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Park Granátová  
V sobotu 7. 9. 2019 starostka RNDr. Jana Plamínková spolu s místostarostkou Mgr. Lenkou Kudlákovou, autorkou projektu Ing. Janou Kohlo-
vou a stavbyvedoucím Janem Kulískem otevřeli nový park na konci ulice Granátové. Park vybudovala za cenu 23 milionů (z dotace MHMP) 
společnost Gardenline, s. r. o., podle projektu zahradní architektky Ing. Jany Kohlové. Na realizaci se podílely i další firmy, například Zahrad-
ní architektura Kurz, s. r. o. Za zmínku stojí návrhářka a realizátorka mozaik Mgr. Martina Regnerová nebo autor analematických slunečních 
hodin Ing. Miloš Nosek.
Park je rozdělen do několika částí, od odpočinkové severní části s lehátky, pergolami, posezením a slunečními hodinami, přes aktivní střed-
ní část s loukou pro sportovní aktivity a houpacími sítěmi k dětskému hřišti s velmi pěknými herními prvky od německé firmy Richter, na 
kterých se vyřádí jak nejmenší děti, tak i ty odrostlejší. Všechen mobiliář je doplněn nádhernou zelení od větších listnatých i jehličnatých 
stromů, přes keře, popínavé rostliny, trvalky až k cibulím, jenž rozkvetou až příští jaro. Za zmínku jistě stojí staré odrůdy ovocných stromů, 
jako jsou červenoplodé královské ořešáky a několik druhů jabloní – panenské české, průsvitné letní, nathusiovo holubí a boikovo.
Věříme, že park se návštěvníkům bude líbit, zvyknou si sem chodit odpočívat, hrát s dětmi nebo posedět s přáteli a všechny návštěvníky 
žádáme, aby se zde chovali ohleduplně k ostatním, ale i k rostlinám a vybavení, tak aby nám park přinášel radost mnoho let.
 Šárka Musilová
Poděkování vedení městské části patří Ing. Šárce Musilové, která celou stavební akci koordinovala. pokračování na straně 5
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ŘÁDNÉ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC SE KONALO 9. 9. 2019

Zasedání zahájila svým slovem 
starostka RNDr. Jana Plamínková 
a s informacemi vystoupil i před-
seda kontrolního výboru.

Mgr.  Petr Šimek  – Kontrolní 
výbor
Program jednání „Kontrola plně-
ní opatření k nápravě nedostatků 
uvedených v  závěrečné zprávě 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření MČ Praha-Slivenec za rok 
2018 ze dne 18. 3. 2019“. KV kon-
statoval, že všechny nedostatky 
uvedené odborem kontrolních 
činností MHMP byly napraveny.

REVOKACE USNESENÍ MAR-
SILEAN
■ Zastupitelstvo zrušilo usne-
sení 35/4/2019 ze dne 25. 2. 2019 
a  souhlasilo s  koupí pozemku 
parc.č.  1767/80, k.ú. Slivenec 
a  uzavřením kupní smlouvy na 
tento pozemek o výměře 716 m2 

za cenu 738 912,80 Kč od společ-
nosti Marsilean, a. s. a se zřízením 
věcných břemen na tomto po-
zemku v ceně 166 255,20 Kč, která 
bude odečtena z kupní ceny.

VĚCNÉ BŘEMENO
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy na zřízení věcné-
ho břemene užívání pozemku 
parc.č.  1706, v  k. ú. Slivenec za 

účelem zřízení, provozování, 
údržby a  oprav podzemního ve-
dení se společností Pražská ply-
nárenská Distribuce a.s  za cenu 
9000,– Kč + DPH.

■ Zastupitelstvo schválilo uzav- 
ření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o  zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě užívání pozemků 
parc.č.  1162/2, 1167/13, 1697/1, 
v k. ú. Slivenec za účelem zříze-
ní, provozování, údržby a  oprav 
podzemního vedení se společ-
ností ELDATA pražská, s. r. o. za 
cenu 11 100,– Kč + DPH

SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  3 ke smlouvě 
o  dílo na akci „Park Granátová 
MČ Praha - Slivenec“ se společ-
ností Gardenline, s. r. o., kterým 
se navyšuje cena díla o 146 633,– 
Kč + DPH
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  2 ke smlouvě 
o dílo na akci „Zkapacitnění ku-
chyně a jídelny ve správním pavi-
lonu ZŠ Praha-Slivenec“ se spo-
lečností Tost.cz, s. r. o., kterým se 
snižuje cena díla o 490 856,– Kč + 
DPH.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  3 ke smlouvě 
o dílo na akci „Novostavba skla-

dové haly MČ Praha-Slivenec“ 
se společností Stavební řemesla 
- Zeman, s. r. o., kterým se navy-
šuje cena díla o 336 032,18 Kč + 
DPH.

PŘEVOD MAJETKU
■ Zastupitelstvo schválilo bez-
úplatný převod movitého majet-
ku a spotřebního vybavení v ob-
jektu MŠ Frančíkova v  hodnotě 
998 548,99 Kč, na ZŠ a MŠ Praha-
-Slivenec, Ke Smíchovu 16.
■ Zastupitelstvo schválilo bez-
úplatný převod vybavení ku-
chyně v  objektu MŠ Frančíkova 
v  hodnotě 152 477,00 Kč, na ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec, Ke Smícho-
vu 16.
 
PRONÁJMY
■ Zastupitelstvo schválilo 
pronájem služebního bytu č.  6 
v bytovém domě č. p. 462 v ulici 
Ke Smíchovu v k. ú. Slivenec od 
10.  září  2019 na dobu jednoho 
roku panu Lubošovi Buriánkovi, 
vedoucímu údržby Úřadu měst-
ské části Praha - Slivenec, za mě-
síční nájemné ve výši 6413,– Kč.

RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo neschválilo žá-
dost paní Aleny Hofmeisterové 
o změnu koeficientu zastavěnos-
ti ze stávajícího OB-A  na OB-C 

na pozemku parc.č.  222/26, k.ú. 
Slivenec
■ Zastupitelstvo souhlasilo 
s  posílením rozpočtu ZŠ a  MŠ 
Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 16, 
na financování dovybavení MŠ 
Frančíkova, rozvoz obědů a  za-
bezpečení družiny ve výši 90 000 
Kč, od září do prosince 2019. Dále 
souhlasilo s ponecháním částky 
z prodeje „gastra“ staré kuchyně 
ve výši 50 000,– Kč, na pracov-
ní oděvy, chemické přípravky  
a další.
■ Zastupitelstvo schválilo roz-
počtové úpravy č. 5.

■ Pan Rada vznesl dotaz, zda 
máme představu o výši úhrad za 
péči nově otevřeného parku Gra-
nátová.
Odpověděla pí. Musilová
Ze smlouvy máme zaručenou ná-
slednou péči na 2 roky v hodnotě 
900 000,– Kč, která nezahrnuje 
sekání a  zálivku. Zálivka je za-
jištěna automatickou závlahou, 
která je doplněna srážkovým či-
dlem a  možností regulace délky 
a četnosti zálivky (v průběhu ro-
ku se může měnit).
Skutečné náklady budou zná-
my až po ročním provozu parku, 
tj. koncem roku 2020.
 Jana Szilvásiová 
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SLIVENECKÝ MRAMOR

V poslední době se nám ve Slivenci rozmohl nešvar posílání anonymních dopisů, kritických připomí-
nek i udání. Dovoluji si upozornit, že na ně nadále nebudeme reagovat. Chápu, že upozornit adresně 
na nepravost, kterou páchá váš soused či známý, vyžaduje kus odvahy a občanské statečnosti, ale vy 
prosím pochopte, že my to nemůžeme prošetřovat. Děkuji za pochopení.  Jana Plamínková

Na anonymy nereagujeme

Noví pracovníci úřadu MČ Praha-Slivenec
Ing. ThDr. PaedDr. 
PhDr. et PhDr. JUDr.  
et JUDr. Leo  
Salvet, Ph.D., DBA
Tajemník
Odpovídá za organizaci 
úřadu z  hlediska pracov-
něprávních vztahů, koor-
dinuje výkon státní sprá-
vy v  přenesené působnosti. Ve věcech samostatné 
působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí 
samosprávy. tel: 220 513 107, mobil: 601 209 050
salvet@praha-slivenec.cz

Dagmar Hůrková
Úsek ekonomicko  – 
finanční
vedení účetnictví 
MČ, správa rozpoč-
tu, fakturace
 
 
 

tel: 220 950 247
hurkova@praha-slivenec.cz
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Milé sousedky, milí sousedé,
letošní léto jsme se na úřadě opravdu nenudili. 
Probíhaly tu totiž tři velké investiční akce a celá 
řada menších. Tou největší bylo dokončení parku 
Granátová. Park byl slavnostně otevřen v sobotu 
7. září a všichni se mohli sami přesvědčit, že se 
opravdu povedl. Na ploše 2 ha se podařilo vtěsnat 
velké množství prvků tak, aby si tam každý našel 
to své – menší děti hřiště s kvalitními německými 
herními prvky, větší děti plácek na kopanou, mi-
lovníci zahrad a zeleně spoustu krásných rostlin. 
Nejvíc si ale užijí ti, kdo hledají v parku klid a po-
hodu. Ti si mohou poležet v hamakách, posedět 
na lavicích s  mozaikou a  kochat se výhledem, 
uvelebit se na dřevěných lehátkách či se posadit 
do stínu pod některou z četných pergol (do stínu 
až za rok či dva). Jsou zde i pravé sluneční hodiny. 
Věřím, že se park se bude líbit každému a pevně 
doufám, že ho nikdo nebude ničit.
Další velkou akcí bylo otevření nové školky na 
Habeši. Na tuto školku jsme dostali zatím největ-
ší evropskou dotaci, více než 16 mil. Kč. Do školky 
se letos podařilo umístit i malé děti od dvou let. 
Nemáme s tím zatím žádné zkušenosti a tak zjiš-
ťujeme za pochodu, co je pro tak malé děti potře-
ba všechno zajistit. Věřte, že je toho dost, od chův 
po koše na plenky.
A  konečně třetí velkou akcí byla rekonstrukce 
kuchyně a jídelny. Ta byla opravdu časově velmi 
napjatá, protože jsme potřebovali otevřít tyto 
prostory znovu již počátkem září, ale nakonec se 
to přes všechny problémy podařilo, i když je tam 
dosud poměrně velké množství nedodělků.
Celkově bylo ale stavebních akcí daleko víc. Mezi 
ty menší patří vznik nové třídy ve škole ze tří ka-
binetů či nová cesta za okruhem podél skládky 
Svoboda, která bude pěknou zkratkou k obecní 
louce. Cesta už je hotová, na podzim ale chceme 
ještě podél ní vysadit stromy a na jaře vysít trávu. 

Další akcí je hala na techniku u parku Granátová, 
která už se také blíží svému dokončení. A pracuje 
se také na zlepšení stavu ulice U Vápenice.
Nezaháleli jsme ale ani s přípravou dalších pro-
jektů. U rampy Smaragdová se nakonec podařilo 
dotlačit TSK k doplnění všech potřebných papí-
rů, takže už je konečně (po 4 letech!!!) vypsané 
sloučené územní a stavební řízení. Na jaře se tak 
maminky s kočárky i další potřební občané ko-
nečně dostanou od zastávky Smaragdová bezba-
riérově domů. Pokročil i chodník na Barrandov, 
který se podařilo dohodnout s Wassermannova 
development. Pokročilo také jednání s Kauflan-
dem, který pro nás postaví mimo jiné chodník do 
Holyně a rekonstruuje jižní část ulice U Náhonu. 
Hlavní komunikace ve Slivenci už mají stavební 
povolení, nyní se připravuje dokumentace pro 
výběr zhotovitele. Přes zimu se může vysoutěžit 
zhotovitel a na jaře začít stavět. Už by bylo na 
čase… Je už také vypsané stavební řízení na re-
konstrukci komunikací na Habeši. Co se týče ko-
munikací v jihozápadní části Slivence (ulice K Ci-
kánce, K Váze, Na Korálově atd.), tak projektant 
nakonec vyřadil z  projektu rekonstrukci ulice 
K Váze, protože občané této ulice vyjadřovali jak 
na zastupitelstvu, tak při setkání s vedením obce 
a projektantem i písemně velké výhrady k rozší-
ření ulice tak, jak to projektant navrhl. Protože 
ale nevíme, jak by si zdejší občané rozšíření před-
stavovali, vyřadili jsme tuto část z projektu, pro-
tože nechceme, aby se kvůli jedné ulici zdržovala 
rekonstrukce těch dalších, z nichž některé jsou 
v opravdu zoufalém stavu (Za Křížkem, Na Kraji). 
Občané slíbili, že nám své představy sdělí, ale za-
tím se tak nestalo. Bohužel kvůli ulici K Váze za-
tím vypadla i rekonstrukce západní části ulice Ke 
Smíchovu i s výstavbou chodníku, což mě velmi 
mrzí. K projektům nástavby na školních pavilo-
nech nyní projektant shání stanoviska dotčených 

orgánů státní správy, což jde poměrně pomalu. 
Máme podepsanou smlouvu s Bod architekty na 
projekt Multifunkčního domu s byty a společen-
ským sálem.
Za okruhem je stále veselo. Sotva se podařilo do-
hodnout výkup pozemků Skládky Svoboda hlav-
ním městem Prahou, tak už se ozvala Motocyklo-
vá asociace, která by tam chtěla postavit cvičební 
polygon pro řidiče. My s tím zásadně nesouhlasí-
me, protože bychom tam měli zase smrad a hluk. 
Na skládce proběhla minimálně jednou během 
léta nelegální technoparty, která taky otravovala 
obyvatele široko daleko. Řešila to policie, ale po-
dle mě dost nedostatečně.
Dali jsme udělat soupis všech obecních studní 
na našem území i s popisem stavu a vydatnosti. 
Postupně je nyní budeme opravovat. Jeden nikdy 
neví…
Koncem června dal výpověď dosavadní nájem-
ce kavárny, tak jsme hledali intenzivně nového 
nájemce (a hledáme ho dál, je vypsané výběrové 
řízení).
A  konečně novina personální  – máme nové-
ho pana tajemníka, Ing.  ThDr.  PaedDr. PhDr.   
et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salveta, Ph.D., DBA. 
Věřím, že bude platným členem našeho týmu.
 Jana Plamínková, Vaše starostka

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Vody ve studních nám rapidně ubývá, podle médií s ní máme šet-
řit. Takže dotaz na permanentní zalévání fotbalového hřiště auto-
matem, jaro, léto, podzim, několikrát za den. Je to v dané kritické 
situaci správné?
Trávníkové plochy se bohužel zalévat musí, jinak nepřežijí. Pro silně 
zatížený trávník na fotbalovém hřišti to platí dvojnásob. Hřiště se 
dle informací od fotbalistů zalévá ze studny 2x týdně na jaře a jed-
nou za den v létě. Pokud je velké vedro, tak se voda na druhou záliv-
ku bere z řadu. K zalévání se používá i zachycená dešťová voda.Na 
podzim už se nezalévá.

Pódium v ulici Na Křenkově často slouží jako sezení pro osoby po-
píjející alkohol či pro kuřáky. Zejména ve večerních hodinách často 
okupují toto pódium osoby, jejichž hluk ruší kolemjdoucí. Občas 
obtěžují své okolí i hlasitou hudbou z přineseného magnetofonu. 
Zanechávají po sobě cigaretové nedopalky, prázdné lahve od al-
koholu, papírové obaly či psí exkrementy. Prosím o váš návrh, jak 
výše uvedené řešit.
Požádali jsme o součinnost Městskou policii, která přislíbila, že bude 

této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost, a  to i  ve večerních ho-
dinách. Dále na místo umístíme (umístili jsme) vysvětlující ceduli. 
Kromě toho má každý občan možnost při nadměrném hluku po 22. 
hodině požádat o pomoc jak městskou policii, tak i Policii ČR. 

Kdo dovolil hlučné noční koncerty v restauraci La Festa?
S hrůzou jsme zjistili, že došlo k otevření nočního „hudebního klu-
bu“ na místě La Festy. Otevřeno od 20 hod. do 04 hod. Otevření 
nočního klubu v centru obce je nevhodné a účastníkem řízení je 
vždy obec, na jejímž území mý bát požadovaný záměr uskutečněn. 
Tak nevíme, jak k tomu mohlo dojít.
Po pravdě, my to také nevíme. Nikdo s námi na úřadě o tomto zámě-
ru nejednal, dověděli jsme se to z jakéhosi facebooku zcela neofici-
álně. Vůbec nevíme, kdo má objekt nyní v nájmu. Všechny informace 
nyní zjišťujeme na stavebním úřadě,  na živnostenském úřadě, na 
hygienické stanici  i na dalších místech. Snažíme se rovněž zajistit 
součinnost Městské policie i  Policie ČR. Podobný provoz v území 
čistě obytném nemá co dělat a věřte prosím, že uděláme vše pro to, 
abychom v lokalitě obnovili podmínky pro klidný život občanů.  Pla
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Naše městská část stále roste!
Počet obyvatel ve Slivenci se mezi léty 2001 a 2017 téměř zdvojná-
sobil. Jak ukazuje přiložená mapka, patříme tak mezi městské části 
s nejdynamičtějším nárůstem v Praze, byť na Řeporyje, Zličín či Pra-
hu 22 (Uhříněves) přece jen nemáme. Naštěstí. Nárůst počtu obyva-
tel znamená totiž pro každou obec a  městskou část hlavně hodně 
starostí, především se zabezpečením základní občanské vybavenosti, 
jako jsou školy a školky. Ve škole už se nám podařilo navýšit kapacitu 
ze školy ze 300 na 350 a nyní nově až na 400 dětí, ve školní jídelně ze 
450 vydávaných obědů na 600. Kapacitu školky jsme mohli navýšit 
díky nové budově na Habeši o 40 dětí, tedy ze 112 na 152 dětí. Kde 
jsou ty doby nedávno minulé, kdy jsme zde měli jednu školku pro 20 
dětí! Kromě toho zde fungují ještě tři soukromé školky s kapacitou 
cca 50 dětí – Ježeček v ulici K Rozvodně, Kosí hnízdo v ulici Ke Smí-
chovu a Hvězdička v Senecuře.  Pla

Velkým zásahem do chodu školy byla o prázdninách kompletní rekonstrukce školní jí-
delny a zejména kuchyně. V jídelně sice zůstaly původní stoly a židle, ale bylo zde po-
loženo nové lino a na nově vymalované stěny byl přidělán veselý oranžový obklad stěn. 
Zásadní rozdíl je však v kuchyni, kde byly nainstalovány nové více kapacitní přístroje, 
které paní kuchařkám umožní vařit více jídel a umýt více talířů. Největší proměnou pro-
šel sklep pod jídelnou, který byl donedávna nevyužívaný a sloužil pouze pro vzducho-
techniku a zejména jako odkládací prostor pro nepotřebné věci. Nyní zde mají zázemí 
pracovnice kuchyně včetně sprchy a toalety, je zde místnost pro uskladnění a loupání 
brambor a další skladové místnosti. Doufám, že až se vychytají poslední mouchy a paní 
kuchařky se sžijí s novým prostředím, budou obědy tou nejlepší částí dne.
V prvním patře učebního pavilonu jsme během července zrušením tří kabinetů obnovili 
jednu plnohodnotnou třídu, ve které teď paní učitelka Liscová učí čtvrťáky. Učebna je 
laděna do světle zelené barvy. Ta by měla děti i kantory uklidňovat, aby učení mohlo být 
hrou.  Šárka Musilová

Stavební úpravy v areálu základní školy

Slavnostní otevření nové kuchyně

Nová učebna
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Park Granátová – slavnostní otevření 7. 9. 2019 pokračování ze strany 1

Změny územního plánu
Na podzim loňského roku byla přijata významná změna územního 
plánu č.  Z- 2832/00. Díky této změně už nemusíte žádat o  změnu 
územního plánu pokaždé, když se se svým plánovaným rodinným 
domem o kousek „nevejdete“ na svůj pozemek. V odůvodněných pří-
padech a s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby je totiž možné 
zvýšit koeficient zastavěnosti o jeden stupeň. To se týká hlavně koe-
ficientu zastavěnosti OB-A, kde je povoleno zastavět jen 20 %. V 90. 
letech, když stávající územní plán vznikl, se totiž počítalo, že v okra-
jových městských částech jako je Slivenec bude převládat velmi roz-

volněná vilová zástavba s parcelami o velikosti min. 1000 m2. To je 
dnes utopie, pozemky jsou extrémně drahé, takže jejich velikost se 
v posledních letech stále zmenšuje. Na malých pozemcích se přitom 
s  koeficientem OB-A  nedá skoro nic postavit. Nyní tedy stavebník 
může využít změnu 2832 a zvýšit si koeficient zastavěnosti na OB-B. 
Opakuji ale, že při tom musí respektovat charakter okolní zástavby, 
tedy v lokalitě rodinných domů může postavit opět jen rodinný dům. 
Stavební úřady o této změně vědí a měly by ji respektovat.
 Jana Plamínková

Peřd výstavbou zde byla nevzhledná plocha – srpen 2011          listopad 2018                  červenec 2019

Originální mozaiky

Záhony s trvalkami

Dětské herní prvkyRelaxační zónaKondiční prvky

Sluneční hodiny s autorkou ing. Kohlovou
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V srpnu začala oprava cesty U Vápenice, která vede z náměstí Pod Lípou k nádraží 
Holyně a je velmi využívaná nejen našimi občany. Cesta byla již ve velmi špatném 
stavu, místy připomínala spíš koryto dravé řeky než cestu pro pěší.
Obnovy se ujala firma Staviso, kdy celou cestu vyčistila, doplnila materiálem, 
uhutnila, vyčistila odvodňovací žlaby a  opravila zábradlí. Cesta tak může opět 
sloužit našim občanům.
 valtr

Oprava cesty U Vápenice

Během září dojde ke změnám v dopravním značení na území naší městské části:
■ Nefritová – při vjezdu z ulice Ke Smíchovu po křižovatku s Křišťálovou – vodo-
rovné žluté značení – zákaz zastavení – změna z důvodu bezpečnosti při odbočo-
vání
■ V Lipkách x Na Křemínku –osazení dopravního zrcadla pro výjezd z ulice Na 
Křemínku do ulice V Lipkách – změna z důvodu bezpečnosti při nájezdu do ulice 
V Lipkách
■ Granátová – posun obytné zóny až za nový Park Granátová – změna z důvodu 
většího pohybu osob u nového parku
■ U Sportoviště – změna dopravního režimu – jednosměrná od ulice K Holyni po 
spojku, od ulice Ke Smíchovu po vjezd k MŠ obousměrná, při výjezdu od MŠ jed-
nosměrná do spojky k ulici K Holyni – změna z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců - komunikace nebude sloužit jako zkratka K Holyni - Ke 
Smíchovu a naopak
■ Frančíkova, Na Čisté, K Cikánce – posun značek obytná zóna - změna z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců

Charakteristika značky „obytná zóna“
– chodci smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny
– v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v pří-
padě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Dopravní značení – změna
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Protože krajina stále vysychá, rozhodla se naše městská část s tímto je-
vem bojovat tím, že obnovíme polní cesty mezi poli. Taková cesta rozdělí 
obrovitý lán, vysadí se podél ní stromy, keře pro zvěř a tím se zabrání erozi 
půdy a zlepší se zadržování vody v krajině. Takovou první vlaštovkou jsou 
nové polní cesty za okruhem. Cesta podél skládky Svoboda, která zkracuje 
cestu k Obecní louce, je již hotová se zpevněným povrchem a čeká na vý-
sadbu stromů a keřů. Na jejich výsadbě bude podílet společnost Sázíme 
stromy, z.ú., která má již zajištěné sponzory, kteří vysadí většinu stromů. 
Druhá cesta je naproti odbočce k Obecní louce a vede k nově vysázenému 
lesíku; zde již máme cestu vytyčenou a nyní se vybírá zhotovitel. Opět je 
již zajištěn sponzor, který vysadí stromy. Na obou lokalitách zbývá malé 
množství stromů a keřů, na které se sponzory zatím nepodařilo zajistit. 
Financovat výsadbu bude naše městská část z dotace, kterou jsme obdr-
želi od hlavního města Prahy.
Pokud by někdo z občanů měl zájem se podílet na výsadbě fyzicky, může 
se jako dobrovolník hlásit u Jany Valtrové (valtrova@praha-slivenec.cz), 
kde získá bližší informace.  valtr

Ač se to na první pohled nezdá, i dešťová usazovací nádrž na křižovatce 
do Holyně, kterou spravují Lesy HMP, doznala v poslední době změny. Má 
nové oplocení, kolem byly vysázeny nové stromy a do nádrže byl umístěn 
kvetoucí ostrůvek, který je domovem různých živočichů a záchranou těch, 
kteří do nádrže spadnou.  Pla

I když se léto zdálo teplé a suché, tráva rostla bez ohledu na toto počasí, 
a tak se prováděla standardní údržba trávníků – malé a velké seče, úprava 
živých plotů a pletí záhonů. Ty probíhaly častěji než v minulých letech, aby 
záhony zejména v ulici U Náhonu vypadaly k světu.
Dokoupili jsme zavlažovací vaky ke stromům a pravidelně (1x týdně) jsme 
je doplňovali, i tak jsme ale zaznamenali uschnutí několika stromů zejmé-
na v ulici K Cikánce a na polní cestě k Lochkovu. Na podzim se plánuje 
údržba obou cest, včetně výsadby nových, odolnějších druhů stromů.
Dále probíhá úprava zeleně ve sportovním areálu – svahy za „umělkou“ 
a vedle tělocvičny. Do zimy by mělo být vše upravené a zároveň se vysadí 
stromy v místech, kde byly pokáceny suché břízy. Tři stromy vysadíme i na 
hřišti U Svahu.

Z důvodu stálého parkování v zeleni podél komunikace K Lochkovu jsme 
zakoupili betonové květináče, které nám krásně osázela paní Javůrko-
vá z květinářství Lily. Po rekonstrukci ulice použijeme květináče na jiné 
vhodné místo.

A protože se blíží podzimní údržby zahrad u vašich domů, tak po celý pod-
zim budou přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a na ob-
jemný odpad. Využívejte tyto služby, které jsou pro vás zdarma. Zároveň je 
stále k dispozici Kompostárna hl. m. Prahy v ulici K Austisu, kde můžete 
také odkládat bioodpad zdarma. Určitě neodkládejte bioodpad do příkopů 
podél komunikací nebo na pole soukromých majitelů.
 valtr

Nové polní cesty  

Usazovací nádrž 

Čipování psů a očkování 
proti vzteklině

Péče o zeleň 

Povinností každého chovatele psa je zajistit očkování svého psa proti vzteklině.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo 
mikročipu je zaznamenáno v dokladu o očkování psa – buď Evropský pas nebo očkovací průkaz.
Mikročipem musí být označena štěňata nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, výjimku tvoří psi, kteří byli označeni 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Povinností každého chovatele na území hlavního města Prahy je označit 
psa staršího 6 měsíců čipem. Někteří chovatelé ale tuto povinnost neplní. Zkontrolujte si tedy včas, zda vašeho pejska máte očipovaného. Čipování 
provádí každý veterinární lékař, pro psa je bezbolestné, mikročip se umisťuje pod kůži.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjem žádostí v třetí (poslední) výzvě je od 21. října 2019.

Nepromarněte svoji příležitost!
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Rekonstrukce 
holyňské 
čistírny
V  současné době probíhá re-
konstrukce hrubého před-
čištění na holyňské čistírně 
odpadních vod. Akci provádí 
PVS, a. s. V příštích letech se 
plánuje zřízení druhé čisticí 
linky s kapacitou 500 EO. Si-
tuaci komplikuje fakt, že PVS před časem uzavřela na tuto stavbu dosti nevýhod-
nou smlouvu se soukromým developerem. Snažíme se, aby se tato smlouva zrušila 
a aby rozšíření sloužilo především našim občanům.  Pla

Recyklace elektroodpadu 2019

Hluk z hudební produkce

Za loňský rok do kontejneru na elekrooodpad umístěného 
v chodbě úřadu MČ Praha – Slivenec (přízemí) odložili občané 25 
kg tohoto odpadu.  Příspěvky J. Valtrová

Během letních měsíců byli občané nejen Slivence a Holyně, ale  
i Jinonic, Stodůlek nebo Barrandova obtěžování hlukem z hudebních 
produkcí. Jednou to byl koncert ve Žlutých lázních, posléze nepo-
volená technoparty v místech bývalé skládky Svoboda za okruhem. 
Nic, o čem bychom na úřadě městské části věděli a mohli nějakým 
způsobem reagovat. Jedinou pomocí je ihned volat Policii ČR, pokud 
dochází k rušení nočního klidu, který je od 22 – 6 hod. Policie může 
rušení nočního klidu řešit ihned. 

Revitalizace skládky dále probíhá
Na průběh revitalizace bývalé skládky komunálního odpadu mezi Slivencem 
a Velkou Chuchlí se přijel během léta podívat náměstek primátora Petr Hlubuček, 
který má průběh revitalizace za Hlavní město Prahu nyní na starosti. Stavba se 
v poslední době bohužel zastavila kvůli byrokratickým průtahům na Magistrátu, 
které jsme se snažili řešit. V nejbližší době se stavba opět rozběhne.  Pla

Vandalové opět řádí
Tentokrát na hřišti Na louži v Holyni poškodil neznámý pachatel 21. 8. 2019 vrátka 
na hřiště. Zámek a jeho okolí natřel neznámou černou látkou, která nejde odstranit. 
Naší městské části tak vznikla další zbytečná finanční škoda, kdy bude muset dojít 
k  výměně části dřevěné výplně a  osazení nového zámku, oprava vyjde na víc jak 
7 000,– Kč.
Vše jsme nahlásili Policii ČR, která na místě provedla šetření a hřiště je od té doby 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným škodám.
Je škoda, že někomu tolik vadí dětské hřiště, že je schopen ho ničit.
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Tak zněl název příměstského tábora, který naše škola pořádala o letošních prázdni-
nách. A skutečně jsme se názvu nezpronevěřili. Každý den jsme s dětmi vyrazili do cí-
le, kde na ně zvířecí kamarádi čekali. První den nás vlak dopravil do stanice Karlštejn. 
Odtud už to bylo jen pár minut chůze do místního krásného zooparku. Viděli jsme 
tygry, paviány, ale i velbloudy, na kterých se zájemci mohli povozit. V dalších dnech 
nás čekala návštěva koňské farmy v Račicích u Berounky. Tady se na koních svezly 
všechny děti, nakrmily hříbátko a  jako bonus si pohrály s pejsky, koťaty a králíčky. 
V dalších dnech nechyběly ani poznávací a vědomostní hry, poutavý výklad majitele 
nejstaršího druhu slepic v Prokopském údolí a upovídaná vrána v Chuchelském háji.
A i když jsme poslední den tábora navštívili ZOO s krokodýly v Kobylisích, všechny 
děti se vrátily zdravé, spokojené a se spoustou nových poznatků a zážitků ze zvířecího 
světa. vedoucí tábora J. Linhartová, R. Růžičková

První den tábora jsme se museli všichni nejprve seznámit, protože se 
tábora účastnily nejen děti ze Slivence a  slivenecké školy. Bylo krásné 
počasí, tak jsme vyrazili na hřiště Gutovku, kde si děti pohrály s vodními 
prvky. Pro děti byla připravena spousta překvapení, ale hned první den 
se nám svěřily, že by chtěly jet ponorkou, letadlem, padákem, vlakem, na 
koni a jinými nevšedními dopravními prostředky. Jejich přání jsme tedy 
postupně plnily. Navštívili jsme zámek Ctěnice, kde si děti vyzkoušely 
malování na sklo. Další den jsme navštívili Vyšehrad. Část cesty metrem, 
úsek mezi stanicemi Karlovo náměstí a Anděl, vede pod Vltavou, takže 
jsme si „ucpali“ nosy a jeli jako ponorkou. V úsecích metra, kde je vidět 
ven, jsme zase cestovali letadlem nad Prahou. Děti byly nadšené a legrace 
byla celou cestu. Zpět ke škole jsme se vraceli přívozem. V dalších dnech 
nás čekala návštěva zámku Veltrusy, kde jsme se projeli kočárem po areálu zámku. V pátek jsme kvůli nepřízni počasí zůstali dopoledne 
v aule školy a hráli hry s padákem. Odpoledne jsme už vyrazili na Petřín a svezli se lanovkou. Vystřídat během týdne tolik dopravních pro-
středků se hned tak někomu nepodaří. Děti byly nadšené a my už se moc těšíme na příští rok.  vedoucí tábora A. Daňková, P. Stříbrná

Prázdniny jsou za námi a  jako každým rokem se brány slivenecké 
školy otevřely dokořán nejen pro žáky, ale též pro jejich zvídavé ro-
diče. Pro prvňáčky to byl velmi slavnostní den, jelikož to byla jejich 
životní premiéra. Vlastně jakási premiéra to byla na slivenecké škole 
pro nás pro všechny, a to v mnoha oblastech. Představila se nová pa-
ní ředitelka, dvě nové zástupkyně ředitelky, a také nově nastupující 
pedagogové, se kterými se těšíme na spolupráci, a věříme, že zdárně 
doplují se svými svěřenci na konec školního roku. Mezi novinky patří 
i nově vybudovaná třída v pavilonové budově, krásná, nově zrekon-
struovaná školní kuchyně a jídelna i budova nové mateřské školky ve 
Frančíkově ulici. Během několika následujících měsíců by také měla 

být dokončena moderní, nejnovější vizuální technikou a počítači vy-
bavená přírodovědná učebna. Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků 
se rozrostla i školní družina, dvě její oddělení jsou od září ve dvou 
třídách pavilonové budovy. V letošním roce též posílíme elektroni-
zaci školní agendy. Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku 
a elektronické omluvenky pro žáky 6. - 9. tříd a některé třídy 1. stup-
ně. Rodiče budou mít samozřejmě možnost účastnit se setkání ve 
škole, kde budou se školním systémem Edupage seznámeni. Čeká 
nás plno zajímavých aktivit, přejme tedy slivenecké škole, dětem, 
pedagogům i rodičům, ať se jim po celý školní rok vše jenom daří.
  vedení školy P. Chlumská, L. Matulová

Ohlédnutí za prázdninami: 
Příměstský tábor „Máme rádi zvířata“

Příměstský letní tábor s Bětkou a Petrou

Vyrážíme do nového školního roku

První den ve škole byli všichni prvňáčci přivítáni při slavnostní imatrikulaci.
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Po letních prázdninách jsme se s dětmi setkali nejen v mateřské školce 
v areálu základní školy, ale také v nově vybudované mateřské školce 
ve Frančíkově ulici v Habeši. Ve školce v areálu ZŠ na děti čekaly hned 
dvě novinky. Ze třídy Krokodýlů se přes prázdniny stala třída Draků 
a místo třídy Klokanů máme nově třídu Liščat. Celá školka byla také 
během prázdnin nově vymalována. Do mateřské školky ve Frančíkově 
ulici budou docházet nejmladší děti, a to do třídy Žabiček a do třídy 
Zajíčků. Počasí v prvním školním týdnu lákalo k pobytu venku a k vy-
cházkám do okolí. Například třída Draků vyrazila mimo jiné na dětské 
hřiště do nedalekého Lochkova, kde děti společnými silami zastavily 
sluníčko, aby nám neodešlo příliš rychle a vydrželo nám krásné a pro-
sluněné babí léto. Všechny nově přijaté děti v obou školkách si po-
stupně zvykají na prostředí školky, třídy i na paní učitelky. Navazují 
nová přátelství a těší se na společné zážitky, které na ně ve školce jistě 
čekají.   L. Bohuslavová, vedoucí učitelka MŠ

První dny ve sliveneckých školkách

Poslední srpnový pátek měli rodiče malých dětí i ostatní obyvatelé Slivence a Holyně možnost se podívat do nově postaveného pavilonu mateřské školy ve 
Frančíkově ulici. Školka je přednostně určena pro velmi malé děti, zejména dvou a tříleté. Zvláště 
pěkně je to vidět ve spodní koupelně na malých záchodcích. Objekt je postaven jako nízkoenergetic-
ký, s tepelným čerpadlem, klimatizací a stejně jako u ostatních školních budov zelenou střechu. Až 
na málo vzrostlý trávník věřím, že se školku povedlo dokončit a vybavit včas a že se zde bude líbit jak 
malým dětem, tak i rodičům, paní učitelkám, chůvám a dalšímu personálu.  mus

Nová mateřská škola v Habeši

duben 2019 červen 2019



Slivenecký burčák
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V sobotu 7. září se ve Slivenci uskutečnila na 
návsi u rybníka slavnost mladého vína „Sli-
venecký burčák“, který pořádá městská část 
tradičně ve spolupráci s  vinotékou Prima-
Wine. Letos akci příliš nepřálo počasí. Od-

poledne si ještě užily děti pohádku o drako-
vi i výtvarné dílny a dospělí krátké posezení 
s  burčákem na harmonikou… Za drobného 
mrholení potom vystoupila na podiu kapela 
Jazzika. Kdo vydržel, uvítal místo burčáku 

víno v podobě „svařáku“ z baru na kolečkách 
pana Rangla. Zahřál ty, co měli výdrž a zů-
stali při skvělých jazzových a  swingových 
evergreenech až do konce.
 Lenka Kudláková

Harmonikář

Burčák a jiné občerstvení

Pohádka pro děti

Kapela Jazzika  Fotografie sponzorsky poskytl p. Tomáš Bednařík.

Z výtvarné dílny



Slivenecký Hafík
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V sobotu 7. 9. se konal další ročník soutěží psích mazlíčků - slivenec-
ký Hafík. Dopoledne pršelo, ale stal se zázrak a odpoledne pršet pře-
stalo. Už před zahájením se začali scházet první soutěžící. Ve 14.00 
proběhlo zahájení a zápis, majitelé pejsků obdrželi vstupní motivač-
ní balíček a začaly soutěže. Nemohla chybět slivenecká překážková 
dráha, letos vylepšená o  skutečnou „houpačku“, kterou zapůjčila 
Míša Sochová. Tradičně se soutěžilo v poslušnosti a šikovnosti, kde 
pejsci hledali schované párky a chytali piškoty. Letos byli do soutě-
ží zapojeni i páníčci, kteří na startu dostali kvíz s deseti otázkami, 
jejich správné odpovědi se přičítaly k bodovému hodnocení pejsků. 
Na měřený čas se běžela „ulička“, kde někteří favorité zklamali, ne-
odolali hračkám nebo pamlskům. Vítěz, v tomto případě vítězka, ob-
držela buřtový věnec. Poté následovala soutěž o pejska šikulu v režii 
Míši. Zájemci mohli sledovat ukázku psího sportu „nosework“, kte-
rému se už nějaký čas se svými fenkami věnuji.
Mezitím se sčítaly body a chystalo se vyhlášení. Vítězové kategorií 
„velký pes“, „malý pes“ a „dítě a pes“ obdrželi opět hodnotné ceny, 

odměnu získali i nejstarší a nejmladší psí účastníci, největší sym-
paťák i vítěz soutěže pes šikula. Velmi mne potěšila stále se rozrůs-
tající kategorie „dítě a pes“, která dokazuje, že ne všechny děti trá-
ví většinu volného času u počítače. Jsou i děti, které svůj volný čas 
věnují svému čtyřnohému kamarádovi a to je to nejlepší, co mohou 
udělat pro sebe i pro něho.
Děkuji všem, kteří si opět ukrojili ze svého volného času a pomohli 
mně připravit hezké odpoledne pro majitele psů, pro psy, i jen pro 
ty, kteří se jen přišli podívat.
Tímto děkuji vedení ZŠ Praha-Slivenec, kuchařkám za výborný štrů-
dl, zaměstnancům ÚMČ Praha-Slivenec, dobrovolníkům z řad uči-
telů, Míše Sochové za pomoc s organizací, mému synovi za pomoc 
s instalací a focení, Aničce, Ondrovi a holčičkám, které jsem angažo-
vala jako doplňovačky misek. Nakonec poděkování MVDr. Váchovi 
za odborné rady a  jeho ženě, která se svými pejsky rozšířila řadu 
soutěžících. Budu se těšit zase příští rok!  Martina Havlíková
Pozn. redakce: Poděkování za organizaci akce patří paní M. Havlíkové

Vladimír Merta Vladimír Merta
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„ČESKÁ LITERATURA – TENTOKRÁT POHLED
OD KONKRÉTNÍCH TEXTŮ“ (DOPROVÁZENO ČETBOU)
Každá přednáška tohoto semestru začne četbou vybraných míst z autora či období – dotkne-

me se v netradičním pohledu zejména těchto osobností: Alois Jirásek, Božena Němcová, Karel 
Čapek a Jaroslav Seifert.

Přednášky se budou konat v Klubu seniorů „Na Půdě“ na Úřadu Mě části Praha-Slivenec.
Do Klubu je možno vyjet výtahem.

Bude to deset dvouhodinových setkání – vždy ve středu od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Začínáme dnem 25. 9. 2019 (středa) v 16.00 hod.

Cena přednášek (celý kurs): senioři: 200,– - Kč; ostatní: 400,– - Kč;
jednotlivá přednáška – jednorázová vstupenka 60,– - Kč

(úhrada platby 25. 9. 2019 na místě, jednotlivý vstup vždy před přednáškou)
Program:
1) 25. 9.2019 Jak číst a vykládat literaturu I.
2) 2. 10. 2019 Jak opisoval Jirásek ve Starých pověstech českých od kronikáře Kosmy –  
  problematika plagiátorství
3) 9. 10. 2019 Prožitek Mnichova v publicistice a korespondenci Karla Čapka
4) 16. 10. 2019 Čapkovy Listy z let budoucích
5) 23. 10. 2019 Čapkovy povídky z pozice noetické a justiční, vypravěčské
  umění v nich
6) 30. 10. 2019 Překvapivé pasáže v Babičce
7) 6. 11. 2019 Dobové reálie v korespondenci Boženy Němcové
8) 13. 11. 2019 Seifertova pozdní poezie (Morový sloup, Deštník z Piccadilly,
  Býti básníkem) jako nový čin starého básníka
9) 20. 11. 2019 Jaroslav Seifert ve Všech krásách světa
10) 27. 11. 2019 Jak číst a vykládat literaturu II.
Info: www. praha–slivenec.cz a na vývěskách. 
Osobní informace v Knihovně ve Slivenci tel.: 251811297

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci září a říjnu oslavili 
či oslaví významné životní 

jubileum.

ZÁŘÍ
paní Eva Bobková

paní Daniela Smetanová
pan Václav Ryska

pan František Helcl
pan Jiří Šimáček

paní Zdeňka Křížová

ŘÍJEN
paní Zdeňka Korčíková

paní Marie Volfová
pan Štefan Koiš

pan Vladimír Mareš
paní Daniela Piherová

pan Rudolf Burian
paní Věra Moťková
paní Libuše Tomšů

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

Slivenečtí skauti z roku 1968
Možná je mezi námi už jen málo těch, kdo si pamatujeme, že v osmašedesátém roce se ve Slivenci činil i skautský oddíl, který vedl pan Šinágl. Nedávno 
jsem mluvila s jednou z jeho členek, MUDr. Janou Vranou, která už sice ve Slivenci nebydlí, ale vzpomíná a stýká se s leckým odtud. Vzpomínala i na 
to, jak měli skauti oddílovou vlajku, kterou po zákazu a rozpuštění oddílu mezi sebou tajně ukrývali. Nějaký čas ji měla i ona. Kde je vlajka dnes, marně 
pátrá. Mohl by to ale vědět někdo jiný, kdo ještě pamatuje nebo zná někoho z bývalých členů. Nebo má alespoń vzpomínku, o kterou by se chtěl s námi 
podělit. Pátrejte, prosím a ozvěte se.  Jana Červenková

ÚMČ Praha-Slivenec ve spolupráci s ÚMČ Praha - Lochkov zajistil u CA ARCES  jednodenní zájezd pro seniory

10. 10. 2019 – FRÝDLANT, HEJNICE 
Frýdlant – návštěva valdštejnského zámku, čas na oběd, procházka po městě;  Hejnice – prohlídka významné baziliky v poutním místě 
                             
Odjezd: 7.00 hod. Lochkov - náves, 7.05 hod. Slivenec - od budovy úřadu, 7.10 hod. Holyně – u kapličky 
Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,- Kč obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizova-
ných objektů, Informace a prodej na ÚMČ Praha - Slivenec a Praha - Lochkov

ZVEME VÁS NA CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
PhDR. ZDEŇKY NOVÁKOVÉ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

in
ze

rc
e
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Besedy a akce knihovny ve Slivenci v letech 2009 – 2018

Beseda o Ekvádoru 3. 9. 2019

Knihovna ve Slivenci si mohla dovolit pořádat různé kulturní, cestopisné, 
naučné akce díky všestranné podpory Městské části Praha-Slivenec. Po 
dobu deseti let jsme uspořádali:
Cestovatelských besed: 53
Čtenářských besed: 26
Ostatních:  56
Divadel:   15
Snažili jsme se lidem „přiblížit svět“, poznat osobnosti cestovatelské 
i osobnosti kultury. Rozšířit znalosti v oblasti zdravotní, života v přírodě, 
historii, ochrany majetku, péče o sebe a také setkání se spoluobčany, na 
které může být Slivenec pyšný.

Rekapitulace je sestavena chronologicky – s vyznačeným názvem besedy 
a jménem přednášejícího. Většina akcí je doložena pozvánkou, komen-
tářem a fotografiemi. Omlouváme se za špatnou kvalitu některých 
dokumentů – jsou pořízeny skenováním z MRAMORU nebo sešitu AKCÍ 
knihovny. K několika akcím staršího data jsme pozvánku ani komentář už 
nenašli. Státy, navštívené v cestopisných besedách, jsou barevně označeny 
v přiložené mapě.

Podívejte se na stránky:
http://www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/knihovna/besedy/

Matěj Ptaszek (narozen roku 1979 v Ostravě) je 
český bluesový zpěvák a profesionální hráč na 
foukací diatonické harmoniky, fotograf, velký 
dobrodruh, cestovatel a spisovatel.
Tentokrát povídal sliveneckým návštěvníkům 
úterního večera o Ekvádoru.
Matěj Ptaszek strávil rok a půl v zemi na rovní-
ku. Jako první Čech žil na jihu Ekvádoru v osadě 
Cucanama pod legendárním „Spícím Inkou“ 
v horách na farmě, kde s indiánským válečným 
veteránem pěstoval na maso morčata. Kromě 
toho poznal mnoho tradičních zvyků a zábav 
včetně unikátní Tauríny. Rovněž prošel hory 

a národní parky jako Cajas, či Podorcapus 
a zná i dobře samotný sever Ekvádoru, 
a to unikátní vesnice jako je San Antonio, 
Esperanza, Otovalo či divoké město Ibarra. 
Coby vystudovaný fotograf (dává přednost 
černobílé fotografii) pořídil v zemi na 
rovníku unikátní umělecké reportáže ze ži-
vota místních horalů. Zažil indiánská tržiš-
tě, vyhánění zlých duchů od indiánských 
tradičních čističek duší, život ve městech 
i na těch nejzapadlejších vesnicích.
A nakonec nám zahrál i na harmoniku.

 Jiřina Haningerová

Daniel Suška – Entities – Schránky

V létě proběhla v kapli sv. Jana křtitele v Holyni výstava slivenecké malířky, Julie Kopo-
vé, s názvem „Mountains of Doubts and Fears“, neboli „Hory pochybností a Strachu“. 
Na vernisáži zahrál náš přední jazzmanový saxofonista František Kop vlastní skladbu 
na téma obrazů své dcery.
Julie Kopová je studentkou AVU u  prof.  Roberta Šalandy. Má za sebou rovněž stáž 
v ateliéru Gregora Hildebrandta v Mnichově. Mohli jsme shlédnout její poslední ab-
straktní obrazy krajin pohoří a hor, zabývající se metaforickou podobou rozpadu, kte-
rou autorka vnímá také v obecnější rovině. Její abstrahované symboly těchto emocí 
jsou přenášeny na plátno jednak skrze v pochmurně dramatická vyobrazení, ale i pro-
tikladně kolikráte v první dojem budící, romantická zpracování. Její barevná estetika 
pracuje s hranicí silných barevných kontrastů, kdy na jedné straně vidíme jak temné, 
tak i líbivé atmosféry zobrazující osobní úzkosti, strachy a propady.

Dne 7. 9. měl v kapli vernisáž sochař, malíř a grafik - Daniel Suška.
Autor studoval design u prof. Pelikána na ZČU v Plzni, poté ilustraci a grafické 
techniky u pro. Erazima na VŠUMP.
Absolvoval 2 rezidenční pobyty v USA, vždy zakončené výstavou.
Pro holyňskou kapli vytvořil site - specific instalaci, které dominují dva objekty 
představující Duši a Tělo. Pracuje zde s primárním protikladem bílé a černé, také 
se symbolem spirály, která se nekonečně vine za Světlem.
Jsou zde k vidění také autorovy grafické práce, kdy prořezáváním a vrstvením 
papíru zkoumá rovněž zcela protikladné abstraktní uchopení, buď prostřednic-
tvím čisté geometrie nebo organického tvaru.
Výstavu je možné navštívit do 29. 10. , vždy o víkendu od 15.00 do 17. 00.
Pokud by měl někdo zájem dostávat pozvánky na vernisáže v kapli sv. Jana Křti-
tele, přihlašte se, prosím, na ad.roz@seznam.cz. 
 Adéla Rozehnalová, kurátorka Galerie Kaple Holyně

Julie Kopová – Mountains of Doubts and Fears
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S prvním školním dnem jsme tradičně zahájili zápisy do kurzů volno-
časového zařízení naší městské části. Jako v letech minulých se i letos 
uskutečnily tři termíny zápisů. Během nich se přihlásilo téměř 350 zá-
jemců. Stále probíhají dodatečné zápisy (každý čtvrtek v naší kanceláři 
nebo na www.klubsvestka.cz). Klub Švestka organizuje osmým rokem 
kurzy pro zájemce ve věkovém rozmezí 0-100 let. Těšíme se jak z pokro-
ků batolátek na kurzech Peciček či Prťat, tak z úspěchů našich školáků 
v hudebních nebo výtvarných kurzech, z pokroků dospělých studentů 
v  jazykových kurzech nebo keramických dílnách. Máme radost, že je 
tak velký zájem o cvičební lekce dětí (Rychlí špunti) i dospělých (lekce 
jógy, pilates, tabaty). Vždyť některé z těchto kurzů se naplnily již první 
hodinu prvního termínu zápisů. Podporujeme naše seniory trvale žijíci 
ve Slivenci. Plánujeme pravidelná dopolední divadélka pro nejmenší, 
tvořivé dílny a workshopy. Tvoříme velkou švestkovou rodinu. Za to, že 
Klub funguje tak, jak funguje, je třeba poděkovat nejen městské části, 
která je zřizovatelem, ale také těm, kteří tvoří duši klubové rodiny: rea-
lizačnímu týmu, lektorům a všem příznivcům, kteří do Klubu přinášejí 
přátelskou, tvůrčí atmosféru, podněty a nápady… A to vše dělají vlastně 
pro své sousedy… Lenka Kudláková

V plné síle do nového švestkového roku

OBSAZENOST KURZŮ KLUBU ŠVESTKA

Pozvánka na dopolední divadelní představení

Noc v kouzelném lese
3. 10. 2019 v 10:00

Divadelní soubor Remedium v Klubu Švestka
Vstupné dobrovolné

Proškrtnuté kurzy jsou plně obsazené
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Po prázdninách se Rodinné centrum Pecka opět s plnou vervou zapojilo do činnosti Sliveneckého klubu Švestka. Těší nás, že se během zápisů opět 
našla řada zájemců o naše kurzy. Cvičení pro nejmenší Pecičky přináší krom rozvíjení motoriky miminek a batolátek příjmení setkávání pro jejich 
maminky. Na Montessori dílnách najdete hernu bohatě vybavenou specifickými pomůckami určenými pro různé věkové kategorie a rozvoj dětské 
zvídavosti, smyslů a senzomotoriky v duchu hesla „pomoz mi, abych to dokázal sám“. A z Hliněné pecky, keramiky pro malé, se zase zrodí krásné 
výrobky. Těšíme se na vás také na pravidelných divadelních představení pro předškoláky či obecních jarmarcích a také doufáme, že ve středu 
dopoledne otevřeme volnou hernu jako další možnost setkávání pro rodiny s malými dětmi.
 Za RC Pecka Dora Poláková

Keramika pro dospělé 
ve Švestce

Jsme malá keramická dílna, která nabízí otevře-
ný přístup a příjemnou atmosféru. Začátečníky 
naučíme různé techniky modelování keramické 
hlíny a práci s glazurami, oxidy a engobami. Při 
práci s hlínou můžete uplatnit vlastní invenci 

a nápady, nebo vás bude inspirovat a vést 
tvůrčí lektorka. Pro ty, kteří již zkušenosti 

s keramikou mají, nabízíme prostor pro tvorbu 
vlastních výrobků, které si vytvoříte pro svou 
potěchu domů, nebo na zahrádku. Přijďte se 

k nám podívat a vyzkoušet si, zda se vám práce 
s keramikou líbí, budeme se na vás těšit.

Keramika pro dospělé – pondělí – 19:00 – 
21:00, 15 lekcí / 1600 Kč, nebo permanentka 

na 4 lekce / 800 Kč, 
Slivenecký klub Švestka – www.klubsvestka.

cz, info@klubsvestka.cz

To je Pecka!



Střípky z farnosti

Slivenecké stopy na Pražském hradě

11. Slivenecké vláčkohraní

Předposlední červnový pátek byl bratr Tomáš z řádu Křižovníků poděko-
vat a předat ceny za výtvarnou soutěž na téma sv. Anežka Česká žákům 
slivenecké školy. Ti své obrázky namalovali pro charitativní prodejní 
výstavu, která proběhla v červnu ve Slivenci u příležitosti Noci kostelů. 
Výtěžek výstavy šel na podporu nově vznikajícího Křižovnického domá-
cího hospice sv. Anežky České.
V  neděli 23.  června sloužil otec David v  holyňské kapličce zasvěcené 
sv. Janu Křtiteli poutní mši svatou.
Poslední srpnovou středu jsme měli možnost zúčastnit se mše svaté 
s  jáhenským svěcení bratra Tomáše Gregůrka O.Cr., který se našemu 
farnímu společenství také hodně věnuje.  - PeS-

Až do 3. listopadu 2019 můžete zavítat na výsta-
vu „Český a římský král Václav IV.“, která se koná 
v  Císařské konírně Pražského hradu. V  expozici 
této výstavy naleznete mimo jiné i dva umělecké 
předměty z křižovnických sbírek. Jedná se o velmi 
cenné vitráže ze sliveneckého kostela Všech Sva-
tých, které spatřily světlo světa někdy před rokem 
1400 a patří mezi nejstarší u nás. Pokud výstavu 
nestihnete, můžete zavítat přímo do slivenecké-
ho kostela, kde jsou z bezpečnostních důvodu již 
několik desetiletí umístěny velmi kvalitní kopie.
 Tomáš Gregůrek O.Cr.

První zářijový víkend připravil Modelářský kroužek modu-
lové železnice Slivenec svou tradiční, tentokrát už jedenác-
tou interaktivní výstavu. Ta se již počtvrté konala v pro-
storách Křižovnického dvora. Na návštěvníky zde čekalo 
celkem 130 modulů o  celkové délce kolejiště 110 metrů, 
v modelářských velikostech H0 a H0e. Tentokrát už mohl 
kroužek vystavovat moduly, které v loňském roce z důvodu 
výstavy v Drážďanech nemohl vystavovat. Jedná se hlavně 

o depo parních lokomotiv a pivovar. Bylo zde k vidění i něko-
lik nových nádraží, které děti dostavěly v průběhu srpnového 
příměstského tábora. Mimo vystavovaných modulů byla pro 
návštěvníky opět připravena modelářská dílna, nádražní ka-
várna, postřehový kvíz, dřevěné kolejiště pro děti, společné 
malování vlaku a  promítání fotografií a  videí z  předešlých 
výstav. Doufáme, že se všem návštěvníkům, kterých letos 
přišlo 522, na výstavě líbilo. V současné době se kroužek mi-
mo stavby nových modulů připravuje na výstavu na Model 
hobby v Letňanech, která proběhne od 17. do 20. října.
 Daniel Sigan
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Forografie ze Svatojánské pouti v Holyni



Letošní podzimní/zimní sezónu mladších žáků jsme opět zahájili sou-
středěním, které se každoročně koná v Jižních Čechách v Rábí. Zde se 
ukázalo, že zahálení během prázdnin se lehce podepíše na celkové kon-
dici hráčů, a tak se trenéři rozhodli, že v letošním sezóně budou muset 
hráči v kondiční přípravě více přidat.
Na soustředění se odehrálo několik přátelských utkání. Někdy se naši 
hráči projevili bravurně, jindy byly jejich výkony slabší. Celkově si ale 
soustředění užili a nabyli nové zkušenosti.
Tréninky jsme zahájili 20. 8. 2019.
Další týden proběhlo přátelské utkání s SC Radotín. Mužstvo si vedlo vel-

mi dobře, avšak ve finále je zklamala již uvedená kondiční příprava. Nově 
byl tedy do tréninků zařazen vytrvalostní běh a i po tak krátké době jsou 
vidět výsledky.
Hráči se také připravují na zimní ligu a na zimní turnaje. Letos jako každý 
rok určitě navštívíme Říčany (sportovní hala Na Fialce) a také Zbuzany.
Stále přijímáme nové hráče – ročníkově 2007, 2008 i  2009. Kdo bude 
mít zájem, může oslovit oddilovou vedoucí Gabrielu Frolikovou, telefon 
732925021, či Pavlinu Sladkovou přímo na trénincích, které se konají ka-
ždé pondělí, středu a pátek na fotbalovém hřišti od 17hod - 18:30 hod.

Bývalý basketbalista Jiří Zídek starší, občan Sliven-
ce, byl v  dějišti mistrovství světa v  Pekingu jako 
první Čech uveden do Síně slávy FIBA.
Jiří Zídek získal s  československou reprezentací 
stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Se Slavií VŠ 
Praha byl sedmkrát mistrem ligy a v roce 1965 hrál 
finále Poháru mistrů evropských zemí.
Startoval na šesti evropských a dvou světových šam-
pionátech, v roce 1972 dosáhl s týmem na olympiádě 
v Mnichově na osmé místo. Byl také dvakrát zvolen 
nejlepším československým basketbalistou a drží li-
gový střelecký rekord. V roce 2001 byl vyhlášen čes-
koslovenským basketbalistou 20. století.  

Střípky ze slivenecké kopané
MLADŠÍ ŽÁCI
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Blahopřejeme!

Mladší přípravka v akci
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KALENDÁŘ SLIVENCE ZÁŘÍ – LISTOPAD 2019

ZÁŘÍ
7. 9.–29. 9. Daniel Suška: Entities (Výstava Galerie Kaple Holyně)
21. 9. Cyklozvonění
25. 9. 16:00 Jak číst a vykládat literaturu (PhDr. Z. Nováková
 v KC Na Půdě)
ŘÍJEN
5. 10.–28. 10. Otupělí: Tenzor (Výstava fotokurzu Klubu Švestka – 
 Galerie Kaple Holyně
3. 10. 10:00 Dopolední divadélko v Klubu Švestka
1. 10.  18:00 Večer s poezií a kytarou (Václav Fikrle,  Jan Paulík  
 v zasedací místnosti ÚMČ)
2. 10.	 9:00	Keramická	dílna	pro	seniory	(Klub	Švestka)
2. 10. 16:00 Jak opisoval Jirásek ve Starých pověstech českých 
 (PhDr. Z. Nováková v KC Na Půdě)
5. 10. 10:00 Podzimní keramická dílna (Klub Švestka)
7. 10. 16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
9. 10. 16:00 Prožitek Mnichova v korespondenci K.Čapka  
 (PhDr. Z. Nováková v KC Na Půdě)
16. 10.	 9:00	Keramická	dílna	pro	seniory	(Klub	Švestka)
16. 10. 16:00 Čapkovy Listy z let budoucích (PhDr. Z. Nováková
 v KC Na Půdě)
23. 10. 16:00 Čapkovy povídky (PhDr. Z. Nováková v KC
 Na Půdě)
30. 10. 16:00 Překvapivé pasáže v Babičce (PhDr. Z. Nováková
 v KC Na Půdě)
LISTOPAD
4. 11.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
4. 11. 18:00 Veřejné zastupitelstvo
6. 11.	 9:00	Keramická	dílna	pro	seniory	(Klub	Švestka)
6. 11. 16:00 Dobové reálie v korespondenci B Němcové
 (PhDr. Z. Nováková v KC Na Půdě)
13. 11. 16:00 Seifertova pozdní poezie (PhDr. Z. Nováková
 v KC Na Půdě)
19. 11.  18:00 Beseda Kambodža (M. Kovář v zasedací 
 místnosti ÚMČ
20. 11.	 9:00	Keramická	dílna	pro	seniory	(Klub	Švestka)
20. 11. 16:00 J. Seifert ve Všech krásách světa (PhDr. Z. Nováko- 
 vá v KC Na Půdě)

Veřejná knihovna
Slivenec

pořádá besedu
s cestovatelem,

fotografem,

Markem Kovářem

KAMBODŽA –
země starobylých chrámů a prolité krve

Kdy: v úterý 19. 11. 2019 v 18.00 hod
Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6,

Praha-Slivenec


