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Slivenecký masopust
V neděli 3. února jsme se probudili do bílého rána. Další sněhové vločky se pak celé dopoledne snášely na slivenecké ulice a chodníky.
Nejlepší rada by byla: zůstat doma za kamny. Opravdu nebylo v lidských silách všechny komunikace a cesty optimálně uklidit. Na odpoledne toho dne byl však dlouho naplánován tradiční slivenecký masopust! Od rána jsme žhavili telefony, abychom celou akci (alespoň
ve zkrácené verzi) nějak zvládli. A tak poděkování patří tentokrát nejen našemu dlouholetému sponzorovi masopustní veselice – Řeznictví Görgl, ale také těm, kteří přispěchali s pomocnou a zároveň záchrannou rukou: manželům Nohavovým za to, že otevřeli svou
kavárnu a přijali zmrzlé muzikanty i další návštěvníky, za to, že připravili pohoštění ve vinotéce PrimaWine, stejně jako pan Horníček
v hostinci U Bůčka, rodině Javůrkových za zajištění tomboly a za úsměvy, rodině Morsteinových za zajištění občerstvení Na Křenkově
a originální masky, stánkařům, že to nevzdali, chůdařům za odvahu, kapele Třehusk za věrnost a skvělé písničky, Editě Šimkové za pomoc
a dobrou náladu a všem, kteří se zúčastnili, za to, že v tom nečase vůbec přišli… 
Lenka Kudláková
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INFORMACE ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
4. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se
konalo 25. 2. 2019
SMLOUVY
Zastupitelé schválili uzavření níže uvedených smluv:
■ prodej pozemku parc. č. 1286,
k. ú. Slivenec, a uzavření kupní
smlouvy na tento pozemek o výměře 58 m2 za cenu 350 Kč/m2
panu Janu Albokovi (přístupová
cesta k pozemku v chatové osadě)
■ koupi pozemku parc. č.1767/80,
k.ú. Slivenec, a uzavření kupní
smlouvy na tento pozemek o výměře 716 m2 za cenu 572 656,80
Kč od společnosti Marsilean, a. s.
(propojovací cesta na konci ulice
V Lipkách)
■ uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě na údržbu zeleně se společností Bonsoft
■ bezúplatný převod vstupních
cedulí k fit parku hl. m. Prahy.
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
■ Zastupitelstvo nesouhlasí se

změnou využití části pozemku
parc. č. 1765/11, k. ú. Slivenec, ze
ZMK na OB, o kterou požádal pan
Bohumil Slavík, protože se jedná
o celoměstský systém zeleně. Komise pro územní rozvoj změnu
jednohlasně nedoporučila.
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Výsledky architektonické
soutěže – Polyfunkční dům
Zastupitelstvo schválilo pořadí,
které stanovila porota soutěže.
■ 1. místo návrh č. 6: Atelier
BOD Architekti s.r.o,
■ 2. místo návrh č. 3:
Ing. arch. Martin Matiska,
■ 3. místo návrh č. 5: 3+1 Architekti, s. r. o.
SLUŽEBNOST
■ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení služebnosti
uložení podzemního kabelového
vedení k pozemku parc.č. 222/53,
k.ú. Slivenec se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s.

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky
2020 – 2021, rozdělení hosp.
výsledku za rok 2018
Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Slivenec na roky 2020-2021
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo ak-

tualizované podmínky grantového řízení MČ Praha – Slivenec
(jedná se o aktualizované zásady
poskytování grantů, tematické okruhy, jednotnou žádost
o grant, smlouvu poskytovatele
s příjemcem)
■ Zastupitelstvo vyhlásilo II.
kolo účelové dotace z rozpočtu

Městské části Praha – Slivenec na
rok 2019 dle přílohy „Tematické
okruhy a podmínky poskytnutí
účelové dotace MČ Praha - Slivenec“. Výše finančních prostředků
určených na II. kolo účelové dotace je 100 tis. Kč. Termín ukončení
přijímání žádostí je 5. 4. 2019 do
12.00 hodin.

MČ Praha- Slivenec
Pronájem pro komerční účely:
1 hodina 
300,– Kč
½ dne (6 hod) 
1 000,– Kč
1 den (12 hodin) 
1 500,– Kč
Pro veřejně prospěšné účely může být nájemné za pronájem zasedací místnosti adekvátně sníženo, a to max. o 90 %.

MÍSTNÍ AGENDA 21
■ Zastupitelstvo schválilo „Roční plán zlepšování projektu
Zdravá města a místní Agendy
21 v roce 2019“ jako plán činností v rámci MA21 městské části
a dále „Výroční zprávu projektu
Zdravá městská část Praha-Slivenec a místní Agendy 21 za rok
2018“

■ Zastupitelstvo odvolalo z fun-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ŠKOLY
Zastupitelstvo schválilo záměr
vypsání konkursního řízení na
ředitele ZŠ a MŠ Praha-Slivenec.
RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo schválilo nový
Organizační řád Úřadu městské
části Praha - Slivenec.
■ Zastupitelstvo schválilo vznik
pracovního místa asistentky
v rámci ÚMČ Praha-Slivenec.
■ Zastupitelstvo schválilo celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu
městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity
v počtu 14 osob.
■ Zastupitelstvo schválilo Ceník
na pronájem zasedací místnosti

kce předsedkyně a členky finančního výboru pí Milenu Hollmannovou, z funkce místopředsedkyně a členky finančního výboru
Ing. Ivanu Šaradinovou, z funkce
členky finančního výboru Ing. Jiřinu Cicvárkovou
■ Zastupitelstvo odvolalo z funkce předsedy a člena kontrolního výboru Ing. Jana Schiessera,
z funkce členky kontrolního výboru Mgr. Janu Novotnou
■ Zastupitelstvo zvolilo do
funkce předsedy finančního výboru Ing. Jana Schiessera, do
funkce místopředsedkyně finančního výboru Ing. Simonu
Strauchovou
■ Zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru
Mgr. Petra Šimka
■ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem zasedací místnosti
v budově úřadu MČ na 2,5 hod./
týdně za cenu 200,– Kč/měsíc se
Sliveneckým akordeonovým souborem, z.s.


Jana Szilvásiová

VOLBY do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech
24. a 25. května 2019. Dne 24. května 2019 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V MČ Praha-Slivenec se volby konají v zasedací místnosti úřadu MČ (1. patro)
ul. K Lochkovu 6/2 v Praze-Slivenci, kde budou umístěny oba volební okrsky
č. 48001 a 48002.
Volby jsou jednokolové, volit lze i na voličský průkaz.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
v Holyni kolem ČOV se nyní začalo něco dít, jsou tam bagry a vypadá to na nějakou větší akci. Jde již
o plánované zkapacitnění čistírny odpadních vod?
Bohužel nikoli. Dne informací z PVS jde o výstavbu hrubého předčištění, nikoli zkapacitnění. To je v plánu až v roce 2020. 
Pla
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Milé sousedky, milí sousedé,
O co méně se
přes zimu staví,
o to více jsme
se věnovali přípravě projektů,
a to nejen na
letošní rok, ale
i na roky příští.
Tím největším je soutěž o návrh
na výstavbu Polyfunkčního domu,
kde jsme koncem ledna obdrželi
výsledky práce šesti oslovených architektonických ateliérů. Následně
se sešla porota, která po celodenní
diskusi, kdy se zvažovaly všechny klady a zápory předložených
řešení, vybrala tři nejlepší práce,
kterým udělila ceny. Soutěž byla
anonymní, takže jsme se až úplně
nakonec dozvěděli, kdo vlastně
u nás vyhrál – na prvním místě se
umístil známý ateliér BOD architekti, s. r. o. Velmi pěkný byl ale
i návrh Ing. arch. Martina Matisky,
který skončil na druhém místě. Porota měla těžké rozhodování. Práce
jsou nyní vystaveny v naší zasedací místnosti, kam se na ně můžete
přijít podívat. Vše je rovněž umístěno na našem webu.
Dále pokračují práce na projektové
dokumentaci chodníku do Lochkova (dělá investiční odbor MHMP)
a chodníku na Barrandov od zastávky Smaragdová (dělá TSK) i na
dalších našich projektech, např. na



cyklostezce na Lochkov do ulice
K Celinám, kterou projektuje magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy.
V letošním pražském rozpočtu,
který koncem února schválilo zastupitelstvo HMP, je pro Slivenec
alokováno na technickou vybavenost 30 mil. Kč. Tato částka je
dostatečná, protože hlavní akce –
naše komunikace Ke Smíchovu,
K Lochkovu a K Homolce – musí
napřed získat stavební povolení,
pak se musí vysoutěžit zhotovitel,
takže se začne stavět nejdřív na
podzim. Akce je již (opět) podána
na stavební povolení na stavební
úřad Prahy 5, ale bohužel z toho
mandatář musel vyjmout velký kus
chodníku mezi centrem a ulicí Na
Křenkově, protože majitelé chodníku nedali ke stavbě souhlas a nesouhlasili ani s prodejem pozemků.
Podali jsme žádosti o dotaci z magistrátní rezervy pro městské části – žádáme o 20 mil. Kč na akci
„Dostavba ZŠ a MŠ“. Velká část
z toho je určena na rekonstrukci kuchyně a jídelny, menší část
na projekty dostavby dalších tříd
v obou učebních pavilonech. Dále
žádáme o 15 mil. Kč na dostavbu
parku Granátová. Oboje ale pravděpodobně nedostaneme, na celou
Prahu je pro 57 městských částí
jen 500 mil. Kč. Na rekonstrukci jídelny už máme stavební povolení

a začínáme vybírat zhotovitele.
Dobrou zprávou je, že Rada HMP
schválila přidělení dotace ve výši
16 mil. Kč z Operačního programu
Praha – pól růstu na stavbu naší
nové mateřské školky na Habeši.
Zde již máme nejen stavební povolení, ale i vysoutěženého zhotovitele, takže stavba může začít
ihned, jak to dovolí počasí. Od září
tam tedy mohou nastoupit děti.
Jedna třída je určena pro děti i pod
tři roky, tak uvidíme, jaký bude mezi rodiči zájem.
Naopak špatné je, že v letošním
roce můžeme otevřít vzhledem
k totálně naplněné kapacitě naší
školy pouze dvě první třídy. Pokud
se přihlásí více dětí, budeme muset
použít – asi poprvé v historii – losování, kdo se dostane k nám a kdo
bude muset dojíždět na Barrandov, kde mají obě školy volnou
kapacitu. Již v létě loňského roku
jsem na tuto situaci upozorňovala
ředitelku odboru školství MHMP
a požadovala jsem, ať se Lochkov
přesune pod jinou spádovou školu,
ale bohužel nám nebylo vyhověno.
Každopádně Lochkov nyní začal
přemýšlet o vybudování vlastního
školského zařízení.
Měla jsem celou řadu jednání se
starosty a místostarosty z okolních městských částí. S kolegy
z Řeporyjí jsme se domlouvali na
koordinaci výstavby cyklostezky,
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kde je nyní nejdůležitějším úkolem
vykoupit v obou městských částech potřebné pozemky. Bohužel
je jich docela dost, byť jde většinou
o malé rozlohy, a často jsou to pozemky ve spoluvlastnictví, které se
vypořádávají úplně nejhůř. Jednali
jsme i o areálu Za okruhem, kde se
pokusí dokončit cestu směrem na
ulici K Zadní Kopanině. A chceme
také spolupracovat při rekultivaci lomu na jíl u rozvodny. Bylo by
totiž škoda, kdyby se vše zavezlo;
shodli jsme se, že uděláme vše pro
to, aby tam vytvořené pěkné jezero
zůstalo, protože po mírné rekultivaci může jít o docela pěkný biotop
pro živočichy.
Oddělení ochrany ovzduší odboru
ochrany prostředí HMP vytipovalo naši MČ jako vhodnou pro
pilotní projekt zjišťování stavu
znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Měření zde probíhalo během února 14 dní a nyní se bude
měsíc vyhodnocovat na Státním
zdravotním ústavu. Na výsledky
jsem opravdu zvědavá. Komise pro
životní prostředí se mezitím snaží
vytipovat největší znečišťovatele
našeho ovzduší.
Výstavba západní části ulice Granátová už má stavební povolení.
Akci zde dělá soukromý developer
kvůli plánované výstavbě domů.
Výstavba začne na jaře.
Vaše starostka Jana Plamínková

Co je nového s Metropolitním plánem
K návrhu nového územního plánu Hlavního města Prahy, nazývaného Metropolitní plán, přišlo několik desítek tisíc připomínek. Odbor územního rozvoje zatím stihl zpracovat pouze připomínky dotčených orgánů státní správy. Jako klíčové se zatím jeví rozpory s Ministerstvem kultury
a dále s Ministerstvem životního prostředí a s odborem ochrany prostředí Magistrátu. Z městských částí přišlo 5500 připomínek, které se začnou
vyhodnocovat na jaře. V září začnou probíhat pracovní schůzky s městskými částmi. Do roku 2020 by mělo být vše sepsáno a vyhodnoceno. Pla

Postup prací v novém parku Granátová

Lom u rozvodny
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Mateřská škola v Habeši
V průběhu února jsme získali pravomocné stavební povolení na Mateřskou školu v ulici Frančíkova a i se nám podařilo úspěšně dotáhnout
žádost na podporu tohoto projektu z Operačního projektu Praha pól růstu. S příchodem jara budou zahájeny stavební práce. Vzhledem
k tomu, že se jedná o kontejnerovou budovu, bude výstavba trvat pouze krátce a do konce června by měla být hotova. Školka bude mít dvě
oddělení, jedno pro 15 dětí od dvou let věku a druhé pro 25 dětí ve věku 3 až 6 let. Obsazování jednotlivých tříd je v pravomoci ředitelky ZŠ
a MŠ Praha – Slivenec. V zahradě mateřské školy budou instalovány herní prvky a zeleň tak, aby si zde děti mohly hrát.

Stavební úpravy v areálu základní školy

Hřiště Na Louži v Holyni
Pokračují práce na dětském hřišti Na louži. Většina prvků a mobiliáře je již osazena, terénní přípravy jsou téměř dokončeny a jako
poslední bude instalován pryžový povrch na cestičky. 
Valtr

inzerce

Vzhledem k naplněné kapacitě základní školy začala městská část již v roce 2017 začala řešit její rozšíření. Nezávisle na sobě se řeší dva
projekty: jednak je to navýšení kapacity kuchyně a jídelny základní školy, kde by se kapacita jídel měla zvýšit ze 450 na 600 a zároveň řešíme
i navýšení počtu tříd. Každým rokem ze školy odcházejí žáci jedné třídy deváťáků, ale do prvních tříd se v posledních letech hlásí 60 až 70
dětí. Připravujeme proto rekonstrukci dvou stávajících učebních pavilonů a nástavbu 3. NP na obou. S ohledem na to, že se projekční práce
komplikují a nepostupují dostatečně rychle, vyčlenili jsme z projektu úpravu několika kabinetů na dvě třídy. Kapacitu stihneme o letošních
prázdninách navýšit o jednu až dvě třídy. Velkým stavebním zásahem bude rozšíření a modernizace kuchyně, kde se bude muset vyměnit
kromě jiného i klimatizační jednotka a zvětšit lapol. Na veškeré práce budeme mít dva měsíce prázdnin, tak doufejme, že se vše stihne. Mus

PRODEJCE DO STAVEBNIN – PRAHA-SLIVENEC
Náplň práce:
obsluha zákazníků, prodej stavebního materiálu, fakturace
Požadujeme:
práce na PC, orientace na zákazníka
Nabízíme:
motivujicí mzda, 5 týdnů dovolené, stravenky 100 Kč,
Cafeteria, zdravotní volno, sleva na firemní výrobky
a mnoho dalšího. Termín nástupu dohodou.
Místo výkonu práce: IZOMAT stavebniny, s. r. o.,
K Austisu 680, 154 00 Praha 5
Kontakt: personalni@izomat.cz,
727 828 425
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Participativní rozpočet 2019
Již potřetí máte možnost zapojit se do rozhodování o finančních prostředcích
vyčleněných na Participativní rozpočet. K rozdělení je připraveno 600 000,– Kč.
Co je Participativní rozpočet?
Participativní rozpočet je zapojení veřejnosti do rozhodování o určité, jasně dané, části rozpočtu obce. Nejedná se o žádnou povinnost občanů nebo
úkolování občanů, je to možnost, jak za peníze obce může občan s podporou svých spoluobčanů nechat zrealizovat svůj nápad, návrh. Pokud občané nechtějí žádný svůj nápad uskutečnit, žádný problém nenastane, obec
finanční prostředky použije na realizaci svých vlastních projektů. O tom,
jaké nápady se zrealizují, rozhodují opět jen občané, obec pouze posuzuje,
zda je navržený projekt realizovatelný (technicky, finančně, zda se místo
realizace nachází v majetku obce). Participativní rozpočet je náročný pro
občany především v tom, že se musí aktivně zapojit. Předkladatel musí pro
svůj projekt získat podporu spoluobčanů, naopak občan, který s projektem
nesouhlasí, musí také aktivně svůj nesouhlas projevit.
Do Participativního rozpočtu 2019 byly předloženy dva návrhy. První setkání předkladatelů návrhů s veřejností se uskutečnilo 27. 2. 2019. Veškeré
podrobnosti k jednotlivým návrhům naleznete na webových stránkách
www.praha-slivenec.cz, záložka Participativní rozpočet.
Konečná prezentace návrhů pak proběhne pondělí 25. března 2019
Návrh: Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici V Lipkách
Předkladatel: David Klimek
Lokalita: komunikace V Lipkách, č. parc. 1653/2
Stručný popis: Cílem je zvýšit bezpečnost chodců v ulici V Lipkách.
která se v posledních letech snížila. Jedním z důvodů je úprava komunikace před 3 lety, zvýšení hustoty dopravy a rychlosti projíždějících
automobilů v ulici. Silnice je využívána chodci z ulic V Lipkách, Na
Křemínku, Na Botě a dalších pro přístup na MHD a do centra Slivence.
V ulici bydlí rodiny s malými dětmi, při vysoké rychlosti automobilů se
zvyšuje riziko dopravních nehod a přehlédnutí malých dětí. Vozovka je
úzká, chybí chodníky. Současný dopravní režim ulice (rychlost 50 km/
hod) neodpovídá vzhledem k hustotě provozu a množství chodců jejímu charakteru (absence chodníku, šířkové poměry, rozhledy, křižovatky bez úpravy přednosti v jízdě). Řešením je umístění zpomalovacího
prahu a značky v místě průchodu k zastávce U Křížku, který projíždějící
auta lehce zpomalí a upozorní řidiče na pohyb chodců na ulici.
Předběžné náklady: 50 000,– Kč, Předpokládané provozní
náklady /rok: 0,– Kč

od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec.
Hlasování o tom, který projekt se uskuteční, bude zahájeno v pondělí
1. dubna 2019 a hlasovat můžete do pondělí 15. dubna 2019. Hlasování bude probíhat dvojím způsobem:
papírový hlasovací lístek – bude k vyzvednutí na úřadě MČ Praha – Slivenec nebo v Klubu Švestka, vhazovat jej můžete do schránky umístěné venku na budově úřadu nebo do schránky uvnitř úřadu v zasedací místnosti (1.
patro), kde si můžete projekty prohlédnout;
nebo elektronické hlasování – formulář naleznete na www.praha-slivenec.cz, záložka Participativní rozpočet.
Hlasovat mohou občané MČ Praha - Slivenec, kteří v den hlasování dovrší
15 let. Každý hlasující může udělit dva kladné hlasy a jeden negativní hlas,
hlasovat může jen jednou (elektronicky nebo písemně). Hlasující může
rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, každému projektu může přidělit
pouze jeden hlas.
Pro daný projekt se započtou kladné hlasy, od kterých se odečtou
hlasy záporné, výsledné číslo určí pořadí projektu. Projekty, které
budou mít záporných hlasů 1/3 a víc z celkového počtu kladných
hlasů, se řadí na konec tabulky. Realizace projektů bude od prvního
místa následně do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

Jana Valtrová
Návrh: Kultivace stanoviště na tříděný odpad Nefritová
Předkladatel: Pavla Svatošová, ve spolupráci s Magdalenou
Pávovou
Lokalita: č. parc. 1754/109, k.ú. Slivenec
Stručný popis:
Stanoviště na tříděný odpad je umístěno za začátku vjezdu do
čtvrti a nepůsobí upraveně. Proto navrhujeme umístit kontejnery do estetického přístřešku, který bude i po vizuální stránce
korespondovat se stylem čtvrti. Dále navrhujeme ve spolupráci
s PRE odstranit z jejich stanice graffiti, aby celkové místo působilo upraveně a čistě.
Předběžné náklady: 150 000,– Kč
Předpokládané provozní náklady /rok: 0,– Kč

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2019
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S AUTORY, NÁVRHŮ PROJEKTŮ
KDY: pondělí 25. března 2019, 17:00 hod
KDE: Zasedací sál Úřadu městské části Praha-Slivenec
Autoři Vám představí konečné podoby svých návrhů, seznámí Vás se všemi detaily a zodpoví všechny Vaše
dotazy. Získáte konkrétní představu o návrhu a můžete i navrhnout autorům nějaké vylepšení.
Zveme všechny aktivní a iniciativní spoluobčany na společné utváření veřejného prostoru.
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Architektonická soutěž na polyfunkční dům ve Slivenci
V architektonické soutěži na podobu Polyfunkčního domu ve Slivenci vyhrál návrh ateliéru BOD Architekti. Soutěžní porota ho
vybrala mezi šesti vyzvanými účastníky, protože nejlépe naplnil požadavky na architektonické, konstrukční a ekonomicky přiměřené řešení.
Polyfunkční dům ve Slivenci by měl vyrůst na západním okraji obce
na místě bývalého ovčína. Vítězný návrh pracuje se střídmou stavební formou a umístěním dvou jednoduchých hmot s odkazem na
tradiční venkovské tvarosloví. Fasáda objektů se sedlovou střechou
je z lícových cihel a mezi domy vznikne také menší veřejné prostranství. Pro pražské architekty Vojtěcha Sosnu, Jakuba Straku a Jáchyma Svobodu z ateliéru BOD nejde o první vítěznou soutěž. Mají
za sebou například rekonstrukci hospody v Máslovicích a aktuálně
realizují stavbu radnice pro Prahu 7 nebo sportovní halu v Modřicích. Na druhém místě skončil návrh architekta Martina Matisky
a na třetím studia 3+1 Architekti.
Zadavatel využil formu architektonické soutěže, která je považována Českou komorou architektů i Ministerstvem pro místní
rozvoj jako ideální způsob hledání vhodného řešení a po celý
průběh dbal na maximální transparentnost. Definici zadání
i hodnocení odborné poroty, složené ze zástupců obce a pěti
nezávislých architektů, provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení po architektonické, konstrukční, funkční i ekonomické stránce. Všechny soutěžní návrhy budou veřejnosti
představeny na výstavě.

VÍTĚZNÝ NÁVRH – AUTORSKÁ ZPRÁVA BOD ARCHITEKTI
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Polyfunkční sál aspiruje na budoucí centrum společenského dění
Slivence. Pozemek se nachází při dnešním okraji urbanistické struktury, platný územní plán ale počítá s rozvojem severně k rušné ko-

Vítězný návrh

munikaci K Barrandovu. Samotný stavební program je rozdělen do
dvou objektů - bytového domu s pronajímatelným prostorem a společenského sálu s knihovnou. Bytový dům je odsunut do bariérové
polohy za současný rodinný dům, budova sálu se naopak přimyká
k cestě Ke Smíchovu, kterou považujeme za významovou osu území.
Objekt je vůči silnici postaven štítovou stranou, čímž se dostává do
výrazné pozice – do průhledu při cestě z návsi. Zároveň před objektem vzniká volné vydlážděné prostranství pro společenský život
obce, který může ze sálu ven naprosto přirozeně expandovat.
ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
Oba dva objekty byť s odlišným využitím jsou vnímané jako jeden
celek. Hmotovou inspiraci jsou v okolí stojící selská hospodářská
stavení, dlouhé stodoly, obyčejné domy. Tento přístup je v dané lokalitě kontextuální a uměřený. Inspirace se objevuje i v materialitě
objektů. Na střeše je červená taška a na fasádách je cihla. Tento materiál je základem selských stodol v okolí. Cihelné zdivo je neomítané, ukázané v přirozené a nestárnoucí kráse, což posouvá oba dva
objekty do lehce abstraktní polohy.
SÁL S KNIHOVNOU
Základní vztah mezi sálem a veřejným prostorem před ním je propojení. Objekt sálu je provozně sdružen s knihovnou. To je výhodné
z důvodu nahraditelnosti veřejného vybavení jako je foyer/zádveří,
šatna, toalety, ale i z důvodu případné expanze dění v knihovně do
sálu – například přednášek, většího autorského čtení, apod. Vstupní
foyer je svorníkem provozu, je zde nástup do knihovny i sálu, toalety,
šatna. Lze jej používat pro malé výstavy. Knihovna je dvoupodlažní
prostor částečně otevřený až do krovu budovy. Spodní patro je konci-
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pováno jako knihovna pro dospělé se západním světlem, bezbariérově
přístupné patro je prostorově členěno na část dětskou na galerii a na
čítárnu, kterou lze proměnit v malý přednáškový či výstavní prostor
s výhledem směrem východním do veřejného prostranství. Společenský sál je půdorysně a objemově dimenzován, aby byl schopen pojmout největší společenskou akci obce – ples až pro 250 lidí.

s venkovním prostorem. Směrem severním ke kapacitní komunikaci
dům působí uzavřeně, menší okna osvětlující severní chodbu připomenou archetyp sýpky u pole. V objektu jsou navrženy dva bezbariérové byty ve zvýšeném přízemí, přístupné v úrovni terénu severním
vstupem, nebo prostřednictvím výtahu z jižní strany. Celý objem domu je využit beze zbytku včetně podkroví, kam jsou situovány ložnice některých bytů. Suterén objektu vyplňují sklepní kóje a technická
místnost. Konstrukční systém je stěnový s modulovou osnovou 3,5m.
Oba dva objekty jsou zděné s betonovými stropy a dřevěnými krovy.
Vytápění obou objektů bude řešeno jako plynové, objekt sálu bude
vybaven vzduchotechnickou strojovnou.

Zpracoval Ing. arch. Miroslav Vodák

BYTOVÝ DŮM
Objekt bytového domu s malometrážními byty je koncipován jako
chodbový dům s chodbou při severní hlukově exponované fasádě. Objekt obsahuje požadovanou skladbu 20 malometrážních bytů. Dům se
otevírá jižním směrem francouzskými okny, každý byt tak má kontakt

Slivenecký mramor 2 l 2019
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POLYFUNKČNÍ DŮM - DALŠÍ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY
Všechny návrhy si můžete prohlédnout v pracovní době ÚMČ na výstavě v zasedací místnosti.

2. místo

3. místo

Kotlíkové dotace
Vážení obyvatelé,
víme všichni, že od roku 2022 nebudou smět být používány starší
kotle na tuhá paliva emisní třídy 1 a 2. V současné době jsou nové
dotační programy určeny na výměnu starých neekologických kotlů
na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné zdroje (dotace je účelově určena pouze
pro fyzické osoby). Zde se jedná o kotle na biomasu s automatickým
přikládáním, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla.
A u nás na Slivenci a v Holyni je přesto ještě stále dost uživatelů,
kteří topí vším možným ve svých kotlích a všem obyvatelům znepříjemňují život.
Naše komise životního prostředí má v současné době poměrně zdařile zmapovánu většinu znečišťovatelů a to i díky Vaší reakci na lednové vydání pravidelného Sliveneckého mramoru. Další podpůrná
pomoc byla i v tom, že v období od 5. do 18. února proběhlo celkové
měření stavu kvality ovzduší na Slivenci pomocí dvou mobilních
monitorovacích stanic. Výsledky, jak vlastně na tom opravdu jsme,
nám laboratorní stanice předá, předpokládáme, do vydání následujícího čísla Sliveneckého mramoru.
Nyní je jedna z posledních možností, jak nám všem pomoci ke zdravému bydlení a dýchání a zároveň získat finanční dotaci při výměně
neekologického vytápění za vytápění nízkoemisním zdrojem tepla.
Je samozřejmě jasné, že takové rozhodnutí potřebujete zkonzulto-

vat, ať co se týká typu vytápění, technického provedení samotné
instalace kotle nebo rozvodů, tak i v otázce finanční náročnosti. Byli
bychom velice rádi pokud bychom od Vás dostali zpětnou informaci
jak Vám může naše obec pomoci.
Domnívám se, že přeci jen osobní forma pohovoru je přínosnější,
nežli neosobní vyplňování dotazníku. Pokud máte zájem, napište
nám na email úseku životního prostředí valtrova@praha-slivenec.
cz nebo zavolejte na tel. 251812260 a domluvíme si schůzku k seznámení se základními informacemi v této problematice a možnosti řešení. 
Bc. Pavel Fryš,

předseda komise pro životní prostředíMČ Praha-Slivenec
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Pozemky jsou důležité
Jedním z důležitých předpokladů pro úspěšný rozvoj naší městské části je pořádek
v majetkových záležitostech. Proto se městská část snaží vykupovat pozemky všude,
kde je to jen možné. Nyní nás aktuálně čeká vykoupení velkého množství pozemků
kvůli cyklostezce (a pěší cestě) do Řeporyjí a kvůli chodníku do Lochkova. Dále bychom rádi vykoupili pozemky pro výstavbu parku na rozsáhlé ploše mezi Slivencem
a Habeší. Vzhledem k tomu, že tato plocha je dnes ornou půdou a ani v metropolitním
plánu se nepočítá s její zástavbou, je využití na park logické a bylo by i pro naše občany velmi přínosné, protože v západní části Slivence zeleň akutně chybí. Vyzývám tedy
majitele pozemků: pokud chcete své pozemky prodat, nabídněte je prosím městské
části na výsadbu zeleně. Případně pokud byste o někom, kdo prodává, věděli, tak nám
prosím dejte vědět. 
Jana Plamínková

Slivenecký mramor 2 l 2019

Místní poplatek lázeňský
a rekreační
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že Hlavní
město Praha je na základě obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy místem soustředěného turistického ruchu. Pokud tedy ubytováváte
(např. přes Airbnb) ve své nemovitosti turisty, jste
povinni odvádět místní poplatek za rekreační pobyt.
V případě neodvedení se vystavujete možnosti postihu. Bližší informace na www.praha-slivenec.cz.


Doprava a parkování ve Slivenci
Problém parkování a celkové dopravy ve Slivenci trvá pořád. Špatné
parkování, bezohledná jízda, nedodržení stanovené rychlosti, nerespektování dopravních značek. S tím se potýkáme pořád.
Majitelé nemovitostí musí přednostně parkovat na svých pozemcích.
Pro návštěvníky - na území městské části není žádné placené parkoviště.
Parkovat bez omezení lze na komunikacích, kde je to umožněno dopravními předpisy. Je potřeba dodržovat konkrétní dopravní značení a dopravní
situaci – parkovat od křižovatky nejméně 5 m, nutnost zachovat rozhledové trojúhelníky, zachovat průjezd na komunikaci min. 3 m, neparkovat
v pásech zeleně podél komunikací, neparkovat v protisměru, neparkovat
v prostoru autobusových zastávek, neparkovat ve výjezdu z objektu.
Zejména je nutno dbát v oblastech vyznačených dopravním zna-

čením „Obytná zóna“ na to, že parkování je dovoleno pouze na
vyznačených parkovacích místech.
Parkoviště u rybníka a objektu Fit Švestky (č. p. 315) - zde je umožněno parkování pouze na časově omezený úsek vyznačený dopravními značkami. Podmínkou je vyznačení doby stání na parkovacích hodinách umístěných viditelně za oknem vozidla. Parkovací hodiny lze
zakoupit na místním úřadě.
Parkoviště u hřbitova je určeno převážně návštěvníkům hřbitova.
Zároveň připomínáme, že v celé obci je nejvyšší povolená rychlost
pro průjezd 40 km/hod, v obytných zónách pak 20 km/hod.
Řidiči, buďte ohleduplní a dodržujte tuto rychlost.

Příspěvky Jana Valtrová

Nebuďme lhostejní
Ve Slivenci bydlíme už 9 let a velmi se nám tady líbí a jsme tu spokojení. Mám 12 letého syna, který hraje za místní fotbalový klub. Začátkem prosince si můj syn se svým kamarádem hráli okolo sliveneckého rybníka, který byl zamrzlý. Udělal jeden krok, led držel, udělal další tři kroky a když
byl asi 3 metry od břehu, tak se led pod ním prolomil. Kamarád tam stál a nevěděl, co má dělat, spíš se bál, že pokud mu půjde na pomoc, prolomí
se pod ním led také. Můj syn se tedy musel z rybníku dostat sám…Ve vodě, která mu sahala pod bradu, zůstal 5 minut, kdy se snažil dostat z vody na
led, což se mu vůbec nedařilo, naštěstí nezpanikařil a snažil se vyškrábat nahoru sám. Proč to celé píši? Asi tušíte, že tohle je noční můra každého
rodiče, ale nejhorší na tom bylo, že kousek od tohoto místa stáli na zastávce tři lidé, kteří celou tuto situaci sledovali a NIC neudělali. Nedokážu
pochopit, že lidé vidí, jak se topí dítě v rybníku, druhé stojí na břehu a křičí na svého kamaráda a oni neudělají NIC proto, aby se jen zeptali, jestli
topící nepotřebuje pomoc, nebo nějakou pomoc nezavolali. Nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby se můj syn na povrch ledu nedostal.
Nedokážu pochopit, jak můžou být lidé stále tak lhostejní, a to i vůči malému dítěti. Chtěla bych tímto apelovat na všechny spoluobčany, aby když
uvidí dítě v rybníce, se nestyděli alespoň NĚCO udělat, tj. zavolat pomoc, nebo ji sám nabídnout…myslím, že by jim byl každý rodič víc než vděčný.
Děti jsou děti, od jejich osobních zkušeností je neochráníme, někdy si prostě některé věci musí vyzkoušet, jde jen o to, aby v naší obci lhostejnost
nezpůsobila tragickou a zbytečnou událost. 
Klára Slabá

Sběrné dvory 
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142348
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín
tel: 257 91 17 58
provozovatel: Technické služby Radotín
Otevírací doba:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Jarní úklid
Ve sběrných dvorech je možno předávat:
■ objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
■ suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
■ dřevěný odpad
■ odpad z údržby zeleně
■ kovový odpad
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
■ nebezpečné složky komunálního odpadu
■ pneumatiky - za poplatek dle velikosti
■ vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia,
sporáky, počítače, videa…)
Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltovou lepenku obsahující dehet, azbest apod.)

V rámci jarního úklidu bude pro
občany naší městské části v sobotu 13. dubna 2019 od 10:00
do 16:00 hod přistaven mobilní
sběrný dvůr v ulici K Homolce.
Odevzdat zde můžete nepotřebné věci do velkoobjemového kontejneru, stavební suť
z bytových a domovních úprav
v množství do 1m3, dřevěný odpad a bioodpad. Využijte tuto
možnost, ať máme naší městskou část ještě krásnější.
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Pálení odpadu ze zahrady
Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy
(vyhláška č. 22/2017 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může bioodpad odvézt do kompostárny nebo odevzdat do přistaveného velkoobjemového kontejneru na bioodpad. Pálit je možné například čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech,
v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad
v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha takovou vyhlášku nevydalo.

Místní poplatek za psa 2019
S novým rokem začalo i nové období pro uhrazení místního poplatku ze psů. Pro rok 2019 jsou sazby
poplatků ze psů stejné jako v letech minulých : 300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za
každého dalšího psa stejného majitele, důchodci pak 200,– Kč za jednoho psa a 300,– Kč za každého
dalšího psa.
Platbu můžete provést v hotovosti přímo na úřadě nebo převodem na účet MČ Praha – Slivenec, je třeba uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské platby) nebo
alespoň specifický symbol ve tvaru: 10+číslo popisné pro Slivenec, 20+číslo
popisné pro Holyni a 30+číslo evidenční pro chaty.

V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je
Opět se potýkáme s následky vandalismu, na Nový rok
třeba ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého majitele psa na území hl.
došlo k vyhoření kontejnerů na tříděný odpad a zároveň
Prahy mít psa registrovaného v Registru chovatelů vedeného na Magistrátu
k poškození přístřešku na tříděný odpad umístěný v ulici U Náhonu v Holyni. Policie ČR celou záležitost šetřila
hl. m. Prahy. Registrační karta chovatele psa je ke stažení na našich webových
s výsledkem, že k zahoření došlo v důsledku odložených
stránkách nebo k vyzvednutí na úřadě.
krabic od pyrotechniky do kontejneru na papír. Bohužel
Místní poplatek musí být uhrazen do 31. března 2019!
přístřešek je neopravitelný, žárem došlo k pokroucení
Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.
vzpěr a výrobce navařením nových vzpěr nemůže garantovat užitné vlastnosti přístřešku. Proto bude nutné celý
VOK NA BIOODPAD – ROK 2019
přístřešek demontovat, rozebrat a zlikvidovat, objednat
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby
nový přístřešek a znovu ho na místo instalovat. Celou
přistavení
záležitost jsme předali pojišťovně, u které jsme pojištěni
a čekáme, jak záležitost dopadne.
Dalším případem vandalismu je poškození vitríny
v zastávce U Křížku, kde bylo začátkem ledna propálené plexisklo
u vitríny a zastávka, stejně tak i zastávka
Opálová
byly posprejovaVOK NA OBJEMNÝ ODPAD – ROK 2019
né. Opravy muOdvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!
síme hradit a pak
nám chybí peníze
na jiné věci. A to
je škoda!
 Příspěvky Jana

Valtrová

Vandalismus

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2019

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov
Nově je možné odkládat použitý olej po smažení/fritování
v uzavřených PET lahvích
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Vyhodnocení dotazníku městské policie
Do minulého čísla Mramoru jsme vložili leták ohledně činnosti policie.
Vrátilo se nám 54 vyplněných dotazníků Vyhodnocený dotazník jsme
probrali s vedení Městské policie v Praze 5.

Vyhodnocení dotazníku Městská policie
počet

1.

Jak jste spokojen/a s fungování MP v naší městské části?

a

vemi spokoje/

b

průměrně spokojen/a

31

3

b

nespokojen/a

16

2.
a

Co by mělo být hlavním úkolem MP ve Slivenci a v Holyni?
Prevence - přítomnost MP by měla hlavně odrazovat od páchání
přestupků či trestných činů

45

b

Ochrana, např. dětí a starších lidí na přechodech

19

c

Represe - hlavním úkolem by mělo být dávat pokuty přestupníkům

10

3.

Jaké konkrétní úkoly by měla MP ve Slivenci a v Holyni plnit?

a

měření rychlosti projíždějících aut

27

b
c
d

kontrola správného parkování
ochrana dětí při cestě do školy
kontrola problémových míst

19
34

e

jiné - uveďte konkrétně

36

4.

Uvítatali byste přítomnost strážníků i večer a v noci?

a
b
c

Ano, večer a v noci je to nejdůležitější
současný stav vyhovuje
jiné - uveďte názor

5.

a

V současné době funguje ve Slivenci a v Holyni jeden strážník. Mělo
by jich být více?
Ne, jeden stačí

b
c
d

ano, mělo by být aspoň dva až tři, aby se mohli střídat
mělo by jich zde být více současně
jiný názor

6.

Měla by být ve Slivenci regulérní služebna MP (v současné době sem
strážník dojíždí z Barrandova, zde je pouze malá místnost, která ale
není regulérní služebnou)?

a
b
c
d

ano, měla by zde být nová moderní služebna
současný stav vyhovuje
nová služebna je zbytečná
jiný názor

Jednotlivé názory k dotazům
■ K otázce 1. Jak jste spokojen/a s fungování
MP v naší městské části?
– Neznám případ, že by někdo dostal pokutu za
to, že neuklidil výkaly po svém psu. Přitom obce
je plná psích výkalů
– Někteří řidiči mohou zajíždět ke škole a strážník dělá, že to nevidí. Nebo za kávu jim nedá
pokutu
– Vidím ho/je pravidelně hlídkovat, dělají pochůzky, ráno chrání děti jdoucí do školy
– Přítomnost Policie by měla být více zřetelná
– Policista kontroluje, kdo kde a jak dlouho parkuje. Hlavně u rybníka a u školy. Buzeruje lidi
kvůli 5minutám, ale když pak kolem školy projede auto rychlostí, kterou bych spíše toleroval
na dálnici, tak se raději otočí zády a dělá, že nic
nevidí
– Na zastávce bus Opálová – grafiti každou

37

9

8

35

15

33

9
9

chvíli a nejen tam. Průjezd většiny aut na hlavní
ulici v obci velkou rychlostí
– Opakovaně přehlíží přestupky v pěší zóně – na
upozornění nereagují
– Neplní povinnosti městského strážníka
– Policista není ve Slivenci příliš k vidění. Kromě
bezdůvodných napadání spoluobčanů, ohledně
parkování, jsem s ním nepřišla do styku
– Cením si přítomnosti zaměstnanců MP v blízkosti školy. Jako naprosto nedostatečný hodnotím přístup vůči nezodpovědným majitelům
psů, jejichž psi silně znečišťují obec
– Domnívám se, že přítomnost MP je téměř zbytečná. Nemluvě o tom, že strážník je v důchodovém věku a nevím, jaký má vlastně výcvik
– Mám pocit, že se pan strážník zaměřuje pouze
na centrum a okrajové části Slivence zůstávají
bez kontroly
– Přesně nemohu říci. Pana strážníka občas ví-

dám pouze na náměstí, když vypisuje pokuty za nepřítomný parkovací terčík, když si člověk odskočí do potravin nebo jde s dítětem
krmit kachny
– Policistu vídáme ráno z autobusu při zajišťování přecházení dětí
přes přechod. Vykonává tuto činnost svědomitě. Celkově ale nemůžeme hodnotit, nemáme přehled o práci policie v naší městské
části, protože o její konkrétní činnosti nic bližšího nevíme ani s ní
nepřicházíme do styku. Nicméně vzhledem k tomu, že u nás není
služebna, tak přítomnost policie v naší MČ není asi příliš výrazná, resp. její přítomnost předpokládáme spíše ad hoc při nějakém
trestném činu než jako průběžně preventivní působení (pravidelně denní/noční pochůzky apod.)
– Striktní pokutování za parkování bez hodin je možná zbytečné
(řešení přestupku domluvou), pokud se nejedná o vozidla, která
tam stojí celý den (strážník tam projede několikrát denně), ale
vymáhání porušování zákazu vjezdu před školou je pochopitelné
■ K otázce 2. Co by mělo být hlavním úkolem MP ve Slivenci
a v Holyni?
– Samozřejmě prevence, ale hned na druhém místě represe
– Především prevence před pácháním přestupků
– Prevence a ochrana by měly výrazně dominovat nad represí
– Aby prevence měla skutečně smysl, musel by být výskyt zaměstnanců MP v naší MČ vyšší. Bohužel je třeba volit i represní metody
(např. pokutování za nesbírání exkrementů
– Děti na přechodu může (jak je jinde normální) převádět ráno pan
školník. Nebo jiný pracovník školy. Na to není potřeba MP a jiný
důvod její přítomnosti několik hodin denně nevidím.
– Především samozřejmě prevence a ochrana, ale represe by měla
být uplatněna rovněž při závažných a opakovaných přestupcích.
Například naprosto arogantní jízda v protisměru v jednosměrné
komunikaci Višňovka
– Čas od času by mohl řešit dopravní přestupky – rychlost a parkování. Není třeba hned dávat pokuty, v prvních fázích lze řešit
domluvou.
– Kontrola rychlosti projíždějících aut
– V současné době by mělo být hlavním úkolem MP získat kvalifikované a vzdělané pracovníky na pozici strážníka. Současná úroveň M strážníků je děsivá a těžko si mohou získat respekt
■ K otázce 3. Jaké konkrétní úkoly by měla MP ve Slivenci
a v Holyni plnit?
– MP přehlíží špatné parkování v obytných zónách (ve věci vůbec
nekoná – např. ul. Frančíkova firma Zemek autoservis. Prosíme
o nápravu)
– Kontrola spoluobčanů při venčení psů
– Kontrola pískařů a jejich úklid
– Kontrola domů, kde se topí odpadem nebo jinak nevhodně (hlášení na odbor ŽP)
– Pokutovat majitele psů, kteří pobíhají volně po silnicích a znečišťují veřejné prostory. Hlavně se to týká lidí ze sídliště Barrandov.
– Na rychlost aut máme 3 radary, ale pokud nebudou propojeny na
pokuty, nic se nezmění. Alespoň ty, co ukazují čísla rychle jedoucích
vozů – mají větší účinnost
– Pálení odpadů
– Dohled nad čistotou obce a pomoc při péči o životní prostředí
– Důrazné zakročení vůči majitelům psů, kteří nerespektují své
povinnosti
– Myslím, že MP by (když je již ráno přítomna) na přechodu měla
maminkám s parkováním pomáhat a ne rozdávat nesmyslné pokuty
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– Občasné měření rychlosti by bylo velice prospěšné,
protože většina řidičů překračuje maximální povolenou rychlost 40km/hod, která je v obci stanovena. Domnívám se, že takto stanovená maximální rychlost je
zcela důvodná.
– Kontrola úklidu psích exkrementů
– Měla by plnit všechny činnosti, které má policie
obecně na starost, s primárním cílem zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku, včetně preventivního
působení (pochůzky)
– Nevím, zda je to úkol primárně pro MP, ale (ne)dodržování rychlosti na průtažních komunikacích ve Slivenci je tristní. Zejména ulice Ke Smíchovu, která ve své
přímé části svádí k rychlé jízdě. Velmi často zde vozidla
předjíždějí (!!!) objektivně vysokou rychlostí. Za poměrně čilého pěšího provozu na chodnících, vč. dětí chodících do/ze školy. Ač jako profesionální řidič nejsem
příznivcem úsekových měření, zde by stálo za úvahu
■ K otázce 4. Uvítali byste přítomnost strážníků
i večer a v noci?
– Opilí lidé co dělají před hospodami za kravál
– Ano, myslím si, že i v noci je důležitá kontrola, není
to nejdůležitější, ale je potřeba
– Důležité jsou hodiny dopravních špiček
– Večer asi ano. Myslím, že projevy vandalismu jsou
hlavně výsledkem „opilecké pýchy“ a přes den si to nikdo netroufne. To spíš při cestě z hospody.
– V noci pálení odpadů
– A co by asi ten strážník, který je v důchodovém věku,
asi tady v noci zmohl? (strážník není v důchodovém věku
,pozn. red.)
– Přítomnost strážníka je stejně důležitá ve dne i v noci
– Nepravidelně. Někdy večer, jindy ráno, v poledne…
Tím podle mne získá nejlepší přehled, co a kdy se ve
Slivenci děje
■ K otázce 5. V současné době funguje ve Slivenci
a v Holyni jeden strážník. Mělo by jich být více?
– S rozrůstajícím počtem nových občanů by úměrně
měla růst i ochrana naší obce
– Policisté v automobilu k noční kontrole obce
– Samotný strážník by musel řešit veškeré kolizní situace
přivoláním státní policie a to může trvat velmi dlouho
– Měl by to být strážník, ne chodec
– Ale kdo to zaplatí
– Pan strážník pokutuje jen lidi, které nezná osobně
a ignoruje své známé
– V policejním státě jsem již žila, tak si nepřeji to zažít znova
– Těžko říci. Pokud má auto nebo kolo, pak asi stačí jeden. Je třeba mít však vyřešenou zástupnost v případě
nemoci či pracovní neschopnosti
■ K otázce 6. Měla by být ve Slivenci regulérní služebna MP (v současné době sem strážník dojíždí
z Barrandova, zde je pouze malá místnost, která
ale není regulérní služebnou)?
– Určitě by peníze z obecní pokladny měly být vynaloženy na moderní služebnu pro směnný provoz strážníků
– Na velikosti služebny nezáleží
– Obec Slivenec (Holyně) si to vzhledem ke své ve-



likosti a povaze určitě zaslouží. Chystá se připojení
tramvají a to s sebou může přinést problémy se zvýšením kriminality
– Myslím si, že naše obec se neustále rozšiřuje a vlastní služebna by byla vhodná
– Kdo to zaplatí? Snad by na to časem vybrali na pokutách, když budou důslední!
– Jestli se budou stále přehlížet zákony, tak je tady
strážník i služebna zbytečná
– Policie by – po mém soudu – měla být přítomna přímo v místě, kde má působit a měla by tam mít i důstojné zázemí
– Slivenec se již natolik rozrostl, že služebna MP s patřičným počtem strážníků je naprosto nutností
– V nejnutnějších případech Barrandov není tak daleko. Lze se tam dopravit MHD za pár minut
– Služebna nemusí být moderní, ale funkční
■ PŘIPOMÍNKY:
– Pro zabezpečení požadavků občanů je třeba pro MP
vytvořit podmínky
– Proč se nedávají pokuty před hospodou U Bůčka,
auta parkují na chodníku, na trávě a nedá se tu projít.
Policie to přehlíží. To samé je u školy. Stále tam jezdí
auta a nerespektují zákaz.
– Dále někteří parkují v ulici K Cikánce hned na kraji,
tam, kde je přechod. Není tam přes zaparkovaná auta
vidět do silnice.
– Slivenec již není „malá vesnice“, takže jako městská
část by měla mít moderní novou služebnu, jelikož Policie ČR z Barrandova je zahlcena Barrandovem, jejich
služební místnost má charakter 80-tých let
– Dříve vedlejší klidná ulice „Ke Stadionu“ je nyní
takřka hlavní ulicí. Jezdí zde větší množství aut nepřiměřenou rychlostí ve dne v noci. Není zde bezpečno
pro děti a chodce. Vzhledem k bezpečnosti občanů
bylo žádáno o označení jednosměrné ulice a snížení
rychlosti zde. (asi je míněna ul. U Sportoviště, pozn. red.)
– Měl by se řešit stále narůstající průjezd Holyní mezi sídlištěm a ulicí K Barrandovu. Pokud se jen trochu
zmírní průjezd ulicí K Barrandovu, začnou se dělat
kolony i přes Holyň. Chodci potom skoro nemůžou
používat tuto komunikaci.
– Částečně by mohli suplovat funkci PČR, která je bezzubá a moc nefunguje (v dohledu na zločinnost a dopravu)
– Pro zlepšení životního prostředí hlídání pálení odpadů – děje se to v noci
– Pan strážník potřebuje proškolit, vůbec nepokutuje
parkování v pěší zóně
– Poděkování za zajímavé a důležité téma
– Strážník by měl vstřícně komunikovat s občany, znát
situaci a lidi. Vědět, kde je jaké nebezpečí a co občané
potřebují ve věci bezpečnosti
– Moc bych si přála, aby majitelé psů sbírali po psech
exkrementy. Slivenec je plný výkalů psů, a ačkoli pracovníci MČ Slivenec dělají vše pro úklid, situace je
neúnosná. Je možné postupovat jinou cestou, než je
posílení pokutování? Sáčky na exkrementy bývají vždy
doplněné. Toto se týká pouze majitelů psů. Osobně
toto téma považuji za velký místní problém, týká se
všech sliveneckých částí. Děkuji za jakékoli kroky ve-

Slivenecký mramor 2 l 2019

doucí k řešení tohoto problému
– Domnívám se, že místo strážníka a služebny by se
měla urychleně řešit pošta!, kterou občané rozhodně –
ať již staří nebo zaměstnaní, potřebují ke svému životu
nepostradatelně.
– Sestavte prosím dotazník o poště
– Jsem velice potěšen touto iniciativou – současný stav
je naprosto nevyhovující a je třeba jej urychleně řešit.
– Chtěl bych upozornit na soustavné porušování dopravních předpisů v horní části ulice Višňovka. Denně
tudy projíždějí i desítky řidičů, kteří jednosměrný provoz naprosto ignorují. Vytváří tak kolizní situaci s vozidly, jedoucími od hřbitova a to zejména v horní části
ulice, kde je komunikace nepřehledná. Řidiči naprosto
nepochybně počítají s tím, že je tu nikdo kontrolovat
nebude. Denně tudy projíždím (mnohdy opakovaně)
a ještě jsem tu stávajícího pana strážníka neviděl. Je zajímavé, že jeho předchůdce si každý den čas na projití
Višňovky našel. Nekázeň řidičů nejen ohrožuje ostatní řidiče, ale i chodce, dospělé i děti, kteří tudy hojně
procházejí. Děkuji za možnost se k této problematice
vyjádřit a doufám, že moje připomínky budou užitečné
– Když pan strážník tolik dbá na dodržování parkování
na náměstí, byl bych rád, kdyby byl stejně pečlivý i na
ostatních místech. Konkrétně mám na mysli ulici U Svahu – část za značkou „Obytná zóna.“ V OZ je dovoleno
stát jen na vyznačených parkovištích. V této části ulice
je však zvykem stát všude – na chodníku, před popelnicemi, v křižovatce. Dále mi vadí, že díky stojícím autům
v křižovatce nejsou vidět protijedoucí auta. Navíc mne
nebaví prodírat se s autem mezi ostatními s chirurgickou
přesností, když tam vlastně nemají co dělat
- Přivítali bychom nějaké bližší informace ke stavu kriminality v naší MČ, např. v Mramoru, alespoň v nějaké
půlroční či roční periodicitě, v podobě přehledu trestních
činů za konkrétní období (zejména k majetkové trestné činnosti, ale i jiným druhům kriminality), s nějakým
srovnáním, zda v té které oblasti kriminality dochází
k poklesu či nárůstu případů. Zároveň kolik trestných
činů se podařilo objasnit a kolik zůstalo neobjasněno.
Teprve na základě nějakých konkrétních dat lze ohodnotit práci a fungování policie v naší obci, ať z hlediska
prevence či vlastního objasňování trestních činů
– Zajistit bezpečný pohyb po vedlejších komunikacích,
zejména v ulici Granátová. Úzký průjezd se zde ještě
zmenšuje umístěním velkých kamenů podél plotu
mezi domy č. p. 5 a 9
– Mám pocit, že strážník umí akorát dávat pokuty
u rybníčka, kde číhá na parkující bez hodin
- Přechod u školy by se mohl řešit semaforem na tlačítko. Fungoval by jenom v čase, kdy je největší pohyb
školáků na komunikaci před školou. Mohl by fungovat
paralelně pro oba přechody. M strážník obsáhne stejně
jenom jeden přechod. Mimochodem, to je jediná doba,
kdy je možné M strážníka ve Slivenci na ulici zahlédnout.
Vážení občané, děkujeme za účast v anketě a za
podněty, kterými se budeme pečlivě zabývat.
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Úspěšné kontejnery na kovový odpad
V listopadu loňského školního roku se třída 3. A (letos 4. A) podílela,
spolu se zástupci obce (pí. Valtrovou) a školního Ekotýmu (pí. Střelcovou), na projektu rozmístění nádob na kovový odpad ve Slivenci. Nádoby pak byly skutečně umístěny na čtyři stanoviště podle návrhů dětí.
V letošním školním roce jsme pátrali, zda jsou kontejnery využívány
a potěšilo nás, že ano. Od Pražských služeb, a. s., jsme získali informace
o zaplnění kontejnerů v ulicích: U Sportoviště - zaplnění 80 %, K Ci-

kánce - zaplnění téměř 100 %, U Vápenice - zaplnění 80 %, Mramorová zaplnění 60 % po svozu odpadu. Je dobře, že práce dětí nebyla zbytečná
a kontejnery na kovový odpad našly ve Slivenci své uplatnění. I když
víme, že nejlepší odpad je žádný odpad, ne vždy to jde. Proto, v souvislosti s tříděním odpadu, nabízí obecní úřad pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve Slivenci zdarma sadu tašek na třídění odpadu ze skla, papíru,
plastu a nápojové kartony (k vyzvednutí u pí. Valtrové).  P. Chlumská

Úspěch žáků v soutěži Filmová fantazie
Žáci 2. stupně naší ZŠ se pod vedením pana učitele Šandora zúčastnili
9. ročníku výtvarné soutěže Filmová fantazie. Soutěž byla pro žáky základních škol Prahy 5 ve spolupráci s Městskou částí Praha 5.
Soutěžící měli za úkol nakreslit scénu z libovolného westernu ať už
skutečného, nebo vymyšleného.
Na krásném druhém místě se ve II. kategorii hlasování veřejnosti na
internetu umístila Dominika Michaela Schulová ze 6. třídy. Poděkování
patří nejen umístěným, ale i všem našim zúčastněným žákům.
www.filmovafantazie.cz 
Martina Nezbedová, Martin Šandor

Klub zábavné logiky a deskových her
Už druhým školním rokem probíhá na ZŠ a MŠ Slivenec klub zábavné
logiky a deskových her. Jeho cílem je navrhování, konstruování, programování a ovládání robotů ze stavebnic LEGO MINDSORMS. Zábavnou
formou motivuje žáky k přemýšlení při řešení problému, modelování
konstrukcí, testování a ověřování správnosti řešení. Při týmové práci

dochází k rozvoji komunikačních dovedností, předávání zkušeností,
získání vědomostí o senzorech, motorice a programovatelných jednotkách, vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.
Klub je pro žáky zcela zdarma, neboť je financován z projektu OP VVV,
Slivenecké šablony. 
M. Šandor – lektor klubu

Lyžařský výcvik Strážné 2019
V letošním roce jsme lyžařský výcvik naplánovali na 6. 1.–11. 1. 2019.
Ubytování bylo zajištěno na chatě BARABA, v těsné blízkosti sjezdovky
a vleku, opět tedy ve Strážném, stejně jako loni.
Letos jsme jeli v počtu pouze 12 žáků, přesto jsme si užili plnými doušky vše, co krásné české hory nabízely.
Hned po příjezdu jsme byli poučeni o bezpečném chování na horách
a procvičovali jsme základní lyžařské dovednosti, jako například pády,
techniku hranění, jak brzdit, jak vstávat, na co si dát pozor a podobně.
Prozkoumali jsme okolí a děti zase jednou poznávaly, co je to pořádný
kopec sněhu, jak se do něho skáče či jak bolí zásah sněhovou koulí.
Ve středu jsme se odpoledne vydali na výlet do Vrchlabí. Prohlédli jsme
si město a něco nakoupili. Cesta zpět byla trochu dramatičtější, jelikož
jel jen malý mikrobus, do kterého jsme se jako skupina nevešli. Nakonec dopadlo vše dobře a přijel pro nás VIP autobus, který nás odvezl
nahoru zadarmo…
Počasí bylo jako v pohádce, především poslední den krásně svítilo slunce. Jednou jsme šli na večerní lyžování, které si děti moc užily.

Začátečníky jsme měli tentokrát 4. Zvládli to skvěle a kurz zakončili
pěkným smýkaným obloukem. Ostatní žáci se zdokonalovali v carvingovém oblouku, což se nám pod naším dozorem také podařilo zlepšit.
V pátek jsme pak všichni přivítali rodiče u autobusu ve Slivenci.
V chatě Baraba se nám líbilo jako každý rok, je už skoro jisté, kam se
vydáme i příště.
Michal Mládek – vedoucí LVK

Straka v říši Entropie
V pátek 8. 2. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili divadelního představení pod
názvem „Straka v říši Entropie“. Děti měly možnost zhlédnout poetickou
grotesku v rámci bezplatného edukačního projektu „Divadlo školám“.
Bajky, které byly ve verších a v nichž zvířata zkoumala záhady existence a fungování světa, byly propojeny rodinnými vztahy, přátelstvím, ale

i nepěkným chováním predátorů. Zábavné představení, doplněné skvělými výkony herců, bylo zakončeno společným workshopem, kde žáci
diskutovali a rozebírali chování a jednotlivé charakteristiky zvířat. Žáci si
odnesli opravdu spoustu zajímavých a nových informací. V budoucnu se
opět rádi zúčastníme takového přestavení. Z. Atexinger a L. Matulová
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Školní družina
V pátek 4. ledna jsme v rámci akce „Trocha historie nikoho nezabije“
navštívili slivenecký kostel s vystaveným betlémem. Během prohlídky
získaly děti informace o tradicích betlémů a svátku Tří králů, o historii
samotného kostela i Slivence i o sv. Anežce a Křižovnících, kteří jsou
s historií Slivence úzce spjatí.
V úterý 29. ledna měly děti možnost zapojit se do tradičních celodružinových masopustních dílniček a vyrobit si svou vlastní masku.
I během ledna mohli zájemci se školní družinou navštívit filmová představení v kině Radotín.
Začátek února nám konečně také i ve Slivenci nadělil trochu sněhu. Tuto nadílku jsme samozřejmě náležitě využili. Děti vyzkoušely tradiční
zimní radovánky – stavění sněhuláků i koulování, ale mohly si zahrát
i eskymáckou honičku. A samozřejmě nechybělo ježdění na všem možném.
Od poloviny února jsme také začali znovu navštěvovat místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice Irena Krejčová připravila krásné povídání a čtení. V návštěvách knihovny se postupně vystřídají všechna
oddělení.
I v novém kalendářním roce pokračujeme v rámci programu „Mezi ná-

mi“ v pravidelných návštěvách domova seniorů. V lednu jsme společně
vytvářeli tabla s našimi plány, sny a přáními. V únoru jsme si pak připomněli masopust a modelovali masopustní koláče. Je úžasné sledovat,
jak děti tyto návštěvy berou velmi zodpovědně, za což jim patří velký
dík. 
Petra Siganová

Mateřská škola
Po Vánocích jsme si s dětmi ze všech tříd mateřské školy mohli užít
každoroční návštěvu kostela, kde na nás čekala paní Siganová. Seznámila nás s tradicí Tří králů, povyprávěla o Ježíškovi a historii kostela.
Děti si za doprovodu varhan zazpívaly vánoční koledy a prohlédly si
vystavený betlém. V povánočním čase děti z jednotlivých tříd zahrály
svým kamarádům z ostatních tříd vánoční představení, které si před
Vánocemi přichystaly pro rodiče. Děti i učitelky ocenily výkony „herců“
zaslouženým potleskem. Starší děti z Krokodýlů a Klokánků předvedly
svá vystoupení také v domově seniorů. Vánoční období jsme ve školce
ukončili návštěvou Tří králů, kteří přišli i letos zazpívat dětem do naší
MŠ.
Sněhovou nadílku, která byla letos konečně štědřejší než v minulých
letech, si děti užívaly s velkou radostí. Na zahradě vyrostli sněhuláci
a z kopce se klouzalo každý den. Pravidelně s dětmi využíváme tělocvičnu, kde si děti zlepšují hrubou motoriku a koordinaci pohybů.
Krokodýlci se v rámci svého tématu „Co ukrývá kniha“ vydali do naší
knihovny, kde jim paní Krejčová vyprávěla o knihách a pohádkách.
Únor jsme zahájili karnevalovým veselím. Mateřská škola se opět na
jeden den proměnila v kouzelnou pohádkovou říši, kde se děti mohou
stát piráty, vílami, princeznami, zvířaty, pralidmi, superhrdiny, indiány
a dalšími bytostmi podle své libosti. Rejdilo se, soutěžilo, tančilo a veselilo. Všichni jsme si tento veselý den náramně užili.
Do mateřské školy jsme si pozvali paní Markovou z Červeného kříže
s programem Plyšákova nemocnice. Děti se při něm hravou formou
seznámily se základy první pomoci, starší děti si zopakovaly znalosti
z minulého roku a dozvěděly se také něco nového.

Březen je měsícem knihy. Ve školce dětem čteme každý den po obědě pohádky a dětské knížky. I letos se zapojíme do čtenářské akce Noc
s Andersenem. Nejstarší děti budou ve školce nocovat ve čtvrtek 28. 3.
Na odpoledne a večer bude připraven tematický program. Těšíme se na
hojnou účast.
Jaro ve školce přivítáme společnou odpolední akcí rodičů s dětmi –
vynášením Morany. Děti ve školce společně vyrobí a ozdobí Moranu,
kterou odpoledne společně poneseme Slivencem za zpěvu jarních písniček. Po cestě nás čeká plnění zajímavých úkolů. Tímto vás na akci
srdečně zveme. Potkáme se ve čtvrtek 4. 4. v 16:15 na nádvoří školy,
odkud společně vyjdeme vstříc jaru!

Šárka Kortusová a Lenka Bohuslavová

Přijímání dětí do nové mateřské školy na Habeši
Čtenáři Sliveneckého mramoru jsou již informováni o tom, že MČ Slivenec chce rozšířit kapacitu MŠ postavením nové MŠ v oblasti tzv. Habeše ve
Slivenci. Počítá se zde s umístěním dětí již od dvou let, kterým bude přizpůsobeno i vybavení těchto nových prostor naší školky. Nová MŠ by se
měla otevřít již od 1. 9. 2019. Květnový zápis pro předškolní vzdělávání (16. 5. 2019 se odevzdávají vyplněné přihlášky – viz https://www.skolaslivenec.cz/materska-skola/zapis-do-materske-skoly) se bude týkat i těchto nových prostor pro nejmladší děti.
Ivana Rosová
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SLIVENECKÁ PLESOVÁ SEZONA

Dětský ples na sále U Bůčka
V neděli 27. ledna 2019 se v sále restaurace U Bůčka uskutečnil Dětský ples.
Celou akci zaštítila Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec
a realizace se ujali slivenečtí rodiče. Plán nezatěžovat obecní rozpočet žádostí
o grant a získat prostředky jen od sponzorů nakonec zdárně vyšel. Všem sponzorům patří velké poděkování, zejména spol. ENPRAG, s. r. o. Velké díky patří
také autorce ilustrovaného plakátu, Báře Křivské.
Po úvodním slově starostky RNDr. Jany Plamínkové ples zahájila divadélka
z Klubu Švestka - Karkulka a Meluzína, pod vedením Veroniky Borovkové. Děti
předvedly vystoupení stínohry a pobavily přítomné několika vtípky. Po nich
následovalo předtančení slivenecké přípravky Klubu sportovního tance Silueta Praha, o. p. s. pod vedením ředitelky klubu, Mgr. et Bc. Vladimíry Šimáčkové
a trenéra Michala Mládka. Michal Mládek s partnerkou Lenkou Škodovou zatančili waltz světové úrovně.
A pak přišlo to, na co se všichni těšili. V sále se zešeřilo, muzikanti se nadechli, kapela spustila. Děti se okamžitě chytly, parket byl hned od začátku plný.
Deset skvělých hudebníků z kapely KMČ vtáhlo na parket kromě dětí i rodiče
a všichni si užili známé hity. Taneční odpoledne se obohatilo několika soutěžemi a na závěr, pro ty nejvytrvalejší, byla připravena diskotéka.
Za celé odpoledne se nikdo nezranil, neztratil. Dětem zůstaly placky na oblečení s logem dětského plesu a hezké vzpomínky. A napřesrok snad znovu. 

JŠ, LR, IN

Ples k výročí 95 let klubu AFK Slivenec
Je tomu již kulatých 95 let, kdy sportovní nadšenci položili základy fotbalového klubu ve Slivenci. Za bezmála sto let pamatuje klub mnohé a to na
hřišti i mimo něj. Například utkání s týmem Slavie Praha v roce 1938, v sestavě s Pepi Bicanem, Pláničkou a dalšími hvězdami své doby. Nebo utkání
s výběrem internacionálů v roce 1946, v sestavě s Pučem, Němcem a dalšími.
V roce 1947 sehrál Slivenec svůj první mezistátní zápas, proti týmu Vídně.
Největší divácký zájem byl o naše zápasy v roce 1951, v Hořovicích přišlo na
zápas 3000 diváků, v Berouně dokonce 6000 fandů fotbalu a v našem dresu
mohli sledovat například i L. Šimáčka, který za sezónu stihnul soupeřům
nastřílet úctyhodných 47 gólů. O dvacet let později předával slavný fotbalista Masopust ocenění našim žákům za vítězství v celorepublikovém turnaji.
Prostě je na co vzpomínat, a to i mimo hřiště. Pověstné jsou klubem pořádané karnevaly, plesy, tomboly, dokonce i divadelní představení nebo dobrovolné brigády na hřišti i pro obec. A právě navázat na minulost a obnovit
tradice bylo inspirací k uspořádání únorového plesu.
PLES 2019
Jak již bylo zmíněno, pořádání plesů fotbalovým oddílem není rozhodně
nic nového, vždyť první ples pořádal náš oddíl již v únoru roku 1925 a právě
v únoru letošního roku jsme na plesovou tradici opět navázali. Tentokrát

byl ples věnován výročí 95 let od založení fotbalového oddílu
ve Slivenci a kde jinde by se mohl ples konat, než v sále hostince U Bůčka
(dříve U Žilinů). Na hosty čekal hned u vstupu welcome drink a přivítání od
organizátorů. Celým večerem provázel moderátor rádia Impuls Adam Kuřica, jen na úvodní proslov od něj převzal mikrofon předseda klubu pan Karel
Bachroň. Následně už k poslechu a k tanci hrála živá hudba v podání skupiny Šarm. První tanec večera patřil samozřejmě předsedovi s manželkou, následně se již přidali i ostatní. Během večera došlo i na dovednostní soutěže,
například střelba na branku nebo žonglování s netradičními míči. Dražily se
i podepsané dresy třech pražských „S“, tedy Slavie, Sparty a Slivence. Chybět
nesměla ani bohatá tombola o hodnotné ceny, např. víkendový pobyt v Krkonoších pro dva nebo televizor s metrovou uhlopříčkou. I zde šlo o inspiraci
z historie klubu, vždyť první tombola s televizorem, jako hlavní cenou, byla
pořádána již v roce 1957! Tentokrát bylo v tombole celkem přes 150 cen,
takže nakonec vyhrál snad každý a odnesl si z plesu nejen pěkné vzpomínky, ale i zajímavou cenu. Celý večer se moc povedl a není pochyb, že za rok
budeme v plesové tradici pokračovat. Velké poděkování patří organizačnímu
týmu a stejně tak všem, kteří do tomboly věnovali ceny (např. společnosti
BIOSPORT, OMAP, Naty’s Coffee, hostinec U Bůčka, Slavík pneuservis,
Starec stavební činnost a mnozí další). Všem srdečně děkujeme.  -Jerry-

2. KVĚTINKOVÝ PLES
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SLIVENEC
SÁL HOSTINCE U BŮČKA
(V OBJEKTU U ŽILINŮ)

SOBOTA 27. 4. 2019 od 20:00
doprovodný program,
slosovatelné vstupenky v ceně 150,– Kč
k prodeji na ÚMČ od 1. dubna
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Neobyčejný příběh paní Laštovičkové ze sliveneckého SeniorCentra
Před loňskými Vánocemi bylo naše SeneCura SeniorCentrum Slivenec
pozváno do zábavného rozhlasového pořadu Tobogan, který moderuje
známý rozhlasový moderátor Aleš Cibulka a je vysílán každou sobotu
dopoledne na Českém rozhlasu Dvojka. Naše SeniorCentrum dostalo
příležitost účastnit se živého vysílání v návaznosti na velkolepou akci
Českého rozhlasu, která nese název Ježíškova vnoučata. Akce spočívala
ve splnění přání a tužeb nás seniorů. Co jsme si to vlastně přáli? Potkat
známé herce, baviče, které nás provází celým životem a jsou součástí našich příběhů. Tématem pořadu bylo: stáří, vzpomínky z dětství a život.
Osm našich klientů v čele s ředitelem našeho domova, Mgr. Lukášem
Stárkem, Ph.D., vyrazilo dne 15. prosince do centra Prahy, přímo do
největšího studia Českého rozhlasu na Vinohradské třídě.
S potěšením jsme vnímali, jak pořad pod vedením pana Cibulky srší
vtipem a elegancí, nejen samotného moderátora, ale i herců, kteří se
Toboganu účastnili. Byli to známí umělci - pan Donutil, pan Laufer, pan
Přeučil a odbornice na gerontologii, paní docentka Iva Holmerová. I já
jsem se natáčení účastnila. Všichni se snažili dobře vypadat a zvolili
elegantní a příhodné ošacení. Já jsem si vzala slušivý tmavomodrý prošívaný baret, který je originálním dílem známé modistky paní Dalecké
z pražských Vinohrad, která vynikala v 60. letech 20. století.
Pořad se velmi vydařil, obdivovali jsme herce, jak vtipně vedou dialogy
na téma věku, seniorů a mládí, či dětství. Příhodné byly i písně pana
Laufera, který svým chraplavým hlasem a libými tóny zaujal nejednu
ženu v publiku.
Mohlo by se zdát, že to byl krásný den, ale tento příběh má pokračování… Po skončení pořadu jsme měli možnost fotit se s účastníky pořadu

a dostali jsme dárky – mj. stolní kalendář od pana Cibulky s osobním
věnováním. Tyto zážitky hodnotím jako vyvrcholení celé akce. Následně jsme se pomalu začali rozcházet. Vyzvednout kabáty v šatně a rozhlédnout se, zda jsme ve stejném počtu, jako když jsme přijeli.
Po příjezdu do našeho SeniorCentra Slivenec jsem referovala dalším
klientům všechny momenty a krásné zážitky. Stejně tak i mé rodině,
která měla spoustu otázek. V jednom z okamžiků jsem si uvědomila, že
jsem se do domova vrátila plna zážitků, ale bez mého cenného baretu.
Bylo to nemilé zjištění nejen pro mě, ale i pro mou dceru. Představovala jsem si, že baret leží někde v šatně na zemi nebo si jej odnesl někdo
jiný. Byla jsem z toho nešťastná. Vybavil se mi okamžik, kdy jsem baret
koupila u zmíněné slavné modistky, kam docházely slavné herečky a
další dámy z nejvyšších vládních míst. Jak praví staré přísloví: „Člověk
míní, pánbůh mění“. S baretem jsem se rozloučila, ale vzpomínky na
něj a na návštěvy u paní Dalecké jsou uchovány, stejně jako na nezapomenutelný den v Rozhlase.
Myslíte, že je již konec mého příběhu? Jsem ráda, že není. Jednoho rána
jsem dostala svůj baret zpět. Trochu to trvalo, než baret nalezl cestu
zpět ke mně, jelikož v Rozhlase byly desítky seniorů z různých domovů
SeneCura. Několik dní se prý pátralo, komu by mohl zapomenutý baret patřit, a do jakého SeniorCentra ho poslat. Hodní lidé ještě existují!
Baret mám u sebe a každý týden, když otáčím list v kalendáři od pana
Cibulky, si na vše vzpomenu a mám úsměv na tváři.
Mgr. Milena Laštovičková, klientka SeneCura SeniorCentra Slivenec
Záznam živého vysílání si můžete poslechnout v archivu pořadu Tobogan z 15.12.2018 na stránkách www.dvojka.rozhlas.cz

Zájezdy pro slivenecké seniory na rok 2019
ÚMČ Praha-Slivenec ve spolupráci s ÚMČ Praha-Lochkov zajistil u
CK ARCES jednodenní zájezdy pro seniory na rok 2019 )
■ 9. 5. 2019 – Hradec Králové (Petrof), Karlova Koruna a Poděbrady
Hradec Králové - exkurze ve světoznámém závodu na výrobu pian a klavírů Petrof, město a čas na oběd
Karlova Koruna - barokní zámek a zahrada
Poděbrady - procházka lázeňským městem
Cena: 750,– Kč
■ 6. 6. 2019 – Kladruby (klášter), Stříbro, Bezdružice, Konstantinovy Lázně
Kladruby - návštěva kláštera a prohlídka „muzea opevnění“ (dvou řopíků opevnění prvorepublikového Československa)
Stříbro - čas na oběd a procházka po historickém centru města
Bezdružice - prohlídka zámku s ojedinělou expozicí vycpaných zvířat
Konstantinovy Lázně - procházka po lázeňské části města
Cena: 720,– Kč
■ 19. 9. 2019 – Štěchovice, Postupice (Krišnův dvůr), Český

Šternberk
Štěchovice - exkurze ve vodní elektrárně
Postupice - Krišnův dvůr - návštěva usedlosti zaměřené na indickou kulturu (oběd ve formě vegetariánské stravy, komentovaná prohlídka hospodářského dvora, hudební a taneční vystoupení)
Český Šternberk - prohlídka hradu
Cena : 640,– Kč
■ 10. 10. 2019 – Frýdlant, Hejnice
Frýdlant – návštěva valdštejnského zámku, čas na oběd, procházka po městě
Hejnice - prohlídka významné baziliky v poutním místě
Cena: 740,– Kč
Cena je uvedena vždy za osobu a obsahuje dopravní služby, návštěvu
avizovaných objektů, průvodcovské služby a v jednom případě „exotický“ oběd. Cena pro seniory z MČ Praha - Slivenec je 300,– Kč za zájezd!!! Přihlášky a platby za zájezdy přijímá pí Růžičková na ÚMČ
Praha-Slivenec v úředních hodinách.
Přihláška = Platba!
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Winternitzovu vilu navštívili senioři ze Slivence
Měli jsme domluvenou komentovanou prohlídku. Vila byla postavena v roce 1931 rodinou pražského právníka JUDr. Josefa Winternitze podle návrhu
architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty. Prošli jsme vilu od sklepů až po
vrchní podlaží. Vnitřní prostory jsou členěné – tzv. raumplan, s výhledy na
centrum Prahy. Tragický osud rodiny poznamenal i historii vily. V současné době je dům opraven a v obytné hale se konají kulturní akce. Za návštěvu opravdu stojí. Více na www.loosovavila.cz

Irena Krejčová

Senioři ze Slivence a Holyně v USA - Od severu k jihu po východě
V pondělí 4. února 2019 jsme měli možnost si v KC Na Půdě poslechnout si přednášku příjemné mladé dámy Lucie Kozárové o její nedávné tří měsíční cestě východní částí Spojených států amerických.
Dobrodružná sólo cestovatelka se s nadšením podělila o své zážitky z putování podzimním listím
zbarvenými parky u hranic s Kanadou, hlučnými velkoměsty východního pobřeží až po nejjižnější bod kontinentálních USA na Key West. Celé vyprávění bylo obohaceno množstvím jedinečných
fotografií a video záběrů, které Lucie během svého pobytu za „Velkou louží“ pořídila. Přednášející
nám na závěr prozradila, že se v současné době chystá na další výpravu tentokrát křížem krážem po
Vietnamu. Budeme se tedy v budoucnu těšit na její další vyprávění. 
Kozárová Eva


Beseda s Otou Karsem
– autorem knihy „Jmenuju se Tomáš”
Řadu
cestovatelských
besed
organizovaných
veřejnou
knihovnou Slivenec
vystřídala
zajímavá
beseda
se spisovatelem
Otou
Karsem.
Ota Kars je autorem
několika
básnických sbírek, ale do širšího
povědomí vstoupil svojí knihou o populárním dětském herci Tomáši Holém
- Jmenuju se Tomáš. Jedná se o první skutečný
životopis s ověřenými základními životopisnými
a rodinnými fakty, za kterou autor obdržel několik cen v čele s Magnesií Literou - cenou čtenářů
2018. Beseda se tedy zejména dotýkala života tohoto oblíbeného herce, byly zodpovězeny i konkrétní a velmi osobní otázky, neboť autor byl blízkým přítelem nejen Tomáše, ale celé jeho rodiny.
Autor nyní vydává novou knihu Spratci a poodhalil nám zákulisí současného vydávání knih, se
všemi problémy i úskalími. Nicméně nová kniha
je na dobré cestě a začátkem měsíce dubna bude
vydána nakladatelství Mladá fronta.

Veronika Borovková

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci březnu a dubnu
oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

BŘEZEN
pan Antonín Pinkas
paní Hana Špirková
paní Petronela Šestáková
paní Marie Černá
pan Vladimír Kůstka
paní Eva Podzemská
paní Magdalena Hamerníková
paní Vlasta Mašková
pan Milan Janata
pan Jozef Mišek
paní Eva Vosmíková
pan Antonín Urbanec
paní Irena Andersenová
paní Božena Balíková
paní Edita Nejedlá
pan Václav Čepička

DUBEN
paní Antonie Hnolíková
pan Květoslav Plachý
paní Milena Helclová
pan Jaroslav Vošický
pan Jaroslav Sojka
paní Vlasta Cicvárková
Hodně štěstí, pohody
a hlavně zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad
MČ Praha-Slivenec.
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CESTOPISNÉ BESEDY:

Beseda SEVERNÍ RUSKO s Mgr. Liborem Drahoňovským
Do nového roku jsme vstoupili cestovatelskou přednáškou a besedou o severním Rusku. V dnešní době, kdy zaznamenáváme ohromný zájem o cestování, jsme dostali zajímavou nabídku. Severni Rusko - čím může být tato země zajímavá, co může nabídnout? Právě
tyto otazníky přilákaly i poměrně mnoho návštěvníků a kdo přišel,
určitě se nenudil.
Cestovatel Drahoňovský je též etnograf a díky tomu je zaměřen
a zdůrazněn i zájem o život lidí v této evropské části Ruska, o její
kulturu a historii. Představil nám region v povodí Severní Dviny,

velmi významné (zejména obchodně) řeky z historického hlediska.
Provedl nás po autonomních republikách Karélii a Komu, dále Archangelským a Volgogradským krajem. Je to oblast velmi bohatá na
sakrální architekturu – je zde množství krásných dřevěných kostelů
a monastýrů, je možné vidět autentické vesnice, sice velmi chudé,
ale zachovávající tradice. Na otázku, co ho nejvíce přitahuje do této
země, cestovatel odpověděl: silná spiritualita a nádherné dřevěné
kostelíky. 

Jiřina Haningerová

Bolívie – půl rok mezi Indiány
Cestovatelka Jana Troupová nás v úterý 5. 2. 2019 pozvala do Bolívie – země Latinské Ameriky, divukrásných barev, kostýmů, temperamentních tanců, divokých oslav, častých stávek a fotogenické
přírody. Jako studovaný geograf a vnímavý člověk se snažila pochopit tamní život, každodenní starosti i malé radosti místních lidí.
Slivenecká knihovna zakoupila její knihu: Mezi dvěma kontinenty,

kde nescházejí nejrůznější cestovatelské typy a doporučení, co kde
vidět a zažít, o bezpečnosti a mnoho zajímavostí z místních zvyků
a kuchyně. Paní Jana Troupová je malá „velká“ žena, získala si svým
podáním informací a promítáním fotografií všechny přítomné. Cestuje sama, ve dvojici, s dětmi i ve skupině jako průvodce.

Irena Krejčová

Čtení v knihovně i jinde
Během ledna a února začaly v knihovně opět pravidelné návštěvy školních
dětí s třídními učitelkami. Žákům z 2.B paní učitelky Linhartové jsme četli
z knihy Karolíny Černohousové Kamarádi nad zlato. Jde o krátké povídky,
kde autorka nenásilnou formou zpracovává vztahy mezi dětmi, zdůrazňuje
důležitost kamarádství a nabízí řešení pro předcházení konfliktům.
Aktivní byly také naše mateřské školky pod vedením a ve spolupráci
s učitelkami Korpusovou a Ježkovou. Tyto předškolní děti zaujatě poslouchaly čtení z knihy spisovatelky Březinové Teta to plete a Žáčkovy
Z pohádkové postýlky.
V chladných a zamračených dnech dorazila i družina a děti si mohly příjemně odpočinout při čtení Barmských pohádek. Jak už je v knihovně
zvykem, dostanou též lekci v základech dobrého chování. Paní knihovnice Krejčová vždy využívá tuto příležitost a doplní to, na co třeba ve škole
a rodičům už nezbývá čas. Paní knihovnice Krejčová si také vždy najde čas
i na čtení nemocným seniorům v Senecuře. Snaží se tak těmto, už většinou
pohybem omezeným lidem, zpříjemnit čas. 
Jiřina Haningerová

Knihovní statistiky
▲

Graf znázorňující množství akcí pořádaných knihovnou ve Slivenci v roce
2018 ve srovnání s dalšími veřejnými knihovnami regionu Praha.
Jsou to kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou ve spolupráci
s Úřadem městské části Praha 5 - Slivenec. V grafu jsou zastoupeny profesionální a neprofesionální knihovny. VK Slivenec se řadí mezi neprofesionální knihovny (zelená barva).
Poz. redakce: Jak je vidět, naše knihovna v množství opravdu vyniká. A paní Krejčové i paní Haningerové za to patří obrovský dík!

J
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Co je nového v Klubu Švestka
Švestkový rok se překlopil do druhého pololetí a v našem klubovém hemžení došlo k několika změnám. Pro nezájem jsme zrušili
pondělní ranní lekce jógy. Naopak pro velký zájem o kurz Běhání
s Irenou jsme umožnili čerpat i tyto lekce na permanentky. Dočasně
ukončila vedení lekcí Pilates lektorka Vendula (za skvělé vedení jí
moc děkujeme a přejeme hodně štěstí k nadcházející životní změně).
Naopak jsme znovu/otevřeli pondělní jemnou jógu. Oblíbenou středeční tvořivou dílnu převzala po odcházející Terezce nová lektorka
Magda. Rozšířili jsme nabídku dopoledních divadelních představení
o interaktivní pohádky s Aničkou na motivy Čapkových pohádek.
Tato nabídka je určena pro úplně nejmenší děti a jejich maminky,
po předchozí domluvě také pro slivenecké mateřské školky (kapacita

Dopolední divadélka
v Klubu Švestka
U malých dětí oblíbené divadélko principálky Moniky Pospíšilové zahájilo druhé pololetí svých loutkových představení v pondělí
18. 2. pohádkou „Jak Kašpárek pomohl vodníkovi“. Děti byly moc
spokojené a to ještě na závěr přišlo kontaktní povídání s o broučcích a myšce v podobě loutkových postaviček. 
Jana Bílková

je omezena). Plánujeme také jednorázové akce a naši prezentaci na
velikonočním jarmarku.
Po celé pololetí máme otevřenou naši kancelář, a to vždy ve
čtvrtek mezi 15:00 – 19:00. (Ke Smíchovu č.p. 315)
V kanceláři prodáváme permanentky, vyřizujeme veškeré dotazy týkající se provozu Sliveneckého klubu Švestka, vystavujeme
na vyžádání potvrzení. A to i telefonicky (tel.: +420 739 416 180).
Pro podávání informací o našich kurzech neslouží podatelna
úřadu MČ. 

Realizační tým Klubu Švestka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
NAROZENÝCH V ROCE 2018
Vážení rodiče, pokud se vám v roce 2018 narodilo děťátko, má
trvalý pobyt v MČ Praha-Slivenec a chcete se s ním zúčastnit
slavnostního přivítání na úřadě, tak se prosím, přihlaste na
email ruzickova@praha-slivenec.cz nebo zavolejte na tel.:
251818044. Termín obřadu Vítání občánků je 27. 4. 2019.
Přihlašovat své ratolesti můžete do 10. 4. 2019
Bohdana Růžičková
Těšíme se na vás 
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Březen…do Pecky vlezem
Jaro sice pro Rodinné centrum Pecka neznamená zásadní „programovou“ změnu – jen jsme kroužky překlopili do druhého pololetí –
ale začínají na nás doléhat předzvěsti větších akcí. Samozřejmě je
to již za měsíc velikonoční jarmark, před kterým si vždy toužebně
přejeme, aby nám i vám počasí přálo a při výtvarných dílnách nám
nemrzly prsty a netuhlo lepidlo. Zároveň již přemýšlíme nad letošním dětským dnem – jaké zvolíme téma, kdo obsadí jednotlivá stanoviště, jaké odměny si děti odnesou… Za ty roky už jsme byli ve
středověku, u indiánů, v zoo, stali se s nás táborníci, námořníci či

řemeslníci a doufáme, že letos vás překvapíme zase něčím novým.
Můžeme zatím prozradit, že se akce bude konat opět v tentýž víkend
jako Slivenecké letnice, a to v sobotu 8. června dopoledne.
Do té doby se s vámi rádi uvidíme na divadelních představeních pro
nejmenší, na různých kroužcích a rádi bychom rovněž pokračovali
v provozu volné herny – pro její provoz hledáme ochotnou maminku
(viz plakátek).
Přijďte za námi do jarní Pecky!

Za RC Pecka Dora Poláková

Zveme vás na cyklus odborných přednášek

ČESKÁ LITERATURA OD REDAKČNÍHO STOLU
PhDr. ZDEŇKY NOVÁKOVÉ
Přednášky se budou konat v Klubu seniorů „Na Půdě“ na Úřadu Městské části Praha-Slivenec. Do Klubu je možno vyjet výtahem. Bude to deset dvouhodinových setkání – vždy ve středu od 17.30 hod. do 19.30 hod. Začali jsme 20. 2. 2019 (středa) v 17.30
hod.
Cena přednášek (celý kurz): senioři: 200,– Kč; ostatní: 400,– Kč; jednotlivá přednáška – jednorázová vstupenka 60,– Kč, (úhrada platby 20. 2. 2019 na místě, jednotlivý
vstup vždy před přednáškou)
13. 3. 2019
rodní život

Program přednášek:
„Temno“ a „zázrak“ národního obrození, význam obojího pro ná-

20. 3. 2019
Krása, láska, věhlas a bída v životě Boženy Němcové; jejich zrcadlo v Babičce a v korespondenci
7. 3. 2019
Je literatura věda, umění, nebo řemeslo? Výsostné literární „řemeslo“
v díle Aloise Jiráska (Psohlavci) a Julia Zeyera (Jan Maria Plojhar)
3. 4. 2019
antickou látku?

K čemu potřeboval Josef Svatopluk Machar v 90. letech 19. století

10. 4. 2019

Karel Čapek – nenápadné, ale závažné detaily v jeho životě a díle

17. 4. 2019

Specifičnost spolupráce redaktora s žijícími autory

24. 4. 2019
Drobná vítězství a prohry (Čtyřicet let za redakčním stolem
– pohnuté příhody ze života nakladatelského redaktora)
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Střípky z farnosti

Ve čtvrtek 3. 1. si náš betlém a celý kostel přišly již tradičně prohlédnout
děti z mateřských škol v okolí. Během dopoledne dorazily děti ze všech čtyř
tříd z MŠ Slivenec, z obou tříd MŠ Lochkov a dětská skupina Hvězdička ze
Slivence. V pátek odpoledne pak kostel zaplnila slivenecká školní družina.
Děti se během prohlídky dozvěděly něco o betlémech a svátku a tradicích Tří
králů, ale také něco málo o historii Slivence a sliveneckého kostela, sv. Anežce a Křižovnících.
V průběhu první nedělní mše svaté, která připadla na Slavnost Zjevení Páně
lidově zvanou jako svátek Tří králů, otec David žehnal vodu, zlato, kadidlo
a křídu.
Během prvního lednového víkendu jsme se i letos zapojili do celonárodní
charitativní Tříkrálové sbírky. V sobotu dopoledne naše skupinka koledníků
zavítala nejprve s písničkou a s přáním všeho nejlepšího v novém roce na
návštěvu do domova seniorů a potom se vydala na obchůzku Slivencem. Po
nedělní mši svaté udělil otec David přítomným koledníkům požehnání. Ti
pak vyrazili na další koledu. V pondělí ráno pak byli koledníci k zastižení
ještě před sliveneckou základní školou. Je velmi potěšující, že na této sbírce
se ochotně podíleli koledníci i dárci bez rozdílu, zda se hlásí k víře nebo ne.
Letošní sbírka tak byla ve Slivenci velmi úspěšná – na charitativní projekty
se zde podařilo získat celkem 15 636 Kč. Děkujeme všem malým i větším
koledníkům i dárcům, kteří je v jejich snažení podpořili. Koledníci si letos
užili nejen chladu, ale i mrholení a sněžení. Proto poděkování patří i všem
maminkám, které pomáhaly s doprovodem nebo dětem připravily teplý čaj.
Ve středu 16. 1. přišel otec David do školy poděkovat všem dětským koledníkům, kteří nelitovali svého času a pohodlí a i v nepříznivém počasí se
rozhodli udělat něco pro druhé lidi. S poděkováním všichni obdrželi i malý
dárek.

V neděli 3. 2. jsme si při mši svaté připomněli Svátek uvedení Páně do chrámu obecné známý jako Hromnice, při kterém se podle staré tradice žehnaly
svíce hromničky.
FARNÍ POUŤ DO VÍDNĚ
V sobotu 23. února jsme se společně s farníky od sv. Františka vydali na pouť
do Vídně. Nikdo z účastníků jistě nelitoval, že si musel přivstat, aby stihl
brzký odjez autobusu od slivenecké fary. Ještě před hranicemi se nám dostalo od pana doktora Sojky, hlavního kurátora sbírek Pražského hradu, který
jel s námi, první várky velmi zajímavých informací z historie, architektury,
umění, botaniky… Doslova lavina dalších velmi poutavě podaných informací nás pak čekala celý den.
Po příjezdu do Vídně jsme nejprve vyrazili na společnou procházku po městě.
Nejdříve jsme zamířili ke známé katedrále sv. Štěpána. Dále jsme pokračovali
kolem kašny sv. Leopolda a morového sloupu do barokního kostela sv. Petra, kostela sv. Michaela, kolem císařského sídla Hofburgu, národní knihovny
s jezdeckou sochou císaře Josefa II. a Albertiny (muzea umění) zpět k opeře,
u které jsme ráno vystupovali z autobusu. Potom jsme již zamířili k našemu
hlavnímu cíli: kostelu sv. Karla Boromejského, který je ve správě Křižovníků.
V přilehlém křižovnickém řádovém domě nás čekal dobrý oběd. Poté, co jsme
se posilnili a trochu si odpočinuli a zahřáli se, vyrazili jsme individuálně na
procházku do města. V 15 hodin jsme se pak sešli, tentokrát přímo v kostele
sv. Karla Boromejského. Bratr Tomáš nás krátce seznámil s historií tohoto
kostela, který jsme si pak následovně samostatně prohlédli. V boční kapli
zasvěcené sv. Anežce pro nás pak otec David s otcem Peterem sloužili mši
svatou. Potom nás již čekala cesta domů. Před 22 hodinou jsme pak unavení,
ale nesmírně spokojení šťastně dorazili zpět do Slivence. 
PeS-

MKMŽ Slivenec na mezinárodní výstavě v Dráždanech
Ve dnech 14. – 17. 2. 2019 se náš spolek zúčastnil jako vystavovatel jedné
z největších železničních modelářských akcí v Evropě - 15. Erlebnis Modellbahn Dresden. Ve čtvrtek ráno po šesté hodině ranní jsme několika osobními auty a dodávkou vyrazili na výstaviště v Drážďanech. Před půl desátou
jsme od pořadatelů přebrali náš výstavní prostor 10x15 metrů. Poté jsme vše
vyložili a začali sestavovat naše kolejiště. Po 19 hodině jsme již měli hotovo
a jeli se ubytovat do hotelu.
V pátek v 10 hodin se otevřely brány výstaviště, začali se hrnou první návštěvníci a my měli co dělat, aby se na kolejišti stále něco dělo. Aby ne,
když naše kolejiště se skládalo ze 70 modulů v celkové délce 51 metrů. Kdo
uměl německy, tak odpovídal na časté otázky týkající se našeho kolejiště,
ale i kroužku. Zástupce německých spolků zajímalo, jak tvoříme moduly, jak
pracují děti a jak vše financujeme, protože německé spolky mají problém
získat modelářský dorost. Od několika spolků jsme dostali nabídku na spolupráci a společné výstavy. Tak uvidíme. V sobotu se přišel na naše kolejiště
podívat i saský ministerský předseda Michael Kretschmer.
V neděli v 18 hodin se brány výstaviště uzavřely a pro nás nastal čas roze-

brání kolejiště a nakládání všech věcí. Ve 21 hodin jsme měli hotovo a tak
jsme se rozloučili s pořadateli a vyrazili směr Slivenec, kam jsme před půlnocí v pořádku dorazili. Od pátku do neděle výstavu navštívilo přes 14 tisíc
návštěvníků. Snad jsme naší republiku mezi kluby z Dánska, Holandska, Belgie a Německa dobře reprezentovali a v budoucnu se na podobnou akci zase
podíváme. 
Za Spolek MKMŽ Slivenec Daniel Sigan
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AFK Slivenec
ZIMNÍ PŘÍPRAVA
Přípravka (ročníky 2011, 2012, 2013) poctivě trénuje 3x týdně v tělocvičně.
Krom toho si přípravu zpestřuje přátelkými zápasy a turnaji. Pěkné umístění si přípravka přivezla například z Říčan (9. 2. 2019), kde na halovém turnaji
ročníků 2012 a ml., uhrála krásné druhé místo z osmi účastníků.
Ani žáci v zimě nezahálí a krom halových turnajů hrají také zimní ligu na
Vltavínu. Z halového turnaje v Říčanech si stejně jako jejich mladší spoluhráči z přípravky odvezli pěkné druhé místo.
Mužům začala příprava 17. ledna, a to jen s minimálními změnami v kádru.
Tým opustil pouze jeden hráč, i když zájem z vyšších soutěží byl hned o několik našich opor. Jsme velmi rádi, že hráči pokračují v našem týmu, včetně
Filipa Vyhnala (mimochodem Filip byl vyhlášen na Galavečeru Grasroots
jako nejlepší beach fotbalista roku 2018, gratulujeme!) a spolu s třemi nováčky, z toho jeden z našeho dorostu, se společně připravují na jarní část sezóny, která začíná už 9. 3. 2019. K tréninkům využívají jak vlastního areálu
s malou umělkou, tak velkou umělku u ZŠ Barrandov. Rovněž k přípravným
utkáním v zimě cestují naše týmy po Praze a okolí, protože velkou umělku
zatím v areálu nemáme. Žáci tak jezdí na Vltavín, přípravka na Vyšehrad
a muži sehráli svá utkání postupně na Hájích (vítězství 4:1), v Uhříněvsi
(vítězství 2:1), v Radotíně (remíza s Lety 2:2) a na Opatově (vítězství 6:2
s Kunraticemi) a další utkání budou do začátku mistrovské části následovat. Příprava probíhá dle plánu, tým dělá maximum, aby na jaře předváděl
pohledný fotbal a návštěvníci sportovního areálu ve Slivenci se při každé
návštěve parádně bavili. Přijměte pozvání a přijďte na fotbal.
Více informací o klubu naleznete na internetových stránkách: www.afkslivenec.cz 
Příspěvky „Jerry“

Oceněný Filip Vyhnal

NAHLEDNUTÍ DO STATISTIK KLUBU (1976 AŽ 2017)
TOP 3 nejlepší střelci A-týmu (dle počtu branek):
Ryzák Martin: 985 odehraných zápasů / 383 vstřelených branek
Novák Petr: 537 odehraných zápasů / 371 vstřelených branek (*stále aktivní hráč A-týmu)
Bachroň Karel: 575 odehraných zápasů / 292 vstřelených branek
TOP 3 brankáři A-týmu (dle počtu vychytaných nul):
Kos Miroslav: 351 odehraných zápasů / 92 s čistým kontem
Hájek Daniel: 310 odehraných zápasů / 81 s čistým kontem
Taške Radek: 248 odehraných zápasů / 67 s čistým kontem
TOP 3 hráči A-týmu (dle počtu odehraných utkání):
Ryzák Martin: 985 odehraných zápasů
Palaš Pavel: 946 odehraných zápasů

V E Ř E J N É PÁ L E N Í
ČA RO D Ě J N I C
Kdy: 30. 4. 2019
Kde: veřejný sportovní areál TJ AFK SLIVENEC
Program:
16:00 otevření areálu, soutěže
a dovedností cvičení pro dětí
17:30 zápasy fotbalistů mladších přípravek a předpřípravek
18:30 konec fotbalového utkání
19:00 zapálení ohně

Vstupné ZDARMA
Občerstvení: pivo, limo, klobásy, maso na grilu, špekáčky a další
hudba
Pořadatel: TJ AFK SLIVENEC, z.s.
Kontakt: www.afkslivenec.cz, info@afkslivenec.cz
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BŘEZEN
13. 3. 17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
20. 3. 17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
25. 3. 17:00 Participativní rozpočet (setkání s předkladateli
návrhů – zasedací místnost ÚMČ)
26. 3. 18:00 Cestopisná beseda v zasedací místnosti ÚMČ		
(Slávka Chrpová: Kuba)
27. 3.
9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
27. 3.
17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
DUBEN
1. 4.
10:00 Divadelní dopoledne pro nejmenší (Klub Švestka)
1. 4.
16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
3. 4.
17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
10. 4. 17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
13. 3. 14:00 – 18:00 VELIKONOČNÍ JARMARK
6. 4.–28. 4. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HANY BARTOŠOVÉ (Galerie		
Kaple Holyně)
17. 4.
17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
24. 4. 17:30 Cyklus odborných přednášek (PhDr. Z. Nováková
v KC Na Půdě)
24. 4. 19:00 Koncert Sliveneckého akordeonového souboru
(kostel Všech svatých ve Slivenec)
27. 4.
Vítání občánků v zasedací místnosti ÚMČ
27. 4.
Květinkový ples
29. 4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
29. 4. 10:00 Divadelní dopoledne pro nejmenší (Klub Švestka)
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE SPORTOVNÍM AREÁLU 		
(AFK SLIVENEC)
KVĚTEN– ČERVEN
1. 5.–26. 5. SOCHAŘ MARTIN JANÍČEK (Galerie Kaple Holyně)
  6. 5.
16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
13. 5. 10:00 Divadelní dopoledne pro nejmenší (Klub Švestka)
24. 5. Noc kostelů (Kostel Všech svatých ve Slivenci)
7. – 8. 6. SLIVENECKÉ LETNICE

VELIKONOČNÍ JARMARK
NA SLIVENECKÉ NÁVSI
SOBOTA 13. 4. 2019 MEZI 14:00 – 18:00
Tradiční stánkový prodej, občerstvení, flašinetář
Doprovodný program:
14:00 – 18:00 Historická řemesla (zdobení perníčků,
pletení pomlázky, výroba kraslic)
14:00 – 17:30 Velikonoční stezka pro děti
14:30 – 16:00 Tvořivé dílny RC Pecka
14:30 – 15:30 a 16:00 – 17:00 Velikonoční kejklířská
vystoupení

Slivenecký mramor 2 l 2019

