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Slivenecký advent
Advent u nás tradičně začíná první adventní neděli slavnostním
rozsvěcením vánočního stromu ve Slivenci a v Holyni. Také letos
jsme vystavili dřevěný betlém z autorské dílny slovenského řezbáře
z vísky Vlkolínec, který přišli s laskavou ochotou vysvětit křižovníci mající v duchovní správě náš slivenecký kostel. Onu neděli předvedli žáci školy dojemné i veselé vánoční představení na nádvoří
školy a Klub Švestka se připojil hudebním recitálem a zahájením
vánoční výstavy v holyňské kapli. Smrk do Slivence poskytla jedna holyňská zahrádka a ten do Holyně musel ustoupit stavebním
pracím v areálu sliveneckého sportoviště. Oba stromy pomohli instalovat lesníci z chuchelské hájenky. Farnost připravila v kostele
Všech Svatých řadu adventních i vánočních akcí, stejně jako škola
nebo Klub Švestka, a v knihovně byl vystaven betlém, který nezištně darovala jedna slivenecká občanka. Týden před Štědrým dnem

pak proběhl u rybníka řemeslný jarmark. K příjemné atmosféře přispěla určitě i vyzdobená a uklizená náves, strom přání, občerstvení
kavárny La Papillon a hlavně stánky mnohých místních šikovných
a kreativních tvůrců. Ti vyráběli své originální výrobky a v chladném prosincovém počasí je po celé odpoledne nabízeli, a to vše
především proto, abychom si ten společný čas užili…
Znovu a znovu si uvědomujeme, že právě ta komunitní atmosféra, pospolitost, ochota podílet se na věcech veřejných, nebýt lhostejný k těm,
kteří žijí vedle nás, i k okolí, které nás obklopuje, připravenost přispět
osobně k tomu, aby se nám ve Slivenci a v Holyni dobře žilo, je ta nejvzácnější hodnota, kterou tu máme. Děkujeme za vaši aktivitu, vaše
úsměvy, připomínky, názory a podněty. 

Šťastný nový rok 2018 přeje za vedení celé městské části

L. Kudláková (pokračování na str. 11)
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Informace z 27. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
Řádné 27. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 18. prosince 2017.
V úvodu zasedání vystoupila se
svým slovem starostka RNDr. Jana Plamínková a s informacemi
předsedové komisí a výborů. Zasedání proběhlo dle schváleného
programu.
Mgr. Lenka Kudláková – kulturní komise – během prosince
se uskutečnilo několik adventních akcí, poslední z nich byl
tradiční vánoční jarmark, který
proběhl ve sváteční a komunitní
atmosféře – poděkování všem za
pomoc při organizaci adventu.
Martina Havlíková – sociální komise projednala 5 žádostí občanů o finanční příspěvek
na energie a doporučila jejich
schválení.
Milena Hollmannová – finanční výbor provedl v prosinci kontrolu v základní škole,
nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
SMLOUVY
Byl schválen podpis níže uvedených smluv:
■ aktualizované znění zřizova-
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cí listiny příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu
16;
■ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz, s.r.o.,
kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 2. 3. 2018 a navyšuje cena o 271.689,31 Kč + DPH
(rekonstrukce úřadu);
■ kupní smlouva na prodej pozemků parc. č. 1211/17 o výměře
33 m2 a 1211/6 o výměře 12 m2
v k. ú. Slivenec za cenu 6.210,–
Kč/m2;
■ kupní smlouva na koupi pozemku parc. č. 507 o výměře
31 m2 v k. ú. Slivenec za cenu
4.720,– Kč/m2 a 21.948,– Kč jako
doplatek nájmu za užívání kupovaného pozemku (ul. Ke Smíchovu - pod květinářstvím).
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Dne 6. 12. 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky
„Novostavba skladové haly MČ
Praha – Slivenec“. Smlouva bude podepsána se společností Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., za
cenu 4,917.480,29 Kč + DPH.
Dne 18. 12. 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky „Terénní úpravy pro
park Granátová“, kterou získala společnost Zahradní Architektura Kurz, s.r.o., za cenu
3,770.379,01,– Kč + DPH.
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
MČ požádá o pořízení změny
územního plánu hl. m. Prahy
v lokalitě mezi zástavbou Sliven-

ce a U Jezírka v rozsahu stávající
rezervy na ZMK (zeleň městská
a krajinná).
ZMĚNA HRANIC KATASTRU
MČ požádá Prahu 5 o změnu
hranice městských částí – týká
se oblastí na východ od Holyně,
sever, severovýchod a východ Slivence.
GRANTY NA ROK 2018
V I. kole grantů MČ Praha-Slivenec v oblasti kultury a sportu na rok 2018 bylo rozděleno
250.000,– Kč a granty obdrží tyto
subjekty:
TJ A.F.K. Slivenec – na celoroční
provoz sportovišť v areálu

120.000,– Kč
Rodinné centrum Pecka z.s. – na
celoroční činnost a akce

40.000,– Kč
Olymp Florbal, z. s. – florbalové
kroužky pro děti	 25.000,– Kč
Český červený kříž – oblastní
spolek na celoroční činnost modelářského kroužku modulové
železnice	
20.000,– Kč
na celoroční činnost kroužku
mladých zdravotníků

15.000,– Kč
Českomoravský svaz chovatelů
holubů ZO Slivenec – na pravidelnou činnost a akce

20.000,– Kč
Petra Siganová – na akci Noc
kostelů 2018	 10.000,– Kč
DARY
Sociální komise posoudila žádosti občanů s nízkými příjmy
o finanční příspěvek. Bylo rozhodnuto poskytnout z rozpočtu

MČ finanční dar ve výši 20.000,–
Kč. Tato částka bude rozdělena
mezi 5 žadatelů.
ROZPOČET 2018 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Zastupitelé schválili rozpočet
MČ Praha – Slivenec na rok 2018,
včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 27,013.000,– Kč
a výdajů 27,013.000,– Kč. Dále
byl schválen rozpočtový výhled
MČ Praha – Slivenec na roky
2018- 2023.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Rozpočet 2017 bude navýšen v příjmové a výdajové části
o 1,500.000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Rekonstrukce antukového dvojkurtu ve sportovním
areálu TJ A.F.K Slivenec“, schválené usnesením Zastupitelstva
HMP č. 31/9 ze dne 30. 11. 2017
Dále byly schváleny rozpočtové
úpravy č. 7/2017.
RŮZNÉ
V souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb. byl schválen koeficient měsíční odměny starostky,
neuvolněné pro výkon funkce,
v minimální zákonem stanovené výši, a to 0,3 násobku měsíční
odměny uvolněného starosty.
Čestné uznání MČ Praha – Slivenec za rok 2017 bude v lednu
uděleno panu prof. PaedDr. Pavlu Kolářovi, Phd., a paní Janě Bílkové.
Termíny veřejných zasedání v r.
2018 – 28. 2. , 23. 4. , 20. 6. a 10. 9.

Milena Hollmannová

výsledky 1. kola prezidentských voleb v MČ Praha-Slivenec

–

–

–
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Milí sousedé, milé sousedky,
Přeji Vám všechno nejlepší
do nového roku 2018, hlavně zdraví, štěstí a všeobecnou spokojenost.
Moje dnešní informace bude velmi krátká, protože je
zimní sezóna a přece jen
stavební činnost je v současné době poněkud utlumena.
Od posledního Mramoru proběhlo slavnostní
otevření ulice U Náhonu, které bylo určeno hlavně pro média (musím ovšem říci, že jejich zájem
nebyl valný). Je téměř dokončena nová část hřbitova, kde už chybí pouze substrát a tráva, které
se dodají na jaře. Firma Cetus plus i Lesy HMP si
již převzaly staveniště chuchelské skládky, hlavní
práce se ale rozeběhnou logicky až na jaře.
Stále probíhá rekonstrukce úřadu, kde jsme požádali o prodloužení stavby do počátku března,
což nám bylo se strany Magistrátu schváleno
(máme na to dotaci ze strany OPPPR). Začíná
být pomalu vidět, jak bude vypadat nová střecha
z cembritových tašek – podle mě bude výrazně
hezčí i trvanlivější než nekvalitní bonnský šindel, který byl na střeše dosud. Řemeslníci pilně
pracují na půdě úřadu, kde se klube nová místnost pro Klub seniorů. Instalaci nového výtahu
trochu zpozdily prezidentské volby – nechtěli
jsme, aby v době voleb bylo na úřadě rozkopáno
víc, než je nutné. Současné prezidentské volby
jsou ale poslední, kde naše volební místnost není bezbariérová, na podzim v době komunálních
voleb už budou mít i starší a méně pohybliví lidé
i rodiče s kočárky vstup značně usnadněn, za což



jsem opravdu ráda. A všichni si neskutečně oddechneme, až tato rekonstrukce skončí, protože
pracovat několik měsíců v prachu, hluku a za neustálého průvanu není jednoduché, to mi věřte.
Domov pro seniory bude dle posledních údajů
definitivně otevřen v březnu. Občané budou pozváni na den otevřených dveří. Počítáme s tím,
že by domov poskytoval obědy i pro naše seniory, kteří zatím berou obědy ze školy. A domlouváme s vedením domova, že by ráno v kritickou
půlhodinu mezi půl osmou a osmou mohli rodiče vezoucí děti do školy zaparkovat na jejich
parkovišti. Velmi by nám to pomohlo.
Co se týče investičních akcí na letošní rok, tak
je konečně podána na stavební úřad Prahy 5
rekonstrukce našich hlavních ulic (s 1,5 letým zpožděním, firma ZAVOS to slibuje již od
června 2016!!!), a dokonce se již podařilo získat územní rozhodnutí. Doufejme, že stavební povolení získá magistrát rychle, tak aby se
s rekonstrukcí konečně mohlo letos začít. Nekonečné průtahy mě opravdu štvou. Zcela jistě
se ovšem začne s výstavbou chodníku od Řepkového pole k ulici K Barrandovu, což je akce,
kterou občané dlouho a oprávněně poptávají.
Ta má již stavební povolení, přes zimu odbor
technické vybavenosti MHMP vysoutěží zhotovitele a na jaře výstavba začne. Další chodníky slibuje na letošek TSK. Neustále je honím,
ale bohužel akce přímo nemohu ovlivnit. Jde
o rampu z Návětrné k zastávce Smaragdová,
chodník na západním konci ulice Ke Smíchovu
a chodník mezi Slivencem a Lochkovem. V březnu začne rekonstrukce vodovodu ve Frančíkové,
což je akce PVS. Chtěla jsem, aby nový vodovod
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položili hned při výstavbě kanalizace, když byla
celá oblast rozkopaná, ale to se bohužel nezdařilo, dostala jsem tenkrát dopis, že jsou v Praze
vodovody v mnohem horším stavu a že nemáme
nárok. Od té doby tam ale nastalo tolik poruch,
že se tato oblast i v bodování PVS dostala výše a k rekonstrukci nakonec dojde – ještě před
rekonstrukcí vlastních ulic, což je samozřejmě
dobře. Ulice kolmé na Frančíkovou pak budou
následovat.
Naše MČ chce konečně zahájit stavbu parku
v Granátové. Po mnoha měsících a urgencích
na stavebním úřadě Prahy 5 jsme získali aspoň
územní rozhodnutí, takže můžeme zahájit základní tvarování parku. Na cesty a vybavení ale
potřebujeme stavební povolení a to bohužel
zatím nemáme. Také stále nemáme povolení na
halu na údržbu parku, o kterou žádáme již skoro
rok (!!!). Máme vyprojektovanou cyklostezku do
Řeporyjí, ale křižovníci nám stále nedali souhlas se stavbou, takže nemůžeme požádat ani
o územní rozhodnutí.
Pan Probošt na úřadě dlouho nevydržel, odešel
ve zkušební době. Sehnat dnes lidi je opravdu
problém.
Doufám, že se Vám líbily adventní i vánoční akce. O tom, že byly povedené, svědčí koneckonců
i velká část tohoto Mramoru. Všem, kdo je připravovali, za to patří obrovský dík.
Nejbližší akcí bude nyní seznámení s novým
metropolitním plánem. Je to věc, která ovlivní
naši městskou část na dlouhou dobu dopředu,
tak doufám, že neunikne Vaší pozornosti a že na
diskusi týkající se územního plánu přijdete.

Jana Plamínková, Vaše starostka
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Dokončení rekonstrukce komunikace U Náhonu
Ve středu 29. listopadu byla přestřižením pásky slavnostně otevřena zrekonstruovaná komunikace U Náhonu. Za přítomnosti investora, zhotovitele,
i zástupců MČ Praha-Slivenec promluvila starostka Jana Plamínková.

Na Křenkově
Dokončovací práce po rekonstrukci
komunikace
Na Křenkově jsou již hotovy, zelené plochy byly
osázeny a zamulčovány
štěrkem, prostor parčíku
u křižovatky s ulicí Ke Smíchovu má nový mlatový
povrch, kde bude na jaře
ještě doladěna jeho barva.
Všechny úpravy zeleně
byly podle architektonického návrhu a je třeba je respektovat. Kvůli neukázněným řidičům jsme museli plochy provizorně ohradit dřevěnými kůly,
protože opakovaně docházelo k poškozování čerstvě osázených ploch. Zároveň žádáme občany, aby plochy nijak neupravovali. 
Jana Valtrová

Projekt „Komunitní centrum Na půdě“
Jistě jste všichni zaznamenali, že stále probíhají stavební úpravy budovy úřadu, kde se chystá nový prostor pro komunitní centrum a přístavbu
výtahu. Prostor nad knihovnou a zasedací místností úřadu má novou střešní krytinu a okna pro prosvětlení půdního prostou. Kompletně hotové
jsou již bourací a stavební práce.V současné době se již dokončují nové rozvody topení a elektřiny. Probíhá také výměna krytiny na střeše hlavní
budovy úřadu, kde bylo také nezbytné nahradit již degradovaný bonský
šindel spolu s výměnou oplechování a okapů. Pokračují práce na výtahu
a zasklení šachty. Vybíráme také zařízení včetně malé kuchyňky, tak aby
se na jaře všem návštěvníkům v centru nejen líbilo, ale především, aby V nejbližších dnech začnou přípravné práce pro terénní úpravy v bujim dobře sloužilo. 
Ing. Simona Strauchová doucím Parku Granátová. Společnost Zahradní Architektura Kurz,
s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku, začne v příštích týdnech navážet
zeminu a pokud bude příznivé počasí, započne i s vlastními úpravami –
kácení povolených dřevin a keřů, modelace terénu. Práce budou probíhat do června 2018. Nákladní vozy budou projíždět nejkratší trasou přes
Slivenec a z ulice Ke Smíchovu.

Park Granátová

MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6,154 00 Praha hledá

Pracovníka 
technicko-hospodářského úseku
(možno i na dohodu)

Pracovní náplň: správa movitého a nemovitého majetku MČ.
Požadavky min. SŠ vzdělání stavebního směru, znalost práce na PC,
základní orientace v právních předpisech daného úseku vítána.
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Studie nové MŠ v ulici Frančíkova
Byla zpracována studie nové kontejnerové školky v ulici Frančíkova. Nyní se zpracovává výběrové řízení na dodavatele.

Hřbitov – stavba nové
opěrné zdi
Na hřbitově byla dokončena stavba nové opěrné zdi a probíhají dokončovací práce. Vše – úpravy chodníčků, schody
mezi jednotlivými částmi - by mělo být hotovo v jarních měsících.

Odpovídáme na dotazy občanů
■ Psali jste, že v prvním pololetí tohoto roku bude otevřen domov pro seniory ve Slivenci, ale stále se nic neděje.
Hned v prvním lednovém týdnu jsme pozvali k nám na úřad městské
části nového ředitele sliveneckého domova Mgr. Lukáše Stárka, abychom získali aktuální informace o plánovaném otevření. Dle vyjádření
pana ředitele by v březnu tohoto roku mělo skutečně dojít k otevření domova. Pro zájemce doporučujeme navštívit: www.ds-slivenec.cz,
kontaktní telefon: +420 725 823 926
■ Proč v Holyni již dva měsíce nesvítí v centru lampa veřejného osvětlení, několikrát jsem to u vás urgovala.
Lampa veřejného osvětlení za kaplí (u křížku) byla na náš podnět již
dvakrát opravována. Lampa ale vždy po několika dnech přestala svítit.
Závadu jsme v lednu urgovali již potřetí u PRE distribuce a.s. Bylo nám
sděleno, že se jedná o větší závadu, jejíž oprava je objednána.
■ Zajímá mě, kde dohledám prodej pozemku, který jste vloni koupili
za cenu 3 800,- á m2 od pana Červenky? Nikde to nevisí.
Váš dotaz se zakládá na nějakých neověřených informacích. Všechny
koupě i prodeje pozemků městskou částí musí projít veřejným zasedáním
zastupitelstva. Usnesení jsou vyvěšena na webu městské části. Prodej se
vždy řídí aktuální cenovou mapou nebo znaleckým posudkem. Jakýkoliv
pozemek, který MČ prodala nebo koupila, tedy dohledáte na www.praha-slivenec.cz v zápisech z proběhlých schůzí zastupitelstva MČ.
■ Proč nejsou uklizeny chodníky včas, chodím do práce kolem 7:00 a
ve dnech, kdy sněží nebo je náledí, není nikdy žádný chodník uklizený?
Zimní úklid chodníků a cest pro pěší zajišťuje městská část ze svých
vlastních zdrojů (lidských i finančních). Vzhledem k tomu, že máme
celkem tři pracovníky na údržbu a úklid obce, není možné plošně zajistit zimní úklid všude najednou. Ve dnech, kdy sněží nebo je předpovídáno náledí, čistí naši pracovníci cesty již od 6:00 hod. Začínají vždy v
centru obce a pokračují dle potřeb do okrajových částí Slivence i Holyně. V případě náhlé potřeby využívejte posypových nádob, které jsou po
obci rozmístěny. 
RNDr. J. Plamínková, Mgr. L. Kudláková

Sanace a rekultivace
skládky Velká Chuchle
Od prosince 2017 začala postupná sanace a rekultivace skládky Velká
Chuchle, která se promění v odpočinkový lesopark. Prvními kroky
bude sanace opěrné zdi a pěstební zásahy. Práce jsou plánovány na
období 2018 – 2020. Bohužel tyto činnosti s sebou ruku v ruce přináší zvýšený provoz nákladních vozů pro dovoz materiálu a jediná
přístupová cesta je, po průjezdu Slivencem, ulicí Nefritová a Granátová. Přeprava materiálu nebude kontinuální, vždy se bude jednat
o různé časové úseky a nejvyšší počet nákladních vozů byl předběžně
domluven na 8 ks/den. O víkendech a svátcích vozy jezdit nebudou.
Děkujeme za vaše pochopení. 
Příspěvky Jana Valtrová

Starostka MČ Praha-Slivenec RNDr. Jana Plamínková
srdečně zve občany

na seznámení s novým 
metropolitním plánem
Pondělí 19. února v 18:00
(zasedací místnost ÚMČ)
S novým územním plánem vás seznámí zástupci MČ a IPR.
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inzerce

Parkování ve Slivenci
a v Holyni
Opět musíme zmínit problematiku parkování. Na území městské části není žádné placené parkoviště. Parkovat bez omezení
lze na komunikaci, kde je to umožněno dopravními předpisy a je
potřeba dodržovat konkrétní dopravní značení a dopravní situaci – např. parkovat od křižovatky nejméně 5 m, aby byly zachovány rozhledové trojúhelníky. Je zakázáno parkovat v pásech zeleně, parkovat v protisměru, parkovat v prostoru autobusových
zastávek, parkovat ve výjezdu z objektu.
Zejména je nutno dbát v oblastech vyznačených dopravním
značením jako „Obytná zóna“ na to, že parkování je dovoleno
pouze na vyznačených parkovacích místech.
Majitelé nemovitostí by měli přednostně parkovat na svých pozemcích.
Dále řešíme velké množství odstavených vozidel/vraků na území naší městské části, např. v ulici K Váze, Rubínova, Višňovka.
Všechna tato vozidla jsou opakovaně hlášena do seznamu vraků
vedených Správou služeb hl. m. Prahy. Od 1. 1. 2014, kdy vstoupil
v platnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., jsou zpřísněné podmínky pro uznání, co je vrak. Takové vozidlo musí vykazovat alespoň 4 znaky - prázdné pneumatiky, chybí kolo, chybí
část karoserie, rozbité okno, koroze vozidla, viditelné poškození
vozidla, neplatné datum STK a emisí, vytékající tekutiny. Podle
těchto parametrů jsou vozidla/vraky v naší městské části hodnoceny jako pouze odstavená vozidla, i když na některém místě
takto „parkují“ celé roky. Celou záležitostí se budeme i nadále
zabývat.

Jana Valtrová

Strana 7 l životní prostředí



Slivenecký mramor1 l 2018

Odpady
Od 1. ledna 2018 nám přibyly 4 nové kontejnery na kovový odpad, jsou na stanovištích
v ulici U Sportoviště, K Cikánce (na křižovatce s ulici Za Farou), Mramorová a U Vápenice.
Stanoviště pomáhali vybírat žáci 3. A naší ZŠ
při projektové hodině v listopadu loňského roku (informovali jsme v Mramoru č. 6/17). Do
kovového odpadu (šedé kontejnery) můžete
odkládat nápojové plechovky, konzervy od
potravin a krmiva pro zvířata, tuby, uzávěry
a víčka od nápojů, jogurtů. Do těchto nádob
nepatří kovové nádoby od kosmetiky a jiných
sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.

Dále jsme od 1. ledna 2018 navýšili četnost
svozů na stanovištích v ulici Za Farou, K Lochkovu a K Homolce. Nově se papír vyváží 3 x
týdně a plasty 4 x týdně; zároveň jsme požádali o navýšení počtu nádob na papír (na 2 ks)
na stanovištích v ulici Rubínová a Nefritová:
Předpokládáme, že navýšení svozů a počtu
nádob zlepší situaci na zmíněných stanovištích.
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a bioodpad budou přistavovány od března 2018, harmonogram svozu bude zveřejněn
v příštím čísle Mramoru.

Kompostárna – zimní přestávka provozu
Kompostárna hl. m. Prahy má zimní přestávku, její provoz je od 23. 12. 2017 až do konce února 2018 přerušen. Konec zimní pauzy je zatím předběžný, bude záležet na klimatických podmínkách. Pokud budete potřebovat služby kompostárny i během odstávky, můžete se telefonicky domluvit
a kompostárnu pro vás jednorázově otevřou. Kontaktní osoba: Mikuláš Němec, vedoucí kompostárny, tel.: 770 149 764, nemec@lesy-praha.cz

Praktický kurz včelaření 2018
Řeporyjský včelařský spolek (ČSV) a ekocentrum Včelín Ořech pořádají kurz včelaření pro budoucí včelaře - začátečníky. Dlouhodobý kurz, který
prochází všechny etapy rozvoje včelstev, začíná 2. 3. a končí v červnu tím, že si jeho účastníci odnesou domů svoje včelstvo. Kurz je zaměřen
inzerce
především na praxi. Všechny potřebné pomůcky vám rádi
zdarma zapůjčíme.
Podrobnosti nalezente na www.vcelinorech.cz nebo
u předsedy spolku Vladimíra Glasera na tel. 602614170.

Příměstský tábor Ořech
Včelín Ořech z.s. organizuje i letos příměstské tábory pro
děti od 9. 7. do 31. 8. Programy nejsou o včelách, ale využíváme rozsáhlého areálu s mnoha aktivitami, chodíme
a jezdíme na výlety a máme několik animačních programů. Tábory podpořila EU prostřednictvím MPSV ČR a jsou
zdarma. Rodiče platí pouze stravu a výlety. Více informací
naleznete na www.vcelinorech.cz. Pro tábory také hledáme
instruktory (učitele, studenty VŠ apod.) na doplnění týmu.

Vladimír Glaser

Poplatky za psy 2018
S novým rokem začalo i nové období pro uhrazení místního
poplatku ze psů. Pro letošní rok jsou sazby poplatků ze psů
stejné jako v letech minulých : 300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa stejného majitele, důchodci pak 200,– Kč za jednoho psa a 300,– Kč za každého dalšího psa. Platbu můžete provést v hotovosti přímo
na úřadě nebo převodem na účet MČ Praha-Slivenec. Je třeba
uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské
platby) nebo alespoň specifický symbol ve tvaru : 10+číslo
popisné pro Slivenec, 20+číslo popisné pro Holyni a 30+číslo
evidenční pro chaty. V případě, že již pejska nemáte, musíte
jej na úřadě odhlásit. Poplatek musí být uhrazen do 31. března 2018. 
Příspěvky za živ. prostředí Jana Valtrová
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Ohlédnutí za adventem ve slivenecké škole
Jsou možná měsíce, kdy ve škole je trochu klidněji, ale prosinec mezi ně
nepatří. Posuďte sami. Nakonec – jsou přece Vánoce těmi nejkrásnějšími
svátky, ne?
3. 12. – první adventní neděle
Již tradiční adventní dílna v prostorách školy pro veřejnost, kdo se zúčastnil, nelitoval, neboť si odnesl vlastnoručně vyrobené různé vánoční
dekorace včetně nejvíc žádaného adventního věnce. Odpoledne účast
na slavnostním rozsvěcení obecního vánočního stromu a tradiční školní
vystoupení na nádvoří s živým betlémem, letos pod názvem Vánoční pohádka. Nacvičila třída 3. A s paní učitelkou Chlumskou.
18. a 19. 12. – vánoční besídky
18. až 22. 12. – vánoční program ve školní družině

po celý prosinec - vánoční program v mateřské škole
dvě návštěvy ve dvou domovech seniorů (Ježíškova vnoučata – 5. tř.
a vystoupení - 3.A)
A tak děti vedle běžné výuky musely zvládnout ještě všechny ty nácviky.
Ale již Komenský zastával názor „Škola hrou“. Na konci roku 2017 si to
všichni ve slivenecké škole vyzkoušeli v praxi.
V roce 2018 nás čeká mnoho událostí nejen školních, ale i těch celospolečenských. Přejeme si, abychom všichni obstáli co nejlépe. Vážení čtenáři,
přátelé školy, ať vám tento rok vyjde, jak si přejete. Hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů, spoustu milých lidí kolem vás, hodně empatie
pro druhého a – mějte nás rádi!!!
To přeje za celý pedagogický sbor Ivana Rosová, ředitelka školy

Vánoční besídky v ZŠ
Vánoční besídky ve Slivenci se opět povedly. První den (v pondělí 18. 12.)
se představily děti z prvního stupně, starší děti vystupovaly hned následující den.
Na prvním stupni se tančilo, zpívalo, recitovalo, hrály se pohádky… Třída
1. A krásně zazpívala „Mravenčí ukolébavku“ a 1. B se představila s pohádkou „Dvanáct měsíčků“. Druháčci předvedli hudební pohádky „Perníková chaloupka“ a „Červená Karkulka“ (2. A), poetické pásmo nazvané
„Rokem skokem“ (2. C) a písničku „Hvězdička“ (2. B). Třída 3. B recitovala
básně Jiřího Žáčka. Na závěr se všichni prostřednictvím „Vánoční pohádky“ (3. A) vypravili do Betléma a popřáli si krásné Vánoce. Pondělní besídku moderovala čerstvá posila našeho pedagogického sboru zaměřená na
dramatickou výchovu paní učitelka Jitka Linhartová.
V úterý se moderátorství ujali Rozálie Matulová a Samuel Láznička (9.
tř.). Jednotlivá vystoupení nás provedla historickým vývojem. Začalo se
„Dívčí válkou“ (4. B) a oslavy Vánoc v dnešní době nám pak předvedla 4.
A, která do svého vystoupení zakomponovala i slavnou soutěž Superstar.

Vánoční televizní vysílání nacvičila 6. třída, divadelní scénku „Jak Ježíšek
slavil 18. narozeniny“ zahráli deváťáci a představení Jak se slaví Vánoce
v různých zemích sedmáci. Samozřejmě k Vánocům patří i pohádky a 5.
třída nám zahrála, zatančila a zazpívala „Šípkovou Růženku“.
Zazněly moderní vánoční písně (v provedení 6. i 8. třídy) i klasické koledy.
Velkou oporou při hudebních vystoupeních byla jako obvykle naše hudebnice Helén a jsme moc rádi, že naše pedagogické řady rozšířila i operní zpěvačka Barbora Hrubešová. Obě za přispění paní asistentky Stříbrné
tvořily profesionální hudební základnu a hudebním vystoupením dodaly
vysokou úroveň.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem žákům i učitelům za svědomitou
přípravu, rodičům za pomoc především při tvorbě kostýmů, moderátorům za skvělé výkony. Všem rodičům i dalším divákům za to, že si v předvánočním shonu našli čas a většina jich vydržela až do konce programu,
aby podpořili svým potleskem nejen své děti, ale i žáky ostatních tříd.

Vladimíra Šimáčková, zástupkyně ředitelky

Ježíškova vnoučata

Vánoce a nový rok ve školní družině

Dne 22. prosince navštívili žáci 5. třídy dům seniorů v Řeporyjích, a předali nástěnnou mapu paní Libuši a také zazpívali
vánoční koledy. Mapu zakoupila paní Miterová, která se s celou rodinou zapojila do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova
vnoučata“. Helén žáky doprovodila hrou na housle a paní asistentka Bára Hrubešová na klávesy. Žáci 5. třídy byli v domě seniorů velmi příjemně přijati, bylo pro ně připraveno pohoštění
a mohli si celý domov prohlédnout. Obdarovaná paní Libuše
v sobě nezapřela bývalou paní učitelku a pro děti si připravila
otázky z vlastivědy a z matematiky.
Martina Nezbedová - třídní učitelka, Helén – učitelka Hv,
Vánoční besídka ZŠ

Barbora Hrubešová – asistentka pedagoga

(redakčně zkráceno)

Poslední týden v roce 2017 si i družina užila trochu vánoční atmosféry.
Hned v pondělí předvedlo páté oddělení ostatním dětem krátké písničkové pásmo,
které s nimi připravila a nacvičila paní vychovatelka Helena Šteflová. V písničkách
z pohádek se předvedly děti se sólovým zpěvem i ve sboru. Vystoupení se všem moc
líbilo.
V úterý se hrály hry s vánoční tématikou a ve středu se v každém oddělení objevily
pod stromečkem dárečky. Povídali jsme si o tradicích, o slavení Vánoc u nás a jinde
ve světě, ochutnávali cukroví a zpívaly se koledy. V prvním oddělení u Petry Stříbrné se dokonce konala soutěž o nejlepší cukroví! Děti poslepu ochutnávaly, a tak
spravedlivě mezi sebou vybraly vítěze – Jáchyma Kulhánka. Ve čtvrtém oddělení
se zase některé tradice přímo realizovaly, a tak si děti házely bačkorou ke dveřím,
loupaly a krájely jablíčka. Největšího štěstí asi v novém roce dosáhne Filip Dalík,
který měl nejen hvězdičku, ale i samotný talířek jeho sílu nevydržel a rozbil se na
mnoho střepů .
V novém roce jsme už stihli v rámci našeho pravidelného programu “Trocha historie
nikoho nezabije”
navštívit slivenecký kostel. Tam si
vždy připomeneme nejen povídání
o třech králích, ale
i něco ze sliveneckých dějin. 
Alžběta Daňková, vychovatelka
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Tolik probíraná inkluze a jaká je
realizace u nás ve Slivenci?
Od 1. 9. 2016 (novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s účinností ke dni 1. 5. 2015
a Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností od 1. září 2016) probíhá ve všech základních školách povinná „inkluze“ neboli společné vzdělávání. Některé
základní školy byly tímto krokem ministerstva školství zaskočeny, protože
doposud neměly žádnou zkušenost s výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nastaly velké obavy, jak celou situaci zvládnou.
Ne tak slivenecká škola, která má se vzděláváním těchto žáků bohaté zkušenosti již několik let. Vzdělávání žáků vyžadujících nadstandardní péči
zajišťuje naše škola na velmi dobré úrovni díky odborným předpokladům
a zkušenostem pedagogů, díky kvalitní týmové spolupráci mezi pedagogy, asistenty pedagoga (v současné době jich pracuje 9 na ZŠ a 1 v MŠ),
školním speciálním pedagogem a odborníky ze školských poradenských
zařízení (PPP - pedagogicko-psychologické poradny a SPC – speciálně pedagogická centra). Přestože je to práce velmi náročná pro pedagogy i žáky,
dostala inkluze v moderním školství svůj prostor a slivenecká škola ji zvládá. Vzhledem k velkému zájmu o naši školu však můžeme přijímat žáky se
SVP pouze z naší spádové oblasti.  D. Štolová – výchovná poradkyně
Vánoční besídka ZŠ
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Adventní dílna

Adaptační kurz pro předškoláky
„Do školy jako do pohádky“
Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských
školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro
předškoláky.
Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích a pohybových aktivit, plněním
pracovních listů, činností na interaktivní tabuli, podpořit rozvoj školní
zralosti dětí. Předškoláci se také během kurzu seznámí s prostředím školy,
předměty vyučovanými v 1. třídě a s pedagogy základní školy.
Vzhledem k tomu, že na základě novely školského zákona se zápis do
1. třídy, bude konat až v měsíci dubnu, předškolácký kurz začne v únoru.
Jednotlivé lekce budou probíhat každý druhý týden v čase 15,00 – 15,45
hod. První lekce startuje ve středu 14. 2. 2018.
Další informace a přihlášku získáte na informační schůzce pro rodiče
předškoláků, která se bude konat dne 29. 1. od 16,00 hod v aule naší školy.
Organizaci přípravného kurzu předškoláků v letošní školním roce zajišťuje Mgr. Eva Rujbrová.
Kontakty: erujbrova@zsslivenec.cz nebo zsslivenec@seznam.cz

Petra Chlumská

Zápisy do 1. ročníku slivenecké základní školy
a nových dětí do mateřské školy
Jako již loni, novelou školského zákona byl stanoven nový termín
zápisů. Do ZŠ neprobíhá zápis v lednu, jako to bylo řadu předchozích let, ale až v období od 1. dubna do 30. dubna. Do mateřských
škol od 2. května do 16. května. O odklad povinné školní docházky
mohou rodiče na základě doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna PPP nebo speciální
pedagogické centrum SPC) požádat nejdéle do 30. dubna (dříve bylo do konce května).

Zápis do ZŠ Slivenec:

4. a 5. dubna 2018 (St, Čt) od 14:00 do 18:00 h

Zápis do MŠ Slivenec:

9. května 2018 (St) od 8:00 – do 12:00 a od 15:00 do 17:00 – vyzvednutí přihlášek (lze si je stáhnout i z našich webových stránek)
16. května 2018 (St) od 8:00 – do 12:00 a od 15:00 do 17:00 –
odevzdání přihlášek

Den otevřených dveří pro ZŠ i MŠ ve stejném 
termínu:

22. února 2018 (ZŠ od 9:00h do 13:00h, MŠ od 9:00h do 12:00h)
27. března 2018 (ZŠ od 9:00h do 13:00h, MŠ od 9:00h do 12:00h)

Adaptační kurz pro předškoláky

Jako každoročně otvíráme v prostorách školy adaptační kurz pro
předškoláky od 14. února 2018 a bude každou druhou středu od
15:00 do 15:45 hodin. Do kurzu jsou přijímány nejen děti z naší

mateřské školy, ale i další zájemci, kteří se v dubnu budou hlásit
k přijetí na naši školu.

Vyňato z legislativy

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce. Pozor! Od loňska i změna u přijímání do mateřských škol! Poslední rok před povinnou školní docházkou je
předškolní vzdělávání povinné!
§ 34 školského zákona
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2017)
Více na webových stránkách školy: www.skolaslivenec.cz

Ivana Rosová, ředitelka školy
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Výlety pro seniory v roce 2018
Také v tomto roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory (trvale hlášené v naší městské části) připravili ve spolupráci s CK Arces nabídku čtyř poznávacích zájezdů. Zájezdy budou probíhat za stejných podmínek jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu. Příspěvek
účastníka zájezdu pro rok 2018 činí 300,– Kč. Prodej zájezdů u pí Růžičkové na ÚMČ od 5. února.
Info na tel.: 251 818 044 
L. Kudláková
■ 17. 5. 2018 Duchcov, Teplice, Ploskovice, Litoměřice
(Duchcov - prohlídka zámeckého okruhu „Casanova“, Teplice - volno a čas na oběd, Ploskovice - prohlídka zámku, Litoměřice - historické centrum, volno).
■ 14. 6. 2018 Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby, Třebe-

chovice pod Orebem

(Častolovice - prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem, Kostelec nad Orlicí - čas na oběd, Doudleby - prohlídka zámku, Třebechovice pod Orebem - mechanický betlém).
■ 20. 9. 2018 Libochovice, Žatec, Slavětín, Peruc, Slaný
(Libochovice - prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem, Žatec - historické centrum a čas na
oběd, Slavětín - návštěva kostela sv. Jakuba Většího, Peruc - Boženčina studánka, Oldřichův dub, případně pamětní síň Emila Filly a Muzeum české vesnice, Slaný - procházka centrem města, volno).
■ 18. 10. 2018 Krkonošská stezka korunami stromů, Janské Lázně
(Návštěva Stezky korunami stromů. Následuje čas na oběd a Janské Lázně - procházka a osobní volno).
■ Adventní výlet do Drážďan pro slivenecké občany
Pro letošní rok je plánována nabídka dotovaného adventního zájezdu i pro širší sliveneckou
veřejnost. Termín bude oznámen v průběhu 1. pololetí. Přejeme šťastné cesty!

Statistika slivenecké knihovny

Slivenecký mramor 1 l 2018

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

leden
paní Helena Maděrová
pan Petr Pick
pan Zdeněk Zábranský
pan Karel Cicvárek
paní Danuše Vandasová
Roztočilová
paní Julie Panochová
paní Olga Janejová

únor
paní Eva Sommerová
paní Zdeňka Přibylová
paní Daniela Buchtová
pan Petr Popardowski
paní Božena Malá
paní Jana Vejvodová
pan František Haman
pan Leo Moťka
Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.

Spoustu dobré četby v roce 2018 přejí I. Krejčová a J. Hanningerová

Hráli jsme v domě seniorů

V půli prosince třetí třída s vánočním představením vystoupila také v domově pro seniory Senior rezidenci Klamovka v Praze 5 (pozn. redakce: provozovatelem domova je společnost Senecura, stejně jako domova, který bude letos otevřen ve Slivenci). Toto mezigenerační setkání vzájemně obohatilo
obě věkové skupiny. Senioři, kteří zde žijí, obdivně a dojatě tleskali dětem téměř po každé písničce a děti si radostně, avšak s úctou a pokorou, užívaly
svůj úspěch. Na závěr děti rozdaly vánoční přáníčka a malé dárky, které kreslily a vyráběly ve třídě.
Personálem Senior rezidence jsme byli velmi vlídně přijati. Ochotně nám poskytli vše potřebné, šéfkuchař pan Šula zajistil odvoz kostýmů a hudebního vybavení. Celé dopoledne bylo velice příjemné a přátelské. 
Petra Chlumská, třídní učitelka 3. A

Írán – stále tajemná a krásná Persie (cestopisná beseda slivenecké knihovny)
Hafez (dodnes nejpopulárnější a nejuznávanější básník v bývalé Persii
a současném Íránu):
Karavana zmizela, usnul jsi,/ a před tebou je poušť./ Odkud přicházíš? Koho
se ptáš na směr?/ Co si počneš?/ Co bude tvým osudem?
Vyprávění cestovatele a průvodce turistů Petra Štětiny – ve Slivenci
9. 1. 2018 – bylo velmi poutavé. Promítnuté fotografie představily zemi
v plné kráse. Zelená údolí, zasněžené hory, vysoké duny v poušti, mešity –
oázy klidu a pohodlí i přepychu. Více na www.GoodPlaces.cz. Peršané jsou
velmi vzdělaní, milí a pohostinní lidé s bohatou minulostí a historickými
památkami. Mohutné ruiny Persepole a Bišápuru, půvabná města jako Isfahán a Šíráz zanechají v každém návštěvníku nezapomenutelný dojem.
Až donedávna ležel Írán na pokraji zájmu mezinárodní komunity, dnes
však turistika prudce narůstá. Irán stojí za to navštívit. Irena Krejčová
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Vánoční představení žáků školy na slavnostním rozsvícení
sliveneckého stromu
Vánoční pohádka je název malého muzikálového představení autorů A. Riegrové a J. Chudoby o tom, proč u jesliček s Ježíškem stojí právě voleček a oslík.
Toto půvabné představení nacvičily, a jako součást nedělního adventního odpoledne v naší obci, zahrály a zazpívaly děti ze 3. A. S nadšením zkoušely ve
třídě již celý měsíc a půl před vystoupením, vyráběly rekvizity, rodiče sháněli
a tvořili krásné a nápadité kostýmy.
Během vystoupení zpěv třeťáků podpořil pěvecký sbor dětí 1. stupně naší
školy pod vedením paní učitelky Helén, která zároveň hrála na housle. Na klávesy hrála paní asistentka Bára Hrubešová a kytarový doprovod obstaral žák
9. třídy Fanda Dvořák. Paní Miterová z Unie rodičů zajistila pódium, ozvučení
a osvětlení.
Všem zúčastněným patří veliké poděkování. Za souhry a spolupráce školy,
rodičů, s podporou zástupců naší obce, jak je v komunitním prostředí přirozené, vzniklo milé představení, které potěšilo malé diváky a nezklamalo diváky
dospělé.
Petra Chlumská, třídní učitelka 3.A

Slivenecký advent (pokračování ze str. 1)
Pohádka pro děti

Stánek Klubu Švestka

Vánoční výstava v holyňské kapli
Stánek ZŠ Slivenec

Historická řemesla

Vánoční ohňová show

Hvězdáři
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Advent a Vánoce s farností Slivenec
Při první adventní neděli, která tentokrát připadla na 3. prosince, otec David nejprve před základní školou požehnal obecnímu betlému s vánočním
stromem. Od 17 hodin pak následovala mše svatá, při které byly žehnány
i adventní věnce. Třetí adventní neděli jsme si mohli znovu vychutnat kouzelnou atmosféru mše při svíčkách. V úterý 19. prosince jsme pak měli možnost vyslechnout si krásný koncert dětského pěveckého sboru Pegas.
V podvečer Štědrého dne si již tradičně mohli zájemci přijít do sliveneckého
kostela pro Betlémské světlo. Jsme rádi, že si tato tradice nachází stále více
příznivců. Během hodiny a půl tentokrát kostel navštívilo cca 230 malých
i velkých návštěvníků, kteří si plamínek tohoto světla přenesli do svých domovů. K vidění byl již i vystavený betlém – zatím však bez figurky Ježíška. Ta
se ukládala do jesliček až na začátku půlnoční mše svaté.
Další sliveneckou tradicí se stává vánoční hraní a zpívání na svátek sv. Štěpána. Při tomto sousedském setkání se hrály a zpívaly koledy a zaznělo několik vánočních příběhů. Tentokrát se do tvorby programu zapojil se svým
vystoupením i zdravotně handicapovaný Toník Turek, který nám zahrál několik skladeb na klávesy.
Se starým občanským rokem jsme se s poděkováním za uplynulý rok rozloučili při mši svaté na Svátek Svaté rodiny 31. 12. a s prosbou přivítali ten nový
mší svatou při Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna.
Začátkem ledna opět proběhla celonárodní charitativní Tříkrálová sbírka. Ve
Slivenci bylo možno koledníky této sbírky potkat již v pátek ráno před školou. V sobotu 6. 1. jsme slavili Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tři králové,
kdy se při mši svaté žehnala voda, zlato, kadidlo a křída. Po mši otec David
požehnal i tříkrálovým koledníkům, kteří se následně vybaveni svěcenou
vodou, kadidlem a křídou vydali po Slivenci na koledu. Naši koledníci při

koledě zpívali písničku „My jsme
průvod od tří králů…“. A také se
z původní skupinky opravdu během obchůzky stal takový malý
průvod. Děkujeme všem koledníkům i všem dárcům, kteří je v jejich snaze podpořili.
Vánoční období nám skončilo
a blíží se období postní. V mezidobí nás ještě čeká 2. února Svátek
Uvedení Páně do chrámu známý jako Hromnice a postní období začne Popeleční středou, která letos připadá na 14. února. V tyto dny bude ve Slivenci
sloužena vždy od 17 hodin mše svatá. 
PeS-

Český červený kříž
Předvánoční dovádění

Předvánoční dovádění začalo netradičně v pátek 1. 12. 2017 Sešli jsme
se ve škole a děti si začali připravovat divadlo s názvem První pomoc
v Betlémě, které bylo z pohledu nás dospělých diváků velmi úspěšné. Po
divadelním představení si děti vyráběly dárečky a přáníčka. Večer jsme zakončili krátkou bojovkou a kostlivcem Amosem. V sobotu
jsme vyrazili na výlet mikulášským vláčkem a zopakovali
si zásady poskytování první pomoci.

Co nás čeká v roce 2018
Zdravotnický kroužek začal s přípravou na postupovou
soutěž, která se uskuteční dne 3. 5. Budeme pilně pracovat a pilovat naše dovednosti, abychom si ze soutěže
odnesli nejen dobrý pocit, že umíme poskytnout první
pomoc ale i nějaký ten pohár z bedny.

První pomoc u dětí
22. 2. 2018 se uskuteční ve škole kurz první pomoci pro
dospělé. Dozví se zásady poskytování první pomoci a specifika u dětí. Kurz je plánován od 17.00 hodin a je potřeba
se na něj přihlásit na www.cckpraha1.cz.

Letní tábor pro děti – Stroj času

Tradiční stanový tábor se uskuteční v termínu 30. 6. – 14. 7. u Jindřichova
Hradce. Pobyt je určen dětem od 5 – 14 let. S dětmi se vydáme na cestu
časem a prozkoumáme různá období v minulosti a nakoukneme i do budoucnosti. Těšíme se.
J. M.
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Slivenecký klub Švestka novoroční
Klub Švestka přispěl do období očekávání Vánoc hned několika
akcemi. Již během listopadu se všichni malí výtvarníci v kurzech Paletek, kurzu Alenčin korálek i dospělí účastníci keramické dílny připravovali na instalaci vánoční výstavy v holyňské
kapli, která uskutečnila pod taktovkou Edity Šimkové a Veroniky Borovkové. Originální výstavou se mohli návštěvníci potěšit během adventních nedělí v holyňské kapličce. Lektorka Júlia Šupíková pozvala
rodiče i veřejnost na adventní koncert svých žáků do sálu Fit Švestka
v sobotu 2. prosince. Všem švestkovým kytaristům se vystoupení podařilo a jsme na ně patřičně pyšní. V předvečer adventu proběhla adventní dílna. Výrobu adventních věnců vedla Táňa Kůsová a přihlásilo se
nečekaně velké množství zájemců. Táňu ale nic nepřekvapí, materiálu
bylo dostatek, účastníci vyrobili k naší radosti vánoční dekoraci i do
švestkové učebny. Báječný večer zorganizovala Šárka Hasáková a Katka
Ostrejšová. Jako každým
rokem to byla dobročinná
dílna pro Švestku. Krásná vánoční přání, která
se na dílně vyrobila, bylo
možné zakoupit u našeho
stánku na jarmarku. A pro
naši i vaši radost jsme
po loňském pozitivním
ohlasu „nechali vyrůst“ na
podiu u rybníka švestkový
strom přání… A tak vám
přejeme, ať se přání plní!

Realizační tým

klubu Švestka 	
		

Adventní dílna

Adventní kytarový koncert

PF 2018 	

Zdraví, štěstí, lásku... a prázdniny jako bonus.

Tvůrčí dílna

Vokální švestkový sbor na slavnostním rozsvěcení v Holyni
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Pecka v novém roce
Pohádka RC Pecka na jarmarku

Sotva jsme se vánočním jarmarkem a výtvarnými dílnami rozloučili
s rokem 2017, je tu nový rok a plány na jarní a letní měsíce. V druhém pololetí budeme samozřejmě pokračovat v nabízených kurzech
pro děti: cvičení pro nejmenší Pecičky, pro ty větší karate, Montessori dílny pro různé věkové skupiny či keramika v Hliněné pecce. Zamluvte si
už nyní místo! I další aktivity se už stávají tradicí: opět nás bude v dopoledních
hodinách navštěvovat divadélko s klasickými pohádkami, které spolehlivě pobaví a potěší předškolní diváky. Samozřejmě se na vás těšíme na velikonočním
jarmarku, kde nebudou chybět dětské dílny. Snažíme se také rozšířit nabídku
volné herny ve Sliveneckém klubu Švestka; je však vždy třeba najít ochotné maminky, které si vezmou na starosti otevření a zavření klubu. K současné nabídce
středy 9-11 h chceme otevřít i pondělní dopoledne. V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte. Zároveň bychom rádi poprosili všechny návštěvníky klubu Švestka, aby po svých dětech v herně uklízeli. Snažíme se doplňovat
sortiment knížek, autíček a dalších hraček – což není právě levná záležitost, a je nám velmi líto,
když jsou nové hračky během týdne rozbité na kusy a když se herna
podobá krajině po výbuchu sopky.
Domníváme se, že stejně jako děti
uklízejí doma, mohou pomoci i ve
Švestce a zachovat vše v pořádku
pro sebe i kamarády.
Děkujeme a těšíme se na vás na
kroužcích i dalších akcích,

za Rc Pecka Dora Poláková
Stánek těch nejmenších prodejců

Vítání občánků narozených v roce 2017
Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2017 narodilo děťátko, má trvalý pobyt v MČ Praha-Slivenec
a chcete se s ním zúčastnit slavnostního přivítání na úřadě, tak se prosím, přihlaste na
email ruzickova@praha-slivenec.cz nebo zavolejte na tel.: 251818044. Letos máme opět
skoro 50 narozených občánků, a tak bude Vítání jako vloni rozděleno na 2 části – v dubnu a v říjnu. Termín dubnového Vítání občánků je 21. 4. 2018. Přihlašovat své ratolesti
můžete do konce února. Těšíme se na vás Bohdana Růžičková

Pravidla pro permanentky
Kurzy FIT Švestka 
II. pololetí 2017/2018
K prodeji od 25. 1. 2018, Kancelář Fit Švestka
– K Holyni 315, 1.patro, Vždy ve čtvrtek –
15:00-19:00 (v době otevření kanceláře k
dispozici též informace po telefonu +420 739
416 180)
Platba převodem – č. účtu 500756998/6000
Nový zájemce pro II.pol. se zapíše do preferovaného kurzu, vyplní a odevzdá přihlášku.
Po zaplacení kurzu (v kanceláři Fit nebo převodem na účet), obdrží zájemce permanentku na
15/10/5 lekcí, kterou si vyzvedne v kanceláři
Fit Švestka.
K prodeji: od 25.1. 2018 na 15 lekcí/1500,-Kč
od 30.3. 2018 na 10 lekcí/1000,-Kč
od 24.5. 2018 na 5 lekcí/500,-Kč.
Sleva pro seniory 60+ s trvalým bydlištěm v
MČ Praha –Slivenec činí 50%. Permanentka
umožňuje nahrazovat a navštěvovat lekce ve
všech kurzech (pilates, tabata, čchi-kung, jóga,
power jóga) a ve všech časech. Permanentka
je platná pouze pro dané pololetí.
Co umožňuje permanentka na období II. pol.
od 5.2. 2018 do 30.6. 2018
1. Cvičí se celé II. pol. do 30.6.2018 , kromě
státních svátků a při absenci lektora.
2. Není určen pevný počet lekcí.
3. Permanentka je přenosná (lze ji poskytnout
známému, aby Vaši lekci využil za Vás)
4. Můžete navštívit i kurzy na které nejste
zapsaní a vyzkoušet jiné cvičení.
5. Pokud permanentku vychodíte dříve ( využíváte jí i na jiné kurzy), je možné zakoupit další
(10 lekcí nebo 5 lekcí)
6. Vy si hlídáte kolik lekcí máte odcvičeno, aby
jste permanentky plně využili.
7. Pozor – přednost na cvičení mají prioritně
vždy účastníci zapsaní v daném kurzu (kurz je
uveden v hlavičce permanentky).
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Z pozice gólmana na lavičku hlavního trenéra
Sportovní ředitel, manažer a teď nově i trenér.
Dominik Rodinger, bývalý gólman se zkušenostmi z nejvyšších soutěží, se posadí na
lavičku TJ AFK Slivenec, 12. týmu B skupiny
pražské I. A třídy.
S Dominikem jsem si dal setkání v jedné nejmenované italské kavárně na Praze 1, kde
jsme společně v příjemné domácí atmosféře
probrali řadu témat, která by za sebe vystačila
na samostatné číslo nebo úspěšný seriál. Tak
zatím alespoň krátce, nahlédneme do duše
ostříleného sportovce, fotbalového profesionála…
Jak hodnotíte svou dosavadní kariéru?
„Pokud se budeme bavit o mé fotbalové kariéře, tak i když jsem skončil hodně brzy (v 27
letech), tak jsem šťastný, že jsem toho mohl
za tak krátkou dobu zažít opravu hodně. Od
reprezentace, předkolo Ligy mistrů, respektive Evropské ligy, titul ve Slovanu Bratislava
a nakonec zahraniční zkušenost se španělským fotbalem. Mohl jsem určitě hrát déle,
ale jelikož jsem dost často narážel na platební
neschopnost klubů, tak jsem byl fotbalem tak
psychicky obouchaný, že jsem raději volil vyjít
z té strnité cesty a začít budovat pracovní kariéru. Už čtyři roky dělám sportovního ředitele
v České asociaci fotbalových hráčů, takže využívám své špatné zkušenosti z fotbalu a předávám je dál dalším hráčům.“

Jaké máte ambice se sliveneckým klubem?
„Má to dvě strany. Já jsem mladý člověk, který
vidí ve Slivenci obrovský potenciál, ale otázka
zní: Jaké má ambice slivenecký klub? Já bych
osobně chtěl AFK trošku posunout výš, než je,
nejen fotbalově, ale taky celkově jako značku.
Ať lidi a děti vědí, kdy hraje „A“ tým, ať vědí,
kdo za ně hraje a hlavně, ať se těší přijít. Když
to vezmu na děti, tak i ty by měly mít mezi kluky z „áčka“ své oblíbené hráče. Bez vzorů naše
mládež stoupat nebude. Ale celkově Slivenec
a okolí je krásná část Prahy a je tam velký prostor pro realizaci.“
Jak hodnotíte klubové zázemí?
„Slivenec má velký potenciál a jelikož se pohybuji ve fotbalovém prostředí, tak slyším,
jak spousta klubů nemá kde trénovat, udělat
soustředění apod. Ve Slivenci je prostor na to,
aby se udělalo například velké hřiště s umělým
trávníkem, které by obrovsky ulevilo finančním prostředkům na údržbu hlavního hřiště.
Ve Španělsku se prakticky hráči do 19 let málokdy podívají na hřiště s přírodním trávníkem. Trénují na tom od nejmenších dětí až po
dorost. Na údržbu jsou to zanedbatelné částky
a samozřejmě by se to dalo dále pronajímat.
Kdyby se k tomu postavila nějaká část regenerace, odpočinkové zóny apod., tak si troufnu
říct, že by sem jezdili určitě i zahraniční mládežnické týmy na soustředění.“

Kdybyste měl možnost, vyjádřit svých TOP 5
trenérských přání, která napomůžou v rozvoji sliveneckého fotbalu, která to budou?
„1. radost - těšit se na každý další trénink, zápas našich barev; 2. touha - něco změnit k lepšímu, protože ne každý má takové možnosti
areálu. A tak je společně využít a posunout se
výš; 3. komunikace - komunikovat v klubu. Dle
mého názoru sport píše krásné příběhy; 4. otevřenost - Nemít žádné tajemství, být otevřený
jakékoliv debatě; 5. hrdost na klub - vědět,
proč hraju ve Slivenci. Kdo chce, hledá možnosti - kdo nechce, hledá výmluvy.“
Dominiku děkuji za rozhovor a příjemně strávený čas s vámi, věřím, že s vámi přichází do
TJ AFK Slivenec nový vítr, ale i naděje pro náš
klub i obec, v lepší fotbalové zítřky.

Vladimír Brenkuš, foto Bezfrazi.cz

Víceúčelový sportovní
areál je zazimovaný ale…

Starší příprava úspěšně válčí na zimních
halových turnajích

To neznamená, že spí zimním spánkem. I nadále máte
možnost si objednávat, i přes rozmary zimního počasí na
adrese e-mail: info@afkslivenec.cz nebo cestou správce
areálu Karla Maška +420 773 261 690, popřípadě přímo na
online rezervačním systému http://www.afkslivenec.cz/
cz/rezervace.html pronájem víceúčelového hřiště nebo
hřiště s umělým povrchem trávy, vhodné pro malou kopanou.

Nespíme zimním spánkem. Jen co se otevřela nová tělocvična v areálu ZŠ Slivenec, se naše fotbalové naděje přestěhovaly z venkovního hřiště do příjemného prostředí nové tělocvičny. O tom, že nám příprava v nové tělocvičně
svědčí, jsou dokladem i naše získané trofeje a poháry, které jsme v prosinci
a lednu začali přivážet z našich úspěšných misí a turnajů z Říčan a Ruzyně,
kde se umísťujeme na stupních vítězů a pokračujeme tak v úspěšné reprezentaci našeho klubu, obce, ale i našeho sponzora, společnosti ATS – TELCOM
PRAHA a.s., která nám k vánočním svátkům předala novou sportovní výstroj.
Že nám to sluší…?!
Děkujeme taktéž paní starostce a vedení našeho města, že pro nás
neustále zvelebují sportovní areál. Věříme, že se časem areál ještě
rozroste o velký umělý trávník a sportovní zázemí, na základě kterého budeme moci více času trávit na domácích turnajích a v rámci
propagace, organizovat u nás i mezinárodní turnaje a soustředění
pro naši, ale i zahraniční fotbalovou mládež.
Do zahájení ligových utkání nás můžete přijít podpořit na halové
turnaje konané v Říčanech ve dnech 20. a 27. 1. nebo 11., 18., 25. 2.
nebo 4. 3., vždy dopoledne. V hale na Ruzyni odehrajeme poslední
turnaj dne 24. 2. dopoledne. Od března až do letních prázdnin nás
opět budete vídat na ligových utkáních doma na umělém trávníku
nebo na hřištích našich soupeřů, se kterými se čestně popereme
o vítězství v naší lize. 
Příspěvky Vladimír Brenkuš

Kalendář Slivence
Leden – březen 2018
leden
25. 1.
Zahájení prodeje permanentek na kurzy cvičení (kancelář
Fit Švestka)
29. 1.
18:00 Slavnostní předání ocenění Cena Slivence
(zasedací místnost ÚMČ)
29. 1. 10:00 Divadélko Princezna na hrášku pro nejmenší (Re		
medium v Klubu Švestka)
30. 1. Cestopisná beseda Uganda (Kamila Hnyková v zasedací 		
místnosti ÚMČ)
Únor
5. 2.
Zahájení 2. pololetí kurzů Klubu Švestka
5. 2.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
12. 2. 18:00 Veřejná prezentace návrhů participativního
rozpočtu (v zasedací místnosti ÚMČ)
18. 2. 13:00 - 18:00 Slivenecký masopust
19. 2. Seznámení s novým metropolitním plánem			
(v zasedací místnosti ÚMČ)
22. 2.
Den otevřených dveří ZŠ i MŠ (ZŠ od 9:00h do 13:00h, 		
MŠ od 9:00h do 12:00h)
24. 2.
10:00 Velikonoční keramická dílna pro veřejnost (Klub 		
Švestka)
26. 2.
10:00 Divadélko Perníková chaloupka pro nejmenší
(Remedium v Klubu Švestka)
27. 2.
Cestopisná beseda Nový Zéland (Jiří Faflák v zasedací 		
místnosti ÚMČ)
28. 2.
18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
Březen
5. 3.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
6. 3.
18:00 Akademie Klubu Švestka
10. 3.
10:00 Velikonoční keramická dílna pro veřejnost (Klub 		
Švestka)
20. 3.
18:00 Akademie Klubu Švestka
23. 3.
18:00 Velikonoční dílna s Táňou (Klub Švestka)
24. 3. 14:00 – 18:00 Velikonoční jarmark
Zveme vás na besedu
s cestovateli Kamilou Hnykovou
a Liborem Hnykem

Slivenecký
masopust

18. února mezi 13:00 – 18:00
Sraz maškar ve 13:00 na návsi u rybníka
Čekají vás: masopustní dobroty,
kapela Třehusk, pouliční kejklíři,
stánkový prodej.

Veřejná knihovna Slivenec zve na besedu
s cestovatelem Mgr. Jiří Faflákem

NOVÝ ZÉLAND

Kdy: v úterý 27. 2. 2018 v 18.00 hod., Kde: Praha-Slivenec
v zasedací místnosti ÚMČ

Kdy: v úterý 30. 1. 2018 v 18.00 hod.
Kde: Praha-Slivenec
v zasedací místnosti ÚMČ,
Rádi bychom vás pozvali na cestu do pravěku. Při našem
putování Ugandou jsme navštívili jedno z nejpozoruhodnějších pohoří světa - Ruwenzori. Na jeho svazích jsme
procházeli čtyřmi druhy horského pralesa, mezi lobéliemi a starčeky, které nenajdete nikde jinde na Zemi.
V přednášce se objeví záběry i z dalších národních parků
- Queen Elizabeth a Murchison Falls, kde jsme fotili
stáda zvířat v savanách a na březích řek, hejna ptáků
i tropických motýlů.

