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jako poděkování za nové vysvěcení zvonů… Tak se jmenoval program 
skladeb z českých barokních kancionálů, které u nás uvedl v neděli dne 
30. října ve sliveneckém kostele soubor Ritornello. Oba zvony, větší sv. 
Donatus i malý umíráček byly zcela restaurovány a 1. listopadu je na 
mši posvětil pan biskup Václav Malý.

Zvony, poselství dálky, jsou dalším důkazem toho, že do naší obce 
se vrací spojení minulosti s přítomností a budoucností. Podle legendy 
v 5. století biskup Paulinus z Noly v Kampánii uviděl na louce zvon-

ky, z jejichž květů se linuly nezemsky krásné zpěvy, což ho přivedlo na 
myšlenku vyrobit podobný nástroj z kovu pro slávu Boží.

Restaurování zvonů umožnil grant poskytnutý Hlavním městem Pra-
hou a hlavně úsilí starostky a celého zastupitelstva a pana faráře Ska-
lického. A především občanů, kteří na ně přispěli, protože to oni tvoří 
srdce obce. Věříme, že jejich ruka zůstane stejně štědrá i nadále; sbírka 
pokračuje a věříme, že se nám podaří získat i další zvon, který by ladil 
s větším.

Říká se, že energie vytvářená vibrujícími zvony dodává energii a tu 
všichni potřebujeme.                                                  Jana Novotná      

Podrobnější článek o průběhu svěcení zvonů najdete na str. 10.

    To je zlaté posvěcení

    Koncert souboru Ritornello  

Mši celebroval biskup Václav Malý

Slavnostní mše v kostele
Po mši se biskup Václav Malý, farář Zdeněk Skalický 
a páter Petr Bouška sešli na besedě s farníky a starostkou
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Řádné 9. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se 

uskutečnilo ve středu 2. listopadu 2011 v zasedací místnosti úřadu MČ 

Praha - Slivenec.

Po úvodním slovu starostky RNDr. Plamínkové a informaci z dění kul-

turní komise (viz níže)  zastupitelé projednali a schválili:

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - SLIVENEC, jehož 

text byl upraven na základě připomínek Magistrátu hl. m. Prahy, jejichž 

cílem bylo sjednocení jednacích řádů městských částí Prahy.

STRATEGICKÝ PLÁN MČ PRAHA - SLIVENEC, AKTUALIZACI 

2011. 

SMLOUVY

  odprodej části pozemku parc.č. 1655 v k.ú. Slivenec o výměře 

10 m2  za cenu 4.500,-Kč/m2, a pověřili starostku uzavřením smlouvy;

  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků 

parc. č. 1210/1, 1699 a 1702,   k.ú. Slivenec za účelem provozování 

plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce, 

a.s.;

  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku 

parc. č. 1731/1, k. ú. Slivenec za účelem provozování plynárenského 

zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce, a.s.;

PŘIJETÍ DARU – pozemku parc.č. 1581/3, k.ú. Slivenec o velikosti 

17 m2 od pí Margity Kyselové pro rozšíření komunikace V Doubcích;

ROZPOČTOVÝ VÝHLED BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO 

ROKY 2012 AŽ 2013;

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY Č. 5/2011;

GRANTY 2012

  I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Sli-

venec na rok 2012 v souladu s podmínkami grantového řízení MČ Pra-

ha- Slivenec. Zastupitelé schválili pro I. kolo grantů 200 tis. Kč.

ÚHRADU FINANČNÍ SPOLUÚČASTI GRANTU ZŠ

  navýšení fi nančního příspěvku ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smí-

chovu 16 o částku 128 500,- Kč za účelem uhrazení fi nanční spoluúčas-

ti grantu z MHMP na projekt č. 1039/1 - oprava školního sportoviště.

RŮZNÉ

Inženýrské sítě 

Starostka informovala zastupitele o ústní žádosti soukromých vlastní-

ků  pozemků o zajištění přípojek vodovodu  pro tyto pozemky. Pozemky 

byly původně v územním plánu  vedeny jako nelesní zeleň a dnes jsou 

určeny k zástavbě. Pro přípojky chtěli jejich vlastníci využít zaslepený  

okolo vedoucí vodovod vybudovaný původně pro mobilní betonárku 

fi rmou Hochtief. Zastupitelé nesouhlasí s investicí veřejných prostřed-

ků do zajištění technické infrastruktury soukromých vlastníků pozemků 

a trvají na vlastní investici žadatelů, jak je ve Slivenci obvyklé.                         

            Milena Hollmannová      
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou k dispozici na www.praha-

slivenec.cz a na úřadě MČ.

Kulturní komise: Hlavní událostí předchozího čtvrtletí bylo bezesporu ote-

vření nového volnočasového centra ve Slivenci. Klub Švestka v bilanci po 

období zápisů otevřel celkem 34 kurzů (z toho 9 kroužků organizuje občan-

ské sdružení RC Pecka). Celkově evidujeme téměř 200 přihlášených účast-

níků kurzů, ale nejsou výjimkou návštěvníci, kteří využívají jednorázového 

vstupu do některých kroužků. Velký zájem je o cvičení, výtvarné kroužky a 

o jazykové kurzy pro dospělé. Podařilo se také získat sponzorské dary (10 

000,- Kč pro Klub Švestka a celkem 40 000,- získalo rodinné centrum Pecka 

na vybavení herny).

Nově byla také otevřena klubovna Klubu seniorů, kde také probíhají služ-

by pro veřejnost. V říjnu se uskutečnil poslední letošní zájezd pro seniory, 

tentokrát do Českého Krumlova (35 účastníků ze Slivence a Holyně). 

Další významnou událostí, na kterou jsme se připravovali spolu se sli-

veneckou farností, bylo svěcení sliveneckých zvonů. Městská část k této 

příležitosti uspořádala koncert souboru Ritornello.

V Holyni byla ukončena letní sezona výstav v kapli sv. Jan Křtitele expo-

zicí fotografi í Ing. Petera Andrese „Parky západu USA“.

Komise nyní pracuje na přípravě adventních akcí MČ a Klubu Švestka, 

spolupracuje s knihovnicí Irenkou Krejčovou (besedy, autorská čtení), ZŠ 

a ZUŠ a občanskými sdruženími.

Mgr. Lenka Kudláková      

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA SLIVENEC

VYHLÁSILO I. KOLO NA POSKYTNUTÍ GRANTŮ 

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – SLIVE-

NEC NA ROK 2012 DLE PŘÍLOHY „TÉMATICKÉ 

OKRUHY A PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 

MČ PRAHA  SLIVENEC“, KTERÁ JE UMÍSTĚNA 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ÚŘADU A NA 

ÚŘEDNÍ DESCE. 

CELKOVÁ VÝŠE POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ JE 200 TIS. KČ. 

TERMÍN UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 

9.12. 2011 DO 12:00 HODIN.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ 
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Vážení a milí občané,
dovolte, abych Vás seznámila s no-

vinkami v naší městské části za uplynulé 
dva měsíce. Výstavba kanalizace stále 
plynule pokračuje. V současné době 
probíhá výstavba ve střední části  ulice 
Frančíkova, a dále na Habeši v ulicích 
Kameníků, Na Čisté a Mramorová, za-
číná se budovat v ulici K Homolce (ve 
slepé části k Vrutici) a ve východní části 
ulice Na Kraji. V ulici K Váze se nyní bu-
dují přípojky. Intenzivně se též pracuje 
na výstavbě přečerpávacích stanic. 
V ulici U Sportoviště, která je nepochyb-
ně z hlediska výstavby nejproblematičtější ulicí ve Slivenci, se objevily další 
problémy v podobě vodovodu, který vede v jiné trase než má podle plánů, 
a navíc křižuje další sítě. Kanalizace se vedle něj tudíž nevejde, protože 
část ulice bohužel zabírají soukromé pozemky. Proto byla zahájena jednání 
s majitelem přilehlého pole, fi rmou Marsilean, o možnosti umístit kanalizaci 
na jejich pozemek. Ulice, kde už byla výstavba skončena, se postupně 
asfaltují. Dokončena je už Granátová, Ke Štěpcům, K Rozmezí, postupně 
se dělá ulice K Rozvodně. V ulici Ke Smíchovu už skončila jak výstavba 
kanalizace, tak i vodovodu a plynu. 15. listopadu, tedy podle plánu, skončí 
uzavírka této komunikace, bude tam opět obnoven provoz autobusů a Sli-
venec tak bude po více než půl roce zase normálně průjezdný. 

V areálu školy pokračuje výstavba propojovacího atria mezi stávajícími 
školními pavilony a budoucí mateřskou školou. Samotná výstavba školky 
stále stojí kvůli archeologickému průzkumu. V současné době probíhá vý-
běrové řízení na fi rmu, která bude tento výzkum provádět. Výstavba se tak 
bohužel dostává do stále většího skluzu. Po téměř třech letech se podařilo 
dokončit zelenou střechu na dostavbě sociálního zařízení prvního učební-
ho pavilonu, kterou pro nás dělala fi rma EUFI formou sponzorského daru. 

Střecha nyní vypadá velmi pěkně.
Začíná se rozbíhat výstavba osvětlení v místech, kde dosud chybělo. 

Nyní se pracuje v ulici Ve Smrčině, zatímco ve Višňovce a na pěšinách 
k podchodu na Návětrné práce ještě nezačaly. 

Dokončili jsme opravu zábradlí v Holyni směrem k železniční zastávce. 
V Holyni se také opravila na dvou místech propadlá dlažba: v ulici K Lípě 
již akce skončila, v ulici U Smolnic se dokončuje (dlažbu totiž zčásti někdo 
ukradl). Po celém Slivenci a Holyni jsme namontovali dvacet nových košů. 
Před dokončením jsou i práce na rekonstrukci bytovky č.p. 462. Důkladné 
opravě se právě podrobuje křížek proti La Festě. Začala výsadba lipové 
aleje směrem na Lochkov, kde naváže na alej vysázenou Městskou částí 
Praha – Lochkov. 

V úterý 1. listopadu proběhlo svěcení nově opravených zvonů ve slive-
neckém kostele Všech svatých, a to za přítomnosti pana biskupa Václava 
Malého. Nyní budou oba zvony vyzdviženy na věž a po několika desítkách 
letech začne zvon Donatus opět zvonit. Druhý zvon, umíráček, bude dou-
fejme slyšet co nejméně. Rádi bychom dali s panem farářem znovu odlít 
třetí zvon, který za poslední války zničili Němci. Jeho obnova je úkol, který 
nás čeká v příštích letech. Budeme také opět podávat grant na odvodnění 
kostela a na opravu zahrádky uvnitř ohradní zdi (tento grant jsme podávali 
i vloni, ale bohužel nevyšel).

Podali jsme opět grant na výstavbu skateparku a multifunkčního hřiš-
tě ve Sportovním areálu. Rovněž tento grant jsme podávali vloni – pevně 
doufám, že letos vyjde. 

Velmi dobře se rozběhla činnost Volnočasového centra Švestka, kde 
se otevřelo neuvěřitelných 34 kursů pro děti i dospělé. Takový zájem jsme 
opravdu nečekali a velmi nás těší. Největší zájem je o pohybové aktivity pro 
malé děti, kde zájem výrazně překračuje kapacitní možnosti. 

V posledních měsících se výrazně zlepšily nákupní možnosti pro oby-
vatele naší městské části Slivence, a sice vznikem hned dvou samoobsluh 
ve Slivenci. První samoobsluha vznikla propojením tří bývalých malých ob-
chodů na ulici Ke Smíchovu, druhá zbrusu nová byla otevřena nedlouho 
poté za parkovištěm pod rybníkem. Obě samoobsluhy jsou sice malé, ale 
mají velmi dlouhou otevírací dobu a jsou otevřeny i o víkendech, tak věřím, 
že si do nich naši občané najdou cestu. Každopádně je dobře, že po le-
tech, kdy u nás obchody a služby pouze ubývaly, tu začínají zase přibývat. 
To, aby byly místní krámky úspěšné a prosperovaly, ale záleží ve velké míře 
na nás, obyvatelích Slivence a Holyně. Nebudeme-li v nich nakupovat, tak 
nám zde žádný obchod dlouho nevydrží.                           

Jana Plamínková, Vaše starostka  

SLOVO STAROSTKY
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V polovině října  byla otevřena ve Slivenci další samoobsluha, a 
sice v ulici Pod Rybníkem (pod Zelenou kavárnou, za parkovištěm u 
rybníka). Máme zde tedy v současné době již dvě samoobsluhy:

„Potraviny U Rákosníčka“, Pod Rybníkem 197, otvírací doba Po-
Ne 6.30-20.30

„Samoobsluha – smíšené zboží“,  Ke Smíchovu 52 (místo bývalé 
prodejny textilu paní Dubové, potravin a prodejny s krmivem pro zví-
řata), otvírací doba Po-Ne 6.30-20.00

       Obchody ve Slivenci

Potraviny U Rákosníčka Samoobsluha – smíšené zboží
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Výstavba kanalizace ve Slivenci pokračuje a do konce března 2012 by 
všechny práce této etapy měly být dokončeny. Větší část Habeše je již 
hotova, stejně jako i většina ulic ve Slivenci. Zbývá ještě část ulice K Ho-
molce, kde se teď práce rozbíhají stejně jako v části ulice Na Kraji a Na 
Korálově.

Koncem roku by měla proběhnout kolaudace řadů splaškové kanaliza-
ce v ulicích Dominínská, Meskářova a Granátová. Stále platí zákaz vy-

pouštění splašků do řadů vybudovaných v letošním roce. Stavba před 

předáním řadů PVK provádí kamerové zkoušky, které naprosto jistě odhalí 
nedovoleně připojené domy. Jejich obyvatelům pak hrozí, že na jejich ná-
klady bude celá stoka vyčištěna a jejich přípojka zaslepena.

Minulý týden proběhla kolaudace plynovodního řadu v západní části 
ulice Ke Smíchovu. Tím jsou již všechny řady položené v letošním roce 
zkolaudovány.

Od 15. 11. 2011 se doprava ve Slivenci vrátí do normálu, konečně bude 
zprovozněna ulice Ke Smíchovu, která  získala nový povrch.        mus     

    Výstavba inženýrských sítí

Obslužná komunikace 
Určitě si mnohý z vás říká, proč stále není možné jezdit na okruh křižo-

vatkou Lochkov a využívat při tom „obslužku“.  Bohužel tato komunikace 
má pouze prodloužený statut staveništní komunikace, zatím do 30. 6. 
2012. Je v majetku Ředitelství silnic a dálnic, které jedná s Magistrátem 
hl. m. Prahy o možnostech, jak tuto komunikaci upravit do podoby vhod-
né pro běžný silniční provoz, pro který  chybí odvodnění,  dopravní zna-
čení a hlavně také regulérní napojení na sjezd na okruh. V současné době 
je využívána stavbou Vily Chuchle, aby provoz z této stavby co nejméně 
„ovlivnil“ okolní městské části. 
Ekodukt

V blízkosti této komunikace se nachází také ekodukt, který má slou-
žit  pro přejezd techniky zemědělců  hospodařících za okruhem, ale také 

pěším a cyklistům a v neposlední řadě i zvířatům  pro překonání bariéry 
okruhu. Bohužel tam vjíždějí i jiná vozidla a začínají se tam tvořit černé 
skládky.  Abychom tomuto zamezili, bylo po dohodě s MČ Praha – Loch-
kov a MČ Praha 16  při kolaudaci ekoduktu v říjnu tohoto roku stanoveno 
dopravní značení  „Zákaz vjezdu bez povolení“ a instalace závory. Toto 
opatření bude nejpozději do konce listopadu nainstalováno.  Průjezd cyk-
listů by tím neměl být omezen.

Apelujeme  tímto na všechny budoucí uživatele této cesty, aby ho re-
spektovali a zamezili tak zakládání dalších černých skládek v této oblasti. 
Biokoridor

Na ekodukt v oblasti za „Habeší“ navazuje v územním plánu pás bio-
koridoru, který pokračuje i podél východní hranice ul. K Lochkovu. V rám-
ci pozemkových úprav „Slivenec“  by měla probíhat v současné době v 
tomto pásu výsadba keřů a dřevin.             Ing. Simona Strauchová     

Od minula jsme pokročili pouze o krůček, neboť stále není ukončeno výběrové ří-
zení na archeologické práce. Momentálně běží lhůta pro odvolání. Pokud vše dobře 
dopadne, mohlo by se začátkem příštího roku začít i se stavbou hlavní budovy.

Práce na spojovacím atriu pokračují velice dobře i díky počasí, které stavbařům 
letos poměrně přeje.  Využívají se zde i  nevšední technologie, kdy je z důvodu lepší 
tepelné izolace ve vrstvách základových konstrukcí použito pěnosklo.          mus     

    Co nového s výstavbou mateřské školky

    U okruhu se stále něco děje …

Poslední měsíc proběhly  opravy nejhorších míst zámko-
vé dlažby na konci ulice U Smolnic a v ulici K Lípě. Jednalo 
se o rozebrání dlažby, vyrovnání a zhutnění podkladových 
ploch, opětovné položení zámkové dlažby a úpravu osa-
zení obrubníků. Snad občané, kteří tudy jezdí, ocení snahu 
zlepšit jejich okolí.                       Ing. Šárka Musilová     

    Opravy komunikací

Dne 25. října 2011 jsem dostala Otevřený dopis starostovi Městské části 
Praha – Slivenec, ve kterém si obyvatelé Habeše stěžují na nepořádek při 
stavebních pracích v ulici Frančíkova a v přilehlých komunikacích. Vadí jim, 
že  ulice Frančíkova je  využívána jako staveništní komunikace, že ze sklád-
ky zeminy zřízené poblíž ulice K Lochkovu vyjíždějí automobily plné hlíny a 
bláta a znečišťují  celou tuto část Slivence, takže lidé jdoucí na autobus mají 
oděv a boty od bláta, děti chodí špinavé ze školy a mají špinavá auta.

 Chápu, že lidé v této lokalitě již mají výstavby kanalizace, lidově řeče-
no, plné zuby. Kanalizace se tam díky velkým hloubkám staví  již velmi 
dlouho. Ulice jsou navíc vesměs úzké, takže provoz na nich je po dobu 
výstavby zcela ochromen. Ujišťuji obyvatele, že o problémech víme a vše 
se snažíme s fi rmou řešit, a to jak na kontrolních dnech, tak i průběžnou 
kontrolou staveniště. Naše možnosti  jsou nicméně omezené. Občané se 
v dopise ptají, jaké jsou kompetence naší MČ z hlediska výstavby. Je to 
jednoduché: naším úkolem (tedy především mým jako starostky) je se-
hnat na výstavbu peníze. To, věřte mi, není v současné ekonomické situ-
aci vůbec jednoduché, o peníze z MHMP, jejichž množství se každoročně 
snižuje (časy hojnosti jsou již bohužel pět let pryč),  soupeří  57 starostů 

jednotlivých městských částí. Navíc Magistrát má sám dost svých priorit 
(tunely Blanka, výstavba metra, ZOO a další). Získat peníze je tedy oprav-
du obtížné. Tím ovšem naše role končí. Zhotovitele i mandatáře, který se 
za odbor městského investora o zakázku stará,  vybírá Magistrát, ne my.  
My samozřejmě dáváme podněty a připomínky, ale nemáme možnosti 
dosáhnout jejich přijetí, i když je dobrým zvykem, že se nám fi rmy i man-
datář, tedy fi rma ZAVOS, snaží všemožně vyjít vstříc. Na setkání se zá-
stupci petentů jsme se dohodli na několika bodech, které se budeme sna-
žit vymoci: zřízení  čisticí zóny při výjezdu z deponie, zřízení a průběžnou 
údržbu chodníčku pro pěší, který by se udržoval v čistotě, a budeme se 
snažit dohodnout s fi rmou deponii pro západní část výstavby na západní 
straně  Habeše, aby stavební stroje nejezdily zbytečně po celé Habeši. 
Požadovat čištění čistícím vozem ale poněkud postrádá smysl, protože 
voda nemá kam odtékat a způsobila by jen další zabahnění ulic. Vzhledem 
k tomu, že komunikace Frančíkova se bude asfaltovat až na jaře, snažíme 
se dohodnout s plynárnami na koordinaci postupu a na výstavbě plynu co 
nejdříve na jaře, tak aby mohl poté být položen po celé Frančíkové nový 
asfaltový koberec.       Jana Plamínková     

    Otevřený dopis  občanů

Dne 26. září se v zasedací místnosti ÚMČ uskutečnila 
beseda  s vedoucím barrandovské  služebny Policie ČR 
npor. Mgr. Ladislavem Jurenkou. Na besedu se dostavilo 
jen mizivé množství občanů. Lze se proto domnívat, že 
bezpečnostní situace v naší městské části je velmi dobrá 
a prakticky nikoho netrápí.                                        Pla     

    Setkání se zástupci policie ČRNabízíme k pronájmu 60 m2 komerční plochy přístupné 

z ulice v přízemí domu v Praze -Slivenci, v ulici 

Ke Smíchovu 96/117 (na křižovatce šikmo proti drogerii). 

K dispozici jsou 2 místnosti (20 m2, 32 m2) a sociální 

zařízení. Vhodné pro kanceláře, služby, obchod, případně byt. 

Kontakt 732 766 446, nzdenka@email.cz.
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Výsadba zelené střechy 
na učebním pavilonu školy

Výstavba kanalizace v ulici Mramorová Opravená dlažba v ulici U Smolnic

Stavba altánu na hřišti Za Farou

Stavba školky Hutnění pěnoskla v základech školky

Zahájení výstavby kanalizace ve východní části 
ulice Na Kraji

Nový koš v ulici U Náhonu

Zástupci Policie ČR na besedě ve Slivenci Křížek naproti La Festě před opravou a po opravě

Nové osvětlení v ulici Ve Smrčině



Dne 19. října se v rámci komunitního plánování  se-
šlo vedení obce s občany z nově postaveného develo-
perského projektu Abbey v prostorách Zelené kavár-
ny. Společně diskutovali o možnostech instalace herních prvků pro 
děti v parčíku vybudovaném v areálu Abbey. Noví občané projevili 
velký zájem o dění ve Slivenci a přinesli mnoho zajímavých námětů a 
nápadů.                             Pla     

    Beseda s občany z „kostiček“ Na počátku nadcházející topné sezóny vyzýváme 

všechny občany, aby se chovali ohleduplně ke svým

dětem, vnukům  i sousedům, a neznečišťovali naše 

společné  životní prostředí. Zplodiny z vašich kotlů 

pak musíme dýchat my všichni!!!
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Nová alej v ulici K Lochkovu



Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Doprava a vliv na životní prostředí
Doprava v naší MČ je pod drobnohledem našich občanů. Úřad do-

stává podněty k této tématice, což je jasným signálem, že dopravní si-
tuace není našim občanům lhostejná. Většinou jsou podněty konkrétní 
a navíc konstruktivní, nabízejí možné způsoby řešení, různé nápady. 
Takové podněty jsou velkým přínosem pro městskou část a dávají jas-
ný signál zapojování veřejnosti do dění v obci. Kvůli rozsáhlé výstavbě 
sítí ve Slivenci je situace vážná, komplikovaná, někdy doslova kritická. 
Úřad vyvíjí trvalý tlak na zhotovitelské fi rmy, aby se chovaly ohleduplně, 
zejména v oblasti životního prostředí, čistoty komunikací. Je pravda, že 
počasí je největším problémem komplikujícím udržování čistoty. Dalším 
negativním důsledkem probíhající výstavby je nadměrný provoz těžké 
techniky, který se neblaze podepisuje na stavu ostatních komunikací. 
V rámci běžné péče byly doplněny a opraveny zpomalovací retardéry v 
ulici Ke Smíchovu, doplněno vodorovné dopravní značení přechodu v 
ulici K Cikánce, doplněn oblouk na křižovatce ulic Granátové a Višňovka. 
Bylo obnoveno značení parkoviště pod cukrárnou v ulici Pod Rybníkem, 
k němuž se váže i problém kapacitní.
Parkoviště u rybníka

Kapacita parkoviště u rybníka (v současnosti 25 parkovacích míst) je 
dostatečná pro využívání příležitostného parkování jak návštěvníků Sli-
vence, tak zejména přilehlé cukrárny, nově vytvořeného Sliveneckého 
klubu Švestka  i nově otevřeného obchodu s potravinami. Zároveň lze 
výhodně využít parkoviště pro rodiče přivážející své děti do místní školy. 
Dopravní situace před školou je v poslední době v ranních hodinách na-
prosto kritická. Množství vozidel přivážejících děti do školy je tak velké, že 
v prostoru před školou dochází ke zcela nekoordinovanému pohybu aut a 
pěšky přicházejících dětí, které jsou nuceny kličkovat mezi vozidly. Situa-
ce zjevně hrozí kritickým nebezpečím a fatálním úrazem pro děti a chodce 
vůbec.  Proto je třeba těmto důsledkům předejít a prostor jednoznačně ře-
šit dopravním značením a zklidněním provozu. Je prioritním zájmem úřa-
du, školy a zejména rodičů minimalizovat nebezpečí ohrožující děti před 
školou. Pochopitelně, že pokud dojde k omezení provozu před školou, je 
třeba vhodně zajistit možnost bezpečného parkování vozidel přivážejících 
děti. Vhodným řešením je využití právě parkoviště pod cukrárnou. K úspě-
chu tohoto řešení je nutno upravit režim provozu tohoto parkoviště tak, 
aby sloužilo svému primárnímu cíli – krátkodobému parkování vozidel. V 
současnosti je parkoviště využívané jako odstavné parkoviště vozidel zde 
podnikajících fi rem a jejich zaměstnanců. Dle mapování situace jsou zde 

odstavená vozidla běžně několik dní a na příležitostné zaparkování tak 
leckdy nezbývá ani kapacita. Proto MČ plánuje zavedení dopravního reži-
mu na parkovišti jako časově omezené parkoviště. Řádným dodržováním 
tohoto režimu by mělo dojít k redukci dlouhodobě odstavovaných vozidel, 
zvýšení kapacity volných míst pro potřebnější účely, např. již zmíněného 
problému pohybu vozidel před školou.
Kácení stromů – dřevin rostoucích mimo les

Dnem 1. 11. 2011 začalo období vegetačního klidu, které potrvá do 
konce března roku následujícího. Problematiku kácení dřevin rostoucích 
mimo les legislativně upravuje zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. Celý proces povolování tohoto kácení probíhá formou správního 
řízení podle zákona 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záko-
nem stanovaným parametrem je obvod kmene měřený  ve výšce 130 
cm nad zemí. Stromy s obvodem 80 cm a více v této rozhodné výšce 
podléhají povolení orgánu ochrany přírody, kterým je ÚMČ Praha Slive-
nec. Celý proces je veden jako řádné správní řízení se všemi potřebnými 
legislativními kroky. Samozřejmostí je, že obcházení tohoto řízení, a to 
jak nedodržením lhůt nebo nepovoleným kácením, je porušením zákona 
a je sankcionováno.
Odpady

Instalací nových 20 ks odpadkových košů na běžný odpad i psí ex-
krementy došlo k výraznému zlepšení čistoty v obci. Je pozitivní, že si 
občané „našli“ cestu k těmto košům a využívají je. Koše jsou vybaveny i 
sběrnými pytlíky na exkrementy pro zajištění plného komfortu udržování 
čistoty po svém mazlíčkovi. Jen bohužel se mezi námi najdou i takoví 
nenechavci, kteří od košíku rozmotají celou šňůru odtrhovacích sáčků 
a tím je znehodnotí. Věříme, že se jedná o nahodilé problémy a nene-
chavce to omrzí.

Pro další posílením ekologického využívání druhotných surovin a zlep-
šení  sběru separovaného odpadu přibude na stanovišti parkoviště Pod 
Rybníkem ještě jeden kontejner. Bude krásně červený a bude sloužit pro 
sběr elektroodpadu i monočlánků. Prozatím zůstane paralelně i stano-
viště na sběr elektroodpadu v prostoru budovy úřadu městské části.

Dne 5. 11. 2011 byl posledním svozem ukončen svoz BIOODPADU 
pro letošní rok. 

Dne 10. 11. 2011 byl posledním svozem ukončen svoz NEBEZPEČ-
NÉHO ODPADU.

Jednáme o možnosti přistavení 2 velkoobjemových kontejnerů na 
přelom listopadu a prosince.                 Stránku připravil Jiří Urválek     
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Praha patří mezi několik málo velkých českých měst, které dosud 
nemají vyhláškou upraven pohyb psů na území města (z 23 statutár-
ních měst ji nemá pouze Děčín, který ji připravuje, a Teplice). Zvláště 
velkým městským částem, kde je velká koncentrace obyvatel a také 
velký počet psů, činí tato skutečnost značné problémy, protože evi-
dují množství vážného poranění lidí volně pobíhajícími psy. Protože 

Magistrát vyhlášku o psech nepřipravuje, ujala se tohoto úkolu Pra-
ha 4, která připravila návrh vyhlášky. Podle tohoto návrhu by byl po-
hyb psů na území Hlavního města Prahy povolen pouze na vodítku. 
Zároveň by v každé městské části byly vyčleněny plochy pro volný 
pohyb psů. Vzhledem k tomu, že jde  o vyhlášku, která významně 
ovlivní život mnoha lidí v naší, obci, budeme vás o jejím přijetí bez 
odkladu informovat.                                             Jana Plamínková     

    Připravuje se vyhláška o psech

    

  Slyšel jsem, že by se měl Slivenec připojit k Praze 12. Zname-

nalo by to, že by hrozilo odtržení Holyně od Slivence?

Ne, toto rozdělení se týká jen rozdělení volebních obvodů pro se-
nátní volby. Aby byla Praha rozdělena na stejně velké volební obvody 
v příštích senátních volbách, bude celá MČ Praha - Slivenec přičle-
něna k Praze 12 (stejně jako třeba Lochkov či Velká Chuchle). V pod-
statě to pro nás znamená jen to, že bychom sdíleli stejného senátora 
s Prahou 12, a nikoli s Prahou 5.

  Slyšel jsem, že se mají rušit malé městské části. Je to pravda?

Tyto snahy se čas od času objevují už dlouhou dobu. Snahou je údajně 
zjednodušit správu území a ušetřit fi nanční prostředky. V poslední době tyto 
snahy zesílily, protože rozpočet Prahy na příští rok je velmi napjatý a velkým 
městským částem připadá, že do malých MČ jde zbytečně mnoho peněz. 

  Proč jste se pustili do opravy ulice U Smolnic, když se bude 

časem celá rekonstruovat? 

Tím, že se projekt ulice U Smolnic výrazně rozšířil (původně mělo 
jít jen o prosté vydláždění ulice, nyní tam je zahrnuta i dešťová kana-
lizace), bude jeho realizace pochopitelně výrazně dražší. Bude tedy 
nutno na něj sehnat fi nanční prostředky z dotací, což může nějakou 
dobu trvat. Proto jsme chtěli obyvatelům pomoci aspoň spravením 
velmi zprohýbaného úseku na konci současného vydláždění. 

  Máte již výsledky měření hluku na Pražském okruhu? 

Ano, výsledky již máme k dispozici. Vyplývá z nich, že ve dne Praž-
ský okruh vyhovuje normě, v noci v některých místech prokazatelně 
překračuje hodnoty předepsané normou. Samozřejmě ihned zahájí-
me jednání s ŘSD o nápravných opatřeních.        
     Jana Plamínková     

    Otázky a odpovědi



V září  se v naší škole uskutečnila ve spolupráci s 3. MS  Slivenec 
při OS ČCK Praha 1 výstava kroužku modulové železnice, který zde  
úspěšně pracuje již čtvrtým rokem.

Ve čtvrtek 29. 9. se 
konal projektový den k 
příležitosti svátku svaté-
ho Václava. Projektu se 
zúčastnili žáci 5. - 9. tříd. 
Společně navštívili Palác 
Lucernu, Václavské ná-
městí a Vyšehrad, kde si 
prohlédli  sochy svatého 
Václava a plnili předem 
zadané úkoly. Cílem pro-
jektu bylo zjistit co nejvíce 
informací o životě a smrti 
této významné posta-
vy naší historie. Získané 
informace žáci využili i 
v dalších vyučovacích 
předmětech a své skupi-

nové práce vystavili v prostorách školy.
Od října začaly ve škole fungovat  zájmové kroužky. Žáci mohou  

navštěvovat kroužek modulové železnice, šachy, vaření  nebo spor-
tovní či zdravotnický kroužek. Pro malý počet zájemců nebyly ote-
vřeny další připravované kroužky. V případě  navýšení  zájmu bude 
možno tyto kroužky otevřít od dalšího pololetí.

V pátek 14. 10. navštívily některé třídy pražskou zoologickou zahra-
du, kde se konalo setkání dětských sponzorů. V současné době mají 
naše děti adoptována tři zvířata, a tak byly na toto setkání pozvány. 
Během prohlídky se snažily vyhledat umístění námi adoptovaných 
zvířat a něco se o nich dozvědět.   

Zároveň se naše škola zapojila do projektu „ Pomáháme gorilám“. 
Naši žáci vhodili několik vyřazených mobilních telefonů do připravené 
schránky v zoo. Z každého takto odevzdaného mobilu je vyčleněno 
10 Kč na záchranu goril. Ve sběru vyřazených telefonů budeme po-
kračovat i nadále.

V sobotu 15. 10. připravila školní družina pro děti a jejich rodiče 
již V. přechod Brd z Mníšku pod Brdy do Řevnic. Během cesty plni-

li účastníci (v některých případech šlo o rodinné týmy) různé úkoly. 
Pěkné počasí umožnilo i opékání buřtů.

Během října naši žáci  navštívili místní kostel Všech svatých. Zde si 
prohlédli vystavené zvony a dozvěděli se něco o historii této unikátní 
stavby i celé obce. S těmito informacemi žáci  pracovali i v dalších 
dnech. Za zmínku stojí především spolupráce žáků 8. a 9. ročníku 
s prvňáčky. V rámci spolupráce vznikly postery zahrnující práci jak 
starších, tak mladších žáků.

V rámci projektu Peer Review, který pomáhá školám získat objek-
tivní zpětnou vazbu o jejich činnostech, se skupina našich pedagogů 
vydala do partnerské školy v Litvínově. Cílem Peer Review je získat 
podněty a inspiraci, zkušenosti a náměty pro další rozvoj školy.

Od listopadu začnou  naši zkušení učitelé v mateřských školách 
v okolí s propagační  a prezentační činností. Cílem bude obezná-
mit rodiče potenciálních žáků s vizí, činnostmi a vybaveností školy a 
vzbudit jejich zájem o studium jejich dětí v naší škole.

V rámci projektu „Rodiče vítáni“ se první adventní neděli 27.11. od 
10 do 14:30 uskuteční ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ a MŠ Sli-
venec  vánoční dílničky nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro další 
zájemce ze strany veřejnosti.V jednotlivých dílnách si budou moci 
účastníci ozdobit perníčky nebo vyrobit různé vánoční ozdoby, svíc-
ny, adventní věnce apod. Ve školní jídelně bude připraveno občerst-
vení. Po skončení vánočních dílen bude následovat Adventní koncert 
v kostele Všech svatých, kterého se zúčastní také žáci naší školy a 
žáci ZUŠ Na Popelce. Celou adventní neděli zakončí rozsvícení vá-
nočních stromů.                                     Romana Lisnerová     

     Podzim v naší škole
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Na stránkách ZŠ Slivenec je nová  sekce Unie rodičů s od-
kazem na nové webové stránky www.unierodicu.webnode.cz. 
Stránky jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Rodiče mohou 
touto cestou zasílat své tipy na jakékoliv zlepšení a zatraktiv-
nění  školy. Těšíme se na vaše připomínky a náměty na volno-
časové aktivity školy. Rádi bychom touto cestou požádali i o 
materiální či fi nanční pomoc na nákup výtvarných potřeb pro 
děti apod. Za jakoukoliv formu podpory předem velmi děkujeme.

 za Unii rodičů při ZŠ Slivenec Hana Morsteinová     

    Nové webové stránky 
rodičů a přátel školy

Projekt svatý Václav

se bude konat 23. 12. od 15 hod. Sraz naproti 

sliveneckému květinářství, s sebou navázanou 

mrkev, piškoty a jiné dobroty pro lesní zvěř.

  za OS GAMA  Hanka Morsteinová     

    Zdobení stromku pro zvířátka

Velcí žáci spolupracují s malými

Návštěva v Zoo
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S prvním zářijovým dnem se otevřely i dveře naší Mateřinky, kde jsme přivítali 
všechna Sluníčka i Koťátka. Čekaly na ně nejen paní učitelky a nové hračky, ale hlavně 
kamarádi.  Nejmenší  Koťátka byla od prvního dne velmi statečná a zaslouží si velikou 
pochvalu, protože všechny slzičky zůstaly doma. Adaptace dětí na nové prostředí 
proběhla překvapivě  rychle, a to i díky výborné spolupráci s rodiči. 

Letos máme u Sluníček hodně předškoláků, které  systematicky připravujeme na 
plynulý přechod do základní školy nejenom v oblasti vzdělávání, ale i na úrovni sociální 
zralosti, která je často opomíjená a zároveň pro školu velmi důležitá.

Od začátku školního roku  také děti cvičí jógu, učí se anglicky, seznamují se s no-
vými výtvarnými technikami, učí se naslouchat, ale i poslouchat, být ohleduplní a vzá-
jemně si pomáhat -  zkrátka snažíme se být správní kluci a holčičky. 

V září jsme navštívili zvířátka v chuchelské zoo a přinesli jim kaštany, které jsme 
nasbírali při dopoledních vycházkách. Také jsme zvládli  „zkolaudovat“  Rodinné cen-
trum Pecka, kde nás provedla paní Mgr. Kudláková  a ukázala krásné prostory, kam 
můžeme s maminkou chodit i my.  Nejvíce ale vzpomínáme na zdobení dýní  a na 
krásné odpoledne, které jsme prožili s rodiči při podzimním bramborování. 

Fotografi e ze života dětí v Mateřince si můžete prohlédnout i na  webových strán-
kách: www.skolaslivenec.cz/materinka-slunicko/

Krásný zbytek podzimu přejí Koťátka, Sluníčka a paní učitelky     

    Podzim u Koťátek a Sluníček

V neděli 6. 11. OS Gama uspořádalo lampionový 
průvod. Na cestu Slivencem se sešlo přes 60 dětí. 
Spolu s rodiči a prarodiči se vytvořil průvod, který 
tvořilo asi 180 lidí. Těší nás váš zájem. Další akce 
určené pro rodiče a děti najdete na www.osgama.
webnode.cz.                          

Hanka Morsteinová     

    Lampionový průvod

Děti z mateřinky

Lampiónový průvod

I když se to v naší společnosti moc „nenosí“, chci zde napsat ně-
kolik pozitivních vět k naší, ale i vaší základní škole.  Ano, problémy 
jsou, ostatně kde nejsou, ale jsou řešitelné a řeší se. Jsem jedním z 
rodičů dítěte z  2.A, kde je třídní učitelkou skvělá paní učitelka Lisco-
vá, která je pro naše děti osobností a velkým vzorem (ostatně o tom 
svědčí i zvolání dětí na konci roku, že nechtějí prázdniny, ale chtějí 
být ve škole ☺). Musím říct, že i díky paní učitelce vznikla ve třídě 
dobrá parta, a to nejen dětí a jejich sourozenců, ale i rodičů. 

Začalo to společnými oslavami narozenin dětí a vyvrcho-
lilo táborákem (díky rodině Mitášových, kteří poskytli za-
hradu  a jsou jedním z motorů společných akcí) k ukončení 
prvního roku ve škole, kde si děti zasoutěžily, zasportovaly 
a pohrály (i diplomy a odměny byly). A jelikož jsme se tam 
všichni blíže poznali a všem se tam líbilo, tak se  udělalo 
společné setkání na bowlingu.  Nepolevili jsme ve svém 
úsilí a na přání našich dětí se ke konci prázdnin uspořádal 
další táborák v podobném duchu.  Další akcí byl dvoudenní 
říjnový výlet, při příležitosti oslav narozenin paní učitelky, na 
Pohádkovou usedlost v jižních Čechách v počtu 45 osob 
(soutěžilo se, zpívalo, prostě bylo fajn i přes všechny mož-
né nástrahy Murphyho zákonů, nakonec i medaile byly). 
Zatím poslední akcí bylo bowlingové setkání. Musím říct, 
že na to, jak jsou rodiče pracovně vytížení  v dnešní uspě-
chané době, jsem mile potěšen, kolik rodičů, dětí a jejich 
sourozenců se zúčastňuje společných akcí (minimálně 2/3 
dětí z 18). Za to jim patří veliké díky, a to včetně paní uči-
telky a její dcery.  

Co na závěr. Nebojte se realizovat nápady, které máte, a uvidí-
te, s jakou odezvou se setkáte. Myslím, že budete mile překvapeni. 
Školu jsme si vybrali sami, tak i přes některé problémy, které mohou 
vyplývat z její velikosti, jsme ochotni škole podat pomocnou ruku a 
podílet se aktivně na řešení možných problémů. 

Jo a velký dík všem ze školy, kteří se starají o naše děti.   
 Hezký a klidný zbytek roku vám přeje Jan Rozkovec     

     Jsou i dobré zprávy ze školy

Děti z 2. A při společné akci
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Letos podruhé se naše městská část zúčastnila Evropského týdne 
mobility tím, že se připojila k cyklistické akci nazvané Pražské cyklo-
zvonění. V sobotu 17. září se na parkovišti u rybníka sešlo asi 25 cyklis-
tů, kteří se ve žlutých tričkách v pelotonu společně vydali s průvodcem 
přes Holyni a sídliště Barrandov ke klukovickému koupališti. Tam jsme 
se připojili k pelotonům z Prahy 13, Prahy 5 a z Řeporyjí. Společně 
jsme pak všichni pokračovali přes Prokopské údolí, Hlubočepy a Bar-

randovský most do areálu branických ledáren, kde pro nás pořádající 
Praha 4 připravila bohatý program. Malí cyklisté si mohli zajezdit na šla-
pacích autech a všichni se pobavili při vystoupení šermířů či umělce na 
kolečkových bruslích. Díky krásném počasí se akce opravdu vydařila 
a věřím, že se podařilo ukázat, že se v Praze najde stále více cyklotras, 
po nichž se dá na kolech jezdit docela bezpečně. 

Jana Plamínková    

      Cyklozvonění v roce dva

V úterý 1. listopadu proběhla ve sliveneckém kostele u příležitosti 
svátku všech svatých mše, při které byly zároveň  slavnostně vysvě-
ceny dva nově opravené zvony. Mši, která přilákala do kostela značné 
množství lidí, celebroval pan biskup Václav Malý, který ve svém kázání 
mimo jiné mluvil  o významu slov svatý a svatost i o potřebě slyšet a 
naslouchat. Spolu s panem biskupem sloužil mši    pan farář Skalický, 
do jehož farnosti Slivenec patří, a páter Bouška z kostela sv. Václava na 
Smíchově.  Závěrem mše pan farář Skalický poděkoval panu biskupovi 

za jeho návštěvu, paní starostce za podporu a pomoc při zajišťová-
ní renovace zvonů, všem přítomným i nepřítomným dárcům za jejich 
štědrost a paní Kotové za péči, kterou věnuje sliveneckému kostelu. 
Slavnostní atmosféru celé mše podtrhl i krásný hudební a pěvecký do-
provod, který zajistili žáci a učitelé  ZUŠ v Radotíně.

Po mši svaté proběhla ještě s panem biskupem na místním úřadě 
příjemná beseda. 

        Petra Siganová    

      Slivenecké zvony byly opět slavnostně vysvěceny

V neděli 2. října se konala tradiční slivenecká přehlídka psích maz-
líčků, kterou v posledních letech pořádá městská část v lokalitě, jež je 
běžně občanům nepřístupná – v areálu bývalého státního statku. Celou 
přehlídku provázelo krásné, téměř letní počasí. Možná i proto se na nej-
rozličnější psí kousky přišlo podívat i mnoho nezaujatých diváků.

Soutěžilo se, jak bývá ve Slivenci zvykem, ve třech kategoriích: 
Malý pes, Velký pes a Pes s dětským psovodem. Největší účast za-
znamenala právě poslední kategorie. To, jak psí kamarádi reagovali 
na pokyny svých malých „páníčků“, budilo často úsměv ve tvářích 
diváků i MVDr. Váchy, který jako každým rokem přijal roli veterinárního 
dozoru a čestné místo v porotě. Porota mnohdy neměla lehkou úlohu 
– to v případech, kdy se na stejném místě umístili dva závodníci. 

Po skončení přehlídky, která sestávala z takových úkolů jako např. 
zdolávání překážkové dráhy, chycení hozeného piškotu, prokázání 
trpělivosti při obvázání tlapky nebo poslušnosti při udělení základ-

ních povelů, nastalo vyhlášení vítězů. Cenné trofeje, které věnovala 
MČ Slivenec a manželé Váchovi, si odnášeli ti nejlepší, ale diplom, 
drobné dárky a troufám si říci, že pocit z prima odpoledne si odná-
šeli všichni.                                                        Lenka Kudláková    

Poděkování patří manželům Váchovým za sponzorské dary, vete-
rinární dozor i účast v porotě, dobrovolníkům, kteří se zhostili úlohy 
rozhodčích a celou přehlídku pomáhali připravit, paní Vlastě Kafkové 
a Milušce Pavlíčkové – Pravdové za pomoc při přípravných pracích, 

afík 2011

Výsledky:

Malý pes:

1. Ája (psovod Katka)
2. Desi (psovod Klára)
3. Hanny (psovod Dan)

Velký pes:

1. Honzina (psovod Sylva)
2. Amálka (psovod Sylva)
3. Hery (psovod Irena)
Pes s dětským psovodem:

1. Čenda (psovod Agáta)
2. Lassie (psovod Linda)
3. Samík (psovod Tereza)

Přestože Slivenec  nemá nádraží a do-
konce tudy nevede ani žádná železniční trať 
(nejbližší nádraží je v Holyni), proháněly se 
zde o víkendu 17.- 18. 9. již potřetí nejrůz-
nější   lokomotivy a vlakové soupravy.

To modelářský kroužek, který pracuje pod 3. MS Slivenec 
při ČČK Praha 1 na zdejší základní škole, připravil pro širokou 
veřejnost interaktivní výstavu svých modulů. K vidění byla trať  
ve velikosti H0 a H0e v celkové délce 40 metrů, po které pro-
jíždělo několik modelů ozvučených lokomotiv s nejrůznější-
mi  vagóny a ukázky modelů ve velikostech N a TT. Každý 
návštěvník obdržel „jízdenku“  a mohl přimalovat vagónek 
ke „sliveneckému vlaku“. K výstavě byla připravena i sada 
otázek, které návštěvníky přiměly k pečlivému vyhledávání 
nejrůznějších detailů na vystavených modulech. Za splněné 
úkoly si každý mohl odnést malý dárek. Velký zájem u ma-
lých dětí  (i některých  rodičů) budila stavebnice dřevěného 
kolejiště.

V současné době začíná modelářský kroužek na ZŠ Sli-
venec  4. rok své činnosti a již nyní se začíná připravovat na 
další, věřme, že opět úspěšnou výstavu.     Daniel Sigan    

Dne 1. listopadu se v v prostorách Klubu seniorů uskutečnila velmi zajímavá 
beseda o kosmonautice s Ing. Juliem Cackou. Autorovi se podařilo v roce 2006 
navštívit řadu míst spjatých s ruským kosmickým výzkumem, která jsou pro 
běžného smrtelníka nedostupná, jako je např. Hvězdné městečko, řídící středis-
ko kosmických letů v Koroljovu u Moskvy a další. Návštěvníci besedy se dově-
děli  mnohé zajímavosti ze života kosmonautů (např.  jak se chodí ve skafandru 
na záchod), ale i o současnosti a budoucnosti ruského kosmického výzkumu. 
O velkém zájmu účastníků o problematiku nepochybně svědčí  to, že beseda 
trvala 2,5 hodiny.                     Pla    

      Ve Slivenci jezdily vlaky      Beseda o kosmonautice



Naši cyklisté na BarrandověShromáždění na parkovišti u rybníka

Dojezd do branických ledárenVlaky ve Slivenci Bohatý program připravila Městská část Praha 4

Návštěvníci Hafíka

Vítězové kategorie velký pesVítězové kategorie Malý pes

Setkání v areálu PASky



Rozjezd klubu Švestka byl rychlý a náročný, a tak jsme se rozhodli 
odměnit všechny naše příznivce (a v neposlední řadě sami sebe) něja-
kou příjemnou, tvořivou a hravou akcí, nejlépe spojenou i s konzumací 
všelijakých dobrot. Tak přišel nápad na Švestkobraní, tedy odpoledne, 
které naplníme švestkami ve všech podobách. 7. října nastal ten den, 
kdy jsme se plně věnovali jen radovánkám se švestkami. Děti si vyro-
bily v tvořivých dílničkách veselé švestkové čepičky, které nás nutily 
usmívat se celé odpoledne a došlo i na oblíbené švestkové tašky na 
cokoli. Obecní divadýlko Knofl ík přispělo svou troškou do mlýna v po-
době lehce strašidelného, bleskového představení ,,Příběh švestkové 
půdy´´. Inspirovali se starou fotkou holčičky obklopené švestkovými 
stromy a vzniklo pásmo příběhů, které byly spíše podzimně duchař-

ské. Proto jsme veselé odpoledne na chvilku přesunuli na půdu klubu 
Švestka a mile se postrašili. A aby se pak už nikdo nebál, pustili jsme se 
do ochutnávky švestkových koláčů, sušenek a povidel (které ochotně 
upekli a uvařili naše maminky, babičky a další příznivci) a nabídli též vý-
bornou sliveneckou slivovici. Vyhlásili jsme i soutěž o největší dobrotu 
(což bylo velmi obtížné hodnotit, protože mně například chutnaly úplně 
všechny) a nakonec demokraticky vyhrál švestkový koláč s ořechovou 
drobenkou od paní Hochmanové. Recept na něj najdete na našich we-
bových stránkách www.klubsvestka.cz. Takže, celé odpoledne bylo 
plné dobré nálady a příjemných setkání, povídání i tvoření a tak upřím-
ně doufáme, že si to za rok zase pěkně zopakujeme a vznikne tak další 
milá sousedská tradice.

Za realizační tým Veronika Borovková      

    1. slivenecké švestkobraní

Švestkobraní vzbudilo velký zájem malých i velkých Výroba švestkových tašek

Ochutnávka dobrot Divadelní představení na půdě

Holyňská drakiáda



Nové volnočasové centrum, které otevřelo své „švestkové dveře“ 
počátkem září, rozjelo naplno činnost. Počáteční obavy, zdali na-
ším projektem oslovíme dostatečné množství zájemců, se celkem 
rychle rozplynuly. Za dobrým začátkem stojí určitě i to, že nejen 
realizační tým, ale také všichni lektoři věnovali do rozjezdu Klubu 
a do programové náplně svých kurzů tolik potřebné energie, času 
a nadšení… 

V Klubu v současné době probíhá celkem 34 kurzů, z toho 9 kur-
zů pod Rodinným centrem Pecka. V kurzech je zapsáno téměř 200 
přihlášených účastníků. 

Aktivity rodinného centra probíhají převážně v dopoledních ho-
dinách a jsou určeny pro nejmenší děti doprovázené rodiči. Kromě 
kurzů zajišťuje rodinné centrum také volnou hernu pro děti s ma-
minkami na mateřské dovolené. 

Z  kurzů Sliveneckého klubu Švestka pro děti zaznamenaly nej-
větší zájem kroužky Cvičení rodičů s dětmi, sportovní hry, kurzy 
výtvarné, kroužky dramatiky, ale i hry na fl étnu.  Menší zájem byl o 
jazykové kurzy pro děti, což nás velmi překvapilo. O jazykové kurzy 
měli větší zájem dospělí. Zdařile se rozeběhl například večerní kurz 
španělštiny pro začátečníky a obě hodiny anglické konverzace. 

Vysokou návštěvnost zaznamenaly i jednorázové akce, jako tvo-
řivá dílna nebo První slivenecké Švestkobraní. Tato akce si kladla za 
cíl nejen se setkat a něco ochutnat, ale také přispět Klubu Švestka 
na činnost. Švestkových produktů se sešlo tolik, a tak výtečných, 
že bylo těžké odolat! Poděkování patří i paní Hochmanové z Klu-
bu seniorů Slivence a Holyně, která upekla švestkový koláč z tma-
vé mouky s ořechovou drobenkou, která v soutěži o nejchutnější 
švestkovou dobrotu zvítězila.

Když píšeme o Sliveneckém Klubu Švestka, nesmíme zapomí-
nat na „dependanci“ neboli místnost naproti poště v budově ÚMČ, 

kde je nyní klubovna seniorů a probíhají zde také 
služby pro veřejnost.

                                  Lenka Kudláková      
Poděkování sponzorům a všem, kteří pod-

porují Slivenecký klub Švestka nebo Rodinné 
centrum Pecka: Advokátní kanceláři Sládek & 
Partners, Firmě Krakonošovo, s. r. o., Kapele Tři 
sestry, Mateřince Sluníčko, MČ Praha-Slivenec, …a dále všem, kteří 
dobrovolně a nezištně poskytli svou pomoc a podporu. Pokud Vás 
projekty Klubu nebo Rodinného centra oslovily, můžete je podpořit 
i vy. Více info na www.klubsvestka.cz

Kontakty: M. Lochmanová, zkušená masérka, provádí rehabilitační 
masáže zad a šíje a masáže lávovými kameny, objednávky na tel.: 
737 140 833

Y. Malá, pedikérské služby (možno objednat i domů), objednávky 
na tel.: 777 787 792

Rozvrh Klubu Švestka (v přízemí budovy ÚMČ)  

Po 16:00 – 18:00 Schůzka Klubu seniorů 
 (každé první pondělí v měsíci)
Út  9:00 – 13:00 Masáže pro veřejnost, pí Lochmanová  
14:00 – 18:00 Zadáno pro šachy 
 (Info v knihovně nebo na ÚMČ)
St Klub seniorů - zadáno  
 14:00 – 18:00 Volné klubové odpoledne Klubu seniorů
Čt 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

      Slivenecký klub Švestka (www.klubsvestka.cz)

Když jsme před dvěma lety zakládaly rodinné centrum Pecka, vůbec jsme 
netušily, co nás čeká a už vůbec ne, k jak převratné změně dojde na podzim 
2011. Nový, opravdu velkoryse koncipovaný Slivenecký klub Švestka (nad 
Zelenou kavárnou) se stal i domovem naší Pecky. Větší a krásnější prostory 
přímo vybízely k tomu, abychom se pokusili předložit občanům Slivence a 
Holyně, ale i jiných pražských částí, širší a kvalitnější nabídku kurzů. 

Ve spolupráci s úřadem městské části tak vznikla zcela nová koncepce, 
kde část kroužků přešla pod klub Švestka a rodinné centrum si ponecha-
lo především kurzy pro miminka a batolátka, rodiče s dětmi a oblíbenou 
Montessori hernu. Je však třeba zdůraznit, že se členky rodinného centra 
podílejí velkou měrou na programu celého klubu Švestka a zajišťují řadu 
dopoledních i odpoledních aktivit.

Také nezapomínáme na nejrůznější jednorázové akce, které naši obec 
provázejí po celý rok. V uplynulém měsíci jsme uspořádali tradiční draki-
ádu na kopci Pták v Holyni a dlabání dýní, při němž děti i rodiče statečně 
bojovali s obrovskými oranžovými koulemi, které teď zdobí nejeden stůl či 
zahradu…

V listopadu jsme pro vás přichystali představení divadla Evy Hruškové, 
a protože se kvapem blíží zima a s ní vánoce, již brzy se sejdeme na kera-
mických dílnách pro děti a dospělé, na mikulášském reji masek, u tvoření 
adventních věnců či na vánočním jarmarku, kde každoročně – i v třesku-
tém mrazu – chystáme výtvarné dílničky (termíny akcí naleznete v kalendáři 
obce a samozřejmě na webových stránkách Švestky a a Pecky). 

Snažíme se též získat sponzorské dary, abychom dovybavili hernu a po-
skytli tak dětem ještě příjemnější místo na hraní.

Chtěla bych tímto poděkovat za velkou pomoc a podporu celému úřadu 
městské části, místostarostce Lence Kudlákové za neutuchající a nakažlivé 
nadšení, s nímž plní život obyvatel Slivence a Holyně kulturními a spole-

čenskými akcemi, a všem těm, kteří nás podporují a 
nejrůznějšími způsoby pomáhají. Nelze vyjmenovat 
všechny, ale nemůžu opomenout Editu Šimkovou, 
která řídí rodinné centrum a vede výtvarné kroužky, a 
Andreu Javůrkovou, která krom vedení několika kurzů 
podá pomocnou ruku vždy a všem, a to navíc s úsmě-
vem! Těšíme se na vás!     
                               Za RC Pecka Dora Poláková    

Podtržené tituly vám můžeme v knihovně ve Slivenci nabídnout:
Knihy: Názory na vraždu (1990), Báječná léta pod psa (1992) , Ná-
pady laskavého čtenáře (1993), Výchova dívek v Čechách (1994), 
Účastníci zájezdu (1996), Zapisovatelé otcovské lásky (1998) , Po-
vídky o manželství a sexu (1999), Nové nápady laskavého čtenáře 
(2000), Švédské stoly aneb Jací jsme (2000), Román pro ženy (2001), 
Báječná léta s Klausem (2002), Případ nevěrné Kláry (2003) , Na 
dvou židlích (2003), Schůzky s tajemstvím (2003) – povídky, Vybíjená 
(2004), Tři v háji – povídky (2004) (Pawlowská, Hercíková, Viewegh), 
Možná mi rozumíš – povídky (2004) (Šabach, Viewegh), Lekce tvůrčí-
ho psaní (2005), Báječný rok /Deník 2005/ (2006) , Andělé všedního 
dne (2007), Krátké pohádky pro unavené rodiče (2007), Román pro 
muže (2008), Povídky o lásce (2009), Biomanželka (2010), Další bá-
ječný rok (2011), Mafi e v Praze (2011).  Divadelní hra: Růže pro Mar-
kétu aneb Večírky revolucionářů (2004). Filmy: Báječná léta pod psa 
(1998), Výchova dívek v Čechách (1998), Román pro ženy (2005), 
Účastníci zájezdu (2006), Nestyda (2008).

      Podzimní čas v Pecce

      Michal Viewegh – tvorba
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Společenská kronika 2011

Svá kulatá a významná jubilea v měsíci 

prosinci oslaví tito 

naši občané a občanky: 

Pavel Helcl 

Blanka Součková 

Ladislav Piskáček

Blažena Rysková 

Gratulujeme!!!

Naše cestování do různých koutů světa se stává příjemnou pravidel-
ností. Sedíme v teple a posloucháme. Dobrodružství a mnohdy i nejistotu 
úspěchu necháváme jiným.  Jen málokdo má tolik odvahy změnit svůj 
styl života v době, kdy mnozí jeho vrstevníci pomýšlejí na odchod z pra-
covního procesu. A ještě navíc se rozhodne žít v zemi vzdálené, kde si 
teploučka moc neužije a musí si zvyknout na teploty čtyřicet pod nulou. 
Ale skutečnost: dát něco k ledu – chceme-li uchovat vzhled a kvalitu – je 
pravdivá. Důkazem toho  je osobnost pana Jaroslava Klempíře a jeho ne-
smírně zajímavé a poutavé povídání o životě v Grónsku.

Manželé Klempířovi žijí  na tomto největším ostrově světa již 17 let. Bydlí 

v Praze, ale domů létají do městečka Ilulissat v Grónsku, kde tráví polovi-
nu roku. Ledová příroda a obyvatelé věčného ledu je okouzlila tak, že se 
dodnes do Grónska rádi vracejí, umějí žít v nízkých teplotách, milují polár-
ní den a noc a fascinuje je polární záře o Vánocích. Žijí stejným způsobem 
jako tamní obyvatelé, jedí tulení maso, slaví grónské Vánoce bez tradič-
ního shonu a užívají klid. „V Grónsku se nekrade, nejsou tam sprejeři ani 
piráti silnic, lidé jsou vstřícní a velmi přátelští“ – říká pan Klempíř. Manželé  
Klempířovi pořádají mnoho výstav a přednášek o svém polárním působe-
ní a bádání. Propagují tuto krásnou zemi. Ve Slivenci jsme se  mohli o tom 
přesvědčit v úterý 18. října.             Irena Krejčová, knihovna Slivenec      

      Byli jsme v GRÓNSKU

V minulém článku o našem klubu AFK Slivenec  jsme chtěli oslovit pře-
devším rodiče dětí ze Slivence, z Holyně a z blízkého okolí, kterým jsme 
chtěli připomenout, jak je důležité, aby jejich děti pravidelně sportovaly. 
Nemusí to být samozřejmě pouze fotbal v našem klubu, každá pohybová 
aktivita je pro děti prospěšná. Na našich trénincích následně přibyla celá 
řada nových hráčů, za což jsme velmi rádi a těšíme se i na další zájemce. 

Samotná sezóna začala tradičně v září a tak za sebou máme již celou 
řadu zápasů. Mladší přípravka si zahrála například ve Vršovicích proti Sla-
vii nebo na Strahově proti Spartě, kterou navíc dokázala porazit. Z každé-
ho vítězství mají hráči pochopitelně ohromnou radost, ale pro naše trenéry 
dětských kategorií zatím výsledek utkání není podstatný. Nyní jde hlavně o 
to, aby se děti na hřišti bavily hrou, nebály se hrát s míčem a zkusit kličku 
soupeři, byť by to mohlo znamenat ztrátu míče, branku v naší síti a prohru 
zápasu. Zde je vidět možná největší rozdíl v přístupu k zápasu mezi tre-
néry (hlavně v žákovské kategorii). Někteří trenéři v Praze totiž stále ještě 
doslova křičí na své svěřence, ať rychle odkopnou míč dopředu a nehrají 
si s míčem na vlastní polovině hřiště. Dotyčného hráče pak ještě pochválí, 
čímž i sám hráč usoudí, že udělal správnou věc, opak je však pravdou. Je 
sice možné, že tato taktika má za následek mnohdy méně inkasovaných 
branek, ale samotné hráče to ničemu nenaučí. Kopnout do míče umí totiž 
každý, takovému hráči se nedá říkat ani fotbalista. 

Od našich trenérů nikdy neuslyšíte pochvalu za nakopnutý míč, protože 
takový míč je pouze odevzdaný soupeři. Na trénincích jsou hráči vedeni 
ke konstruktivnímu řešení herních situací a to samé se od nich očekává 
i v zápase. Naši hráči si tak nahrávají i před vlastní brankou a trenér je za 
to klidně pochválí. Za tento přístup ke hře nás lidé, kteří skutečně rozumí 
fotbalu, chválí a nabádají nás, ať u něj zůstaneme, protože v budoucnu 
se osvědčí. Mnozí trenéři soupeřů i diváci se naopak diví a ptají se, proč 
to tak hrajeme. Odpovědí může být třeba skutečnost, že až se v dorostu 
srovnají fyzické síly obou soupeřů, pak bude rozhodovat pouze větší fot-
balovost hráčů na hřišti. Zatímco teď nás někteří soupeři porážejí díky své 
síle a našim chybám v obraně, až budeme se stejným soupeřem hrát za 
pár let, porazíme ho my, protože si budeme umět nahrát! V současnosti 
totiž naši hráči ještě často chybují při rozehrávce, což je v jejich věku nor-
mální, postupem času však budou chybovat méně a méně. Naproti tomu 
hráče, které trenér učí deset let pouze nakopávat míče, už v dorostu těžko 
převychová na fotbalisty. Vize našich trenérů je tedy jasná a čas jim dá 
jistě zapravdu. Věřte naší taktice a našim trenérům, i když to v současnosti 
znamená prohrát „zbytečným“ gólem po chybě, která by se nestala, kdy-
by hráč míč nakopl dopředu! 

Přijďte se podívat i vy na naše zápasy, těšíme se. (více informací na 
www.slivenec.7x.cz)                      Jaroslav Sedlický      

      AFK SLIVENEC a jeho práce s mládeží

Skupina seniorů ze Slivence a Holyně využila ve dnech 19. – 23. září 2011 nabíd-
ku Městské policie hl. m. Prahy k účasti na  informačně vzdělávacím pobytu „Týden 
se seniory“. Ve Školícím a výcvikovém středisku Městské police v Žihli – Poustkách,  
poblíž Plzně, jsme absolvovali řadu přednášek z oblasti předcházení kriminality zamě-
řených specifi cky na seniory. 

Strážníci z Útvaru prevence MP hl. m. Prahy nás seznámili s informacemi a po-
sledními poznatky z oblasti prevence obecné kriminality, s předcházením pouličních 
krádeží, majetkových  a násilných trestných činů, bezpečností v silničním provozu. 
Seznámili jsme se se základy daktyloskopie a pokoušeli jsme se i o praktickou iden-
tifi kaci osoby sestavením její podoby na počítači. Zajímavá byla přednáška o požární 
ochraně a též  stručná informace o zdravovědě s názorným předvedením první pomo-
ci při mrtvici, akutním infarktu a stavech bezvědomí.  Odpolední hodiny jsme věnovali 
zážitkům kulturním a poznávání historie západočeského regionu. Navštívili jsme Ma-
riánskou Týnici, která je i sídlem Muzea a galerie Plzeňska. Jeho bohaté etnografi cké 
sbírky dokumentují společenský život minulých let, zaniklý průmysl a stará řemesla. 
Návštěva zámku v Manětíně a jeho zámecké zahrady, zámku Kynžvart se zajímavým 
okolím, Mariánských Lázní s kolonádou byla pro naše seniory velkým zážitkem. 

Ve volných chvílích jsme se procházeli po blízkém okolí Školícího střediska. Tamější 
lesy skrývají zajímavé geomorfologické útvary - obrovské kamenné viklany. Na své 
si přišli v začínajícím podzimu i houbaři. Krásné počasí, příjemné prostředí a hlavně 
program dobře připravený Městskou policií - Útvarem prevence MP hl.m. Prahy nám 
seniorům umožnil prožít týden naplno. Na důležité informace o naší bezpečnosti op-
timálně navázala vlastivědná část doplněná pohodou a klidem. Za vše zástupcům 
Městské policie velmi děkujeme.

Za Klub seniorů z Holyně a Slivence Irena Krejčová      

      Týden se seniory
Naše seniorky pro vás připravily vyzkoušené recepty z 

jablek. Recepty jsou umístěny na stránkách Městské čás-
ti úřadu Praha – Slivenec www praha-slivenec.cz: spol-
ky: klub seniorů: kuchařka. (http://www.praha-slivenec.
cz/new/KlubSenioru-kucharka.htm) Přejeme vám dobrou 
chuť.                                    Za klub seniorů: Irena Krejčová      

      Jablka v naší kuchyni
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Čp. 10 – Grunt Novotnovský

Po smrti Jana Žiliny koupil v sobotu v den sv. Františka roku 1599 grunt 
se vším příslušenstvím Petr Janků jinak Novotný za 300 kop grošů míšen-
ských. Závdavkem složil 100 kop, jež přijala vrchnost, 200 kop složil Martě 
Rosové. Dluhy měl spláceti po 8 kopách ročně. K živnosti byl připsán 
1 lán dědin.

Vrchnosti platil o sv. Havlu a sv. Jiří po 1 kopě, za vození dříví 1 kopu a 
2 slepice. Roku 1619 byl statek prošacován za 240 kop a ujal jej roku 1621 
v sobotu před památkou sv. Ducha, tj. 29. máje Šimon Warhart (v zápise z 
pozemkové knihy je jednou napsáno Warhart, jednou Werhart, v rukopisu 
Viléma Seitla  je jméno přeškrtnuto a rukou přepsáno na Warchart – pozn. 
red.) se vším příslušenstvím jak ke statku příslušelo již od starodávna. 
Roku 1631 s povolením gruntovní vrchnosti J M Kn kardinala z Harrachu, 
jako arcibiskupa pražského a nejvyššího generál- magistra řádu Křižovní-
ků s červenou hvězdou, špitálu poblíž mostu v Starém městě Pražském 
a konventu, složiv vejhost propuštění a slib věrnosti poslušenství a člo-
věčenství JMKn – Matěj Rek s manželkou Dorotou, vdovou po zemřelém 
Šimonovi Warhartovi, převzal grunt, který mu byl připsán s podmínkou, 
že převezme též všechny dluhy na něm zapsané. Do pozemkových knih 
byl mu grant vložen, za správy urozeného pana Václava Vrutického z Pra-
chové, toho času hejtmana špitálského a Havla Chalupy, sliveneckého 
rychtáře a konšelů. Povinnosti k vrchnosti zůstaly stejné. 

Dne 9. června 1636 žádal Matěj Rek, poddaný velebného řádu Křižov-
níků, aby mu vrchnost připsala grunt po někdy Janovi Srbovi. A jsouce 
dotyčný grunt od soldátů v čase nešťastné rebelie a vpádu kurfi řta sas-
kého do země a lidem válečným dokonce (zcela) zruinovaný, že ani sta-
vení a rolí osetých zděláno nebylo – vrchnost rozkázala rychtářům, aby 
byl grunt prošacíván – a v šacovní ceně jemu odevzdán. Matěj Rek spojil 
Srbkovský grunt se svým gruntem, zvaným Novotným. Za pustý grunt 
měl zaplatiti 220 kop, jež mohl spláceti po 10 kpách ročně. 

Roku 1650 v památný den Panny Marie Martin Zervalek ze vsi Dobři-
chovic, oblíbil sobě býti ve vsi Slivenci, a ujal grunt po Matěji Rekovi, od 
starodávna zvaný Petra Novotnýho pustý, s rolemi neosetými, se svou 
manželkou Lidmilou za 80 kop míšenských. Po prodeji se přihlásil Vít Strá-
dal ve vsi Michle, poddaný Karlově kolleji (university) a sdělil, že půjčil 
předešlým držitelům tohoto gruntu ve vojenských časích 5 kop. Vrchnost 
svolila, aby Zervalek  z kupní částky dluh zaplatil. Dne 16. dubna 1662 
koupil grunt Michal Matucha (manželka Alžběta) za 80 kop, jež ročně splá-
cel po 8 kopách. Zerválek za svého hospodaření neskládal vejruňky (roční 
splátky) zanechal pouze při živnosti koně, pluh, brány a vůz. 

Po svém otci Michalovi neb Novotném převzal živnost Jiří Novotný za 
200 kop. Po jeho smrti přebírá živnost, u níž bylo 60 strychů polí, roku 
1745 za 200 kop jeho syn Vojtěch Novotný za 200 kop, a vrchnost mu 
jej připsala roku 1747.

S povolením vrchnosti odstoupil 10. prosince 1789 Josef Novot-
ný grunt se vším příslušenstvím a právem za 200 kop neb 233 zl 40 
kr svému nejmladšímu synovi Vojtěchovi Novotnému. U živnosti bylo 
39 jiter 1297 čtv.s. polí, 832 čtv. s. zahrad. Vrchnosti platil úrok  ročně 
1 zl 14 kr, odváděl 4 slepice nebo za ně platil hotově 28 kr, potažní prací 
robotoval s párem koní 3 dny ročně, pěší práci vykonával od sv. Jana do 
sv. Václava 2 dny týdně po celý rok. Z kupní částky měl vyplatiti svým 
sourozencům  Martinovi, Rosalii, Anně po 17 zl 2 a půl kr. Po smrti Voj-
těcha Novotného a jeho dosud nezletilého syna Jana nezůstalo jiných 
dědiců a proto grunt připsán 22. Septembris 1794 vdově Barboře, roze-
né Novákové. Nemohla sama na poměrně velkém gruntě hospodařiti a 
se svolením vrchnosti se provdala za Václava Součka, kterému připsala 
grunt velmi spustlý a velmi zadlužený. Souček přinesl do hospodářství 
velký podíl na penězích i na dobytku. Polí bylo u živnosti 39 jiter 1297 
čtv.s., zahrad 832 čtv.s. Grunt převzal za 200 kop neb 233 zl 40 kr. Úroku 
platil ročně 1 zl. 14 kr, za 4 slepice  28 kr, za robotu 49 zl 35 rk. Barbora 
brzy zemřela a Václav Souček žení se znovu r. 1808 (svat. sml. 21. čer-
vence) s Annou, rozenou Šarbochovou, ovdovělou Baršovou. Nevěsta 
mu přinesla věnem 300 zl.

Dne 10. Augusty 1830 předána živnost Josefovi Šafránkovi a jeho 
manželce Marii, od nich jej koupil Frant. Sachers pro svou dceru Marii za 
3400 zl. Dne 31. července 1853 držel Václav Sýla s manželkou Lidmilou 
za 11.500 zl. 

Z knihy Vilém Saitl: Slivenec a Holyně. Historie obcí (1951)
(Kniha je k  zapůjčení v naší knihovně)      

Z  H ISTORIE  SL IVENECKÝCH GRUNTŮ A  CHALUP

Zápis v pozemkové knize 

(nejstarší zápis o vsi Slivenci je v pozemkových knihách  právě o tomto statku).

Petr Janků jinak Novotný. Leta Páně 1599 v sobotu po sv. Františku po 

nebožtíkovi Janovi Zylynovi, koupil sobě, manželce své a dědicům svým sta-

tek se vším příslušenstvím za 300 kop míšenských, závdavkem 100 kop kteréž 

do důchodu vrchnosti jsou přijaty, 200 kop náleží paní Martě Rosové ročně 

po 8 kopách míšenských, na to léta 1600 odevzdal 8 kop, ještě zůstává 192 

kop, takové peníze léta téhož 1600 ve čtvrtek po sv. Mikuláši dotčená paní 

Marta Rosová k záduší dobřichovskému prodala za 72 kopy gr. míšenských.

Na to až do léta 1618 k záduší dobřichovskému 

přijato                         154 kopy

zůstává doplácet                    38 kop

má dědin 1 lán

ouroků o sv. Jiří                       1 kopa

za dříví vození                          1 kopa

slepice odvádí 2

při sv. Havlu                            1 kopa 49 gr.

za vození dříví                         1 kopa

slepice odvádí 2

Za léta 1619 a 1620 položeno 16 kop, jsou přijaty k záduší dobřichovskému.

Tento statek jest šacován v summě 240 kop, který ujal Šimon Warhart, 

tak jakž v zápise jeho na foliu 22 vidět se dá. 

Šimon Werhart. - Leta Páně 1621 v sobotu před památkou s. Ducha, tj. 29. 

měsíce máje, koupil sobě a manželce své a dědicům svým statek po nebožtíkovi 

Petrovi Jankovi jinak Novotným ve Slivenci, se vším tím příslušenstvím, co 

jest k tomu statku odstarodávna příslušelo vedle prošacování za summu 240 

kop míš., zavdal 40 kop míš., z něho vzato do důchodu vrchnosti 20 kop, a od 

nebožtíka zaplaceno 20 kop, zůstává k doplácení po 8 kopách míš. – 200 

kop, z těch náleží k záduší sliveneckému 20 kop a k záduší dobřichovskému 

22 kop míšenských, ostatních 158 kop míš. do důchodu vrchnosti do zaplacení 

té sumy klásti má, co k tomu statku dědin náleží, v těchto knihách gruntovních 

v zápis Petra Janka jinak Novotného – folio 8 se vyhledalo. 
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Kalendář obce listopad – prosinec 2011 MČ Praha – Slivenec, Farnost Slivenec, ZŠ Slivenec, ZUŠ 
Nad Popelkou a Klub Švestka

pořádají slavnost

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ VE SLIVENCI 

I V HOLYNI

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 27. 11. 2011

10:00 Zdobení obecních vánočních stromů ve Slivenci i v Holyni

15:00 Adventní koncert v kostele Všech svatých (vystou-

pí žáci ZUŠ pod vedením M. Novákové, P. Čermáka a M. 

Plachty a žáci ZŠ pod vedením A. Charalambidise)

16:20 Setkání u sliveneckého rozsvíceného stromu

16:30 – 17:00 Zvonečkový pochod do Holyně

17:00 Vernisáž vánoční výstavy v holyňské kapli sv. Jana 

Křtitele a zpívání u rozsvíceného stromu

Veřejná knihovna SLIVENEC

pořádá besedu se spisovatelem

Michalem Vieweghem

KDE: v Zelené kavárně ve Slivenci

KDY: čtvrtek 1. 12. 2011 od  18.00 hod.

Besedou s Michalem Vieweghem zahajujeme 
pořádání literárních podvečerů ve slivenecké 
Zelené cukrárně, kde bude možno spojit po-

vídání o literatuře s příjemným posezením nad 
šálkem kávy.

V závěru setkání bude autogramiáda. Knihy 
si můžete přinést vlastní anebo je zakoupit 

po besedě v kavárně.

Listopad

15.11.  18:00 Cestopisná beseda „Peru” (zasedací síň ÚMČ)
21.11.  16:00 – 18:00 Keramické dílny pro veřejnost   
 v ZŠ Slivenec (Klub Švestka)
26.11.  9:00 – 11:00 Adventní věnce - dílna pro dospělé  
 (OS Pecka v Klubu Švestka)
27.11.  10:00 – 14:30 Vánoční dílny pro veřejnost 
 (ZŠ a MŠ Praha – Slivenec),
           15:00  Adventní koncert ZUŠ a ZŠ Slivenec           
 16:30 Rozsvěcení obecních vánočních stromů
           17:00 Vernisáž vánoční výstavy v kapli sv. Jana  
 Křtitele v Holyni (pořádá Klub Švestka)
28.11.  16:00 – 18:00 Keramické dílny pro veřejnost   
 v ZŠ Slivenec (Klub Švestka)
Prosinec

  1.12.   18:00 Autorské čtení Michala Viewegha v Zelené  
 kavárně (Veřejná knihovna Slivenec
  4.12.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých  
  5.12.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů v budově ÚMČ)
  5.12.  16:00 – 18:00 Keramické dílny pro veřejnost   
 v ZŠ Slivenec (Klub Švestka)
  7.12.  Vánoční dílna pro dospělé (OS Pecka v Klubu Švestka)
  7.12.  16:00 – 18:00 Mikulášská besídka s maškarním  
 bálem v Zelené kavárně (OS Gama)
11.12.  15:00 Adventní koncert folklorního souboru Trnečky  
 v kostele Všech svatých (Farnost Slivenec, MČ)
12. – 16.12. Putování se sluníčkem (ZŠ a MŠ Praha – Slivenec) 
               (akce určená pro předškoláky z okolních MŠ)
17.12.   14:00 – 18:00 Vánoční jarmark na slivenecké návsi  
 (MČ, Zelená kavárna, OS Pecka, OS Gama)
18.12.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých   
19.12.  18:00 Veřejné zastupitelstvo
23.12.  15:00 Zdobení stromku pro lesní zvířátka, 
 sraz naproti květinářství (OS Gama)

pořádá  

Vánoční keramické dílny

21. 11., 28. 11., 5. 12. 2011

16-18 h v ZŠ Slivenec

vstupné 100 Kč

MČ Praha – Slivenec, OS Pecka, Zelená kavárna

pořádají

Slivenecký vánoční jarmark

 Sobota 17. 12. 2011 od 14:00 – 18:00 

na slivenecké návsi

Prodej řemeslných výrobků, výtvarné dílny pro děti, 
občerstvení, doprovodný program

Slivenecký klub Švestka srdečně zve 

na Vánoční výstavu v kapli sv. Jana Křtitele

Vernisáž proběhne 27. 12. 2011 v 17:00

 Otevřeno:  Neděle 27. 12. v 16:30 – 17: 30, sobota 
3. 12. 15:00 – 16:00, sobota 10. 12. v 15:00 – 16:00


