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Už je to tady!
Ano, dne 12. října jsme slavnostně otevřeli naši novou tělocvičnu. Byla to velká sláva, zúčastnilo se kompletní vedení městské části, zastupitelé, občané
Slivence a Holyně, ale i hosté, včetně předsedy Svazu městských částí Petra Hlubučka. A samozřejmě skoro celá škola v čele s paní ředitelkou Rosovou,
učitelé a děti – vždyť pro ně je tato stavba určena především. Paní učitelka Matulová celou akci moc pěkně uváděla, za což jí patří velký dík. Představily se
školní děti, Rychlí špunti se svými trenéry, malí fotbalisté a závěrem i úžasná aerobiková děvčata z Velké Chuchle. Přestřižením pásky a přípitkem se tak
završilo desetileté úsilí naší městské části vybudovat tělocvičnu, ve které by si děti mohly zahrát moderní sporty jako je florbal či basketbal, kde by mohly
běhat, cvičit i dovádět a kde by také našli útočiště fotbalisté v zimě, když nemohou být venku. A samozřejmě i kde by mohla sportovat široká veřejnost. Studii mateřské školy a tělocvičny jsme zadávali už v roce 2007, takže celkem akce zabrala plných deset let – především z finančních důvodů, protože prioritou
se ukázala být školka a sehnat najednou přes 100 milionů korun na obě akce byl opravdu nadlidský úkol. Postavili jsme tedy napřed školku a tělocvičnu až
dodatečně, což nebylo šťastné ani z finančního hlediska, ani technicky. Dostavovat druhou půlku budovy, když ta první je pasivní stavba na loži z pěnoskla,
nebylo jednoduché, to si jistě dovede každý technik představit, ale podařilo se. Za obrovskou práci odvedenou na této stavbě bych chtěla poděkovat Ing.
Simoně Strauchové a Ing. Šárce Musilové, které jim věnovaly opravdu velké množství času a úsilí. Přece jenom – stavby této velikosti nestaví naše městská
část každý den! Díky patří i arch. Aleši Brotánkovi, autorovi projektu, firmě BKN, která dělala prováděcí projekt a autorský dozor, i firmě Ingbau, která ji
stavěla. Přeji dětem i dospělým obyvatelům naší městské části, aby jim tělocvična dobře a dlouho sloužila. 
Jana Plamínková

7. 9. 2016

3. 1. 2017

12. 10. 2017

Slivenecký klub Švestka

Přípravka AFK Slivenec

Žáci ZŠ Slivenec
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Informace z 26. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
Řádné 26. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 27. listopadu 2017.
V úvodu zasedání vystoupila se Věcná břemena
Participativní rozpočet o 600 000 Kč - účelová investiční
svým slovem starostka RNDr. Ja- Se společností Česká telekomu- Zastupitelé vzali na vědomí in- dotace na akci „ MČ Praha - Slina Plamínková.
nikační infrastruktura, a.s. bude formace o realizaci projektu venec – Vybudování fitparku“,
Smlouvy
uzavřena smlouva o smlouvě bu- „Participativní rozpočet 2017“ poskytnutá z HMP
Zastupitelstvo schválilo uza- doucí o zřízení věcného břemene a schválili vyhlášení projektu „ o 393 600 Kč - účelové investiční
i neinvestiční dotace na akci Kovření kupní smlouvy se společ- užívání pozemku parc.č. 1719/4 v Participativní rozpočet 2018“.
Granty
na
rok
2018
k.
ú.
Slivenec
za
účelem
zřízení,
ností MARSILEAN a.s. na odkup
munitní centrum Na půdě, popozemku parc. č. 496/13 v k. ú. provozování, údržby a oprav nad- Zastupitelé vyhlásili I. kolo na skytnutá z HMP
poskytnutí grantů z rozpočtu o 65 800 Kč - úhrada výdajů na
Slivenec za cenu 5140,- Kč, dá- zemního a podzemního vedení.
Městské části Praha–Slivenec na volby do Poslanecké sněmovny z
Výběrové
řízení
le kupní smlouvy se společností
PREdistribuce a.s. na prodej po- Dne 10. 11. 2017 byl proveden rok 2018 dle přílohy „Tematic- Ministerstva financí ČR
zemků parc. č. 395/3 o výměře 7 výběr dodavatele zakázky „Vybu- ké okruhy a podmínky granto- Rozpočtové úpravy
m2 a 395/4 o výměře 9 m2 v k. ú. dování Fitness parku Praha–Sli- vého řízení MČ Praha–Slivenec“ Byly schváleny rozpočtové úpraHolyně za cenu 4900,- Kč/m2, do- venec“. Zvítězila firma Workout a částku jednohlasně zvýšili na vy č. 6/2017.
datek č.1 ke smlouvě o spoluprá- Europe, s.r.o., za cenu 442 950,- 250 tis. Kč, přijímání žádostí do Různé
Zastupitelé projednali žádost
ci se společností MARSILEAN a.s. Kč + DPH. Další výběrové řízení 15. 12. 2017 do 12 hodin.
se uskutečnilo dne 27. 11. 2017, a Dotace
společnosti České štěrkopísky,
a DS Slivenec.
Další uzavření dodatku č. 1 ke to na dodavatele zakázky „Stav- Rozpočet MČ Praha-Slivenec bu- s.r.o. umístit na pozemku parc. č.
smlouvě o dílo ( komunikace Na ba oplocení a zpevněných ploch de navýšen v příjmové a výdajo- 1783/44 (u Austisu) v k. ú. SliveKřenkově) se společností AMIKA sportovního areálu MČ Praha- vé části:
nec betonárku. Žádost byla jedFIRST, s. r. o., kterým se navyšu- -Slivenec“. Vybrána byla společ- o 13 000 Kč – úhrada výdajů na nohlasně zamítnuta.
je cena o 1 069 004,- Kč + DPH, nost BULDIX, s.r.o., za cenu 4 volby prezidenta ČR v roce 2018 
Bohdana Růžičková
z Ministerstva financí ČR
a dodatku č.1 ke smlouvě o dí- 493 880,- Kč + DPH.
lo (Park Granátová) s Ing. Janou
hlasů pro strany. Jediný, kdo byl trochu poškoKholovou, kterým se navyšuje
cena o 105 000,- Kč + DPH, rozši- V městské části Praha-Slivenec bylo ve dvou zen, byla naše starostka RNDr. Plamínková, kteřuje se objem prací a prodlužuje volebních okrscích při volbách do Parlamentu rá kandidovala za STAN a která by se při použití
ČR ve dnech 20. - 21.10 2017 odevzdáno celkem správné metodiky v našich okrscích dostala na
termín dokončení o 4 týdny.
1 844 platných hlasů z celkového počtu 2 524 za- první místo, nicméně v celkovém součtu by to
Slivenecký mramor psaných voličů. Účast voličů byla opět jako vždy pořadí neovlivnilo.
Periodický tisk územního samovelká, a to 73,06 %.

Volby 2017

správného celku, vydává ÚMČ
Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154
00 Praha-Slivenec
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
Fax: 251 811 587
www.praha‑slivenec.cz
e‑mail: slivenec@praha‑slivenec.cz
Redakční rada: Mgr. Lenka Kudláková, Milena Hollmannová, RNDr. Jana
Plamínková.
Registrace: MK ČR E 13 215
16. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová,
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, 511 01,
Turnov
Číslo 6/2017
Uzávěrka: 16. 11 2017
Vychází: 1. 12. 2017
Distribuce zdarma občanům Slivence
a Holyně. Podepsané články nemusejí
vyjadřovat názor redakce, zastupitelstva
a ÚMČ.

ODS
19, 25 % 355 hlasů
ANO 2011 16, 54 % 305 hlasů
Piráti
15,78 % 291 hlasů
STAN
13, 50 % 249 hlasů
TOP 09 13, 45 % 248 hlasů
SPD
5,53 % 102 hlasů
(HRANICE 5 % PRO VSTUP DO SNĚMOVNY)
Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se objevily různé informace
o sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi, za které Úřad MČ Praha-Slivenec nenese
odpovědnost. Za řádný průběh voleb odpovídá
volební komise jako nezávislý orgán. Na centrální úrovni je průběh voleb řízen Státní volební komisí. Za zjištění a zpracování výsledků je
zodpovědný Český statistický úřad. Úřad městské části vede seznamy voličů, informuje voliče
o průběhu voleb a zajišťuje materiálně technické podmínky pro hlasování. Okrskové volební
komise byly doplněny členy politických stran
a hnutí, kteří mimo jiné dohlíželi na řádný
průběh voleb (TOP 09, SPD a KSČM). Přesto se
bohužel komise dopustily přehmatu, a to takového, že při sčítání preferenčních hlasů použily
metodu pro volby do obecních zastupitelstev.
Volební výsledek tato metoda neovlivnila, neboť šlo o hlasy uvnitř stran, po řádném sečtení

Volba prezidenta
republiky 2018

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, v pátek
26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby proběhnou opět v zasedací místnosti
ÚMČ Praha–Slivenec, K Lochkovu 6/2 Praha-Slivenec, 1. patro.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský
průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádost o voličský průkaz lze podat osobně do
10. ledna 2018 do 16.00 hodin nebo písemně (s ověřeným podpisem) popř. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5. ledna 2018 na Úřad MČ Praha-Slivenec.
Voličské průkazy se začínají vydávat 28. prosince 2017 a vy si jej můžete přijít vyzvednout do
kanceláře ÚMČ Praha-Slivenec k pí Růžičkové.

Bohdana Růžičková
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Milí sousedé, milé sousedky,
Čas letí jak splašený a máme
tu poslední Mramor letošního roku.
Co je u nás v obci nového?
Konečně se po dvou letech
dokončila rekonstrukce ulice U Náhonu. Bylo to hodně
dlouhé a hodně pracné, ale
jsem moc ráda, že se nakonec zdařilo ulici rekonstruovat i s pořádnou dešťovou kanalizací.
Zároveň se vyřešil i klíčový problém u kaple, kde
se spojovaly dvě stoky kanalizace (odshora a od
konečné autobusů) a vtékaly do společné stoky,
která měla menší průměr než ty dvě původní.
To způsobovalo zaplavování centra Holyně při
každém větším lijáku. Nyní je do potůčku pod
pomníkem padlých vyvedena stoka o průměru
80 cm, která by měla vše bez problémů zvládnout. Trochu to stavbu zdrželo, ale dlouhodobé
vyřešení problému s dešťovkou za to zdržení určitě stálo. Jde tedy o významné protipovodňové
opatření, byť je paradoxní, že v okolí není žádný
tok. (Snížení přítoku z okolních polí se dá bohužel čekat až s výstavbou tramvaje.) V ulici se
ještě musí dosázet zeleň.
Největší akcí je samozřejmě otevření tělocvičny,
které proběhlo dne 12. října (viz úvodní strana
Mramoru). Tělocvična už je zkolaudovaná a děti ji vesele užívají. Je skutečně veliká, může tak
dobře sloužit i pro fotbalisty či pro různé sportovní pronájmy. Při této příležitosti jsme také
dokončili terasy nad aulou, takže děti již vbrzku
(po vyřešení drobných technických detailů)
budou moci prostor užívat. Věřím, že hlavně
v teplých dnech půjde o vítané zpestření pobytu
ve škole. Dokončena je i instalace nových vzduchotechnických jednotek v mateřské školce.
Celý objekt je tak konečně dokončen a předán
do užívání. Prosím nicméně o trpělivost, protože možná bude nějakou dobu trvat, než se vše
zaběhne k plné spokojenosti.
V těchto dnech se také dokončuje ulice Na
Křenkově. Po rekonstrukci je z ní opravdu pěkná a důstojná část našeho centra. Vyniklo i nově
osazené a upravené koryto Vrutice. Na místě
parkoviště u bývalého uschlého kaštanu je nyní
hezká parková úprava. Zbývá ještě dokončit záhon na ulici Ke Smíchovu – po deseti letech už

výzva k Udělení
čestného uznání
Připomínáme, že do 15. prosince je možné
podávat návrhy na udělení čestného uznání
MČ Praha – Slivenec. Máte-li ve svém okolí
někoho, o kom si myslíte, že si ocenění
zaslouží, můžete podat návrh na formuláři,
který lze stáhnout na www.praha-slivenec.
cz nebo získat na ÚMČ u paní Růžičkové.



si rekonstrukci opravu zaslouží.
Dokončeny byly také záhony podél ulice K Holyni, která tak nyní konečně získala definitivní
podobu.
Hotové je i nově opravené hřiště ve Višňovce. Jde o nejstarší hřiště v naší městské části,
a tak důkladný „facelift“ už také potřebovalo.
S výjimkou skluzavky jsou tam téměř všechny
prvky nové.
Pohnula se i nová část hřbitova, která by měla
být hotová do konce roku.
Začala také první etapa sanace a revitalizace
skládky Velká Chuchle. Již v létě Rada HMP vybrala jako vítěze výběrového řízení firmu Cetus
plus s nabídkovou cenou 21 mil. Kč bez DPH.
Stavební práce budou spočívat zejména v provádění terénních úprav, rekonstrukci povrchu
stávající obslužné komunikace, rekonstrukci
stávající kotvené železobetonové zdi a realizaci odvodňovacího žlabu pro odvod srážkových
vod. Pěstební zásahy budou dělat Lesy HMP,
které v listopadu získaly další zakázku v této
akci. Jde o první etapu revitalizace, na kterou
město dostalo dotaci z operačního programu
Životní prostředí. Pro další etapu bylo nutné vypořádat majetkové poměry na skládce. To se podařilo jen zčásti. Od většiny majitelů se podařilo
pozemky odkoupit, ale dva majitelé na sliveneckém katastru měli zcela nereálné finanční požadavky, proto bylo nutno se jejich pozemkům
vyhnout. To by ovšem tolik nevadilo, protože
jsou na okraji území. Na katastru Velké Chuchle
se ale nepodařilo odkoupit – rovněž z důvodů
nepřiměřených finančních nároků – pozemek
od chuchelského místostarosty pana Klána,
který má na svém pozemku část kotevní zdi.
Zde tedy bude muset být rekonstrukce provedena v poněkud omezeném rozsahu, což mě velmi
mrzí, protože jsem se hodně snažila, abychom
tento pozemek odkoupit mohli a revitalizace
tak mohla být provedena celá. Bohužel, nezdařilo se. Každopádně velká část skládky, na které
jsou uloženy 4 mil. m3 odpadu,
revitalizována bude. Vzhledem
k tomu, že skládka má rozsah
15 ha, půjde o velkou změnu
k lepšímu jak pro Slivenec, tak
pro Velkou Chuchli i pro část
Prahy 5. Vše by mělo být hotovo
do roku 2020.
Co se týče připravovaných akcí,
tak k realizaci se blíží rekonstrukce sportovního areálu, kde
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se bude dávat nový plot, dláždit plocha před
šatnami, opravovat šatny a dělat spousta dalších menších oprav tak, aby byl celý areál jako
ze škatulky. Vzhledem k tomu, že se podařilo
získat další dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, uděláme
i rekonstrukci tenisových kurtů, které to již velmi potřebují (včetně oplocení).
Připravuje se i rekonstrukce vodovodu v lokalitě
Jezírka, kde by měla stavba začít na jaře. Napřed
ve Frančíkové, ve druhé etapě v kolmých ulicích
a nakonec v nejvýchodnější části Frančíkové. Navázat by na ni měly rekonstrukce komunikací.
Rekonstrukce ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu
a K Homolce jsou již velmi dlouho podány na
územní rozhodnutí na stavebním úřadě Prahy
5 a pevně doufám, že ho již konečně získají. Pro
park Granátová již stavební úřad vydal územní
rozhodnutí, takže nyní je před námi stavební
povolení, což bude trvat dalších pár měsíců.
Stále jsou problémy i s halou na údržbu parku,
kde o „územko“ žádáme již do dubna.
Nejen stavbami ale živ je člověk. Nyní nás čeká
advent, kdy jsme pro vás již tradičně připravili velké množství pěkných akcí. Užijte si tedy
v klidu a pokoji závěr roku, také všem přeji krásné prožití vánočních svátků a setkáme se společně opět v příštím roce.

Vaše starostka Jana Plamínková

Omezený provoz úřadu mezi vánočními
svátky a Silvestrem
■ Středa: 27. 12. 8:00 – 15:00 (neověřuje se)
■ Čtvrtek: 28. 12. 8:00 – 15:00 (možnost vydání voličského průkazu)
■ Pátek: 29. 12. 8:00 – 13:00 (možnost vydání voličského průkazu)
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Rekonstrukce komunikace U Náhonu
Obyvatelům Holyně se konečně uleví. Rekonstrukce celé komunikace od otočky autobusu po křižovatku Pod Vysokou Mezí byla dokončena. Celá rekonstrukce je investiční akcí Magistrátu hl. města
Prahy, některé doplňující stavební úpravy financovala MČ ze svého
rozpočtu. Stavba probíhala od listopadu 2016. Vzhledem k tomu,
že se kompletní rekonstrukce dočkala také holyňská dešťová kanalizace, termín dokončení celé stavby se posunul až do podzimních měsíců tohoto roku. Holyni, která se během přívalových dešťů
v minulosti potýkala s lokálními záplavami, by se již toto ohrožení
nemělo týkat. Firma Ekis, která stavbu prováděla, opravila i část
komunikace a chodníku pod kaplí. Citlivě a na základě projektu
Ing. arch. Šimkové, které jsme zadali návrh řešení nového ozelenění, provedla firma také úpravu okolí kaple. Ve spolupráci s odborem dopravy Prahy 5 jsme zrevidovali dopravní značky a okolí
kaple bylo dopravně přeřešeno. V rámci stavby byly umístěny i nové lampy veřejného osvětlení. Stávající vzrostlé stromy musely být
bohužel pokáceny, neboť jejich umístění neodpovídalo projektové
dokumentaci (kořeny prorůstaly do sítí). V rámci projektu zahradní architektky bude zasazena zeleň nová. Parkovací stání byla vyprojektována tam, kde to dané rozměry umožňovaly. Stanoviště na
tříděný odpad zůstanou na téměř totožných místech, pouze stanoviště v horní části komunikace musí být dle projektu umístěno
na druhou stranu ulice. Obě stanoviště budou chráněna přístřešky

a je plánováno kolem nich osadit zeleň. U příjezdu do Holyně, před
křižovatkou s ulicí Pod Vysokou Mezí, bude nainstalován zpomalovací pás. V prvních listopadových týdnech byly osazeny oba nové
přístřešky na zastávkách MHD. Prvního prosince se autobus MHD
vrátil na svou původní trasu. Na otočce pod bigboardem zatím provizorní zastávka zůstane, protože pokud vše dobře dopadne, na jaře příštího roku by se měla opravit i zbylá část komunikace, včetně
veřejného osvětlení. 
L. Kudláková
Ulice U Náhonu v září
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Dokončovací práce Na Křenkově
Rekonstrukce komunikace Na Křenkově je již
také u konce. Původně jsme slibovali její dodělání do konce října, to se trochu protáhlo,
ale k poslednímu listopadu jsou již všechny

práce hotovy, snad i opravené molo a můstek
přes Vrutici u restaurace Pyramida. Po zásahu
některých občanů jsme snížili počet zelených
ploch a zadláždili tyto prostory. Všichni se

těšíme na jaro, až se záhony a koryto potoka
zazelenají a celá ulice prokoukne. Prosíme
všechny řidiče, aby parkovali na vyhrazených
místech a nevjížděli na zeleň. Šárka Musilová

komunitní plánování:

Nové hřiště v Holyni
Komunitní plánování na téma „Parcela k využití pro veřejnost
v centru Holyně“ proběhlo v pondělí 2. října 2017 od 17:30 hod.
Občané z Holyně se vyjádřili k možnosti, jak nejlépe využít pozemek v ulici u Smolnic, č.parc. 163/1, k.ú. Holyně, který má rozlohu
411 m2 a dříve sloužil jako nádrž – rybník. Občané se rozhodli pro
dětské hřiště. Došlo by tak k přerozdělení funkcí u již stávajícího
hřiště u “hasičky“, které by zůstalo pro větší děti, bylo by dovy-

baveno např. ping-pongovým stolem. Hřiště na pozemku č.parc.
163/1 by bylo určeno pro menší děti, přemístilo by se sem pískoviště, houpačky a hřiště by se osadilo novými prvky. Zároveň by
občané rádi zachovali živý zelený plot a stávající zeď. Občané se
domluvili, že úřad zajistí návrh, jak by nové hřiště mohlo vypadat.
Pak se znovu občané Holyně sejdou a budou se moci k návrhu vyjádřit.

Multifunkční centrum
Komunitní plánování na téma „Multifunkční centrum“ proběhlo
v pondělí 9. října 2017 od 17:30 h. Tématem bylo, jak nejlépe využít pozemek parc.č. 471 k.ú. Slivenec – bývalý „ovčín“ pro potřeby
občanů Slivence a Holyně.
Občané souhlasili s návrhem, aby zde byl polyfunkční dům s 15 – 20
malometrážními byty (některé bezbariérové), multifunkční sál pro
min. 100 osob, rozdělitelný na dva menší sály vhodné pro společenské
akce, tance, vzdělávání, hudbu, divadlo + zázemí – šatna a občerstvení, dále knihovna, další prostory k pronájmu pro služby – např. lékař +
lékárna, rehabilitace, parkování na pozemku. Odmítli naopak služebnu Městské policie. Měl by tam být i prostor pro modulové železničáře
a event. i holubáře. uvidíme, co vše se do prostoru reálně vejde.

Dětské hřiště Višňovka a U hasičárny
V průběhu podzimních měsíců byla provedena obnova dětského hřiště Višňovka, kdy byly
nahrazeny zastaralé a nefunkční prvky novými prvky – domeček, kreslicí tabule, pružinová
houpačka, trojhrazda, dvě nové lavičky a stolek
a nové obložení pískoviště a prvku s věží. Bohužel
realizace neproběhla tak rychle, jak jsme věřili, že
proběhne. Dodávající firma měla problémy s nepřízní počasí i s s terénními úpravami. Nicméně
hřiště už konečně slouží a doufáme, že bude dětem sloužit dlouho. Na dětském hřišti v Holyni
byla instalována fotbalová branka s košem na
basketbal. Je vhodná pro starší děti a mládež.

Příspěvky J. Valtrová
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Parkování u hřbitova
a Fit Švestky v č.p. 315
Požádali jsem o dopravní stanovení na parkování s parkovacími hodinami na novém parkovišti
u hřbitova a na parkovišti u č.p. 315 – ordinace lékaře a Fit Švestka. Obě parkoviště jsou primárně určena pro návštěvníky zmíněných objektů, nikoli pro
celodenní či celotýdenní parkování vozidel. U hřbitova bude parkování omezeno na 1 hod, u č.p. 315
pak na dvě hodiny. Doufáme, že navržená úprava
pomůže zlepšit situaci v parkování. 
valtr
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Ohradní zeď na hřbitově
Po kratší přestávce se na hřbitov opět vrátili pracovníci stavební firmy a pokračuje
se vyzdíváním horní části opěrné zdi a se zavážením a hutněním nového prostoru. Jelikož je plocha nového hřbitova ve svažitém terénu, bude stejně jako starý
hřbitov rozdělen opěrnými zídkami na jednotlivá patra tak, aby místa k pohřbívání
nebyla ve svahu, ale v rovině. Pro propojení s historickou částí hřbitova budou
vybudovány dvoje schody a prostorem povede nový chodník.
Vše bude doplněno lavičkami
a stromem. Práce by měly být
hotovy do Vánoc. 
mus

Oplocení a doplnění sportovního areálu
Jak jsme vás informovali v minulém čísle našeho periodika, zadali jsme projekt
na dokončení sportovního areálu a jeho
nové oplocení. Zahrnuje i komunikační
trasy v areálu. Jedná se především o propojení parkoviště s „umělkou“ a novou
tělocvičnou vydlážděným chodníkem
a zpevnění plochy před tribunami (zámková dlažba). Dále projekt počítá s vybudováním atletické dráhy s umělým povrchem, vhodné pro krátké sprinty (délka
přes 70 m). Je vyprojektována severně
od travnatého fotbalového hřiště. Bude
sloužit fotbalovému klubu pro tréninky,
i pro potřeby základní školy a veřejnosti. V druhé etapě plánujeme také rekon-

strukci tenisových kurtů, včetně nového
zázemí a přípravy pro budoucí zastřešení („nafukovací hala“). Koncem listopadu tohoto roku se bude vybírat dodavatel pro realizaci první etapy dokončení
veřejného sportovního areálu. Podle výsledku výběrového řízení, dle časových
kapacit vybrané firmy, i s ohledem na
klimatické podmínky, se zahájí stavební
práce. Prioritní je pro nás ochranná síť
mezi „umělkou“ a novou tělocvičnou
a vstup do tělocvičny, která od listopadu
slouží i veřejnosti. Zatím je totiž možný
vstup do tělocvičny jen přes budovu školy. 

Šárka Musilová

Holyně – zastávka MHD
Od 1. 12. 2017 se vrátí na svoji trasu autobusová linka 230, která bude mít v Holyni dvě
zastávky, na kterých jsou již osazeny nové přístřešky. Stávající přístřešek, který slouží provizorně na konci ulice U Náhonu, bude přesunut
do zastávky Za Farou, který nahradí nevyhovující plechový přístřešek. 
valtr
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Stavební úpravy budovy úřadu
Práce na stavebních úpravách budovy úřadu postupují zvolna
a zejména my úředníci máme dojem, že je to nekonečné. Do vánoc by měl být osazen výtah, na což se všichni těšíme, protože
zatím se dělají pouze přípravné práce, jsou otevřeny části střechy
a v celé budově fouká a je zde nepříjemný průvan. Část střechy již
má novou krytinu a po dokončení výtahové šachty se bude moci
dodělat celá. Průběžně se pracuje na nových prostorách ve 3.NP,
kde bude na jaře otevřeno komunitní centrum Na Půdě.
Omlouváme se všem návštěvníkům pošty a úřadu za zhoršené
podmínky při vyřizování svých záležitostí. 
mus

Odpovídáme na dotazy občanů
■ Proč se neotevřel Domov seniorů ve Slivenci, jak jste slibovali?
Společnost Senecura, která bude provozovat slivenecký domov pro
seniory, oznámila posunutí avizovaného podzimního zahájení provozu na první pololetí roku 2018. Jde o soukromou investici, termín
otevření nemůžeme ovlivnit.

■ Budou se po vybudování parčíku vracet nádoby na tříděný odpad na Křenkov?
Na Křenkov se stanoviště na tříděný odpad vracet nebudou. Byly
z centra obce umístěny trvale do ulice Nefritová.
■ K čemu je ta dřevěná konstrukce v ulici Na Křenkově?
Dřevěné části ulice Na Křenkově, jejíž rekonstrukce byla v těchto
dnech dokončena, navrhl Ing. arch. Lešek, který je autorem projektu obnovy celého centra Slivence (rekonstrukce Na Křenkově
je 4. etapa celé revitalizace). Stejně jako u rybníka, tak i zde chápe
architekt dřevěné molo jako relaxační zónu - v tomto místě také
s jedinečným výhledem na vltavské údolí. Dřevěný mostek spolu
s molem, dlažbou i úpravou strouhy tvoří jednotný ideový záměr
celého projektu.
■ Proč se nedodělá celá ulice U Náhonu? Vždyť její horní část až
po křižovatku s ul. K Barrandovu je taky hrozná!
Rekonstrukce komunikace U Náhonu byla povolena v době, kdy
se počítalo se zahájením výstavby tramvajové trati do Slivence.
Povolení se tedy týká pouze intravilánu Holyně. Nyní vyvstaly
problémy s odkupem pozemků soukromých vlastníků, které jsou
pro projekt tramvajové trati zásadní. Zahájení stavby trati se tedy
odsouvá v řádu několika let a naší snahou je oprava zbytku komunikace, včetně nových sloupů veřejného osvětlení. Pokud vše
dobře dopadne, oprava by měla proběhnout na jaře příštího roku.
■ Kde mám koupit parkovací hodiny, když chci parkovat u rybníka a prý i u hřbitova?
Papírové parkovací hodiny lze zakoupit na podatelně ÚMČ nebo

inzerce

■ Proč není možný vstup do nové tělocvičny přes areál školy? Řádně si pronajímám tělocvičnu a musím se brodit blátem a skoro potmě zadním traktem mezi sportovišti.
Jak informujeme na str. 6, projekt dokončení sportovního areálu počítá s propojením vstupu do tělocvičny pro veřejnost s celým
sportovním areálem (tj. vybudování vydlážděné přístupové cesty). V tuto chvíli se městská část spolu se základní školou snaží
vychytat nedostatky provizorního dočasného vstupu a najít co
nejpřijatelnější řešení.

v jakékoliv prodejně papírnictví, či u benzinové pumpy.
■ Proč se ještě stále nezačala stavět protihluková zeď u okruhu,
jak jste slibovali?
Dle informací z ŘSD se do výběrového řízení na výstavbu protihlukové zdi nikdo nepřihlásil. Proto ŘSD vypsalo soutěž znovu. Doufejme, že se tentokrát někdo přihlásí. Každopádně se stavět bude až
v příštím roce.

J. Plamínková, L. Kudláková
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Péče o zeleň

Plán zimní údržby

O zeleň se v naší městské části stará již druhým rokem firma Bonsoft, s.r.o. V letošním roce jsme po vašich podnětech přidali od
září do jejich péče další části zeleně jak ve Slivenci, tak v Holyni.
V tomto roce firma provedla jarní vyhrabání trávy, 3 x úpravu záhonků a keřů, 6 x malou seč, 3 x velkou seč, pečovala o rozptylovou
loučku, provedla 2x sekání úvozu v ulici U smolnic, firma vyčistila
pozemek ve Slivenci u bývalého ovčína a v Holyni u č.p. 22, prováděla úpravy a dosadby stromů v aleji podél ulice K Cikánce na polní
cestě PC 18. Ještě nás čeká nás podzimní vyhrabání listí z poslední
seče. Vaše podněty k úklidu a péči o zeleň můžete směrovat na valtrova@praha-slivenec.cz.

Jak bude probíhat zimní údržba v naší městské části?
Hlavní komunikace – U Náhonu, K Holyni, ke Smíchovu, K Lochkovu
a K Homolce má ve své správě TSK, a.s. a stará se tak o jejich úklid.
Komunikace v Holyni (K Dobré Vodě, Za Knotkem, náměstí Pod Lípou,
Kopanská, U Smolnic, Kotovka, Zavátá, K Lípě a pod Vysokou Mezí) a komunikace ve Slivenci (U Sportoviště, Návětrná, Dominínská, Rubínová,
Tyrkysová, U Spojky, Opálová, Meskářová a Smaragdová) budou na základě dohody uklízet Lesy hl. m. Prahy.
Ostatní komunikace ve Slivenci a U jezírka budou uklízet naši pracovníci
úseku místního hospodářství.
Na krizových místech jsou navíc umístěny posypové nádoby se štěrkem,
který je možno kdykoli použít k posypu komunikací a chodníku.

Kompostéry do každé rodiny

Divoká prasata

V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha
podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP.
Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou
zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je fyzická
osoba a podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním
či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.
Standardně se budou rozdávat kompostéry o objemu 1000 litrů.
Kompostéry budou, v případě schválení dotace z EU, distribuovány v létě 2018.
Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu. Žádost je ke stažení na stránkách www.praha-slivenec.cz v sekci Životní prostředí – nakládání s odpady, nebo ji
můžete vyplnit přímo na úřadě městské části.

Problematika výskytu prasat divokých není jen problémem
městské části Praha - Slivenec, ale i dalších částí hlavního města Prahy. Jejich stav se neustále zvyšuje, přicházejí za potravou
čím dál více do obydlených míst, kde způsobují poměrně výrazné
škody na zeleni a „nahánějí“ strach místním obyvatelům. Jejich
přemnožení je dáno především absencí přirozeného predátora
a mírnými zimami. Zvýšený počet prasat s sebou nese zvýšenou
potřebu potravy a zvířata ztrácejí v honbě za potravou přirozený
strach z lidí. Lidé naopak svoji činností bohužel zvířata přímo ke
svým domům lákají – nesbírané spadané ovoce v okolí zahrad,
volně přístupné kontejnery plné zbytků jídla, nasekaná tráva
v příkopech nebo na krajích pozemků jsou přímo pobídkou pro
hladového divočáka.
Jen za letošní rok bylo Mysliveckým sdružením Řeporyje, pod
které spadá naše MČ Praha – Slivenec, uloveno v jeho honitbě
téměř 50 ks divokých prasat, nicméně dá se očekávat i v letošní
zimě jejich zvýšený výskyt.
Důrazně proto žádáme občany, aby zvířata vědomě nekrmili v zástavbě ani na lesních pozemcích, aby dbali čistoty kolem
svých zahrad a v žádném případě nezakládali skládky bioodpadu,
nesypali posekanou trávu do příkopu u silnic či polí ani tam nevyhazovali shnilé ovoce. Využívejte kompostárny, velkoobjemových kontejnerů na bioodpad či vlastní biopopelnice.

Deratizace potkanů
Od 30. října probíhá deratizace potkanů, kterým se zalíbilo u našeho rybníčku. Původně se mělo krásné rákosí ořezat, ale nakonec
deratizační firma nemusela k tomuto kroku přistoupit, neboť objevila potkany v kanálech a dešťosvodech, návnady byly řádně položeny a již několikrát doplněny. Doufáme tedy, že se počet potkanů
sníží na minimum či zmizí úplně z městské části.

Ulice K Holyni
Na přelomu září a října byla nově osázená ulice K Holyni. Do jednotlivých záhonků byly vysázeny keře jako jsou levandule, mochna, tavolník, brslen nebo dřišťál.
Keře jsou nasázeny hustě
a mají vytvořit koberec barev. Již nyní krátce po výsadbě vypadá osázení velice
pěkně. O to je smutnější, že
nějaký nezodpovědný řidič
vjede do veřejné zeleně, jako tomu bylo 15. 11. 2017
(viz foto). Budeme doufat,
že to byla ojedinělá nepříjemná záležitost a že se
i nadále budeme těšit z pěkných záhonů.
 Příspěvky Jana Valtrová
Vandalismus v ulici K Holyni

Nová výsadba v ulici K Holyni
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Bioodpad
Každý, kdo pečuje o zahradu, se potýká s otázkou, kam s bioodpadem –
posekaná tráva, větve, listí. Řešením jsou kompostéry, které dokážou
přeměnit na blahodárný kompost nejen odpad ze zahrady, ale i bioodpad
z domácnosti (nabídka na kompostéry na předchozí stránce); popelnice na bioodpad – tu si může zájemce zařídit u Pražských služeb, a.s.
(www.psas.cz); odložení bioodpadu do přistavených velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad (seznam stanovišť a termín je na zveřejněn
vždy v Mramoru na následující období, celý seznam pak je na vývěskách)

a nebo odvezení do kompostárny v ulici K Austisu, kterou provozují
Lesy hl. m. Prahy (otvírací doba na stránkách www.praha-slivenec.cz).
Rozhodně není dovoleno odkládat jakýkoli bioodpad do příkopů
podél komunikací, na kraje polí, do suchého poldru v „kostičkách“
nebo ke stromům, které potom hnijí a neprosperují, nehledě na
estetickou stránku a čichový vjem, taková hnijící tráva opravdu
pěkně nevoní a na pohled také pěkně nevypadá. Dělejme vše proto, abychom to tu měli pěkné.

Granátová – park
Na konci výstavby v ulici Granátová je, jak jsme v minulosti informovali, plánovaná výstavba parku, kde máme již územní rozhodnutí MČ Prahy 5 a čekáme na vydání stavebního povolení. Bohužel se
v místě budoucího parku začaly postupně objevovat hromádky suti
a zeminy a vše bylo završeno koncem října, kdy se v místě budoucího parku objevila obří skládka zeminy. Je opravdu trestuhodné, že
se někdo domnívá, že tímto se jeho odpad vyřešil. Obec bude stát
nemalé finanční prostředky tuto zeminu odstranit, protože v místě
parku být nemůže. Je opravdu škoda, že někdo nezodpovědný dokáže poškodit všechny.

Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
aneb topeniště není odpadkový koš
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá
forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením
odpadních materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek,
které následně ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.
V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně
vysoké, aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Vždyť například prudce jedovaté dioxiny, vznikající spalováním materiálů,
jako je např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200 °C.
Toxické látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných
rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují vás, vaše rodiny a sousedy.
Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale
zároveň nezákonné.
Jak tedy správně topit?
■ Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
■ Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
■ Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
■ Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho
úsporný provoz.

■ Nespalujte odpad!
■ Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků
■ Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotle předává teplo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem a snižuje se tak jejich účinnost.
Nezapomeňte, že mezi povinnosti provozovatele spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, patří povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu a předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.
Buďmě tedy ohleduplní a neničme zdraví sobě ani svým sousedům! 

Příspěvky Jana Valtrová
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Vánoční jedličky od Lesů hl. m. Prahy na jaře poputují do lesa
Ve středu 15. listopadu 2017 zahajuje příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy prodej speciálních vánočních jedliček v květináčích.
Lesy hl. m. Prahy tak Pražanům nabízejí možnost zvolit si za svůj
vánoční strom takový stromek, který možná nesplňuje všechny náročné parametry dokonalého vánočního stromu, ale jehož zato po
Vánocích nečeká smutný osud u kontejnerů nebo na skládce. Lesníci připravili celkem 250 jedliček, které bude možné na jaře vysadit
buď na zahradu, anebo přímo do lesa mezi ostatní stromy. Společné
vysazování bývalých vánočních jedliček Lesy hl. m. Prahy plánují na
7. dubna 2018 v Kunratickém lese.
Zhruba půlmetrové stromky pocházejí z lesní školky ve Staré Boleslavi.
Při dodržení správného postupu (pomalá teplotní aklimatizace, zalévání
a zajišťování vzdušné vlhkosti) by měly v pořádku zvládnout svůj náročný vánoční úkol ve vytopených pražských domech a bytech. „A protože
se nejedná o standardní vánoční jehličnany pěstované právě a pouze pro
vánoční období, nýbrž o stromky běžně pěstované pro výsadby v krajině,
měly by posléze úspěšně zvládnout i přesun do země na zahradě nebo
v lese,“ říká Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů hl. m. Prahy. Ten, kdo nedisponuje zahradou, kam by jedličku po zimě mohl zasadit, anebo ten,
kdo chce stromku věnovat úplnou svobodu, může jej vzít v sobotu 7. dubna 2018 ve 14 hodin do Kunratického lesa, kde se budou bývalé vánoční
jedličky pod dohledem pražských lesníků vysazovat. V budoucnu by tu tak
mohl vyrůst celý nový kus „vděčného“ svátečního lesa.
Stromky si zájemci mohou zakoupit na 7 prodejních místech v různých
částech hlavního města: Pro jedličku mohou vyrazit do Zahradnictví
Ďáblice, do ekocentra Prales ve Kbelích nebo přímo k jednotlivým hájovnám Lesů hl. m. Prahy (Čimický háj, Chuchelský háj, Kunratický les,
Hostivařský lesopark a Divoká Šárka). Cena za jeden stromek je 100 Kč.

Pozvání do Ořecha:
MUZEUM ČESKÝCH VÁNOC
připravilo tradiční výstavu
„Dřevěné a medové“.
Můžete tu vidět betlém, který dorostl až do devítimetrové délky, nebo jesličky v náušnici. K tomu několik
desítek dalších betlémů a zvyků, které si můžete na
místě vyzkoušet.

Otevřeno bude o víkendech od 10.00 do 18.00
a každou středu od 15.00 do 18.00 od 2. do 23. 12.
a 1. 1. od 15.00 do 18. 00. Pro skupiny otevřeme po
dohodě i v jiném termínu.
Vstupné 50,– Kč/os, snížené 30,– Kč/os. Výstava bude
v Pensionu u Barona Prášila v Ořechu, Kopaninské 189.
Těšíme se na vás!

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
Na občasnou práci (hlídání výstav, na propagační a prodejní stánek, na práci na zahradě
apod.). Vhodné pro studenty a svěží seniory.
Vladimír Glaser, Včelín Ořech, tel. 602614170,
glaser@orech.cz

Kromě stromku kupující obdrží i podrobný návod, jak se o jedličku během
Vánoc starat. Akce Lesů hl. m. Prahy je inspirována projektem Vánoční
stromky zpátky do lesa, který již od roku 1998 realizuje Ekologický institut Veronica.
Jedle bělokorá v minulosti bývala naším nejhojnějším jehličnanem, v průběhu 20. století však z českých lesů takřka vymizela, a to hlavně kvůli
nevhodnému způsobu hospodaření v lesích, vysoušení krajiny nebo průmyslovým imisím. Výsadbami mladých sazenic jí pomáháme postupně se
do české přírody vracet. Její sazenice jsou součástí každoročních výsadeb
v pražských lesích, jen letos jsme v Praze vysadili přes 8 tisíc mladých jedlí.
Kromě jedliček v květináčích budou Lesy hl. m. Prahy v předvánočním
období prodávat také klasické řezané vánoční stromky, které lesníci vytipovali při nezbytných výchovných probírkách v lesních porostech.

Více o projektu Vánoční jedlička také na www.lesypraha.cz

Polesí Velká Chuchle
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Participativní rozpočet

Pavel Jeřábek (rekonstrukce studánky)
a Tomáš Javůrek (dřevěné prvky)

V letošním roce jste měli možnost se poprvé v rámci participativního rozpočtu zapojit do
rozhodování, co v naší městské části vylepšit. Vybrali jste čtyři projekty. Prvním je autobusová zastávka U Křížku, která už od léta slouží.
Obnova studánky Dobrá voda byla dokončena a 2. 11. 2017 slavnostně otevřena – viz článek
na str. 13.
Hodiny byly nainstalovány kvůli technickým problémům až 23. 11. 2017, a to jak ve Slivenci
u č.p. 22, tak v Holyni u kaple. Poslední je kompostovací toaleta, která je od 23. 11. 2017 také
na svém místě. Na rok 2018 vyhlašujeme 2. ročník participativního rozpočtu, a tak můžete již nyní přemýšlet, jak naši
městskou část
zkrášlit.
Rozpočet je ve výši
600 000,–
Kč.
Pravidla
pro
přihlašování
návrhů najdete
na našich stránkách www.praha-slivenec.cz.

valtr

Studánka Dobrá voda v Holyni

Hodiny ve Slivenci

Hodiny v Holyni

Participativní
rozpočet 2018
Projekty možno podávat
do konce ledna .
Informace na
www.praha-slivenec
MČ Praha–Slivenec dává na participativní rozpočet relativně největší peníze v republice.
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Hurá, máme tělocvičnu!
Velikou, krásnou, voňavou a ještě k tomu
jako pasivní budovu. Ani jsme se nenadáli
a musíme řešit míče, švihadla a další již provozní záležitosti. Ve čtvrtek 12. 10. 2017 ji
otevřela starostka Jana Plamínková. O průběhu vypoví nejlépe přiložené fotografie.
Celá slavnostní akce byla skvělou spoluprací
pracovníků školy a zřizovatele MČ Praha –
Slivenec. Děkujeme!
Nová tělocvična je tedy v provozu a prodělává si své (jako každá jiná nová velká věc)
dětské nemoci. Máme vše nové. Nejen budovu se složitou technologií, ale i sportovní náčiní, správce, paní uklízečku. Proto se
leccos se řeší za provozu. Nákup zařízení
do nářaďovny, vybavení žíněnkami, míči
a dalšími pomůckami, vyladění organizace
provozu. Důležitá je však snaha a chuť problémy vyřešit. A ta nám nechybí.
Nejvíc nás trápí přístupová cesta.
Jsou možné zatím pouze dvě. Jedna přes
školní budovu. Ta však není pro veřejnost.
Rozdáním klíčů od školní budovy bychom
zpřístupnili celý interiér školy, což je v přímém rozporu z bezpečnostními právními
předpisy. Tento vstup tedy slouží pouze
žákům tělesné výchovy a zaměstnancům
školy.
Druhý přístup je zatím provizorní. Z parkoviště veřejného sportovního hřiště se
musí projít „myší dírou“ podél tenisových kurtů ke škole, dále vpravo po gumové dráze k doskočišti a pokračovat
rovně ke vchodu do tělocvičny provizorním odtažením části plotu stavby a po
starém koberci (je tam z důvodu bahna)
do hlavních dveří budovy. Tam se zvonkem přivolá správce, který otevře. Až bu-

Slavnostní přestřižení pásky

de terén kolem budovy tělocvičny upraven,
bude vše jednodušší.
V každém případě, tělocvična je krásná, velkoryse pojatá. Ještě je možné si ji v některý

4. ročník soutěže Rodinné dýňování
V pondělí 30. října 2017 bylo od 7 hodin ráno
před školní jídelnou rušno. Rodiče s dětmi,
kteří se rozhodli zúčastnit 4. ročníku soutěže
„Rodinné dýňování“, tam totiž nosili vyzdobené dýně a dýňové pokrmy. Každý výrobek dostal číslo, a kdo chtěl, mohl se až do úterního
odpoledne zapojit do anonymního hlasování
o nejlépe vyzdobenou dýni a nejchutnější dý-

ňový pokrm. Vhozením lístku s číslem vybrané dýně do hlasovací krabice mohl každý žák,
učitel i rodič rozhodnout o vítězi letošní soutěže. Po sečtení všech hlasů pak byly výsledky vyhlášeny ve školním rozhlase, vyvěšeny
na školní nástěnky a vítězům byly předány
ceny v podobě diplomů, knih a sladkostí
v ředitelně školy. Letošní ročník bezkonkurenčně ovládli sourozenci
Jan a Vojta Drahotovi, kteří
zvítězili v obou soutěžích.
Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným
a těšíme na příští rok.

P. Levá, D. Štolová

a M. Šandor

čas pronajmout. Rozpis obsazení s provozním
řádem a cenou za pronájem je na webových
stránkách školy http://www.skolaslivenec.cz/
zakladni-skola/pro-verejnost/. Ivana Rosová
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Putování s muzikou Réva
V pátek 20. října se naše školní aula proměnila v koncertní sál. Profesionální hudební těleso MUZIKA RÉVA se snažilo přiblížit cimbálovou
muziku i těm mladým posluchačům, kteří běžně tento druh hudby neposlouchají. Přesvědčili nás, že na klasické hudební nástroje – cimbál,
housle, viola, kontrabas a klarinet lze, kromě typicky moravských písní,
zahrát cokoli. Vyslechli jsme skladby od The Beatles, Vltavu od B. Smetany, jazzové skladby od Glenna Millera a dorazil i hrůzostrašný Jóžin
z bažin. Společně jsme si zazpívali „Tancuj, tancuj, vykrůcaj“ a rozloučili
jsme se hitem od skupiny Kabát, na který si mohli všichni společně zatančit. 
Daniela Štolová

Halloween po našem
V úterý 31. 10. se uskutečnila velká družinová akce s názvem „Halloween po našem“.
Večer se sešlo 40 přihlášených dětí, většinou se svými rodiči, vybaveni
dýněmi a nožíky. Nejdříve jsme si pověděli něco o historii tohoto převzatého svátku – proč a jak se ve světě slaví, a pak už jsme se vrhli na
vydlabávání dýní. Během této činnosti odcházely děti po skupinkách
na stezku po světýlkách pro živou vodu, kterou našly u Ámose a pak
s ní zamířily ke stařečkovi. Ten se jim odměnil kouzelným svítícím
proutkem. Alžběta Daňková

Slavnostní otevření studánky Dobrá voda
Družina naší školy převzala patronát nad studánkou Dobrá voda v Holyni, a tak jsme ve čtvrtek 2. 11. 2017 jeli na její slavnostní otevření.
Některé z dětí sice překvapila vzdálenost od autobusu, ale později se
všechny společně shodly na tom, že cesta za to stála.
U nově zrekonstruované studánky na nás čekalo posezení vytvořené
přímo pro družinu, což nás velmi mile překvapilo. Když se děti usadily,
slavnostní otevření mohlo začít. Nejprve zahrály holčičky navštěvující
kroužek flétny, k tomu zazpívaly. Pak už promluvila paní místostarostka MČ Praha – Slivenec Mgr. L. Kudláková. Přítomen byl i pan Jeřábek
z Hnutí Brontosaurus, který studánku obnovil, a pan Javůrek, který vyrobil všechny dřevěné komponenty.
Děti se dozvěděly, co patronát obnáší, studánku si pořádně prohlédly
a slíbily, že o ni budou s radostí pečovat. Zároveň školní družina i takto
oslavila Světový den ekoškol. 
Alžběta Daňková

Zahráli jste si někdy na drumbeny?
My ano! Drumben je ekologický rytmický nástroj, buben, vyrobený
z recyklovaného papíru. Jeho vrchní desku tvoří rezonanční překližka
a vše je lepené lepidly na vodní bázi. Vynálezcem a tvůrcem drumbenu
je Zdeněk Roller, který hudební workshopy pro třídy, převážně 1. stupně
naší školy, také lektoroval.
Workshop pro jednu třídu trval 45 minut a zúčastnily se ho všechny
třídy 1. stupně a některé i ze 2. stupně. Děti si nejen zahrály na bubny
a zazpívaly písničku. Měly možnost poslechnout si i další zajímavý nástroj – didgeridoo – dechový hudební nástroj australských domorodců.
Za hrou na drumbeny nelze vidět jen obyčejné tlučení do bubnu. Hra
na drumbeny u dětí posiluje zdravé sebevědomí, komunikaci v třídním
kolektivu, respektování pravidel. Vede děti k pocitu sounáležitosti, vzájemnému naslouchání, radosti z úspěchu.
Pomocí drumbenů lze bojovat i proti agresivitě. Při hře se uvolňuje přebytečná energie, která by mohla vést až k nebezpečnému a nevhodné-

mu chování mezi spolužáky ve škole. Děti odcházely z workshopů nadšené, plné zajímavých a zážitků. 
P. Chlumská
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Stejně jako loni, i letos se nám přiblížil den Ekoškol.
Tento den u nás proběhl v pátek 3. 11. 2017.
V loňských letech nás vždy fantazie dětí mile překvapila a potěšila, a tak
jsme se těšili na letošní výtvory. Téma byl pro rok 2017 EKOMOBIL.
Každý to pojal jinak, a tak nám vznikly různé vozy, lodě, obytné či solární vozy, ale i mobily ve smyslu telefonu.
Musela být dodržena jediná podmínka - celý výrobek musel být pouze
z recyklovatelných materiálů - tzn. ze všeho, na co máme tříděné popelnice - plast, papír, elektro, ale i textil a hliník.
Třídy pracovaly buď společně jako jeden tým, nebo se rozdělily do skupinek a výrobků měly více.
A tak nás opět všechny třídy přesvědčily, jak umí svou fantazii rozvinout
na správných místech.
Žáci prokázali nejen své tvořivé dovednosti a fantazii, ale i schopnosti
plánování a spolupráce.
Zdeněk Atexinger,

Petra Stříbrná - garanti Dne Ekoškol

Hodina canisterapie
V PONDĚLÍ DO NAŠÍ PARTY,
PŘIŠEL PEJSEK JMÉNEM ARTY.
UKÁZAL NÁM SKVĚLÉ KOUSKY,
NECHTĚL ZA TO ŽÁDNÉ HOUSKY.
ODMĚNOU MU BYL NÁŠ SMÍCH
A PÁR PIŠKOT KULATÝCH.
Naši prvňáčci měli opravdu hezký začátek týdne. Na hodinu canisterapie přišel k nám do školy cvičitel Martin a jeho labradorský retrívr jménem Arty. Společné aktivity nakonec zabraly téměř dvě hodiny. Děti byly nadšené, učily se vzájemné spolupráci a komunikaci s pejskem i mezi
sebou, rozvíjely jemnou motoriku. Též jsme si vyslechli pár zajímavostí
z Artíkova dlouhého života. Jako poděkování děti namalovaly krásné
obrázky Artyho s jeho páníčkem i šikovným pomocníkem. 

Jitka Linhartová

Třeťáci pomáhají obci
Třída 3. A naší školy se v rámci projektové výuky v předmětu Člověk
a jeho svět podílela na výběru míst pro tři nové nádoby na kovový odpad
ve Slivenci. Jak se vše seběhlo? Paní Valtrová z našeho obecního úřadu
oslovila s nabídkou spolupráce školní Ekotým, ten zase nabídl možnost
účasti třetí třídě a projekt mohl začít.
Paní Valtrová a paní Střelcová, vedoucí Ekotýmu, přišly do naší třídy
v pondělí 6. 11. 2017. Po krátkém úvodu do problému děti v mapách Slivence hledaly stávající místa sběru kovového odpadu. Poté se snažily
stanovit kritéria pro umístění nových nádob – rovnoměrné rozmístění,
dobrá dostupnost pěšky, automobilem i MHD, hustě obydlená oblast,
stanoviště bez stávajících nádob na kovový odpad. Děti potom ve skupinkách navrhovaly a zakreslovaly do map tři nová místa. Navržená
místa všech skupin jsme zaznamenali do společné mapy. Pak všichni,
již jednotlivě, mohli třemi hlasy zvolit tři nejvhodnější umístění. Místa s nejvyšším počtem hlasů byla např. v ulicích Za Farou, K Cikánce,
U Sportoviště nebo Mramorová.
Třeťáci měli jedinečnou příležitost učit se touto projektovou prací občanské angažovanosti. Jejich aktivita měla přímý dopad na jejich životy. Zjistili, že mohou sami ovlivnit podobu svého okolí. V závěru týdne
totiž dostali od Ekotýmu a obecního úřadu zprávu, že nové nádoby na

kovový odpad budou skutečně umístěny na jimi zvolených stanovištích.
Děti měly opravdu radost, že se s jejich návrhy počítá. Projektová činnost pro ně byla nejen zajímavá a zábavná, ale také poučná a smysluplná.
P. Chlumská

Strana 15 l senioři



Slivenecký mramor 6 l 2017

Cvičení seniorů – cvičení pro zdravá záda – jóga
V letošním září senioři pokračují v pravidelném cvičení. Máme novou
krásnou čistou a teplou tělocvičnu, kde nám to musí cvičit samo. Způsob cvičení je přizpůsoben našemu věku i umu, cvičitelky jsou vlídné
a tak cvičíme pilně a rádi.
V listopadu jsme měli možnost podívat se do úplně nové tělocvičny

v areálu ZŠ Slivenec. Provedla nás Ing. Šárka Musilová a ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová – oběma velmi děkujeme. Tělocvična je moderní,
prostorná, s velkými okny, pružnou podlahou, zázemím, šatnami, sprchami – prostě TO MUSÍTE VIDĚT! Myslíme, že Slivenec může být na
tuto stavbu pyšný! 

Podzimní zájezdy seniorů:
■ pardubice – město perníku
Pohoda, dobrá nálada, klid a pěkn épočasí – tak bychom mohli napsat
o výletu seniorů ve čtvrtek 21. 9. 2017. Našim cílem byly Pardubice –
prohlídka zámku s báječnou průvodkyní, prohlídka náměstí a starého
města. Sladkou tečkou byla návštěva výrobny perníku, kde jsme ochutnali perníky s různými příchutěmi. Tvary, zdobení, kombinace barev,
vůně koření a medu – to je nezapomenutelný zážitek. Však každý z nás
vezl domů ochutnat perníkovou pochoutku!
Po obědě jsme pokračovali autobusem do Kladrub nad Labem. Zámečkem a národním hřebčínem nás provázely osobnosti – milovníci a znalci
„světa koní“. Z jejich výkladu a chování jsme cítili pocity štěstí a spokojenosti. Čistota a pořádek ve stájích, na dvoře a celém okolí hřebčína

svědčí o mimořádné péči o české plemeno starokladrubských koní.

■ Senioři v Olomouci
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme se rozjeli do metropole úrodné Hané – Olomouce. Pendolino nás z Prahy do šestého největšího města ČR dopravilo za dvě hodiny. Prohlédli jsme si sloup Nejsvětější Trojice, radnici
s orlojem, prošli jsme kolem všech kašen na horním náměstí, překrásná
je i novodobá Ariónova kašna z roku 2002. Prohlédli jsme si chrám sv.
Mořice a vystoupili po 206 schodech na věž, odkud jsme viděli Olomouc

a okolí jako na dlani. Chrám sv. Michala, kapli sv. Sarkandra, vilu Primavesi. Kašnu Tritonů jsme měli po cestě k dómu sv. Václava. V těchto
místech v roce 1306 vymřel po meči slavný rod Přemyslovců a v roce
1767 zde mladý W. A. Mozart složil svou šestou Symfonii f-dur. Prohlídku jsme zakončili návštěvou arcidiecézního muzea. Počasí nám přálo –
výlet vyšel! 

Poslední letošní výlet – (Most, Červený Hrádek, Stará Ves, Kadaň,
Panenský Týnec)

■

Byl ve znamení mlhy. Ta nás ráno provázela po celou cestu do Mostu. Projížděli jsme Českým středohoří, marně jsme hledali kopce
a zbarvené listí na stromech – kdepak, mlha nás pustila jen na pár
metrů od autobusu. Program nás však čekal velmi pestrý a zajímavý, náladu jsme si pokazit nenechali. V Mostě jsme si prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie, další byla plánovaná návštěva
a prohlídka interiéru zámku Červený Hrádek v Jirkově a kaple sv.
Jana Křtitele. Rozsáhlý park byl v bílé mlze. Pak jsme se přesunuli
do Staré Vsi u Chomutova do zooparku a skanzenu. Tam jsme si dopřáli safari vláčkem. Na chvilku vykouklo sluníčko, mraky a mlha
ustoupila, takže pobyt mezi zvířaty a na starém statku ve skanzenu
byl příjemný. Město Kadaň je malebné, čisté, jeho dominantou je

Schůzka seniorů v „KOSÍM ZOBU“
I my senioři chceme žít moderně, ekologicky, zdravě a zajímáme se
o vše, co k tomu patří. Sešli jsme se v prodejně KOSÍ ZOB ve Slivenci
(proti zastávce Opálová), kde se nám věnoval pan Marián Mindoš. Ukázal nám sortiment zboží určený k nakoupení do vlastních trvanlivých
obalů, stáčenou ekodrogerii, kosmetiku, potraviny - těstoviny, sušenky,
čokoládu, koření, čaje, mouky, luštěniny, výborné mléčné výrobky, sušené ovoce a jiné. Na malém prostoru je opravdu nabídka zboží pestrá.
Jsme rádi, že ve Slivenci máme takový obchůdek, kde ekologie má prioritu. Životní styl „zero waste“ (nulový odpad) je doprovázen odbornými
přednáškami, cvičením – vše lze najít na www.kosihnizdo.org 

radnice s věží, na náměstí sloup Nejsvětější Trojice. Prošli jsme se
po hradbách a dívali se z výšky na upravenou promenádu podél
řeky Ohře. Návštěvu Kadaně jsme zakončili v cukrárně. Poslední
místo v programu byl Panenský Týnec s nedostavěným chrámem
kláštera klarisek – magické a záhadné místo. Výlet se povedl a vrátili jsme se ve zdraví a spokojeni domů.
Děkujeme Úřadu městské části Prahy 5 ve Slivenci, CK ARCES
a všem pracovníkům, kteří se o nás celý rok starali a umožnili
nám navštívit tolik zajímavých míst.
Příspěvky připravila Krejčová, Klub seniorů (redakčně zkráceno)
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Přednáška a beseda
PhDr. Jindřicha Nolla
V úterý 3. 10. 2017 se v zasedací síni úřadu městské části konala
přednáška PhDr. Jindřicha Nolla. Vyslechli jsme mnoho zajímavostí z historie Slivence, Holyně a okolních míst a v závěru nás
dr. Noll ještě „protáhl“ Prokopským údolím, a to až k některým
současným informacím. Slivenečtí a holynští se sešli v hojném
počtu a bylo vidět, že se o místo, kde žijeme, aktivně zajímají.
Někteří návštěvníci též využili této příležitosti a přítomnosti starostky RNDr. Jany Plamínkové a kladli dotazy na současnou situaci kolem budování tramvajové trasy. Přednáška přinesla mnoho
zajímavých informací, jen forma mohla být živější a určitě by přispěla k bohatší diskusi. 

Cestovatelská beseda s Vackovými
V úterý 14. 11. přednášeli v zasedací místnosti Monika a Jirka Vackovi
o své cyklovýpravě na Nový Zéland. Nebyli u nás ve Slivenci poprvé.
S jejich cestováním jsme už byli seznámeni dříve a máme ve fondu
knihovny jejich úžasné knihy. Na Nový Zéland jeli nejen na těžko, ale
též s oběma dětmi, tříletou Barborkou a jedenáctiměsíčním Jirkou.
Dvě kola, vozík, stan, dvě malé děti, 327 litrů výbavy v brašnách, nočník a spousta plen, cesta trvala tři měsíce.
Je mnoho cestovatelů a též se pořádá mnoho besed o cestování. Čím
jsou Vackovi originální? Cestují na vlastní pohon (úžasná fyzická
kondice), cestují skromně (pečlivě zvažují, za co utratí peníze v cizí
zemi), zajímá je krajina, příroda, pamětihodnosti, všímají si běžného života místních lidí. Jejich předností je jazyková vybavenost, ale
ještě k tomu velmi dobrá komunikativnost a zájem o lidi. Toto jim
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Veřejná knihovna Slivenec vás zve

na besedu s cestovatelem Petrem Štětinou
Kdy: v úterý 9. 1. 2018 v 18.00 hod.
Kde: Úřad městské části Praha-slivenec

Až donedávna ležel
Irán na okraji zájmu
mezinárodní komunity, dnes ledy rychle tají
a turistika prudce narůstá. Každý návštěvník bude překvapen
srdečností a laskavostí
obyvatel a rozmanitostí krás, kterých země nabízí plnou náruč.

umožnuje a i při cestě s dětmi, kdy je cestování ještě náročnější, najít
dobré zázemí pro nocleh. Tak měli možnost poznat domácí nebo jiné
cizince na cestách. Něco takového s cestovkou nezažijete.
Takže závěrem – citace z jejich knihy: Čím nás však Nový Zéland nakonec nejvíce uchvátil, byli místní lidé – „Kiwíci“. Jejich bezprostřednost, nadhled, ochota pomoci či nabídnout přímo na ulici nocleh
a vzít si vás na několik dní
do svého domu nás fascinovala. Takovou lidskou
pomoc jsme poznali málokde. 

Čtení pro první třídy
V listopadu jsme v knihovně přivítali žáky prvních tříd. Děti z 1.A s paní učitelkou Nespěšnou
si poslechly povídání o tom, jak to v knihovně chodí. Pak poslouchaly povídku z knihy J. Čapka:
Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. Děti byly pozorné a šikovné. V závěru návštěvy si stačily
prohlédnout naše nejnovější knížky a namalovaly nám velmi zdařilé obrázky pejska a kočičky.
Děti z 1.B - s paní učitelkou Linhartovou a její asistentkou si vyslechly kapitolu z knihy Miloše Macourka: Žofka. Děti byly seznámeny se zakládáním čtenářské kartičky, poučeny, jak se
v knihovně chovat, jak s knihami zacházet.
Prvňáčci budou chodit na návštěvu knihovny pravidelně jednou měsíčně a my věříme, že získáme šikovné nové malé čtenáře. 

Příspěvky Irena Krejčová – Jiřina Haningerová, Knihovna Slivenec

společenská
kronika

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

listopad
paní Vlasta Štepianská
pan Karel Hrdina
pan Antonín Vlček
paní Jevgenia Hurtová
paní Irena Zichová

prosineC
pan Pavel Podzemský
paní Milada Skalová
paní Marta Chaloupková
pan Jiří Svoboda
pan Milan Haninger
paní Blanka Součková
pan Ladislav Piskáček
pan Jiří Šíma
Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.
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Vítání občánků narozených v roce 2016
V sobotu 7. října 2017 se uskutečnila v zasedací místnosti úřadu II. část
Vítání občánků narozených v roce 2016 v městské části Praha-Slivenec
(o I. části jsme vás informovali ve Sliveneckém Mramoru č.3/2017).
A jako na jaře, tak i na podzim nám tento den pro dobrou náladu
svítilo a ještě i hřálo sluníčko. Dojemně nás naladil také projev paní starostky, po kterém vystoupili žáci základní školy ze Slivence
ve stejném složení jako v dubnu. Pod vedením paní učitelky Helen
a paní učitelky Stříbrné jsme se zaposlouchali do jejich krásných
hlásků a milých melodií a nedalo se přehlédnout, že zpozorněli i ti
nejmladší, přestože do této chvíle měli spoustu práce s hračkami na

RC pecka zve do volné herny
Klubu Švestka
(vhodné pro maminky na mateřské dovolené)
středa 9–11
Hledáme maminky, které mají zájem se organizačně podílet na
rozšíření provozu.
Piště na infoklubsvestka.cz

koberci.
Po krásném vystoupení dostali rodiče upomínkové dárky – pamětní list občánka roku 2016, knihu a stříbrnou pamětní medaili se
čtyřlístkem pro štěstí. Maminky opět dostaly kytičku a rodina se na
památku se vyfotila s paní starostkou. Na závěr se vyfotografovali
všichni společně. Fotografie dostanou občánci jako dárek. Kdo si
je ještě nevyzvedl, tak ať si pro ně přijde na úřad.
Přejeme novým občánkům hodně zdraví a radosti ze života a jejich
rodičům také hodně zdraví a sil pro výchovu svých ratolestí.
Bohdana Růžičková
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Švestkový podzim, švestkový advent
Během října a listopadu frčí čas v našem klubu rychlostí podzimního
větru… Kurzy běží naplno, zdi ateliéru se plní prvními výtvarnými pracemi z kurzů Paletek, keramická dílna zase prvními keramickými výrobky, a to nejen z kurzu Hliněná Pecka nebo z dílen pro seniory a pro
veřejnost, ale především ze všech kurzů, které v keramické dílně probíhají. Španělštináři ladí kytaru do rytmu španělského flamenca a angličtináři zas pilují gramatiku (možná i recept na pravý vánoční christmas
puding). Švestkové divadelní soubory připravují představení na únorovou akademii, zatímco například saxofonisté a členky vokálního švestkového sboru ladí na recitál při slavnostním rozsvěcení vánočních stromů. Kytaristé, ti se pilně připravují na svůj první letošní koncert, který
se uskuteční v čase vskutku adventním v sále Fit Švestka. A nehledě na
to všechno se ve Švestce pět dní v týdnu cvičí pilates, jóga, čchi-kung,

powerjóga, tabata, i zdravotní cvičení… Na adventní čas se
ale všichni připravujeme s radostí: Po loňské milé odezvě
zase chystáme na dřevěné molo u rybníka umístit švestkový strom
přání… Takové malé zastavení pro malé i velké. Samozřejmě nebude
chybět ani tradiční vánoční výstava v holyňské kapli, která je prezentací všech našich výtvarných kurzů. Letos překvapí odlišným pojetím
instalace než v předchozích letech. Zveme také na tvůrčí dílny, které
jsme pro veřejnost připravili a k našemu stánku na vánočním jarmarku,
kde budeme ve prospěch klubu za dobrovolný příspěvek prodávat naše
výrobky. Zatím se to nezdá, vítr ještě ani neshodil všechno listí se stromů, ale předvánoční čas se blíží… A my Vám ze Švestky přejeme, abyste
si jej užili v co největší pohodě. Budeme se k té pohodě snažit přispět…
 Krásné vánoční svítky přeje celý realizační tým Klubu Švestka

Pohádka ve Švestce
Dne 9. 11. 2017 náš Slivenecký klub Švestka již poněkolikáté navštívila divadelní společnost Remedium se svým loutkovým divadélkem. Tentokrát
s pohádkou „Jak loupežník napravil princeznu“. Děti viděly, jak se rozmazlená princezna u přísného a trochu strašidelného loupežníka v lese měnila na
hodnou a pracovitou a když ji konečně pan král našel, měl velkou radost, jak
se jeho holčička polepšila. Na závěr si děti mohly všechny loutky prohlédnout
zblízka.
Další pohádka je připravena na 7. 12. 2017. Už se těšíme! 
Jana Bílková

Listopadové keramické dílny
V průběhu listopadu se v keramické dílně uskutečnily tři keramické dílny. Pod vedením Edity se
nejdříve po dvě středeční dopoledne sešli zájemci z Klubu seniorů. Keramická tvůrčí dopoledne
jsou u seniorů velmi oblíbená a toto období přímo vybízelo k tomu připravit si nějakou dekoraci
na vánoční stůl. Další dílnu, kterou Edita připravila, byla keramická dílna pro děti ze školičky Kosí
hnízdo. Keramickou předvánoční dílnu vedla jednu listopadovou sobotu lektorka Alena. Tématem
dílny byly andělské vánoční svícny (ukázky na fotografii). Náš keramický ateliér opravdu nezahálí!

Švestkový divadelní soubor na celostátní dílně středoškolské dramatiky
a mladého divadla Nahlížení 2017 v Bechyni
Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádali: NIPOS-ARTAMA,
Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně
a Tatrmani v Bechyni letos již 28. ročník přehlídky Nahlížení. Základní
program Nahlížení 2017 tvořila představení osmi nejlepších divadelních
inscenací vybraných organizačním týmem na základě předem zaslaných
přihlášek a videozáznamů. Mezi vybranými byl také soubor Sliveneckého
klubu Švestka.

K Nahlížení jako vždy patřily aktivní reflexe představení, úkolem účastníků bylo tentokrát vytvářet netradiční „katalog“ vybraných prvků a situací
zhlédnutých představení, resp. inscenace za pomoci nejrůznějších materiálů a pomůcek, popřípadě i fyzické akce. Vzniklé instalace a performance byly východiskem společných diskusí o představeních (nahlédnutí).
Jako odborní lektoři k nim byli letos přizváni Jiřina Lhotská, dlouholetá
učitelka LDO ZUŠ a vedoucí úspěšných dětských a středoškolských divadelních souborů, a Tomáš Žižka, scénograf, režisér, performer a vysokoškolský pedagog, působící v ČR i v zahraničí. Diskuse moderoval Jan
Mrázek, student KVD DAMU. Divadelní soubor Knoflík (dříve obecní
divadýlko Knoflík) předvedl autorské představení Dívka s pomeranči.
Předlohou k představení byla kniha severského autora Josteina Gaardera.
Náročné téma se podařilo souboru uchopit, zachovat atmosféru příběhu
tak, jak autor zamýšlel, a to vzbudilo u poroty značný ohlas.
Oběma uměleckým vedoucím - Veronice Borovkové a Ondrovi Kohoutovi, děkujeme za dlouholetou péči, kterou souboru věnují.
V Knoflíku se za celou dobu jeho fungování (téměř deset let) vystřídala řada těch, kteří mají rádi literaturu a tvůrčí divadlo.
Lenka Kudláková
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Podzim a zima v RC Pecka
Rodinné centrum Pecka v letošním roce navázalo na osvědčené
kroužky – Montessori dílny, keramiku v Hliněné pecce, cvičení pro
miminka a batolata Pecičky či Karate – a přidalo rytmiku pod hlavičkou kurzů „Malý muzikant“. Děti tak mohou rozvíjet nejrůznější
dovednosti a zájmy.
Chceme však nabízet i něco víc: čím dál úspěšnější jsou divadelní
představení, která se konají v prostorách Sliveneckého klubu Švestka. Nabízejí veselé i napínavé loutkové hry přizpůsobené těm nej-

menším. Vedle školkových dětí tak usedají i batolátka
a dychtivě sledují osudy princezen či strašidel. Zábavu
pro malé i velké letos opět nabídneme i na vánočním jarmarku.
Pecka také nabízí prostory pro setkávání rodičů, prarodičů a dětí
v rámci volné herny, která je k dispozici každou středu dopoledne
(9-11 h). Rádi uvítáme rodiče, kteří by se na jejím fungování chtěli podílet, případně rozšířit její „provozní dobu“. Těšíme se na vás
a přejeme krásný advent.
za RC Pecka Dora Poláková

Rychlí špunti v novém
Velká událost – otevření nové tělocvičny – se týkala i řady
dětí z Rychlých špuntů a Míčovek, které pravidelně cvičí ve
školním areálu. Možnost veřejně vystoupit a prověřit odolnost tělocvičny si nenechalo ujít celkem 15 rychlých špuntů
a míčovkářů. Všichni předvedli, jak umí běhat štafetu, házet
míče, cvičit s padákem, křičet i poslouchat - to vše namícháno v improvizované choreografii s hudbou Mission Impossible…Děti si vedly opravdu výborně, novou tělocvičnu si
ihned oblíbily a pravidelně ji ve svých hodinách navštěvují
od poloviny listopadu 2017. Děkujeme všem špuntům s rodiči a trenérům, kteří si na předváděčku našli čas i mimo pravidelný rozvrh cvičení.  František Polák (trenér špuntů)

Realizační tým Klubu Švestka děkuje všem
Švestkovým trenérům za přípravu a účast na
vystoupení při slavnostním otevření slivenecké tělocvičny.

V sobotu 16. 9. proběhl v ulici U Sportoviště tradiční sousedský bazárek u vrátek“.
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Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec slaví v letošním školním roce
deset let své existence. Za
tu dobu prošlo kroužkem
62 dětí a dva dospělí modeláři. Někteří vydrželi půl roku, jiní rok a jsou i tací, kteří už
chodí několik let. Ti se teď vracejí ke svým prvním modulům
a vylepšují je. Tito modeláři se již mnohému naučili a modelářské techniky a materiály se také za těch deset let vylepšily.
Sami teď pomáhají a radí nováčkům a ve velké míře pomáhají
při organizaci výstav. Ve sliveneckém kroužku je nyní 15 dětí
a v DDM Smíchov, kde máme třetím rokem pobočku, je dětí 13.
Za těch 10 let jsme si již vybudovali jméno. Důkazem je
i množství pozvánek k spoluúčasti na výstavách, s kterými se
v poslední době roztrhl pytel, z nichž už musíme některé z časových důvodů odříkat. Nejbližší výstavu máme 2. a 3. 12. na
Smíchovském nádraží v rámci Mikulášských parních jízd. Pak
máme dva měsíce pauzu a od března se nezastavíme. V březnu
budeme v Chotěboři, v dubnu v Líbeznicích u Prahy, v květnu
v Pečkách a v červnu na nádraží Praha - Braník.
Jediná špatná zpráva je ta, že jsme dostali z kapacitních důvodů
výpověď ze školy, kde jsme měli zázemí. Dětí je ve škole hodně a škola bohužel není nafukovací. Máme sice přislíben jeden
prostor jinde, ale musí se tam udělat elektroinstalace, omítky…
a hlavně zakoupit nějaké topení, abychom tam v zimě nezmrzli.
Proto nyní hledáme sponzory, kteří by nám mohli pomoci
s vybudováním nového zázemí pro naši další činnost. Na dar
samozřejmě vystavíme darovací smlouvu, kterou je možno
využít k odečtu z daní. Případným dárcům předem děkujeme.

Za MKMŽ Slivenec Daniel Sigan

Dobývání ztraceného záchranáře
7. října se náš tříčlenný tým účastnil soutěže se zdravotnickou
tematikou. Soutěž byla pro tříčlenné týmy ve třech kategoriích
(děti, dospělý a tísňové složky). Soutěžili jsme za děti. Na úpatí
Jizerských hor nás čekalo 12 stanovišť, na kterých děti prokázaly své znalosti ze záchranářství, sebeobrany a znalosti složek IZS. Naše
družstvo „Miniface“ se z 10 družstev umístilo na krásném 5 místě.



PeS

Ukradená Galerie Slivenec
vás srdečně zve na prosincovou vernisáž výstavy

Josef Achrer –
No informations

Akčně s první pomocí a dětmi
Pobytová akce se konala o podzimních prázdninách. Vyjeli jsme spolu
s dětmi na 5 denní pobyt na základnu Peira v Jesenici u Rakovníka. První
pomoc, „zdravotničení“, maskování ran a dobrá nálada nechyběla ani jediný den. Děti si zopakovaly zásady záchrany života praktickou formou,
nechyběly hry, sportování a kreativní činnost. Podzimní les lákal k fantazii a to nejen ve dne, ale i v noci. Noční bojovou hru si děti i dospělí
(hlídači/strašáci) náramně užívali. S rozloučením „za rok na Peiře, naviděnou“ se již těšíme.

tentokrát až druhou středu v měsíci
13. 12. 2017 od 18 hodin.

Zdravotnický kroužek

Výstava představí ideový návrh pomníku, který by mohl být
umístěn na slivenecké návsi.

Od října školního roku 2017/2018 opět začal zdravotnický kroužek. Navštěvuje jej 17 dětí od 1. do 9. třídy. Co se vše učíme: základy obvazové
techniky, zásady poskytování první pomoci, anatomii lidského těla. V letošním roce jsme aktivity pojali jako nemocnici – imaginárně navštěvujme jednotlivá oddělení a dozvídáme se vše, co se k dané tématice vztahuje. Již jsme prošli oddělením ortopedie a jsme na kardiologii. J.Marková

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy, která se koná 13. 12. 2017
od 18h. Ideu pomníku, který je věnován všem infomaniakům, představí autor osobně.
Od 19h se koná veřejná diskuze v Cafe Papillon na téma
Infomanie a její oběti.
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Konec roku s farností Slivenec
V září jsme se mnozí vypravili na národní
svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi,
kde jsme se potkali i s bratry křižovníky,
nebo na svatováclavské pouti v různých
koutech naší vlasti.
Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé připadla na čtvrtek 2. 11. , kdy otec
David sloužil od 17 hodin mši svatou. Po ní
pak následovala pěkná pobožnost na místním hřbitově. Někomu možná může přijít

poněkud zvláštní spojení pěkná pobožnost a hřbitov. Pro křesťany je však smrt
jen ten poslední krok v tomto životě před
novým začátkem. Pán Ježíš nám říká: „Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít a neumře navěky…“ Smrt tedy, jakkoli se nám nelíbí, pro
nás přestává být strašákem a my můžeme
vzpomínat na naše zemřelé s nadějí, že se
jednou opět shledáme.
V neděli 5. 11. byla sloužena mše ze slavnosti Všech svatých, kterým je slivenecký
kostel zasvěcen.
Letošní první adventní neděle připadá na
3. prosince. Otec David nejprve požehná
před základní školou obecní betlém s vá-

nočním stromem a podle staré tradice při
mši svaté pak i adventní věnce. Třetí adventní neděli se znovu chystáme zhasnout
elektrické osvětlení a vychutnat si kouzelnou atmosféru mše při svíčkách. V úterý
19. 12. se pak od 18 hodin můžeme těšit na
koncert dětského pěveckého sboru Pegas.
V podvečer Štědrého dne si opět budou
moci zájemci přijít do sliveneckého kostela od 16:30 do 18 hodin pro Betlémské
světlo. K vidění
bude již i vystavený betlém –
zatím však bez
figurky Ježíška.
Ten bude uložen
do jesliček až
při půlnoční mši
svaté.
Na svátek sv.
Štěpána (26. 12.)
jsou všichni zájemci
srdečně
zváni od 15 hodin na vánoční
hraní a zpívání – již tradiční
sousedské
setkání v kostele,
kde si společně
zahrajeme a zazpíváme koledy,
poslechneme
vánoční příběhy…
Během prvních
dvou lednových
týdnů bude probíhat
tradiční
celonárodní charitativní Tříkrálová sbírka, do
které bychom se
i tentokrát rádi
zapojili. Pokud nám vše vyjde podle plánu, mohli byste koledníky (se zapečetěnými označenými kasičkami) potkat v pátek

5. ledna ráno před základní školou a o víkendu při obchůzkách Slivencem. Všem,
kdo koledníkům otevřou svá srdce i dveře
,předem děkujeme. 
PeS-

Strana 23 l veřejný sportovní areál



Slivenecký mramor 6 l 2017
www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

Zprávy z fotbalového klubu AFK Slivenec
Mužstvo dospělých „A“
V podzimní části soutěžního
ročníku 2017/2018 se dospělým hráčům nedaří výsledkově navázat na předchozí
období. Až na výjimky herně
a výkonostně za svými soupeři
nezaostávají, v několika zápasech v podzimní části měli
na hřištích jasnou převahu,
kterou však nedokázali disciplinovaným způsobem dovést
do vítězného konce. V tomto soutěžním ročníku je tedy
prioritou číslo jedna záchrana
a setrvání mužstva v soutěži.
V jarních odvetných utkáních
se očekávají tuhé boje až 7
týmů ze soutěže, které budou bojovat o setrvání v první
pražské třídě – takto výsledkově vyrovnanou tabulku historie nepamatuje!

prošli mládežnickými týmy
na TJ AFK SLIVENEC. Soutěž
vcelku jasným rozdílem vede
Bílá hora.

Mužstvo dospělých „B“
Malou výsledkovou náplastí
u dospělých mohou být výsledky mužstva „B“, které se
ve své soutěži umístilo na 6.
místě s 15 body a skóre: 24:32
s odehranými 11 soutěžními
utkáními. Kolem borců, jakými
jsou Marek Lehovec st., Tomáš
Tomšů, Martin Ryzák, Radovan Vávra aj., se vytvořil a vytváří tým, který je doplňován
hráči mladších ročníků, kteří

Oddíl „Starší přípravka“
Podzimní sezóna nás zastihla
v dobré kondici. Zúročili jsme
základy z letní přípravy a třífázového tréninkového týdenního cyklu. Výsledkem našeho snažení a herního projevu
je 1. místo v podzimní části
soutěže ve skupině G3J. Z devíti kol jsme osmkrát slavili
výhru a získali jsme 24 bodů.
O kvalitě našeho týmu vypovídá taktéž skóre v poměru 130

Mužstvo „Starší žáci“
Kluci ze starších žáků jsou
prvním rokem na velkém hřišti, kde svá soutěžní utkání
hraje již 11 hráčů vs. 11 hráčů. V mnohých zápasech sváděli kluci vyrovnaná utkání
a v mnohých zápasech chyběl kousek toho fotbalového štěstíčka. Mnoho hráčů
bojuje v soutěži se staršími
soupeři (až o dva roky), a při
zápasech nedávají svou kůži
lacino. Přejme si, ať klukům
a trenérům vůle a chuť do hry
vydrží i v nadcházející jarní
části soutěže. Borcům patří 9.
místo v I. Pražské B třídě.

Na fotografii je náš vítězný tým AFK Slivenec – starší přípravka z posledního ligového 9. kola, kde jsme výhrou nad Sokolem Stodůlky
v poměru 13:4 obsadili v podzimní části soutěže ve skupině G3J zasloužené 1. místo a až do zahájení jarní sezóny jsme tak korunovanými mistři ligy.

střelených branek soupeřům.
Za celý podzim jsme obdrželi
celkem 34 gólů, což je nejméně branek v naší síti v porovnání s ostatními kluby.
Poděkování za úspěšnou sezonu tak patří všem, našim statečným hráčům, i těm, které
provázela zranění z fotbalových zápasů, rodičům, trenérům, celému organizačnímu
týmu a správci sportovního
areálu, včetně našeho sponzora společnost ATS – TELCOM
PRAHA a.s., která nám pro
letošní rok uvolnila nemalé
finanční prostředky na nákup
sportovního vybavení pro naše fotbalisty.
V polovině listopadu jsme tak
zahájili novou přípravu na
jarní sezónu. Část kondiční
a technické přípravy absolvujeme v nové místní školní tělocvičně pod vedením našich
trenérů. V rámci herní přípravy, v období zimních měsíců
prosinec až únor, se zúčastníme řady zimních turnajů v Říčanech a na Ruzyni.
V případě, že s námi chcete
změřit svoje síly a sehrát s námi přátelské fotbalové utkání,
uvádíme kontaktní spojení na
vedoucí týmu Gábinu Frolí-

kovou, tel.: 732 925 021, ráda
s vámi domluví termín utkání.

Vladimír Brenkuš
Kroužek
„Předpřípravka“
(ročníky 2011, 2012, 2013)
Malí kluci a jedna holka. Jejich
počet se prozatím ustálil na
čísle 32, poctivě běhají, skákají, podlézají, hrají fotbal, rugby
aj. Je jedno, zda svítí slunce,
prší nebo je mráz. V listopadu ještě v kulichu, rukavicích
a s nudlí u nosu budou řádit
a trénovat venku při umělém
osvětlení, v prosinci a březnu
pak v tělocvičnách ZŠ Slivenec, kde budou svá malá těla
ohýbat a protahovat na žíněnkách, trampolínách…Přejme
si, ať jim chuť a sportovní elán
vydrží co nejdéle!

Všem hráčům, hráčkám,
trenérům, vedoucím,
rodičům a členům
spolku přejeme klidné
a hezké prožití svátků
vánočních a šťastný
nový rok 2018.
Výbor TJ AFK SLIVENEC
– z. s.

Kalendář Slivence
prosinec 2017 – Leden 2018
prosinec
2. 12.
17:00 Kytarový recitál Klubu Švestka (sál Fit Švestka)
3. 12.	Rozsvěcení vánočních stromů a vernisáž výstavy
Klubu Švestka
Od 16:00 ve Slivenci
	Od 17:30 v Holyni
4. 12.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
7. 12. 10:30 Divadélko Remedium pro nejmenší (Klub Švestka)
8. 12.
18:00 Adventní dílna (Klub Švestka)
10. 12. 15:00 – 17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka
v holyňské kapli
16. 12. 14:00 – 18:00 Vánoční jarmark (slivenecká náves)
17. 12. 15:00 – 17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka
v holyňské kapli
18. 12. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
19. 12. 18:00 Adventní koncert souboru Pegas v kostele		
Všech Svatých
26. 12. 18:00 Vánoční zpívání v kostele Všech Svatých
leden
8. 1.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
9. 1.
18:00 Cestopisná beseda Írán (Petr Štětina
v zasedací místnosti ÚMČ)
12. – 13. 1. Prezidentské volby
30. 1.
Cestopisná beseda Uganda (Kamila Hnyková v zasedací		
místnosti ÚMČ)

vánoční jarmark
na slivenecké návsi
Sobota 16. 12. mezi 14:00 – 18:00
V průběhu odpoledne
historická řemesla, stánkový prodej,
výtvarné dílny, pohádka pro děti
a na závěr vánoční fireshow

