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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
č a s o p i s  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  –  S l i ve n e c 1  2 016

První adventní neděli jsme ve Slivenci i v Holyni slavnostně přivítali čas adventní, dobu radostného očekávání. Období čtyř týdnů 
před Vánocemi si jistě většina z nás přeje prožít jako čas zklidnění a rozjímání. Jen těžko se ale bráníme rychlému tempu doby, které 
nás žene někam na hony daleko od této představy. Ve Slivenci se nám to ale, zdá se, právě v době adventní daří. Celý ten předvánoční 
čas obec, škola, farnost, Klub Švestka, rodinné centrum i mnozí jednotlivci spojují své dobré úsilí ve prospěch toho, abychom pravou 
podobu adventu a vánočních svátků skutečně prožili. Ve svých rodinách, se svými dětmi i sousedy... a uměli pamatovat na ty, kteří 
potřebují naši pomoc. Kéž se naše snaha šíří jako plamínek Betlémského světla! Šťastný nový rok za celou redakci Sliveneckého 
Mramoru!   Lenka Kudláková 

 Více o adventních akcích na str. 7-8

 Slivenecký advent



Řádné 10. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 
v pondělí 21. prosince 2015 v zasedací místnosti úřadu MČ.
Úvodní slovo starostky RNDr. Jany Plamínkové - viz str. 3.
UDĚLENÍ „ČESTNÉHO UZNÁNÍ MČ PRAHA-SLIVENEC“
Zastupitelé rozhodli udělovat každoročně občanům, kteří se dlouhodobě 
nezištně angažují ve prospěch občanské společnosti nebo těm, kteří 
vykonají významný občanský čin, „Čestné uznání MČ Praha-Slivenec“, 
které je kromě morálního ocenění spojeno i s věcným a fi nančním darem. 
Na návrh Mgr. Jany Novotné bylo první „Čestné uznání MČ Praha-Slivenec“ 
uděleno manželům Petře a Danielu Siganovým ze Slivence.
ROZPOČET MČ PRAHA-SLIVENEC NA R. 2016

 MČ Praha – Slivenec bude v r. 2016 hospodařit s rozpočtem v celkové 
výši příjmů 24 710 000,– - Kč a v celkové výši výdajů 24 710 000,– Kč – viz 
tabulka.
SMLOUVY

 Smlouva na výstavbu tělocvičny bude na základě skončeného 
výběrového řízení uzavřena se společností INGBAU CZ, s.r.o. za cenu 
30 118 399,92 Kč + DPH.

 Pražská plynárenská distribuce, a.s. zaplatí za uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene užívání pozemku parc.č. 1705/6, k. ú. Slivenec za účelem 
provozování plynárenského zařízení 1 600,– Kč + DPH.

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zaplatí za uzavření smlouvy 
o  zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1705/1 a  1708, k. 
ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a  oprav podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 25 010,– Kč + DPH;

 Část pozemku parc.č. 371/1 v  k.ú. Holyně o  velikosti 578 m2 bude 
pronajata k zahrádkářským účelům za cenu 6 358,– Kč/rok.
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

 Zastupitelé neschválili návrh na změnu územního plánu pozemku parc. 
č. 1467, 1468/1, 1468/3 a 1470/3 k. ú. Slivenec ze ZMK (zeleň městská 
a krajinná) na OB-B (čistě obytné).
GRANTY
Finanční prostředky v celkové výši 200 000,– Kč určené na 1. kolo grantů 

v oblasti kultury a sportu na činnost v roce 2016 obdrží tyto subjekty na 
pravidelnou činnost, případně jednorázové akce:
AFK Slivenec – na celoroční provoz sportovišť v areálu   80 000,– Kč
Rodinné centrum Pecka o.s. – na pravidelnou činnost a akce  45 000,– Kč
MgA. Karel Zavadil – na galerijní laboratoř  23 000,– Kč
Český červený kříž – oblastní spolek
– kroužek mladých zdravotníků  10 000,– Kč
– modelářský kroužek modulové železnice  12 000,– Kč
Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec
– na pravidelnou činnost a akce  10 000,– Kč
FbK Olymp Praha – fl orbalové kroužky pro děti  10 000,– Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec – na jednorázové akce:
– masopustní dílny  3 000,– Kč
– dýhování  3 000,– Kč
– besedy  4 000,– Kč
FINANČNÍ DARY

 Občanům s nízkými příjmy a občanům nemohoucím budou poskytnuty 
z rozpočtu MČ Praha-Slivenec fi nanční dary v celkové výši 22 000,– Kč na 
základě posouzení jednotlivých žádostí sociální komisí.
DOTACE

 Rozpočet pro r. 2015 se v příjmové a výdajové části navyšuje o dotace 
schválené hl. m. Prahou:
1 822 078,80 Kč – účelová investiční dotace na akci EU – Zateplení šaten 
a instalace tepelného čerpadla
280 000,00 Kč – účelová investiční dotace na akci EU – Revitalizace parku 
v centru Slivence
29 140,00 Kč  – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
RŮZNÉ

 Na základě žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 
zastupitelé schválili odsvěření pozemků parc.č. 199/1, 199/2 a 199/4, k.ú. 
Holyně, zapsaných na LV 1359 (čistírna odpadních vod Holyně).
 Milena Hollmannová 
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2016 Příjmy 2016
2212 - komunikace - opravy,investice, mat. a údržba 500 000 1341 - poplatek za psa 80 000
2219 - chodníky  investice, materiál 50 000 1343 - poplatek za užívání veř.prostr. 100 000
3314 - knihovna 200 000 1345 - poplatek z ubyt.kapacity 15 000
3421 - hřiště 30 000 1361 - správní poplatky 50 000
3322 , 3632  - pohřebnictví 370 000 2111 - příjmy z poskyt.služeb (hroby) 150 000
3745 - veřejná zeleň 1 130 000 2141 - příjmy z úroků 2 000
         - inv. hala 1 000 000 1511 - daň z nemovitosti 3 000 000
3113 - ZŠ - příspěvek 2 700 000 4137 - dotace MHMP 16 745 000
           -  inv. tělocvična 7 600 000  2324 - příjmy Švestka 500 000
3612 - bytovka - opravy 50 000  2321 - příspěvek na obč, vybavenost 300 000
6112,6171,6310 - zastupitel., veř. správa 5 620 000 4112 - příspěvek na státní správu SR 68 000
z toho : mzdy a odvody 4 000 000  4131 - převod ze zdaňované činnosti 3 700 000

energie, ostatní 870 000
opravy,ost.služ.,cestovné 500 000
granty a dary 250 000

6330 - splátka půjčky MHMP 1 700 000
3111 - školka 1 000 000
3399 - sociální služby 200 000
3319 - kultura 500 000
3429 - Švestka 550 000
         -  čp 22. energie 150 000
3399 - Slivenecký mramor 160 000
3699 - centrum 150 000
3419 - sportovní areál 900 000
4349 - dary 50 000
3613 - čp. 315 - energie 100 000
Výdaje celkem 24 710 000 Příjmy celkem 24 710 000

Výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Slivenec na rok 2016



INFORMACE STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
tak už je to tady! Zastupitelstvo HMP dne 17. prosince 

defi nitivně schválilo rozpočet Prahy na rok 2016, jehož 
součástí jsou i  nové dotační vztahy pro městské části. 
Pro nás to znamená, že dostaneme maximální možnou 
částku 5000 Kč na obyvatele, tedy dvakrát víc než 
dosud!!! Peníze jsou primárně určeny na běžné výdaje, ale 
samozřejmě z toho zaplatíme i různé menší investiční akce. Nový 
výpočet pro nás znamená výrazně větší fi nanční samostatnost, 
kdy budeme konečně moci normálně plánovat, na větší akce si 
ušetřit a nebudeme se muset kvůli každé koruně dotace neustále 
plazit před lidmi z HMP. Na velké akce typu výstavby tělocvičny 
to samozřejmě nestačí, ale na ty je naštěstí určena rezerva, ze 
které budeme moci čerpat.

Když jsem před sedmi lety (v  září  2008) začala bojovat 
o  lepší fi nancování malých městských částí, vypadalo to jako 
boj s větrnými mlýny. U moci byl všemocný primátor Bém, který 
každou kritiku slyšel jen velmi nerad. I  v  dalších letech jsem 
byla po každém vystoupení na zastupitelstvu HMP neustále 
napadána a dehonestována. Nicméně postupně jsem pro svou 
myšlenku získávala stále více starostů, zvláště pak po založení 
Svazu městských částí, kde jsme se stali jednou za zakládajících 
městských částí. Úspěchu bychom ale nikdy nedosáhli sami, 
na to jsou síly starostů malých MČ příliš slabé. Úspěch přišel, 
až když se všichni starostové sjednotili. Malé MČ požadovaly 
nový propočet, velké MČ zvýšit minimum z  2500 na 2900 Kč 
na obyvatele a  ty středně velké chtěly, aby jim jejich dotace 
neklesly. Nový dotační vztah vyhověl všem, a  tak jsou myslím 
všichni spokojeni. Zajisté si nyní vzpomenete na starou pověst 
o  Svatoplukovi: ano, měl s  těmi pruty pro své syny pravdu, 
v jednotě prostě je síla.

Další peníze (cca 350 000 Kč) získáme z nového rozdělování 
fi nancí z hazardu. Od července letošního roku se totiž nerozdělují 
podle počtu herních přístrojů v  dané městské části, ale podle 
počtu obyvatel. To je výhodné pro nás, kde už máme zavedenu 
nulovou toleranci. A myslím, že to bude výhodné i pro Prahu jako 
celek, neboť to sníží chuť městských částí povolovat na svém 
území herny.

Před Vánocemi skončila další velká investiční akce, 
kterou je nové nádvoří ve škole. Doufám, že se bude 
dětem, učitelům i  rodičům líbit. Slavnostní otevření 
s  přestřižením pásky chceme udělat v lednu v  rámci 
dne otevřených dveří. Musím říct, že shánění fi nancí na 
jeho opravu byla akce dosti náročná, a jsem ráda, že se 
nakonec podařila.

Příští rok bude pro nás jednoznačně největší akcí výstavba 
tělocvičny. Ta má velké zpoždění. Ukazuje se, že soutěžit dle 
zákona o  veřejných zakázkách je akce zdlouhavá, pracná 
a s nejistým výsledkem. Začali jsme soutěžit v září a ani v prosinci 
stále nebyl konec, neboť fi rma Pohl, která byla vyloučena 
pochybením ve své nabídce, se odvolala. Naštěstí nedala stížnost 
na ÚOHS, tak začneme aspoň v lednu.

Dokončeny jsou i  dva kusy chodníků, jeden mezi areály 
Galstianu a Mramorky, druhý jižně od ulice Na Přídole směrem 
k Habeši. Spolu s Lochkovem jsme požádali TSK o prodloužení 
tohoto chodníku až do Lochkova, neboť chodník podél ulice 
K Lochkovu citelně chybí. Odezva ze strany TSK je zatím kladná. 
TSK rovněž připravuje stavbu bezbariérové rampy k podchodu 
na zastávku Smaragdová, neboť současné strmé schody jsou 
bariérou jak pro starší občany, tak i pro maminky s kočárky.

V přípravě protihlukové zdi se od podzimu příliš nepokročilo, 
neboť se zatím nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. 
Některým majitelům se bohužel zdá cena nabízená ŘSD příliš 
nízká, a  navíc u  části pozemků dochází v  současné době 
k  převodu ze Státního statku v  likvidaci na Státní pozemkový 
úřad. Snažíme se přesvědčit TSK k  prodloužení protihlukové 
zdi podél ulice K Barrandovu. Zatím to naráží na odpor Institutu 
plánování a rozvoje, který má pocit, že v intravilánu by takové zdi 
být neměly.

Na posledním zastupitelstvu HMP se strhla poměrně velká 
diskuse ohledně tramvajové trati do Slivence. Jmenovitě Pirátům 
leží tramvaj v žaludku, neboť mají pocit, že jde o stavbu určenou 
hlavně pro benefi t developerů. Bohužel, i  zde brzdí získání 
stavebního povolení nevykoupené pozemky.

Vážení sousedé, to je z mé strany vše. Přeji Vám hodně štěstí 
v novém roce 2016 a pevné zdraví. Jana Plamínková 

Manželé Siganovi se dlouhodobě podílejí na zušlechťování 
městské části Praha – Slivenec. Obětavě a nezištně se ve volném 
čase věnují dětem a  mládeži. Organizují pro ně nejrůznější 
aktivity, vedou zdravotnický a  modelářský kroužek. Pomáhají 
při nejrůznějších charitativních sbírkách (ČČK, Tříkrálová sbírka, 
plnění vánočních přání, atd.). Ve spo-
lupráci se sliveneckou farností 
organizují Noc kostelů, podílejí se 
opravách okolí kostela i  obnově 
budoucí fary křižovníků. Neváhají 
kdykoli ochotně věnovat svůj čas 
a  energii pro pomoc ostatním. To 
vše činí s nebývalou samozřejmostí, 
nasazením, s  radostí. Konají mlčky, 
neočekávají žádnou odměnu. Svým 
každodenním působením v obci jsou 
významným přínosem pro budování 
občanské společnosti a  vzorem 

ostatním.
Pozn. redakce: Ocenění uděluje starosta MČ na základě výběru 

z  návrhů občanů (pravidla pro podávání návrhů na webových 
stránkách MČ)

 Čestné uznání Městské části Praha – Slivenec
Prvními oceněnými byli Petra a Daniel Siganovi

MČ Praha – Slivenec 
hledá kronikáře.
Práce na smlouvu
o provedení práce.

Vhodné pro aktivního
občana,

který má zájem o dění 
v obci.

Info na ÚMČ.
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Mnoho posledních let bylo nádvoří ve škole ostudou 
naší městské části. Za moc nestálo už před 15 lety, kdy 
se tam konala velká akce u příležitosti 100 let historické 
budovy školy. V  posledních letech se ale jeho stav 
výrazně zhoršil kvůli mnoha stavbám, které se na něm 
a  v  jeho blízkosti odehrály: rekonstrukce správního 
pavilonu, výstavba školky (spolu s výkopy nejrůznějších 
kabelů a  přípojek), umístění kabelů pro slaboproud, 
svedení dešťových vod do rybníka – to jsou hlavní akce, 
které způsobily, že nádvoří se stalo neestetické, ale také 
už vyloženě pro děti nebezpečné. Proto jsme byli velmi 
rádi, když se městské části podařilo v  září letošního 
roku získat z Magistrátu peníze na jeho obnovu. Nebylo 
jednoduché stavbu tohoto rozsahu provádět za plného 
provozu školy, ale škola i  stavební firma Amika First, 
s.r.o., udělaly pro bezpečnost dětí maximum. Krátce 
před vánocemi se vše podařilo dotáhnout do zdárného 
konce. Od ledna tedy bude mít škola nové nádvoří plně 
k dispozici.  Jana Plamínková, starostka 

Jak si jistě mnozí z  vás všimli, povedlo se do vánočních prázdnin dokončit nové nádvoří v  areálu základní školy. Tři druhy dlažby, 
výsadba stromů a keřů, lavičky i zeleň zde tvoří zajímavé geometrické prvky – většinou jde o části kružnic a kruhové výseče, které jsou 
ještě zvýrazněny odlišnými barvami dlažby – červenou a šedou. Tato část areálu bude sloužit nejenom odpočinku a shromažďování, ale 
i sportovní činnosti – umístěním tří nových ping-pongových stolů – a výchově k ekologii množstvím košů na tříděný odpad. Za historickou 
budovou byly vybudovány tři parkovací stání + jedno pro invalidy. Zůstal zde zachován i přístřešek pro kola

Ač se stihly veškeré stavební práce, zasadily se stromy, keře a sukulenty a vysela tráva, na jaro zbude ještě výsadba trvalek v centrálním 
kruhovém záhonu a popínavé rostliny podél učebního pavilonu. Přes počáteční nedorozumění a pomalý začátek, nakonec vše dopadlo 
dobře a práce byly provedeny kvalitně a v termínu.

Dokončenou akci bychom rádi představili oficiálně veřejnosti na slavnostním otevření, které jsme plánovali na třetí lednový týden. 
Bohužel počasí nám nepřeje a všechny zajímavé vzory a plochy schovalo pod jednolitou vrstvu bílého sněhu. Slavnostní otevření se proto 
přesune na termín v teplejším období, které dostatečně předem zveřejníme.  Ing. Šárka Musilová 

 Nádvoří ZŠ se vylouplo do krásy

Stavební práce probíhaly ještě v prosinci



Komunikaci K Holyni se podařilo dokončit v plánovaném termínu a již 23. 11. 2015 
zde projel první ranní autobus MHD. Od 14. prosince funguje i nová autobusová zastávka pro obyvatele severní části Slivence. Nová silnice 
s chodníky a zvýšenou křižovatkou zlepšila bezpečnost občanů. Až se během jara zrekonstruuje i zbylá část ke světelné křižovatce, může se 
přistoupit k rekonstrukci ulic U Sportoviště a U Náhonu, které máme přislíbeny na letošní rok od Magistrátu hlavního města Prahy.

Ještě před koncem roku se podařilo položit chodník mezi zástavbou Galstienu v ulici Za Fořtem a Mramorky v ulici U Svahu. Zástavba v této 
oblasti je teď průchozí od ulice K Váze až po ulici K Cikánce. Do budoucna doufáme, že se podaří chodník prodloužit až na ulici K Lochkovu 
přes komunikaci Od Rozcestí. V jižní části Slivence v ulici Na Přídole se už také dočkali nového asfaltu, který je doplněn chodníkem ze zámkové 
dlažby, jenž pokračuje směrem k Lochkovu až po hranici osázeného biokoridoru. Městská část je v jednání s Technickou správou komunikací 
hlavního města Prahy o prodloužení tohoto chodníku až do Lochkova. Nyní se pracuje na dokončení komunikace ze zámkové dlažby propojující 
ulici Na Botě, V Doubcích a Ve Smrčině. Nová cesta uleví ulici V Lipkách, která přestane být jediným příjezdem a výjezdem z dané lokality.   mus  

 Komunikace a chodníky 

Jak jsme psali koncem léta, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na 
tělocvičnu. Bohužel naše přání bezproblémového výběrového řízení se nesplnilo. Ve 

spolupráci s právníky se nám podařilo vybrat zhotovitele, kterým je společnost Ingbau CZ, s.r.o.. Těsně před vydáním tohoto čísla pí starostka 
podepsala smlouvu se zhotovitelem. Jakmile to počasí umožní, začne se s budováním zařízení staveniště a přípravnými pracemi.  mus  

 Výstavba tělocvičny

Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková předala 9. prosince 2015 Záchranné stanici pro volně žijící živočichy hl. m. Prahy dva nové 
odchytové vozy. Nová auta, která pracovníci stanice potřebují ke každodenním výjezdům za zraněnými živočichy po celé met-
ropoli, nahradí dvě dosavadní nevyhovující vozidla. Jejich havarijní stav a časté poruchy již začaly v hustém pražském provozu 
představovat nemalé riziko pro řidiče i pro odchycené zvířata. Nová auta Peugeot Partner v celkové hodnotě 858 000 Kč bez DPH 
splňují všechna předepsaná veterinární nařízení pro odchytová vozidla. „Nákup nových vozidel pro záchrannou stanici je součástí 
plánů hlavního města na celkovou rekonstrukci stávající stanice a vybudování moderního léčebného areálu odpovídajícího ev-
ropským standardům v péči o volně žijící živočichy,“ uvedla radní Plamínková. Každé auto bude mít své vlastní jméno. Po Praze 
tak začne jezdit „Zrzka“ a „Hugo“. „Nová odchytová vozidla si 
na pražských silnicích v žádném případě nespletete. Barevný 
potisk, jméno a výrazné fotografi e každého upozorní, o jaké 
auto jde, a záchranná stanice i samotný smysl její existence 
tak budou mít příležitost dostat se do ještě širšího povědo-
mí Pražanů,“ dodala radní. V sezóně nejvytíženějších jarních a 
letních měsíců vyjíždějí pracovníci stanice do komplikovaného 
městského provozu i dvacetkrát denně. „Pražská záchranná 
stanice poskytuje nepřetržitou službu pro volně žijící živočichy, 
jejichž zranění či handicap vyžaduje odbornou lékařskou péči 
a dočasnou rekonvalescenci před návratem do volné přírody. 
Pracovníci stanice jsou denně voláni k případům zraněných 
živočichů, ročně jde zhruba okolo 2500 zachycených zvířat,“ 
upřesnil ředitel Lesů hl. m. Prahy, pod které záchranná stanice 
spadá, Vladimír Krchov. 
 (Z tiskové zprávy HPM)  

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská 
plynárenská Servis distribuce, a.s. a ÚMČ Praha - Slivenec nabízí odbě-
ratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plyná-
renské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního 
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
 zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
 tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparko-
vaném na parkovišti u rybníka.

Termíny přistavení:
 dne 25. 01. 2016 od 10,30 do 13,30 hod.
 dne 2. 03. 2016 od 14,30 do 17,00 hod.
 dne 7. 04. 2016 od 8,00 do 11,00 hod.
 dne 12. 05. 2016 od 12,00 do 14,30 hod.
 dne 15. 06. 2016 od 10,30 do 13,30 hod.

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202
www.ppas.cz

Koncem roku byla zprovozněna nová autobusová zastávka „Návětrná“ 
v ulici K Holyni. Jedná se o jednosměrnou zastávku, která výrazně zvy-
šuje dostupnost MHD pro obyvatele přilehlé zástavby rodinných domů. 
Navíc režim „na znamení“ nezatěžuje obyvatele v okolí zastávky zbyteč-
ným brzděním a rozjížděním autobusů.
Na výzvu společnosti ROPID jsme zpracovali připomínky k MHD a po-
žádali jsme o zlepšení dopravního spojení Slivence. Navrhli jsme na-
příklad, aby na lince 230 zajížděl do Slivence každý spoj.
 urv  

Upozorňujeme chovatele psích 
mazlíčků, že je lhůta pro zapla-
cení místního poplatku ze psů do 
31.  3.  2016. Pro uplatnění slevy 
z poplatku je třeba dodržet obec-
ně závaznou vyhlášku zejména ve 
lhůtách jednotlivých úkonů.

 Doprava

 Pražská záchranná stanice získala dva nové odchytové vozy

 Místní poplatek ze psů do 
31. 3. 2016

Radní HMP a starostka Slivence předává vozy 
chuchelskému zookoutku



Nakladatelství Libri vydalo zajíma-
vou knihu Pozoruhodné stromy Pra-
hy. Píše se v ní o všech chráněných 
pražských stromech, ale i o mnoha 
nechráněných, ale nějakým způ-
sobem zajímavých či pozoruhod-
ných – a mimo jiné i některých stro-
mech u nás ve Slivenci a  v Holyni. 
Kmotrou knihy se stala starostka 
Slivence a radní pro životní prostředí 
Jana Plamínková, která do ní údaje 
za naši městskou část před časem 
poskytla.
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Systém VOK bude v  letošním roce probíhat v  obdobném rozsahu jako 
v  roce loňském. Harmonogram je připraven a  čeká na schválení svozovými 
společnostmi. Máme přidělenou kvótu 6 kontejnerů na první pololetí na objemný 
odpad a 9 kontejnerů na celý rok na bioodpad, což je o jeden více než vloni. 
Podobně jako v roce 2015 budou BIO VOK přistavovány po dobu maximálně 3 
hodin. Změnou je možnost otoček BIO VOK. Všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před koncem doby přistavení! Přistavení BIO 
VOK bude opět zajištěno pouze o víkendech v časech 9:00-12:00 nebo 13:00-16:00. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého VOK. 
Předpokládáme, že dostaneme přidělenou kvótu na Mobilní sběrný dvůr (MSD) alespoň v rozsahu 2 termínů.

Jak jsme již informovali, požádali jsme o navýšení četnosti vývozu některých komodit tříděných odpadů. 
Jedná se zejména o papír a plasty. Od 1. 11. 2015 byly na třech stanovištích navýšeny počty vývozů kontejnerů papíru i plastu, každý 
o  jeden kontejner týdně. To znamená, že papír je vyvážen 3x týdně a  plasty 4x týdně. Podobnou změnu jsme nárokovali u  dalších 7 
stanovištích, máme přislíben termín realizace 1. 2. 2016. Také jsme požádali o přesun stanoviště tříděných odpadů z ulice K Holyni do ulice 
Nefritová. Důvodem je zlepšení dosažitelnosti stanoviště pro tuto oblast.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude realizován 
stejným systémem jako v  roce 2015. Vozidlo bude 
projíždět určitou trasou a  na jeho 20 minutových 
zastávkách lze odložit nebezpečné odpady. Pro letošní 
rok máme přidělené čtyři termíny, tři ve všední den 
a jeden víkendový. Na vývěskách a webových stránkách 
naleznete přesný harmonogram.

Termíny: 16. 3. 2016 (středa), 12. 5. 2016 (čtvrtek), 
13. 8. 2016 (sobota) a 10. 11. 2016 (čtvrtek).    
      Jiří Urválek  

 Velkoobjemové kontejnery
 ODPADY

 Tříděné odpady

 Nebezpečné odpady

Dovolte mi informovat vás o lesnických činnostech, které 
Lesy hl. m. Prahy aktuálně zajišťují na území vaší měst-
ské části. V  průběhu celého zimního období realizujeme 
výchovné zásahy v mladých lesních porostech, dále těžby 
nepůvodních akátových porostů s cílem zalesnění vzniklých ploch přírodě 
blízkou druhovou skladbou a rovněž připravujeme i nutné maloplošné ob-
novní zásahy, přičemž vzniklé plochy budou zalesněny ještě v roce 2016.
Stručné informace k  jednotlivým zásahům v konkrétních lokalitách prů-
běžně zveřejňujeme na našich webových stránkách www.lhmp.cz. Na 
podkladě přehledných mapek zde lze vyhledat konkrétní lokality Vašeho 
zájmu a jsou zde připojeny i bližší informace zdůvodňující konkrétní pěs-
tební zásah (http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/).
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
 Miloš Stana, lesní, lesní úsek Chuchle, +420 777 827 793, stana@lesy-praha.cz 

 Informace z hájenky

 Pozoruhodné 
stromy Prahy

Stánek s prodejem stromků na vánočním jarmarku ve Slivenci

inzerce



Před první adventní nedělí se konaly v základní škole i v Klubu Švestka předvánoční 
dílny, kde se vyráběly symbolické adventní věnce. Při odpolední nedělní mši v kostele Všech Svatých si je pak zájemci mohli nechat posvětit. 
V podvečer se v centru Slivence i Holyně rozsvítily vánoční stromy. Před historickou budovou školy se na pódiu odehrál biblický příběh o zrození 
Ježíška v kouzelném představení žáků školy. Křižovníci přišli posvětit dřevěný betlém pod stromem i vánoční strom samotný. U holyňské kaple 
před rozsvíceným stromkem zazněl hudební recitál Klubu Švestka. Po něm si přítomní mohli prohlédnout vánoční výstavu v kapli.

 Rozsvěcení vánočních stromů
 Slivenecký advent

Zájem o představení ZŠ u sliveneckého stromu byl obrovský

Křižovníci světí strom. Vokální sbor Klubu Švestka

Vánoční pozdravení starostky sLIVEN-
CE

V Holyni si všichni mohli u stromu zazpívat Dřevěný betlém



s

Po skončení sliveneckého jarmarku připravil Slivenecký akordeonový soubor 
pod vedením Pavla Fryše svým spoluobčanům skutečnou hudební lahůdku - 
adventní koncert v kostele všech Svatých (více ve zprávách z farnosti na str 17.

Stejně jako minulý rok, i  letos se 5. 12. v kavárně Selanka ve spolupráci s  rodinným centrem Pecka 
uskutečnila Mikulášská besídka. Na obávanou trojici čerta, Mikuláše a anděla už čekalo klubko dětí. Za 
odpoledne jich před Mikuláše se svou básničkou předstoupilo téměř 50. Všechny si za odměnu mohly 
ozdobit perníčky a vyrobit voňavé jablko či pomeranč s hřebíčkem.  princ  
 
Poděkování:
Panu lesnímu M. Stanovi za vánoční strom ve Slivenci i v Holyni, p. L. Buriánkovi a p. P. Syrovému za instalaci 
stromů a vánočního betlému, paní ředitelce I. Rosové, učitelům a žákům slivenecké základní školy za vystou-
pení u rozsvíceného stromu i za účast na jarmarku, Unii rodičů za zapůjčení podia, Křižovníkům (nejen) za vy-
svěcení stromů, p. P. Siganové za přípravu adventních akcí ve farnosti a organizaci Tříkrálové sbírky, p. Kůsové 
za vedení adventní dílny, p. Editě Šimkové a Veronice Borovkové a všem autorům za vánoční výstavu v kapli, 
švestkovým lektorům J. Šupíkové, P. Švestkovi, M. Roušarovi a jejich studentům za hudební recitál, kavárně 
Selanka za propůjčení prostor k divadelním (i jiným) představením i za občerstvení na jarmarku, pracovníkům 
org. Lesy hl. m. Prahy, kteří se zapojili do přípravy vánočního jarmarku, slivenecké vinotéce PrimaWine za ob-
čerstvení tamtéž, sliveneckým a holyňským prodejcům za to, že jsme měli možnost poznat jejich produkty, p. 
P. Fryšovi a celému Sliveneckému akordeonovému souboru za adventní koncert, p. Š. Hasákové a ostatním 
dámám, které věnovaly svůj čas a energii na filcové dílně, p. J. Urbancové za uvaření várnice čaje k holyňskému 
stromu, A. Pokorné za prodej u švestkového stánku na jarmarku, M. Jiroutové za keramickou dílnu pro mládež, 
pracovníkům úřadu MČ Praha-Slivenec za to, že pracovali nad rámec povinností a ostatním mnohým, kteří 
přispěli úsměvem a dobrým slovem…  Adventní příspěvky připravila Lenka Kudláková 

 Koncert v kostele Všech Svatých

 Mikulášská

V sobotu 12. 12. se konal na slivenecké návsi tradiční vánoční jarmark. Trhovci mohli 
poprvé vyzkoušet nově zrekonstruovanou náves. Ve stáncích zapomenutých řemesel si (nejen) děti vyzkoušely práci svíčkaře, korálkáře, dráteníka 
i výrobu skleněných ozdob. Z dílen rodinného centra Pecka si ti nejmenší odnášeli papírové anděly a v kavárně Selanka shlédli představení 
Vařečkový betlém. Zlatým hřebem celé akce byla efektní hra s ohni. Výborné občerstvení v podobě svařeného vína, palačinek, rybí polévky, 
vánočky, či domácích klobás zajistila vinotéka Primawine a kavárna Selanka. Svůj stánek otevřel Slivenecký klub Švestka, slivenecká základní 
škola, Lesy hl.m. Prahy s prodejem stromků a jmelí a malou sovou ze záchranné stanice. V kavárně probíhal prodej Klubu lidové tvorby. Nechyběl 
trdelník, jmelí, vánoční dekorace. Atmosféru dokresloval harmonikář, který všechny neúnavně a svátečně bavil až do noci…

 Slivenecký vánoční jarmark
 Slivenecký advent
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V neděli 29. listopadu, tedy první adventní neděli, 
slivenecká škola byla od dopoledních hodin plná. Pedagogové připra-
vovali adventní dílny, aby tak dobu adventu co nejlépe zahájili. A od půl 
jedné to vypuklo. Návštěvníci se hrnuli do pavilonové budovy školy a roz-
ptýlili se po 11 dílnách. Vyráběly se svícny, vánoční přání, různé papírové 
dekorace, svíčky ze včelího vosku a další. Nejvíce však bylo plno u tvorby 
adventních věnců. A nebylo divu, k času adventnímu věnce již od 19. 
století patří. Pěkně se čtyřmi svíčkami, aby mohly sloužit k slavnostnímu 
odpočítávání adventních týdnů. Věnec sám pak představuje symboliku 
věčnosti, vítězství, oslavy a větévky jehličnanů život. Materiálu bylo dost, 

šikovné ruce k tomu, všechny věnce se tedy povedly.
Po adventních dílnách se pracovníci školy, žáci i slivenečtí občané sešli 
u rozsvěcení obecního vánočního stromečku a po něm žáci 2. B se svo-
jí paní učitelkou předvedli příběh o narození Ježíška. Tento živý betlém 
předvedla slivenecká škola již podruhé a měl opět velký úspěch.
Tím ale všechny předvánoční akce nekončily. Následovaly školní besídky 
a hlavně slivenecký jarmark (11. 12. ), kde měla škola také svůj stánek 
a fi nanční příspěvek veřejnosti dala na nákup výtvarných potřeb ve škole. 
Advent ve Slivenci byl přivítán tedy slavnostně a vskutku pospolu, tedy 
v duchu komunitní školy.  IR 

Ve středu 4. 11. 2015 jsme spo-
lečně s 9. ročníkem navštívili akci k volbě povolání – JARMARK ŘEME-
SEL, který pořádal Magistrát hl.m. Prahy. Akce se konala na SOU Podě-
bradská, Praha 10. Střední školy a učiliště zde prezentovaly učební obory 
s maturitou a doplnily je ukázkami a náplní práce v některých oborech. 
Zde jsme si každý mohl vyzkoušet, co ho zajímalo nebo zaujalo, například 
jsme si vyzkoušeli poznávat květiny a koření, rytí do zlata, zdobení perníč-
ků, práci s dlátem, nejrůznější pomazánky, poznávání chemických nádob 
a další. Prohlídka probíhala formou soutěže, kdo nasbírá nejvíce bodů za 
absolvování jednotlivých ukázek. Nejlepší ze třídy pak obdržel věcnou 

cenu. Tato akce se nám líbila a bylo skvělé, že jsme mohli alespoň trochu 
nahlédnout „pod pokličku“ jednotlivých oborů.
9. 11. 2015 pak naše 8. třída navštívila Střední průmyslovou školu potra-
vinářských technologií – odloučené pracoviště v Navrátilově ul. Praha 2. 
Hlavní náplní této exkurze byla návštěva uzenářské výrobny. Každý z nás 
se osobně podílel na výrobě mletých karbanátků. Poznali jsme výrobu 
tohoto produktu od mletí masa, jeho ochucení, vymíchání až po jeho ko-
nečné zpracování a upečení v konvektomatu.
A jak se říká – co jsme si navařili, to jsme si také snědli. A ještě jsme si 
odnesli domů.  Hana Semrádová, 8. třída 

 Jarmark řemesel

ŠKOLA

11.  listopadu 
se žáci III. a VI. třídy vydali do známého výletního areálu v Pěnčíně. Ten-
to výlet dostali za odměnu. V loňském školním roce totiž nasbírali téměř 
8 tun papíru a na škole byli bezkonkurenčně nejlepší. Čekal je velmi 
zajímavý a rozmanitý program. Průvodce jim ukázal celý proces výroby 
skleněných perlí. Viděli mačkárnu, rumplovnu, brusírnu i leštírnu. Po ná-
vštěvě výrobního procesu zavítali do Korálkové dílny. Zde je čekalo ne-
sčetné množství korálků a perlí různých barev, ze kterých si mohli vyro-
bit svoji vlastní bižuterii nebo mozaiku na předtištěné předloze. Dále byli 
seznámeni s místní kozí farmou. Vyslechli si výklad průvodce o zdejších 
chovaných plemenech a o technologii výroby sýrů. Výklad byl spojen 

s videoprojekcí. V místní prodejně měli možnost ochutnat ovčí i  kozí 
sýry, které si také mohli nakoupit domů. Součástí areálu je i  nemálo 
zajímavé zemědělské muzeum, kde lze vidět různé staré zemědělské 
stroje. Celý výlet zakončili v rodinné restauraci U Brusírny, kde společně 
se svými třídními učitelkami, Irenou Liscovou a Petrou Levou, pooběd-
vali. A potom už všechny čekala cesta do Prahy. Všem zúčastněným se 
výlet velmi líbil, protože nabídl nejen dětem, ale i vyučujícím mnoho za-
jímavého. Snad se tento výlet stal pro obě třídy obrovskou motivací pro 
sběr starého papíru i v letošním školním roce. Již nyní mají odevzdáno 
přibližně 5 tun.
 Petra Levá a Irena Liscová 

 Za odměnu do Pěnčína

 Advent

Poděkování zaměstnancům ZŠ a MŠ Slivenec
Nejen na sklonku roku 2015 si zaslouží pedagogové, asistenti, vychovatelé a další zaměstnanci ZŠ a MŠ Slivenec naše velké poděkování a obdiv.
Energie, láska a čas, které vynaložili v předvánočním čase (mnohdy i na úkor svých nejbližších) na přípravu adventních dílen, trhů, besídek a jiných 
doprovodných akcí školy a obce pro naše děti a nás rodiče je obdivuhodná! Chceme jim tímto vyjádřit naše upřímné poděkování za jejich oprav-
dový zájem, individuální přístup, kvalitní práci a čas věnovaný našim potomkům a jsme rádi, že má naše slivenecká škola i školka tolik schopných 
osobností! Rodiče žáků ZŠ a MŠ Slivenec 

Blahopřání
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec blahopřeje paní ředitelce Mgr. Ivaně Rosové 

k významnému životnímu jubileu,které na sklonku roku oslavila. 
Vedení MČ děkuje paní ředitelce za vše, co pro naši školu i obec dělá.



s
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Na úspěšné a tradiční adventní dílny a slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromečku navazují každoroční vystoupení žáků naší školy na vánočních 
besídkách.
Letos se program z důvodu velké návštěvnosti rozdělil. V úterý 15. 12. 
účinkovaly děti nejmladší z historické budovy, tedy 1. až 3. třída, a ve 
čtvrtek pak ostatní žáci od 4. do 9. třídy. I přesto byla aula naplněna „až 
k prasknutí“.

Úterý, besídka 1. až 3. ročníků
Celý večer úspěšně moderovala trojice žáků ze třetí třídy Aneta J., Ella P. 
a Ondra Č. Své role se zhostili skutečně se ctí a noblesou jako opravdoví 
moderátoři.
Program byl vskutku velmi pestrý. Střídala se čísla pěvecká, taneční, 
dramatická a vystoupení v anglickém jazyce. K Vánocům neodmyslitel-
ně patří pohádky, a tak diváci mohli vidět hned dvě v nastudování žáků 
třetí třídy. Příjemně potěšili prvňáčkové s anglicky zpívanými vánočními 
koledami, tanečkem sněhuláků a dramatizací koledy Štěpáne, Štěpáne. 
Ani druháci nezůstali stranou a předvedli dokonalá vánoční vystoupení, 
z nichž příběh o narození Ježíška mohli již diváci zhlédnout při rozsvěcení 
vánočního stromečku na venkovním pódiu. Svým tanečním vystoupe-
ním překvapil Honza O. - žák 3. třídy. Předvedl náročné akrobatické číslo 
a ukázal všem, jak těžké je tančit Break dance. Společně s ním tančil 
i jeho spolužák Dominik S. Opravdu nádherným pohlazením po duši bylo 
vystoupení taneční přípravky pod vedením paní zástupkyně Šimáčkové. 
Zatančili nám ukázku standardních a latinskoamerických tanců.
Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a popřáli si krásné vánoční 
svátky a hodně zdraví a štěstí po celý příští rok.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a odměnit potleskem.

Těšíme se na další společná setkání.
 I. Liscová, koordinátorka 1. části besídky 

Čtvrtek, besídka 4. až 9. ročníků
K naladění předvánoční atmosféry jistě přispělo i  vystoupení žáků 4. 
a 9. tříd, které se konalo ve školní aule ve čtvrtek 17. 12. od 17 hodin. 
V průběhu pozdního odpoledne diváci zhlédli řadu dramatizací a pě-
veckých i tanečních čísel. Po úvodním slově paní ředitelky se představi-
la 5. třída dramatizací anglické písně Little Jimmy likes shopping.
Poté zahájily obě 4. třídy společně své pásmo „Ze starých pověstí čes-
kých“ písní Bylo to tak. Touto písní přenesli žáci diváky do časů nejstar-
ší české historie. Pokračovala 4. A  divadelním představením „Jak to 
všechno začalo aneb O praotci Čechovi“, 4. B navázala „Dívčí válkou“.
Atmosféru oživila opět 5. třída s ukázkou části hodiny Taneční a po-
hybové výchovy, kterou je slivenecká základní škola specifi cká. Tento 
předmět je vyučován jako povinný jedenkrát týdně od 1. do 5. ročníku. 
Žáci pod vedením své vyučující zatančili tanec na píseň „Banana boat 
song“, kterým se na začátku každé hodiny zahřívají, protahují a nalaďu-
jí. V pozitivním duchu pokračovala 6. třída se svou dramatizací písně 
„Ten dělá to a ten zas tohle“, kterou také prezentovali část vyučovací 
hodiny, tentokrát Dějepisu, a to konkrétně učivo o době Rudolfa II.
Na programu se také podílela přípravka Klubu sportovního tance Silu-
eta Praha, která zatančila 2 vystoupení – cha-chu „Forget you“ a waltz 
„It is you“ z fi lmu Shrek. Dále diváci měli možnost ocenit veselohru 7. 
třídy „Setkání pod stromečkem“. Program zpestřily dvě básně zvané 
„Vánoce dospělých“ a „Nad jesličkami“ v přednesu žáků 8. třídy a řadu 
dramatických přestavení završila satira „Vánoce očima dnešní genera-
ce“ v provedení nejstarších žáků školy - 9. třídy.
Na závěr účinkující i diváci završili předvánoční zastavení ve škole spo-
lečným zpěvem koledy „Narodil se Kristus pán“. Všechna vystoupení 
byla velmi vydařená a  já si dovolím za vedení školy poděkovat všem 
dětem i učitelům, kteří se na programu i na organizaci besídky podíleli. 
Děkujeme i rodičům a dalším hostům, že i v náročném předvánočním 
shonu si našli čas a přišli podpořit žáky i jejich učitele v rozvíjení jejich

prezentačních, dramatických, pěveckých i tanečních dovedností. 
 Vl. Šimáčková, zást. ředitelky, koordinátorka 2. části besídky 

ŠKOLA

 Vánoce v naší škole
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Ve středu 18. 11. mohly děti navštívit Neviditelnou výstavu v No-
voměstské radnici. Tato výstava interaktivně seznamuje se svě-
tem nevidomých. V první části výstavy se děti seznámily např. 
s Braillovým písmem, s použitím slepecké hole i  s dalšími po-

můckami pro zrakově postižené. V druhé části nás pak po Nevi-
ditelné cestě ve speciálních a zcela zatemněných místnostech, 
kde se všichni mohli řídit výhradně hmatem, sluchem, čichem 
a smyslem pro rovnováhu, provázeli nevidomí průvodci. Ti nás 
zavedli do modelového bytu a dále jsme si vyzkoušeli např. po-
hyb v  ruchu města i  v  lese, navštívili jsme malou galerii soch 
a mohli si objednat a samozřejmě zkusit i správně zaplatit v Ne-
viditelné kavárně.
Během listopadu jsme se více zaměřili na téma: svět nevido-
mých. Děti se blíže seznámily s Braillovým písmem a absolvo-
valy i soutěž „ Slepošmak“, kde měly za úkol bez pomoci zraku 
určit potraviny, které dostávaly k  ochutnání. Rozpoznat je bez 
podpory zraku bylo mnohdy nad jejich síly. Nejlepší soutěžící 
z jednotlivých oddělení ještě čeká fi nálové kolo.
V sobotu 21. 11. jsme měli možnost ve spolupráci s MKMŽ Sli-
venec vyrazit parním vlakem do Kutné Hory. Navštívili jsme Sed-
leckou kostnici, České muzea stříbra, Vlašský dvůr a chrám sv. 
Barbory – gotickou katedrálu zařazenou do seznamu Světového 
dědictví UNESCO.
V prosinci jsme opět navštívili kino Radotín a ve středu 16. 12. 
v obci Ořech výstavu „Dřevěné, hliněné a medové vánoce “.
 Petra Siganová, vedoucí vychovatelka (red. zkráceno) 

 Znovuzrozené a rozšířené školní arboretum
Slivenecká škola má k přírodě velmi blízko. Je to určitě dáno i úžas-
ným prostředím Slivence a  jeho okolím, rozlehlým areálem, který 
škola v  posledních letech náležitě využívá a  zvelebuje, ale i  sa-
motným zapojením do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Není 
tedy divu, že již v minulosti škola založila své arboretum. Vzhledem 
k častému přesazování zasázených stromů v souvislosti se stavbou 
mateřské školy a jejich následnému nevhodnému umístění některé 
stromy zaschly a arboretum chátralo.
V pátek 13. 11. 2015 však žáci po třídách myšlenku arboreta nejen 
oprášili, ale hned vysadili několik dalších stromů, o které po třídách 
budou pečovat. Stromy byly zakoupeny ze získaných fi nancí za 

sběr papíru. Odbornou radou a pomocí při sázení přispěl pan Vraný 
s fi rmou Bobr, kterému děkujeme.
Všechny nové stromy mají cedulku s  označením a  bližším popi-
sem tak, jak si sami žáci informace o  jednotlivých stromech do-
hledali a  vytiskli. Nové cedulky dostaly i  stromy zasazené do ar-
boreta již dříve. Vše bude připraveno k  prohlídce i  veřejnosti, 
protože slivenecká škola je škola komunitní a  s  místními obča-
ny počítá. S  novým nádvořím, úpravou kolem školních budov 
a  s  novou zahradou mateřské školy bude areál školy dobrou re-
prezentací nejen školy, ale i  svého zřizovatele  – MČ Slivenec.
 Ivana Rosová, ř. š. 

ŠKOLA ,  MATEŘSKÁ ŠKOLA ,  DRUŽINA

Od začátku školního roku jsme se u nás ve školce ještě nezastavili. Stále 
plně obsazená školka se 112 místy žije rušným životem. Od posledních 
zpráv jsme s dětmi podnikli mnoho zajímavého.
V průběhu listopadu naše školka vyjela na ozdravný pobyt do Čestic na 
Šumavě. Celkem se zúčastnilo 32 dětí. Na našich stránkách si můžete 
přečíst všechny zážitky devíti dnů pobytu.
Dopolední výlety jsou také součástí našeho pedagogického vzdělávání. 
Děti se zážitkem učí chovat v  dopravních prostředcích, na veřejnosti. 
I takto reprezentují nejen naši mateřskou školu, ale celou naši obec. Třída 
Berušek navštívila výstavu betlémů na Karlštejně. Pro děti to byl velký zá-
žitek. Nejeli jsme autobusem, ale vlakem. Některé děti jely vlakem poprvé 
a nevěřily, jak je to nádherné. Prohlídka všech betlémů byla zajímavá. 
Děti nejvíce ale bavily dílničky, kde si pro maminky vyrobily krásné oz-
dobené taštičky. A na závěr celé prohlídky se děti podívaly i do podzemí 
v podhradí.
Třída Krokodýlů navštívila také výstavu betlémů, ale v Praze. Pro naše 
předškoláky měl tento výlet velký přínos, jelikož jejich vánoční besídka se 
nesla v duchu betlémů.
Jako každý rok, tak i letos nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Děti 
měly pro ně připravené básničky, tanečky, ale i obrázky. Nakonec všichni 
dostali na čelo čertovské znamení, které je chránilo od ostatních čertů.
Mikulášský den jsme v  naší školce zakončili vypouštěním vánočních 
balónků s přáníčkem. Byla to celorepubliková akce s pokusem o rekord 

v hromadném vypouštění balónků. Za naši školku bylo vypuštěno 87 dět-
ských přáníček.
Závěr roku již pravidelně patří třídním vánočním besídkám. Vše odstarto-
vala třída Berušek, následoval třída Rybiček, Lvíčat a Krokodýlů. V každé 
třídě děti předvedly svým rodičům malé vánoční pásmo, rozdávaly se 
dárečky a na závěr besídky jsme si s rodiči něco malého vytvořili ve vá-
nočních dílničkách.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát krásný vstup do roku 2016 
a nám i nadále hodně spokojených rodičů.
 D. Garbaczewská a kolektiv učitelek MŠ 

 Něco končí a něco začíná

 Školní družina v závěru roku
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Před vánoci jsme v  Klubu seniorů ukončili Kurz trénování paměti  – 
v  pořadí už osmý. Přiznáváme se, že genialita se stále nedostavuje, 
ale máme pocit, že mozek procvičujeme, proháníme v oblastech mimo 
kuchyně, plení na zahrádce a  běžné starosti rodinné. Poslední kurz 
(pod vedením lektorky paní Otřísalové) absolvovalo 21 osob a na konci 
kurzu jsme obdrželi za úspěšné dokončení certifi kát. Atmosféra kur-
zu je ozdravující, máme pocit návratu do školy, napovídáme, zlobíme, 
píšeme domácí úkoly – někdy nám pomáhá internet, někdy vnoučata 
a celá rodina. Chceme v kurzu pokračovat a tak na jaře 2016 bychom 
uspořádali Kurz trénování paměti č. 9. Kdo má zájem - přijďte mezi nás. 
Scházíme se v Klubu seniorů ve Slivenci (dveře proti POŠTĚ) a informa-
ce získáte v knihovně. Datum a podrobnosti ke Kurzu trénování paměti 
č. 9 bude včas uveřejněn v Mramoru.

Příklad procvičení koncentrace pozornosti a slovní zásoby:
Rozluštěte následující přesmyčky (slova, v nichž jsou přeházena písme-
na) označující jména českých řek

NCULŽIE… RECILO…
AMRUDICHK… MAKINECE…
ZVASÁA… CLINABE…
ŽRÁKENA… CAROSVITE…
ŠEVIJOVAK… SANŘIEC…
VATIKAL… TAVISVA…
TÁSKONAV… RAVIMCEO…
Pokuste se najít správnou odpověď! Je to snadné, že! Nenapovídáme! 

 Kurz trénování paměti pro seniory

Na prosincovou schůzku seniorů jsme pozvali kosmetickou 
poradkyni paní Hlaváčikovou, která nejen ve Slivenci bydlí, ale 
také své poradenství provozuje v nově zrekonstruovaném domě 
Švestka. Vysvětlila nám základy kosmetiky MARY KAY, její pou-

žívání a blahodárné účinky. 
Jsme domluveny na dalším setkání v pondělí 1. února 2016 
od 16.00 hod. v Klubu seniorů, kdy nám paní Hlaváčiková 
ukáže praktické využití kosmetiky – líčení. Kdo máte zájem - tře-
ba se jen podívat – budete vítáni.˝ I. Krejčová, Klub seniorů 

Podvodné obchodní praktiky – jak proti nim bojovat!
V poslední době, kdy zákony zpřísnily informační povinnosti pro pořa-
datele předváděcích akcí, se setkáváme s  několika novými způsoby 
klamání potenciálních zákazníků. Kromě toho, že jsou na předváděcí 
akce lákáni na neexistující výhody, se pořadatelé schovávají za známé 
společnosti nebo kradou cizí identitu. Nekalé praktiky jsou zvláště za-
vrženíhodné, když jsou uplatňovány vůči seniorům, proto vám nabízíme 
několik následujících rad a doporučení České obchodní inspekce:

 nereagujte na telefonické ani osobní pozvánky na „poradenské akce“!

 neposkytujte žádné osobní údaje za účelem „předání výhry“!

 neorganizujte prodejní akci doma - riziko, že budete v domácím pro-
středí vystaveni nekalým obchodním praktikám dealera, je velmi vysoké!

 odstoupení od smlouvy doma uzavřené je možné, ale nemusí se vám 
to v zákonné lhůtě podařit a smlouvy i fi nanční závazky z nich vyplývající 
budete muset dodržet!

 nevěřte příslibům vrácení peněz a pomoci od pseudoochránců vašich 
zájmů - sledují jen ty svoje!

 upozorněte na podezřelé předváděcí akce nejbližší pobočku České 
obchodní inspekce

 dostanete-li se do problematické situace - svěřte se svým blízkým, 
přátelům a žádejte co nejdříve o radu a pomoc některou spotřebitelskou 
organizaci!

 nechoďte na předváděcí akci, není-li na pozvánce uveden prodávající 
a místnost, kde se akce koná, není označena adresou pořadatele - může 
se jednat o nelegálně podnikající fi rmu!

 na anonymní akce nechoďte, smlouvy neuzavírejte ani nepodepisujte!
V případě koupě zboží od fi ktivního podnikatele a bez kupní smlouvy 
jsou spotřebitelská práva, tj. odstoupení od smlouvy i práva z vadného 
plnění, nevymahatelná. Bohdana Růžičková 

 Kosmetika MARY KAY s paní Helenou Hlaváčikovou

Výlety pro seniory r. 2016
Pro rok 2016 opět připravila MČ Praha  – Slivenec ve spolupráci 
s CK Arces z Radotína zájezdy pro seniory.
Budou probíhat za stejných podmínek jako v minulých letech: Jsou 
určeny pro seniory trvale žijící v  obci, jsou to zájezdy dotované, 
účastník hradí pouze 300,– Kč, autobus bude zajíždět do Slivence 
i Holyně. Od února je možno se hlásit na ÚMČ u pí Růžičkové.

 26. 5. Kroměříž (zámek, park, čas na oběd, Květná zahrada)

 16.  6. Kestřany (tvrze), Kratochvíle (zámek), Netolice (čas na 
oběd), Lomec (poutní místo), cestou zpět Vodňany, příp. Písek (his-
torické jádro města)

 22. 9. Kuks (hospital), Braunův betlém, Dvůr Králové (čas oběd), 
přehrada Les království, cestou zpět Miletín (město, K. J. Erben) 
nebo Hořice (město, sochařský park u sv. Gotharda)

 13.  10. Svatá hora (poutní místo), Příbram (město a  čas na 
oběd), Vysoká (památník A. Dvořáka), Strž u Staré Hutě (památník 
K. Čapka)

 Informace pro občany – seniory
Společenská kronika 2016

Srdečně blahopřejeme těm občanům,
kteří v měsíci lednu a únoru oslavili nebo oslaví 

významné životní jubileum.

Leden
pan Miroslav Jindra, pan Jan Hamerník

paní Olga Janejová, paní Blažena Lipertová
Únor

pan Josef Tinka, pan František Kopecký
paní Marie Přenosilová, paní Hana Sedláková

pan Leo Moťka, paní Marie Kopecká
paní Růžena Kolářová

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let 
přeje zastupitelstvo a úřad MČ Praha-Slivenec.

Mají  -li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zá-
stupci městské části při příležitosti jejich jubilea u nich doma, stačí 
pouze, aby tuto skutečnost nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad 
paní Růžičkové na tel.: 251818044 nebo na email: ruzickova@praha-
-slivenec.cz. Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o se-
tkání při příležitosti jejich jubilea.
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Smuteční oznámení

V listopadu 2015 nás navždy opustil 
pan Josef Morstein.

Vzpomíná rodina a všichni, kdo jej znali.

Společenská kronika  2016 

Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří v měsíci lednu a únoru oslavili nebo oslaví 
významné životní jubileum. 

Leden 

Pan Miroslav Jindra 
Pan Jan Hamerník 
Paní Olga Janejová 
Paní Blažena Lipertová 

Únor 

Pan Josef Tinka 
Pan František Kopecký 
Paní Marie Přenosilová  
Paní Hana Sedláková 
Pan Leo Moťka 
Paní Marie Kopecká 
Paní Růžena Kolářová 

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo a úřad MČ Praha-
Slivenec. 

Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci městské části při 
příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto skutečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky 
na úřad paní Růžičkové na tel.: 251818044 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz . 
Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o setkání při příležitosti jejich jubilea.  

 

 

Smuteční oznámení      

V listopadu 2015 nás navždy opustil slivenecký občan  

pan Josef Morstein. 

Vzpomíná rodina a všichni, kdo jej znali. 

 



Hlavním úkolem knihovny bude uspokojit čtenáře nabídkou poža-
dované četby. Pro tento rok máme zvýšený fi nanční obnos určený 
k nákupu nových knih a tak věříme, že budeme mít co nabídnout 
i náročným čtenářům. K doplnění nabídky slouží i výměnný knižní 
fond z  knihovny hl. m. Prahy, kdy po půl roce vyměníme 200 až 
250 zapůjčených titulů. Poté můžeme čtenáři nabídnout podobné 
množství nových knih  – různých žánrů. Každý si vybere z pestré 
nabídky. Snažíme se spolupracovat se školní mládeží, předškolá-
ky – formou besed, povídání si o knihách, čtení úryvků či celých 
pohádek. Děti jsou velmi vnímavé, učenlivé. Snažíme se doplnit 
stávající knižní fond tak, abychom pomohli žákům s doporučenou 
školní četbou.
V letošním roce máme v plánu v každém čísle Mramoru umístit po-
souzení jedné nové knihy ze slivenecké knihovny. Výběr a napsání 
provede zkušená spisovatelka paní Jana Červenková, která s námi 
ve Slivenci žije.

O  tom, jak knihovna pracuje, posuďte z  následující statistiky. Je 
nový rok, děláte-li různá předsevzetí, rozhodněte se navštívit naší 
knihovnu! Přejeme vám všem hodně zdraví, spokojenosti a dokud 
vás nepohltí práce na zahrádkách, čtěte!

První pondělí po Novém roce 2016 jsme se sešli v klubu seniorů ve 
Slivenci na besedě s MUDr. Ladislavem Fialou. Základním tématem 
byla homeopatie – medicínský systém, který se snaží zmírnit utrpe-
ní nemocných a docílit uzdravení specifi ckými léčebnými postupy. 
Jde o  systém bezpečný, šetrný, snadno použitelný. Homeopatie 
vychází z velice jednoduchého přírodního principu - „podobné léčí 
podobné“. Znamená to, že každá látka, která může tělu uškodit, má 
také sílu pomoci – a to za předpokladu, že je podávána v malých 
a tedy bezpečných dávkách.
Beseda se vydařila, velká účast a  temperamentní diskuse, otáz-
ky k osobním zdravotním problémům, jejich řešení – jsou krokem 
k udržení zdraví těla i mysli.  Irena Krejčová, Klub seniorů 

Cílem opakovaných návštěv školních dětí v místní knihovně je na-
učit děti knihy číst, správně s nimi zacházet, opatrovat je, umět si 
vybrat z velké nabídky trhu. Prvňáčci ze slivenecké základní školy 
navštěvují knihovnu velmi rádi. Už vědí, jak se ke knize chováme, 
jak opatrně obracíme listy, knihu nelámeme, nevečeříme s ní, poklá-
dáme jí jen na čisté místo a při čtení máme vždy umyté ruce. Děti si 
tato pravidla pamatují.
V knihovně si děti prohlédly nové knížky s krásnými obrázky. Upou-
tal je Příběh malého slona BABARA, Čertovské pohádky, Anička 
a skřítek, Atlas strašidel, komiks Komisař Vrťapka, Strč prst skrz krk 
a jiné knihy.
Protože děti byly hodné a všechno znaly, přečetli jsme jim za odmě-
nu Popletenou pohádku (zamotanou Karkulku s Jeskyňkami a jele-
nem se zlatými parohy). Děti však na všechny nesprávnosti a ústrky 

okamžitě reagovaly a uváděly děj na správnou cestu. Práce s nimi 
je velmi povzbuzující a radostná.   Irena Krejčová, knihovnice 

Jiří Hájíček: „Zloději zelených koní“
Autor se během několika let mezi čtenářskou obcí proslavil. K jeho 
nejlepším knihám patří např. Selské baroko nebo Rybí krev a j.
Zloději zelených koní mají především zajímavé, neobvyklé prostředí: 
Dolování vltavínů v jižních Čechách v osmdesátých letech a po re-
voluci. Hájíček je klidný vypravěč, neusiluje o dramatizaci za každou 
cenu a umělý, zrychlující střih.
Vypráví příběh nadějného studenta mineralogie Pavla, který má 
před sebou skvělou budoucnost: Už ve třetím ročníku dělá asisten-
ta svému docentovi, má skvělu dívku, se kterou se ožení, a nadání 
ve svému oboru – lásku ke krajině a smysl pro ni. Ty vzácné vltavíny 
nachází pouhým pohledem tam, kde jiní se dlouho pokoušejí marně 
kopat, má doma jednu z nejcennějších sbírek, které by za nic nevy-

měnil. Příroda je pro něho poezií a naplněním života.
Je to zároveň doba, kdy o naše vltavíny začíná mít v cizině zájem 
šperkařský průmysl a dobře platí. Pavel přeruší studium a věnuje se 
kopání, přibere šikovného kamaráda a ve dvojici se jim daří. Začíná 
však být nebezpečno: Hrnou se party černých dolovačů, kteří ne-
jsou ochotni rekultivovat naleziště, nechávají za sebou nebezpečné 
díry, navzájem se přepadají a okrádají. Po revoluci se naleziště stá-
vají soukromými pozemky, „zlatokopům“ hrozí i policie. Pavel, ač 
miluje svou ženu, se jen málokdy ukazuje doma, je na dolování už 
závislý… Dostává se do krizové situace, kdy může přijít o všechno. 
Jak ji vyřeší, to ať s ním prožívá čtenář. Přeji mu, aby využil čas, terý 
mu autor dává, a nad osudy, viníky a příběhem se dokázal zamyslet.
 Jana Červenková 

 Knihovna Slivenec v roce 2016

 Svět homeopatie s MUDr. Ladislavem Fialou

 1. A v knihovně

 Slivenecká knihovna pro přemýšlivé čtenáře

Malá statistika knihovny ve Slivenci

rok   2012 2013 2014 2015

Počet knih k 31. 12. 7330 7626 6459 6826

Přírůstky   392 296 268 374

Úbytky   73 0 1426 7

Registrovaní čtenáři 178 205 195 223

- z toho čtenáři do 15 let 55 57 61 70

Návštěvníci knihovny vč. akcí 3123 3357 3271 3279

Výpůjčky   3955 3492 3540 4141

Výměnné fondy z Měst. knih. 390 332 380 420
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Stalo se nám milou tradicí zahajovat adventní čas veřejnou dílnou, kdy zhotovujeme adventní věnce. Letos vedla dílnu paní Táňa Kůsová, 
která do Studia Klubu Švestka přivezla nevídané množství dekoračního materiálu.
První adventní neděli jsme uspořádali vernisáž vánoční výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni. Výstavu každoročně připravuje se svými kurzy Paletek 
a keramiky Edita Šimková za přispění vánočních ozdob Alenčina korálku Veroniky Borovkové. Letos byly tématy výstavy Betlémy. Ty (v nejrůznějším pro-
vedení) zdobily stěny kaple po všechny adventní neděle. Výstava zaznamenala hojnou návštěvnost nejen samotných vystavovatelů. Zahájení proběhlo 
při slavnostním rozsvěcení holyňského vánočního stromu, kde vystoupily švestkové hudební obory pod vedením Martina Roušara, Pavla Švestky a Júlie 
Šupíkové. Vystoupení vokálního souboru, tóny kytary i saxofonů báječně dokreslily křehkou a sváteční atmosféru u vánočního stromu.
V prosinci se uskutečnilo také několik švestkových tvůrčích dílen: keramická dílna pro veřejnost „Betlémy“, dobročinná dílna, kde se šily filcové ozdoby 
na prodej při vánočním jarmarku, a také keramická dílna pro mládež, kde vznikaly keramické knoflíky ve tvaru vánočního cukroví. Rodinné centrum Pecka 
připravilo výtvarné dílny na vánoční jarmark a pohádku v kavárně Selanka. V sále Fit Švestky se uskutečnil s velkým ohlasem první bubnovací workshop 
Petra Šušora i dva sobotní semináře jógy Martina Loudy. Obecní divadýlko Knoflík navštívil doc. Provazník z katedry výchovné dramatiky DAMU a do-
neslo se nám, že v jazykových kurzech proběhly veselé vánoční besídky (pochopitelně cizojazyčné)… Potom jsme pomyslně uzavřeli švestkové dveře, 
abychom o vánočních prázdninách načerpali síly a novou inspiraci, v lednu ukončili první pololetí a připravili se na nové, které začíná 1. února.
 Realizační tým Klubu Švestka přeje šťastné vykročení do roku 2016!

 Švestkový advent

Workshop bubnování

Adventní dílna paní Kůsové

Adventní dílna Filcové ozdoby



Kousek z té cesty, na kterou se vydal jeden ze tří dramatic-
kých kroužků, které v klubu Švestka vedou Veronika Borovková a Ondřej Kohout, jsem viděl na vlastní oči. Je to cesta inspirovaná Kerouakovou novelou 
Mag, kterou prozkoumávají a divadelně zpracovávají členové souboru. A vedou si přitom velmi dobře. To, co na téhle dobrodružné cest poznávají a čemu 
se přitom učí, jsou věci, které jim budou užitečné v životě: být vnímaví k ostatním, spolupracovat, uplatňovat svoje nápady, rozvíjet tvořivost, kultivovaně 
vystupovat a také třeba poznávat divadlo a jeho zákonitosti (což jsou všechno věci, na které bohužel stále ještě v dnešní škole nezbývá moc času).
Ale při své návštěvě Slivence jsem měl příležitost zjistit, že divadlo není to jediné, co Švestka dětem a mladým lidem nabízí. Jak jsem pochopil, Švestka je 
pohostinným centrem Slivence, které má otevřené dveře všem, kteří mají zájem věnovat se ve volném čase i dalším tvořivým a smysluplným činnostem.
Je radost vidět nadšence, kteří věnují čas, energii a nápady dětem a mládeži. Je radost vidět, že obci záleží na tom, čemu se jejich budoucí občané a jejich 
přátelé ze sousedství věnují. Jsem přesvědčený o tom, že se to obci vrátí.
 doc. Jaroslav Provazník, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU   

 Slivenecká Švestka je na dobré cestě

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
ČCHI KUNG

Sobota 23. 1. v 15.00
Pondělí 25. 1. v 19.00
Čchi kung je podpůrný zdravotní systém, který původně měl za cíl připravit fyzicky člověka 
k bojovým uměním. Časem se zjistilo, že tato komplexní příprava může být použita také 
pro jiné sportovní aktivity, díky tomu, že rozvíjí flexibilitu, silové schopnosti, koordinaci 
a vytrvalost.
Kořeny čínského zdravotního cvičení Čchi kung lze vystopovat až do kláštera Shaolin, kde 
bylo používáno pro zvýšení psychické i fyzické kondice buddhistických mnichů. V dnešní 
době lze pomocí tohoto cvičení nejen zvýšit fyzickou kondici, ale především se zbavit 
častých zdravotních obtíží jako jsou bolesti zad, či problémy se stresem, krevním oběhem, 
bolestmi kloubů. Čchi-kung přináší dobrou kondici, vnitřní stabilitu a harmonii a vede 
k lepšímu uvědomění si svého těla i své psychiky. Čchi-kung je vhodný pro dospělé všech 
věkových kategorií. Přijďte si cvičení vyzkoušet a sami uvidíte!

Cvičení bude probíhat pod vedením ALEXE ZUBARJEVA
 (nositel 4. danu, prezidenta Evropské asociace Wing Chun Kuen Phai)

V pátek 20. 11. proběhlo v kavárně Selanka ve spolupráci s rodinným cent-
rem Pecka divadélko pro nejmenší. Protože nemoc si nevybírá, na poslední 
chvíli se musel změnit program a místo Křemílka a Vochomůrky děti shléd-
ly představení veselého klauna. Společně si zazpívali, zatančili a zasmáli 
spoustě legrácek, které si klaun vymyslel. A na divadélko nakonec také do-
šlo, protože v závěru programu klaun zahrál pro děti s maňásky pohádku 
O pejskovi a kočičce.  Tereza Princová 

 Divadelní představení  
v kavárně Selanka

Recitál Klubu Švestka u stromu v Holyni Na vánoční výstavě v kapli



Slivenecký Klub švestka zve na
 program osobního rozvoje pro matky 
na mateřské a rodičovské dovolené:

Návrat do profesního života
po rodičovské dovolené

Jedná se o 5 na sebe navazujících setkání, kterými vás provede 
akreditovaný kouč osobního rozvoje a zároveň matka tří dětí 
Ing. Miloslava Hájková.

1. setkání – pátek 5. 2. 2016:
Proč je pro některé z nás náročné se po rodičovské dovolené opět 
zařadit do profesního života?
Co nám v tomto směru rodičovská dovolená dala a vzala?
Jak se zbavit obav a strachu?

2. setkání – pátek 12. 2. 2016:
Životopis a motivační dopis.
Tipy, rady, příklady.

3. setkání – pátek 19. 2. 2016:
Hledání práce - zdroje pracovních nabídek.
Příprava na přijímací pohovor (jak se připravit, pravděpodobné 
otázky, největší chyby).
Profesionální sebeprezentace.

4. setkání – pátek 11. 3. 2016:
Time management - jak zvládnout vše, co je třeba, s minimem 
stresu.

5. setkání – pátek 18. 3. 2016:
Motivace - jak a kdy se odhodlat k prvnímu kroku. Jak poznám, že 
jsem dobře připraven.
Nepodléhejme panice, když se nám nevede hned od začátku.

Jednotlivá setkání budou probíhat v prostorách Klubovny seniorů 
(v přízemí budovy ÚMČ ve Slivenci) dopoledne od 9:30 do 11:30 
hod.

CENA KURZU: 1000,– Kč (platba na první lekci)

Hlídání dětí lze v případě zájmu zajistit v nedaleké budově Slivenec-
kého klubu Švestka. Cena hlídání bude závislá na počtu přihláše-
ných dětí. (Odměna paní na hlídání bude rozpočítána mezi případné 
zájemkyně.)

Přihlášky na kurz s kontaktními informacemi a poznámkou, zda 
máte zájem o hlídání dětí, zasílejte e-mailem na adresu: hajkova.
miloslava@seznam.cz do pátku 29. 1. 2016.



Doba adventu by neměla být dobou horečných příprav na nadchá-
zející svátky, ale především dobou ztišení a zamyšlení se i nad sebou 
samým. V biblické knize Zjevení svatého Jana stojí: „Hle, stojím u 
dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a 
budu jíst - já u něho a on u mě“. Kdosi moudrý napsal, že tyto dveře 
našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. A otevřít je můžeme jen 
my... 
Od 19. století je tradicí první adventní neděli světit adventní věnce 
– ty, které zůstávají po dobu adventu v kostele, ale i ty, které si lidé 
rozsvěcejí ve svých domácnostech. I u nás si mohli zájemci nechat 
ten svůj věnec při mši na první adventní neděli posvětit. Po mši  pak 
P. David Kučerka O.Cr. také posvětil obecní betlém a vánoční strom  
před historickou budovou školy.
V sobotu 12. prosince proběhl v našem kostele další  (a doufáme, že 
určitě ne poslední))  úžasný koncert  Sliveneckého akordeonového 
souboru. Zazněly zde skladby  G. F. Händela, J. S. Bacha, G. Bizeta, 
E. Griega, P. Mascagniho a H. Purcela. Přestože soubor musel na 
poslední chvíli řešit svoji sestavu  (nemoci se nevyhýbají  ani skvělým 
hudebníkům), odnesli si jistě všichni přítomní posluchači ten nejlepší 
zážitek. A i když členové souboru očekávali, že na konci koncertu 
budou všichni spěchat někam do tepla, posluchači je přesvědčili o 
pravém opaku. Velkým potleskem si pak vyžádali ještě alespoň zo-
pakování jedné ze skladeb.
Následující neděli byla mše svatá sloužena v „tradičně netradiční“ 
atmosféře. Již několik let třetí adventní neděli zhasínáme elektrické 
osvětlení a rozsvěcíme množství svíček. Pojem svíčková se tak v na-
šem pojetí při této mši mění z označení pokrmu těla na pokrm duše. 
Letos nám sice trochu „pomáhalo“ nové vnější osvětlení (nainstalo-
vané městskou částí), které ale krásně celý kostel zviditelnilo. Přines-
lo však i nový efekt při návštěvě kostela bez rozsvěcených vnitřních 
světel, kterým je  zajímavé osvětlení vnitřního prostoru a „ rozsvícení“ 
vitrážových oken.
Již třetím rokem si mohli zájemci 24.12. v  podvečerních hodinách 
přijít do kostela pro Betlémské světlo. Přicházeli jednotlivci i celé 
skupiny – letos celkem 204 návštěvníků. Plamínek symbolizující Je-
žíše Krista, věčné světlo v našich duších, přátelství, klid a mír, zažeh-
nutý v místě Ježíšova narození a nazvaný Světlo přátelství putoval ve 

speciálním bezpečnostním obalu letecky z 
Izraele do Rakouska, kde ho ve Vídni pře-
dali rakouští skauti a skautky skautským 
delegacím z celé Evropy a také Ameriky. Z 
Vídně pak bylo světlo převezeno do Brna 
a  odtud se šířilo dál celou republikou. A 
tak doputovalo i do mnoha sliveneckých a holyňských domácností. 
Motto letošního ročníku Betlémského světla znělo „Pokoj ve mně – 
pokoj s tebou“ .
Po mnoha desetiletích byla ve Slivenci znovu sloužena i půlnoční 
mše svatá, která je začátkem vánočních svátků, kdy slavíme naroze-
ní Božího Syna, který přišel na svět vyvést lidstvo z temnoty do svět-
la. Při této mši, na kterou přišlo více než sto lidí, otec David mimo jiné 
přednesl prosby i za Slivenec, Holyni a Lochkov a jejich obyvatele. 
Na svátek sv. Štěpána proběhlo již tradiční hraní a zpívání, při kterém 
zazněly různé koledy, které si mohli vybrat  sami návštěvníci,  ale  
i krátké, zajímavé a poučné vánoční příběhy. I tentokrát mohli zájem-
ci ochutnat výbornou vánočku nebo něco pro zahřátí.
V neděli 27.12. na svátek sv. rodiny několik manželských párů obnovilo 
své manželské sliby. V přímluvách pak otec David prosil i za všechny 
rodiny v naší městské části, aby mohly žít v pokoji a míru a vyrůstaly  
v nich šťastné děti. Po mši pak měli zájemci možnost společně po-
sedět, popovídat a zazpívat si – tentokrát ještě v nedaleké restauraci 
– příští rok se  snad sejdeme již v opravené faře.  - PeS -   

Ve středu 6.1. jsme oslavili Slavnost Zje-
vení Páně lidově zvanou jako svátek Tří králů. V podvečerních hodinách se 
konala mše svatá, při které otec David posvětil nejen vodu, zlato, kadidlo a 
křídu, ale i tříkrálové koledníky. V posledních letech se stalo  pěknou tradicí, 
že okolo tohoto svátku probíhá v celé republice charitativní tříkrálová sbírka, 
které se letos  podruhé účastnili i naši koledníci. A tak bylo možno po Sliven-
ci slyšet jejich píseň: „My jsme průvod od Tří králů, zdravíme vás srdečně, 
přejeme vám štěstí, zdraví,  ať se daří výtečně…Chceme pěkně poděkovat 
za dar vaší štědrosti, ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí “, kterou 
poděkovali všem ochotným dárcům. PeS -   

farnost

 Advent a Vánoce ve slivenecké farnosti

Půlnoční mše

Hraní a zpívání 26. 12.

 Tři králové
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V sobotu 21.11. jsme měli možnost díky spolupráci s DDM Praha 5 vyra-
zit parním vlakem, který táhla lokomotiva zvaná Ušatá do Kutné Hory. Po 
příjezdu do Kutné Hory jsme se nejprve vypravili do Sedlecké kostnice, 
kde se nachází z kostí cca 40.000 lidí pyramidy urovnané bez svázání do 
dřevěných konstrukcí, lustr sestavený ze všech druhů kostí lidského těla, 
svícny, monstrance, veliký erb Schwarzenbergů a další výzdoba – jak jinak 
než z lidských kostí. Přestože popis tohoto místa může působit poněkud 
strašidelně, skutečnost je zcela jiná.
Z kostnice jsme se vydali do Českého muzea stříbra se středověkým stří-
brným dolem. Prohlídka nás provedla celým procesem, kterým musela 
projít stříbrná ruda, než z ní byla vyražena mince. Seznámili jsme se se 
způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby min-
ce. Viděli jsme repliku důlního díla s technickým vybavením i velký těžní 

stroj na koňský pohon, takzvaný trejv. Bylo nám zapůj-
čeno hornické vybavení – helma se svítilnou  a hornická 
halena s kápí, tzv. perkytle. Prošli jsme si částí původního 
středověkého dolu, kde měli občas ti větší problémy s 
průchodem. Prohlídka byla zakončena expozicí přibližující zpracování stří-
brné rudy a ražbu mince.
Další prohlídka nás čekala ve Vlašském dvoře – bývalém královském paláci 
s mincovnou. I zde byla hlavním tématem těžba stříbra a jeho další zpra-
cování. Odvážlivci, kteří se nebáli o své prsty si zde mohli zkusit pomoc při 
ražení pověstného pražského groše.
Naší poslední zastávkou pak byl chrám sv. Barbory – gotická katedrála 
zařazená do seznamu Světového dědictví UNESCO. Milým překvapením 
bylo, že celý výlet byl zdarma a ještě jsme dostali výborný oběd i večeři.

Během mikulášského víkendu jsme v 
rámci  tradičních parních jízd připravili další výstavu svých modulů, tento-
krát na Smíchovském nádraží. Po oba dny si mohli návštěvníci prohlédnout 

provoz na cca 30 metrů  dlouhém kolejišti. Průběžně také probíhají nejrůz-
nější přípravy na výstavu v Drážďanech, na kterou se chystáme v únoru. 
 PeS -   

Ve dnech podzimních prázdnin se s dětmi vydáváme na studijní cestu na 
hory. Cílovou destinací je Šumava. Zde nás mile vítají v hotelu Kolibřík pod 
Špičákem. Naše skupina se skládá z 2O dětí, 2 dospělých a 2 psů. Velice 
se těšíme na dny, které strávíme v krásné přírodě a milém prostředí. Naším 
hlavním úkolem však není obdivovat krásy přírody, ale naučit se či si jen 
zopakovat základní postupy poskytování zdravotnické první pomoci. A tak 
hurá do toho. Děti jsou natěšené a lačné po informacích, praktických ná-
cvicích a legraci, která nesmí chybět.  Zastavujeme krvácení, obvazujeme 
různé druhy ran, zakláníme hlavu u poraněného v bezvědomí, resuscituje-
me. Každý si vyzkouší jednotlivé úkony, aby se je dokonale naučil a účinně 
je použil v případné reálné situace. Abychom si odpočinuli, tak jeden den 
věnujeme celodennímu výletu na Špičák. Než se vydáme na horskou túru, 
zajdeme se podívat na stanici horské služby. Podíváme se na vybavení, 
techniku a poslechneme si přednášku o práci horských záchranářů. Poté 
za krásného počasí vyšlapeme k rozhledně, ze které jsou vidět i Alpy, ces-
tou přes Čertovo jezero se vracíme na hotel. Pobyt se nám pomalu krátí 
a čeká nás už jen prozkoušení. Test je celkem jednoduchý, ale praktická 
zkouška těžká. Ne každý ji sice zvládne na výbornou, ale nadšení a pocit, 

že je stále se co učit, nás spojuje a tak se již těšíme, až se 
za rok opět sejdeme. 
Předvánoční dovádění
 Rok se sešel s rokem a je tu opět víkendová předvánoční akce pro děti ze 
zdravotnického kroužku. Letos se vydáváme s Mikulášem, čertem a andě-
lem na jízdu parním vlakem až na Karlštejn. Setkání s Mikulášem probíhá v 
poklidném duchu a čert si nakonec vybírál jen jedno dítko, která nám stejně 
raději vrací zpět, ale prý  napravené. Parní vláček nás odváží na Karlštejn, 
kde vystupujeme a vydáváme se do Muzea Betlémů. Krásná expozice 
mnoha druhů betlémů je velmi zajímavá. Prohlídku ukončujeme v malé vý-
tvarné dílničce. Děti si vyrábí papírová přání a zvířátka z vizovického těsta,  
zdobí skleněné ozdoby. Náš výlet pokračuje do příjemném restaurace v 
Srbsku a s plnými bříšky se pak vydáváme zpět na Slivenec. Ve škole, kde 
přespáváme, si připravujeme večeři a již začínáme s výrobou vánočních 
dekorací a přáníček. Ve stejném duchu se odvíjí i neděle. Vyrábíme, lepíme, 
skládáme, malujeme, pouštíme se i do úspěšné výroby domácího balzámu 
na rty. Výrobky se hromadí. Děti a poté i rodiče mají radost z poklidně pro-
žitého druhé adventního víkendu.  J. Marková   

 Plnou parou do historie aneb parním vlakem do Kutné Hory (Modulová železnice Slivenec)

…a jedeme dál……

 Podzimní prázdniny s první pomocí



Předposlední listopadová sobota loňského roku patřila ve Slivenci fotbalu. Ani letos nemohl chybět tradiční Holyňský pohár. Tentokrát jsme byli svědky 
jeho čtvrtého ročníku. Týmy Realu Holyně, Bubovic, Libeře, Mramoru a Hoverly si to rozdaly mezi sebou, každý s každým, v zápasech hraných na 2 x 15 
minut. Už před turnajem se spekulovalo, že se bude jednat o zatím nejvyrovnanější ročník, a to se také potvrdilo. K vidění byly opravdu vyrovnané zápasy, 
kdy vyhrát mohl skutečně každý. Jedno mužstvo ale mělo přece jen navrch.  Tým Hoverly prošel všemi zápasy bez ztráty jediného bodu. Účastník 2. 
Hanspaulské ligy proměnil svůj premiérový start na turnaji v první místo. Hned za ním skončil obhájce loňského prvenství, tým Bubovic a pohár pro třetí 
tým turnaje zůstal Realu Holyně, který vyhrál první dva ročníky. Čtvrtý skončil místní FC Mramor a nepopulární poslední místo si odvezla Libeř. 
Holyňský pohár 2015, byl celkem osmou fotbalovou akcí pořádanou týmem Realu Holyně. Děkujeme všem, kteří se turnajů pravidelně zúčastňují a také 
těm, kteří pomáhají s jejich přípravami. Rozhodně i v roce 2016 budeme v našem úsilí pokračovat. Za Real Holyně přeji všem jeho příznivcům a příznivcům 
sportu klidné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok.    M. Fical ml.   

 Holyňský pohár 2015
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Kalendář Slivence leden – březen 2016

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

Na řekách Střední Ameriky
(Mexiko, Belize, Guatemala)

s RNDr. Alešem Krejčím,
cestovatelem specializovaným 

na mimoevropské země a kultury

KDE: Zasedací  místnost ÚMČ Praha – Slive-
nec, K Lochkovu 6

KDY: Úterý 19. ledna 2016 od 18:00 hod.

Na kánoích i motorových člunech 
budeme pozorovat vegetaci a zvířec-
tvo v ekosystému řeky Rio Dulce ve 
východní Guatemale, na řece Macal 
u města San Ignacio ve státě Belize i 
v kaňonu Sumidero a na vodopádech 
Agua Azul v mexickém Chiapasu. Pro 
doplnění obrazu středoamerické přírody navštívíme 

ZOO v mexické Villahermose a Tuxtla 
Gutierrez. Krokodýli, tapíři, jaguáři, 
leguáni, pelikáni, supové, papoušci …

Těšíme se na vaši návštěvu!

Slivenecký 
masopust 2016

Neděle 24. 1. ve 13:30 – 17:00

Sraz maškar ve 13:30 na slivenecvké 
návsi u rybníka

Masopustní průvod se vydá 
na cestu Slivencem do Holyně okolo 14:30

Na trase nebudou chybět veselá zastavení,  
muzika kapely Třehusk, kejklíři, zabijačkové 

dobroty, tombola a mnohá překvapení

LEDEN
18. – 19.1. 14:00 – 18:00 Zápis do 1. ročníku v ZŠ Slivenec
19.1.  18:00 Cestopisná beseda Na řekách Střední Ameriky  
 (A. Krejčí v zasedací místnosti ÚMČ)
 20. 1.  19:30 Ukázkové lekce cvičení tabata (Fit Švestka)
 22. 1.  Masopustní dílna pro veřejnost „Pečeme“ (Klub Švestka)
 23. 1.  9:30 Ukázkové lekce cvičení tabata (Fit Švestka)
 23. 1.  15:00 Ukázkové lekce čchi kung (Fit Švestka)
 24. 1.  od 13:30 Slivenecký masopust (sraz maškar  
 na návsi u rybníka)
 25. 1.  15:00 Ukázkové lekce čchi kung (Fit Švestka)
ÚNOR
  1. 2.  Začátek 2. pololetí Klubu Švestka
  1. 2.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů, 
 H. Hlaváčiková: Kurz líčení)
   6. 2.  16:00 Workshop Bubnování s Petrem Šušorem  
 (sál Fit Švestka)
 20. 2.  10:00 Keramická dílna pro veřejnost „Originální  
 květináče“ (Dílna Klubu Švestka)
 23. 2.  16:00 Akademie Sliveneckého klubu Švestka (Fit Švestka)
 24. 2.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
BŘEZEN
  7. 3.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
19. 3.  9:30 Velikonoční dílna (velikonoční vazba v Klubu  
 Švestka)
           14:30 Velikonoční jarmark
Bohoslužby v kostele Všech Svatých každou neděli v 15:50 Ukradená Galerie Slivenec 

(na kavárně Selanka) – leden


