SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec

5 2011

Ve Slivenci vzniklo volnočasové centrum!
V pátek 9. září v dopoledních hodinách otevřel své nové dveře Slivenecký klub Švestka. Ve zrekonstruovaných prostorách prvního patra
Zelené kavárny, kde byl ještě před několika měsíci veřejnosti nepřístupný
byt, nabízíme nyní sliveneckým i holyňským občanům pestrou nabídku
volnočasových aktivit. Již během prvních hodin zápisu byly některé
kurzy zcela obsazeny. Největší nápor zaznamenali lektoři kroužků pro
nejmenší děti, ať už je to cvičení pro rodiče s dětmi, výtvarné kroužky,
malý divadelní soubor nebo sportovní hry. Velký zájem je také o jazykové
kurzy angličtiny, především o hodiny anglické konverzace a španělštinu
Realizační tým: zleva Dorka Poláková, Edita Šimková,
Veronika Borovková a Lenka Kudláková

pro začátečníky. Aktuální informace o naplněnosti
kurzů, možnosti přihlášení a další naleznete na
nových webových stránkách www.klubsvestka.cz. Odkaz na tyto stránky
najdete také na webových stránkách obce i na webových stránkách
rodinného centra Pecka.
Nové volnočasové centrum vzniklo z podnětu a za jednohlasného
souhlasu zastupitelů MČ Praha-Slivenec a rekonstrukci ﬁnancovala
městská část (za přispění sponzorů). Většinu stavebních úprav zajistila ﬁrma Staviso pana Janáčka, která odvedla vynikající práci. Veškerý interiér
navrhla nezištně bytová designérka Magdaléna Pávová a novou graﬁc
kou podobu vnukla Klubu Švestka Anežka Rozehnalová. Paní Miluška
Pavlíčková – Pravdová ušila textilie, do
příprav se zapojili zaměstnanci ÚMČ.
Na programové, profesní a organizační
náplni pracoval od května realizační
tým Klubu Švestka a s dokončovacími,
úklidovými a stěhovacími pracemi pomáhali mnohdy do nočních hodin
maminky a otcové z rodinného centra.
Všem výše jmenovaným patří poděkování za mimořádný entuziasmus,
čas a úsilí, které přípravám věnovali.

Mgr. Lenka Kudláková
Zápis do divadelního kroužku

Výtvarná dílna v zahajovací den

Zatímco si děti hrály, rodiče vyplňovali přihlášky do kroužků

Nová herna se rychle zaplnila

Na nový klub se přišly podívat děti z mateřinky Sluníčko

Informace ze 7. mimořádného a 8. řádného zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 7. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec svolala starostka na 18. 7. 2011 zejména z důvodu projednání a schválení zhotovitele stavby „Oprava střechy
na čp. 462 v ulici Ke Smíchovu“. Na základě výběrového řízení
ze dne 18. 7. 2011 zastupitelé schválili vítěznou nabídku ﬁrmy
Tesařství – truhlářství Novák za cenu 276.100,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 91/7/2011 – přijato jednohlasně.
Zastupitelé na mimořádném 7. zasedání dále projednali
a schválili:
podání žádosti na hl. m. Prahu o bezúplatný převod pozemku parc. č. 222/17 v k. ú. Slivenec do správy MČ Praha - Slivenec; jedná se o prodloužení komunikací Na Kraji, Na Korálově
a Na Bělici. Usnesení č. 92/7/2011 – přijato jednohlasně.
dodatečné úpravy „Návrhu střednědobého rozpočtového
výhledu“. Usnesení č. 93/7/2011 – přijato jednohlasně.
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 536,9 tis.
Kč na základě usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/3 ze dne
23. 6. 2011. Jedná se o 100% podíl naší MČ na dani z příjmu za
r. 2010 ze zdaňovací činnosti. Usnesení č. 94/7/2011 – přijato
jednohlasně.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ
Doc. Ing. Pick – komise pro dopravu a životní prostředí komise se sešla po delší době a jednala o tom, jak vypadá situace
s měřením hluku v MČ. Osobně provedl orientační měření p. Pick
v Habeši hlukoměrem zakoupeným MČ a zjistil, že hladina hluku
zde naměřená je hluboko pod normou, nelze tedy očekávat, že
na základě plánovaných akreditovaných měření se dají očekávat
výrazně vyšší hodnoty.
M. Hollmannová – ﬁnanční výbor - na květen byla plánovaná
kontrola ve škole se zaměřením na hospodaření mateřské školy,
ale vzhledem k tomu, že právě probíhala rekonstrukce účetnictví
ZŠ a MŠ, bude tato kontrola přesunuta na podzim. Plán činnosti
ﬁnančního výboru bude v nejbližší době aktualizován.
Ing. Mika - kontrolní výbor - provedl kontrolu účetnictví ve
škole, nová účetní má k 30. 9. 2011 proúčtovat zjištěné rozdíly
a až z výkazů za toto období budeme mít obraz o stavu účetnictví
a o hospodaření ve škole. Výkazy dostaneme 12. října a ve 2.
polovině října provedeme kontrolu účelovosti čerpání prostředků
od zřizovatele. Naše MČ ročně přiděluje škole 1 800 000 Kč. KV
dále provede kontrolu čerpání mimořádných dotací.
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Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a předsedů výborů a komisí zastupitelé na svém řádném 8. veřejném zasedání, které se konalo 7. září 2011, projednali
a schválili:
SMLOUVY
prodej pozemku p. č. 1895/2 o výměře 8 m2 odděleného
z pozemku p. č. 1895 v k.ú. Slivenec za cenu 10.890,- Kč ŘSD
ČR. Usnesení č. 95/8/2011 – přijato jednohlasně.
prodej části pozemku p.č. 1738/1 v k.ú. Slivenec o výměře
cca 130 m2 za cenu 4.720,- Kč/m2. Usnesení č. 96/8/2011 přijato jednohlasně.
věcné břemeno pro užívání pozemku p.č. 1705/1 v k.ú.
Slivenec za účelem provozování kabelového vedení 1kV se
spol. PREdistribuce a.s. Usnesení č. 97/8/2011 – přijato jednohlasně.

CHODNÍK NA BARRANDOV
ﬁnancování 40 % nákladů na vybudování bezbariérového
pěšího propojení mezi Slivencem a Barrandovem s tím, že 60 %
nákladů bude hradit MČ Praha 5. Předpokládaná cena celé investiční akce je 3 450 000 vč. DPH. Usnesení č. 98/8/2011 - přijato
jednohlasně.
ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
zastupitelstvo zřídilo v souladu s § 89, odst. 1) zák. č.
131/2000 Sb. o hl. městě Praze, v platném znění, organizační
složku „Volnočasové centrum“, a schválilo znění jeho zřizovací
listiny. Usnesení č. 99/8/2011 – přijato jednohlasně.
v návaznosti na zřízení organizační složky „Volnočasové
centrum“ zastupitelé schválili upravené znění Organizačního řádu
Úřadu MČ Praha - Slivenec. Usnesení č. 100/8/2011 – přijato jednohlasně.
DARY
navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč od ﬁrmy Krakonošovo s.r.o.
Dar je poskytnut pro účel ﬁnancování vybavení Sliveneckého klubu Švestka. Usnesení č. 101/8/2011 – přijato jednohlasně.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
rozpočtové úpravy č. 4. Usnesení č. 102/8/2011 – přijato
jednohlasně.
RŮZNÉ
zastupitelstvo schválilo mimořádnou odměnu ve výši 20 tis.
Kč místostarostce Mgr. Lence Kudlákové za aktivity spojené se
vznikem volnočasového centra. Usnesení č. 103/8/2011 – přijato
8 pro, 1 zdržení.
Milena Hollmannová
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou k dispozici na www.
praha-slivenec.cz a na úřadě MČ.

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych vás po letní přestávce opět seznámila s novinkami v naší
městské části.
Jako každé léto bylo i to letošní
ve znamení výstavby. Jak jste si nepochybně všimli, nadále u nás pokračuje výstavba kanalizace i plynu.
Dokončuje se výstavba kanalizace
v ulicích K Rozmezí, Ke Štěpcům,
K Rozvodně a K Váze. Ulice Granátová, Na Korálově a K Rozvodně už by
se měly v dohledné době asfaltovat.
Během léta byla dokončena kanalizace a plyn v ulici K Lochkovu a v celé
této ulici byl položen nový asfaltový koberec. Bohužel vlivem špatného
zhutnění některých přípojek tam došlo k propadům, které budou opraveny. Od srpna je uzavřena západní část ulice Ke Smíchovu, kde se
nejprve budovala kanalizace a teď se tam pokládá vodovod a plyn. Tato
uzavírka bude trvat do poloviny listopadu. Výstavba sítí bude i nadále
plynule pokračovat, a to na severním konci ulice U Sportoviště, v jižní
části ulice Na Korálově a na Habeši.
Vzhledem k tomu, že se podařilo dosáhnout dohody s majiteli pozemků jižně od ulice Na Přídole, ﬁrmou Lionisante, je možné konečně
začít vyřizovat stavební povolení pro tuto poslední etapu výstavby slivenecké kanalizace. Stavební povolení by mohlo být vydáno do konce
letošního roku. Do konce roku by mělo být též hotové stavební povolení
na rekonstrukci ulice K Holyni. Samotná výstavba pak bude záviset na
přidělených ﬁnančních prostředcích pro příští rok.
Ve škole se již dokončuje přeložení topných kanálů, což je věc, která
sice nyní výstavbu mateřské školy zdržela, ale do budoucna nám velmi
pomůže, protože kanály byly ve špatném stavu a znamenaly velké ztráty tepla. U školky ovšem došlo k jiné velké komplikaci: archeologové
objevili na staveništi úlomky keramiky údajně z doby bronzové (viz foto
na str 5). Výstavba je proto na větší části prostoru zastavena, a to až
do doby provedení záchranného archeologického výzkumu. Průzkum
je velmi ﬁnančně nákladný, v současné době probíhají jednání o ceně. Samotný průzkum bude trvat 9 týdnů, ale k tomu se musí připočítat
doba na provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy s archeology.
Jde o opravdu nemilou komplikaci, nicméně právo je na straně archeologů.
Z akcí, které investuje naše městská část, již skončila rekonstrukce
ulice Višňovka. Z ulice v havarijním stavu se stala nyní slušná komunikace, která je ovšem stále velice úzká, zvláště v jižní části. Do konce
října se tam testuje dvousměrný provoz. Mimochodem, vpusti dešťové
kanalizace vydržely v ulici asi týden, pak je někdo ukradl. Dali jsme také
opravit výtluky v ulicích Granátová a Nefritová, kus pěší cesty ke hřbitovu a provedli jsme různé drobné opravy na komunikacích. Nechali jsme
opravit sloupky a zábradlí podél cesty k vlakovému nádraží v Holyni.
Šlo o velmi pracnou akci s velkým podílem ruční práce, nicméně cesta nyní vypadá pěkně a upraveně. Škola se dočkala nového vybavení
do kuchyně – nový sporák, varná stolička, dvě lednice, myčka nádobí a škrabka na brambory nahradily dosavadní, již vysloužilé přístroje.

Pokračují práce na zateplování bytovky č.p. 462 a na výměně střešní
krytiny na tomto objektu.
Po dohodě s odborem městského investora probíhá již od loňska
akce, jejímž cílem je doplnit osvětlení v naší městské části tam, kde
zatím chybí. V loňském se připravovaly projekty, v letošním jednotlivé úseky postupně získávají stavební povolení. Stavební povolení již
má ulice Ve Smrčině, pěšina k podchodu v ulici K Barrandovu, ulice
Višňovka, ulice K Homolce, pěší cesta podél Vrutice. Realizace bude
záležet na získání ﬁnančních prostředků, ale snad se aspoň část podaří
udělat již na podzim. Získání stavebního povolení na „Prašandě“ mezi
Holyní a Barrandovem, kde je osvětlení extrémně potřebné, záviselo
v plné míře na tom, zda soukromí majitelé pozemků podél této cesty
dají k akci souhlas. Většina z nich již souhlas dala, nyní se čeká na vyjádření poslední majitelky.
Na hřišti Za Farou již stojí zbrusu nová lanová pyramida. Pevně doufám, že se dětem bude líbit. Na hřiště ještě letos přijde altán, který si
vyžádali rodiče dětí kvůli tomu, že tam chybí stín. Tím bude hřiště kompletní, protože na daný prostor se už více prvků nevejde. Počátkem září
bude namontováno po celém Slivenci i v Holyni větší množství nových
košů s pytlíky na psí exkrementy. Chci věřit, že koše pomohou zvýšit
čistotu v obci. Do budoucna by ke zvýšení čistoty mohlo napomoci také
získání čisticího vozu se zametací nástavbou a kropičkou, což by nám
umožnilo výrazně zvýšit četnost úklidu komunikací. Před několika dny
jsme podali žádost o dotaci na tento vůz ze Státního fondu životního
prostředí a nyní nám nezbývá než s napětím čekat, zda dotace vyjde.
Přívalový liják v pátek dne 19. 8. způsobil v obci poměrně značné
škody. Na hřbitově došlo pádem větví k poničení několika náhrobků
(uhradí pojišťovna), na modrém pavilonu školy k poničení střechy (reklamujeme u stavební ﬁrmy) a k zatopení sklepa (budeme muset řešit
odvodnění areálu). Nejhorší byla ale situace v Holyni, kde se přívalový
proud valil zcela nekontrolovatelně z polí nad obcí do centra a zaplavil
přitom i několik dvorů a zahrad. Vzhledem k tomu, že pole jsou již na
území Prahy 5, snažíme se tento problém řešit ve spolupráci s Prahou
5. Vyzveme k řešení též majitele pozemků. Jisté ale je, že řešení nebude
ani jednoduché, ani levné.
V posledních měsících probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci volnočasového centra Švestka tak, aby mohlo být otevřeno podle plánu
dne 9. 9. 2011. Tento den tam probíhal zápis do četných kursů. Některé
kursy (zvláště pro malé děti) se naplnily velmi rychle, jiné jsou ještě volné. Věřím, že centrum rozšíří možnosti smysluplného trávení volného
času pro děti, mládež i dospělé ze Slivence i z Holyně. Chtěla bych
všem, kdo se na rekonstrukci prostor i na vymýšlení náplně pro Švestku
podíleli, z celého srdce poděkovat. Zvláště pak místostarostce Lence
Kudlákové, která na „akci Švestka“ strávila valnou část letošního léta,
včetně večerů a víkendů. Spolu s Dorkou Polákovou, Editou Šimkovou
a Veronikou Borovkovou vytvořily program, sehnaly lektory a v neposlední řadě i samy přiložily ruku k dílu. Dále patří můj dík ﬁrmě Staviso
pánů Janáčkových, bez jejichž obětavosti, nekonečné trpělivosti a entuziasmu, které jsou u stavebních ﬁrem k vidění jen zřídka, by otevření
začátkem září bylo nemyslitelné. Je mimořádně příjemné a osvěžující
zjistit, že u nás v obci je docela dost lidí, kteří jsou ochotni a schopni
pro druhé něco udělat – na celé akci se totiž podílelo mnohem více
lidí, než jsem schopná zde vyjmenovat. Vám všem patří veliký dík!!!

Jana Plamínková

Co je strategický plán rozvoje a proč ho potřebujeme?
Na internetových stránkách naší městské části (http://www.prahaslivenec.cz/new/samosprava.htm) můžeme v sekci poznámky najít
odkaz na Strategický plán rozvoje naší obce. Do konce září je také
možné k tomuto dokumentu posílat připomínky. Proč bychom to jako
občané měli dělat? Upozorníte své zastupitele na problémy, které vás
v obci dnes trápí nebo které by mohly mít vážné následky v budoucnu.

Proč to dělat zrovna takto? Protože při hlasování zastupitelů zjistíte,
kdo osobně váš návrh podpořil a kdo ne. A když bude návrh schválen,
budete jednoduše schopni sledovat, co se v dané oblasti děje a co se
plánuje v budoucnu. Strategický plán totiž určuje, jak by se mělo vedení naší městské části chovat. Nejsou to dobré důvody, proč se ozvat
právě teď?
Petr Harna, zastupitel
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Výstavba mateřské školky
V minulém čísle jsme slibovali rychlý postup prací na stavbě mateřské školky. Bohužel stavba nepostupuje tak, jak bychom si představovali. K prvnímu zdržení došlo při překládce vedení z topných
kanálů přímo do budovy pavilonu a následné likvidaci konstrukce
topného kanálu. Dále se zde měnila trasa studené vody a splaškové
kanalizace. Při výkopech stavba objevila několik věcí, nad kterými
zůstával rozum stát. V potrubí splaškové kanalizace bylo například
vražené prkno a je s podivem, že voda vůbec odtékala.
K největšímu zdržení však došlo, když staveniště navštívili archeologové a provedli několik sond. K naší velké smůle zde našli

několik úlomků keramiky a pozůstatky staveb z doby bronzové. Na
základě těchto nálezů zde bude probíhat rozsáhlý, zhruba dvouměsíční detailní archeologický průzkum, který stavbu značně zdrží.
Stavba není zastavena úplně, archeologové povolili stavbu atria,
které bude propojovat novou školku se dvěma učebními pavilony. V těchto dnech zde probíhají práce na základech atria. Práce
uvnitř pavilonů školy jsou téměř hotovy a neomezují její provoz.
Budeme doufat, že archeologové budou postupovat co nejrychleji a postup výstavby nám nezdrží až do zimy.

Výstavba splaškové kanalizace ve Slivenci pokračuje podle
harmonogramu. Dokončují se ulice K Rozmezí, Ke Štěpcům, K Rozvodně a K Váze. Od srpna
se kope v ulici Ke Smíchovu, pokládá se zde i vodovodní řad a plynovod. Uzavírka této komunikace by měla trvat až do 15. 11. 2011.
Během příštích týdnů se bude asfaltovat ulice Granátová, část Na Korálově a K Rozvodně.
Mělo by se začít s pokládkou kanalizačního řadu U Sportoviště, začátkem října přijde na řadu
ulice Na Kraji od ulice K Lochkovu a pokračovat se bude do ulice Na Korálově. V letošním
roce se položí řad i ve zbytku ulice K Homolce. V Habeši se bude dále pokračovat, aby se do
příchodu mrazů stihlo co nejvíce práce.
Dobrou zprávou je, že se podařilo domluvit trasu kanalizace v lokalitě Na Přídole a do
konce roku by mohlo být vyřízené stavební povolení. Příští etapa výstavby kanalizace by tedy
mohla zahrnovat i tuto část Slivence.
Problémy jsou však s kolaudací již hotových řadů, protože investor s kolaudací čeká na
podepsání dodatku smlouvy mezi magistrátem hl. m. Prahy a Veolií o předávání nově vybudovaného majetku. Z toho důvodu bohužel až do odvolání trvá zákaz připojování nemovitostí
na nově vybudované řady splaškové kanalizace. Doufejme, že se situace co nejdříve změní.
Zkolaudován je již plynovod v jižní části ulice K Lochkovu. Proběhla i kolaudace v ulicích
Dominínská, Rubínová, část U Spojky, Tyrkysová, část Návětrné a Meskářova. Kolaudace
plynu v Opálové, kterou zpochybnili spolumajitelé jednoho z pozemků, již po zamítavém stanovisku MHMP nabyla platnosti a občané se tedy mohou bez obav připojovat.

Výstavba inženýrských sítí

Výstavba kanalizace v ulici K Váze

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o, začátkem září dokončila opravu ulice Višňovka. Komunikace je
ve spodní části dokončena včetně dešťové kanalizace, která by měla zabránit dešťové vodě, aby
ničila povrch komunikace a vytékala na ulici K Homolce. Firma práce provedla velice dobře, snad nám tedy dlouho vydrží.
Koncem prázdnin jsme ještě nechali opravit díry v ulicích Granátová, Nefritová, opravil se kus chodníku na křižovatce Nefritová a Ke Smíchovu a zadní cesta ke hřbitovu.
V ulici K Dobré vodě se zadní část, kde byly výmoly a louže, provizorně opravila asfaltovým recyklátem. Na
letošní rok máme ještě objednané opravy
nejhorších míst zámkové dlažby na konci ulice U Smolnic
a v ulici K Lípě. Na
podzim se nám také
Asfaltování Višňovky
posunula realizace
propustku v ulici U Smolnic, na který bychom měli během pár dní získat povolení.
Během podzimu by se ještě mělo začít s havarijní opravou propustku pod ulicí Na
Křenkově před restaurací Pyramida.

Opravy komunikací

Opravy bytového domu čp. 462
Na jaře letošního roku nám byla přislíbena dotace na zateplení bytového domu
v ulici Ke Smíchovu z programu Zelená úsporám. V červnu se začalo s instalací
kontaktního zateplovacího systému směrem odshora dolů. Současně s těmito
pracemi se překládá i střecha. Na obvodovém plášti ještě schází barevná vrstva
a v těchto dnech se montují sklepní okna. Dokončovat se ještě budou práce
ve spodním podlaží, kde se z několika místností buduje zázemí pro pracovníky
úřadu – například dílna.

stránku připravila Ing. Šárka Musilová

Nový asfalt na pěšině ke hřbitovu
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Venkovní vedení inženýrských sítí ve škole
se zkrátilo na minimum

Ve vjezdu do školy se v létě pokládaly nové sítě

Nový sporák ve školní jídelně
Nová lanová pyramida na hřišti Za Farou

Archeolog s úlomky keramiky
nalezené na staveništi budoucí školky

Slivenec má konečně bankomat
Poprvé v historii
se Slivenec dočkal
vlastního bankomatu. Je umístěn z boku na budově Zelené
kavárny. První dva
měsíce provozu prokázaly, že bankomat
funguje dobře a je
hojně využíván.

Pokládka vodovodu a plynovodu v ulici Ke Smíchovu

Centrum Holyně zaplavené srpnovým přívalovým deštěm

Upravená cesta z ulice U Smolnic do Prokopského údolí

Rekonstrukce bytového domu č. p. 462

inzerce

Ž I V OT N Í P R O S T Ř E D Í
Čistota naší obce
Čistota veřejného prostranství je jednou z priorit naší městské části. Proto
jsme zakoupili 4 nové odpadkové koše ﬁrmy Mmcité, které jsou již ve Slivenci v centru nainstalovány. Tyto koše jsou opatřeny piktogramy a jsou určeny nejen na psí exkrementy, ale i na drobný běžný odpad. V druhé etapě
bylo zakoupeno 20 nových odpadkových košů světle zelené barvy, které
budou během září instalovány v Holyni i Slivenci. Všechny koše jsou osazeny i sáčky na psí exkrementy. Od tohoto kroku očekáváme další zlepšení
čistoty zeleně a chodníků. K naplnění tohoto cíle je ale samozřejmě nutný
aktivní přístup občanů a využívání těchto možností.
Novým zavrženíhodným nešvarem poslední doby je vznik černé skládky
přímo na dětském hřišti v ulici Za Farou. Zatím neznámý pachatel přímo na
dětské hřiště odložil opakovaně několik neuvěřitelně zapáchajících pytlů se
zbytky masa apod. Snažíme se ve spolupráci s Městskou policií zabránit
tomuto nešvaru.
V poslední době jsou některé kontejnery na tříděný odpad přeplňovány, a to tak, že jsou naplněny již 2 hodiny po vývozu. Domníváme se, že
běžným ukládáním odpadu občanů není reálné, aby k takovým situacím
docházelo. Musíme na tomto místě upozornit podnikající fyzické osoby a právnické osoby, že jsou dle zákona o odpadech povinny třídit
odpady, a to na vlastní náklady. Systém třídění odpadů obce je určen
výlučně pro občany a pokud podnikající subjekt zneužívá tohoto systému obce bez řádné smlouvy, hrozí mu pokuta až 300 tis. Kč!
Velkoobjemové kontejnery
30. 9. 2011 – Holyně – nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
14. 10. 2011 – ul. Smaragdová, křižovatka Na Botě – Na Přídole.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů vždy v pátek cca od 14: 00,
odvoz hned po naplnění.
Svoz nebezpečného odpadu
bude 10. 11. 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
Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD
So 24. 9. 2011
od 9,00 do 12,00 hod.
– Holyně na konečné 248 u kontejnerů
na tříděný odpad
od 13,00 do 16,00 hod.
– Za Farou – u dětského hřiště a stanoviště na tříděný odpad
So 22. 10. 2011
od 9,00 do 12,00 hod.
– ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný
odpad
od 13,00 do 16,00 hod.
– ul. Na Čisté naproti č.p. e 283 (ještě
bude upřesněno)
So 5. 11. 2011
od 9,00 do 12,00 hod.
– Pod rybníkem na parkovišti vedle
domku bez č.p.
od 13,00 do 16,00 hod.
– Holyně na konečné 248 u kontejnerů
na tříděný odpad

připravil Jiří Urválek

Nové koše v centru

Kontejnery na tříděný odpad krátce
po vyvezení

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne 22. 9.11 od 11,00 do 17,00 hod.
dne 18. 10.11 od 13,00 do 17,00 hod.
dne 8. 11.11
od 9,00 do 13,00 hod.
dne 29. 11.11 od 13,00 do 17,00 hod.
dne 27. 12.11 od 13,00 do 17,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha - Slivenec
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního
plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202,
www.ppas.cz

Žádáme řidiče, aby neparkovali na chodnících, a to ani krátkodobě. Ohrožují tím chodce.
Dále žádáme, aby při parkování nechávali volný průjezd. Není
možné parkovat po obou stranách ulice tak, že neprojede větší
vozidlo, například sanitka, hasiči či fekální vůz. Problémy jsou
zvláště v ulici V Lipkách, na začátku Granátové, v ulici Za Křížkem a také před školou a pod úřadem, kde často kvůli parkujícím vozidlům nemohou vyjet majitelé přilehlých nemovitostí.
V ranních hodinách před školou je již situace vyloženě nebezpečná, proto prosíme rodiče, aby parkovali na parkovištích za
Zelenou kavárnou a před Dvorem křižovníků, eventuálně jezdili
do školy MHD, na kole či chodili pěšky.
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Noví pracovníci úřadu
Během léta nastoupili na úřad městské části
dva noví zaměstnanci: za Ing. Staňkovou pan
Jiří Urválek, který má na starosti agendu týkající se životního prostředí (psi, kácení stromů,
zábory veřejných prostranství, odpady, skládky
apod.), agendu dopravy a Národní síť zdravých
měst. Za pana Kůstku nastoupil jako údržbář
pan Karel Hruška.

Změny v obchodech
Jak jste si již asi všimli, vznikla v ulici Ke Smíchovu z bývalé prodejny textilu, obchůdku s potravinami a obchodu s potřebami pro

zvířata jedna větší samoobsluha s delší otvírací dobou, kde se seženou např. i noviny. Krmivo pro psy a kočky i další potřeby pro zvířata
nyní seženete v drogerii JIMI.

Otázky a odpovědi
Existuje nějaká vyhláška obce o používání hlučných strojů
(sekačky, zahradní lux, pily…) ve dnech volna (sobota, neděle
a svátky)? Bydlíme v ulici Za Farou a bezohlednost lidí nezná
meze. I když je upozorníte, stejně pokračují v hlučné činnosti
klidně v poledních hodinách v neděli. Jestli vyhláška existuje,
prosím o zaslání a já ji osobně hodím do schránky všem obyvatelům v okolí.
Zatím v Praze taková vyhláška neexistuje. Iniciovala jsem u pana
primátora její vznik. Podle odpovědi právního oddělení Magistrátu
se Praha možností vzniku takové vyhlášky bude zabývat. My jako

městská část nemáme pravomoc vydávat žádné vyhlášky, to může
pouze Hlavní město Praha (protože Praha je obec ve smyslu zákona
o obcích, my nikoli).
Dokdy bude uzavřena ulice Ke Smíchovu?
Do 15. listopadu.
Kolik zbude po současné etapě výstavby ve Slivenci domů
bez kanalizace?
Podle našich výpočtů to bude cca 116 domů (cca 72 v Lipkách,
cca 25 na Habeši, 6 ve Vltavínové, 2 Za Křížkem, 10 v ulicích Na
Bělici a Na Kraji a 1 v Granátové).
Jana Plamínková

Výzkum SC&C ve Slivenci a v Holyni
Naše obec byla vybrána ke sběru dat pro významný projekt „Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě
(PIAAC)“, který iniciovala Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj. Proto bude naši městskou část navštěvovat od září 2011 do
března 2012 vyškolený tazatel, který bude kontaktovat domácnosti vybrané do výzkumu. Česká republika se tohoto výzkumu účastní společně s dalšími 24 zeměmi světa. Výzkum, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, si klade za cíl zmapovat
dovednosti, které občané ČR ve věku 16 – 65 let potřebují, aby se
plnohodnotně zapojili do rychle se měnící společnosti a ekonomiky
21. století. Z výsledků výzkumu se dovíme, jak jsme připraveni k naplňování požadavků moderní společnosti a které znalosti či dovednosti nám naopak chybí. Výsledky tedy budou důležité pro tvorbu
budoucích vzdělávacích politik. Zjistí také, zda se skutečně zhoršuje
vzdělanost české populace. Získané údaje budou využity pouze pro
účely výzkumu, ochrana osobních dat je zaručena.

Výběr občanů pro výzkum byl zcela náhodný. Je přitom velmi důležité, aby se oslovení lidé do výzkumu zapojili, protože podle mezinárodních pravidel nemůže být nikdo nikým nahrazen. Aby naše
republika splnila podmínky pro zařazení do mezinárodního srovnání,
je nezbytné, aby se výzkumu zúčastnily minimálně tři čtvrtiny občanů, kteří do něj byli vybráni.
A jak bude výzkum vypadat? Vyškolení tazatelé budou dovednosti zjišťovat pomocí přenosných počítačů. Dotazování bude trvat
přibližně 2 hodiny. Každý dotazovaný obdrží za účast ﬁnanční odměnu ve výši 500 Kč. Účast ve výzkumu je zcela anonymní. Výzkum
se bude provádět na vybraném vzorku 16 000 domácností v celé
republice.
Prosím proto, aby se vybraní občané do výzkumu opravdu zapojili
a s tazatelem (který se musí prokázat průkazem!) vlídně pohovořili.
Vždyť výsledky budou pak zajímavé pro každého z nás.

Jana Plamínková

Zpráva Městské policie Praha
Ve Slivenci se provádí výstavba kanalizace a z tohoto důvodu
byly uzavřeny některé komunikace. Má to vliv na průjezdnost ulic,
kterými objížďky prochází. V některých případech neukáznění řidiči
porušují zde umístěné dopravní značky. Tyto přestupky byly řešeny
strážníky MP.
Pravidelně je kontrolováno venčení psů. Na tomto úseku nebyly
zjištěny žádné přestupky. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že občané až na výjimky po svých psech řádně uklízejí. Situace
bude i nadále sledována a zjištěné přestupky řešeny.
Hlídka Městské policie Praha, služebna Barrandov, stále pravidelně provádí kontrolu hřbitova ve Slivenci a chatových osad Slivenec
a Holyně.
Městská policie upozorňuje řidiče na parkování u ZŠ Slivenec v ul.
Ke Smíchovu, aby neparkovali svá vozidla na trávě, neboť se tím dopouštějí přestupku dle § 27 odst.l, písm. r) zák. č. 361/2000 Sb.

Jsou sledována dětská hřiště v ulici Za Farou, v ulici U Smolnic
a sportovní areál v ulici U Sportoviště. V rámci výkonu služby je
prováděn dohled nad areálem školy.
Od začátku školního roku budou strážníci ráno zajišťovat dohled
na přechodu pro chodce u ZŠ Slivenec.
Začátkem měsíce září v nočních hodinách došlo v ul. Višňovka ke
krádeži benzinu ze zaparkovaného osobního automobilu. Pachatel
skutku byl na místě přistižen hlídkou Městské policie Praha, služebna Barrandov. Případ šetří Místní oddělení Policie České republiky
Barrandov.
V rámci pravidelné obchůzky skládky Svoboda byly zjištěny nepovolené skládky na pozemku před tímto objektem. Věc byla předána
k vyřízení dle místní příslušnosti ÚMO Praha Radotín. Neoprávněné
ukládání materiálu je sledováno Městskou policií Praha 5, služebnami Barrandov a Radotín.
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Nejvíce mě zaměstnávají zbytečnosti
Rozhovor Jany Plamínkové s doc. MUDr. Jaroslavem Feyereislem, CSc.,
ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí
Vaše sekretářka si při sjednávání
tohoto rozhovoru povzdechla, že
jste strašně vytížený a že by bylo
potřeba vás tak třikrát až čtyřikrát
naklonovat. Chci se tedy zeptat, co
nejvíce vytěžuje docenta gynekologie a porodnictví a ředitele největší
české porodnice?
Toho je spousta. Nejvíc mě ale zaměstnávají zbytečné věci, těch má
člověk kolem sobe pořád hodně. To
jsou ty věčné drobnosti, které vadí
provozu nemocnice, vadí výuce, vadí
vědě… Vadí i to, že není dostatek peněz na všechno, i když v tomto ohledu
si nemohu příliš stěžovat, jsem spokojený s tím, jak to tady běží a že je
o nás zájem.
Co všechno obnáší fungování Ústavu pro
péči o matku a dítě?
Práce Ústavu pro péči o matku a dítě je
taková trojnožka. Jednou nohou – a pro
nás extrémně důležitou – je klinická práce.
Veřejnost nás vnímá především jako velkou
porodnici a je to pravda. Máme více než
5000 porodů ročně a během posledních deseti let počet zájemkyň o porody u nás exponenciálně roste. Tento velký počet jsme
mohli uspokojit především díky tomu, že
zde vzniklo nově vybavené porodnické křídlo a nové operační sály. Do ústavu přiteklo z různých zdrojů přes půl miliardy korun.
Dobré jméno naší porodnice není jen práce
moje a mých spolupracovníků, ale i těch generací porodníků, kteří tady pracovali před
námi. Vytvořili porodnickou školu, která má
zvuk a na kterou jsme navázali, takže o naši
porodnici je zájem a poptávka je obrovská.
Stačíte ji uspokojit?
Nestačíme. Jsme omezeni počtem 5000
porodů a navíc máme i určitou denní kapacitu. Ženy se u nás musí registrovat do 14.
týdne těhotenství, víc to prostě nelze.
To jsme stále u první nohy?
Ano. Tam patří kromě porodnice taky naše
obrovská gynekologie a máme i onkogynekologii s největším počtem operovaným
karcinomů prsu v České republice. Řešíme
zde i inkontinenci moče, a to nejmodernějšími metodami, které umožňují, aby se žena
rychle vrátila do rodiny a do práce. Máme
zde i velké centrum pro léčbu neplodnosti.
Naší výhodou je komplexní ošetření matky
a dítěte během celého těhotenství i po narození dítěte. Toto vše je tedy první noha
neboli klinika, která náš živí. Objem získaných peněz, které si vyděláme přes zdravot-
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ní pojišťovnu, činí přes 500 mil. Kč ročně.
Většina z toho jde na provoz a na výplaty
našich skoro 700 zaměstnanců. K tomu
máme příjmy za nadstandardní pokoje. Čekáme na stanovení pravidel pro standardy
a nadstandardy v porodnictví a poté můžeme očekávat adekvátní zvýšení příjmů. Už
nyní jsme ale díky usilovné práci v černých
číslech a státní příspěvek pro naši příspěvkovou organizaci činí už léta nula korun.
A druhá noha zmíněné trojnožky?
To je pedagogika, tedy výchova. Přednášíme a i prakticky vyučujeme studenty
třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Máme i postgraduální studium, tedy přípravu nových gynekologů a porodníků, která
je ukončena atestacemi. Většina českých
gynekologů a porodníků u nás absolvuje tříměsíční pobyty, získává tady potřebné návyky, dovednosti a znalosti, pak složí zkoušku a odchází buď do nemocnice, nebo do
své soukromé ambulance. Zde samozřejmě
jsou příjmy jen minimální, nicméně si myslíme, že náš ústav musí být součástí českého
vysokého školství. Třetí nohu představuje
vědecko-publikační aktivita. Ta je extrémně důležitá pro rovnováhu celého ústavu,
protože umožňuje prezentaci naší činnosti
navenek. Jde o vědecké kongresy a o publikace, nejlépe samozřejmě v renomovaných
časopisech v angličtině, které se čtou po
celém světě. Tam se publikují zásadní práce,
na kterých nám nejvíce záleží, ale samozřejmě se snažíme publikovat i v běžných časopisech u nás. To jsou tedy tři velké oblasti
naší práce a na veřejnosti je, aby zhodnotila,
zda s námi je spokojená.
O kladném hodnocení nejlépe vypovídá
obrovský zájem o porody u vás ze stra-

ny budoucích maminek. Vy máte
určitou spádovou oblast, ze které musíte klientky brát, a ostatní
berete, když máte místo, nebo
jak celý systém funguje?
Přesně tak. Ze spádové oblasti je
musíme přijmout. Pak je o nás velký zájem z ostatních oblastí Prahy
a pociťujeme též velký přetlak ze
Středočeského kraje. Dále se u nás
soustřeďuje velké množství rizikových těhotenství. Máme u nás týmy
připravené řešit i vzácné diagnózy,
které se zde koncentrují z celé republiky. Jde třeba o brániční kýly,
které se snažíme poznat už před
porodem. Po porodu se dítě naší
intenzivní neonatologickou péčí
snažíme převést do stabilnějšího stavu a vyléčit tak, aby bez handicapu mohlo fungovat dál. Máme zde i projekt fetálního centra,
který je ﬁnancován díky penězům z evropských fondů a Magistrátu. Vznikne zde centrum, které bude koncentrovat řadu diagnóz
z velké oblasti – kromě Čech i z Moravy,
Slovenska a máme zájem i o maďarské či
polské pacientky. Zde se budou léčit velmi
zřídkavé diagnózy, se kterými se nemocnice setkají jen několikrát do roka – proto ten
obrovský spád přes část Evropy. Chceme
umožnit novorozencům včasnou diagnostiku a úspěšnou léčbu. Takových center existuje jen několik málo v Evropě.
V jednom rozhovoru jste řekl, že byste
chtěl zvýšit kapacitu porodnice na 7000
porodů ročně přístavbou dalšího křídla.
Daří se to?
Přístavba křídla by samozřejmě byla optimální, ale vzhledem k ekonomické situaci
a ke krizi jsme se spíš zaměřili na vnitřní
opatření, která by mohla zvýšit počet porodů. Zdá se, že největší rezerva je v přípravě
dětských lékařů v terénu, kteří by byli schopni a ochotni převzít novorozence dřív než 72
hodin po porodu. Kdyby to bylo možné a byly by vypracované všechny povinné screeningy, očkování a kontroly, tak si myslím, že
s rychlejším propuštěním po porodu domů
by se zvětšila naše kapacita o 1000 – 2000
porodů, a to už by nám umožnilo uspokojit
velkou část zájemců o naši porodnici.
Před časem se hovořilo o tom, že baby
boom je už pomalu za námi a že počet
nově narozených dětí bude zase klesat.
Pozorujete tento trend?
Podolí je místo, kde počet porodů nikdy
klesat nebude. Podle mě ale z demograﬁc-

kých údajů vyplývá jen to, že jsou tam předpovědi velmi nejisté.
Myslím, že je potřeba řešit v oblasti porodnictví situaci v měřítku
celopražském, středočeském a celostátním. A u dotčených orgánů
nevidím příliš velkou snahu o koncepční řešení situace. Jako kdyby
si stát řekl, že v gynekologickém a porodnickém oboru je vše v pořádku a koncepci zde budou řešit až později.
Váš gynekologicko-porodnický kolega doc. Svoboda se stal
pražským primátorem. Neuvažoval jste také o politické dráze,
která by vám umožnila leccos ovlivnit?
Určitě neuvažoval. Celý svůj život jsem podřídil tomu, že jsem se
snažil dosáhnout po odborné stránce co nejvyšší úrovně znalostí a
dovedností v gynekologii a porodnictví. A jakmile začnete dělit čas
mezi odbornost a politiku, nebo obecně mezi odbornost a cokoli
jiného, tak vždycky trpí odbornost. Snaha uplatnit se ve veřejném
životě je ovšem velmi záslužná a já ji obdivuji. Doc. Svoboda se
na závěr své akademické dráhy rozhodl věnovat této práci a já mu

přeji, aby to všechno dobře fungovalo k prospěchu jeho i nás všech
a těším se, co udělá pro gynekologii a porodnictví v Praze, která to
velmi potřebuje.
Pane docente, vy bydlíte ve Slivenci už jedenáct let. Má tak zaměstnaný člověk jako vy čas si dům a zahradu vůbec užít?
Na rovinu – nemá. Dostanu se domů až večer a víkendy většinou
trávím na chatě, pokud nejsem přivolán zpátky do ústavu nebo i
mimo něj. Ale Slivenec mám velmi rád a je mi tam moc dobře. Je to
nádherné místo k životu a těším se, že až se čas nachýlí a já začnu
mít víc volného času, tak že ho využiju k lepšímu poznání místa,
kde žiju.
Ptala jsem se proto, že mi říkali vaši sousedé z Habeše, že už
vás dlouho neviděli a že nevědí, zda tam ještě bydlíte…
Ne ne, bydlím tam, a rád. Mám psa, čtrnáctiletého retrívra, který
zná Slivenec samozřejmě mnohem líp než já. Já se většinou vracím,
až když už je tma.
Děkuji za rozhovor.

Z H I S TO R I E S L I V E N E C K Ý C H G R U N T Ů A C H A L U P
Čp. 1 – Grunt Czepelovský jinak Babičkovský

nemůže, 24. ledna 1822 její syn Jan Babička. S živností převzal též 22
jiter 789 čt.s. polí, 1 jitro 250 čtv.s. luk. Jan Babička se oženil roku 1823 s
Mandalenou, dcerou Josefa Srcha z Třeboradic, která mu přinesla věnem
1200 zl. Dne 15. října 1862 převzal živnost za 10.990 zl Jan Babička s
manželkou Mandalenou.

Čp. 5 – Chalupa Pousteckého

Jan Czepel oženil se s Kateřinou, vdovou Doušovou a koupil roku 1583
v sobotu v den památný sv. Václava grunt od Marty Potměšilové. Za
grunt měl zaplatiti 250 kop grošů míšeňských. Závdavkem složil 30 kop,
zbytek splácel po 6 kopách ročně. Roku 1612 byl grunt již zaplacený. Na
sv. Jiří a sv. Havla platil držitel úroků své milostivé vrchnosti po 1 kopě 20
gr, za vození dříví 1 kopu gr a odváděl 3 slepice. Roku 1621 v pátek po
památce sv. Ducha koupil grunt za 80 kop, asi zničený, Petr Brož, roku
1631 splácel dluh Petr Babička, roku 1652 seděla na živnosti Juliana,
vdova po Petru Brožovi-Babičkovi se synem Jiříkem. Dne 15. ledna 1696
při držaných soudech Jiřík Babička, jsouce těžkou nemocí již mnoho let
stížený, nemohl již dále na gruntě hospodařiti a proto jej postoupil svému
synovi Matěji Babičkovi se vším příslušenstvím za 90 kop. Dne 25. ledna
1731 připsána živnost nejmladšímu synovi Martinovi Babičkovi za 215
kop. Ke gruntu byly připsány tři zádušní krávy k sliveneckému kostelu.
Roku 1743 se přiženil k Anně, vdově po Tomáši Bělohradským - Jiřík
Holovský (byla dvakráte vdaná). Právním dědicem byl však Martin Babička z prvního manželství a Holovský byl jen na čas hospodářem. Ročně
splácel živnost po 5 kopách. Grunt mu byl připsán roku 1747. Dne 11.
července 1758 byl grunt již připsán plnoletému Martinovi Babičkovi, který
jej převzal v šacovní ceně 215 kop. Po jeho smrti hospodařila zde až do
roku 1782 vdova Kateřina s nejmladším synem Matějem Babičkou. Vdova se znovu provdala za Franze Drchotu do Radotína a Matěj Babička
hospodařil zde sám od roku 1783 – 1788 bez zápisu v pozemkových
knihách. Jeho matka měla obavu, aby snad nový hospodář nezapřel pretenze (nároky, pozn. red.) svých sourozenců (Matěj, Jakub, Jan, Václav,
Pavel) aproto žádala vrchnost aby mu grunt vložen do knih i s potřebnými
zápisy, týkajících se pretenzí, což vrchnost učinila 18. ledna 1788. Matěj
Babička slíbil svému bratru Jakubovi, že mu mimo jeho podíl vydá ještě 2
voly, 2 krávy – které by mohl prodati za 17 zlatých – svini nebo prasnici a
10 ovcí. Po smrti Matěje Babičky nastoupil na živnost, kterou dosud vedla vdova Kateřina Babičková, nyní ale skrz neduh a slabost dále užívati

Chalupu vystavěla vrchnost a roku 1696 ji předala za 80 kop Jiřímu
Pousteckýmu. Úroku platil vrchnosti 17 kr splátky na dluh skládal při držaných soudech po 2 kopách 30 gr. R. 1724 držel chalupu Jan Poustecký. K jeho dceři se přiženil Martin Vorlíček a převzal chalupu 23. prosince
1747 za 30 kop. Po Martinovi Vorlíčkovi nastoupil 2. června 1787 jeho syn
Václav Vorlíček za 110 kop nebo 128 zlatých. K živnosti bylo připsáno 21
jiter 932 čtv.s. polí a 427 čtv.s. lad. Roku 1815 byl Václav již mrtev a 8.
května připsála vdova Kateřina chalupu zvanou Pousteckého svému synovi Janovi Vorlíčkovi ale sama na ni hospodařila ještě do jeho zletilosti.
Povinnosti: potažní robota s párem koní 1 apůl dne týdně po celý rok, na
jaře a na podzim v čas velké setby pracovati 3 dny, kdy by ale v týdnu
svátek byl, tak se půl dne, kdyby dva svátky připadly, tak se jemu jeden
den odrazí. Úroku platil vrchnosti 36 kr, za 2 slepice 14 kr, sliveneckému
faráři peněžitý desátek 23 a půl kr. Držitel chalupy byl povinen také pomáhati při žních a sena sekání, při skládání ledu pro sliveneckou a smíchovskou hospodu a pro pražský špitál a to tak dlouho, dokud ta práce
bude zapotřebí. Roku 1824 (smlouva svatební 31. ledna) se Jan Vorlíček
oženil s Annou, rozenou Houfkovou a jeho matka postoupila mu živnost
2. června 1828 a zanechala mu při ní pár volů, 2 ovce, prasnici. Nevěsta
dostala od svého otce 400 zl jež měla připsané na gruntě čp. 2 ve Slivenci, 3 kusy luk výměry 4 ½ strychu. Dne 20. července 1863 převzal živnost
za 4000 zl Antonín Vorlíček.
Z knihy Vilém Saitl: Slivenec a Holyně. Historie obcí (1951).
( Kniha je k zapůjčení v naší knihovně.)
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Školní rok byl zahájen později…
Školní rok 2011/2012 byl v naší škole zahájen až 5. září, a to z důvodu zajištění větší bezpečnosti našich žáků v době výstavby mateřské školy.
První den v novém školním roce vnímali jako velký zážitek především naši „prvňáčci“. Slavnostně byli přivítáni před historickou
budovou školy a jejich vstup do budovy doprovázeli jejich starší
spolužáci – žáci II. stupně. Každý prvňáček má „svého“ staršího kamaráda, který mu bude v průběhu roku pomáhat, ale také ho bude
zasvěcovat do dění ve škole, včetně společného učení. Po zahájení
školního roku následovala imatrikulace na městském úřadě. Paní
starostka naše nové žáky přivítala a předala jim pamětní listy.
Děti v naší mateřské škole přivítala ředitelka a paní učitelky ještě
ve staré budově školky. Děti dostaly do herny nový koberec a některé pomůcky ke vzdělávání. V letošním školním roce máme v naší
mateřské škole 12 dětí, které půjdou k zápisu do základní školy.
Proto jsme se domluvili, že zejména těmto dětem budeme věnovat
velkou pozornost v oblasti přípravy na základní vzdělávání. Kromě
zvýšené péče učitelek mateřské školy se těmto dětem bude věnovat i paní učitelka z I. stupně naší základní školy, která mezi ně bude
docházet jednou týdně. Bude se starat nejen o rozvoj řeči a jazyka,
ale také o rozvoj motoriky a poznávacích procesů.

Zaměření školy
Tento školní rok bude v naší škole ve znamení SPOLUPRÁCE
S RODIČI. Po společné dohodě v pedagogickém sboru jsme dospěli k názoru, že je zapotřebí věnovat se nejen našim žákům, ale
také jejich rodičům. Stanovili jsme si zásady a kritéria, která chceme
v této oblasti naplňovat. Současně jsme získali certiﬁkát „Rodiče
vítáni“, a to v souvislosti s činnostmi, které se v naší škole již přijaly
a které realizujeme. Jde např. o konzultace na úrovni učitel – rodič
– žák, o vyvěšování aktuálních informací o dění ve škole na webových stránkách i na viditelných místech v prostorách školy.
Nově přijatá kritéria v oblasti spolupráce s rodiči žáků jsou vyvěšena v historické budově školy a jejich dodržování bude průběžně
kontrolováno ze strany odborníků.
Protože komunikace s rodiči žáků není vždy zcela bez problémů,

zapojili jsme se rovněž mezi pilotní školy ministerstva školství. 36
pilotních škol v tomto školním roce ověřuje možnosti „Individuálních výchovných plánů“. Jde o vytváření plánů pro ty žáky, kteří mají
např. problém s včasnou docházkou do školy, se sebeovládáním,
s přípravou na výuku nebo také s přijetím zásad vhodné komunikace. V takových případech budeme společně s jejich rodiči zpracovávat plán přijatých opatření (jak ze strany školy, tak ze strany
rodiny), který by měl zajistit zlepšení situace. Jak a zda budou tyto
plány opravdu efektivní, ukáže až praxe.
Současně ale nechceme opustit naši dlouhodobou vizi. Stále
se budeme zaměřovat na rozvoj Komunikačních dovedností žáků
– žáci budou i nadále hlásit pravidelně ve školním rozhlase, prezentovat školu rodičům – provázet návštěvy budovami školy apod..
V oblasti Inkluzivního vzdělávání budeme i nadále otevřeni ke
vzdělávání všech žáků – jak běžné populace, tak i takových žáků,
kteří potřebují větší péči, neboť mají identiﬁkované speciální vzdělávací potřeby, resp. mimořádné nadání. Nově zřizujeme pro žáky
tzv. reedukační péči v oblasti logopedie – povedou ji kvaliﬁkované
pedagožky a pro žáky naší školy bude zdarma. Tato nabídka se týká
nejen žáků základní školy, ale také dětí z naší mateřské školy.
Protože se v jednotlivých třídách vzdělávají žáci s různým nadáním, hodláme vyučovací hodiny i nadále vnitřně Diferencovat a vytvářet tak podmínky pro vzdělávání všech žáků – samozřejmě tento
způsob výuky klade velký nárok zejména na přípravu učitele, a tak
často dochází k tomu, že si vyučující na jednu vyučovací jednotku
zpracovává i tři přípravy najednou. Základem všeho je dle našeho
názoru především Spolupráce, a to nejen mezi žáky v jedné třídě,
ale také napříč ročníky. Proto některé vyučovací předměty realizujeme ve věkově smíšených skupinách. Žáci si tak navzájem předávají
zkušenosti, podporují se v získávání dalších informací a pomáhají si.
Spolupráce se týká i učitelů různých vyučovacích předmětů – tematické plány, které nyní tvoříme, řešíme opravdu po širších tématech,
která jsou pro různé předměty společná (např. Husitství), nikoli podle učebnic. Domníváme se, že si žák lépe propojí souvislosti, když
se jedním tématem bude ve stejném časovém období zabývat jak
v dějepisném semináři, tak v literatuře.
Nakonec ještě jedna novinka – od září nabízíme našim strávníkům
výběr ze tří jídel, snad si tedy vyberou i ti náročnější z nás.

„Co se to zase ve škole děje aneb jak to vidí rodiče“
Ve škole se děje asi toto: Taková tichá pošta se zaručenými informacemi je bohužel skutečností. My jsme se rozhodli poopravit smysl
a znění některých vět z článku věnovaného škole v minulém čísle Mramoru 4/2011, popř. je vysvětlit a uvést na správnou míru.
Ano, naše ZŠ Slivenec je opravdu tak trochu jiná než většina ostatních škol. O pochodujících encyklopediích místo dětí se nedá ani hovořit. A to, co základní škola považuje za pouhý základ a samozřejmost,
právě našim dětem chybí. Aby dokázaly s vědomostmi a znalostmi zacházet, musely by pochopit probranou látku již ve škole. Když toto nezvládnou a rodiče nejsou schopni látku patřičně dovysvětlit, protože ani
oni nejsou chodící encyklopedie, pak by bylo nejjednodušší sáhnout po
učebnici a nalistovat příslušnou kapitolu. Ale bohužel učebnice nejsou
v naší škole nutné. To znamená – žáci je nemají. Naše škola je pravděpodobně tak výjimečná a učivo tak rozšířené, že na ně ještě učebnice
nevytiskli.
Když se však někdo z rodičů bude zajímat o kritéria probrané látky
a předepsané výstupy na konci 3., 5. či 9. třídy, zjistí, že děti je z velké
části nemají probrané, a učivo je přesunuto do vyšších ročníků, kde
si látku mají opakovat a ne ji probírat jako novou. Popřípadě je učivo
vynecháno úplně.
Využívání jiných vyučovacích postupů se vzájemnou komunikací mezi
dětmi přímo ve výuce vede k tomu, že děti si sdělují vše možné a k dané
výuce se přes ten „pracovní šum“ ani nedostanou. Jako příklad uvádíme OSV – Osobní a sociální výchova. Komunitní kruh v OSV za 3 roky
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praxe na zdejší škole vede k tomu, že
děti na sebe nadávají, donáší, nechovají se k sobě slušně, příliš spolu
nekomunikují, nepomáhají si, posmívají se jeden druhému a ve ﬁnále
mezi sebou kradou. Navíc je tento předmět na úkor jiného důležitějšího
předmětu, jako např. český jazyk.
Nabízí se možnost převést dítě na jinou školu. Podle vedení naší školy
je samozřejmá svobodná volba každého rodiče dát dítě na jinou školu.
V tom případě nechápeme reakci školy, která se obhajuje v již zmiňovaném čísle Mramoru! Proč rodiče dětí, kteří jsou nespokojeni s vedením
a výukou, jsou nuceni dát dítě na jinou školu i přesto, že by tu rádi
zůstali?
Ano, za paní ředitelkou může každý přijít, zeptat se a informovat se,
ale na e-maily reaguje se zpožděním, osobní kontakt se povede málokomu. Paní ředitelka je často mimo školu nebo nemá čas, vše řeší za
pochodu. Navíc má na vše pozitivní a rychlou odpověď, že nemá člověk
ani šanci oponovat. V tomto směru by mohla paní ředitelka změnit povolání a být tiskovou mluvčí vlády. Pan zástupce je arogantní a odměřený a nemíní nic řešit. Ptáme se, proč nejsou výsledky znalostí žáků
prezentovány na olympiádách, popř. v jiných soutěžích? Možná proto,
že by neuspěli.
Pro rodiče, kteří se nechají obalamutit, že naši deváťáci byli všichni
přijati na vybrané školy, uvádíme pro upřesnění: Žáci z těchto početně slabých ročníků ve většině případů nemusí dělat přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky a jsou přijati na základě vysvědčení z naší školy. Pak se ale stane, že žák se samými jedničkami z naší školy se

umístí podle měřítek střední školy ve výběrovém řízení na dobrém místě, ale po 1. ročníku na střední škole má dostatečný prospěch (4) nebo
dokonce propadá. Můžeme uvést několik konkrétních příkladů. A přijetí
na soukromé střední školy, jak asi každý z nás tuší, je spíše o penězích,
než o studijních výsledcích.
Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jak bude situace vypadat,
až začnou probíhat státní srovnávací zkoušky po 5. a 9. ročníku, popřípadě státní přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia, o kterých
se uvažuje. Pak už se to stane problémem většiny rodičů, jejichž dítě
navštěvuje ZŠ Slivenec.

Stanovisko vedení městské části
Jako zřizovatele naší školy nás velmi mrzí, že si na stránkách
Mramoru vyměňuje názory vedení školy s rodičovskou veřejností.
Svědčí to o špatné vzájemné komunikaci a nedůvěře, která vedla
k hromadným odchodům dětí ze školy. Článek vedení školy v minulém čísle Mramoru vyvolal potřebu rodičů se k problému vyjádřit
ze svého hlediska. Pevně ale věříme, že vzhledem k tomu, že v letošním školním roce bude škola klást důraz na zlepšení komunikace

Děti z této školy převážně odcházejí. Noví žáci přicházejí výjimečně.
Přijde-li žák ze zlíchovské školy a paní ředitelka ho přijímá do naší školy,
činí tak z ﬁnančních důvodů. Na jinou školu by totiž výrazně problematického žáka většinou nikde nevzali.
Z naší ZŠ odešlo před třemi roky z 5. třídy velké množství žáků a zůstalo jich tam tehdy 7. Tento „boom“ se opakuje i nadále. Do budoucna
lze očekávat, že by se tu mělo vyučovat pouze na 1. stupni. Na 2. stupni
se počet žáků pohybuje od 7 do 14, a to o něčem vypovídá. Vedení
školy by se mělo nad svým úspěchem pozastavit.
Za rodiče odcházejících žáků Javůrková, Pokorná, Trohařová

s rodiči, povede se tato diskuse napříště už pouze na půdě školy.
Nicméně situace s odchody žáků nás jako zřizovatele, který škole
dlouhodobě věnuje velkou podporu nejen ﬁnanční a materiální, velmi mrzí a znepokojuje.
Chceme tímto apelovat na vedení školy i na rodiče, aby se školou
proklamované vize – komunikace, inkluze, diferenciace, spolupráce
v letošním roce staly skutečností…

Rozloučení s deváťáky 30. června 2011

Imatrikulace prvňáčků na ÚMČ proběhla 1. září

RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona Strauchová,
Mgr. Lenka Kudláková

Zájezdy pro seniory
Pro rok 2011 připravila Městská část Praha - Slivenec ve spolupráci
s CK Arces, kterou zastupuje pan Pavel Čornej, dva jarní a dva podzimní zájezdy.
V dubnu měli senioři možnost se podívat do Babiččina údolí, kde si
prohlédli zámek a prošli se kolem mlýna a bělidla k jezu. Navštívili také
Kudowu Zdroj, kde se prošli a nakoupili si velikonoční zboží. V květnu se
pořádal zájezd do Soosu, Františkových lázní a proběhla také návštěva
motýlí farmy. Pro oba tyto jarní zájezdy byl vypraven velký autobus, neboť
zájem o tyto dotované zájezdy, kdy senior ze Slivence a z Holyně platí
pouze 200 Kč, je čím dál tím větší. Na výlety se Slivencem jezdí i Lochkov
a pravidelně se z něj zúčastňuje v průměru 10 seniorů. Autobus bohužel
není nafukovací (46 míst), a tak je někdy naší nemilou povinností i některé
pozdě se hlásící seniory odmítnout.

Zatím poslední výlet, který se konal 8. září, byl nasměrován do Českého ráje. Pro některé seniory byl velice náročný po fyzické stránce. Pěší
výlet ze Sedmihorek na Hrubou Skálu, zřícenina Trosky a Sobotka, dům
Fráni Šrámka, to je jen část tentokrát více turisticky zaměřeného výletu.
Naši senioři jsou ale velice houževnatí a většina jich byla s výletem spokojena , což je také velká zásluha paní průvodkyně, na kterou nikdo z nich
nedá dopustit a která vždy celý výlet dovede téměř k dokonalosti. V říjnu
se senioři podívají do Českého Krumlova, kde si prohlédnou zámek a zámeckou zahradu, ale také město. Další zastávkou tohoto letos posledního
zájezdu pro seniory bude klášter Zlatá Koruna. Tento zájezd je opět plně
obsazen.
Doufáme, že příští rok se naši senioři budou opět podílet na scénáři výletů po vlastech českých a cestovní kancelář Arces je zorganizuje k jejich
spokojenosti.
Bohdana Růžičková

Klub seniorů Slivence a Holyně získá klubovnu
Od října bude mít Klub seniorů Slivence a Holyně k dispozici
„dependanci“ Klubu Švestka (budova ÚMČ, vchod naproti poště).
Klubovna bude vybavena pohodlným nábytkem, kancelářskou kuchyňkou pro možnost vaření kávy a čaje a počítačem. V Klubu budou probíhat pravidelné schůzky seniorů a jedenkrát týdně volné
klubové odpoledne Klubu seniorů. Zájemci si mohou přijít popovídat, přečíst tiskoviny, zapojit se do vytváření vlastního programu.
Ve spolupráci se sociální komisí a s vedoucí Klubu seniorů paní
Irenou Krejčovou se budeme snažit informovat návštěvníky Klubu o
nejnovějších změnách v sociálních službách dostupných pro občany Slivence a Holyně, o kulturních a volnočasových akcích v Praze
a pomáhat občanům v krizových situacích, jak to jen bude v naší
moci.
Malé rehabilitační centrum
V hodinách, kdy nebudou v prostorách Klubu probíhat akce seniorů, bude prostor sloužit pro poskytovatele rekondičních, rehabilitačních aj. služeb pro seniory, a nejen pro ně.

Rozvrh Klubu Švestka (v přízemí budovy ÚMČ):
Po 8:00 – 11:00 (lichý týden) Rekondiční služby, pí Čermáková
16:00 – 18:00 Schůzka Klubu seniorů (každé první pondělí v měsíci)
Út 9:00 – 13:00 Masáže pro veřejnost, pí Lochmanová
St Klub seniorů – zadáno
14:00 – 18:00 Volné klubové odpoledne Klubu seniorů
Čt 8:00 – 13:00 (sudý týden) Rekondiční služby, pí Čermáková
13:30 – 18:30 Masáže pro veřejnost, pí Lochmanová
Pá 9:00 – 13:00 Pedikérské služby, pí Malá
Od 13:00 Masáže lávovými kameny, pí Lochmanová
Kontakty:
M. Lochmanová, zkušená masérka, provádí rehabilitační masáže zad
a šíje a masáže lávovými kameny, objednávky na tel.: 737 140 833
J. Čermáková, masérské, regenerační a rekondiční služby (masáže,
baňkování, magnetoterapie), objednávky na tel.: 724 813 483
Y. Malá, pedikérské služby (možno objednat i domů), objednávky na tel.: 777
787 792

Lenka Kudláková

Společenská kronika 2011
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci září, říjnu a listopadu oslaví tito naši občané a občanky:
Září
Paní Marie Poupětová , Pan Bohumil Slavík, Paní Hana Antonová , Paní Anna Vraná
Pan Václav Vinař, Pan Karel Novák, Paní Blanka Korbelová, Pan Josef Šternberk
Paní Františka Losová , Pan Rudolf Housar,
Říjen
Paní Marie Arnotová, Paní Blažena Machoňová, Paní Zdeňka Červová,
Paní Jiřina Samohrdová, Paní Věra Hlaváčková, Paní Libuše Tomšů
Listopad
Pan Karel Šesták, Pan Jaroslav Kořán, Paní Milada Chvojková, Paní Hana Faitová
Paní Danuška Zahrádková, Paní Marie Lanžhotská, Paní Jaroslava Kulíšková, Paní Jaruše Janovská

Obědy ve škole
Od začátku nového školního roku je opět po prázdninách v provozu školní jídelna. Věřím, že senioři, kteří školní jídelnu využívali před
prázdninami, se tam zase vrátí, nebo si nechají obědy přivézt domů. Rozvoz obědů zajišťuje paní Slavíková, která dodává také jídelní
lístek na celý týden, ze kterého si strávníci vybírají. Dosud si mohli volit ze dvou jídel, od nového školního roku se výběr rozšířil na jídla tři.
Doufáme, že rozšířená nabídka potěší všechny, kteří tuto službu využívají a že bude vše i nadále fungovat ke všeobecné spokojenosti.

Martina Havlíková, předsedkyně sociální a bytové komise
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Obec Tetín leží na skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou poblíž
Berouna. Je to památné místo už z počátku českých dějin, významné slovanské hradiště. Je místem počátků křesťanství v Čechách spojovaném
s pobytem a smrtí kněžny Ludmily. Od jejího zavraždění uplynulo již 1090
let. Prvním tetínským knížecím sídlem je uváděn bájný hrad kněžny Tety,
prostřední dcery knížete Kroka.
Je velké ště stí, že obec Tetín dbá a stará se o kulturní památky, které
může návštěvníkům nabídnout.
Na náměstí je tetínský zámek s hodinami se zvonkohrou, které každou
celou hodinu hrají část melodie písničky „Nad Berounkou pod Tetínem“.
Poblíž je kostel sv. Kateřiny s velmi zajímavým interiérem, hned vedle je
kostel sv. Ludmily, kde se konají často hudební vystoupení našich umělců.
Na nejkrásnějším místě v Tetíně stojí jeden z prvních křesťanských kostelů v Čechách - kostel sv. Jana Nepomuckého. Velmi pěkné je také „Tetínské muzeum“ otevřené před devíti lety. Tak – tohle vše jsme se seniory ze Slivence a Holyně navštívili v pondělí 12. 9. na celodenním výletu. Počasí
nám přálo, takže jsme na lavičkách před kostelem sv. Jana Nepomuckého mohli vnímat kouzelnou krajinu kolem řeky Berounky a odborný výklad
PhDr. Jany Brajerové, která se nám věnovala celé odpoledne a seznámila nás s jedinečnou historií Tetína.
Irena Krejčová, Klub seniorů

Výlet do Tetína

Obecní divadýlko KNOFLÍK
hrálo pro seniory
V pátek 24. 6. 2011 od 15.00 hod. se senioři z Holyně a Slivence mohli podívat na představení Babička z Holyně – aneb „Na den svatého Rúfa“, které
si pro nás připravily děti ze Slivence a Holyně - členové divadelního souboru
Knoﬂík. Prostřednictvím básniček, písniček i ﬁlmového zpracování, které bylo
součástí představení, jsme se mohli všichni vrátit do doby, kdy jsme chodili do
školy, hráli si za humny. Zejména starousedlíkům byla toto milá divadelní hra
blízká. Děkujeme všem malým i velkým členům divadélka za hezký zážitek.

Irena Krejčová – za klub seniorů ve Slivenci

Blahopřání jubilantům
Členové sociální komise pravidelně
navštěvují jubilanty s blahopřáním. V
srpnu oslavili mj. svá kulatá výročí paní
Vlasta Potůčková a pan Vladimír Lust,
kteří v současné době žijí v Domově pro
seniory na Zahradním Městě v Praze 10.
Sociální komise připravila pro oba oslavence dárkové balíčky a zástupci obce
jim odjeli poblahopřát do Domova seniorů. Bylo to velmi milé setkání pro obě
strany. Přejeme paní Potůčkové i panu
Lustovi hodně zdraví do dalších let.

Slivenecké zvony

Místostarostka Lenka Kudláková blahopřeje k významnému jubileu panu Lustovi a paní Potůčkové

Vážení spoluobčané a podporovatelé sliveneckých zvonů,
díky i vašim příspěvkům byly slivenecké zvony sejmuty z věže včetně
veškerého příslušenství a v průběhu dalších týdnů kompletně zrestaurovány. Novému zavěšení zvonů bude předcházet kompletní vyčištění prostoru zvonice, oprava zvonové stolice a nová elektroinstalace. Oba zvony už
dnes mají dubové hlavice s kováním a nová srdce z měkkého železa, se
zavěšením na kůži. Pro připomínku:
Větší zvon byl přelit v roce 1871, původní byl z roku 1724. Má ﬁgurální
reliéf a jméno sv. Donatus. Na zadní straně je text: TENTO SWON GEST
LITEY/ KE CZTI A CHWALE/ S. DONATA MVCZEDLNIKA/ 1.7.2.4./ PŘELIT OD DCERY KARLA/ BELLMANNA ANNY V PRAZE 1871
Menší zvon je z roku 1925, tzv. umíráček, a je na něm malý reliéf Krista
na kříži a nápis: ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJŽ JIM Ó PANE!/ ULIL ARNOŠT
DIEPOLD V PRAZE L.P. 1923
Zvony chceme ještě před zavěšením ukázat všem zájemcům a během
měsíce října je vystavit v lodi kostela Všech svatých ve Slivenci. Slavnost
žehnání zvonů je plánovaná na magické datum 1. 11. 2011 v 17.00 při mši
svaté, na den Všech svatých. Jednáme také o účasti nového velmistra řádu

křižovníků, neboť jim kostel ve Slivenci v minulosti patřil. Tímto vás na tuto
slavnost zvu a zároveň připomínám možnost přispět na tuto obnovu do sbírky v kostele, na úřadě MČ Praha - Slivenec nebo na účet 2742917001/5500.
Obnova probíhá i za přispění grantu hlavního města Prahy.
Na závěr bych ještě rád zmínil, že byla provedena přesná akustická
zkouška obou zvonů ladičkami Barthelmes-Edelmann a zjistilo se, že
zvony nejsou optimálně sladěné
Sv. Donatus
a nehodí se k společnému vyzvánění. Malý zvon byl ostatně
předurčen jen k pohřbům. Velký
zvon by našel případně souhru
v novém zvonu h2 /40 kg, jaký byl
na věži do válečné rekvizice. Jistě
by bylo vhodné do budoucna takový zvon znovu pořídit, vždyť při
jeho velikosti by nemusel být nijak
ﬁnančně náročný.

Zdeněk Skalický, farář
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Putování s dinosaury

První křtiny po mnoha letech v holyňské kapličce

Na první hodině zumby s energickou cvičitelkou Simonou praskala tělocvična ve švech

Malí návštěvníci sledují pohádku
Cimbálovka Šarvanci

Burčák šel na odbyt

Putování s dinosaury
OS Gama pořádalo v neděli 11. 9. putování za dinosaury. Děti
měly za úkol například sestřelit dinosaura, určit, čím se který praještěr živil, vyrobily si svého sádrového dinosaura a v písku musely najít dinokosti. Mimo těchto soutěžních úkolů měly možnost
na nesoutěžních stanovištích dovědět se zajímavosti o pravěkých
tvorech a řešily spoustu tematických kvízů. Na konci krásného
dne čekala na všechny účastníky drobná odměna.
Těšíme se na shledanou na další společné akci, kterou bude v
říjnu Halloween, rej masek. Podrobnosti budou na www.osgama.
webnode.cz.

ZA OS Gama Hanka, Ilona, Dana , Katka

Školka Ježeček v knihovně
29. června navštívily děti z Ježečka opět naši knihovnu. 3 – 6 leté děti
z nové moderní školky Ježeček ve Slivenci se již pohybují v knihovně s
jistotou, nebojí se zeptat, umí s knihou zacházet opatrně, umí se soustředit na krátké čtení pohádek a básniček, zpívají a pokoušejí se malovat příběhy, které jim předčítáme nebo vyprávíme. Na jejich návštěvu k
ukončení školního roku jsme pozvali paní Romanu Friessovou z Městské knihovny v Praze, velmi zkušenou lektorku, která se dětem ze školky Ježeček věnovala po celou dobu jejich pobytu v knihovně. Vyprávěla
jim pohádku o Červené Karkulce, kde děti sami doplňovaly konce vět,
a pak jim četla Popletenou pohádku o Karkulínovi - pohádkový příběh
podobný Červené Karkulce, ale všechno je tam jinak. Dětem i nám se
v knihovně líbilo a těšíme se na září, kdy se zase společně u pohádek
sejdeme.
Irena Krejčová, knihovnice

Křtiny v holyňské kapli
sv. Jana Křtitele
Slunečnou sobotu 20. srpna v dopoledních hodinách byla v holyňské kapličce pokřtěna malá Anna Marie. Svátost křtu provedl pan
farář Zdeněk Skalický. Přejeme Anně Marii a jejím rodičům hodně
štěstí a lásky.

Ve Slivenci nastupuje zumba
Od září už se nekoná oblíbené čtvrteční cvičení jógy. Naopak v
pondělí se začala cvičit populární zumba. Zájem o první hodinu byl
obrovský, a tak budou probíhat vždy dvě hodiny zumby, od 18.30 a
od 19.30. V pondělí ráno od 8.30 se opět cvičí pilates.

AFK Slivenec hledá nové hráče a talenty!
Přes léto byla řada dětí mimo Prahu a jistě mají mnoho krásných zážitků a vzpomínek. Třeba na tábor, na dědečka a babičku či na pobyt
u moře s rodiči a sourozenci. Celý den byly venku a hrály si a právě pohyb, na který byly přes léto zvyklý, by jim teď mohl scházet. Musí se
přeci jen vrátit do školy, kde se budou učit nových věcem. Byla by však škoda, kdyby byl jejich den tvořen pouze školou, koukáním na TV,
případně hraním na počítači. Sport a pohyb je stejně důležitý jako vědomosti, dopřejte tedy svým dětem radost z pohybu i mimo prázdniny.
Fotbalový klub AFK Slivenec rád přivítá nové hráče, ročníky narození 2006 a starší. Získejte u nás nové dovednosti, zážitky a kamarády na celý život. Zahrajte si například proti Spartě či Slavii v dresu našeho klubu. Fotbalová sezóna právě začíná!
Tréninky mládeže jsou každé pondělí, středu a pátek od 17:00 na našem hřišti. Více informací na www.slivenec.7x.cz nebo na
tel.: 723 420 275 (Sedlický).

Burčák ve znamení cimbálu
Letošní 4. ročník Sliveneckého burčáku se nesl ve znamení slunečného počasí a cimbálové muziky v podání souboru Šarvanci
pod vedením primáše Michala Zajace. Burčák dodala jako každým
rokem barrandovská vinotéka Srdeční záležitost a občerstvení zajistila nově otevřená Zelená kavárna. Nezapomněli jsme ani na děti,

které si zazpívaly spolu s Divadelní společností Neklid veselé písničky Jarka Nohavici z pohádky Tři čuníci.
Poděkování za pomoc při zorganizování čtvrtého ročníku Sliveneckého Burčáku patří panu Petru Mitášovi.

Ing. Simona Strauchová
inzerce

MČ Praha – Slivenec pořádá

Besedu o kosmonautice
s Ing. Juliem Cackou

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V RADOTÍNSKÉ CEMENTÁRNĚ
sobota 24. 9. od 9 do 14 hodin
soutěže pro děti, okružní jízda turistickým vláčkem,
prohlídka areálu za plného provozu, soutěž o zajímavé
ceny, ukázka výcviku služebních koní Městské policie
Odjezd autobusu ze Slivence do cementárny: 8:30
(zastávka K Holyni), 8.32 (zastávka Slivenec)

Úterý 1.11. v 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ
Ing. Julius Cacka je strojní inženýr se specializací konstrukce
raket a řízených střel. Patří k několika málo
Čechoslovákům, kteří měli možnost na přelomu sedmdesátých let minulého století vystudovat tuto vědu,
i když ji nemohl v Čechách realizovat. Kosmonautika je jeho
koníčkem již více jak 50 let.
V roce 2006 navštívil řadu kosmických zařízení v Moskvě a
okolí. Měl možnost seznámit se s prací Řídícího střediska kosmických letů v Koroljovu u Moskvy, několik dní strávil přímo
ve Hvězdném městečku, kde měl možnost „okusit“ kosmonautický výcvik atd.
Přednáška bude provázena videoprojekcí.

Závod do vrchu Velká Chuchle – Slivenec
Dne 10. září 2011 se na trati mezi Chuchlí a Slivencem odehrál jeden z nejlepších letošních závodů Českého mistrovství ZAV.
Přispělo k tomu kvalitní obsazení všech tříd, celkem se sešlo 123
závodníků. Jejich napínavým bojům vytvořila odpovídající kulisu i
veliká divácká účast. Také počasí se ukázalo jako velký příznivec
Edda cupu. Závod ovšem pro organizátory začíná dlouho před startem prvního vozu. Promotér E. Patera si prošel nelehkou cestu ke
všem povolením, neboť mezi místními obyvateli je několik, kteří jsou
proti závodům a jsou hodně slyšet. Na přípravě samotné trati pak
před závodem zapracovali ředitel závodu Roman Linhart a vedoucí
tratě Martin Štorkán. Oba sice mají hezky pojmenované funkce, ale
ani to je neuchránilo v pátek a v sobotu velmi brzy ráno od množství
manuální práce. Vyhrazení diváckých prostor a hlavně jejich vyklestění, označení zakázaných prostorů, zajištění stanovišť zdravotnické a technické pomoci zvládli a odměnou jim byl bezproblémový
průběh závodu a spokojené množství diváků. V takovém množství
diváků se ovšem vždy najde pár jedinců, ještě ke všemu pod vlivem
alkoholu, kteří si myslí, že nemusí respektovat nic a nikoho a naruší
tak průběh závodu. Na traťové pořadatele měli ramena, po příjezdu
Policie ČR bylo ovšem jejich sebevědomí to tam. Vůbec spolupráce
s Policií ČR a Městskou policií byla vzorová, jejich přítomnost na
místě a pomoc velmi pomohla organizátorům, ale i těm lidem, kteří
jen projížděli místem konání závodu a uzavírka tratě jim přinesla neočekávané komplikace.
Jediný závod automobilů do vrchu na území hlavního města je
mezi jezdci velmi oblíbený a z logistických důvodů omezený počet
startujících se naplnil dlouho před startem. Nakonec se v pátek na
přejímce prezentovalo 123 závodníků. Start si nenechal ujít nikdo
ze špiček jednotlivých tříd, přijelo dost závodících hostů, znalci vrchů se asi podivili některým jménům ve startovní listině, ale jak říká
klasik v příběhu o Romeovi a Julii, „ Co je po jméně? Co růží zvou i
zváno jinak, vonělo by stejně“, u nás by to asi bylo: „Co je po jméně? Kdo mistrem volantu i zván jinak, kudlu jede stejně.“ Při vší úctě
ke všem strojům startujícím v našem seriálu, asi nejhodnotnějším
závodním vozem na startu byl závodní speciál z bývalé skupiny B
Ford 200 RS, jeden z 220 vyrobených exemplářů, takový unikát se
opravdu nevidí závodit každý den.
Sobotní závod sestával, proti obvyklému průběhu, z jedné tréninkové jízdy a tří jízd závodních, z nichž se do výsledného času počítaly
dvě úspěšnější. I při velkém počtu jezdců a komplikovaném přejezdu z depa na start proběhly závody podle časového harmonogramu, menší přerušení způsobilo jen pět havárií, naštěstí bez újmy na

zdraví jezdců,
o
závodnickém egu
dotčených
si už tak jist
nejsem. Asi
nejtěžší ránu
prožil Zdeněk
Tichý na Fordu Puma, kterému dlouhá
rovinka skončila dřív, než čekal a následující zatáčka zavřela také
víc a aby toho nebylo málo, tak svodidlo nesvedlo, ale postavilo se
mu čelem. Apropó Puma, mezi diváky v depu se procházela dáma a
na vodítku si vodila živou pumu. Prý přijely podpořit jaguáristu Jardu
Rejku. Když jsem zjistil, že dotyčnou s manželem jsem chvíli před
tím s jejich autem vykazoval z místa, kde původně parkovali a trošku
tam překáželi, tak kdybych věděl, co mají vzadu v autě, tak jsem je
tam nechal. Zajímavý byl také pohled na majitele menších psích plemen, jak si rychle brali své miláčky do náručí před roztomilou kočičkou. Ale to jsem odbočil. Menší zdržení způsobila i po trati závodu
bloudící sanita s majákem, která si ji projela nahoru a dolů, než zjistila, že nebožák, ke kterému byla zavolána, na ní čeká někde trošku
jinde. Incident s neukázněnými diváky jsem už zmínil výše. I přes
tyto komplikace všichni v přijatelném čase absolvovali tři závodní
jízdy, diváci tak mohli vidět k 350 startům a průjezdům závodních
vozů. Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil a poháry prvním třem z
každé třídy na stupních vítězů předal spolu se zástupci organizátorů
i zastupitel Velké Chuchle Stanislav Fresl.
Závod skončil, poháry byly rozdány, závodníci se rozjeli do svých
domovů, dílen a garáží, pořadatelé museli ještě uklidit depo a prostory kolem tratě, v Chuchli se sejdeme možná zase za rok, ale určitě se uvidíme a budeme závodit už 24. a 25. září na Živohošti, kde
Edda cup pokračuje.
J. Malík

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům
Velké Chuchle a Slivence za strpení s naší akcí. Jako pořadatelé jsme udělali vše, aby dopady na občany byly co nejmenší.
Mnohé z Vás jsme rádi uvítali mezi diváky! Velký dík patří také
dobrovolným hasičům!
Real Holyně
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Návštěva vernisáže George Radojčiće
Dne 1. září 2011 jsem se zúčastnila v galerii Art Space Řetízek
vernisáže výstavy obrazů a kreseb George Radojčiće (1987), rodáka ze Sarajeva, který se před časem přistěhoval k nám do
Slivence.
George Radojčiće jsem poznala před sedmi roky v Krkonoších. Tehdy mu bylo 18 let a já věděla, že trpí nemocí, která ho
vyřazuje z běžného života. Také jsem věděla, že má mimořádné umělecké nadání a díky svému talentu byl zařazen k individuálnímu studiu na AVU do ateliéru docenta Lindovského. Je
všestranným umělcem, osobitě kreslí a maluje, vytváří graﬁcké
listy, modeluje a přes svůj poměrně nízký věk má za sebou několik velmi úspěšných výstav (samostatnou výstavou v Galerii
Nová síň v Praze, monotématickou výstavu „Moře“ v Branickém
divadle, výstavy v Kolíně, Kouřimi a jiné).

Ticho a umělecká atmosféra podobných prostředí ve mně
vždy vzbuzovaly příjemné pocity. Výstava na motivy autorova
oblíbeného spisovatele Karla Čapka byla soustředěna do jedné
místnosti, kde bylo vystaveno 24 obrazů inspirovaných tvorbou
K. Čapka, např.: Bílá nemoc, R.U.R., Poslední soud a apod.
Dílo Karla Čapka vnímá George Radojčić dle mého názoru velmi
intenzivně a ve své kresbě vyjadřuje, jak je cítí. Z obrázků vyzařuje napětí, boj a utrpení.
Výstava ve mně zanechala hluboký dojem z jeho díla, ale i ze
skutečnosti, že přes nelehký život a své vnímání reality, za podpory
své rodiny a přátel, se snaží o smysluplný a plnohodnotný život.
Výstava proběhne až do konce září a je k zhlédnutí každou
středu až sobotu od 12 do 18 hodin v Řetězové 7, Praha 1, Galerie Řetízek.
Zdenka Řezáčová

Obrazy pozitivní energie
Půvabná, krásně opravená kaple sv. Jana Křtitele v Holyni
zažila v sobotu 3. září malý svátek. Konala se tady totiž vernisáž obrazů GALAXIE, vyzařujících podle psychotroniků pozitivní
energii. Tu ostatně předává i sám jejich autor Richard Pachman
– inženýr ekonomie, ale především skladatel, zpěvák, klávesista, textař, spisovatel, malíř a také rytíř řádu Blanických rytířů.
Do malé kaple se mu podařilo nainstalovat tolik obrazů, že už
by se snad ani žádný další nevešel. Nevešli se tam pomalu ani
četní návštěvníci zblízka i zdaleka. V ten den nezářilo jen letní
sluce, ale také oči těch, kteří přijímali energii ze zpěvu, kterým
Richard Pachman setkání obohatil, z obrazů i z něho samotného, stále usměvavého, laskavého člověka.

Na jeho obrazech převládá modrá ve všech odstínech, oranžová, žlutá – barvy oblohy, slunce, vesmíru. Každý obraz je jiný,
ale jedno mají společné – je v nich světlo, klid, pohoda, smíření,
naděje i sny. Každý z nich tím přímo dýchá, a člověk to může
cítit a vnímat, jejich energii přijímat.
Díky za ten dar!
Ti, kdo zmeškali tuto příležitost potěšit svou duši, mají ještě
možnost – výstava potrvá až do 24. září.
Ještě jedno upozornění: v sobotu 24. září od 20 hodin bude
mít Richard Pachman koncert na Křižíkově fontáně na Výstavišti. A bude to (jako vždy) krásný zážitek!

Hana Slavíková

BARRANDOVSKÉ SLAVNOSTI
„LOUČÍME SE S LÉTEM“
V sobotu 24. 9. od 9 do 18 hodin se budou
na Trnkově náměstí na Barrandově konat první
farmářské a řemeslné trhy se zábavným programem.
Program:
9:30 zahájení trhů
11:00–11:45 Válkovo kočovné divadlo – představení
Čertovská pohádka
13:00–13:30 Studio K Barrandov – vystoupení dětského
aerobiku
13:30–16:00 Soutěže pro děti – utržené groše možno
vyměnit za odměny
16:30 Tombola – nevšední ceny od farmářů,
řemeslníků i sponzorů
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Kalendář obce září – listopad 2011
ZÁŘÍ
3. 9.–25. 9. Výstava obrazů Richarda Pachmana
v holyňské kapli
19. 9.–23. 9. Informační vzdělávací pobyt „Týden pro
seniory“ organizovaný Městskou policií hl. m. Prahy
26. 9. 18:00 Beseda se zástupci Policie ČR (MČ PrahaSlivenec)
ŘÍJEN
1. 10.–30. 10. Výstava fotograﬁí v holyňské kapli “Parky
západu USA” (Ing. Petr Andres)
2. 10. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých
(Farnost Slivenec)
2. 10. 14:00–16:00 Hafík v areálu PAS (MČ Praha-Slivenec)
3. 10. 16:00 Schůzka seniorů (Klub Švestka)
7. 10. 15:00–18:00 Švestkobraní (Slavnost švestkových
koláčů, povidel a slivovice v Klubu Švestka)
13. 10. Zájezd seniorů (Český Krumlov, Zlatá koruna)
15. 10. 10:00 Drakiáda Rodinného centra Pecka (Holyně,
sraz na kopci Pták)
16. 10. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých
(Farnost Slivenec)
18. 10. 18:00 Cestopisná beseda Grónsko:
A.+J. Klempířovi (zasedací síň ÚMČ)
24. 10. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
30. 10. 15:00 Halloween, Rej masek, hřiště v ulici
Za Farou (OS Gama)
30. 10. 17:00 Koncert v kostele Všech Svatých (Soubor
Ritornello k příležitosti svěcení sliveneckých zvonů)
LISTOPAD
1. 11. 17:00 Svěcení sliveneckých zvonů
(Farnost Slivenec)
1. 11. 18:00 Přednáška o kosmonautice (Ing. Čačka
v zasedací síni ÚMČ)
6. 11. 17:00 Lampionový průvod, sraz u kaštanu
naproti květinářství (OS Gama)
6. 11. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých
(Farnost Slivenec)
7. 11. 16:00 Schůzka seniorů (Klub Švestka)
13. 11. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých
(Farnost Slivenec)
15. 11. 18:00 Cestopisná beseda “Peru”
(zasedací síň ÚMČ)
21. 11. 16:00–20:00 Keramické dílny pro veřejnost
v ZŠ Slivenec (Klub Švestka)
28. 11. 16:00–20:00 Keramické dílny pro veřejnost
v ZŠ Slivenec (Klub Švestka)
27. 11. Vánoční dílny pro veřejnost (ZŠ a MŠ PrahaSlivenec),
15:00 Adventní koncert ZUŠ a ZŠ Slivenec
v kostele všech Svatých
16:30 Rozsvěcení obecních vánočních stromů
17:15 Vernisáž vánoční výstavy v kapli sv. Jana
Křtitele v Holyni (Klub Švestka)

Městská část Praha-Slivenec
vás zve na besedu s představiteli Policie ČR,
služebna Barrandov
v pondělí dne 26. září v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ na téma

BEZPEČNOST
VE SLIVENCI A V HOLYNI

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

afík 2011
KDY? V neděli 2. 10. 2011
od 14:00 do 16:00 hodin
KDE? Louka bývalého státního statku (areál PAS) ve Slivenci
(příchod dvorem od jídelny, nebo z ulice Ke Smíchovu)
Odměny pro závodníky všech kategorií.
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!!!

Veřejná knihovna Slivenec
pořádá besedu:

GRÓNSKO – ZEMĚ NEZNÁMÁ
S ALENOU A JAROSLAVEM KLEMPÍŘOVÝMI
KDE: zasedací místnost Úřadu MČ ve Slivenci, K Lochkovu 6
KDY: úterý 18. října 2011 od 18.00 hod.
Zveme vás na vyprávění zážitků manželů Klempířových na
jejich cestách přírodou, plavbou mezi obrovskými plovoucími
ledovými horami, o setkání s přáteli, lovci, rybáři, osobnostmi
umění a kultury či představiteli politického života. Beseda
bude doplněna hudebními ukázkami, fotograﬁemi z vlastního
archivu, ukázkou dobových kostýmů i tamní řeči.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

SLIVENECKÝ MRAMOR

časopis Městské části Praha - Slivenec

vydává ÚMČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec, tel.: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587, www.praha-slivenec.cz,
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, IČO 241 661, redakční rada: Milena Hollmannová, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková registrace MK ČR E 13 215, číslo 5/2011.
10. registrovaný ročník, Sazba: Daniela Kramerová, Tisk: Hugo, Pražská 16 , 102 21 Praha 10, Uzávěrka: 7. 9. 2011, vychází 22. 9. 2011. Distribuce zdarma občanům Slivence a Holyně.
Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

20

Slivenecký mramor 5

2011

