, oprava ulice Ke Smíchovu po výstavbě kanalizace a dalších sítí, výstavba chodníku mezi ulicí
K Homolce a restaurací Pyramida, výstavba chodníku a celková změna
tvaru křižovatky ulic K Homolce – Do Chuchle. Značně pokročily práce na
výstavbě Pražského okruhu. O všech těchto akcích naleznete podrobnější
informace v tomto čísle Mramoru.
V nejbližší době by měla být zahájena výstavba kanalizace v Granátové
– v první etapě pro čtyři domy Abbey (úsek Nefritová – Višňovka), v další
pro východní část Granátové.
Společnost Galstian začala v ulici K Cikánce budovat chodník podél
nově postavených domů.

Škola
Ve škole začala v létě dostavba prvního učebního pavilonu ve škole, na
kterou jsme dostali sponzorský dar ve výši 1,5 mil. Kč. Také střecha školky je
již kompletně a kvalitně opravena, a to vesměs z peněz sponzorů (mimo jiné
také z příspěvků občanů za orientační čísla). Všem, kdo přispěli, tímto velmi
děkuji. Projekt nízkoenergetické rekonstrukce školy překročil minimální potřebný počet bodů a postoupil do dalšího kola výběru evropského dotačního
titulu Praha – Konkurenceschopnost.
Ve škole se ale udály i méně viditelné, leč možná ještě daleko podstatnější změny. Počátkem července nastoupila nová paní ředitelka PhDr. Romana Lisnerová a počátkem srpna nový zástupce ředitelky PhDr. Alexandros
Charalambidis. Nové vedení má jasnou vizi, kam by měla naše základní a
mateřská škola směřovat, a začalo energicky pracovat na jejím naplňování. Změny, které tam dokázali udělat za velmi krátkou dobu, jsou skutečně
impozantní, a jsem stále pevněji přesvědčena, že se podaří naši školu záhy
přeměnit ve skutečně moderní vzdělávací instituci s výbornou pověstí.

Komunální hygiena
Úspěšně se rozjel sběr bioodpadů. Kontejnery se vyvážejí pravidelně
každou druhou sobotu a zatím jsme nezaznamenali žádné problémy.

Pevně doufám, že se do něj postupně zapojí více občanů a že zmizí hromady trávy, shnilých jablek a podobných příjemností ze škarp a okrajů
ulic. Ke zvýšení čistoty přispěje i náš nový komunální traktůrek se zametači a příkopovou sekačkou. V zimě bude zajišťovat zimní údržbu chodníků a menších komunikací. V budově ÚMČ na chodbě proti poště je
nově umístěn kontejner na sběr vysloužilých drobných elektropřístrojů.

Zeleň, hřiště a hluk
V Holyni na hřišti jsou již nainstalovány všechny herní prvky a hřiště
místní děti i s rodiči hojně využívají. Nyní ještě zbývá opravit fasádu
hasičárny, udělat zahradní úpravy a nainstalovat síť, která zabrání pádu
míčů na sousední stodolu. Tyto práce budou provedeny na podzim.
Malý plácek pro děti s herními prvky a lavičkami jsme vybudovali také
na Habeši.
V aleji U Vápenice někdo úmyslně zlomil jednu ze zasazených lip.
Výsadba stromů bude nicméně pokračovat, v listopadu bude sdružení
Habeš sázet stromy v ulici K Cikánce.
Z Magistrátu jsme obdrželi k připomínkování materiál nazvaný Akční
plán snižování hluku. Poslala jsem připomínku, že požadujeme vybudování protihlukové stěny u ulice K Barrandovu směrem k Holyni a také
ve Slivenci v okolí křižovatky na Řeporyje, kde se zástavba nejvíc blíží k
této komunikaci. Podle zmíněného materiálu by se totiž měla zvyšovat
protihluková stěna na Barrandově mezi Štěpařskou a Wassermannovou,
protože i po dokončení okruhu zůstane na ulici K Barrandovu poměrně
čilý provoz, ale ochrana našich občanů, žijících v blízkosti téže komunikace, je zcela opomenuta. Zda zhotovitel naši připomínku akceptuje, ale
zatím nevíme.
Na závěr bych chtěla poděkovat místostarostce Lence Kudlákové za
perfektní zajištění celého programu dne 6. 9. - sobotního odpoledne s
divadélky i obou koncertů, Highway 61 i Ivana Hlase. Za každou podobnou akcí je spousta drobné mravenčí „zařizovací“ práce, o které se moc
neví, ale bez které by se akce tohoto typu nemohla vůbec uskutečnit.
Velký dík patří také paní Růžičkové a panu Buriánkovi a celému sdružení
Přátelé Slivence.

RNDr. Jana Plamínková, starostka
Po uzávěrce: Projekt Nízkoenergetická rekonstrukce školy získal
podporu z EU - z operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
(skončil na 2. místě).

Nový komunální traktor zlepší čistotu ulic
Koncem srpna jsme zažili před ÚMČ malou slávu: zástupci ﬁrmy Pekass nám přivezli objednaný komunální malotraktor, který – jak doufáme
– výrazně zlepší údržbu naší městské části. Zatím k němu máme zametací kartáč a nádrž na vodu na kropení, během září přibude ještě příkopová
sekačka, valník a vybavení na zimní údržbu (radlice a sypač). Zařízení jsme pořídili na leasing.

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
Pozemek dávejte na ÚMČ Praha – Slivenec do
30. září 2008.
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Výstavba ve Slivenci

Oprava ulice Ke Smíchovu míří do finiše
V ulici Ke Smíchovu je již dokončena oprava chodníků a od počátku září
se intenzivně pracuje na opravě povrchu ulice. V současné době se odtěžuje
materiál z celé vozovky tak, aby bylo možné udělat nový kufr komunikace,
na nějž přijde nový asfaltový koberec o tloušťce 10 cm. Jde jen o provizorní
povrch, ale kvůli autobusům bylo nutné udělat opravu důkladnější, než se
původně počítalo. Povrch komunikace bude dokončen v polovině října, pak

se bude dělat revize kanalizace (minimálně týden) a posléze musí proběhnout
kompletní kolaudační řízení (na ně je měsíční lhůta). Teprve pak (tedy reálně
vzato v listopadu) bude možné dle informací kompetentních orgánů pustit na
komunikaci autobusy a zároveň se pak budou moci občané připojovat na
nový kanalizační řad. Akci realizuje Hlavní město Praha, odbor městského
investora.
Pla

Pozemková úprava Slivenec
U pozemkové úpravy Slivenec, která zahrnuje území mezi budovaným
okruhem a rozvodnou, už došlo k zápisu nových pozemků do katastru
nemovitostí. Na podzim zde začne budování lokálního biocentra na ploše
cca 2,5 ha. Bude zde vysazeno 28 000 nových stromů, hlavně dub, buk,
habr, lípa a javor. Začne se též vytyčovat nová komunikace pro pěší, cyklisty a zemědělce, která zlepší spojení s katastrem Radotína.
Pozemkové úpravy se provádějí s cílem vyjasnit v daném území majetkové vztahy, scelit pozemky tak, aby každý vlastník měl pozemky pokud

možno u sebe (ne vždy se to ovšem daří) a umožnit každému vlastníkovi
přístup k jeho pozemkům.
Kromě pozemkové úpravy Slivenec v současné době probíhá ještě
komplexní pozemková úprava Lochkov, která do našeho katastru malou
částí také zasahuje (na jihu sliveneckého katastru). Pozemkové úpravy
ﬁnancuje Ministerstvo zemědělství, v našem případě se na nich ale ﬁnančně podílí hlavně Ředitelství silnic a dálnic a dělají se v souvislosti s
výstavbou Pražského okruhu.
Pla

Situace pro chodce se zlepšuje
Ve Slivenci přibyly dva nové chodníky. Jeden byl vybudován na velmi
frekventované ulici K Lochkovu mezi ulicemi Na Křenkově a K Homolce,
kde si občané z okolí velmi často a oprávněně stěžovali na nebezpečnou situaci, kdy na východní straně komunikace najednou kus chodníku chyběl. Vedle něj vzniká zákoutí s lavičkou a zelení. Pevně doufáme,
že zůstane i přes blízkost tří restaurací v kulturním stavu.
Druhý chodník, který se teprve staví, bude navazovat přechodem na

stávající chodník v ulici K Homolce pod napojením ulice Do Chuchle. Ulice bude i nadále jednosměrná, ale v opačném směru (tj. vjezd do ní bude
zespodu, výjezd na křižovatce s ulicí K Lochkovu). Zároveň dojde k celkovému zklidnění ulice K Homolce tím, že se výrazně zúží vjezd do této
ulice. Celá tato akce je ﬁnancována z prostředků TSK, naší městské části a
majitelů okolních domů.

Ing. Miroslava Staňková

Výstavba okruhu a zaslepení ulice K Cikánce
Výstavba silničního okruhu kolem Slivence velmi rychle pokračuje a začíná se již rýsovat tvar budoucí lochkovské křižovatky jihozápadně od Habeše. V souvislosti s výstavbou došlo k trvalému
uzavření výjezdu z ulice K Cikánce na ulici Pod Lochkovem. Ulice
bude od nynějška slepá, což bylo plánováno již od počátku výstavby okruhu. Dojde tím k výraznému zklidnění celé oblasti Habeše,

Uzavírka ulic
V rámci stavby „TV Velká Chuchle – Serpentina - kanalizace v ul.
Na Hvězdárně“ došlo koncem srpna k uzavírce ulice Na Hvězdárně ve Velké Chuchli.
Uzavírka bude probíhat ve dvou fázích:
I. fáze v úseku Starochuchelská – Nad závodištěm v termínu od
21. srpna do 22. září 2008.
II. fáze v úseku Nad závodištěm – Nad Libří od 23. září do 30.
října 2008.
Pro osobní automobily je objízdná trasa vedena obousměrně:
Na Hvězdárně – chatová osada „Lahovská“ – staveništní komunikace – K Lochkovu – K Homolce – V Dolích – Starochuchelská,
proto lze v těchto dnech zaznamenat ve Slivenci zvýšený dopravní
ruch. Pro nákladní automobily (především pro staveništní dopravu z výstavby společnosti Finep) byla stanovena objízdná trasa
přes staveništní komunikaci jižně od Habeše. Nezávisle na této
akci však došlo k uzavírce výjezdu z této komunikace na ulici Pod
Lochkovem, aniž by byly obě uzavírky zkoordinovány. Proto nyní
jezdí nákladní automobily přes staveniště okruhu. Objízdná trasa je
nyní již vyznačena. V žádném případě by neměla nákladní doprava
Finepu jezdit přes Slivenec.
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po kterém místní obyvatelé dlouho volali. Prosíme obyvatele naší
městské části, aby na konec ulice K Cikánce zbytečně nejezdili, na
okruh se tam již opravdu nedostanou.
Dále upozorňujeme řidiče, kteří pojedou směrem od Lochkova na
Pražský okruh, že v úrovni bývalé odbočky k Cikánce je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a tudíž není možno odbočit směrem
na Barrandov a do Slivence. Je to velmi nepříjemné, protože nejbližší sjezd je až na Řeporyje a Ořech. Uzavírka je oﬁciálně plánována
až do konce roku, konsorcium ﬁrem stavějících okruh se ale pokusí
termín uzavírky zkrátit. Do té doby se z Radotína dostanete do Slivence jen přes Lochkov. V opačném směru, tedy od Barrandova na
Radotín, je komunikace průjezdná.
Ekodukt přes okruh se zatím nezačal stavět, ale měl by být hotov
k datu dokončení celé stavby 514.
Pla

Výstavba a životní prostředí
Psi v naší městské části
V letošním roce je v naší městské části zaregistrováno 493 přihlášených psů. Každý majitel psa by měl zvážit, zda má odpovídající podmínky
a čas věnovat se chovu zvířete, protože se rozmáhá negativní jev, kterým
je volné a zcela nekontrolované pobíhání psů. Tato zvířata nejen ohrožují
občany přímo (riziko pokousání), ale ohrožují i bezpečnost řidičů tím, že
vbíhají pod kola jedoucích aut.
Každého psa staršího tří měsíců je třeba přihlásit na ÚMČ, vyplnit formulář a vyzvednout si známku. Jakoukoli další změnu jako změnu bydliště, úhyn nebo pořízení nového pejska je opět potřeba nahlásit. Formulář o
přihlášení a odhlášení si můžete stáhnout z našich internetových stránek.
Placení poplatků je možné řešit převodem na náš účet nebo v hotovosti.
Mimochodem - víte, co hrozí majiteli, jestliže majitel nenechá psa čipovat či tetovat a nebude platit poplatky? Takovému majiteli psa hrozí od
strážníka pokuta až tisíc korun a ve správním řízení je pokuta až 30 tisíc.
Jestliže máte jakýkoli dotaz ohledně výše poplatku, registrace vašeho
psa apod., rádi Vám telefonicky i osobně odpovíme.

Černé skládky

hl. m. Prahy intenzivně likvidovat, zdá se, že jich nijak neubývá, ba právě
naopak.
Poblíž parkovišť u silnice a v údolí Vrutice je již vše při starém, i když
úklid téměř „do čista“ proběhl v květnu 2008. Také na odbočce z ulice
K Austisu u rozvodny je veliká hromada nepořádku. Nově jsme nalezli
černou skládku v Holyni vedle cesty U Vápenice. Některý z podnikatelů
si odbočku z ulice K Cikánce ke staveništi nového mostu popletl se sběrným dvorem a navozil tam hromadu starých pneumatik.
Na podzim se již téměř tradičné na okolních polích a ve strouhách
objevují hromady spadaných jablek, posekané trávy a suchých větví.
Prosím, zamyslete se, zda se Vám takové okolí vašeho domu líbí a objednejte si svůj biokompostejner, odvezte bioodpad do sběrného dvora
v Radotíně nebo využijte přistavení velkoobjemového kontejneru v obci.

Úklid obce
O úklid obce se intenzivně stará pan Buriánek. Vyváží koše, seká trávu
a má na starosti běžnou údržbu. Často uklízí i pozemky, které nejsou v
majetku obce. Proto budeme rádi, když budete udržovat i nadále kousek
trávníku před Vaším pozemkem.

Ing. Miroslava Staňková

I když se naše MČ snaží černé skládky ve spolupráci s Magistrátem

Oprava rybníka stále pokračuje
Každý, kdo byť i jen občas projde centrem Slivence, si nepochybně všiml změn, které náš stále bezejmenný rybník
v posledních týdnech prodělal. Jižní a východní zeď, které byly obě v havarijním stavu, už jsou nově zpevněny a obloženy lomovým kamenem. Nyní se budují gabionové patky
na severní a západní straně. Za nimi bude vybudována měl-

Plán přistavování kontejnerů
na bioodpad - podzim 2008
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených místech:
So 27. 9. 2008 od 9.00 do 12.00 hod.
- Holyně na konečné 248 u kontejnerů na tříděný odpad
- na křižovatce K Cikánce – U Svahu
- ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný odpad
St 29. 10. 2008 od 14.00 do min. 17.00 hod.
- Holyně na konečné 248 u kontejnerů na tříděný odpad
Pá 31.10. 2008 od 14.00 do min. 17.00 hod.
- na křižovatce K Cikánce – U Svahu
Po 3. 11. 2008 od 14.00 do min. 17.00 hod.
- ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný odpad
Kontejnery jsou určeny především na odpad ze zahrad – listí, trávu, neznečistěnou zeminu, bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků a menší větve. Štěpkovač není možno zajistit. Po
celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejnerů, četnost návozů a čistotu bioodpadu.
kovodní část rybníka s vysázenými rostlinami. Téměř hotov je
požerák, který byl předtím také v naprosto havarijním stavu.
Práce na opravě se díky nutnosti nově vyzdít obě zdi protáhnou až do října, ale zato bude celý rybník opraven pořádně
a kvalitně. Celou akci zajišťuje a ﬁnancuje Hlavní město Praha,
odbor ochrany prostředí.
Pla

Vysloužilé elektrospotřebiče a co s nimi
Od srpna je možné odevzdávat nepotřebné drobné elektrospotřebiče do
speciálního tmavě zeleného kontejneru umístěného na chodbě úřadu naší
městské části. Mezi elektrospotřebiče se řadí všechna zařízení, která fungují
na elektrický proud nebo na baterie. Do kontejneru můžete odkládat drobnější
spotřebiče, které obvykle končí v běžné popelnici a z ní se pak dostávají na
skládku či do spalovny. Patří sem například notebook, myš, klávesnice, tiskárna, mobil, kalkulačka, GPS, webová kamera, CD mechanika, graﬁcká karta,
tlakoměr, teploměr (elektrický, nikdy ne rtuťový!!!), rádio, videokamera, toustovač, vysoušeč vlasů, holicí strojek, vrtačka, elektrická hračka, fotoaparát apod.

Do zmíněného kontejneru se nesmí dávat zářivky, televizory, monitory,
autobaterie (to vše patří do nebezpečného odpadu a vyžaduje speciální
recyklační technologie), ani obyčejné žárovky. Velké spotřebiče (pračky,
počítače atd.) je možné odvézt přímo do sběrného dvora v Radotíně.
Vysloužilé elektrospotřebiče nově nesmějí končit v popelnici, ale mají
být sbírány odděleně. Co je elektrospotřebič, poznáte u nových přístrojů
symbolem přeškrtnuté popelnice, u starších přístrojů použijte svůj zdravý
rozum. Na tento oddělený sběr od srpna 2005 přispívají všichni zákazníci už při nákupu nového přístroje.
Pla
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Dopravní průzkum

Vyhodnocení ankety
„Dopravní průzkum pro obyvatele Slivence“
V anketě, kterou připravili členové Komise dopravy a životního
prostředí, odpovědělo celkem 78 občanů Slivence. Někteří ale
neodpověděli na všechny otázky, jiní zase uvedli více odpovědí
na jednu otázku, proto se v níže uvedeném přehledu počet získaných odpovědí na jednotlivé otázky liší. Velmi si vážíme toho,
že mnozí z Vás nelitovali času a připsali své názory na řešení
dopravní situace ve Slivenci, a jsme rádi, že jste se většinou
i podepsali (to svědčí o důvěře) a uvedli bydliště - to je pro nás důležité z praktických důvodů, protože jsme tak mohli snáze určit,
jak vnímáte dopravní situaci v jednotlivých lokalitách Slivence.
Nejvíc se bydliště projevuje u otázky hluku z ulice K Barrandovu
– někomu nevadí (většinou lidem, kteří bydlí od ulice dál), mnoha
lidem vadí zásadně (většinou celkem logicky těm, kdo bydlí blízko). Mnoho lidí se právě k této otázce vůbec nevyjádřilo.
Vyhodnocení
1. Počet vozidel projíždějících Slivencem
Nevadí, je to součást života obce
16 odpovědí
Vadí, ale nijak zásadně
34 odpovědí
Zásadně vadí a uvítali by rázné kroky k omezení
26 odpovědí
Lidé, kteří berou počet vozidel jako součást života obce, jsou většinou vůči hluku z aut výrazně tolerantnější i v jiných odpovědích.
Z některých kladných odpovědí zaznívá spíše rezignace (co se s
tím dá dělat, je to nutné zlo civilizace…). Většině lidí auta sice vadí,
ale nijak zásadně, což odráží fakt, že na pražské poměry je u nás
relativně klidné bydlení. Obyvatelé, kterým počet vozidel „zásadně
vadí“, doporučují retardéry (nejčastěji v podobě zvýšené vozovky
– stavebního prahu), tabule upozorňující na překročení rychlosti, zúžení komunikací, šikany, zákaz průjezdu obcí nebo její určitou částí
(např. Habeší, ulicí K Cikánce), snížení rychlosti na 30 km/hod., zvětšení rozsahu obytných zón apod.
2. Možnost zjednosměrnění vedlejších komunikací
Nevadí
34 odpovědí
Vadí
29 odpovědí
Jiný názor
14 odpovědí
Poměrně vyrovnaný je počet odpovědí pro a proti zjednosměrnění. Jednosměrky považují někteří za „velkou hloupost, která nepřinese efekt“. Lidé „s jiným názorem“ nejčastěji uváděli, že by jim
nevadily jednosměrky jen v některých úzkých ulicích, vedlejších ulicích a podobně. Nejčastěji je zmíněna ulice K Cikánce, lokalita Habeše, ale i hlavní ulice Ke Smíchovu mezi drogerií a kostelem (kromě
MHD) a ulice K Holyni (s výjimkou MHD).
3. Rychlost projíždějících vozidel
40 km/hod. je dostatečné omezení
52 odpovědí
Uvítal(a) bych zvýšit rychlost na 50 km/hod.
9 odpovědí
Uvítal(a) bych rychlost ve vybraných úsecích snížit
18 odpovědí
Z odpovědí je zřejmé, že většině občanů vyhovuje omezení rychlosti vozidel na 40 km/hod. Mnozí k tomu ale neopomněli připsat
dodatek „kdyby se ovšem dodržovalo“. V komentářích byl velmi
častý požadavek na měření rychlosti ze strany policie. Některým
lidem vyhovuje v zásadě rychlost 40 km/hod, ale v některých úsecích by ji chtěli snížit na 30 km/hod (většinou ve vedlejších ulicích,
jmenovitě zmíněny ul. K Váze, K Cikánce, ale také K Lochkovu či
ve středu obce), výjimečně i na 20 km/hod. (ve vedlejších ulicích, v
obytných zónách) či osazení úzkých ulic značkou Obytná zóna.
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4. Hluk z ulice K Barrandovu
Příliš nevadí, je to součást života obce
13 odpovědí
Vadí, ale ne zásadně
27 odpovědí
Zásadně vadí
29 odpovědí
Na tuto otázku hodně lidí neodpovědělo, hlavně těch, kteří
bydlí na vzdálenějším konci obce, nebo napsalo, že to nemohou
posoudit. Z těch, komu hluk „zásadně vadí“, by 27 lidí uvítalo
protihlukovou zeď a 2 lidé by spíše upřednostnili výsadbu zeleně.
Objevil se i povzdech, že na zeď stejně nebudou peníze. Měla by
se měřit intenzita hluku i zplodiny, které se z komunikace šíří na
obec.
5. Zvýšené prahy, retardéry a bloky na komunikacích omezující
rychlou jízdu
Vadí
23 odpovědí
Nevadí, aspoň se sníží rychlost vozidel
19 odpovědí
Nevadí, uvítal(a) bych větší počet a více omezení rychlosti 17 odpovědí
Nevadí, ale chtěl(a) bych jiný typ retardérů či jinak snížit rychlost
23 odpovědí
Důvody, pro které některým řidičům vadí prahy, se stále opakují:
způsobují hluk, ničí se auta, pro řidiče jsou nepříjemné, vyšší spotřeba paliva, vyšší exhalace…
Větší počet prahů a dalších omezení rychlosti by uvítali někteří
respondenti na Habeši (na Frančíkové), v ulici K Lochkovu, K
Holyni u Návětrné, K Cikánce, K Homolce, Za Farou….
Mnoha lidem prahy nevadí, ale uvítali by jiný typ – v naprosté většině stavební prahy (zvýšenou vozovku). Občas se
objevuje i názor, že prahy nevadí, „ale dva prahy u jednoho
přechodu je opravdu trochu moc“.

Z vyjádřených názorů:
„Doporučuji dostavět kanalizaci a plyn, zřídit obytné zóny
v ulicích, opravit komunikace. Znám odpověď – nejsou finance.“
„Rychlost v obci je myslím optimální. Ale: kdyby se dodržovala. Když takto jedu, velká část řidičů mi „jede na kufru“.
…zkušenost z místa, kde bydlím, je často děsivá (kvílení brzd
a mnoho bouraček za posledních 10 let). Při vyšetřování havárií se vždy policisté divili, že se tu tak jezdí, a to i přesto,
že řidiči z jednoho směru v danou chvíli viděli policejní auto.“
(autor bydlí v ulici K Lochkovu).
„Retardéry jsou k ničemu, akorát obtěžují obyvatele v jejich
blízkosti,“ píše autor z ulice Ke Smíchovu.
„Hluk z ulice K Barrandovu je velice obtěžující a velmi zhoršuje životní prostředí v obci Slivenec.“ (autor bydlí v ul. K Holyni)
„Doporučuji zrušit prahy s výjimkou jednoho (!) u školy, zrušit
nevhodný přechod u obchodu s potravinami v zatáčce, posunout jej směrem k Praze.“
„Na dolní konec ulice Višňovka doporučuji dát značku „Průjezd zakázán“ či „Dopravní obsluze vjezd povolen“, nebo úsek
od hřbitova zjednosměrnit směrem dolů, aby se zabránilo průjezdu aut z Chuchle.“ (autor bydlí ve Višňovce)
„V ulici K Barrandovu doporučuji osazení pásu stromů pro
snížení hlučnosti i prašnosti.“ (autor bydlí v Tyrkysové)
„Na výjezdu z ulice Pod Rybníkem na ulici K Lochkovu doporučuji umístit zrcadlo.“

Dopravní průzkum
„Uvítal bych snížení rychlosti na 30 km/hod. v celé obci (řidiči
sjíždí z ucpané dálnice a vrací se zpět).“
„Uvítal bych 30 km/hod. od úřadu až po křižovatku do Chuchle,
event. instalovat retardéry a přechod pro chodce v zatáčce u restaurace Pyramida.“ (autor bydlí v ul. Od Rozcestí)
„Je třeba udělat jednosměrnou ulici K Cikánce od ul. K Lochkovu
po ulici K Váze. U aut důsledně dodržovat tonáž dle značení.“ (autor bydlí K Cikánce)
„Uvítal bych snížení rychlosti na 20 km/hod. místo prahů u školy
a na přechodech. Prahy jsou při snížení rychlosti zbytečné. Doporučuji označit ulici Višňovka pod hřbitovem značkou Slepá ulice.“
(autor bydlí ve Višňovce)
„Prahů je na krátkém úseku za sebou moc. Je třeba změnit typ
retardérů na zvýšené asfaltové pásy jako např. před Radotínem od
Lochkova.“
„Zjednosměrnění je jediné řešení k změně dopravní situace a rozložení jejího nárůstu. (K omezení rychlosti) využijte všech prostředků (ﬁgury, měřiče, kamery, cedule apod.).“
„Obec obehnaná zdí se nám nelíbí, počet vozidel na ulici K Barrandovu by se měl dostavbou obchvatu snížit. Uvítal bych občasné
měření rychlosti aut přijíždějících od Lochkova nebo retardér v zatáčce u zahradnictví.“ (autor bydlí v ul. K Lochkovu)
„Dodržovat předpisy – značky, dokončit obchvat, vychovat řidiče.“
„Navrhuji zakázat průjezd oblastí Habeše z důvodu zkracování
cesty. Retardéry mi vadí – způsobují hluk, ničí se vozidla, někteří
řidiči před retardérem zrychlují a ten „přeletí“. Uvítal bych umístění
radaru ukazujícího rychlost, v křižovatkách odstranit křoviny, event.
vysokou trávu, zpoplatnit pravidelné parkování na vozovkách, čímž
se navýší průjezdnost. Proč auta neparkují na svých dvorech?“
„Uvítal bych snížení rychlosti na 30 km v ulici K Váze, protože
jde o úzkou ulici bez chodníku. Retardéry by byly vhodné i v ulici
K Váze. Je třeba důsledná kontrola dodržování stanovené rychlosti.“ (autor bydlí K Váze)
„Uvítali bychom jednosměrky plynule nenavazující (viz Karlín, Vinohrady,…). Při šířce komunikací je to nutnost.“ (autoři bydlí Na
Čisté)
„Hluk z ulice K Barrandovu je nepříjemný, hlavně v letních měsících je to o nervy. Snížení počtu vozidel se dočkáme asi po otevření
obchvatu.“ (autorka bydlí K Cikánce)
„Doporučuji omezit rychlost na vedlejších komunikacích bez
chodníků jakýmkoli způsobem – např. v ulici K Váze.“ (autor bydlí
K Váze)
„Uvítala bych zeď/bariéru už od křížení s okruhem. Je třeba dokonaleji řešit odhlučnění okruhu (budoucí stěna končí příliš brzy).“
(autorka bydlí v ul. Ke Smíchovu)
„Uvítal bych zvýšení rychlosti na 50 km/hod. na hlavních komunikacích a snížení na 20 – 30 km/hod. na vedlejších komunikacích.“
„Uvítal bych snížení rychlosti na 30 km/hod v co největším rozsahu.“
„Počet vozidel mi zásadně vadí, doporučuji stavební úpravy vozovek (zpomalovací prahy), zúžení komunikací, šikany, dopravní
značení (Obytné zóny).“ (autor bydlí K Homolce)
„Zjednosměrnění komunikací je nesmysl, zvýší se průjezd v rámci celé ulice. Je třeba naučit „přistěhovalce“ ohleduplnosti. Doporučuji ponechat pro jeden autobus zastávku ve směru do Prahy na
ulici K Barrandovu. Je zdlouhavé docházet do zastávky Opálová.“
„Uvítal bych opravu všech komunikací, aby se dalo jezdit 50
km/hod..“
„Retardéry mi vadí, protože se ničí vozidla, ale bohužel jsou
nutné (kázeň řidičů). Omezení na 40 km/hod. je dostatečné, ale

kdyby se dodržovalo. Stačilo by nepravidelné měření radarem
policií. Rychle se to dostane do povědomí projíždějících řidičů.“
(autor bydlí v Dominínské)
„Nejsou zde žádné kontroly dodržování rychlosti a vjezdu nákladních aut nad 6 tun! Jejich počet je značný!“
„V obci by mělo platit pravidlo pravé ruky a máte sníženou rychlost 40 km/hod.“
„Pro zlepšení situace je potřeba opravit silnice a zbudovat pořádné chodníky.“
„Je třeba důrazně požadovat vybudování protihlukové zdi a
opakované měření hluku. V některých ulicích je třeba ještě více
omezit rychlost (20 km, 30 km). Šikany, zděné retardéry, inteligentní retardéry – to vše je řešení, na kterém se musí okamžitě
pracovat. Postrádáme jasnou vizi, koncepci dopravní politiky.“
(autoři bydlí K Váze)
„Přes slivenecké prahy se dá jet rychle. Ideální jsou zvýšené
nájezdové dráhy jako mají v Lochkově.“
„Šikany nepomáhají, viz ulice Za Farou – nikdo je neudržuje a
zvětšují nepořádek.“
„Je potřeba sledovat hlučnost vozidel, zejména výfuky a „hudební produkce“.
„Obávám se nárůstu počtu vozidel v souvislosti s výstavbou.
Pokud nebude možné jiné řešení, bude potřeba je aspoň zpomalit
retardéry, uvažovat o semaforu na křižovatce ulic K Holyni a Ke
Smíchovu, namalovat přechod u autobusové zastávky na křižovatce Opálová a Ke Smíchovu. Protihlukovou stěnu podél ulice K
Barrandovu bych v zásadě uvítala, pokud přinese opravdu výrazné snížení hluku, vizuálně ovšem situaci zhorší.“ (autorka bydlí v
Opálové)
„Omezení rychlosti na 40 km/hod. je dostatečné, pokud se bude
řidiči dodržovat a dopravní policií kontrolovat. Hluk z komunikace
K Barrandovu je jedním ze dvou hlavních problémů obce a musí
být řešen neprodleně, protože má zásadně negativní vliv na kvalitu
života v obci! S ohledem na intenzitu (kamionové) dopravy a blízkost komunikace musí být hygienické normy nutně překročeny…
Navrhuji nové protihlukové měření, které bude ﬁnancované obcí a
bude dlouhodobé. Dále navrhuji spojit síly s občany Barrandova,
kteří se již rozhodli postupovat cestou žaloby, která podle mého
názoru a precedentu z centra (magistrála) bude úspěšná.“ (autor
bydlí Za Fořtem)
„Bydlím v ulici K Váze. Auta zde jezdí hodně rychle a některá
bezohledně, ulice je úzká a není se někdy kam uhnout. Zatím tu
srážejí občas jen psy, kdy dojde na lidi, je jen otázkou času. Úprava ulice při budování kanalizace je ve hvězdách, silnice slouží jako
zkratka do Habeše a je hodně frekventovaná. Pro některé jedince
slouží i jako závodní trať. Postavte sem městskou policii s radarem, dokud ještě může vybírat pokuty, a vyděláte aspoň na část
kanalizace.“

Závěr
Děkujeme všem aktivním občanům, kteří nám poslali vyplněný
anketní lístek. Budeme se vašimi náměty opravdu vážně zabývat,
byť zdaleka ne všechny budeme moci splnit - jednak z důvodů
ﬁnančních (mnohé z návrhů jsou realizovatelné až po výstavbě
kanalizace, v rámci úprav deﬁnitivních povrchů komunikací), ale i
proto, že jsou často protichůdné. Nicméně využijeme vše, co se
využít dá. Mimo jiné jsme výsledky této ankety poslali na obvodní
ředitelství Městské policie, protože se ukazuje, že mnoho občanů
obtěžuje nadměrně rychlá jízda mnohých řidičů a postrádá důsledné vymáhání 40 km rychlosti i kontroly vjezdu nákladních vozidel jen pro účely dopravní obsluhy.
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Škola, školka

Co nového přinese školní rok 2008/2009?
Pod vedením nové ředitelky školy PhDr. Romany Lisnerové se
všichni zaměstnanci školy velice pečlivě připravovali na zahájení
nového školního roku.
Celý vzdělávací proces chceme v naší škole postupně stavět
na čtyřech pilířích: Cizí jazyky, Informační a komunikační technologie, Zdravý život ve škole (Zdravá škola), Environmentální
výchova (Ekoškola).
Jako téma tohoto roku jsme zvolili Olympismus – fair play. Toto
téma bude prolínat celým vzděláváním ve všech ročnících a také
veškerou mimovýukovou činností školy.
Učitelé samotní se pak chtějí tento rok soustředit především na
postupnou proměnu systému hodnocení žáků, které by mělo být
kromě vědomostí zaměřeno také na posuzování tzv. životních dovedností žáků, tedy na schopnost řešit běžné zátěžové situace,
vhodným způsobem komunikovat, spolupracovat se spolužáky
apod. Na rozvíjení těchto dovedností, bez nichž se žáci jen ztěží
obejdou v dalším studijním, osobním i pracovním životě, bude zaměřeno i celé vzdělávání v naší školy. Do výuky bude nenásilnou
formou začleňována práce ve skupinách, žáci se budou učit hodnotit vlastní výkon a při práci využívat informační a komunikační
technologie.
Jak hodláme naplňovat čtyři pilíře a co nabízí naše škola
žákům?
Cizí jazyky
● povinnou výuku prvního cizího jazyka (angličtiny) již od prvního
ročníku
● povinnou výuku druhého cizího jazyka (němčiny) od šestého
ročníku
Jsme si vědomi, že ne všichni žáci mohou zvládat oba jazyky na

vynikající úrovni, proto bude výuka těchto předmětů maximálně
přizpůsobena individuálním potřebám a možnostem jednotlivých
žáků.
Informační a komunikační technologie
● nově vybavenou počítačovou učebnu s novými počítači,
● výuka pro žáky 2. stupně na téma – Práce s digitálními technologiemi,
● využívání počítačové učebny i v ostatních vyučovacích předmětech
Zdravý život ve škole, environmentální výchova
Podmínky, v nichž se naše škola nachází, jsme v rámci pedagogického sboru vyhodnotili jako podnětné pro zařazování Environmentální výchovy přímo do výuky – jde o ochranu a poznávání
přírody. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že budeme postupně usilovat o získání titulů Ekoškola a Zdravá škola. Podrobněji o těchto
projektech budeme informovat v dalších číslech Mramoru.
Naše základní škola poskytuje i prostory k realizaci uměleckých aktivit
pro žáky – působí zde některé obory Základní umělecké školy Na Popelce, které žákům poskytují kvalitní umělecké vzdělání podle jejich zájmu.
Při škole bude fungovat také řada kroužků pro naše žáky, jde
zejména o šachový kroužek, kroužek modulové železnice, zdravotnický kroužek, kroužek informatiky, konverzace v anglickém
jazyce a míčové hry.
Prostory školy se rovněž pronajímají, a to především ve večerních hodinách. V letošním roce budou opět probíhat kursy jógy,
cvičení pro rodiče s dětmi a další.
Nejbližší akcí pro veřejnost bude Vánoční jarmark, který se
uskuteční v prostorách základní školy 12. 12. 2008.

Zpracovala: Romana Lisnerová

Opravy ve škole a školce

V srpnu byla dokončena oprava střechy
školky. Byly vyměněny shnilé trámy, provedena nová tašková krytina, opravena místa, kde
zatékalo. Střecha má nové oplechování a hromosvod.
V srpnu byla zahájena dostavba prvního učebního pavilonu základní školy. V nové přístavbě bude umístěno sociální zařízení pro žáky a učitele v 1. podlaží a další místnosti.
Celá budova bude po dokončení odpovídat současným hygienickým požadavkům. Hrubá
stavba je již téměř dokončena, celkové dokončení je naplánováno do půlky listopadu.
Kvůli této akci je dočasně uzavřen hlavní vstup do pavilonů 2. stupně a omezen provoz
prvního pavilonu.
sta

Mateřská škola

Naše školička je plně obsazena dětmi ve věku 3
– 6 let. Pro letošní rok se budeme snažit zajistit výuku angličtiny, ﬂétničky,
keramický kroužek a každý měsíc se budeme těšit na pohádku, kterou nám
přiveze divadelní společnost. Učitelky v mateřské škole budou pracovat

podle ŠVP s názvem „ Dívej se, kolik krásy je na světě a chraň ji.“ Roční
plán je rozpracován do měsíčních a poté týdenních plánů. Tyto plány jsou
přizpůsobovány dle věku dětí.
Program pro děti i učitelky je náročný, ale věříme, že školní rok bude probíhat
tak, aby byla spokojenost jak na straně dětí, tak i rodičů.
Eva Vejvodová

Personální obsazení školy v roce 2008 - 2009
Ředitelka: PhDr. Romana Lisnerová
Zástupce ředitelky: PhDr. Alexandros Charalambidis
Hospodářka: Dagmar Paulová paulova.zsslivenec@seznam.cz
Výchovný poradce: Ing. Jana Majorová majorova.zsslivenec@seznam.
cz
Metodik ICT: Mgr. Miroslav Krist krist.zsslivenec@seznam.cz
Třídní učitelé :
1. třída Mgr. Miroslav Krist krist.zsslivenec@seznam.cz
2. třída Mgr. Petra Svobodová svobodova.zsslivenec@seznam.cz
3. třída Irena Liscová liscova.zsslivenec@seznam.cz
4. třída Mgr. Markéta Čížková cizkova.zsslivenec@seznam.cz
5.Jóga
třída Ing. Jana Majorová majorova.zsslivenec@seznam.cz
6. třída Ing. Dagmar Zikmundová zikmundova.zsslivenec@seznam.cz
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7. třída Eva Hanáková hanakova.zsslivenec@seznam.cz
8. třída Mgr. Martina Nezbedová nezbedova.zsslivenec@seznam.cz
9. třída Renáta Sakmarová sakmarova.zsslivenec@seznam.cz
Netřídní učitelé: Mgr. Stanislav Petrus petrus.zsslivenec@seznam.cz
Tatjana Mitrovičová mitrovicova.zsslivenec@seznam.cz
Mgr. Jaroslava Plačková plackova.zsslivenec@seznam.cz
Školní družina: Petra Siganová siganova.zsslivenec@seznam.cz
Jana Krbcová krbcova.zsslivenec@seznam.cz
Školník: Bohumil Karban karban.zsslivenec@seznam.cz
Školní jídelna: Drahomíra Garbaczewská garbaczewska.zsslivenec@
seznam.cz
Mateřská
Aerobic sškola:
JardouEva Vejvodová - vedoucí učitelka vejvodova.zsslivenec@seznam.cz

Úřad městské části, společnost

Kniha o Slivenci a Holyni
Dagmar Broncová a kolektiv
V příštím roce vyjde první vázaná publikace o naší městské části. Je dalším svazkem oblíbené
edice nakladatelství a vydavatelství MILPO MEDIA s.r.o., jež se výstižně jmenuje Knihy o Praze.
Čtenáři v tomto svazku najdou nejen poutavé vyprávění o historii Slivence a Holyně a o proslulém sliveneckém mramoru, ale také zajímavé informace z oblasti kulturního, společenského a
sportovního dění a o přírodních památkách.
Vázaná kniha formátu A4 bude mít přibližně 150 stran a mnoho ilustrací včetně starých pohledů na obec i současných fotograﬁí.
Prosíme proto pamětníky a obyvatele Slivence a Holyně, aby se přidali k autorskému
kolektivu, přispěli do knihy svými vzpomínkami a pomohli vytvořit unikátní dílo. Velmi uvítáme, když nám zapůjčíte dobové fotograﬁe ze svých soukromých alb nebo nejrůznější
dokumenty, které přiblíží zdejší život v minulém i předminulém století. Vše v pořádku vrátíme.
S dotazy se prosíme obracejte na místostarostku pro kulturu, paní Lenku Kudlákovou (mob.
736 621 893) nebo na editorku knihy, Dagmar Broncovou (e-mail: broncova@milpo.cz, tel. 271
731 108, mob. 602 297 797).

Holyně bude mít novou ulici

Předběžný návrh obálky

Rada Hlavního města Prahy schválila název nové ulice v Holyni: ulice vedoucí k nově rekonstruovanému Rohlovskému mlýnu ponese
název Rohlovská. Jde o odbočku doprava z ulice Za Knotkem při cestě k nádraží.

Úřad MČ nabízí:
Orientační čísla
Magistrát hlavního města Prahy v naší městské části přidělil rodinným domům ve Slivenci i v Holyni orientační čísla. O tom Vás informujeme pravidelně v každém vydání Mramoru.
Pokud jsou v obci čísla orientační přidělena, je Vaší povinností si
ceduli s číslem umístit vedle čísla popisného (nebo třeba na plot).
Většina obyvatel Slivence a Holyně si už své orientační číslo vyzvedla, ale stále ještě nám nějaká zbývají. Přijďte si je vyzvednout na úřad
do podatelny, máme otevřeno každý den!
Pozor - týká se to pouze stávajících rodinných domů ve Slivenci a v
Holyni a domů, které byly zkolaudované do konce pololetí roku 2007.

Pohlednice
Pohlednice s leteckými snímky Slivence a Holyně si můžete zakoupit v podatelně úřadu MČ Praha - Slivenec také každý den, a to
za cenu 5,- Kč za 1 ks.

Cyklomapy
Cyklomapy „Praha a okolí“, které pro Vás nechal vytisknout
Magistrát hl. m. Prahy, máte možnost si vyzvednout na úřadě každý
den a jsou zcela zdarma.

Pomoc pro oběti týrání
Domácí násilí se bohužel nevyhýbá žádné lokalitě, tedy ani naší městské
části. Lidé, kteří se stanou obětí domácího násilí, mají možnost obrátit se na
kvaliﬁkované odborníky z organizací, které se touto problematikou zabývají:
– Městské centrum sociálních služeb Praha, Šromova 861, 190 00 Praha 9
– Černý Most, nonstop Linka důvěry 222 580 697, www.mcssp.cz
– Bílý kruh bezpečí, U Trojice 2, 150 00 Praha 5, nonstop DONA linka
2 51 51 13 13, www.bkb.cz
– ROSA, Podolská 25, 147 00 Praha 4, krizová SOS linka 602 246 102
(9 – 18 hod.), www.rosa-os.cz
– Acorus, Legerova 20, 120 00 Praha 2, nonstop linka 283 892 772, www.acorus.cz.

Městská část Praha - Slivenec srdečně
zve na tradiční přehlídku
psích mazlíčků

afÌk

2008
KDY? V neděli 19. 10. 2008
od 14:00 do 16:00 hodin
KDE? Louka bývalého státního statku
(areál PAS) v centru Slivence
(příchod dvorem od jídelny, nebo z ulice Ke
Smíchovu)
Odměny pro závodníky všech kategorií.
Občerstvení pro doprovod zajištěno.
Podmínkou účasti je platný očkovací
průkaz. Z přehlídky jsou vyloučeny hárající
a březí feny, vstup zakázán nemocným
zvířatům. Kousaví jedinci musí mít košík
a vystavovatelé mladší 18 let musí mít
dospělý doprovod.

Těšíme se na soutěžící i nadšené diváky!!!
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Společnost
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří v měsíci červenci,
srpnu a září 2008 oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
ŘÍJEN
Paní Máří Pláničková
Paní Věra Horáková
Paní Jana Šináglová
Pan Ladislav Jirák
LISTOPAD
Paní Růžena Pitáková
Pan Karel Zavázal
PROSINEC
Paní Marie Vaitová
Pan Jiří Šíma
Pan Václav Slavík
Přejeme pevné zdraví, životní pohodu
a hodně elánu do dalších let.

Počítačový kurz
pro seniory
Vzhledem k velkému zájmu seniorů o jarní počítačový kurz pro začátečníky, plánuje MČ ve spolupráci se základní školou Slivenec počítačový kurz pro pokročilejší.
Kurz proběhne v budově školy v pěti dvouhodinových lekcích v termínech: 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. a 4. 12. 2008. Vždy od 15:30
hod. v počítačové učebně.
Vrchol večera: Ivan Hlas Trio
Příjemnou novinkou bude učebna vybavená zcela novými počítači.
Kurzovné hradí MČ za účasti sponzora. Podmínkou zápisu je trvalé
bydliště seniora v naší MČ. Zkušený lektor Mgr. Miroslav Krist je připraven individuálně pomoci i případným začátečníkům, na které se vzhledem k obsazenosti jarního kurzu nedostalo.
Obohacením lekcí bude jistě přítomnost žáků školy, kteří využijí znalostí z vyučovacích hodin výpočetní techniky k radám a konzultacím.
Zájemci se mohou hlásit u pí Růžičkové na ÚMČ.
kud

Schůzka seniorů
V pondělí 1. září se stejně jako školáci ve školách sešli po prázdninách na první schůzce senioři. Schůzka se konala v zasedací síni
úřadu městské části. Na programu bylo promítání amatérského ﬁlmu
o slavnostním otevření kaple sv. Jana Křtitele v Holyni letos v květnu.
Film se moc líbil, zvláště, když jsme na plátně poznali své známé,
sousedy, přátele. DVD s ﬁlmem je možno zapůjčit na ÚMČ a lze jej
kopírovat. Autoři budou rádi, když zůstane hezkou vzpomínkou.
Na závěr schůzky se povídalo o tom, co plánuje MČ pro seniory v nejbližší době a účastníci schůzky byli pozváni na nejbližší kulturní akce. Ohlas
vzbudil opět počítačový kurz, na který se zájemci již mohli přihlásit. kud

Obecní tvořivé divadlo
V poprázdninovém osvěženém čase se těším na všechny děti (asi
tak do věku dvanácti let), které rády vidí věci z více stran, chtějí hrát
divadlo (možná i trochu jinak), poznávat okolní svět, své kamarády a
hlavně sebe. S pomocí tvořivých her a činností se naučíme být sami
sebou i v uměle navozených situacích a okolnostech, nebo v nich být
někým nebo něčím jiným... A společně vymyslíme a uvedeme nejprve

nějaké drobné kousky a pak doplujeme až ke krásnému představení,
které bude nás všech. Hlavně se těším, že nám bude veselo a milo a
přijdeme na spoustu nových úžasných slov.
Veronika Borovková
„Obecní tvořivé divadlo“ se bude scházet každé úterý od
16:00 - 18:00 v zasedací síni ÚMČ Praha –Slivenec. Zájemci,
přijďte se podívat!
kud

VEŘEJNÉ KERAMICKÉ DÍLNIČKY
Kdo by měl zájem podílet se na vedení veřejných keramických dílniček, kontaktujte laskavě místostarostku Lenku Kudlákovou (736621893).

Vytápění kostela

Na podnět
vedení MČ
Praha – Slivenec začaly ve spolupráci s administrátorem farnosti
Zdeňkem Skalickým projektové práce na vytápění kostela Všech
svatých ve Slivenci. Celá akce bude stát asi 150 000 Kč. Z velké
části se na ceně podílí nezbytná rekonstrukce elektroinstalace,

Den otevřených dveří
na stavbě okruhu
Stejně jako loni mohou i letos zájemci ze Slivence a Holyně využít
Den otevřených dveří na stavbě Pražského okruhu k prohlídce této
unikátní stavby. Akce se uskuteční dne 18. října 2008 od 8 do 15
hodin. Sraz účastníků bude vždy v 8, 10, 12 a 14 hodin před ÚMČ
Praha – Slivenec. Loni vzbudila akce obrovský zájem veřejnosti, organizátoři museli dokonce přidávat autobusy, aby se do nich všichni
zájemci vešli. Trasa bude stejná jako loni, tj. první zastávkou bude
portál tunelu Lochkov, druhou estakáda v údolí Vltavy.
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nový rozvaděč apod. Věřící sami už na tento účel vybrali 5000
Kč a sbírka pokračuje. 20 000 Kč přislíbilo občanské sdružení
Přátelé Slivence, ﬁnanční pomoc slíbila i městská část. Připojte
se prosím i vy. Své ﬁnanční příspěvky můžete posílat na účet
farnosti 2742917001/2400.
Za příspěvky předem děkuji.
Zdeněk Skalický

Společnost

Slivenecký burčák

dokončení ze strany 1

Závěr „1. sliveneckého burčáku“ patřil Ivanu Hlasovi, Norbimu Kovácsovi a Olinu Nejezchlebovi. Báječná muzika, při které slivenecká náves „na kolena“ nepadala, ale zvedala se naopak ze židlí…. Některá kytarová sola Norbiho Kovácse brala dech. A na známé
písničky z ﬁlmu „Šakalí léta“ čekali všichni. Ivan Hlas Trio bylo odměněno bouřlivými ovacemi.
Doufejme, že se podaří ze „Sliveneckého burčáku“ udělat novou podzimní tradici a příští rok se budeme moci sejít u zrekonstruovaného
rybníka možná s rozšířenějším vinařským sortimentem, ale především s programem, který potěší malé i velké.

Lenka Kudláková
Vrchol večera:
Ivan Hlas Trio

Highway 61

Nová hřiště pro děti
Během letních prázdnin přibyla ke stávajícím dvěma dětským hřištím naší MČ - u
školy a ve Višňovce - další dvě hřiště v místech, kde po tom občané již dlouho volali.
V Habeši realizovala městská část malý herní koutek v ulici Frančíkova. Do
„parčíku“ se sakurami a lavičkami byla nainstalována dvě hopsadla pro nejmenší a
tabule určená pro exteriér. Snad alespoň tato naše snaha uspokojí stesky „Habešanů“, že se v této lokalitě děti nemohou vydovádět a není zde místo pro relaxaci.
Druhým dárkem dětem je dokončené hřiště v Holyni. Během července nainstalovaly ﬁrmy Hags a Hras na plácek k „hasičárně“ nové herní prvky. V srpnu bylo
hřiště oploceno dřevěným plůtkem tak, aby byl zamezen přístup psů a byla zajištěna bezpečnost dětí před projíždějícími automobily. Děti i jejich maminky nové hřiště
velmi ocenily a hřiště je hojně navštěvováno ve všední dny i o víkendech. Největší
zájem je o pískoviště, na které byla dokoupena ochranná plachta z PVC. Plachta
zamezuje znečištění písku kočkami a padajícím listím. Do konce měsíce října bude
zrekonstruována stávající síť, která zabrání „vysokým míčům“ v dopadu na tašky
přilehlé stodoly. Začne se také s opravou omítky hasičárny a dokončí se terénní a
„kosmetické“ úpravy celého areálu.
Na hřišti platí návštěvní řád, ze kterého vyjímám zvláště tato pravidla: Za děti na
hřišti zodpovídají rodiče, Hřiště je nutno při příchodu i odchodu zavřít, Na hřiště je
zákaz vstupu psům, Pískoviště je nutné při odchodu vždy zakrýt plachtou.
Prosíme o dodržování těchto pravidel a o šetrné zacházení s mobiliářem hřiště.
Přesné znění návštěvního řádu bude vyvěšeno na místě.
kud

Výstava v holyňské kapličce
sv. Jana Křtitele „CO?“
4. - 26. října 2008
Všichni zájemci o umění a milovníci okolí Slivence a
Barrandova jsou srdečně zváni na výstavu naší výtvarné skupiny CO?. Výstava se bude konat v holyňské
kapličce od 4. do 26. října. K vidění budou obrazy a
objekty 4 nadšených studentů umění (tj. naší umělecké
skupiny - J. Trajer, K. Samková, T. Valášková, K. Vraná), z nichž mnohé budou přímo spojeny se Slivencem
a okolím. Ještě během září nás tady můžete zahlédnout se stojany malovat v plenéru. Prostor v kapličce je sice omezený, ale bude maximálně využit, takže
můžete očekávat okolo 30 obrazů a objektů různých
rozměrů. Výstava bude slavnostně zahájena 4. října
v 15:00 vernisáží, občerstvením a dalším programem
(performance, hudba…). Dále viz www.umeleckaskupina.wz.cz
K. Vraná
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Kurz první pomoci
- Naučte se zachránit lidský život
Český Červený kříž ve spolupráci s OS Na Kraji a ZŠ Slivenec vás zvou na čtyřhodinový kurz první pomoci, který bude
přednášet lektorka ČČK Jaroslava Marková.
První pomoc patří ke všeobecným znalostem, a proto by ji
měl umět poskytnout každý.
Témat je hodně: neúrazové interní stavy - náhlé bolesti na
hrudi, cévní mozková příhoda, druhy ran a jejich ošetření, první
pomoc při zlomeninách, termická poškození organismu (popáleniny, přehřátí, omrzliny, podchlazení), otravy, hypoglykémie,
náhlé stavy dušnosti, epilepsie.
Zopakujeme si několik základních kroků z předcházejícího
kurzu, ale naučíme se i mnohé nové věci. Absolventi obdrží
certiﬁkát.
Cena kurzovného je 300 Kč. Termín kurzu: neděle 5. 10. od
14 do 18 hod (změna termínu vyhrazena) v zasedací síni ÚMČ
Praha - Slivenec. Vhodné je sportovní oblečení.
Uzávěrka přihlášek bude ve středu 1.10. Přihlaste se prosím e-mailem na: hana.morstein@seznam.cz,
nebo SMS 606 208 990
Kurz se bude konat při minimálním počtu 10 zájemců. Mor

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ ZAHRÁDKU/ZAHRADNÍ KOUTEK
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI“
Připomínáme, že uzávěrka soutěže „O nejhezčí zahrádku/zahradní koutek v naší městské části“ je 30. září 2008. Fotograﬁe s uvedením jména majitele zahrádky/zahradního koutku, adresy a data,
kdy byly snímky pořízeny, můžete do uzávěrky zaslat e-mailem na
adresu ruzickova@praha-slivenec.cz nebo je můžete doručit osobně na úřad MČ. Výsledky soutěže budou zveřejněny v Mramoru a na
webových stránkách úřadu MČ Praha-Slivenec.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Szi

Starostka MČ Praha – Slivenec
si vás dovoluje pozvat na

VYCHÁZKU DO JIHOVÝCHODNÍHO OKOLÍ
SLIVENCE.
Půjdeme po trase Slivenec - Chuchelský háj –
Růžičkova rokle – Hlubočepy – Velká Chuchle –
Homolka - Slivenec.
Celá trasa měří asi 12 km.
Dobré boty, jídlo a pití s sebou.
Sraz v sobotu 4. 10. v 10:00 v parčíku v Granátové ul.
(křižovatka Nefritová – Granátová)

Poděkování
za cvičení
Paní Hanka Morsteinová, která vedla cvičení maminek s dětmi ve škole, již nadále cvičení nepovede,
protože nastupuje po mateřské zpět do práce. V červnu se maminky rozloučily s Hankou kytičkou a
bonboniérou. Hanko, děkujeme!!

Petra Hekrlová

Občanské sdružení přátel Slivence

Hledáme hodnou paní
jakéhokoli věku, na hlídání našeho syna Juliana.
Je mu rok a půl, má veselou povahu,
rád se směje a nejraději si hraje s míčkem a autíčky.
Potřebujeme někoho na tři dny v týdnu
na cca 6 - 8 hodin denně. Pro více informací
a v případě zájmu volejte 602 189 525 nebo pište
na jana.wittman@seznam.cz.
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Je platformou pro všechny, kterým není lhostejná současnost a budoucnost naší městské části.
Hlavním cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny a dále výchova k ekologickému chování, zajišťování potřeb a pomoci občanům, pořádání sportovních akcí, tréninku a příprava na ně, pořádání kulturních a společenských akcí, výchova
ke kulturnosti, vzdělávání a osvětě, získávání prostředků k ﬁnancování a podpoře projektů sdružení, pořádání přednášek
a kurzů, dohled na zachování tradičního rázu obce s ohledem na jeho 1000letou historii.
Kontakt pro zájemce: osps@email.cz

Společnost

70 let od slavného utkání
V srpnu letošního roku uplynulo 70 let od památného fotbalového utkání AFK Slivenec – SK. Slavia Praha. Na paměť této
události otiskujeme článek, který tenkrát vyšel v časopise Světozor a který nám laskavě poskytl pan Vojtěch Švarc.
Hráči Slavie: Plánička, Bokšay, Černý, Bouška, Průcha, Nožíř, Kopecký, Horák, Šimůnek, Bican, Bradáč, Vytlačil. Hráči AFK
Slivenec: Feřtr, Vejvoda, Stejskal, Bejlek, Feřtr J., Žilina, Volf J., Lebeda, Volf O., Cicvárek, Bartoníček

Thomas Mann a Josef Bican - Jak Slivenec uvítal svého nového občana
Nevím určitě, byla-li to obec Proseč, jež udělila domovskou
příslušnost velkému německému prosaikovi Thomasu Mannovi a
umožnila mu tak získat československé státní občanství. Ale vím
určitě, že se pak ta obec pro část našeho tisku stala trnem v oku
a terčem všelijakých posměšků. Teď se stal podobný případ. Obec
Slivenec u Prahy udělila domovskou příslušnost jinému německému příslušníkovi a umožnila mu tím získat československé státní
občanství. Ale účinek byl docela jiný: žádné noviny neprotestovaly ani se Slivenci neposmívaly, naopak usnesení slivenecké obecní rady bylo považováno za záslužný čin. Stejné příčiny mají tedy
různé následky? Nikoliv. Příčiny jsou jen formálně stejné, ve věci
samé je jakýsi rozdíl: ve Slivenci nešlo o velkého spisovatele, o representanta německé kulturní tradice, štvaného dnešními pány
Německa; šlo o mladého footballistu, vídeňského Čecha, jemuž po
připojení Rakouska k Říši hrozilo přerušení slavné kariéry footballového profesionála. A poněvadž pražská Slavia již dříve jednala o
Bicanovo „převzetí“, bylo to prostě jen rychlejší splnění formalit,
k nimž by bylo tak či onak asi stejně došlo.
Nová domovská obec Thomase Manna odbyla přijetí svého slavného příslušníka asi velmi nenápadně: na schůzi obecní rady se na
přijetí usnesli, zapsali to do protokolu, poslali T. Mannovi jakýsi
dokument a věc byla odbyta. Pak je jistě mrzelo, že tak prostá záležitost dala podnět k hlučné a nenávistné kampani v některých
novinách a tak raději o tom již mlčeli, aby nebylo dalších nepříjemností. Slivenec však přijetím Bicanovým vykonal záslužný čin,
všemi uznávaný a schvalovaný, a tu tedy nebylo důvodů ke skromnému vyřízení formalit, po němž by následovalo již jen zahanbené
mlčení. Naopak, Slivenec měl být nač hrdý, celá statisícová obec
footballových fanoušků mu nyní bude vděčna a trochu z té slávy, již nyní budou dobývat Bicanovy nohy v republice i v ostatním širém světě, bude opadávat i na Bicanovu domovskou obec,
Slivenec u Prahy. Kdo by se tu choulil do skromného mlčení nebo
se spokojil pouhými několika řádkami ve sportovních rubrikách
ranních večerníků?
Velkou událost bylo třeba oslavit tak, jak si toho vyžadoval její
význam v análech obce i v celostátním měřítku. Byla tedy v neděli 14. srpna uspořádána slavnost, jejímž jádrem bylo footballové
utkání SK. Slavie s Bicanem v čele versus místní footballový klub.

Je pochopitelné,
že celá obec toho
dne měla slavnostní ráz. Před
staveními
bylo
pečlivě zameteno a uklizeno, na
návsi vyhrávala
hudba, ve dvou
hostincích se konala velká taneční zábava, někde
vyvěsili i prapory a ve statcích
upekli husiček a
koláčů víc než o
posvícení, neboť
po dlouhé a bojovné debatě si
Starosta Bedřich Růžička vítá Josefa Bicana
místní statkáři
rozdělili mezi sebou hoštění Slavistů tak, že oběma nejbohatším připadli na večeři Plánička a Bican, dalším pak ostatní hráči podle míry jejich
popularity a počtu korců domácích hostitelů. Uvítání vzácných
hostí na hranicích obecního katastru patřilo k nejpohnutějším
chvílím v dějinách obce a stejné nadšení a láska byly projevovány
novému občanu a jeho klubovním kolegům po celou dobu jejich
sliveneckého pobytu, zvláště ovšem při footballovém zápase. Tři
tisíce diváků se sešlo na hřišti obce, jež má sama jen dva tisíce
obyvatel, krásných osobních aut se sjelo víc, než jich obcí projede
za celý boží rok, a velký počet goalů, nastřílených toho odpoledne
na sliveneckém hřišti – celkem 14, z toho 13 do domácí branky
– byl nejen projevem sportovního nadšení zúčastněných footballistů, nýbrž i jakousi náhražkou za ohňostroj, jejž si v tak slavné
chvíli mohou dopřát jen větší města. Slivenec se zkrátka projevil
dokonale hodným svého nového občana.
-lt-,Světozor 1938
(foto Světozor a archiv pana Kůstky)
Členové fotbalového výboru Ant. Novák,
František Havlíček, Karel Müller v čele slavnostního průvodu

Fotbalisté v obležení místních občanů
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Rozhovory s pamětníky
Vzpomíná paní Jiřina Růžičková, rozená Brejchová (74 let)
V Holyni bývalo veselo
Kdy váš rod do Holyně přišel?
Ani nevím. Moji předci zde zřejmě původně bydleli v něčem menším
než je náš nynější statek. Tento statek nechali postavit v roce 1843, dostavěný byl o rok později. Začínal jako malé hospodářství a hospoda.
Dole u trati, naproti dnešnímu nástupišti, byla totiž v té době v provozu
vápenka, kde bylo zaměstnaných hodně lidí. Na Zabrkách v lomu se střílel kámen a vozil po kolejích do vápenky, kde se z něj pálilo vápno. Jídlo
do vápenky se vozilo zaměstnancům z naší hospody ve várnicích, někteří
si i chodili na jídlo k nám. Hospoda fungovala asi tak do roku 1870. Tím se
mí předkové vzmohli, dům postupně rozšířili a pokud nějaké peníze zbyly,
tak přikupovali pozemky. Postupně jich měli 42 hektarů, měli jsme tady v
Holyni největší statek. Naše rodina vlastnila i dnešní hospodu U Knotků
- dřív se jmenovala U Brejchů a vlastnil ji bratr mého dědečka Karel.
Kdy se přejmenovala?
Někdy za totality. Zmíněný Karel měl dvě děti – syna Zdeňka, který
hospodu převzal a který byl bezdětný, a dceru, která se vdala do Bráníka a vzala si pana Knotka. Když byl pan Brejcha už starý a nemohl
hospodu provozovat, tak přešla na Knotkovy děti. Na fasádě bylo ale
ještě dlouho napsáno Brejcha.
Jak dlouho byla v provozu vápenka?
Ta se bourala za komunistů, ale to už dlouho nefungovala. Za první
republiky, kdy jsem byla malá holka, ale ještě určitě fungovala – pamatuji se, jak tam tlačili ze Zabrk, tedy z lomu Prastavu, ty vozíčky s
kamením. Koleje byly úzké a vozíčky malé, vyklápěcí…
Kdy jste začali hospodařit?
Hospodářství jsme měli od začátku. Postupně se statek zvětšoval
a přikupovaly se polnosti. Dědeček už hospodu neprovozoval, jenom
hospodařil. Když se můj tatínek ve třicátém roce ženil, tak maminka
přinesla věno, za které se postavila stodola a rekonstruoval původní sál
na obytnou část domu. Maminka přišla do statku jako sedmnáctiletá.
Kolik jste měli zaměstnanců?
Hodně, tenkrát nebyly tak výkonné stroje a všechno jsme dělali ručně. Když začala sena, tak se sekalo sekačkou a hrabalo hrabačkou,
potom se seno obracelo a ručně kopilo na dřevěné sušáky. Když bylo
seno suché, tak se odváželo na seník. Při veškeré práci se potilo našich
šest pomocnic, kočové a každý, kdo měl ruce, i my děti jsme musely
pomáhat. Naše pomocnice byly místní a jejich muži převážně pracovali
v místním lomu Prastavu Na Zabrkách a ve vápenici u zastávky. Kromě
těchto žen jsme měli dva koče, jednoho švýcara a jednu ženu, kteří u
nás bydleli a vařilo a pralo se pro ně jako pro nás. Byli jsme velká rodina
a jedlo se u jednoho stolu.
Jak vypadala Holyně vašeho mládí? To byla ještě samostatná?
Ano. Měli jsme tu obecní úřad, který stál v místě bývalé samoobsluhy (dnes sklad textilu na náměstí Pod Lípou, pozn. red.). Dvě místnosti
sloužily pro úřad a dvě fungovaly jako pastouška. Ta byla pořád obsazená. Lidé se často někam přiženili či přivdali a nakonec takový člověk zůstal třeba sám a neměl ani na jídlo, tak ho předali do rodné obce, která
se o něj postarala, a pro tento účel sloužily pastoušky. Pokud to lidem v
pastoušce umožňovalo zdraví, pomáhali při různých pracech pro obec
– topili na obecním úřadě, nosili uhlí, chodili zvonit do kaple v poledne
a klekání, případně když někdo zemřel, když hořelo a podobně. Lidé
totiž byli během dne v polích, doma nikdo nebyl, i když statky bývaly
otevřené dokořán. „Pomocnice“ dostávaly od sedláka mzdu, ale také
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naturálie. Samy si držely
prase, husy, králíky, kozu.
Na mezích podél pozemků rostly švestky či hrušky,
tak každá dostala kus aleje
k očesání, vyžínala si tam
trávu a měla krmení pro
zvířata. Na podzim dostávaly brambory. Za řípu dostávaly peníze, to už bylo
těsně před posvícením. Na
posvícení všichni pekli koláče, přijížděly návštěvy, v
hostinci byla zábava, bývalo tu veselo.
V Holyni v té době fungovalo několik spolků. Jak se tu mohly všechny „uživit“?
V té době tu nebyla elektřina, co měli lidi dělat doma? Chodili se bavit
do spolků.
Kdy byla zavedena elektřina?
V roce 1946, po válce. Úkoly jsme museli dělat co nejdřív po příchodu
ze školy, abychom na ně viděli. Měli jsme sice petrolejové lampy, ale
to bylo špatné světlo, červené, a v kuchyni plynovou lampu s punčoškou, která se vždycky musela napumpovat. Trochu hučela, ale bylo to
lepší bílé světlo. Stejně se ale rodiče snažili, abychom si úkoly dělali za
denního světla. Rádio neměl nikdo, protože nebyla elektřina. Až pak za
války tu pár lidí mělo rádio na baterie, taky můj tatínek, aby věděli, jak
postupuje fronta.
Kolik tu bylo hostinců?
U Brejchů a pak tu byl hostinec u Kozohorských. Ten se jmenoval U
Doležalů a točilo se tam černé pivo.
A obchody?
Proti nám byly Stejskalovic potraviny a smíšené zboží – tam prodávali
petrolej, byla tam i drogerie, mléčné výrobky, všechno. Celkem tu byly
čtyři obchody se smíšeným zbožím, kromě Stejskalů ještě u Kotů, u Holovských a u Veselých, a dva řezníci – u Marků a u Waizů. Taky tu byla
traﬁka. Pan Palata tu měl pekařství, ale chleba se vozil od Nováků ze
Slivence. Byl tu i švec pan Neumann, ten si postavil ševcárnu nad studánkou, byly tu švadleny, truhláři, zedníci – všechna možná řemesla.
Do školy se chodilo vždycky do Slivence?
Do obecní školy se chodilo do Slivence. Byla tam i další třída, která
měla tři oddělení - šestou, sedmou a osmou třídu pro ty, kteří si z různých důvodů nemohli dovolit studovat jinou školu. Jinak jsme chodili
na Smíchov do různých škol – do měšťanky, reálného či klasického
gymnázia apod.
Jak jste se na Smíchov dostávali?
Pan Morstein ze Slivence měl autobus, ale to bylo až za války. Jinak jsme chodili pěšky na vlak. Ze Slivence chodili na vlak buď taky do
Holyně, nebo do Malé Chuchle. Na vlak chodívaly vždycky desítky lidí.
Taky jezdil častěji než teď. Zastávku tady prosadil můj dědeček Otakar
Brejcha, který byl v Holyni za první republiky starostou. Já jsem jezdila už od devíti let do Prahy do měšťanky s mým starším bratrem, už

od čtvrté třídy. Musela jsem dělat zkoušky a chodila jsem pak do dívčí
školy na Santošce. Naši mě tím pobytem mezi děvčaty chtěli zklidnit,
protože jsem byla jako čert.
Ve škole ve Slivenci fungovala jen stará budova?
Ano, a všichni jsme se tam vešli. Bylo tam dětí jako smetí, ve třídě
nás bylo 32 i 35. Pamatuji se na paní učitelku Šmerkovskou, její manžel
byl také učitel, ale pak pracoval na ministerstvu a psal i učebnice pro
obecnou školu. Dál tam byla paní učitelka Koprová, pak učitel Houda,
který učil mého bratra, pan ředitel Pinkas…
Kdy se spojila Holyně se Slivencem?
Po válce, někdy okolo roku 1950.
Váš rod je spjatý s historií holyňské kapličky. Mohla byste nám říci
něco k jejímu založení?
Kaple byla otevřena a vysvěcena v roce 1861. Založila ji moje praprababička Marie Magdalena Malá na památku toho, že při bouřce zabil
kulový blesk jednoho koně, ale bohudík žádné lidi. Tenkrát byli lidé hodně pobožní, kostel ve Slivenci ani nestačil, lidé stáli až mezi dveřmi. Proto na místě události praprababička nechala postavit křížek (stojí dodnes
na spojce mezi Holyní a Barrandovem, pozn. red.) a pak i kapličku.
Konaly se v ní také bohoslužby?
Běžně ne, jen o pouti. Blesk udeřil 24. června, na svátek sv. Jana Křtitele, proto mu kaple byla zasvěcena a právě v tento den se v ní konala
mše a před kaplí pouť. Během roku se odtamtud vypravovaly pohřby.
My jsme třeba při pohřbu dědečka měli katafalk na dvoře, ale lidé, kteří
obývali jednu či dvě místnosti, svého zesnulého doma mít nemohli, a
tak býval umístěn v kapli.
Jak vypadal selský pohřeb?
Dobře si pamatuji na pohřeb mého dědečka Otakara Brejchy, který tu
měl všude spoustu známých. Lidé přicházeli a loučili se s ním na dvoře,
vyváděli se koně ze stáje, celý dvůr se vypískoval, všechno se uklidilo,
bylo tu spousta kytek a věnců. Sjížděli se sedláci ze širokého dalekého
okolí, vždyť se všichni vzájemně znali a pomáhali si – prodávali si selata,
hříbata apod.
Váš dědeček tu založil některé spolky…
Ano, třeba meliorační družstvo. Pozemky od Slivence byly totiž hodně
zamokřené a když pršelo, tak voda stékala do Holyně. Družstvo proto
tyto pozemky odvodnilo. Voda je svedená do studánky u silnice (dnešní
ulice U Náhonu, pozn. red.). Členové družstva měli plány meliorací a
když se některá z trubek zanesla, tak se vše vyměřilo sáhovkou a trubka se opět vyčistila. Na těchto polích se nesměla sít vojtěška, která má
hluboké kořeny a prorostla by do trubek. Obilí, řípa, brambory se tam
dávat směly. Jenže za komunistů tam jednou vojtěšku vyseli a tím celý
systém zlikvidovali.
Také tu byl spolek baráčníků…
Ano, dědeček Otakar Brejcha založil v době, kdy byl starostou, spolek baráčníků, ale na vedení spolku se nepodílel, byl čestným členem.
Rodiče vstoupili do spolku baráčníků. Baráčníci byli převážně chalupníci. Měli své kroje, velice hezké, své sjezdy, spolky se vzájemně navštěvovaly. V roce 1948 přišli, abychom jim odevzdali klíče od kapličky,
že tam nemáme co pohledávat. Od té doby rodiče přestali kapličku
opravovat a udržovat v dobrém stavu. Když tatínka v roce 1952 zavřeli,
tak baráčníci rodiče ze spolku vyloučili. Od té doby kaplička chátrala
a pohled na ni bodal až u srdce nejen naši rodinu, ale jistě i mnohé
spoluobčany.

Proč vašeho otce zavřeli?
To byl ten třídní boj.
Podle rozhodnutí soudu
jsme se měli vystěhovat a
já jsem měla jít na stavbu
mládeže na Ostravsko,
bratr taky. Tatínek byl poslaný do jáchymovských
dolů na 2,5 roku, ale odvolali jsme se. Šlo o socializaci vesnice, my jsme
patřili pod Prahu – západ
a tenkrát už byly v celém
okrese JZD nebo státní
statky, jenom v Holyni ne.
Hodně to bylo dané tím, Památeční křížek
že tady ve statcích měli
všude dospělé děti – u Kozohorských, u Zuzků, u nás byl můj starší
bratr. Takže když nám vzali pracovní síly - lidé museli jít pracovat do
státního statku a od nás se distancovat - tak se sedláci snažili zvládnout hospodářství se svými dětmi. Tenkrát jsme si všichni mysleli,
že celý ten systém musí brzo „prasknout“. V roce 1952 jsme už byli
sloučení se Slivencem a tam už JZD bylo. Nejdřív zabírali statky nad
50 ha, ve Slivenci šlo třeba o církevní statek, dvůr u Růžičků u rybníka, který patřil panu Neumannovi, Liškovic statek, statky Černých a
Slavíků. Ti, co měli 30 až 50 ha půdy, byli označeni jako kulaci. My
jsme měli 42 ha, ale v tom byla i pole strýce Karla, který nehospodařil,
a dalších příbuzných. Našich vlastních polí tak bylo 31 ha, ale včetně
břehů kolem potoka, ploch kolem trati a dalších neplodných pozemků, které nechal tatínek odepsat, protože se na tom nedalo hospodařit. Nakonec jsme se dostali na 29,45 ha. Takže na nás nemohli, proto
tatínka jako největšího sedláka pro výstrahu zavřeli. Ostatní sedláky
pak nutili, aby podepsali přihlášku do JZD. Když viděli, co se stalo s
taťkou, tak jim to podepsali. Taťku pak po 8 měsících pustili, ale práce
v uranových dolech mu podlomila zdraví.
Vzniklo nakonec v Holyni JZD?
Ano, otec tam pak také pracoval. Celé JZD mělo ale jen 126 ha. Odvezli nám i všechny stroje do strojní stanice v Radotíně – dnes je v tom
místě učiliště a nad tím dům pro seniory. Tam svezli stroje od sedláků z
Holyně, ze Slivence, z Radotína, z Chuchle i z Lochkova. Stroje si tam
pak všichni objednávali na práci – ale vždycky nejdřív sekali těm, kdo s
nimi chodili do hospody. Velcí sedláci přišli vždycky na řadu až jako poslední. Protože tady v Holyni bylo tzv. JZD čtvrtého typu, tak měl každý
povinnost obhospodařovat to, co měl, a když byl dřív hotový, tak měl
pomáhat ostatním. Takže toto JZD nemělo nikde sídlo. Fungovalo ale
jen tři čtyři roky, pak ho převzal slivenecký státní statek. V 60. letech se
pak postavily nové kravíny a prasečáky (pozdější krůťárna, dnes areál
PAS, pozn. red.).
A kde byla ustájená zvířata před postavením těchto budov?
Tady u nás, ve stodole jsme měli prasata. U Zuzků byly dojnice a u
Šimáčků myslím taky, ale my jsme to tu měli největší. Nikdo se o to ale
vůbec nestaral, poničilo nám to budovy a vodu ve studních.
To byla minulost. Co byste popřála Holyni do budoucna?
Holyni bych přála klid a dobré a rozumné obyvatele, kteří by si navzájem pomáhali.
Děkujeme za rozhovor.

Jana Plamínková, Lenka Kudláková
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Kalendář obce září – prosinec 2008

Září:
1. - 28. Výstava fotograﬁí Fr. Okáče v holyňské kapli sv. Jana Křtitele
„Vzpomínky na Afriku“(fotograﬁe z cest)
21. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
25. 18:00 Cestopisná přednáška Fr. Okáče „Vzpomínky na Afriku“
(východoafrická safari ve vyprávění s videoprojekcí na ÚMČ)
28. 9.30 Holyňská olympiáda
15:30 Putování za pokladem - pro rodiny s dětmi (OS Na Kraji)
Říjen:
1. Zájezd pro seniory (Červený Hrádek, Klášterec, Kadaň)
2. 18:00 Přednáška dr. Matáka „Historie osídlení a vývoj urbanismu
ve Slivenci a Holyni“ (zasedací síň ÚMČ)
4. - 26. Výstava obrazů a artefaktů umělecké skupiny „CO?“
(holyňská kaple sv. Jana Křtitele)
4. Vycházka se starostkou „Jihovýchodní okolí Slivence“
(sraz v 10:00 v parčíku v Granátové ul.)
5. 14:00 Kurz první pomoci pro veřejnost v zas. místnosti ÚMČ
(OS Na Kraji, ZŠ)
5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
6. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise MČ)
17. 14:00 - 20:00 Volby do Senátu (zasedací síň ÚMČ)
18. 8:00 - 14:00 Volby do Senátu (zasedací síň ÚMČ)
18. 8:00 - 15:00 Den otevřených dveří na stavbě silničního okruhu
19. 14:00 Hafík - přehlídka psích mazlíčků (MČ)
19. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
20. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ (OS Na Kraji, kult. komise MČ)
22. Zájezd pro seniory (Hluboká, Temelín, Písek)
22. 18:00 Veřejné zastupitelstvo MČ
Listopad:
1. 15:50 Mše svatá k svátku Všech svatých v kostele Všech svatých
(farnost Slivenec)
2. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
2. 17:00 Lampionový průvod - sraz před kostelem (OS Na Kraji)
3. 16:00 Schůzka seniorů (kult. komise MČ)
6. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
8. cca od 9 hodin – Sázení stromů v ulici K Cikánce (OS Habeš)
8. 16:00 Podzimní violoncellový koncert v kostele Všech Svatých
- Duo Brikcius (MČ, farnost Slivenec, OS Na Kraji)
10. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ (OS Na Kraji, kult. komise MČ)
13. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
16. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
20. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
24. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ (OS Na Kraji, kult. komise)
27. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
30. 16:00 Rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a v Holyni
zvonečkový pochod, vernisáž výstavy žáků ZŠ „Betlémy“
v kapli sv. Jana Křtitele (kult. komise, ZŠ)
Prosinec:
1. 16:00 Schůzka seniorů (soc. komise MČ)
1. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ, (OS Na Kraji, kult. komise MČ)
4. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
5. 15:00 Mikulášská v Holyni
6. 16:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých,
(farnost Slivenec, ZUŠ, ZŠ, kult. komise MČ)
7. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
8. - 22. Vánoční výstava keramiky z veřejných keramických dílen
ve výloze textilu (OS Na Kraji)
12. Vánoční jarmark v ZŠ Slivenec
13. Slivenecký vánočník (hudba, divadlo pro děti, prodej ručních výrobků)
2. ročník festivalu nezávislé tvorby (VšemiSměry)
14. 16:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých
- recitál H. Kaupové, sólistky Národního divadla (MČ, farnost Slivenec)
20. 14:00 -18:00 Vánoční jarmark na slivenecké návsi s programem
(vystoupení dětí ze ZŠ, potulní kejklíři)
21. 14:00 Zdobení stromku pro zvířátka (OS Na Kraji)
21. Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

Kaple sv. Jana Křtitele otevřena v období září – říjen
každou sobotu a neděli 15.00 – 17.00

SLIVENECKÝ MRAMOR

Pravidelné cvičení v tělocvičně základní školy:
Cvičení s Jardou
- každé pondělí 18.00 – 19.00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Letos se budeme scházet v úterý v 10.00 – 10.45 hod.
Poprvé přijďte 23. 9., kdy se na všem domluvíme.
Oprašte říkanky, nezapomeňte přezůvky a dobrou
náladu. Už se na Vás moc těším.
Jana Urbancová (tel.:607 503 998)
Jóga a zdravotní cvičení
– každý čtvrtek 18.00 – 19.30, 19.30 – 21.00
Cena kurzu je 1.250,- Kč.
Nezapomeňte s sebou vhodné ponožky a overbal
míček na cvičení a samozřejmě dobrou náladu.
Těší se na Vás Jana Jelínková

3. ROČNÍK
HOLYŇSKÉ OLYMPIÁDY
Milá Holynčata, v sobotu 28. 9. se sejdeme
v 9.30 hod na hřišti u hasičárny,
abychom si po roce opět zasoutěžili
o medaile a ceny. Přijďte všichni
(bez ohledu na věk) a s sebou si vezměte
dobrou náladu a chuť sportovat!

Srdečně zveme na přednášku s videoprojekcí
k zakončení výstavy fotografií v holyňské
kapli sv. Jana Křtitele
Ve čtvrtek 25. 9. v 18:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ

„Východoafrické safari“
O svoje vzpomínky na východní Afriku se s Vámi obrazem i slovem podělí František Okáč, člen fotograﬁckého klubu Pentax Praha. Vystavuje fotograﬁe společně
na klubových akcích Pentax klubu i samostatně.
Kontakt na autora: František.okac@seznam.cz

Městská část Praha – Slivenec
vás zve na přednášku PhDr. Máriuse Matáka

„HISTORIE OSÍDLENÍ A VÝVOJ URBANISMU
VE SLIVENCI A HOLYNI“
KDY? Ve čtvrtek 2. 10. od 18:00
KDE? V zasedací síni ÚMČ
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