
V sobotu 8. září se konal u rybníka ve Slivenci tradiční Slivenecký bur-
čák. Akci pořádala městská část ve spolupráci s kavárnou Le Papillon. 
Počasí naší malé slavnosti mladého vína přálo, a tak se mohli nejmenší 
návštěvníci těšit už odpoledne z pohádky na motivy českých bájí a po-
věstí „O Bivojovi a o Šemíkovi“ z produkce Ivany Hessové nebo využít 
skákací hrad či občerstvení pana Rangla na čtyřech kolech. Dospělí si br-
zy našli cestu ke stánku s burčákem, který zajistila rodina Nohavových. 
Podvečer zpříjemnil koncert country kapely Stařenky, do kterých se 

před časem přetransformovaly populární Schovanky. Večer pak obsadilo 
pódium celkem jedenáct hudebníků s dechovými nástroji. Do Slivence 
přijela dechovka, a  to na opakovaná přání některých občanů. Kapela 
Krajanka Václava Hlaváčka se sólisty B. Hlaváčkovou, Jiřím Škvárou a V. 
Velkem přivezla program komponovaný ke stoletému výročí republiky. 
Pořad slovem provázela moderátorka K. Hlaváčková. Věříme, že písnič-
ky, které provázely vznik Československa a již 100 jsou s námi, udělaly 
radost všem, stejně jako ty mladší.  Lenka Kudláková
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INFORMACE Z 31. A 32. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC

Mimořádné 31. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 10. července 2018.

Po úvodním slovu starostky 
RNDr. Jany Plamínkové zastu-
pitelé projednali jednotlivé bo-
dy dle schváleného upraveného 
programu jednání:
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Smlouva na zakázku „Nástav-
ba pavilonů ZŠ a  MŠ Slivenec“ 
(zhotovení projektové doku-
mentace) bude uzavřena s akad. 
arch. Václavem Šmolíkem, za 
cenu 587 000,– Kč, na základě 
provedeného výběrového řízení 

ze dne 10. 9. 2018.
Dodavatelem zakázky „Dětské 
hřiště Na louži“ v Holyni se po 
podpisu smlouvy stane spo-
lečnost Zahradní architektura 
Kurz, s.r.o., za cenu 2 119 168,72 
Kč + DPH, na základě provede-
ného výběrového řízení ze dne 
29. 8. 2018.
SMLOUVY
Z důvodu rozšíření předmětu dí-
la, kterým se prodlužuje termín 
dokončení do 20. 12. 2018 a na-
vyšuje se cena díla o 727 540,67 
Kč + DPH, byl schválen podpis 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností STRABAG, a.s. 
na akci „Rekonstrukce polních 
cest v areálu Za Okruhem“.
Zastupitelé schválili uzavření 
nájemní smlouvy na část po-
zemku parc.č. 370/1 v k.ú. Ho-
lyně o  velikosti 530 m2 panu 
Tomáši Sadloňovi k zahrádkář-
ským účelům, za cenu 11,– Kč/
m2/rok.
VĚCNÁ BŘEMENA
Bylo schváleno uzavření smluv 
o zřízení věcného břemene uží-
vání pozemků:
se společností T-mobile Czech 
Republic, a.s. - za účelem zříze-
ní, provozování, údržby a oprav 
nadzemního a podzemního ve-
dení na pozemcích parc.č. 1713, 
1770/53, 1770/54, 1654, 1655/1, 
1930, 1102/1 a 1952, vše v k. ú. 
Slivenec, za cenu 19 040 Kč + 
DPH;
se společností PREdistribuce, 

a.s. - za účelem umístění a pro-
vozování součásti distribuč-
ní soustavy kabelového vedení 
nízkého napětí vč. telekomuni-
kačního zařízení na pozemku 
parc.č. 1167/13, v k. ú. Slivenec, 
za cenu 2 400 Kč + DPH.
SOUTĚŽ – POLYFUNKČNÍ 
DŮM SLIVENEC
Zastupitelstvo MČ Praha – Sli-
venec schválilo:
■ Stavební program užší sou-
těže o  návrh na „Polyfunkční 
dům Slivenec“
■ Návrh soutěžních podmínek 
užší soutěže o návrh na „Poly-
funkční dům Slivenec“, schvá-
lených dne 3.  9.  2018 Českou 
komorou architektů
■ Předpokládané náklady užší 
soutěže o návrh na „Polyfunkč-
ní dům Slivenec“
a vzalo na na vědomí:
■ Protokol z  ustavující schůze 
poroty užší soutěže o návrh na 
„Polyfunkční dům Slivenec“.
SVĚŘENÍ MAJETKU ZŠ
Zastupitelstvo rozhodlo o  bez-
úplatném převodu movité-
ho majetku na ZŠ a  MŠ Pra-
ha-Slivenec, Ke Smíchovu 16 
v  celkové hodnotě 2 258 332 
Kč. Jedná se o  nové vybavení 
školní kuchyně. Seznam ma-
jetku tvoří přílohu usnesení  
č. 434/32/2018.
ODPIS INVENTARIZAČNÍCH 
ROZDÍLŮ
Byl schválen odpis inventari-
začních rozdílů na účtech č. 

311 a  324. Přehled odepisova-
ných částek je přílohou usnese-
ní č. 435/32/2018.
DOTACE
Zastupitelé schválili navýše-
ní rozpočtu v příjmové a výda-
jové části o  následující dota-
ce schválené Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy:
123 100 Kč – účelová neinves-
tiční dotace na posílení mzdo-
vých prostředků ve školách 
a školských zařízeních;
9 000 000 Kč – účelová investič-
ní dotace na akci „Vybudování 
parku Granátová“.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Byly schváleny rozpočtové 
úpravy č. 5/2018.
OBŘADNÍ SÍŇ
Aby mohla být na území MČ 
Praha-Slivenec uzavírána man-
želství (kdekoliv je to vhodné), 
stanovuje zastupitelstvo MČ 
úředně určenou místnost – za-
sedací síň úřadu MČ Praha- Sli-
venec - pro uzavírání manžel-
ství v  nematriční obci, tj. na 
území MČ Praha - Slivenec, kdy 
alespoň jeden ze snoubenců má 
trvalý pobyt na území MČ Pra-
ha-Slivenec, a dobu pro uzaví-
rání manželství na území MČ 
Praha-Slivenec v době od 10:00 
hodin do 14:00 hodin. Určený 
termín je každý 1. pátek v mě-
síci, mimo státní svátky.
 Milena Hollmannová
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Řádné 32. veřejné zsedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, poslední ve volebním období 2014-2018, se konalo 10. září 2018.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Smlouva na dodavatele zakázky 
„Park Granátová MČ Praha - Sli-
venec“ bude na základě výběro-
vého řízení uzavřena se společ-
ností Gardenline s.r.o. za cenu 
díla 18 911465,08 Kč + DPH.
ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelé schválili připomín-
ky MČ Praha-Slivenec k  nové-
mu územnímu plánu hlavního 
města Prahy – tzv. Metropolit-
nímu plánu – dle Přílohy 1, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení 

422/31/2018.
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ 
VÝHLED
Byl schválen návrh střednědo-
bého výhledu kapitálových vý-
dajů MČ Praha – Slivenec na ob-
dobí let 2019 – 2014 dle tabulky, 
která je přílohou usnesení č. 
423/31/2018.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Dále byly schváleny rozpočtové 
úpravy č. 4/2018.
DOTACE
Rozpočet MČ Praha-Slivenec 

bude navýšen v  příjmové a  vý-
dajové části o  dotace schvále-
né Zastupitelstvem hl.m. Prahy, 
a to o:
3 711 200 Kč - jedná se o  po-
skytnutí účelové investiční 
a  neinvestiční dotace - spolu-
podílů z EU v rámci OPP PR na 
akci Odborná jazyková učebna 
ZŠ a MŠ Praha-Slivenec ve výši  
2 155 200 Kč a  na akci Komu-
nitní centrum Na půdě ve výši  
1 553 000 Kč;
378 100 Kč – jedná se o poskyt-

nutí dotace ve výši 100% podílu 
městské části na dani z  příjmu 
právnických osob za rok 2017.
RŮZNÉ
Starostka informovala o  poda-
ných připomínkách Městské 
části Praha – Slivenec k  Ozná-
mení záměru podle přílohy 3 
zákona č. 100/2001 Sb. „Změna 
(rozšíření) dobývacího prostoru 
Zadní Kopanina a  pokračování 
hornické činnosti v  rozšířeném 
dobývacím prostoru“.



Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte, abych Vám předložila poslední stručnou 
porci novinek z naší městské části v tomto volebním 
období.
Co je u nás nového? Asi největší akcí je rekonstrukce 
vodovodů na Habeši. Vše probíhá celkem bez pro-
blémů. Je to pro lidi nepříjemná akce, ale myslím, že 
nám velmi pomůže vzhledem k tomu, že se chystá 
velká rekonstrukce komunikací v této lokalitě. A cel-

kem logicky je nejprve potřebné mít v pořádku sítě, aby se do rekon-
struovaných ulic nemuselo zase zasahovat. Akci provádí PVS, ale naše 
městská část na ní výrazně participuje. Další velkou akcí byla výstav-
ba chodníku od Řepkového pole na Barrandov k podchodu. Vznikl tam 
nejen nový chodník, ale podél toho stávajícího bylo doplněno veřejné 
osvětlení tam, kde chybělo. Cesta na Barrandov tak bude výrazně bez-
pečnější. Možná jste si všimli, že se již staví čtyřmetrová protihluková 
zeď na odbočce z Pražského okruhu do ulice K Barrandovu. Měla by být 
hotová do konce října. To považuji za své velké vítězství, protože zeď 
vymáhám na Ředitelství silnic a dálnic od doby, co byla část okruhu 
u nás dostavěna, tedy od roku 2010. Zpočátku to vypadalo dost bezna-
dějně, ale nakonec se zadařilo. Zároveň začala TSK pracovat na poklád-
ce tichého asfaltu od okruhu po křižovatku s ulicí K Holyni. Zatím mají 
hotovou jednu polovinu a bez křižovatek. Další práce byly před volbami 
pozastaveny, aby si lidé nemohli stěžovat na rozkopanou Prahu, ale po 
volbách se v akci bude pokračovat (není ale bohužel vyloučeno, že část 
se bude dělat až příští rok – harmonogram zatím neznáme). Budeme 
bedlivě vyhodnocovat, zda se hluk opravdu snížil. Připomínám, že jsem 
původně požadovala protihlukovovu zeď, která by byla nepochybně 
účinnější, ale kterou odmítá Institut plánování a rozvoje. Přes léto ta-
ké pilně pracovala porota, která byla ustanovena k soutěži o návrh na 
Polyfunkční dům Slivenec. Porota dala dohromady podmínky soutěže, 
které schválila jako regulérní Česká komora architektů, takže již nic ne-
brání vypsání soutěže. A velmi živo bylo po celé léto ve Sportovním are-
álu Slivenec, který se mění k nepoznání. V současné době tam probíhá 
pokládka dlažby před šatnami fotbalistů.
Stále probíhají práce na vylepšení hřbitova – chceme, aby byl náš hřbi-
tov kompletně bezbariérový. Tedy aby do každé výškové úrovně byl 
přístup pro kočárky, vozíčkáře apod. Z části bývalého zemního kolum-
bária, o které není zájem a kam se ani po 15 letech nepodařilo umístit 
ani jednu urnu, jsme udělali okrasný záhonek. Pracujeme i na vylepšení 
rozptylové loučky. Dále probíhá příprava dalších akcí – rekonstrukce 
hlavních ulic ve Slivenci, tedy Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homol-
ce budou do konce září podány na stavební úřad s žádostí o stavební 
povolení, které by tak do konce roku mohlo být realitou. Příští rok nás 
tedy bude čekat velká stavební akce. Je nejvyšší čas, protože hlavně uli-

ce Ke Smíchovu je už v dost zoufalém stavu. Zároveň se čile připravuje 
rekonstrukce ulic na Habeši. Rekonstrukce můstků v údolí Dalejského 
potoka je po téměř nekonečných peripetiích podána na stavební úřad. 
U těchto akcí patří obrovský díky Ing. Simoně Strauchové, která se na 
nich podílela ne jen z pozice místostarostky městské části, ale také jako 
pracovnice odboru technické vybavenosti přímo na Magistrátě.
Velmi zajímavý průběh mělo pro naši městskou část poslední zasedání 
Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Prošel totiž návrh za zvýšení financí pro 
městské části. Byť zvýšení minimální částky na obyvatele z  3000 Kč 
na 3200 Kč pomůže hlavně velkým městským částem, tak pro nás je 
zajímavé zvýšení maximální částky z 5500 Kč/obyv. na 6000 Kč/obyv. 
My máme v současné době dle propočtových koeficientů více než 6000 
Kč/obyv., tak to pro nás bude znamenat cca 1 800 000 Kč ročně navíc. 
Dalších 200 000 Kč získáme za zvýšený příspěvek na žáka, celkem tedy 
budeme mít o 2 mil. Kč ročně víc. Další věcí, kterou se mi podařilo na 
tomto zasedání prosadit, je dotace 9 mil. Kč na výstavbu parku Graná-
tová. Na park jsme konečně získali všechna potřebná povolení, máme 
vysoutěženou i firmu, takže finance v brzké době velmi smysluplně vy-
užijeme. Mrzí mě jen, že pro přidělení peněz Slivenci nehlasovala velká 
část koaličních partnerů z hnutí ANO, ač šlo o koaliční tisk, se kterým 
by tyto problémy neměly být. Inu, je vidět, že už se blíží volby. Peníze 
pro Slivenec prošly nejtěsnějším možným počtem hlasů díky hlasům 
některých opozičních zastupitelů, za což jsem opravdu moc ráda.
Po prázdninách začaly zase pravidelné společenské akce. Tou první 
bylo vítání prvňáčků v aule základní školy – máme letos otevřené tři 
třídy, v nichž je 74 malých žáčků, což je patrně novodobý rekord. A dru-
hý zářijový víkend se konal velmi úspěšný Hafík s rekordním počtem 
psů a zároveň i tradiční Slivenecký burčák, tentokrát ve znamení sto let 
Československa.
Tímto bych se s Vámi chtěla v tomto volebním období rozloučit a podě-
kovat za Vaši přízeň. Věřím, že jsme ji nezklamali. Zároveň chci opravdu 
moc poděkovat mým kolegům ze stávajícího zastupitelstva, kteří již 
nekandidují a tudíž se s námi loučí. V první řadě jde o 1. místostarostku 
Ing. Simonu Strauchovou, která za 12 let v naší městské části odvedla 
skutečně velký kus práce a jejíž drive, entuziasmus, praktičnost a ori-
entace v problematice nám budou hodně chybět. Nicméně – chápu, že 
každý se nechce službě pro svou obec obětovat po celou aktivní dobu 
svého pracovního života. A že jde o službu těžkou a docela nevděčnou, 
to víme všichni docela dobře. Takže, milá Simono, díky!!! A poděkovat 
chci i dalším dlouholetým členům zastupitelstva – Mgr. Janě Novotné, 
která s námi byla celých 12 let, Michalu Lázničkovi, který byl v zastu-
pitelstvu 8 let, i Magdě Pávové, která strávila v zastupitelstvu naší MČ 
4 roky. Milí kolegové, díky, bylo to s vámi fajn a udělali jsme opravdu 
velký kus práce.
 RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka

Milí Sliveňáci a Holyňáci,
když jsem poprvé před dvanácti lety kandidovala do zastupitelstva, bylo to pod hlavičkou 
sdružení ZMĚNA pro Slivenec a Holyni. Tři volební období utekla jako voda. Myslím, že 
změna se povedla a konečně si můžeme říct, že máme kanalizaci a plyn jako ostatní Pra-
žané a nejen to, bydlíme kousek od centra a přesto stále na vesnici, která nám roste do 
krásy. Své působení na úřadě jsem vždy vnímala jako veřejnou službu a myslím, že je za 
mnou vidět kus práce (např. nové chodníky, osm projektů podpořených z evropských fon-
dů a devátý je zahájený, rozvoj sportovního areálu, tělocvična a spousta dalších menších 
projektů a samozřejmě denní práce na chodu městské části s kolegyněmi z úřadu – když 
jsme začínaly, nebyly ani datové schránky ani Czech point). Spousta dalších projektů je 
ve fázi přípravy nebo před zahájením, vlastně nikdy není hotovo, přesto jsem se rozhodla 
v letošních volbách již nekandidovat a moc držím palce všem, kdo pokračují, bez nich by 
nebylo možné projekty dokončit. 
 Ing. Simona Strauchová, 1. místostarostka
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Volby do zastupitelstva Městské části Praha - Slivenec, zastupitelstva 
hl. m. Prahy a  Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve 
dnech:

pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22.00 hodin
a sobota 6. října 2018 od 08:00 do 14.00 hodin

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR:
pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin

a sobota 13. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb pro volební okrsek č. 48001 i č. 48002 bude 
budova Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 v 1. patře 
objektu v zasedací místnosti.
V  naší městské části se společně s  volbami do zastupitelstev konají 
i volby do Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky jsou od sebe barevně 
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev 
obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Se-
nátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby byl hlasovací lístek šedé barvy 
pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, 
jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby 
do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a  hlasovací lístek za něho vybrat a  vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Každému voliči 
budou 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parla-
mentu ČR dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdr-
žet hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič ne-
odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude 
mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze 
způsobů (pro volby do orgánů obce):

1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v po-
čtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci 
volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stra-
nu a  dále v  rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. 
U volby do Senátu si volič vybere 1 lístek a vloží do obálky. 
 Bohdana Růžičková

PŘIJĎTE VOLIT!!!
Do zastupitelstva Městské části Praha-Slivenec jsou po-
dány dvě kandidátní listiny: 
Č. 1 - Starostové a nezávislí, 
č. 2 – Hnutí ANO.
Volí se 11 zastupitelů.

Do zastupitelstva Hlavního města Prahy je podáno 29 
kandidátních listin. Volí se 65 zastupitelů.

MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec přijme

TAJEMNÍKA (–ICI) ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
na plný pracovní úvazek.

Vzdělání: VŠ nejlépe ekonomického či právního směru. Orientace v problematice 
nutná.

PRACOVNÍKA(-ICI) STAVEBNÍHO ÚSEKU
na plný, event. i na zkrácený pracovní úvazek.

Pracovní náplň: technické a organizační zajištění stavebních akcí MČ,  
vyjadřování ke stavebním projektům a další práce dle stanovené pracovní náplně.
Vzdělání: VŠ, event. SŠ stavebního směru
Bližší informace k oběma pracovním pozicím jsou zveřejněny na www.praha-slive-
nec.cz. Nástup dle dohody.

K 100. výročí založení republiky vysadí na-
še MČ Praha – Slivenec Lípu svobody v no-
vém městském parku v  ulici Granátová ve 
čtvrtek 25. října 2018 v 16 hod.
Samotnou Lípu svobody jsme získali 
v  rámci podpory od Nadace Partnerství, 
v  rámci programu vystoupí žáci naší zá-
kladní školy. Přijďte vzdát hold historii, tě-
šíme se na vaši účast.

Výsadba Lípy svobody

Vítání prvňáčků první školní den
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Propojovací chodník k Barrandovu

Vodovodní řad U Jezírek

Výstavba protihlukové stěny u sjezdu z Pražského okruhu

Již před prázdninami se v ulici Frančíkova zahájila rekonstrukce vodovo-
du. Z důvodu častých poruch se vodovodní řad vyměňuje v polovině své 
životnosti. Po dokončení rekonstrukce by se koncem příštího roku mělo 
začít s vybudováním nových komunikací. Veškeré práce jsou rozděleny na 
dvě části – v letošním roce je to ulice Frančíkova a od jara příštího roku se 
bude kopat postupně ve všech bočních ulicích. Po nich budou následovat 
nové komunikace, na které se začíná vyřizovat stavební povolení.

Během prázdnin probíhaly dokončovací práce na propojovacím chodníku mezi Slivencem a Barrandovem, který byl na začátku září slavnostně otevřen 
paní starostkou Janou Plamínkovou, zástupcem stavitele KVS stavební s.r.o panem Mittelbachem a místostarostkou Simonou Strauchovou. Chodník je 
již od samého začátku občany velmi využíván a je nyní bezpečnou alternativou pěšího spojení s Barrandovem. Do podzimu ještě bude doplněno vodo-
rovné dopravní značení na komunikaci, které přispěje k větší bezpečnosti provozu a také při výjezdu z lokality Řepkového pole.

 

V současné době probíhá výstavba protihlukové stěny (PHS) podél sjez-
du z Pražského okruhu ze směru od Lochkova na ul. K Barrandovu. In-
vestorem výstavby PHS je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Předpokládané 
ukončení stavby by mělo být koncem října letošního roku. Stěna bude 4 
m vysoká a  naváže 
na stávající pro-
tihlukovou stěnu 
na okruhu, která je 
vysoká 2 m. Více in-
formací naleznete 
ve slově starostky. 
 Ing. Simona 
 Strauchová

Po dvou a půl letech se nám konečně podařilo získat stavební po-
volení na park Granátová a  výstavbu haly pro techniku. Během 
prázdnin jsme vysoutěžili dodavatele a  v  září se konečně bude 
moct začít v se stavebními pracemi na komunikacích a veřejném osvětlení. Bude záležet na klimatických podmínkách, kolik práce doda-
vatel stihne v letošním roce a co všechno mu zbude na příští rok. Vzhledem k délce vyřizování stavebního povolení na halu a zaneprázd-
něnosti stavebních firem se nám dodávka haly posune až na příští rok. Do té doby má naše údržba naštěstí k dispozici budovu bývalého 
ovčína.  mus

Park Granátová
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Během léta proběhlo výběrové řízení na zhotovitele hřiště Na Louži v Holyni. Obdrželi jsme tři nabídky, kdy výběrová komise na svém 
zasedání 29. 8. 2018 vyloučila firmu, která dala nabídku sice s nejlepší cenou, ale navržené typy použitých komponentů, zejména herních 
dětských prvků, se lišily kvalitativně a technicky od zadání. Ze zbylých dvou nabídek vybrala komise finančně výhodnější nabídku firmy 
Zahradní architektura Kurz, s.r.o. Tuto volbu zastupitelstvo na svém zasedání dne 10. 9. 2018 schválilo. Hřiště by mělo být hotové do 
prosince letošního roku, ale může nastat varianta, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude pryžový povrch osazen až na 
jaře roku příštího.   Jana Valtrová

Během prázdnin se začalo pracovat na vybudo-
vání volnočasového okruhu Za okruhem. Tato 
lokalita by měla sloužit k  rekreaci a  oddechu. 
Před lety zde městská část nechala vysadit Obec-
ní louku, která byla doplněna herními prvky pro 
děti a  v  letošním roce i  workoutovým hřištěm. 
V rámci pozemkových úprav zde byly vybudová-
ny přístupové komunikace. Ty byly v srpnu nově 
vyasfaltovány, aby bylo možné na nich jezdit i na 
inlinových bruslích a koloběžkách. Dále se bude 
pokračovat úpravou pěšiny, která vede za obecní 
loukou doleva k radotínskému lomu. Komunika-
ce budou ještě doplněny cestou jižně okolo roz-
vodny a dále podél lomu na jíl, tak aby uzavřely 
okruh za obecní loukou. V budoucnu by se měla 
zpřístupnit i obecní cesta podél současné sklád-
ky Svoboda. Celý areál je v myslivecké honitbě 
a tak by tam psi měli chodit na vodítku a neměli 
by zde volně pobíhat. Odměnou pak návštěvní-
kům může být pohled na pasoucí se srnku, pa-
náčkujícího zajíce nebo krásnou volavku.   mus

Hřiště Na louži – Holyně

Volnočasový areál Za Okruhem

Participativní rozpočet 2018 a jeho realizace
Během léta se naplno rozjela realizace projektů, pro které jste hla-
sovali v druhém ročníku participativního rozpočtu.

■ Přechod v ulici K Cikánce – odbor dopravy ÚMČ Praha 5 vy-
dal v průběhu srpna stanovení dopravního značení, jsou objednány 
zpomalovací polštáře a zadána objednávka na dodláždění chodní-
ku. Celkové dokončení projektu je plánováno do 15. října 2018.

■ Stanoviště tříděného odpadu na Náměstí Pod Lípou – je 
objednán přístřešek s  termínem zhotovení do konce září 2018, je 

objednáno vydláždění prostoru a příprava patek pro osazení pří-
střešku, které má být hotové do poloviny září 2018. Kontejner na 
textil jsme již přesunuli na točnu MHD.

■ Exteriérové hodiny – v parčíku Na Křenkově jsou již nainsta-
lované.

■ Rekultivace parčíku Malachitová – byl vypracován projekt 
na změnu parčíku, čekáme na nabídky od zhotovitelů, realizace 
parčíku by měla být hotova do konce listopadu.  valtr
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Pomník v Holyni – náměstí Pod Lípou

Revitalizace dešťové usazovací nádrže Holyně
Dešťová usazovací nádrž Holyně z 80. let minulého století se do-
čkala opravy. Nádrž o  objemu cca 227 m3, která slouží k  zachy-
cování nečistot splavených z  vozovky a  dešťové kanalizace, se 
nachází na křižovatce ulic K Barrandovu a U Náhonu. V průběhu 
července 2018 se do revitalizačních prací pustily Lesy hl. m. Prahy. 
V rámci revitalizace se celá nádrž vyčistí, zbaví nánosů odpadu, 
opraví se odpadní koryto vedoucí z nádrže, opraví se norná stěna 
a plot kolem nádrže. Pro vylepšení celkového vzhledu se vysadí 
20 nových stromů a  popínavé rostliny kolem oplocení. Náklady 
na revitalizaci dešťové usazovací nádrže hradí hlavní město Praha 
z prostředků odboru ochrany prostředí.

V průběhu srpna započala revitalizace okolí pomníku v Holyni na náměstí Pod Lípou.
Úpravy podle návrhu Ing. R. Šimkové provádí firma Zahradní Architektura Kurz, s.r.o., 
veškeré práce by měly být dokončeny koncem září. V rámci úprav bude prostor osazen 
novým mobiliářem, budou vydlážděné nové cestičky a vysazená nová zeleň, vše tak, aby 
pietní místo bylo důstojným připomenutím naší historie.

Od července probíhala oprava asfaltu na komunikaci k Barrandovu od sjez-
du z Pražského okruhu po křižovatku s komunikací K Holyni. Byly postup-
ně opraveny oba jízdní pruhy ve směru k sídlišti Barrandov. Práce budou opět pokračovat v říjnu tohoto roku, o aktuálních etapách vás 
budeme informovat.

K Barrandovu 
– oprava tichého asfaltu

Obchodní centrum Slivenec (Kaufland)
U  plánované výstavby nového obchodního centra Slivenec (Kaufland) 
u křižovatky ulic K Barrandovu a U Náhonu bylo zahájeno zjišťovací říze-
ní podle zákona č. 100/2001 (posuzování vlivů na životní prostředí – EIA). 
Supermarket bude situován mezi tramvajovou tratí a ulicí K Barrandovu.

Během letošního roku prošel Slivenecký sportovní areál rozsáhlou rekonstruk-
cí. Během ní došlo k propojení a sjednocení východní části školního areálu se 
sportovním novými komunikacemi ze zámkové dlažby, kompletní přestavbě te-
nisových kurtů, doplnění sítí a osvětlení u malého fotbalového hřiště s umělým 
povrchem. Byla vybudována tréninková dráha pro běh, osazení nových sloupů 

a sítí za brankami u velkého 
fotbalového hřiště, zabudo-
vání mobiliáře a rekultivace 
zelených ploch. Celý are-
ál byl nově oplocen a  as-
faltový povrch požárního 
koridoru ke školce a  nové 
tělocvičně byl protažen až 
ke školkové zahradě. Na něj 
navazuje přístupový chod-
ník k severnímu vchodu do mateřské školky. Rádi bychom ještě v letošním roce na vol-
ném pozemku severně od tělocvičny zřídili provizorní parkoviště. mus

Rekonstrukce sportovního areálu



inzerce
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Čištění komunikací
V září proběhlo strojové čištění našich místních komunikací, které 
provedla firma FCC ČR, s. r. o. Plánujeme čištění zopakovat na jaře 
2019.

Přesto, že bylo a  je sucho, plevel a  trá-
va roste bez ohledu na tento stav, a tak 
i v letních měsících probíhala standardní 
údržba trávníků – malé a velké seče, úpra-
va přerostlých živých plotů a pletí záhon-
ků. Velkou pozornost jsme věnovali záliv-
ce, nejen nových stromů a  záhonků, ale 
i zálivce stromů a záhonků starší výsadby. 
Snad nám sucho nenadělalo moc škody. 
Během srpna jsme zakoupili ke stromům 
zavlažovací vaky, které by zejména novým 
stromkům měly dodávat vláhu postupně 
a nemělo by docházet k jejich zasychání.
V  ulici U  Sportoviště jsme vyčistili ce-
lou část na rohu s odbočkou ke školce od 
skládky biomateriálu. Místo nám krásně 
prokouklo a tak vás žádáme, již tam bioodpad neodkládejte, 
zakládáte tím černou skládku.
Po celý podzim budou přistavovány kontejnery na bioodpad 
a  na objemný odpad. Využívejte tyto služby, které jsou pro 
vás zdarma. Zároveň je stále k dispozici Kompostárna hl. m. 
Prahy v ulici K Austisu, kde můžete také odkládat bioodpad 
zdarma.

Péče o zeleň

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
■ Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice, tel: 731 142348
provozovatel: Pražské služby, a.s.

■ V sudech 1488, Praha 16 – Radotín, tel: 257 91 17 58
provozovatel: Technické služby Radotín
Otevírací doba:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod. (v zimním čase do 17.00 hod)
So 8.30 - 15.00 hod.
Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující 
druhy odpadů:
■ objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
■ suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
■ dřevěný odpad
■ odpad z údržby zeleně
■ kovový odpad
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
■ nebezpečné složky komunálního odpadu
■ pneumatiky - za poplatek dle velikosti
■ vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, 
počítače, videa…)
Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat nebezpečné složky sta-
vebního odpadu (např. asfaltovou lepenku obsahující dehet - IPA, 
kanadský šindel, azbest – eternit, apod.), ty je třeba likvidovat jako 

Sběrné dvory pro váš odpad

Je ještě několik desítek majitelů, kteří za své čtyřnohé 
miláčky nezaplatili místní poplatek, který je splatný ke 
konci března daného roku. Během září přijdou těmto 
zapomnětlivcům první upomínky.
Zároveň žádáme majitele psů, aby na všech veřejných prostranstvích (cen-
trum obce, parkové plochy, silniční zeleň, komunikace) po svých miláčcích 
uklízeli jejich exkrementy. Máme dostatek košů na tyto odpadky, k dispozici 
jsou papírové nebo PVC sáčky dle typu koše.
Pokud koše někde z vašeho pohledu chybí, můžete poslat podnět na valtro-
va@praha-slivenec.cz.

Poplatky za psy a úklid 
po psích mazlíčcích

,
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Sportovní den ve slivenecké škole 25. 6. 2018

Škola se rozloučila se svými absolventy

Příměstské tábory

Po loňském nadšeném ohlasu ze strany žáků jsme i letos v naší škole uspořádali sportovní den.
Dostávají zde především prostor sportovní organizace a kluby, které na škole organizují pohy-
bové kroužky a mají možnost už v předstihu na konci školního roku vytvořit nábor na školní 
rok nadcházející. Oproti loňskému roku jsme měli výhodnější podmínky, protože nám přibylo 
další vnitřní sportoviště – velká tělocvična, ale zase jsme nemohli využít tenisové kurty, kde 
právě probíhala rekonstrukce.
Počasí si s námi letos trochu zahrávalo, ale nenechali jsme se zastrašit a představení spor-
tů jsme absolvovali podle plánu. Na základě výsledků závěrečné ankety zaznamenal největší 
úspěch florbal vedený lektorem ze Sparty Praha, poté se líbila demonstrace fotbalu – Fotba-
lové školy Jun, bronzovou příčku zaujal opět florbal, tentokrát vedený trenérem z FBK Olymp. 
Nově se žákům představil oddíl HB Basket. Prezentace sportů externími organizacemi jsme 
doplnili aktivitami našich pedagogů – žáci si vyzkoušeli atletiku, volejbal, lezeckou stěnu 
a skok do dálky, stolní tenis, ale i gymnastiku, pole dance, taneční sport, petang, kroket a ša-
chy. Děti byly za celý den unavené, ale spokojené, a určitě si udělaly představu o tom, kterým sportovním aktivitám se v příštím školním roce chtějí 
věnovat. Dovolte mi za vedení školy poděkovat všem trenérům i pedagogům za perfektní zvládnutí náročného dopoledne (každým stanovištěm prošlo 
14 tříd) i klubu AFK Slivenec za možnost využít kromě školního i jejich sportovní zázemí.  Mgr. Vladimíra Šimáčková

Opravdu již popáté se škola rozloučila se svými absolventy tou nejslavnostnější mož-
nou měrou – absolventským plesem. Tentokrát byl 28. 6. , tedy ve čtvrtek. Byl výjimečný 
v tom, že si scénář celého plesu dělali žáci sami. Nejen to, že si sami zorganizovali před-
tančení, se kterým jim pomohli naši 2 pedagogové – v tanečním sportu profesionálové – 
Mgr. V. Šimáčková a Bc. M. Mládek, ale i si sami zajistili občerstvení a hlavně domluvu 
o spolupráci s žáky z osmého ročníku, což není leckdy vůbec jednoduché. A jak se jim 
ples povedl? Skvěle! Byl prodchnutý příjemnou atmosférou a radostí. Však to byla také 
oblíbená třída většiny pedagogického sboru 2. stupně.
A v pátek po rozdání vysvědčení již jen následovalo pasování, které proběhlo již po pat-
nácté! Při této akci před historickou budovou se měli s našimi deváťáky možnost rozloučit 
všichni žáci z celé školy.
Ať se vám v  životě vede, naši žáci, a  vzpomínejte na školu, kde jste vyrostli! 
 Mgr. Ivana Rosová

Letošní rok, jak je již naší tradicí, se 9.–13. 7. a 16.–20. 7. 2018 konaly další ročníky příměstských táborů. Té-
mata našich táborů zněly: Detektivové S.R.O. a Všemi smysly. Oba turnusy provázely Alžběta Daňková a Petra 
Stříbrná a ani v jednom nebylo místo na nudu. První týden se nesl v duchu detektivních úkolů, které děti 
musely ze dne na den řešit a tím se vždy dozvěděly, kam se další den vypravíme. A tak se děti dostaly dle šifer 
na hřiště Gutovka ve Strašnicích, díky další zprávě hledaly Spejbla a Hurvínka v Plzni, v Mníšku pod Brdy pak 
děti objevily ztracené skřítky, když je princezna Anička a místní hraběnka provedly zámkem. Následující den 
se detektivové vypravili za medvědy do Berouna a vyšplhali na Městskou horu a poslední den jsme strávili 
hledáním pokladu mezi zvířátky v Chuchelském háji. Druhý turnus se nesl ve znamení všech našich smyslů. 
Děti tak prolézaly překážky s různými předměty a materiály, hádaly, co to může být podle hmatu. Prošly si 
dráhu se zavázanýma očima, kdy je kamarád navigoval a ony šly jen podle sluchu. Navštívili jsme Techmanii 
v Plzni, kde byly děti doslova nadšené a zkusily si spousty věcí jako nakloněnou rovinu, fyzikální zákony, obří 
jojo a podobně. Po cestách jsme zkoušeli chodit se zavázanýma očima, abychom si uvědomili zrak, a poslední 
den jsme testovali naše chuťové pohárky. Tábory jsme si užili, deštivé počasí se nám po většinu času vyhnulo 
a i ti nejmenší členové výpravy zvládli celý tábor na jedničku.  Petra Stříbrná

Pedagogický sbor slivenecké školy
Ráda bych, jako ředitelka školy, čtenáře Sliveneckého mramoru seznámila s pedagogickým sborem. Dobrý pedagogický sbor, dobrá škola. To je známá 
pravda a té se držíme. Tím, že se škola stále rozrůstá, jsem nucena přijímat stále nové učitele. A vybírám si. Bohužel, hlavně v Praze je zoufalý nedostatek 
učitelů 1. stupně, aprobace Ma/Fy a učitelek MŠ. I naše škola celé prázdniny hledá novou matikářku, neboť výborná paní učitelka odešla. A jak to tak bý-
vá – mimo školství. Hledáme novou. Celý sbor najdete na webových stránkách školy https://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/tridy-a-pedagogove/.
A jaký že je slivenecký pedagogický sbor? Moc fajn, je s nimi legrace a můžete se na něj spolehnout. Jsou akceschopní a odborně zdatní. A protože pracují 
i na svém osobním rozvoji, neváhají i o prázdninách jet třeba na třídenní seminář do Ledče nad Sázavou, aby se zdokonalili v oblasti čtenářské gramot-
nosti. Ta je potřebná i v naukových předmětech. Proto nás na semináři bylo rovnou 15. Další seminář, který již pedagogové absolvovali, se týkal inkluziv-
ního vzdělávání a paní učitelky z MŠ absolvovaly kurz komunikace v obtížných a problémových situacích. Další vzdělávání pedagogů je již naplánováno. 
Vše bude hrazeno z dotací ESF. Mgr. Ivana Rosová



Strana 11 l škola, školní družina, mateřská škola  Slivenecký mramor 5 l 2018

Prší nám štěstí!

Slivenecká škola, evropské projekty a projekty MHMP

Toulky Prahou 2018

Do školky před školkou

Toto známé ujišťování se spíše hodí ke svatebčanům, ale 3. září zaznívalo i v areálu školy. 
Celé prázdniny byly typické svými vysokými teplotami a suchem, jen na zahájení školního 
roku pršelo. Ale zvládli jsme to všichni 
i  s  deštníky. Venku na pódiu ředitelka 
představila shromážděným rodičům 
i  žákům svůj pedagogický sbor. Máme 
zase o 2 třídy více, takže slivenecká škola 
už má 16 tříd a 346 žáků. A to při kapaci-
tě 350 žáků je jen taktak. Bohužel velké 
množství rodičů (hlavně z Barrandova), 
kteří hlásí do naší své děti školy již od 
května a stále, se musí odmítat. Přibírá-
me již spádové děti.  Mgr. Ivana Rosová

Škola se musí rozvíjet, a to nejen materiálově, ale i odborně. A protože vše stojí hodně peněz, realizuje slivenecká škola tři projekty z ESF a dva projekty 
z výzev MHMP. Na výsledek výběrového řízení ohledně čtvrtého projektu z OP PPR teprve čeká. Tady je přehled:
■ OP VVV - tzv. šablony MŠMT - personální podpora (spec. pedagog, školní asistent v MŠ, lektor kroužku robotiky, sdílení zkušeností MŠ, další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků) - doba realizace: 1. 9. 2017–31. 8. 2019 - 24 měsíců
■ OP PPR - výzva č. 20 - projektová žádost podána v březnu 2017 (vybavení škol) – moderní odborná jazyková učebna - doba realizace: 1. 7. 2018–
30. 10. 2018
■ OP PPR - výzva č. 37 - projektová žádost podána v březnu 2018 (vybavení škol) – moderní přírodovědná učebna - dozvíme se výsledek cca v listopa-
du 2018
■ OP PPR - výzva č. 28 - projektová žádost podána v květnu 2018 - Inkluze a multikulturní vzdělávání (komunitní akce, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, stáže pedagogů v zahraniční škole) - doba realizace: 1. 8. 2018–31. 8. 2020 - 25 měsíců
■ Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách – program napříč ročníků o zdravém životním stylu – 1. 1. až 31. 12. 2018
■ Grantový program hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí – „Zelené atrium – zelená učebna“ – 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018
Všechny tyto projekty jsou realizovány pouze z iniciativy pedagogů školy, neboť mají upřímný zájem o její rozvoj. Mgr. Ivana Rosová

V pátek 22. 6. jsme se vypravili na další Toulky Prahou. Nejprve jsme v Malostranské besedě navštívili 
krásnou interaktivní výstavu Leonardium, která byla věnovaná dílu Leonarda da Vinciho. Potom jsme se 
vydali na Karlův most a dále k přístavišti u Křižovnického náměstí.
Zde nás čekala příjemná plavba lodí po Vltavě. Po projížďce se nás ujal jeden z členů Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou, který nás provedl kostelem sv. Františka a křižovnickým klášterem. Měli 
jsme možnost navštívit i běžně nepřístupná místa. Dokonce si ti, kteří hrají na klavír, mohli zkusit zahrát 
na druhé nejstarší varhany v Praze. Po prohlídce kláštera jsme ještě navštívili Muzeum Karlova mostu. 
Z Křižovnického náměstí jsme si pak důkladně prohlédli Staroměstskou mosteckou věž a seznámili se 
s její historií, výzdobou a pověstmi. Petra Siganová, vedoucí vychovatelka

Poslední týden v srpnu byly sice ještě prázdniny, ale naše školka ožila. Všechny nově přijaté 
děti a jejich rodiče jsme pozvali na první společnou návštěvu školky.
Po příchodu už na děti čekaly paní učitelky, které malé Delfínky a Lvíčata zavedly do tříd. 
Lvíčata musela nejdříve splnit dva důležité úkoly a pak se všechny děti rozeběhly mezi hračky. 
Holčičky vařily maminkám dobroty v kuchyňce, prodávaly v obchůdku, kluci prohlíželi nová 
auta a stavebnice. Paní učitelky se ochotně věnovaly dotazům rodičů, které se týkaly zejména 
organizace školního roku a stravování. Rodiče s nadšením uvítali prodloužení doby ranního 
příchodu dětí do školky (do 8:30 h) i přítomnost paní asistentky ve třídě nejmladších dětí.
Všem našim Delfínkům, Lvíčatům, Krokodýlkům i Klokánkům přejeme školní rok plný poho-
dy, radosti, kamarádství a úsměvů.
 Eva Pavlicová, nová vedoucí učitelka a kolektiv pedagogů 
 a zaměstnanců mateřské školy
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Červenec a srpen byl ve znamení letních táborů, sluníčka a dětských úsměvů. 
Celkem 96 dětí s námi absolvovalo 1 pobytový tábor u Jindřichova Hradce, 2 
příměstské tábory ve Slivenci a 1 pobytový tábor v Jesenici u Rakovníka. Děti 
i vedoucí si společné aktivity náramně užili a  těšíme se na rok znovu. Ráda 
bych touto cestou poděkovala řádu Křižovníků za poskytnutí prostor pro pří-
městský tábor a kuchařům z Jídelny za skvělé jídlo.
Co připravujeme na školní rok 2018/2019: Od října se každý čtvrtek budeme scházet na zdravotnickém kroužku a nově otvíráme turistický 
kroužek Rok dobrodružství, který bude v úterý. Přihlášky na oba kroužky naleznete na stránkách www.cckpraha1.cz  Jarka Marková

Léto s dětmi 
a Českým červeným křížem

Druhý zářijový víkend připravil Modelářský kroužek modulové že-
leznice Slivenec svou tradiční, tentokrát jubilejní desátou hlavní 
výstavu. Ta letošní se již potřetí konala v prostorách Křižovnické-
ho dvora. Na návštěvníky zde čekalo celkem 120 modulů o celko-
vé délce kolejiště 91 metrů, v modelářských velikostech H0 a H0e. 
Bohužel některé pěkné panely nemohl kroužek vystavit. Bránila 
mu v tom podmínka pořadatelů výstavy v Drážďanech, kde by měli 
naši modeláři opět vystavovat příští rok v únoru. Po této výstavě 
však budou moci již všechny své moduly opět ukázat v plné kráse. 
Mimo vystavované moduly byla pro návštěvníky opět připravena 
modelářská a  výtvarná dílnička, nádražní kavárna, postřehový 
kvíz, dřevěné kolejiště pro děti, promítání filmů s vlakovou tema-
tikou, přímý přenos z jedoucího vlaku na vystaveném kolejišti, či 
společné malování vlaku. Běžně se stávalo, že návštěvníci, kteří 
přišli jen nakouknout, se nakonec z  výstavy nemohli odtrhnout 
nebo se opakovaně vraceli. To ti, kteří chodí na sliveneckou výsta-
vu pravidelně, šli již na jistotu a doufáme, že se jim i tentokrát na 
výstavě líbilo. V současné době si kroužek připravuje nové prosto-
ry, které mu pro jeho činnost laskavě poskytl Rytířský řád Křižov-
níků s červenou hvězdou, za což mu velmi děkujeme. Od září se 
také kroužek ve Sliven-
ci rozrostl o  další sku-
pinu. Spolu s modeláři, 
kteří pod kroužkem 
pracují v DDM Praha 5, 
má tak MKMŽ Slivenec 
již tři pracovní skupiny. 
Ani to však nepokrylo 
poptávku po přijetí do 
kroužku.

10. Slivenecké vláčkohraní



Hafík 2018
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Letošní Hafík se opět konal v  zářijovém 
termínu, který se osvědčil již minulý rok. 
Účast byla ještě hojnější než loni, dosta-
vilo se 28 pejsků s  doprovodem. Přišli se 
podívat i  lidé bez psů, většinou s  dětmi, 
a myslím, že s námi pejskaři strávili pěkné 
odpoledne.
Opět jsme se sešli na školní zahradě, kte-
rou také poznamenalo letošní velmi suché 
léto. Letos byla přehlídka účastníků oprav-
du pestrá, přišly hafíkovské stálice a přiby-
lo mnoho nových tváří a čumáků.
Soutěžilo se v  tradičních hafíkových dis-
ciplínách: překážky, poslušnost a  zábava. 
Navíc byla připravena tzv. ulička pravdy, 
kterou musel pejsek proběhnout v co nej-
rychlejším čase a nevšímat si nastražených 

hraček a pamlsků. Tato disciplína byla vel-
mi divácky oceněna.
Díky Míše Sochové bylo odpoledne oboha-
ceno o další soutěže, např. chytání piškotů 
a lovení míčku z bazénu. Letos se opravdu 
soutěžilo jako o život. Míša sama k těmto 
soutěžím vymyslela a vyrobila ceny. Tímto 
bych jí chtěla moc poděkovat za význam-
nou pomoc při organizaci.
Kromě tradičních kategorií, které jsou: 
„velký pes“ (od 45 cm), „malý pes“ a „dítě 
a  pes“ se vyhlašoval ještě „největší sym-
paťák“, o  kterém hlasovali všichni lidští 
účastníci, a nejmladší a nejstarší pes sou-
těže. Ceny byly jako vždy velmi hodnotné 
a jistě i chutné.
Již tradičně bych chtěla poděkovat za po-

skytnutí úžasného 
zázemí a  prostoru 
vedení ZŠ Praha-
-Slivenec, jakož i  za 
vydatnou pomoc při 
organizaci a  občer-
stvení. Děkuji též 
pracovníkům úřadu, 
zejména paní Valtrové a jejímu synovi On-
drovi, všem dobrovolníkům z  řad učitelů 
a z mé rodiny.
Za odborný dohled děkuji opět MVDr. Vá-
chovi.
Těším se na viděnou na Hafíkovi 2019!
 Martina Havlíková,
 organizátorka soutěže
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POČÁTKY EVROPSKÉ KULTURY S PŘESAHY  
A V SOUVISLOSTECH PRO VEŘEJNOST

(populárně odborné přednášky s PhDr. Zdeňkou Novákovou)

Probereme kapitoly z řecké mytologie - trojský okruh pověstí a jejich zaznamenání bás-
níkem Homérem, systém řeckých a římských bohů, pověsti staré Kréty, thébský okruh 

pověstí v dramatech Aischyla a Sofokla, báje o založení Říma, římské reálie (organizace 
říše, bydlení, odívání apod.) a podíváme se do římských měst – Pompejí, Ostie a Kartága.

Deset přednášek – vždy ve středu od 17.00 - 19.00 (první lekce 26. 9. 2018). Cena před-
nášek: senioři: 200,– - Kč; ostatní: 400,– - Kč; jednotlivá přednáška – jednorázová vstu-
penka 60,– Kč (úhrada platby 26. 9. na místě, jednotlivý vstup vždy před přednáškou).

Místo konání: Komunitní centrum „Na Půdě“ (Úřad Městské části Praha-Slivenec)

inzerce

6. 10. – 28.10.
Kaple sv. Jana Křtitele Holyně
Otevřeno o víkendech a svátcích 15.00–17.00
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První schůzku seniorů po prázdninách jsme mohli uspořádat v novém pro-
středí – v místnosti vybudované v půdním prostoru budovy ÚMČ. Setkání 
jsme oslavili dobrou kávou, výborným domácím pečivem, hudbou pana 
Švestky. Zařízení místnosti je praktické: velká televize, tři počítače, několik 
velkých stolů, 40 skladných židlí, myčka, skříně na nádobí, úložné prostory – 
vše čisté a krásné. Za nový Klub seniorů děkujeme všem pracovníkům ÚMČ 
Praha – Slivenec, zejména Ing. Simoně Strauchové a Mgr. Lence Kudláko-
vé; vážíme si jejich vstřícnosti. Klub seniorů bude „Na Půdě“ pořádat nové 
i „oprášené“ akce: výuka angličtiny pro seniory, kurz trénování paměti, po-
pulárně odborné přednášky, besedy s cestovateli a spisovateli a jiné. Těšíme 
se na společné akce.  Irena Krejčová, Klub seniorů

Klub seniorů Slivence a Holyně „Na Půdě“

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci září a říjnu
oslavili nebo oslaví

významné životní jubileum.

ZÁŘÍ
paní Irena Černá

pan Karel Morstein
paní Jitka Kunovská

pan Josef Rech
paní Blažena Trávníčková

paní Věroslava Šímová
paní Jitka Zýchová

pan Milan Podlešák

ŘÍJEN
paní Marie Šimáčková
paní Olga Halamová

paní Marcela Hrádková
paní Marie Bártová

pan Milan Arnot
pan Stanislav Kyncl
pan Oldřich Vršecký
paní Jana Šinaglová
paní Věra Moťková
paní Libuše Tomšů

Hodně štěstí, pohody a hlavně 
zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad MČ 
Praha-Slivenec.

Klub seniorů z Holyně a Slivence Vás zve na nově pořádané aktivity
Budou se konat v novém komunitním centru „Na Půdě“ (Úřad Městské části Prahy – 

Slivenec. Do Klubu je možno vyjet výtahem).

KURZ – ZÁKLADY ANGLIČTINY PRO SENIORY
Základy angličtiny, jednoduchá konverzace, osvěžení školních znalostí.

Vždy ve středu od 10.00 hod. První lekce 19. září 2018
Lektor: Martina Havlíková, cena: 20,– Kč à lekce.

Prvních deset lekcí zaplaťte před první hodinou lektorce paní Havlíkové

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – PRO SENIORY
Na podzim letošního roku pořádáme pro seniory ze Slivence a Holyně Kurz tréno-

vání paměti – v pořadí již jedenáctý. Náplň kurzu znáte, často se v Mramoru zmiňu-
je o tom, jaké nároky na účastníky má naše lektorka Ivanka Otřísalová.
Naplánováno je 10 hodinových lekcí à 20,– Kč/hod. – celkem 200,– - Kč.

Vždy ve středu od 16.00 do 17.00 hod. První lekce 3. 10. 2018.

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM – PRO SENIORY
Vždy v pondělí 9.00 – 11.00 hod.

ZDARMA. Záleží na počtu zájemců, kdy začneme.
 

Zájemci na všechny kurzy Klubu seniorů se mohou přihlásit v knihovně ve Slivenci:
knihovna@praha-slivenec.cz, tel.: 251811297 (jen v době půjčovní)

(Úřad Městské části Praha-Slivenec, vstup ze dvora)
Vítáme každého nového zájemce.

6. 10. – 28.10.
Kaple sv. Jana Křtitele Holyně
Otevřeno o víkendech a svátcích 15.00–17.00
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Ještě do 30. 9. 2018 bude v holyňské kapli možné navštívit výstavu jednoho z předních současných 
umělců, sochaře, bývalého člena skupiny Tvrdohlaví - Čestmíra Sušky, nazvanou Bodláček. Tento autor 
žije a tvoří v nedalekých Řeporyjích, kde v r. 2000 v bývalé skladové hale založil studio Bubec, v němž 
kromě vlastních realizací mohou návštěvníci na pravidelných uměleckých festivalech Art Safary spat-
řit i díla dalších, nejenom českých, výtvarníků. V Holyni jsou vystavené kovové objekty a práce na papí-
ře z posledních let, kdy autor pracuje s ocelovými nádržemi, kontejnery a expanzními nádobami všeho 
druhu. „Kovové období“ Čestmíra Sušky začalo při rezidenčním pobytu v USA v roce 2005, kde také ab-
solvoval kurz svařování. Prořezáváné cisterny a jiné ocelové objekty mohli zájemci o umění shlédnout 
také například na výstavách v karlínské Thámově hale, v centru současného umění DOX v Praze, v Do-

mě umění v  Ostravě či při ne-
dávné výstavě v Plzni. Komorní, 
sakrální prostor v Holyni nabízí 
možnost nahlédnout na tato 
díla trochu jinou optikou než 
výše zmiňované výstavy, proto 
neváhejte a přijďte se podívat, budete vítáni! Kaple je otevřená každý 
víkend a svátek od 15:00 do 17:00.  Adéla Rozehnalová

Čestmír Suška s Lenkou Kudlákovou
a kurátorkou Adélou Rozehnalovou

Letošní farní pouť jsme posunuli až na začátek července - na svá-
tek svatých Cyrila a Metoděje. Naším cílem tedy nemohlo být nic 
jiného než Národní pouť na Velehradě. Sraz byl sice na Hlavním 
nádraží již ve 4.30, ale to nás neodradilo. Již cestou ve vlaku jsme 
si užívali velmi příjemnou a  radostnou atmosféru. Z  nádraží ve 
Starém Městě (u  Uherského Hradiště) jsme se pak vydali Cyri-
lometodějskou stezkou po Křížové cestě na Velehrad. Cestou se 
k nám při modlitbě růžence připojilo i několik dalších poutníků. 
Na Velehrad jsme dorazili právě včas před poutní mší svatou. Po 
mši jsme si krátce odpočinuli a  posilnili se z  našich bohatých 
zásob. Bratr Tomáš nás přitom seznámil s  historií tohoto místa 
a následně provedl i bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Cyrila a Metoděje. Potom nás již čekala cesta autobusem a vlakem 
zpět do Prahy. V podvečer jsme se sice unavení, ale velmi spoko-
jení, vrátili šťastně domů.
V  úterý 21.  srpna jsme uskutečnili pro obyvatele domu seniorů 
SeneCura další prohlídku našeho kostela s povídáním o historii.
Koncem prázdnin jsme měli možnost slavit v křižovnickém koste-
le sv. Františka u Karlova mostu jáhenské svěcení bratra Martina 
a kněžská svěcení bratrů Václava a Lea.
V současné době nás čeká další úklid kostelní zahrady a prostor 
okolo fary. V sobotu 29. září se chystáme na pouť na Budeč. Také 
se těšíme na další z řady exkurzí, které pro nás připravuje bratr 
Tomáš. Ta nejbližší, která bude zaměřena hlavně na slivenecký 
mramor, nás čeká v  sobotu 6.  října v  katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském hradě.  -PeS-

Výstava Čestmíra Sušky v holyňské kapli
www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

inzerce

Střípky z farnosti



Čestmír Suška s Lenkou Kudlákovou
a kurátorkou Adélou Rozehnalovou

AFK Slivenec: sezóna 2018/2019 byla zahájena
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Nejen nový školní rok začíná v  září. Po letní přestávce startují 
i veškeré fotbalové soutěže, všech věkových kategorií. V barvách 
a dresech AFK Slivenec vstoupili do soutěží hráči přípravky, žáků, 
dorostu i mužů. Jak se na sezónu klub i hráči připravovali a jak se 
nám daří na jejím začátku, se teď pojďme podívat.
Během léta prošel areál další rekonstrukcí a zvelebením. Finišu-
jí práce na nových tenisových kurtech, mezi travnatým hřištěm 
a budovou šaten je pokládána zámková dlažba a také šatny mají 
nový vzhled. Vše za významné podpory naší městské části v čele 
s paní starostkou Janou Plamínkovou. Za podporu sportu srdečně 
děkujeme. Věříme, že se všem bude zase o něco více líbit strávený 
čas ve sportovním areálu a zveme vás k jeho návštěvě.

A-tým mužů
A-mužstvo se začalo na novou sezonu chystat pod vedením no-
vého trenéra Aleše Majera, který nahradil Dominika Rodingera. 
Změna na trenérském postu ovlivnila i složení týmu, někteří hrá-
či v A-týmu skončili a bylo je třeba nahradit. V průběhu srpna se 
tým postupně znovu skládal, až do finální podoby, se kterou je 
trenér spokojený. Od září je tým kompletní a těšíme se, že svou 
kvalitu potvrdí i výsledkově.
Krom utkání 1.A  třídy hraje A-tým i pražský pohár, tedy jakou-
si kvalifikaci MOL Cupu. V prvním kole náš tým čekal přijatelný 
soupeř z nedalekých Řeporyj. Roli favorita se nám podařilo po-
tvrdit a po jasném průběhu utkání a vítězství 5:2 jsme postoupili 
do druhého kola, kde narazíme na mnohem silnějšího soupeře SK 
Uhelné sklady, tedy tým ze špice pražského přeboru. Na výzvu se 
těšíme a zveme všechny příznivce sportu na domácí mistrovská 
i pohárová utkání.

Také B-tým zahájil sezónu, výsledky zde nejsou důležité, mno-
hem podstatnější je, že většina týmu je tvořena vlastními hráči, 
kteří dříve hráli za naše mládežnické týmy. I  v  této sezóně tak 
budeme mít dva týmy mužské kategorie, což rozhodně není sa-
mozřejmost, ale spíše stále více a více vzácnější stav. Přechod do-
rostenců mezi muže je tím výrazně snazší, což je hlavním cílem 
B-týmu.

Mladší dorost
Mladší dorostenci na úvod soutěže smolně prohráli 1:2 a  ani 
vstup do druhého utkání nebyl ideální, když o poločasu prohrá-
vali na hřišti Suchdolu 2:0. V druhém poločasu však dorostenci 
předvedli zlepšený výkon a utkání v samém závěru otočili ve svůj 

prospěch. Vítězství 4:2 se počítá a  způsob, jak k  němu tým do-
kráčel, jen dokazuje, že bojovat je vždy třeba do samého konce 
utkání. Klukům přejeme, ať se jim daří i nadále.

Mladší žáci
Hráči starší přípravky kralovali v minulé sezóně své soutěži, kterou 
s  velkým náskokem vyhráli. Pokračovat i  v  dalším roce na stejné 
úrovni by hráče nikam neposunulo, proto se trenéři rozhodli svůj 
tým přihlásit do starší kategorie, tedy mladších žáků, i  když na-
prostá většina týmu stále věkem patří do přípravky. Pro náš velmi 
nadaný tým půjde o velkou výzvu, obstát i proti starším a silnějším 
soupeřům. Přípravu na sezónu nikdo nepodcenil a tým absolvoval 
i týdenní soustředění v okolí Kašperských hor a několik turnajů. Na-
posledy kluci z ročníku 2008 a ml. ovládli, na začátku září, turnaj 
v Ruzyni. Mistrovská utkání jsou od 8. 9., přijďte se podívat.

Mladší přípravka
Děti z ročníků 2011 + 2012 a někteří i z ročníku 2013 se po 2 le-
tech příprav dočkaly a vstupují do své první opravdové mistrovské 
sezóny. V minulosti šlo jen o přátelská utkání a turnaje. Od září je 
čekají i mistrovská utkání v kategorii mladší přípravky. Z dětí se 
stává opravdový tým, který jistě zažije mnoho radosti, úspěchů 
a užijí si pořádnou zábavu na hřišti i mimo něj. Nutno však pozna-
menat, že nyní mají děti, respektive jejich rodiče, i větší odpověd-
nost – za poctivou docházku na tréninky a utkání, která se hrají 
i o víkendech. Domáci zápasy se hrají v pátek od 17 hod v areálu 
TJ AFK SLIVENEC na umělé trávě (případně na velkém travnatém 
hřišti). Rozpis mistrovských zápasů na: http://www.afkslivenec.
cz/cz/tymy/mladsi-pripravka/los-a-vysledky.html.
Kromě mladší přípravky budou i nadále organizovány tréninky pro 
před-přípravku, tedy pro ročníky 2013 a mladší. Nábor do všech 
týmů probíhá celé září. Přijďte si trénink vyzkoušet.
Více informací o  klubu i  náborech, naleznete na internetových 
stránkách: www.afkslivenec.cz
Poděkování: Spolek děkuje panu Martinovi Starcovi za věcný 
dar v podobě digitální časomíry, kterou nainstaloval správce 
areálu pan Karel Mašek. Děkujeme.
Rozpis mistrovských utkání: A-tým mužů: http://www.afkslive-
nec.cz/cz/tymy/muzi-tym-a.html
B-tým mužů : http://www.afkslivenec.cz/cz/tymy/muzi-tym-b.html
ml.dorost: http://www.afkslivenec.cz/cz/tymy/mladsi-dorost.
html
ml.žáci: http://www.afkslivenec.cz/cz/tymy/mladsi-zaci/los-a-
-vysledky.html
ml.přípravka: http://www.afkslivenec.cz/cz/tymy/mladsi-pri-
pravka.html

www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

Střípky z farnosti
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Bude to zase Pecka!
Se začátkem školy vstupujeme i do dalšího roku „peckové“ činnosti. 
Před prázdninami jsme se s  vámi rozloučili námořnickým dětským 
dnem, který jsme si díky hojné účasti, šikovným námořníkům a rybní-
ku bez vln a mužů před palubu náramně užili. Takže jsme připraveni 
se s vámi vydat na další plavbu. Pokračujeme v tradičním programu: 
nabízíme cvičení pro kojence a batolátka Pecičky, které není jen „spor-
tovní“ náplní pro nejmenší, ale také příležitostí pro setkávání a přá-
telení maminek; rodiče či prarodiče s dětmi se mohou scházet také 
v herně, která je otevřená každé středeční dopoledne.
Různým věkovým kategoriím jsou věnovány Montessori kurzy, které 
vedou děti k poznávání světa všemi smysly. Montessori herna je boha-
tě vybavena pomůckami a hračkami, jaké se doma jen tak nenajdou.
To samé platí pro keramickou pec, která je v neustálém obležení malých 

i větších umělců, kteří do ní na kroužku „Hliněná pecka“ sází jeden výro-
bek za druhým. Krásné výrobky vznikají také na keramických dílnách pro 
seniory, které rodinné centrum pořádá několikrát do roka a tematicky se 
vztahuje k různým svátkům a ročním obdobím.
Výtvarnému tvoření zůstáváme věrni i na různých obecních akcích, tak-
že se s námi opět setkáte třeba na vánočním jarmarku, kde i v třeskutém 
mrazu, vichru a sněhu bojujeme s lepidly, čtvrtkami a barvičkami.
A protože umění nejsou jen výtvarná, budeme i nadále zvát loutkové 
divadlo principálky Moniky Pospíšilové, které v dopoledních hodinách 
přiváží poutavá představení pro nejmenší diváky. Těšíme se na vás 
a samozřejmě rádi přivítáme slivenecké a holyňské nadšence, kteří by 
se chtěli do činnosti Rodinného centra Pecka zapojit. 
 Za RC Pecka Dora Poláková

Veřejná knihovna Slivenec vás zve

NA CESTOVATELSKOU BESEDU S CESTOVATELEM PETREM 

ŠTĚTINOU

(cestovní kancelář GOOD PLACES)

KOLUMBIE
V ÚTERÝ 30. 10. 2018 

V 18.00 HOD.

Kde: Praha-Slivenec – Úřad 
městské části, K Lochkovu 

6, zasedací místnost

KREJČOVSTVÍ – OPRAVY ODĚVŮ
Pavlína Králová

Dreyerova 597, (sídliště Barrandov)

t. č. 603 978 687

in
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Knoflík opět letos vyrazil na společné soustředění ve východních Čechách. Tématem byly ztráty a nálezy. Ztratili jsme hlavu, nohy, cit pro 
estetiku, klouby, střechu nad hlavou, strach, kamarády, disciplínu… Ale nálezů bylo mnohem více. Od pocitu svobody, spousty smíchu, no-
vých zážitků k improvizaci na nakonečné téma. Vzniklo i pár drobných představení pro pobavení přilehlého okolí. Plánujeme, že všechny 
nové poznatky zužitkujeme v novém představení, které se bude zabývat moderní dobou se všemi klady i zápory.  Veronika Borovková

Jak dlouho funguje naše Kni-
hoBudka? Nejsem si jistá. Snad 
tři, možná už čtyři roky? Ať je 
to jakkoliv dlouho, myslím, že 
funguje dobře. Funguje jakýmsi 
samoočistným způsobem. Lidé 
do ní knihy vkládají, někdy i větší 
množství knih. Někdy se zdá, že 
bude KnihoBudka přeplněná, ale 
není tomu tak. Po čase zase kni-
hy zmizí a budka je vyprázdněná. 
Věřím pevně, že knihy nekončí 
ve sběru papíru (?) A jaké že tam 
jsou knihy? Už vícekrát jsem by-
la překvapená, že jde i  o  dobré, 
kvalitní knihy. Prostě někdo je 
přečetl a nemá doma dost místa 
na skladování. Nedávno jsem se 
vylekala, protože se tam objevila 
celá bedna se starými DVD kaze-
tami. Ale za několik dní byla tato 
bedýnka prázdná. Uf, oddechla 
jsem si. Pevně věřím, že lidé od-
hadnou, co do budky patří a  co 
tam mohou odložit. Nepřála bych 
si, aby si budku někdo pletl se 
sběrným dvorem. Takže, jen tak 
dál. Připomínám a  rekapituluji, 
že do KnihoBudky můžeme kni-
hy odnést, vzít si, půjčit a vrátit, 
nevrátit a ponechat si.
 Jiřina Haningerová, 
 Knihovna Slivenec

Slivenecká 
KnihoBudka

Letní soustředění divadla Knoflík
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ZÁŘÍ
1. 9.–30. 9. Výstava v Galerii Kaple Holyně (Čestmír Suška: Bodláček)
  17. 9. Zahájení kurzů Sliveneckého klubu Švestka
 20. 9. Zájezd seniorů (Libochovice, Žatec, Slaný)
  25. 9. 19:00 Divadlo Gaudium „Café Robinson“ (v zasedací 
 místnosti ÚMČ)
  22. 9. 9:00 Cyklozvonění
  22. 9. 14:00–18:00  Den zdraví
  26. 9.  10:00–16:00 Otevření Seniorcentra Slivenec
 
ŘÍJEN
 1. 10. 16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
  2. 10. 18:00 Divadlo Kostým: Hašler! Hašler! (v zasedací míst-  
 nosti ÚMČ)
5. – 6. 10. VOLBY
  8. 10. 10:00 Divadlo v Klubu Švestka (Perníková chaloupka 
 pro nejmenší)
20. 10. Retro hudební večer (sál restaurace U Bůčka)
30. 10.  18:00 Cestopisná beseda Kolumbie (Petr Štětina 
 v zasedací místnosti)

LISTOPAD
 5. 11.  Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
13. 11.  18:00 Cestopisná beseda Vietnam (Magdaléna Radostová  
 v zasedací místnosti ÚMČ)

KALENDÁŘ SLIVENCE
ZÁŘÍ – LISTOPAD

DEN ZDRAVÍ VE 
SLIVENCI

22. ZÁŘÍ 2018, 14:00 – 18:00

Den zdraví ve Slivenci se blíží, v budo-
vě úřadu (K Lochkovu 6) pro vás máme 

připravené měření tlaku, tepu, tělesných 
hodnot, kontrolu mateřských znamének, 

měření cukru, cholesterolu, měření kyslíku 
v krvi, žilní vyšetření, nácvik první pomoci. 
Zároveň každý návštěvník dostane balíček 

zdravých sladkostí.
Akce je finančně podpořena z rozpočtu 

MHMP a koná se pod záštitou radního pro 
oblast zdravotnictví.

Přijďte udělat něco pro své zdraví!!! Těší-
me se na Vás!


