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V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě 
nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako  letos. V sobotu 16. 
dubna přijeli do Slivence trhovci s řemeslnými výrobky, jako jsou 
kraslice, keramika, pomlázky, velikonoční dekorace ze slámy, kraj-
ky, korálky nebo bižuterie, a s nejrůznějšími laskominami. Novinkou 
byly oba stánky se sadbou, bylinkami a květinami. Díky letošnímu 
teplotně nadprůměrnému dubnovému počasí jsme se mohli radovat 
z rozkvetlých sytě žlutých narcisů, nakvetlých sazenic balkonových 
květin či mladého osení. Tradičně největší zájem byl o staročeský tr-
delník nebo velikonoční perníkové pečivo, které si mohly děti vlast-
noručně ozdobit. Kejklíře z divadelního ansámblu „Koňmo“ mohly 

těšit dychtivé oči několika desítek malých návštěvníků, kteří přišli 
na pohádku „Jak šlo vejce na vandr“. Po pohádce měly plné ruce 
práce jak maminky z občanských sdružení RC Pecka i Gama ve 
výtvarných dílnách, které pro děti s láskou připravily, tak  i maminky 
sliveneckých školáků, které za symbolickou cenu prodávaly výrobky 
žáků. Ti dospělejší si až do podvečerních hodin mohli zazpívat s ji-
hočeským orchestrem „Péro za kloboukem“ veselé písničky nebo 
se občerstvit klobáskou v občerstvení, které zajistila Slivenecká 
kavaarna-cukraarna. Počasí nám více než přálo, a tak se na návsi 
vystřídalo návštěvníků nespočet. Poděkování za ochotu a čas, který 
darují druhým, patří oběma občanským sdružením i rodičům žáků 
slivenecké školy, kteří se svou milou a aktivní účastí na organizaci 
jarmarku podíleli.             Lenka Kudláková    

    Slivenecký jarmark v květu

Orchestr Péro za kloboukem

Děti i dospělí sledují pohádku Jak šlo vejce na vandr

Děti  s velikonočními kloboučky    a vlastními výrobky



    Informace ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se konalo 18. dubna 2011 v zasedací míst-
nosti úřadu MČ od 18:03 do 19:30 hodin

Přítomni: Ing. Petr Andres, Ing. Petr Harna, Milena Hollmannová, Mgr. Len-
ka Kudláková, Ing. Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, 
RNDr. Petr Sztacho, CSc., Ing. Simona Strauchová 
Omluveni: Ing. Petr Pick, Ing. Václav Vorlíček
Zasedání zahájila a řídila  RNDr. Jana Plamínková. 

Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách  předsedů vý-
borů a komisí bylo přikročeno k projednání jednotlivých bodů  podle schválené-
ho programu jednání.
Zastupitelé projednali a schválili:

SMĚRNICI PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

  platí pro zakázky nad 30 000 Kč; zakázky nad 100 000 Kč musí být zveřejněny 
na internetu
HŘBITOVNÍ ŘÁD A CENÍK ROZPTYLU

  cena služby rozptylu zpopelněných lidských ostatků na rozptylové loučce 
Veřejného pohřebiště ve Slivenci byla stanovena na 1 500,- Kč
DAR ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  zastupitelé revokovali usnesení č. 517/31/2010 ze dne 8. 9. 2010 – poskytnutí 
půjčky Základní škole a mateřské škole Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 ve 
výši 45 000,- Kč, a schválili změnu této půjčky na dar
POSKYTNUTÍ GRANTŮ

  přidělení fi nančních prostředků ve výši 50.000,- Kč určených na II. kolo GRAN-
TŮ V OBLASTI KULTURY A SPORTU NA ROK 2011 TĚMTO SUBJEKTŮM: 
Český červený kříž - modelářský kroužek (celoroční činnost)   5.000,- Kč
Český červený kříž - kroužek mladých zdravotníků (celoroční činnost + akce)    
        8.000,- Kč
Rodinné centrum Pecka o.s. – divadélka pro předškolní děti 12.000,- Kč
Folklorní soubor Trnečky - lidové slovácké kroje   25.000,- Kč
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY – ULICE VIŠŃOVKA  

  na základě výběrového řízení ze dne 18. 4. 2011 byla schválena k provedení 
díla fi rma Šlehofer, s.r.o., cena díla dle cenové nabídky činí 1 440 000 Kč (včetně 
DPH). Do výběrového řízení se přihlásilo 6 fi rem, zvítězila nejlevnější nabídka.
POZEMKY

  požádat hlavní město Prahu o zajištění převodu pozemků parc. č. 1701/1 
a 1701/4, vše v k.ú.Slivenec, na hlavní město Prahu a jejich svěření do správy 
MČ Praha – Slivenec. Tyto pozemky  v ulici U Trpce jsou v současnosti zapsány 
na LV 97 – vlastnické právo Česká republika, svěřená správa nemovitostí Státní 
statek hl.  m. Prahy „v likvidaci“

  požádat hlavní město Prahu o svěření pozemku p. č. 1701/3 v k.ú. Slivenec 

do správy MČ Praha – Slivenec. Jde o komunikaci U Trpce. Vzhledem k tomu, 
že MČ zajišťuje celoroční údržbu této komunikace a vzhledem k tomu, že ved-
lejší komunikace v MČ Praha – Slivenec jsou vesměs svěřeny MČ Praha – Slive-
nec, dojde tím k sjednocení faktického a právního stavu.
SMLOUVY

  pronájem pozemku parc. č. 367, k.ú.Holyně, o celkové výměře 360m2 za cenu 
11,-Kč/m2 k rekreačním účelům

  pronájem objektu č. ev. 0213 na pozemku parc.č. 507, k. ú. Slivenec, za cenu 
1.200,-Kč/měsíc za účelem provozování květinářství 

  koupi pozemku p.č. 1773/34 v k.ú. Slivenec za cenu 675,- Kč/ m2

RŮZNÉ

  zastupitelé vzali na vědomí zprávu „Plnění Strategického plánu rozvoje Měst-
ské části Praha – Slivenec v letech 2007 – 2011“

  schválili navýšení rozpočtu o fi nanční dar 500 tis. Kč od fi rmy ČEZ na úhradu 
některých nákladů v ZŠ a navýšení rozpočtu o 14.300,- Kč – dotace na sčítání 
lidu

  schválili ukončení nájmu objektu čp. 22 (kavárna a cukrárna) na žádost fi rmy 
Delicato dohodou

  poskytnutí příspěvku 3.000,- Kč na školu v přírodě pro dvě žákyně ze sociálně 
slabé rodiny

  starostka informovala o možnosti dotace z EU na kropicí vůz. Náš příspěvek 
by činil na velký kropicí vůz (resp. víceúčelová  multikára s kropicí nástavbou) cca 
400 tis. Kč. Celková cena je okolo 3 mil. Kč. Starostka slíbila poslat zastupitelům 
bližší informace a požádala je, aby se vyjádřili, zda by o multikáru měli zájem.

  starostka informovala, že dala dohromady návrh Strategického plánu na ob-
dobí 2011 – 2030 a že vznikla skupina ve složení Ing. Simona Strauchová, Ing. 
Petr Harna a Ing. Ondřej Mika, kteří by měli návrh dopracovat tak, aby se mohl 
předložit k diskusi veřejnosti.
  Milena Hollmannová     

Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou zveřejněny na www.praha-slivenec.
cz a včetně příloh jsou k dispozici na úřadě MČ.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ      

Ing. Andres - předseda stavební komise - na schůzce stavební komise proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce ulice Višňovka.
Mgr. Kudláková -  předsedkyně kulturní komise - na schůzce komise jsme ladili  
detaily na akce - Jarmark, Čarodějnice, Slivenecké letnice, probíhá 4. výstavní 
sezona v holyňské kapli, rozběhly se výlety pro seniory, žádáme sponzory na 
letnice.
Pí Hollmannová - fi nanční výbor – 9. března proběhla kontrola zůstatků na 
účtech MČ k 31. 12. 2010, který činil celkem 6,375.259,23 Kč.

Od počátku května se mění úřední hodiny na ÚMČ Praha – Slive-
nec takto: v pondělí a ve středu je od 11 do 12 hodin polední pře-
stávka a úřad je pro veřejnost zavřen. V úterý je otevřeno  až od 10 
hodin z důvodu pravidelné porady. Praxe bohužel ukázala, že není 
možné mít zároveň poradu a zároveň mít otevřeno. Děkujeme za po-
chopení. 

    Změna úředních hodin 
   pro veřejnost
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s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Slivenec ze školní jí-
delny Základní školy Slivenec
Cena oběda 43,-Kč, možnost výběru ze 2 chodů (oběd se 

skládá z polévky, hlavního jídla, příp. moučník nebo salát)

Objednat oběd lze 2 dny předem, odhlásit do 14:00 hod. předcho-

zího dne. 

Jídelníček na další týden je k nahlédnutí vždy ve čtvrtek ve 

školní jídelně, na ÚMČ, na webových stránkách školy (www.

skolaslivenec.cz)

1. Možnost stravování – konzumace přímo ve školní jídelně 

nebo do přinesených nádob (vyřizuje si zájemce sám ve škol-

ní jídelně u paní hospodářky)

Denně (nebo možno jen některé dny v týdnu) v čase 11,00 – 11,20
Platba hotově k 25. každého kalendářního měsíce u hospodářky 
školní jídelny paní Garbaczewské (Tel.: 251 812 391, mail: Garba-

czewska.zsslivenec@cz) vždy mezi 7:30 – 15:00 (přízemí modré-
ho pavilonu, vchod z nádvoří školy)
Záloha 860,-Kč za měsíc  při stravování všechny dny v týdnu, 
v ostatních případech individuálně. Vyúčtování koncem každého 
měsíce.
2. Rozvoz obědů (rozvoz zajišťuje a dotuje ÚMČ Praha - Slivenec)

Denně 11:00 – 12:00 (nebo možno i některé dny v týdnu)
Žádosti vyřizuje paní Bohdana Růžičková (tel.: 251 818 044, 
733 121 011, mail.: ruzickova@praha-slivenec.cz), obědy roz-
váží paní Šárka Slavíková.
Platbu hotově klientům zprostředkovává paní Šárka Slavíková 
k 25. každého kalendářního měsíce u hospodářky školní jídel-
ny paní Drahomíry Garbaczewské. Stejně tak paní Slavíková 
zprostředkovává distribuci jídelníčku vždy ve čtvrtek a pomáhá 
při výběru jídla. 
Záloha 860,-Kč za měsíc při stravování všechny dny  v týdnu, 
v ostatních případech individuálně.

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ 
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení:
dne    13. 5. 2011   od    9,00    do  15,00   hod.
dne      2. 6. 2011   od  11,00    do  17,00   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, ozna-
čeném logem Pražské plynárenské, a. s. , zaparkova-
ném na parkovišti u rybníka.    

Bližší informace na tel. číslech  267 175 174  
a  267 175 202 

   Nově obědy pro seniory 



Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci,

od minulého vydání 
Mramoru se ve Slivenci 
a v Holyni opět událo 
několik zajímavých věcí, 
se kterými bych vás ráda 
seznámila.

Výrazně pokročila 
výstavba kanalizace. 
Ulice Meskářova a Do-
minínská jsou již hotové, 
Meskářova je i  zaasfal-
tovaná. Práce stále pro-
bíhají v ulici Granátová, 

K Rozvodně, kde je hotový hlavní řad a  dělají se přípojky, a v ulici 
Frančíkova, kde je již hotová část od ulice K Lochkovu po začátek 
zástavby a postupuje se dále. Trochu smůlu má ulice U Sportoviště, 
kde se  objevily technické problémy v podobě přeložky kabelu PRE. 
Hodně času zde strávil jak  mandatář, fi rma Zavos, tak projektan-
ti  vyjednáváním s majiteli  přilehlých soukromých pozemků, kteří 
odmítali kanalizaci povolit v ochranném pásmu svých pozemků. Se 
dvěma ze tří majitelů již došlo k dohodě, se třetím – panem Buria-
nem  -  zatím nikoli. Pokud k dohodě nedojde, bude  bohužel  nutné  
v této ulici výstavbu kanalizace předčasně ukončit.  Lidé, kteří bydlí 
v severní části ulice U Sportoviště, budou mít tedy možná mít smů-
lu. Akce je ovšem hrazena zčásti ze státního rozpočtu a platí tam 
přísné limity jak na  navyšování ceny díla, tak i  na termín.  

Jak jste již všichni zjistili, od počátku dubna je uzavřena ulice 
K Lochkovu, kde se začala rovněž stavět kanalizace. Samozřejmě to 
pro nás všechny znamená obrovské dopravní komplikace, nicméně 
každý dozajista chápe, že bez uzavření komunikace se sítě do země 
položit nedají. Zpočátku byli řidiči trochu zmateni a nevěděli,  kudy 
vlastně mají jezdit, nicméně nyní se již situace uklidnila a stížností je 
minimum. Nejvíce si nyní stěžují obyvatelé ulice Za Farou  na nedo-
držování značky Obytná zóna ze strany řidičů autobusů MHD. 

Velmi nepříjemné ovšem je, že od 17. dubna je uzavřena  část 
křižovatky Pražského okruhu a ulice K Barrandovu, a to včetně ná-
jezdových ramp. Křižovatka se bude opravovat až do konce červ-
na. Povolení k opravě vydal Magistrát, a to bez jakékoli koordinace 
s dalšími akcemi v okolí (uzavírky ve Slivenci, uzavírky v Řeporyjích 
a plánovaná uzavírka ulice K Austisu, které se podařilo zabránit na 
poslední chvíli). Oprava navíc znemožnila měření hluku z okruhu, 
které bylo naplánováno na 18. – 20. dubna. Ukázalo se, že fi rma 
Ametris, která zde měla pro ŘSD provádět hluková měření, o uzavír-
ce rovněž nevěděla (?!). Vzhledem k tomu, že oprava je naplánovaná 
až do konce června a v červenci a srpnu se hluková měření nepro-
vádějí, bude se měření konat až na podzim.  Do té doby nemůže být 
samozřejmě okruh zkolaudován. 

A nyní dobrá zpráva:   hlavní město Praha přijalo zodpověd-
nost za výstavbu slivenecké školky a  dne 15. března 2011 Rada 
HMP schválila výběr jejího zhotovitele - pardubickou fi rmu Ingbau.  
V současné době se připravují  k podpisu smlouvy, výstavba začne 
počátkem května.  Přiznám se, že se mi  jako člověku, který toto ře-
šení několik měsíců na Magistrátu prosazoval, velmi ulevilo, protože 
toto řešení je – doufejme – zárukou, že se školka rychle dostaví. 
Příští září už by tak mohly nastoupit do zbrusu nové školky všechny 
děti ze Slivence a  Holyně,  které ji budou potřebovat.  Chci touto 
cestou poděkovat všem našim občanům, kteří  mi s vyjednáváním 
pomáhali. 

Další výbornou zprávou je fakt, že fi rma Zavos začala připravovat 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice K Holyni. Hlavní 

město tak vyhovělo  mým opakovaným žádostem o opravu této ko-
munikace. Rekonstrukce by mohla být zahájena již na podzim, po-
kud se ovšem podaří sladit uzavírku této ulice s uzavírkou ulice Ke 
Smíchovu (a s výstavbou školky).  Hned další v řadě je samozřejmě 
ulice U Náhonu v Holyni, jejíž stav je rovněž zcela zoufalý. 

V polovině března začala vysoutěžená fi rma Pražské fasády opra-
vovat jižní zeď sliveneckého hřbitova.  Dlužno dodat, že se tak sta-
lo opravdu v hodině dvanácté, protože těsně před opravou se zeď 
zčásti zřítila. Práce nyní rychle postupují kupředu. Dali jsme zároveň 
udělat projekt na celkovou úpravu hřbitova včetně jeho nové části  i  
parkoviště před hřbitovem. Stejně jako jinde, i zde chceme postu-
povat  koncepčně a systematicky. I když kvůli omezeným zdrojům 
postupujeme po částech, neměl by být výsledkem kočkopes, ale 
hodnotné a smysluplné dílo a v tom projekt pomůže. 

Co se týče dalších projektů a studií, dali jsme udělat studii na 
možnosti instalace výtahu na úřadě a na využití podkroví budovy. 
Zároveň fi rma Ekowatt zpracovává projekt  na instalaci plynového 
vytápění, protože vytápět tuto starou kamennou budovu elektric-
kými  přímotopy se už jeví fi nančně zcela  neúnosné.  Probíhá též 
doplňování projektu  rekonstrukce ulice U Smolnic. Je již zpracován  
projekt na propustek v horní části komunikace a nyní se projektant-
ka snaží doplnit odvodnění komunikace, které intenzivně požadují 
někteří obyvatelé ulice U Smolnic. Z původně zamýšleného jedno-
duchého vydláždění konce ulice, které bychom zvládli z vlastních 
fi nančních prostředků,  se tím ovšem akce stále víc a víc rozrůstá 
a zvětšuje se jak byrokratické kolečko, které budeme nuceni ab-
solvovat, tak i fi nanční náročnost akce.  Zadali jsme též projekt na 
výstavbu chodníku mezi ulicemi K Cikánce a K Rozvodně. Tento 
chodník byl vytipován jako jedno z klíčových nebezpečných míst 
v rámci projektu Bezpečné cesty do školy, ale ukázalo se, že z Be-
sipu se na tuto akci nenaleznou peníze. Naopak dobře pokračují 
práce na přeřešení křižovatky ulic Ke Smíchovu a Na Křenkově, kte-
rá by se měla uhradit z prostředků akce Bezpečné cesty do školy, 
stejně jako zvýraznění přechodů pro chodce v centru. 

A poslední dobrá zpráva na konec:  podařilo se mi získat dar ve 
výši 500 000 Kč od fi rmy ČEZ. Peníze jsou určeny na modernizaci 
školního areálu. Za část z nich chceme pořídit nové vybavení školní 
kuchyně, která to již opravdu velmi potřebuje. 

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka     

SLOVO STAROSTKY
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Městská část Praha – Slivenec přijala Strategický plán svého 
rozvoje  dne 29. října 2007. Na posledním zasedání zastupitelstva 
MČ Praha – Slivenec zastupitelé vzali na vědomí dokument na-
zvaný „Plnění Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 
– Slivenec v letech 2007 – 2011“. Dokument si můžete přečíst 
na webových stránkách obce www.praha-slivenec.cz v rubri-
ce Mapy, plány. Zároveň se připravuje aktualizace současného 
Strategického plánu. Až bude hotová, bude poskytnuta veřejnosti 
k diskusi.

    Aktualizace Strategického 
plánu rozvoje

Prodám  štěňata  německého  
krátkosrstého  ohaře s průkazem původu, 
hnědák nebo bělouš s hnědou hlavou, pouze pejsci.

Odběr od 1. 6. 2011.

Cena: 4.000,- Kč

Tel: 602 331 123, 728115759, Praha 5 - Holyně

inzerce
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Koncem loňského roku byly z peněz Ředitelství silnic a dálnic ČR 
v rámci Pozemkové úpravy Slivenec opraveny  cesty propojující ulici 
K Austisu s biokoridorem (biomostem pro přechod volně žijící zvěře 
přes dálnici). Bohužel fi rma cestu stavěla i přes nepříznivé počasí, 
které koncem loňského roku panovalo. Proto v současné době ces-
tu opravuje a čistí nepořádek, který tam v zimě po sobě zanechala.

Cesty jsou prioritně určeny pro zemědělce, jako přístup na jejich 
pole. S ohledem na krajinu kolem a blízkost přírodních památek 
Cikánka a Zmrzlík jsou cesty vhodné pro pěší i cyklistické výlety. 
Část cest se dá  využít i  k jízdě na kolečkových bruslích. Pouze 
pro automobily je zde vjezd omezen pouze se souhlasem městské 
části. Budeme doufat, že nám cesty dlouho vydrží a nebudou se 
kolem nich hromadit odpadky, jako tomu bylo dříve.  mus     

    Cesty za okruhem

    Oprava jižní části hřbitovní zdi

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Ten-

to svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní 

rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde 

o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního 

prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Na 16. dubna jsme na dopoledne před velikonočním  jarmarkem 
připravili jarní úklidovou akci pro občany, kterým není lhostejné, jak 
vypadá jejich okolí. Akce proběhla v rámci celosvětového Dne Země. 
Na předem určených stanovištích se sešlo asi 40 občanů. Nasbíra-
lo se hodně pytlů odpadků, ale myslím si, že nepořádku bylo letos 
poměrně málo. Moje oko nezůstalo suché při procházení lesíka pod 
ulicí V Lipkách. Kdyby nebylo sousedních staveb, z nichž zavál vítr na 
přilehlá pole pár pytlů od stavebních materiálů, sebrala bych v lese 
pouze dva kapesníčky. Ještě  před přibližně pěti lety zde byla jedna 
černá skládka vedle druhé a vrak auta. 

Ing. Miroslava Staňková     

    Den Země ve Slivenci

    Obecní louka za okruhem

Jak jsme již informovali v minulém čísle, na hřbitově se opravuje 
druhá polovina jižní části opěrné zdi. Spodní opěrná část je již hotova 
a nyní se pracuje na části oplocení z bílých vápenopískových cihel. 
Tímto úsekem bude hotova nejnáročnější část opravy zdi. Další úseky 
již nejsou v tak špatném technickém stavu a jsou podstatně nižší.

Rekonstrukcí opěrné zdi došlo také k drobnému rozšíření cesty 
pod hřbitovem, protože byly odstraněny náletové křoviny, které roz-
rušovaly základ zdi a zužovaly cestu.  Ing. Šárka Musilová     

    Výstavba plynovodů
V severní části Slivence, kde byla dokončena výstavba kanalizace, 

v současné době probíhá pokládka plynovodního řadu. V Rubínové ulici 
je již řad položen, nyní se pokračuje v Tyrkysové.  Následovat bude ještě 
Meskářova a Dominínská ulice. V letošním roce se plynu dočkají ještě zbylí 
obyvatelé ulice K Lochkovu a koncem roku obyvatelé západní části ulice 
Ke Smíchovu. Plynofi kace bude pokračovat v příštím roce.         mus     

Jak jste si již určitě všichni všimli, ve Slivenci se naplno rozjela vý-
stavba splaškové kanalizace. Zejména práce na hlavní komunikaci 
K Lochkovu je spojena s nepříjemnými objížďkami. Práce pokračují 
podle harmonogramu, a tak bude Sdružení fi rem Zepris a Skanska 
moci začátkem července předat štafetu Pražským plynárnám, které 
zde položí plynovod. Koncem července by Technická správa komu-
nikací, za podpory Zeprisu, Skansky a Pražských plynáren měla na 
rozkopaném úseku natáhnout nový asfaltový kryt v celé šířce ulice. 
Pokud by se tato akce povedla, vyhnuli bychom se nepříjemným 
záplatám a následným propadům komunikace.

Práce nyní probíhají na již zmiňované ulici K Lochkovu, dále ve 
Frančíkově, Granátové a v ulici K Rozvodně. S výkopem se bude 
pokračovat v ulici U Sportoviště a nově by se mělo začít i v ulici 
K Váze, K Rozmezí a Ke Štěpcům. Někdy během letních prázdnin 
by měla proběhnout kolaudace prvních ulic. O termínu kolaudace 

a možnosti se na hotový řad připojit vás budeme informovat 

v dalším čísle. Do té doby platí zákaz připojení na řad splaškové 

kanalizace!!!

Stále platí upozornění  z minulých čísel:  Všechny obyvatele  výše 

uvedených ulic, kterých se tato výstavba dotkne, bych chtěla po-
žádat, aby si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na kana-
lizační přípojky, vyřídili si územní souhlas na odboru výstavby ÚMČ 
Prahy 5 a souhlasné stanovisko na PVK. Hodně občanů si již pří-
pojky vyřizuje, ale stále je ještě dost těch, kteří vyčkávají. Vzhledem 
k tomu, že se s výstavbou bude plynule pokračovat v dalších uli-
cích, měli by si obyvatelé rozkopaných ulic pospíšit.

Obyvatele ulic, ve kterých se kope, bychom chtěli varovat před 
falešnými dělníky, kteří se vydávají za pracovníky Zeprisu nebo 
Skansky a nabízejí vybudování domovní části kanalizační přípojky. 
Společnosti Zepris a Skanska s těmito lidmi nemají nic společného. 
V seznamu podnikatelů a organizací MČ Prahy – Slivenec, které jste 
před vánoci dostali do schránek, jsou kontakty na místní fi rmy.

Pro občany, kteří by měli dotazy k výstavbě kanalizace, 
se 16. 5. 2011 od 17:00 uskuteční v zasedací 

místnosti ÚMČ Praha – Slivenec schůzka na téma 
„výstavba splaškové kanalizace“.

Ing. Šárka Musilová     

Letos by se mělo začít ukazovat naše úsilí o zřízení květnaté 
louky za okruhem. Měly by se ukázat první „hezké“ byliny. Až bude 
někdy pěkné počasí, vypravte se tam podívat pěšky nebo na kole, 
je to procházka necelé 4 km od kostela. Na louce si můžete od-
počinout, dát si svačinu pod altánkem, děti si mohou zařádit na 
nových herních prvcích – houpačce, kolotoči nebo kladince. Dou-
fám, že se brzo nenajdou nějací nenechavci nebo ničitelé.  

Ing. Miroslava Staňková     

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec na veřejném zasedání schvá-
lilo rekonstrukci spodní části ulice Višňovka od ulice K Homolce až 
ke hřbitovu. Ve výběrovém řízení byla vybrána Stavební společnost 
Šlehofer, která by za cenu 1.440.000,- měla vybudovat nový asfaltový 
povrch včetně odvodnění. Celá akce se zdržuje vinou stavebního úřa-
du, který bezdůvodně zdržuje vydání stavebního povolení. Doufejme, 
že ho již v brzké době obdržíme a se stavbou se bude moci začít.

Výstavba je rozdělena do dvou etap, aby byl zajištěn přístup k ne-
movitostem v ulici U Trpce. mus     

    Rekonstrukce Višňovky

Již dlouhou dobu se pracuje na projektu, územním řízení a stavebním 
povolení na povrch západní části komunikace U Smolnic. Vzhledem k to-
mu, že všechna řízení včetně připomínek jsou zdlouhavá a rozpočet na 
stavbu je čím dál vyšší, rozhodla  se městská část, z důvodu ochrany při-
lehlých nemovitostí, zatím zbudovat alespoň propustek. Ten převede vodu 
z pole bezpečně do úvozové cesty a dále do Dalejského potoka.  mus   

    Propustek v ulici U Smolnic

    Splašková kanalizace ve Slivenci

Nejvíce odpadků vysbíralo 15 dobrovolníků na Drbci, 
v okolí hřbitova a kolem staveniště na Granátové 



Úklid v Holyni na Prašandě

Nejvíce odpadků vysbíralo 15 dobrovolníků na Drbci, 
v okolí hřbitova a kolem staveniště na Granátové Opravená cesta za okruhem s nově vysázenou alejí

Oprava hřbitovní zdi

Stromky v biocentru vysazené před dvěma lety, utěšeně rostou

Výstavba kanalizace v Granátové První květy na obecní louce Výstavba plynu v Návětrné
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Psi
V současné době zasíláme složenky všem občanům, kteří neza-

platili poplatky ze psů do 31. 3. 20011. Letos nezaplatila více než 
polovina majitelů. Složenku uhraďte prosím do 14 dnů. Následně 
budou zasílány upomínky. Připomínám, že kromě zaplacení poplat-
ku je také třeba mít psa řádně přihlášeného. Pokud zjistíte chyby 
v evidenci či jiné nesrovnalosti, obraťte se na mne, vše s vámi ráda 
vyřídím telefonicky (tel. 251 81 80 44), mailem (stankova@praha-sli-
venec.cz) nebo při osobní návštěvě. 

Prosím uklízejte po psech exkrementy. Strážníci budou případné 
znečisťování veřejných prostranství řešit pokutou na místě. Možno 
uložit až 1000 Kč. 

Kočky
Na zatím neznámý termín na podzim 2011 plánujeme ve spolu-

práci s odchytovou službou útulku v Praze - Měcholupech kastraci 
divoce žijících koček ve Višňovce. Prosím, přihlaste se všichni, kteří 
toulavé kočky znáte, krmíte, nebo byste ve věci nějak chtěli pomoci, 
na telefon úřadu 251 81 80 44.

Odpady
  Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

So  7. 5. 2011 od 13,00 do min. 16,00 hod. -  ul. 
Na Přídole u kontejnerů na tříděný odpad
Další série svozů bude následovat až v září 2011.

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

vždy v pátek cca od 14.00 hodin, 
odvoz: ihned po naplnění 
  6. 5. 2011 - Smaragdová, Na Botě x Na Přídole 
10. 6. 2011 - Rubínová, Na Čisté x Frančíkova  
 8. 7. 2011 - Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu - veřejné 
parkoviště za kavárnou
Termíny jsou přislíbeny Pražskými službami, pozor, může dojít ke změnám.
Podrobnosti na www.psas.cz, nebo www.praha-slivenec.cz

  Nebezpečný odpad

Trasy svozu: ve čtvrtek 12. 5.  a  11. 8. 2011
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

Kontejner na baterie a drobný elektroodpad je umístěn ve vstupu do 
úřadu naproti poště.

  
Jarní  úklid komunikací a údržba zeleně
Jako každé jaro, proběhlo ve dnech 21. a 22. března strojní čistění 
komunikací, které zajistila  fi rma Polanský. Občany jsme v předstihu  
informovali o úklidu letáky, vhozenými do každé schránky. Tradičně 
byly některé ulice takřka bez aut, jinde  jich bylo bohužel plno – ta-
kové ulice se pak samozřejmě nedaly pořádně uklidit. Musím letos 
pochválit loňského „hříšníka“ ulici Za Fořtem, kde  nestálo snad je-
diné parkující auto. Krátké a špatně přístupné ulice a chodníky ukli-
dili pracovníci údržby obce.                 Ing. Miroslava Staňková      

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci 
s poradenskou společností ISES, s.r.o. v současné době zahájil rea-
lizaci projektu  „Podpora domácího kompostování občany hlavního 
města Prahy“.

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. 
Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu 
v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití. 

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, 
bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných, případně 
bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 – viz obrá-
zek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin 
– biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). 
Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška 
je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklova-
ného plastu a je recyklovatelný. 

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjč-
ce a Předávacího protokolu, kde budou specifi kovány podmínky, za 
kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění 
kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu 
a jeho užívání po dobu trvání Projektu). 

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnic-
tví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou 
cenu. 

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále 
ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

Realizací výše zmíněného Projektu byla 
pověřena na základě výsledků veřejné sou-
těže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem 
o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní 
dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte  
ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 
Praha 6.

Uvedená společnost bude pro hl. m. Pra-
hu zajišťovat další kroky spojené se zaháje-
ním Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního 
předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu. 

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu 
měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby 
mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyk-
lu. 

Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně 
v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz. 

    Neplaťte za bioodpad 
   – kompostujte sami !
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Skládka pneumatik za ekoduktem



Počátkem května začne konečně výstavba naší nové mateřské 
školky. Je to stavba, na kterou naše městská část čekala desítky 
let, a nyní jsme se tedy konečně dočkali. Vzhledem k tomu, že ka-
pacita školky bude 100 dětí,  vyřeší se tím zároveň na (doufejme) 
dlouhou dobu letitý problém s nedostatečnou kapacitou míst v naší 
mateřské škole. Výstavbu provádí odbor městského investora HMP, 
zhotovitelem bude zkušená pardubická fi rma Ingbau. Stavba bude 
trvat  zhruba rok, poté budeme potřebovat  čas na vybavení škol-
ky nábytkem a dalším zařízením a na úpravu školní zahrady, takže 
první děti nastoupí do školky 1. září 2012. Věřím, že to je pro mnoho 
rodičů dobrá zpráva.
A nyní pár informací  o tom, jak bude výstavba probíhat. Škola 
je koncipována jako přístavba stávající základní školy. Z praktic-
kých důvodů ale není možné, aby výstavba probíhala přes areál 
stávající školy (to by se škola musela zavřít). Výstavba proto bude 
prováděna od ulice U Sportoviště. V severní části stávajícího spor-
tovního areálu bude vybudována staveništní komunikace, která 
bude po dokončení výstavby využita jako  požární koridor. Tento 
koridor bude probíhat celým školním areálem, což byl požadavek 
hasičů. Upozorňuji, že z důvodu výstavby musí být v blízké době 
pokáceny stromy na severním okraji valu. Zkoušeli jsme stromy 
zachránit posunutím staveništní komunikace na sousední pole, ale 
toto řešení se ukázalo bohužel jako neprůchodné (jednak je pole 
v soukromém majetku, jednak by nás opět semlelo velmi složité 
kolečko územního a stavebního řízení). Po výstavbě bude zeleň 
samozřejmě obnovena. 

V ulici U Sportoviště tak bude docházet ke střetům ve výstavbě kanali-
zace a školky. Snažili jsme se tomu vyhnout tlakem na maximální urych-
lení výstavby v ulici U Sportoviště, ale to se bohužel nezdařilo, protože 
se zde nakumulovaly problémy s plynaři, poté s přeložkami kabelů PRE 
a  navíc i vyjednáváním s majiteli přilehlých pozemků. Stavební fi rmy 
Zepris, Skanska i Ingbau tak budou postaveny před skutečně význam-
nou výzvu: zkoordinovat své činnosti tak, aby co nejméně narušily život 
obyvatel v centru Slivence. Nelze ovšem zastřít, že výstavba negativně 
zasáhne do života mnoha zdejších obyvatel, a stejně tak i do chodu 
školy. Ale vzhledem k tomu, že naše městská část  tak získá budovu, 
která bude naší chloubou,  a stovce zdejších rodin vyřeší problém s 
umístěním dítěte, tak si myslím, že trocha nepohodlí za to stojí. 

Jana Plamínková     
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V letošním roce plánujeme několik nových herních prvků pro děti i mlá-
dež. Na obecní louce již byl instalován malý kolotoč, kladina a houpač-
ka. Kolotoč je opravdu rychlý, buďte proto při jeho používání opatrní. 
Na hřišti Za Farou přibude letos lanová pyramida, pro kterou tam je už 
od počátku  vyčleněné místo.  Nebyly ale peníze. Nyní jsme na ni získali  
od Magistrátu grant ve výši 150 000 Kč, tak ji konečně budeme moci 
zakoupit a instalovat. Hřiště tím konečně získá defi nitivní podobu. 
Ve škole na hřišti se defi nitivně odporoučel do věčných lovišť stařičký 
kolotoč, proto  byl nahrazen novým bezpečným modelem. 
Škola získala grant ve výši 300 000 Kč na běžeckou dráhu a doskočiš-
tě, což zlepší podmínky pro školní sportování.
Přemýšlíme, co s nevyužitým a zanedbaným pláckem za bývalou Vče-
lou v Holyni. Zatím padly návrhy, že by tam mohly být stoly na ping pong 
a případně i minigolf. Uvítáme další náměty.   Jana Plamínková     

Rád bych vás informoval o naší sbírce na zvo-
ny, kterou pořádá Římskokatolická farnost Slivenec ve spolupráci s Městskou částí Praha Sli-
venec.  Na účet farnosti do dnešního dne bylo darováno celkem 63.400,-Kč a v obecní kasičce 
se vybralo 6.097,-Kč. Upřímně děkuji všem dárcům. Dal jsem pokyn k zahájení prací: 19. 4. 
byly sejmuty dva památné zvony, které budou zbaveny koroze a povrch patinován a ošetřen 
konzervačním voskem. Objednali jsme si i nové zvonové příslušenství pro oba zvony. Počítáme 
i s elektronickým ovládáním těchto zvonů. Náklady jsou spočí-
tány na 140.000,-Kč, ještě však nevím, na kolik vyjdou práce 
tesařské.  Jelikož nacházím oporu v paní starostce Plamínkové, 
věřím, že dílo dotáhneme k zdárnému konci. Zvony budou před 
umístěním na věž vystaveny v lodi kostela a bude uspořádána 
děkovná bohoslužba za všechny, kteří se o rekonstrukci zaslou-
žili. Pokud se budete chtít ještě k naší sbírce připojit, můžete 
tak učinit převodem na transparentní účet farnosti 2742917001/ 
5500 nebo prostřednictvím Úřadu městské části Praha – Sli-
venec, kde stále funguje obecní kasička. Potvrzení o daru na 
požádání vystavím.  Zdeněk Skalický, farář ve Slivenci     

    Výstavba mateřské školy začíná

    Nové herní prvky ve Slivenci 

    Zvony  ve Slivenci 

Spojovací atrium uzavře od severu prostor 
mezi učebními pavilony 2. stupně

Nové herní prvky na obecní louce

Zvonař pan Manoušek s větším zvonem 
od A. Belmannové před  kostelemMenší zvon od A. Diepolda



V posledním čísle jsme se v článku paní starostky Plamínkové dočetli 
o neradostném stavu kvality ovzduší v naší městské části. Vzhledem 
k tomu, že v článku uváděná fakta pocházejí ze studie prováděné v r. 
2007, je zcela jisté, že současné hodnoty znečištění ovzduší budou 
ještě podstatně horší, protože k jeho velkým zdrojům přibyl Pražský 
okruh. Díky němu lze předpokládat významný nárůst oxidu uhelnatého, 
oxidů dusíku, prachových částic a samozřejmě také hlukové zátěže. 
Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění vzduchu je vliv okruhu 
na stav ovzduší Slivence bezprostřední.

Většinu faktorů způsobujících zvýšenou hladinu znečištění ovzdu-
ší můžeme pouze vzít na vědomí bez možnosti je jakkoliv ovlivnit. Je 
však mezi nimi položka, která se nás velmi významně dotýká, a to 
zatížení způsobené lokálním topením, spalujícím tuhá paliva, pře-
devším uhlí, ale do jisté míry i dřevo. Otop tuhými palivy, obzvláště 
ve spojení s užíváním starých nevyhovujících topidel, je významným 
zdrojem oxidu uhelnatého a siřičitého, oxidů dusíku, těkavých orga-
nických látek, dehtu a tuhého znečištění v podobě sazí a popílku. 
Tento typ otopu je obvyklý tam, kde zástavbu tvoří rodinné domky, 
a není proto divu, že Slivenec je na předních místech v zatížení uve-
denými polutanty. 

A zde právě je možnost významně ovlivnit stav našeho životního pro-
středí cestou postupného přechodu od spalování tuhých paliv na spa-
lování plynu, případně na otop elektřinou, využití tepelných čerpadel 
a solárních kolektorů. Magistrát hl. m. Prahy podporuje tuto záměnu 
fi nančním příspěvkem:

Typ ekologického zdroje   Dotace               Omezení
Plyn, elektřina      2000 Kč / kW       max. 70 %  
           doložených nákladů 
                         max. 30.000 Kč 
           na bytovou jednotku
Tepelná čerpadla                    80.000 Kč               max. 50 % 
           doložených nákladů
Fotovoltaické články       4.000 Kč / 1 m2       max. 60.000 Kč  
           na jedno zařízení
           max. 50 % 
                                        doložených nákladů
Solární  kolektory       8.000 Kč / 1 m2       max. 60.000 Kč  
           na jedno zařízení  
            max. 50 % 
           doložených nákladů

Otop tuhými palivy v lokálních topeništích v sobě skrývá ještě jedno nebez-
pečí. Láká totiž jeho uživatele ke spalování některých materiálů, které sice 
mohou přispět k celkové energetické bilanci, avšak představují pro okolí ne-
bezpečnou ekologickou zátěž. Jedná se zejména o plasty, gumový odpad, 
oleje, odpad obsahující syntetické pryskyřice (dřevotřísky, výrobky nábytkář-
ského průmyslu a pod.) a lakované dřevo (např. často spalované staré okenní 
rámy). Všechny tyto materiály při spalování v lokálních topeništích jsou zdro-
jem škodlivých, zapáchajících a velmi často karcinogenních zplodin. V místě 
jejich produkce jsme nuceni je dýchat v poměrně vysokých koncentracích 
a představují tak velmi závažné zdravotní ohrožení.

Dodržování občanské kázně při výběru paliva má tedy zá-

sadní význam a je třeba důrazně apelovat na všechny, kteří ji 

porušují, aby tyto praktiky ukončili, neboť se jedná o zdraví nás 

všech.  Doc. Ing. Petr Pick, CSc.  

    Ještě k ovzduší ve Slivenci

 

HLEDÁM   
BYT, DŮM, CHATU, POZEMEK 

NA  PRODEJ / PRONÁJEM  
V TÉTO LOKALITĚ

SPECIALISTA NA PRAHU 5 
-  HANA MORSTEINOVÁ

Tel. 606 208 990   
hmorsteinova@mmreality.cz  
www.mmreality.cz     

M&M reality holding a.s.  
73 poboček v ČR, 
7 let zkušeností 

   Z kohoutku nám teče voda úplně bílá voda a šumí. Nevíte, čím 

to je? A někdy jsou ve vodě různé nečistoty…

Na tento problém si v poslední době stěžovalo dost občanů Slivence. Ze-
ptali jsme se na PVK a dověděli se, že je to vzduchem, který byl  někde při-
sáván do potrubí. Dle sdělení pracovníků PVK je problém v tom, že čerpací 

zařízení na obou vodojemech, které zásobují Slivenec (tedy  Ovčín i Bar-
randov)  jsou velmi stará a nepracují v optimálním režimu. Měla by se proto 
v létě modernizovat. Po našich stížnostech se PVK podařilo systém trochu 
stabilizovat, takže v současné době již bílá voda z kohoutků teče méně. Ne-
čistoty souvisely se zavzdušněním, protože se  uvolňovaly ze stěn potrubí. 
Výrazné zlepšení se ale dá čekat až po rekonstrukci během léta. 

   Proč jezdí autobus ulicí Za Farou? Je to obytná zóna, nemohl 

by jezdit jinudy?

Nemohl, opravdu pečlivě se zde zkoumaly všechny varianty a tato 
byla vyhodnocena jako jediná schůdná. Šťastné řešení to samozřejmě 
není, ale v ulicích K Váze a K Lochkovu se kope (či bude kopat) kana-
lizace a v ulici K Cikánce se dva autobusy nevyhnou. Byli jsme rádi, 
že v ulici K Cikánce silniční správní úřad aspoň povolil dvousměrný 
provoz, protože do té doby musela jezdit ulicí Za Farou i nákladní auta 
společnosti Mramorka (jinak by musela jezdit jednosměrkou v proti-
směru).  Jana Plamínková     

   Otázky a odpovědi

in
ze

rc
e

Slivenecký mramor 3    2011    9

inzerce



10    Slivenecký mramor 3    2011

V průběhu měsíců března a dubna se ve Slivenci a v Ho-
lyni uskutečnil průzkum sociálních potřeb občanů. Pro-
bíhal dotazníkovou metodou. Za zhotovení dotazníku, 
průběh celého šetření i za vyhodnocení patří poděková-
ní  sociální komisi MČ Praha - Slivenec, praktikantkám 
VOŠ sociálně právní a především těm občanům, kteří si 
našli čas a dotazník vyplnili. Po vyhodnocení dotazní-
ku jsme získali cenné informace, s nimiž můžeme dále 
pracovat a zkvalitnit svoje snahy v oblasti sociální.

Jak  občané odpovídali:

1. Jaký je Váš věk? 
Průzkumu potřeb obyvatel trvale žijících v MČ Praha – Slivenec 
se zúčastnilo celkem 83 respondentů, z toho 30 ve věku 36-65 
a stejný počet ve věku 65-80, dále 21 respondentů starších 80ti 
let. Do 35 let se dotazníků zúčastnili pouze 2 respondenti. Z to-

ho vyplývá, že největší zájem o danou problematiku mají lidé 

ve věku 36-80 let.

2.Jste:                                            
Dotazník vyplnilo  60 žen a 23 mužů. Z toho je zřejmé, že se 
o danou problematiku více zajímají ženy.
3.Bydlíte: 
Dotazníková metoda byla úspěšnější u obyvatel Slivence, z kte-
rého se zpět vrátilo 70 vyplněných dotazníků. V Holyni vyplnilo 
dotazníky pouze 13 obyvatel.
4. Jaký je Váš vztah k využívání sociálních služeb?
V naší MČ nevyužívá žádné sociální služby 52 respondentů. 10 
respondentů ovšem uvádí, že ví o někom ze svého okolí, kdo 
potřebuje sociální pomoc. Uživatelem sociálních služeb je 12 lidí 
a jeden rodinný příslušník.
5. Označte, prosíme, sociální službu/služby, které Vy nebo ně-
kdo z rodiny využíváte:                    
 Nejvíce obyvatel MČ Praha – Slivenec využívá pečovatelskou 
službu (12 respondentů), dále využívají odlehčovací služby, do-
mov pro seniory, zařízení rané péče, rodinné či mateřské péče, 
odlehčovací služby, osobní asistenci a sociální poradenství. Dva 
z dotazovaných uvedli, že využívají dovoz obědů od pí. Slaví-
kové. Z toho se můžeme domnívat, že mezi respondenty je 

nejvíce rozšířená pečovatelská služba.

6. Poskytovatelem služby/služeb je organizace z:
Nejvíce respondentů uvedlo, že využívá služby poskytované MČ 
Praha – Slivenec, z čehož se bohužel domníváme, že obyvatelé 
MČ Praha – Slivenec nevědí, kdo je poskytovatelem jejich služeb, 
protože naše městská část neposkytuje většinu z uvedených 
služeb. Pouze 8 respondentů totiž uvedlo, že poskytovatelem 
jejich služby je MČ Praha 5. Další 4 uvedli, že poskytovatelem 
jejich služby je jiná organizace (Arcidiecézní  Charita Praha, další 
respondenti bohužel neuvedli název).
7. Jste s využívanou službou spokojený/á?  
Většina respondentů je s využívanou službou spokojená, kon-
krétně 16 dotazovaných. Dalších 8 uvedlo „spíše ano“, z čehož 
usuzujeme, že jsou se službou spokojeni, mají ovšem jisté vý-
hrady. Pouze jeden respondent není s využívanou službou spo-
kojen.
8. Využívaná služba je pro Vás: 
Pro většinu lidí, kteří využívají některou z využívaných služeb, je 
daná služba dobře dostupná, pouze 4 osoby uvedly, že je pro 
ně služba pro ně špatně dopravně dostupná a 5 osob uvedlo 
fi nanční náročnost.
9. Svou sociální situaci považujete za:
Celkem 21 respondentů uvedlo, že jejich sociální situace je velmi 
dobrá. Za uspokojivou považuje svoji situaci 41 respondentů. Se 

špatnou sociální situací se potýká 5 respondentů. Jejich nejčas-
tějšími problémy jsou špatné vztahy v rodině či fi nanční situace. 
Dále mají pocit nejistoty, jeden respondent uvedl, že ho tíží od-
pojené topení.
10. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních služ-
bách a možnostech sociální pomoci? 
Celkem 12 z dotázaných uvedlo, že má dostatek informací, 28 
z dotázaných uvedlo „spíše ano“, z čehož usuzujeme, že jsou 
zde jisté mezery v informovanosti. 31 respondentů uvádí, že je-
jich informace jsou nedostatečné. 4 respondenti uvedli, že ne-
mají informace žádné. Z těchto čísel vyplývá, že informova-

nost obyvatel o sociálních službách je v naší MČ slabá.

11. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste potřeboval/a 
získat informace o sociální oblasti? 
Stejný počet z dotazovaných uvedlo, že by se obrátilo na 

rodinu či pracovníka úřadu MČ Praha – Slivenec nebo MČ 

Praha 5, dalších 20 by hledalo informace na internetu a dalších 
11 respondentů by se obrátilo přímo na poskytovatele sociálních 
služeb. 13 respondentů uvedlo, že by se obrátilo na svého ošet-
řujícího lékaře. Dalších 10 by poprosilo o radu své přátele. Pouze 
2 respondenti neví , na koho by se v danou situaci obrátilo. 
12. V případě, že byste si mohl/a vybrat, v jaké formě poskyto-
vání sociální služby byste dal/a přednost?    
Celkem 59 odpovědí uvádí, že by respondenti chtěli žít ve 

vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a pomoci ro-

diny. Dalších 10 respondentů uvádí, že by dávalo přednost živo-
tu v domě s pečovatelskou službou, 11 respondentů nedokáže 
na danou otázku zodpovědět. 1 respondent by požádal o pomoc 
svou rodinu.
13. V případě jednorázových služeb, které lze poskytovat doma 
i v některém centru sociálních služeb, byste si přál/a:
Nejvíce respondentů považuje za nejideálnější docházet za služ-
bou sám/a (konkrétně 39 z dotazovaných), 27 odpovědí uvá-
dí, že by nejraději využívali službu, která by byla poskytována 
u nich v domácnosti, dalším 15ti by vyhovovalo, kdyby je za 
danou službou někdo dovezl či doprovodil.
14. S jakými sociálními problémy se potýkáte?
Nejvíce respondentů se potýká se špatným zdravotním stavem, 
4 respondenti mají problémy s dostatkem peněz na základní po-
třeby, 3 uvádějí nejisté bydlení, s čímž souvisí například odpojení 
domu od přívodu elektřiny. Většina respondentů ale uvádí, že se 
nepotýká s žádným sociálním problémem, toto číslo činí kon-
krétně 49. Z výše uvedeného vyplývá, že více než polovina 

z dotazovaných nepociťuje žádný sociální problém.

15. Co z níže uvedeného obtížně řešíte a trápí Vás?  
Nejvíce z dotazovaných uvedlo, že jim problém dělají po-

chůzky po úřadech či návštěvy u lékaře, dalších 11 uvedlo, že 
obtížně řeší běžné nákupy. 8 respondentů uvádí, že mají problém 
postarat se sami o sebe, a tedy problém závislosti na jiné osobě. 
Problém s obtížným pracovním uplatněním řeší 3 z dotazova-
ných, dalšími problémy jsou možnosti trávení volného času a ne-
dostatečný kontakt s jinými lidmi. 46 respondentů neřeší žádný 
problém. Z těchto odpovědí se domníváme, že většina obyvatel 
neřeší žádný problém. Když se u nich některý problém vyskytne, 
jsou to hlavně problémy týkající se pohybu.
16. Co by pomohlo zlepšit Váš život v obci?                     
Nejvíce ( 21 respondentů) uvedlo, že by jim pomohly zlepšit 

život v obci nízkopodlažní autobusy. 10 respondentů uved-

lo, že by chtěli bezbariérovost veřejných institucí. Dalších 16 

respondentů by uvítalo veřejné toalety a 13 více laviček. 15 

respondentům by pomohla zlepšit život v obci ošetřovatelská 

služba nebo domov pro seniory. Pečovatelskou službu a so-

   Vyhodnocení dotazníku Průzkum sociálních služeb
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ciálního pracovníka by využilo 10 z dotazovaných. Více aktivit 

pro seniory nebo mládež by chtělo 5 respondentů, o infor-

mační brožury či přednášky odborníků má zájem 8 z dotazo-

vaných. Více informací o sociálních službách ve Sliveneckém 

mramoru a na webu vyžaduje 5 respondentů. Vlastní náměty, 

jak zlepšit život v obci, má 9 respondentů. Mezi jejich návrhy 

patří: kanalizace v obci, omezení automobilové dopravy ve 

Slivenci, bankomat, samoobsluha ve Slivenci, čistota okolí, 

oprava ulice k Holyni, návaznost MHD z Holyně směr Radotín 

a Lochkov a stejně staré děti v místě bydliště respondenta.

17. Z pečovatelských služeb bych měl/a zájem o:   
Většina respondentů MČ (kromě těch, kteří ji již využívají) by 

o pečovatelskou službu neměla zájem, 17 respondentů uvádí, 
že by mělo zájem o dopravu obědů, dalších 16 by mělo zájem 
o pedikúru a manikúru, dalších 9 by potřebovalo pomoci s úkli-
dem domácnosti, 7 s běžnými nákupy, pochůzkami a doprovo-
dem k lékaři, 6 potřebuje pomoci s hygienou, z čehož jeden 
mimo domov. 1 respondent by využíval holiče do domu.
18. Z ošetřovatelských služeb bych měl/a zájem o:    
Celkem 35 odpovědí uvádí, že by o ošetřovatelskou službu ne-
mělo zájem, 14 lidí by využilo rehabilitaci či rehabilitační cvičení, 
10 pravidelné měření krevního tlaku, 8 odběry krve a 6 převazy 
a aplikace injekcí.
19. V jaké podobě byste uvítal/a informace ze sociální oblasti?
Většina respondentů by uvítala získávání informací prostřednic-
tvím Sliveneckého mramoru, konkrétně 68 respondentů. 17 re-
spondentů by chtělo  informace v samostatné informační brožu-
ře, 13 prostřednictvím internetových stránek obce, 1 respondent 
by uvítal informace e-mailem.

STRUČNÉ SHRNUTÍ:

Průzkumu potřeb obyvatel trvale žijících v MČ Praha 

– Slivenec se zúčastnilo celkem 83 respondentů, větši-

nou občané starší 36let. Občané se shodli, že informo-

vanost v oblasti sociálních služeb je ze strany MČ Pra-

ha-Slivenec nedostatečná. Upřednostňují informace 

uveřejněné v časopise Slivenecký mramor. Z nabídky 

pečovatelské služby mají největší zájem o rozvoz obě-

dů, pedikúru, manikúru, pomoc při úklidu v domác-

nosti, doprovod k lékaři, či nákupy. Z nabídky ošet-

řovatelské služby cítí potřebu rehabilitačních cvičení 

v domácnosti nebo pravidelného měření tlaku. Život 

v obci by respondentům zásadně pomohlo zlepšit vý-

hradní pokrytí nízkopodlažními autobusy, více laviček, 

veřejné toalety.

Veškeré kontakty na poskytovatele sociálních služeb, kte-

ré mohou naši občané využívat, byly zveřejněny v minulém 

čísle Sliveneckého mramoru. Pokud jste článek o sociál-

ních službách nezaznamenali, můžete  informace získat 

na ÚMČ Praha – Slivenec. Na straně 2 tohoto Mramoru 

uvádíme informaci o možnosti stravování seniorů v ZŠ Sli-

venec.  Obědy jsme vyjednali právě na základě výstupů 

z průzkumu o sociálních službách.    
                               Lenka Kudláková     

Dne 4. 4. proběhla v zasedací síni Úřadu městské části Praha 
– Slivenec beseda s vedoucí sociálního odboru pro Prahu 5 
Mgr. Janou Koričovou, vedoucí Centra sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Mgr. Marií Bosákovou a vedoucím autoprovozu 
Ivo Dvořákem, který zajišťuje doprovod vozidlem do zdravot-
nických zařízení, do denního stacionáře či rozvoz obědů. Paní 
Mgr. Koričová a paní Mgr. Bosáková přislíbily uspořádat tuto 
besedu při naší návštěvě v Centru sociální a pečovatelské po-
moci Na Neklance v únoru letošního roku. 
Paní Mgr. Bosáková informovala přítomné podrobně o všech 
službách, které Centrum sociální a pečovatelské pomoci na-
bízí i pro občany Slivence. Veškeré informace o sociálních 
službách, včetně kontaktů, byly uveřejněny také v minulém 
čísle Sliveneckého Mramoru (2/2011).

Paní Mgr. Koričová ochotně zodpovídala zejména dotazy 
týkající se vyplácení příspěvků na péči a sociálních dávek, 
především zájemcům ozřejmila, jak a kde o příspěvek žádat. 
Zmínila také problematiku dobrovolnictví. Pan Ivo Dvořák sez-
námil přítomné s tím, jak konkrétně funguje autoprovoz, zvláš-
tě doprava imobilních klientů speciálně upraveným vozidlem 
s nájezdovou plošinou.
Účastníci besedy se dozvěděli mnoho užitečných informací 
o tom, kam a jakým způsobem se obrátit v situacích, kdy nám 
zdraví nedovolí se o sebe postarat sami. Většina besedujících 
byla z řad sliveneckých seniorů, kteří tuto besedu velmi přiví-
tali. Škoda, že nepřišly také mladší ročníky, i pro ně by beseda 
byla přínosem. Nikdy nevíme, kdy  se v nějaké svízelné situaci 
ocitneme i my.
Martina Havlíková, předsedkyně bytové a sociální komise     

   Beseda o sociálních službách
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Učitelé naší školy se zúčastnili školení RWCT - neboli Reading and Wri-
ting for Critical Thinking (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Jde 
o program, jehož cílem je u žáků rozvíjet zájem o čtení, vědění, kritický 
náhled na přečtené informace a touhu po celoživotním vzdělávání. 
Pokud si děti osvojí kritické myšlení, jsou schopny třídit informace, po-
suzovat, určovat, co je důležité. Naučí se myslet tvořivě, kriticky a pro-
duktivně. To je nezbytné pro jejich úspěšnost v budoucím studiu i prá-
ci.
Především v hodinách Českého jazyka, Osobnostní a sociální výchovy 
a v předmětu Člověk a jeho svět se snažíme, aby děti samy porozumě-
ly informacím, porovnávaly své myšlenky s názory druhých, důsledně 
prozkoumávaly své úvahy a uměly obhájit své stanovisko. 
K realizaci těchto cílů nám pomáhá řada vyučovacích metod, mezi ni-
miž si učitelé vybírají ty, které jsou vhodné pro jejich předmět a třídu. Jde 
například o brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, 
volné psaní, pětilístek, čtení s předvídáním, metody refl exe a seberefl exe 
a další.
Dětem se nové metody líbí, obohacují je a postupně mění jejich přístup 
k přečtenému textu – více o něm přemýšlejí a snaží se mu co nejvíce po-
rozumět. Metody kritického myšlení jsou vhodným prostředkem motivace 
žáků k dalšímu vzdělávání. 
Pro pozitivní vliv využívaných metod kritického myšlení na rozvoj žákových 
dovedností budeme s autory RWCT spolupracovat i nadále.

 Lenka Prixová, Romana Lisnerová     
…a jak to vypadá v praxi?

Ve třetí třídě se také pokoušíme o realizaci těchto metod do výuky. Myslím, 
že brainstorming se v naší třídě stal zcela běžnou a nepostradatelnou sou-
částí výuky – zejména v hodinách Osobnostní a sociální výchovy a Člověk 
a jeho svět.
Co je vlastně brainstorming? Jde o bouři mozků (spontánní přinášení 
množství nápadů), o rychlé získávání co nejvíce informací. Žáci jsou 
aktivně zapojeni do procesu učení. Nabízejí zde své nápady a myš-
lenky na dané téma (např. nové učivo). Zaznamenávám výroky žáků 

na tabuli, nic v této fázi nehodnotíme. Máme pro to pravidla. Teprve 
po ukončení diskutujeme o napsaném.  V hodinách čtení realizujeme 
i další metody kritického myšlení, zejména „čtení s předvídáním“ a „V-
CH-D“. Jako příklad uvádím strukturu dvou za sebou jdoucích hodin 
– Český jazyk a Člověk a jeho svět, kde proběhl brainstorming, čte-
ní s předvídáním a metoda V – CH – D. Šikovné děti zkoušely i čtení 
s otázkami.
1. Brainstorming: Karel IV. a jeho stavby (vybrali jsme si Karlův most).
2. Metoda V – CH – D: žáci si vytvořili tabulku a zapsali si V (vím) a CH 
(chtěl bych vědět) – pak dané téma konzultovali ve dvojicích.
3. Četba článku: Pověst o založení Karlova mostu (1. část). Šikovné 
děti si zkoušely i metodu čtení s otázkami.
4. Čtení s předvídáním – děti vymýšlely, jak Karel IV. vyřešil situaci (zdů-
vodňovaly své návrhy).
5. Četba – dokončení (došlo zde k poznání skutečnosti).
6. Doplňující četba – informace z internetu o opravě Karlova mostu (zde 
jsme diskutovali o tom, zda jsou informace z internetu vždy pravdivé).
7. Dopsání „D“ do tabulky (Dověděl jsem se).
8. Pod tabulku si měly děti zapsat jednu otázku, na kterou nedostaly 
v hodině odpověď a chtěly by ji získat (řešeno následující hodinu).

    Nové volitelné předměty
z důvodů rozšíření a zatraktivnění naší vzdělávací nabídky zavádíme od 
příštího školního roku pro žáky letošních 5. a 6. tříd nové volitelné předmě-
ty. Vzdělávací obsah těchto předmětů je vytvořen tak, aby rozšířil některé 
obsahy předepsané rámcovým vzdělávacím programem a zároveň vyšel 
vstříc vzdělávacím potřebám našich žáků. Žáci si proto budou vybírat tři 
předměty z nabízených dvojic předmětů a vyučovat se jim budou po dobu 
6. a 7. ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny v každém vyučovacím před-
mětu.
Výběr předmětů je pro žáky budoucích 6. a 7. tříd závazný. Žáci si 

vybírají z každé dvojice jeden vyučovací předmět.

Co bude obsahem vyučovacích předmětů?

Anglická konverzace – navazuje na vyučovací předmět Anglický jazyk 
a rozvíjí především produktivní řečové dovednosti v různých situacích běž-
ného života. Doplňuje znalosti žáků o reálie anglicky mluvících zemí. 
Evropa a svět v idejích – prohlubuje znalosti a dovednosti, které žáci zís-
kávají v hodinách dějepisu a výchovy k občanství. Žáci prostřednictvím 
četby, rozboru textů a diskusí naleznou v historických dílnách odpovědi 
na otázky o původu a úloze náboženství v životě člověka a společnosti. 
Dozví se tak o vlivu islámu, křesťanství a židovství na vývoj Evropy a světa 
především v současnosti. 
Základy gastronomie – tento vyučovací předmět umožňuje žákům pro-
niknout do oblasti stolování a etikety. Umožní jim podílet se na přípravě 
různých pokrmů (včetně mezinárodních), a to podle daných pracovních 
postupů a návodů. Žáci se naučí také respektovat pravidla práce v týmu.

Literární dílna – vyučovací předmět Literární dílna je připraven pro žáky, 
kteří chtějí rozvíjet své znalosti v oblasti literatury a divadla. Obsahem 
předmětu je práce se slovníky, literárními příručkami, návštěvy divadelních 
představení, seznámení se s českými i světovými autory a literárními smě-
ry. V předmětu jsou využity metody RWCT, samozřejmostí jsou čtenářské 
dílny.
Poznáváme svět – předmět se zaměřuje na poznávání místních a regi-
onálních podmínek. Prostřednictvím praktického i teoretického poznání 
seznamuje žáky s okolní krajinou, s rozšířením rostlin a živočichů, s život-
ním prostředím a působením člověka na životní prostředí. Žáci poznávají 
v rámci nejrůznějších aktivit možnosti ochrany přírody; seznamují se s pří-
činami i důsledky živelných pohrom a ekologických katastrof.
Práce s digitálními technologiemi – tento volitelný předmět navazuje na 
povinný vyučovací předmět Informační a komunikační technologie. Ob-
sahem je práce v digitálním prostředí – práce s textovým editorem, tvor-
ba prezentací, práce s tabulkovým procesorem, vytváření jednoduchých 
grafi ckých objektů, tvorba jednoduchých animací, tvorba propagačních 
materiálů a úprava fotografi í.
Žáci si budou ve spolupráci s jejich rodiči a učiteli vybírat vždy jeden 

vyučovací předmět z každé uvedené dvojice. 

Základy gastronomie – Poznáváme svět

Evropa a svět v idejích – Literární dílna

Anglická konverzace – Práce s digitálními technologiemi

Věříme, že zpestřením vzdělávací nabídky bude žákům umožněno rozvíjet 
své vědomosti a dovednosti v oborech, které se stanou předmětem jejich 
dalšího studia.    Tým pedagogů 2. stupně ZŠ a MŠ Praha – Slivenec   

    Nová metoda výuky na naší škole  
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Konečně jsme všichni dočkali jara! S paní Zimou se Sluníčka i Koťátka rozlouči-
la karnevalem. Náš pohádkový klaun připravil pro děti den  plný  písniček,  sou-
těží a legrace. V únoru jsme s dětmi navštívili výstavu kreseb „Filmová fantazie“, 
která  děti zaujala  natolik, že nás toto téma provázelo v Mateřince ještě další dva 
týdny. Na konci března jsme pro Sluníčka  naplánovali návštěvu „velké“ knihov-
ny, kde byl pro děti připraven vzdělávací pořad.I dubnové divadélko „Pohádka pro 
malá kůzlátka“ bylo moc hezké a Sluníčka i Koťátka děkují RC Pecka za pozvání.
Kromě dalších aktivit se naše děti mohou navíc po celý rok zdokonalovat v angličtině,  
tvořit ve výtvarném kroužku nebo cvičit dětskou jógu.  A jak to bude v září? Příští školní 
rok budeme mít v provozu opět dvě třídy – třídu předškoláků a třídu mladších dětí. Zápis 
již probíhá, pokud máte zájem – určitě nás včas kontaktujte. Rádi Vás přivítáme přímo 
v Mateřince, a to v pondělí 16. května od 15:00 do 17:00 hodin, kdy budeme mít pro 
rodiče a děti  Den otevřených dveří. 
Na všechny se těší Eva, Lucka, Bára, Sluníčka a Koťátka.
Kontakt : www.skolaslivenec.cz/materinka-slunicko/       
e-mail : materinka-slunicko@centrum.cz

    Jaro v Mateřince SLUNÍČKO

S jarem děti mohou konečně naplno využívat veškeré vybavení zahrady okolo školky. Na léto při-
bude i bazén, mnoho výtvarných a pohybových aktivit, svačinky budeme moci trávit na čerstvém 
vzduchu.
Pěkné počasí s sebou přineslo nové školkové akce. Byly jsme se s dětmi podívat na Divadélku 
O nezbedných kůzlátkách, za což moc děkujeme Rodinnému centru Pecka a speciálně mamince 
Kryštůfka T., dále pak za poskytnutý prostor Úřadu městské části. Hned následující den nás přišel do 
školky navštívit živý bernský salašnický pejsek Alan s paní Chladnou, kdy si děti poslechly zajímavou 
přednášku o tom, jak se bránit, když je pejsek napadne a jak se chovat k cizímu i vlastnímu pejskovi. 
Kdo se nebál, mohl si Alana pohladit, vyfotit se s ním. Také jsme se s dětmi byly podívat ve slivenecké 
knihovně. Knihov-

nice paní Krejčová si pro nás připravila poutavé povídání o tom, co je to kníž-
ka a jak s ní zacházet. Děti měly připraveno mnoho dětských knih a mohly 
si namalovat tematické obrázky. Děti velmi zaujala pohádková babička paní 
Vraná, která krásně vyprávěla příběh O Pejskovi, že se i paní učitelky pře-
nesly do dětských let a všechny nás společně interaktivní formou vtáhla do 
děje. Moc se s dětmi těšíme na další návštěvy knihovny. Domluvily jsme 
se s paní knihovnicí, že se naše výlety za knížkami stanou pravidelnou zá-
bavou. Těsně před Velikonoci jsme měli ve školce Velikonoční tvořivé od-
poledne, děti si s maminkami nabarvily vajíčka a vytvořily krásné dekorace 
na velikonoční stůl. V nejbližší době nás čeká další výprava do knihovny, 
navštíví nás policejní pejsek s ukázkou výcviku, Besídka na Den matek a na 
Den dětí pojedeme společně vláčkem za pokladem a odpoledne děti čeká 
spousta her, soutěží a zábavy, opékání buřtíků s rodiči.
Pokud chcete, aby i vaše dítko zažívalo dětství plné radosti, přijďte se 
k nám podívat!
Více informací o široké škále služeb, které naše školka nabízí, se dozvíte na www.

skolka-jezecek.cz. 

byla otevřena slavnostní vernisáží 1. května  odpoledne, kdy si na tuto slive-
neckou osobnost přišli zavzpomínat nejen pamětníci. Příjemnou, přátelskou 
atmosféru vzpomínání podtrhla slova paní Markéty Vítkové, která pro tuto 
výstavu napsala, a violoncellový minirecitál  O. Straucha.
Výstava se mohla uskutečnit díky ochotě majitelů obrazů díla zapůj-

čit. Po výzvě v prvním čísle letošního Sliveneckého mramoru se ozva-

lo mnoho těch, které dodnes obrazy Jindřicha Husníka těší. Prostor 

kaple je však velmi komorní, má své omezené kapacity, a proto jsme 

nabídky ani nevyčerpali. Každému, kdo se ozval, děkujeme. Velmi si 

všech nabídek vážíme. Třeba někdy v budoucnu bude možné uspořá-

dat výstavu ve větších prostorách. Lenka Kudláková    

    Retrospektivní květnová výstava Jindřicha Husníka 
v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni 

Děti z Ježečka ve slivenecké knihovně

Nové metody při 
praktické výuce ve škole
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V centru našeho zájmu je čtenář a čtení ve všech jeho formách. 
Cílem je nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníkům co 

největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné li-
teratury v rámci besed, a to  ne jenom v letošním březnu. Posilovat 
společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihovny 
a nabídnout moderní služby knihovny 21. století, informovat čtenáře 
– zkrátka dát o sobě vědět. 

Přehled akcí Veřejné knihovny ve Slivenci v březnu 2011:

1. 3. Česká spisovatelka Petra Hůlová předčítala úryvky ze své po-
slední vydané knihy „Strážci občanského dobra“, vyprávěla o své lite-
rární tvorbě. V roce 2002 získala cenu Magnesia Litera za objev roku 
– román Paměť mojí babičce. Autorského čtení se účastnilo 31 občanů.

2. 3. Knihovnu navštívila 5. a 9. třída Základní školy Slivenec 
s paní učitelkou Kofroňovou. Žáci byli seznámeni s pravidly a mož-
nostmi výpůjček knih, využití internetu, novými knihami, poezií 
a soudobou prózou. Knihovna byla na prasknutí, 47 dětí se ale cho-
valo vzorně.

8. 3. Knihovnu navštívila 4. třída Základní školy Slivenec s paní 
učitelkou Duškovou. Čas strávený v knihovně jsme věnovali knihám 
nabízeným k vypůjčení a povídání o nich. Několik žáků se následně 
stalo čtenáři naší knihovny. Návštěvy knihovny se účastnilo 21 dětí.

16. 3. 8 dětí z mateřské školy JEŽEČEK s paní ředitelkou Ko-
sařovou si zvědavě prohlédlo knihy pro nejmenší. Povídali jsme si 
o správném zacházení s knihou, vyprávěla se pohádka a děti nás 
odměnily písničkou. Nakonec malovaly obrázky. Setkání to bylo 
milé a určitě ne poslední.

Knihovna se snaží uspokojit náročného čtenáře, ale i děti před-
školního věku, doplňujeme knižní fond pravidelným nákupem vy-
braných novinek. 
Malá statistika: 
počet čtenářů k 31. 12. 2010: 188
počet čtenářů k 20. 4. 2011: 225

Těšíme se na Vaši návštěvu knihovny!
Irena Krejčová, knihovnice    

    Březen – měsíc čtenářů v knihovně ve Slivenci

Poslední cestopisnou besedou před letošní prázdninovou sezonou 
byla beseda Mgr. Heleny Katzlingerové, která mohla mnohé, kteří se ješ-
tě pro cíl letošní dovolené nerozhodli, zlákat pro toulky po tomto řeckém 
ostrově, rodišti malíře El Greca či spisovatele Kazantzakise.

Mgr. Katzlingerová cestuje s nevšední touhou po poznání přírody a ži-
vota místních obyvatel. Prostřednictvím jejích krásných fotografi í a pou-
tavého vyprávění jsme navštívili místa známá, jako například hlavní město 
Heraklion, Knossos a další minojské památky, město Chania založené 
Benátčany, soutěsku Samaria, náhorní plošinu Lasithi, či Lagunu Balos. 
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se potom přenesli do míst, kte-
rá jsou stranou turistického ruchu. Objevovali jsme skryté zátoky, opuště-
né kláštery, pusté pláže a nechali si vyprávět o nelehkém životě prostých 
obyvatel horských vesniček a vřelé pohostinnosti ostrovanů.

Besedu o Krétě doplňovala výstava vybraných fotografi í v holyňské 
kapli sv. Jana Křtitele. Výstava, která proběhla v dubnu, otevřela čtvrtou 
holyňskou výstavní sezonu. V komorním prostředí kaple nainstalovala au-
torka na 12 panelech fotografi e přírodních scenérií, památek i fotografi e 

obyvatelů Kréty. Zájem o výstavu byl značný, o čemž svědčí 
zápisy v knize návštěv.

Paní Katzlingerové patří velký dík za nezištné zorganizování cestopis-
ných přednášek i úspěšné výstavy. Přejeme další krásné cesty!

                                                                  Lenka Kudláková    

    Cestopisná beseda a výstava  „Kréta“

Je už to tak! Kdo si sám ne-
troufá navštívit daleké kraje, má možnost si poslechnout odborné a pou-
tavé povídání doplněné promítáním fotografi í z cest. U nás ve Slivenci 
začínají být cestopisné přednášky hodně žádané a navštěvované. 

V měsíci lednu jsme prostřednictvím Mgr. Davida Hochmana byli ve 
vzdáleném Japonsku, v únoru nás Mgr. Helena Katzlingerová provedla 
Izraelem. V březnu Ing. František Okáč vyprávěl o své cestě Jemenem: 
viděli jsme hlavní město Sanná s domy jako z perníku, kde se po dese-

tiletí vůbec nic nemění, arabským trhem, vystoupali jsme na starobylou 
pevnost Um Laila na severu země a doletěli jsme na Socotru – jemenský 
ostrov, kde některé rostliny pocházejí snad z třetihor.

V dubnu nás Mgr. Helena Katzlingerová vzala s sebou na Krétu. Pro-
střednictvím Mramoru děkujeme všem přednášejícím za věnovaný čas a 
těšíme se, že opět brzy obujeme toulavé boty a podíváme se, jak se žije 
za našimi humny. Přitom budeme sedět bezpečně na židli a nebude nás 
to nic stát.  Irena Krejčová   

    Rádi cestujeme

V pátek 15. 4. jsme mohli ve Slivenci přivítat dva pražské pěvecké 
soubory, které vede sbormistryně Věra Hrdinková. 

Nejprve vystoupil dětský smíšený sbor „Pražští andělé“. Vskutku 
andělské hlásky přednesly písně Antonína Dvořáka z cyklu Morav-
ské dvojzpěvy a písně Petra Ebena z cyklu Zelená se snítka. Malí 
nadějní zpěváci si vysloužili dlouhý potlesk.

 Druhé pěvecké těleso, komorní smíšený soubor „Carmina Bo-
hemica“, příjemně překvapil profesionálním špičkovým výkonem i 
celkovým zaujetím. Za klavírního doprovodu Doc. Ludmily Čermá-
kové a pod dirigentskou taktovkou své sbormistryně zazpíval po-
četný sbor některé skladby Gabriela Fauré, Auguste le Guenmanta, 
či Zdeňka Lukáše.

Při skladbách Ave Maria Franze Schuberta 
a Stabat mater Antonína Dvořáka, které za-

zněly v závěru koncertu, se díky dokonalému projevu účinkujících a 
celkové atmosféře sliveneckého kostela posluchačům tajil dech. 

Není divu, že toto domácí hudební těleso má díky precizní pěvec-
ké interpretaci úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Jsme rádi, že 
i u nás ve Slivenci jsme se mohli těšit z jejich umění.  

 Lenka Kudláková    
Velikonoční koncert uspořádala MČ Praha – Slivenec ve spolu-

práci se sliveneckou farností. Dobrovolné vstupné náleží (stejně 
jako kdykoli před tím) farnosti. Finanční příspěvek bude vynaložen k 
rekonstrukci sliveneckých zvonů, která je plánována pro letošní rok. 
Podrobnější informace o penězích na zvony jsou uvedeny u článku 
na straně 8.

    Velikonoční koncert v kostele Všech Svatých



 Pro velký zájem veřejnosti o účast v tradičním fotbalovém derby 
byla na poslední chvíli zvolena varianta turnaje a za Slivenec i za 
Holyni nominována vždy dvě družstva. Hráči byli v drtivé většině 
rekreační fotbalisté, kteří derby vnímají jako společenskou událost s 
příchutí zdravé rivality, trochy furiantství  a  sportovního soupeření, 
s možností kolektivně si zasportovat. Dobré náladě neubral proto 
fakt, že letošní datum pálení čarodějnic připadlo na sobotu, kdy ak-
tivní hráči AFK Slivenec musí plnit své povinnosti v zápasech dlouho 
plánovaných soutěží. 
Tabulka fotbalového derby Slivenec : Holyně
Základní řada:
Slivenec A : Holyně A   3 : 2
Slivenec B : Holyně B    3 : 2
O třetí místo:
Slivenec A : Slivenec B  2 : 1
O první místo:
Holyně A : Holyně B  1 : 1

Ve fi nále skóroval za mužstvo A Karel Seidl a za mužstvo B Daniel 
Kudlák.

O absolutním vítězi musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Na 
penalty nakonec zvítězilo mužstvo Holyně A,  ale všichni se radovali 
z obhájení prvenství a z poháru, který zaujme své čestné místo v 
hostinci U Knotků, kde mají hráči Realu svou klubovnu.

Závěrem je nutné pochválit všechny hráče Realu Holyně za jejich 
nasazení. Na hráčích je znát pravidelná příprava (trénují pravidelně 
nejen na umělém hřišti v čase určeném pro veřejnost) a trenérské 
vedení Mirka Ficála.

Před velkým fi nále potěšili svými tanečky a lidovými písničkami 
malí tanečníci folklorního  souboru Trnečky, který vede ve Slivenci 
od září loňského roku Ing. Petr Mitáš. Zasloužili si vřelý potlesk na 
otevřené scéně.

Na závěr dne se konal tradiční oheň a příjemné hudební vystoupení. 

   „Čarodějnické“ derby  30. 4. 2011 

V sobotu 30. 4. se malí čarodějové a čarodějky sešli na dětském hřišti ve 
Višňovce. Po zdolání slalomového letu na košteti, házením na čarodějnici, 
kroketu a stavění kostek si mohli přilétnout pro sladkou a buřtovou odmě-
nu. Po tvrdé práci si pak nechali namalovat na obličej obrázek podle přání. 
Kreativní čarodějové si ještě stříhali, lepili, malovali a házeli kroužky.  

 OS GAMA se těší na setkání s vámi na příští akci, info na www.osgama.
webnode.cz.                              Hanka Morsteinová   

   Dětské čarodějnice ve Višňovce
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Hráči obou holyňských týmů

Malí tanečníci souboru Trnečky

Velikonoční koncert v kostele



V sobotu 30. dubna probě-
hl v zasedací síni ÚMČ slavnostní obřad vítání sliveneckých a holyň-
ských občánků narozených v roce 2010. Tentokrát se rodiče museli 
k vítání sami přihlásit,  a tak jsme přivítali z celkového počtu 28 dětí 
jen 16 miminek a batolat. Vzhledem k tomu, že každé mělo s sebou  
rodiče, sourozence,  prarodiče a další příbuzné, praskala nicméně 
zasedací místnost ÚMČ ve švech. Milou atmosféru navodilo vystou-
pení dramatického kroužku ZŠ Slivenec, který vystoupil pod vede-
ním Drahomíry Garbaczewské. Po krátkém proslovu starostky Jany 
Plamínkové převzali rodiče pamětní list a drobný dárek. Na památku 
dostane každý malý občánek také sadu fotografi í, které jemu i jeho 
rodičům budou připomínat tento okamžik.  

   Vítání občánků 

Foto Michaela Puldová (3x)

Vystoupení Knofl íků v pražském kole

Poznávací odpoledne pro děti

Pohádka o kůzlátkách



OS GAMA uspořádalo v neděli 27. 3. poznávací odpoledne plné 
soutěží pro děti na téma Poznej Slivenec. Na všech stanovištích 
byly informace k historii zajímavých míst v obci. Během slunečné-
ho odpoledne se sešlo přes šedesát dětí, které si sestavily puzzle 
Slivenecké školy v několika stupních obtížnosti, musely poznat 
obrázky objektů, které mohou ve Slivenci najít. Zručné ruce dětí 
hledaly v rýži klíč od školy, házelo se rybkami do rybníka, lovily se 
rybičky… Nejtěžším úkolem na závěr bylo poznat mezi ostatními 
kameny dekorační leštitelný vápenec - slivenecký mramor. Každý, 
kdo splnil úkol, obdržel samolepku na kostku. Po označení celé 
kostky si soutěžící vyzvedli drobné odměny. Po splnění úkolů si 
děti malovaly sádrové odlitky a dováděly na přilehlém hřišti. Děku-
jeme všem za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na shleda-
nou na některé z našich dalších akcí. Aktuální nabídku naleznete 
na www.osgama.webnode.cz

  Hana Morsteinová    

Díky tomu, že jsme v březnu spolu s dětmi vyrobili a posléze u 
vody zapálili paní Zimu, jaro si k nám konečně našlo cestu a ačkoli 
je počasí vskutku aprílové, v Pecce se nenudíme za slunce ani pod 
mrakem.

Velikonoční keramické dílny pod vedením Magdy Haasové ukázaly, 
že v každém dřímá umělec a že i ti nejmenší (viď, Davídku?) se s hlí-
nou báječně pobaví.

Paní Vraná nás jako vždy okouzlila pohádkami a básničkami a hlav-
ně neuvěřitelnou pamětí, ve které má uloženy stovky veršů a tisíce 
slov, takže nám maminkám přidala pro potěchu ducha třeba báseň 
Petra Bezruče. 

Na cvičení se pilně cvičilo, na výtvarce malovalo, stříhalo a lepilo 
(hlavně ve velikonočním duchu) a na Montessori dílně se děti báječně 
a nápaditě vyhrály.

5. 4. jsme rovněž poprvé pozvali do Slivence divadélko, konkrétně 
Piky-Piky s pohádkou o kůzlátkách. Zasedací místnost úřadu MČ Sli-
venec obsadilo asi 70 dětí (z mateřských školek i odjinud) a báječně 
se bavily a smály nešikovnému vlkovi a rozpustilým kůzlátkům! 

S tím vším pokračujeme až do poloviny 
června.

Konec dubna (cvičení 26. 4. a výtvarka 
28. 4.) se nesl v čarodějnickém duchu. 

Paní Vraná přijde 12. 5. povídat pohádky. Přijďte mezi nás!
A 29. 5. od 14 hod. se na vás všechny moc těšíme na Dni dětí: na 

hřišti s umělou trávou bude pro děti připraveno několik soutěžních 
disciplín a samozřejmě nějaká ta odměna…

21. 6. od 10 hod. se uskuteční v tělocvičně ZŠ další divadelní před-
stavení. Tentokrát k nám zavítá vynikající divadélko pí. Hruškové s 
pohádkou o Popelce.

V červnu se též s vámi v Pecce rozloučíme, protože se rozprchneme 
na prázdniny, a zakončíme tak druhý školní rok existence našeho rodin-
ného centra. Doufáme, že se vám líbil tak jako nám. Podařilo se nám 
rozšířit nabídku pravidelných činností a především potkat nové děti, 
maminky a tatínky. Prosím, zachovejte nám i nadále přízeň a přijďte se 
do Pecky pobavit i nám pomoci! Šikovných rukou, hlav plných nápadů 
a milé společnosti není nikdy dost…  Za RC Pecka Dora Poláková    
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    Slunečné dny v Pecce (a i ty zamračené)…

Obecní divadýlko Knofl ík ve Slivenci působí už téměř tři roky. Avšak 
teprve letos si vedoucí i děti dodali odvahy a přihlásili se do obvodní-
ho kola celostátní divadelní přehlídky dětského divadla. Představení 
„Babička z Holyně“, které mělo premiéru na Mikulášském odpoledni 
v hospodě U Knotků, se v obvodním kole neztratilo, a tak soubor 
postoupil do celopražského kola, které se konalo 26. – 27. března v 
Karlínském Spektru. 

Už samotný postup mezi často pokročilé a profesionální 
soubory jako např. „Divadelní studio Kampak!“, „Kočkovní-

ci“ nebo „Taneční studio Light“, můžeme považovat za velký úspěch 
a přestože se Knofl íci do státního kola nedostali, nebyl postup do 
Karlína posledním úspěchem. Představení o babičkách zaujalo pře-
devším svým přístupem a zpracováním, a tak naše (vaše) Obecní di-
vadýlko získalo ne jen diplom za účast, ale i za inspirativní přístup 
k tématu. Můžeme doufat, že je to jen začátek a v budoucnu přijde 
další, ještě lepší představení.  Těšíme se na Vás.    Ondra Kohout    

    Úspěch Obecního divadýlka Knofl ík

RC PECKA a OS GAMA
vás zvou na kurz

První pomoc u dětí 
Kurz první pomoci v rozsahu 4 hodin pro maminky a další zájemce

V kurzu se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví 
dítěte. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, 
zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí a dospě-
lých. Probírat se budou i další život ohrožující stavy u dětí a 
prevence dětských úrazů. Možnost hlídání dětí ( omezená 

kapacita).
Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz pořádá: Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK 
Praha 1, www.cckpraha1.cz

Kurz se koná: ve čtvrtek 2. června 2011 od 8,30 do 12:30 hod 
v  prostorách zasedací místnosti úřadu MČ Praha–Slive-

nec, K Lochkovu 6. Děti budou hlídány ve stejné budově v 
RC Pecka. Hlídání dítěte 40 Kč za dopoledne, hradí se při 

předání dítěte.

Cena kurzu: 400,- Kč
V ceně je zahrnuta příručka První pomoc u dětí 

vydaná ČČK. Kurzovné se hradí bankovním převodem 
na účet ČČK (na základě Vašeho přihlášení Vám zašleme po-

třebné údaje) před zahájením kurzu, případně lze 
po dohodě vystavit fakturu.

Kontakt na pořadatele a přihlášení:
Hana Morsteinová 606 208 990

hana.morstein@seznam.cz
www.osgama.webnode.cz

Uzávěrka přihlášek 15. května 2011 
(nebo do naplnění kurzu) 

    Poznávací odpoledne pro děti
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Pane Čepičko, jak dlouho bydlíte ve Sliven-

ci? 

Jsem rodák z Hlubočep a do Slivence jsem se 
přiženil v roce 1948. 
Jak jste se tu dřív bavili?

Hodně jsme chodívali tancovat, velmi často do 
Klukovic. Tam byly hospody U Kosů a U Zava-
dilů, kam chodili lidi ze Slivence, z Hlubočep, 
z Řeporyjí i z Jinonic. Chodilo se i do Holyně 
K Brejchům (dnešní hostinec U Knotků, pozn. 
red.), kde se tancovalo každou sobotu. A ve 
Slivenci se tancovalo U Žilinů, u Křížů, kde 
býval i biograf (dnešní Schaeffer shop, pozn. 
red.). Zábavy byly i v Sokolovně. A bývaly tu 
bály – hasičský, baráčnický, taky fotbalisti měli 
svůj  bál. To víte, bývalo tu hodně spolků a tak 
se tu pořád tancovalo. Dříve jsme se uměli 
hodně bavit. A také jsme dělali různé sporty. 
Jaké například?

V Klukovicích bývalo koupaliště, tam chodívali 
všichni ze Slivence i z Holyně i s malými dětmi. 
Byla tam voda z Dalejského potoka, ale čistá, 
žili v ní raci. Bylo docela dlouhé, vybetonova-
né, se stavidlem, hned  vedle potoka, co je 
dnes louka… 
Kam jste se ještě chodili koupat?

Na Barrandově pod Terasami Barrandov býval 
plavecký stadion, tam jsme hodně chodili. Plné 
návštěvníků bývalo i jezírko v Hlubočepích. 
Dnes je v něm voda špinavá, ale tenkrát tam 
bývala tak čistá voda… Otec mi vyprávěl, že 
se tam lámal vápenec a najednou po jednom 
odstřelu se objevil ohromný pramen. Dělníci 
jen tak tak stačili utéct, ale jinak tam všechno 
zůstalo, vozíky, nářadí a tak. Jezírko bylo dva-
náct metrů hluboké. Já jsem skákal do vody 
až seshora. V létě tam bývala spousta plavců, 
v zimě bruslařů. Já žiju ve Slivenci 63 let a za 
tu dobu se hodně změnil. Hlubočepy taky. Dřív 
tam třeba žilo v jednom domě 22 dětí. Dnes 
jsou ve stejném domě dvě děti a pět psů. Fot-
balové hřiště v Hlubočepích prodali, bude se 
tam stavět, ale on by tam stejně ani neměl kdo 
hrát. Bývalo tam i letní cvičiště plné Sokolů. 
A s oblibou jsme sáňkovali - odshora až do 
Hlubočep, dnes tam nevidíte nikoho. Leckdo 
se diví, že dnešní mládež blbne a fetuje, ale oni 

nemají ty možnosti, co jsme měli na sportování 
my …
Ale zase je na Barrandově nový akvapark 

a spousta nových sportovišť. 

To je pravda. Ale třeba rybník tady ve Slivenci bý-
val plný bruslařů!
Děti ale chodí bruslit i dnes. A  jsou zase jiné 

sporty, hodně se třeba jezdí na kole. 

Taky jsme jezdili na kole! Já jsem na kole odvozil 
syna i vnuka. Jednou jsem se při cestě do Chuch-
le málem zabil – u osady Tučňák se mi zlomila vid-
lice, naště stí jsem jako brankář uměl padat. Kluka 
jsem vozil na sedačce, kterou jsem měl na kole 
přidělanou – jezdili jsme na Zbraslav, do Dobříše, 
do Štěchovic… Ale cestou jsme potkali tak dvě 
tři auta. Tenkrát to byla pohoda, nemusela jste se 
bát, že vás nějaký blázen zabije. 
Kolik aut bylo v té době ve Slivenci?

Tady projelo za den pár aut a to bylo všechno. 
Většina aut končila na Barrandově, sem jezdil 
akorát dvakrát denně autobus. A z místních měli 
auto tak tři čtyři lidi…
Jak vypadal Slivenec z hlediska infrastruktu-

ry? Silnice byly vyasfaltované nebo prašné? 

Prašné. Jedna hlavní cesta vedla nad dnešním 
Lidlem k Ateliérům, druhá byla holyňská, ta exis-
tuje dodnes. Podél cest byly aleje stromů, třeba 
od Hlubočep do Holyně rostly samé švestky. My 
jsme na ně jako děti chodili, i když tam býval hlí-
dač. Podél cest taky stály zábrany proti sněhu a 
pamatuju, že na silnici bývaly veliké závěje, au-
tobus někdy nemohl vůbec projet. 
Kde jste pracoval?

Já jsem dělal na Barrandově u fi lmu 40 let osvět-
lovače. Chodil jsem tam denně pěšky z Hlubo-
čep, bydlel jsem v Prokopském údolí, kde tenkrát 
bývaly tři vápenky a velká továrna Bárta a Tichý 
s dvanácti komíny. V továrně se vyráběly roury a 
dlaždice, než výrobu odstěhovali do Rakovníka. 
Na místě, kde je dnes sídliště Barrandov, byla 
pole, a já jsem od devatenácti let těmi poli cho-
dil do práce do barrandovských ateliérů. Tenkrát 
tam pracovalo hodně lidí, jen osvětlovačů bylo 
asi padesát, také zvukařů bývalo hodně. Točilo 
se třeba pět fi lmů najednou. Pracoval jsem s re-
žisérem Fričem, s dnes stoletým Vávrou i s mno-
ha dalšími režiséry. Na tři směny tam pracoval 
celý Slivenec, například spousta řemeslníků v 
dílnách. Zaměstnávali hodně lidí z okolí – neje-
nom ze Slivence, ale taky z Hlubočep, Holyně 
či z Lochkova. 
Bylo pro vás obtížné  dostat se do Prahy? 
Ano, tady jezdil po válce jen dvakrát denně pan 
Morstein s autobusem. Lidi většinou chodili do 
Holyně na vlak. Často taky chodili na vlak do 
Chuchle. 
To bylo docela daleko…

Bylo to sice daleko, ale my jsme byli zvyklí. Já 
jsem například z Hlubočep denně chodil do 
měšťanky na Zatlanku.
Pěšky?!

Ano. Přes Hlubočepy, Zlíchov, okolo Škodovky 
(dnes nákupní centrum Nový Smíchov, pozn. red. )
až na tu Zatlanku. A když jsem přišel domů, tak 
jsem do noci hrál každý den fotbal. 
Jak jste to šel dlouho?

Něco přes hodinu. Chodívali jsme s partou, tak 
jsme šli celkem pomalu. Chodili tam se mnou i 
Sliveňáci a Holyňáci. Pak jsem se učil na Pan-
kráci mechanikem a občas jsem chodil pěšky až 
tam. Dolů na Zlíchov, přes zamrzlou Vltavu, Po-
dolím jsem vylezl nahoru a šel na Pankrác… To 
když dnes řeknu mladým, tak si myslí, že jsem 
blázen.
Proč jste nejezdil vlakem? 

Taky jsem jezdil, to víte, že někdy ano. Jezdila 
tam i hořejší buštěhradská dráha, která měla 
nahoře v Hlubočepích zastávku, občas jsme 
vlakem taky jeli. Ale celkově kdyby mi naměřili, 
co jsem všechno nachodil, tak jsem byl mistr 
světa. Jenom z těch tancovaček! Z Hlubočep 
jsme třeba šli s partou kluků až do Ořecha, tam 
se do rána tancovalo  a odtamtud jsme ráno šli 
zase pěšky přes Řeporyje, Holyni a Klukovicemi 
domů. Anebo jsme chodívali tancovat do Stodů-
lek. Ze Slivence  býval krásně vidět stodůlecký 
kostel a tam, co je dnes sídliště Velká Ohrada, 
stály tak tři domy. Ráno jsem šel domů. V Nové 
Vsi byly kupky sena, tak jsem tam zalezl, vyspal 
se a ráno jsem šel hrát fotbal.
Vy jste se hodně podílel na rozvoji zdejšího 

fotbalu…

Ano, hrál jsem tady patnáct let fotbal. Dělal jsem 
trenéra žákům, dorostu, prvnímu mužstvu… Bý-
val jsem brankář. V sedmnácti letech o mě měli 
zájem i do Slavie, považovali mě za talent, jenže 
mně to v Hlubočepích stačilo. Hrál jsem pak osm 
let za Hlubočepy, pak na vojně za Duklu B a po-
tom tady ve Slivenci. A dva roky za Čelákovice. 
Měl jsem spoustu možností a nevyužil jsem je. 
Měl jsem třeba jet kopat do Francie druhou ligu, 
zval mě tam známý. Odjel jsem ale točit exteriéry 
fi lmu Uloupená hranice, měli jsme tam být čtr-
náct dní, ale zůstali jsme měsíc a možnost jet do 
Francie už byla pryč. Do Francie vzal ten známý  
někoho jiného. Půl roku nato v autě narazili do 
stromu a toho, co tam jel místo mě, zabil. Někdy 
je zkrátka něco špatného i pro něco dobrého. 
Jak jste se seznámil se svou paní?

Já jsem hodně chodil po těch tancovačkách, byl 
jsem docela známý. Jednou byla v Holyni zába-
va a já jsem tam měl rande s jednou slečnou ze 
Slivence, nebudu jmenovat s kým. Několik mých  
kamarádů z Hlubočep se sem do Slivence ože-

Rozhovor Jany Plamínkové se sliveneckým pamětníkem 
panem Václavem Čepičkou (ročník 1926)

ROZHOVOR S  OSOBNOSTÍ

Pořád se tu tancovalo
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PRVNÍ ZÁVOZ V PÁTEK 3. 6. 2011
Čerstvá zelenina z farmy z Ořechu www.cerstvebedynky.cz

Závoz 1x týdně přímo do Slivence

Kdy:   PÁTEK  17,00 – 18,00

Kde:   parkoviště u rybníka

Kdo:   p. Koudelková – farmářka

Objednávky:  pavla.lubovska@gmail.com

Zašlete mail s objednávkou na bedýnku – týden před závozem
Objednávka obsahuje: druh  bedýnky, adresu, telefon
Při prvním odběru záloha na bedýnku 
Sezonní zelenina, ovoce v bedýnkách (pažitka, salát, mrkev, 

petržel, bylinky, saláty, ředkvičky, rajčata, kedlubny …..)
Složení v bedýnce určuje farmář, snaží se o pestrost. Vše záleží 
na počasí a sezónnosti určitých plodin. Předností je čerstvost a kva-
lita. Většina zeleniny je sklizena těsně před skládáním do bedýnek. 
Bedýnky nelze posuzovat podle hmotnosti, je to více o složení be-
dýnky.
Bedýnky za 200,- Kč (8-9 druhů, 4-7kg)

Pro menší rodiny, odběr jednou týdně
Bedýnky za 300,-Kč (12-14 druhů, 6-10 kg)

Pro větší rodiny, odběr 1x 14 dní
Domácí vejce - 30 ks á 90,-Kč

Podívejte se na www.cerstvebedynky.cz

ČERSTVÁ ZELENINA PRO SLIVENECČERSTVÁ ZELENINA PRO SLIVENEC

nilo, a jeden z nich přivedl do Holyně moji budoucí manželku. Já 
jsem tam čekal na tu druhou, už jsem měl něco vypito, šel jsem 
tancovat, padla mi do oka a už to bylo. 
A vydrželo vám to neuvěřitelných 63 let…

Taky si se mnou užila, jezdil jsem s fi lmem třeba na měsíc pryč. 
A i jinak: v Hlubočepích jsem měl rodiče, šel jsem třeba od nich 
domů a v Novém Slivenci býval sál, kde se tancovalo, tak jsem 
tam zapadl, už jsem tam zůstal a přišel jsem domů až ráno. Man-
želka měla radost.
Takže jste chodili tancovat i do Nového Slivence?

No jéje, všude. I do Chuchle, a ve Vořeše se taky tancovalo – 
u Majerů každou sobotu a neděli. Tam i vyvařovali, jitrnice dě-
lali… A ve Slivenci byly i další hospody, v Hlubočepích jich byl 
devět.  Bylo tu opravdu veselo. 
Děkuji za rozhovor.     

Klub seniorů a veřejná knihovna SLIVENEC 
pořádá přednášku: 

Historie léčby bolesti
s doc. MUDr. Jiřím Neuwirthem, CSc.

KDE: Veřejná knihovna Slivenec – Praha 5, 
K Lochkovu 6

KDY: Pondělí 6. 6. 2011 od  16.00 hod.

1. 6. 2009 na schůzce seniorů jsme mohli přiví-
tat doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha, CSc., význam-
ného lékaře a také zakladatele geriatrické klini-
ky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který 

se věnuje zejména zdravotním problémům 
souvisejícím s procesem stárnutí. V současné 
době přednáší na Lékařské fakultě UK v Praze. 
Vyhověl našemu druhému pozvání a seznámí 

nás s tématem – léčba bolesti.
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KVĚTEN
1. 5.  –  29. 5. Retrospektivní výstava  sliveneckého malíře  
           pana Husníka v kapli sv. Jana Křtitele
12.5.   Zájezd pro seniory (Františkovy Lázně, rezervace    
           Soos, motýlí farma)
12.5.   15:30 Povídám, povídám pohádku (RC Pecka)     
13. 5.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva (mimořádné)                                                                                       
15. 5.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých              
           (farnost Slivenec)          
16. 5.  15:-17:00 Den otevřených dveří v Mateřince Sluníčko 
16. 5.  17:00 Schůzka zájemců o informace o kanalizaci  
           (zasedací síň ÚMČ)
17.5.   18:00 Pravdivý obraz Doriana Graye – Divadlo   
           jednoho herce (zasedací síň ÚMČ)                    
22. 5.  15:00 Závody odrážedel, kol a koloběžek u fotbalového 
           hřiště,  pro děti 2-10 let (OS Gama)   
29. 5. 14:00-16:00 Den dětí s RC Pecka na fotbalovém hřišti 

ČERVEN
4. – 26. 6. Výstava fotografi í žáků ZŠ Slivenec v kapli 
           sv. Jana Křtitele 
  5. 6. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 
          (farnost Slivenec)                                                                                         
  6. 6. 16:00 Schůzka seniorů–„Historie léčby bolesti“,  
           doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. (Knihovna ÚMČ)
3. – 4. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
  9. 6. 15:30 Povídám, povídám pohádku (RC Pecka)
14. 6.  10:00 Těšíme se na prázdniny (RC Pecka na hřišti 
          Za Farou) 
18. 6. Zájezd pro veřejnost (Pasov, klášter v Innstadtu)19. 6. 
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 
          (farnost Slivenec)
21.6. 10:00 Divadelní představení  v ZŠ Slivenec 
          Evy Hruškové „O Popelce“                                             
25. 6.   SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HOLYNI                                                                                            
        
ČERVENEC – SRPEN 
 Výstava olejů ak. malířky Přechové v kapli sv. Jana Křtitele

Čtvrtá výstavní sezona v kapli sv. Jana Křtitele 

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni  (nám. Pod Lípou, konečná 
stanice autobusu 248) je otevřena  duben - říjen, o sobotách 
a nedělích a svátcích od 15:00 - 17:00. 
Výstavní plochy jsou určeny pro expozice fotografi í, grafi ky, ale 
i velkoformátových obrazů. Vítáni jsou především autoři z regio-
nu. Info na ÚMČ Praha – Slivenec (tel.: 251 818 044).
Od roku 2009 je vždy v červnu v kapli a jejím okolí pořádána 
Farností Slivenec a MČ Praha – Slivenec Svatojánská pouť. 
 
Výstavy v roce 2011
Duben: „Kréta“ ve fotografi ích Mgr. Heleny Katzlingerové
Květen: Retrospektivní výstava sliveneckého malíře Jindřicha Husníka 
Červen: Fotografi e žáků ZŠ Slivenec
Červenec, srpen: Lenka Přechová „Obrazy“
Září: Richard Pachman „Meditační obrazy“
Říjen: „Přírodní parky“ západu USA ve fotografi ích Petra Andrese

Rytířský dětský den ve Slivenci 

HRY, TVOŘENÍ, SKÁKACÍ HRAD

29. 5. 2011 14-16 hod
U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

kostýmy rytířů a princezen vítány

Farnost Slivenec, MČ Praha – Slivenec, Restaurace U Knotků

Svatojánská pouť v Holyni
Sobota 25. 6. 2011

10:00 Bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele

15:00 Mikulkovy pohádky (Divadlo Drak v sále 

hostince U Knotků)

Po celé odpoledne pouťové atrakce, stánky, kejklíři 

(nám. Pod Lípou, Praha 5 – Holyně, konečná autobusu 248)


