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Jak nesněžilo, ale přesto krásně bylo… 

pokračování na str. 11

Je 2. prosince, první adventní neděle: nesněží, dokonce prší.
Před školou se i tak scházejí lidé. Zmrzlým občanům hraje kapela Šarm, zřejmě ještě zmrzlejší, ale kde berou tolik energie? Stromy ve Slivenci
i v Holyni, které poskytla paní Havránková, se rozsvítily. Krásně ozářily slivenecký betlém, jehož tvůrci přijeli před lety až ze slovenského Vlkolínce. A co teprve po požehnání křižovníky. Zahříváme se u občerstvení pana Rangla a pak je nám kupodivu ještě tepleji u vánočního příběhu
našich dětí s paní ředitelkou a s paní učitelkou Chlumskou. Takže mnohým nechybí odvaha pokračovat do kostelíka v Holyni, který v galerii
proměnily výtvory dětí ze sliveneckých výtvarných a keramických kroužků. V každém se jasní – ne venku je temno – při dalším adventním
představení Meluzíny a Karkulky a čaje a cukroví RC Pecka i při poslechu švestkového vokálního souboru.

Kapela Šarm

Strom s betlémem
Vánoční strom ve Slivenci

Svěcení stromu

Vánoční program v kapli

Vánoční strom v Holyni
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INFORMACE Z 2. A 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
Mimořádné 2. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 19. 11. 2018.
PŮJČKA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Základní a mateřské škole Praha-Slivenec bude poskytnuta půjčka
ve výši 1,185 mil. Kč na financování
projektu Odborná jazyková učebna.
Škola půjčku vrátí, až získá peníze
z OPPPR.
SMLOUVY
Smlouva na zakázku „Rekonstrukce
přístupové cesty v areálu Za Okruhem“ bude podepsána s firmou
STRABAG, a. s. za cenu 3,553.194,44
Kč + DPH, která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení.
Zastupitelstvo dále schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Park Granátová MČ Praha-Slivenec“ se společností Gardenline, s. r. o. z důvodu rozšíření předmětu díla o automatický závlahový
systém, kterým se navyšuje cena
díla o 590.204,– Kč + DPH.
VÝKUP POZEMKU
Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o vyřešení duplicitního
vlastnictví a odkup pozemků parc.
č. 1391/2, 1390/2,1390/6 a 1389/2,
o celkové výměře 152 m2, za cenu
242 490,– Kč. Jedná se o pozemky
pod plánovanou retenční nádrží
v ulici K Homolce, které je nutné
vykoupit kvůli rekonstrukci hlavních komunikací.
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ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Byly schváleny rozpočtové úpravy
č. 7/2018.

Řádné 3. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
se konalo 17. 12. 2018.
ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
A KOMISÍ
Milena Hollmannová – finanční
výbor - hlavním bodem jednání dne
10. 12. 2018 byla příprava kontroly
ve škole, která se uskutečnila 13. 12.
a plán FV na r. 2019. Ředitelka
ZŠ požádala o navýšení rozpočtu
r. 2018 na energie o cca 193 tis. Kč.
Dle vyjádření starostky MČ bude řešeno rozpočtovými úpravami.
Martin Javůrek za dopravní komisi – komise se sešla 10. 12. 2018
a řešila následující body:
Areál Enprag – stanovisko pro
firmu Enprag pro zajíždění vozů
nad 12 t (zásobování) – v loňském
a letošním roce je zásobování firmy kamiony povoleno Magistrátem
do 31. 12. 2018 - vjezd z okruhu do
ulice K Barrandovu. Další období je
nutno řešit s vyjádřením MČ.
Ulice Na Čisté x Frančíkova – četné náměty veřejnosti na zklidnění dopravy.
Ulice V Lipkách – požadavek občana osadit značku nebo vodorovné
značení Pozor děti – vozy prý jezdí
rychle a je to nebezpečné.
Opatření v ulici Nefritová – ve
směru dolů k ulici Granátová vpravo parkující vozidla brání plynulému odbočení z ul. Ke Smíchovu
a často nerespektují vyhláškou stanovenou vzdálenost neparkovaní
od křižovatky.
ROZPOČET NA ROK 2019
Zastupitelé schválili rozpočet MČ
Praha-Slivenec na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2024.
SMLOUVY
Z důvodu klimatických podmínek bude „Dětské hřiště Na Louži“
v Holyni dokončeno až v r. 2019.
S dodavatelem zakázky Zahradní
architektura Kurz, s. r. o. bude podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě na
prodloužení termínu do 30. 4. 2019.
PRONÁJEM KVĚTINÁŘSTVÍ
Provoz květinářství Ke Smíchovu
213 bude od ledna obnoven. Objekt
bude pronajat paní Lucii Javůrkové
za cenu 1300,– Kč/měsíc.
GRANTY 2019 – REVOKACE
USNESENÍ

Z důvodu velkého počtu žádostí
o granty na rok 2019 zastupitelé
rozhodli o navýšení částky pro I.
kolo na 300 tis. Kč. Přehled přidělených grantů – viz str. 10.
ODMĚNY ČLENŮ VÝBORŮ
Zastupitelstvo rozhodlo o udělení finanční odměny 4.000,– Kč
Ing. Ivaně Šaradinové a Ing. Jiřině
Cicvárkové za kvalitní práci ve Finančním výboru zastupitelstva MČ
Praha-Slivenec v minulém volebním období.
FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR – REVOKACE USNESENÍ
Do funkce tajemnice byla u obou
výborů schválena paní Věra Blažková.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
2018 A 2019
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o realizaci projektu „Participativní rozpočet 2018“ a schválili
vyhlášení projektu „Participativní
rozpočet 2019“.
MÍSTNÍ POPLATEK ZE
VSTUPNÉHO
Zastupitelé schválili návrh na novelu přílohy obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku ze vstupného,
a to aby byl poplatek u kulturních
akcí spojených s restauračním pro-

vozem snížen z 20% na 5% a aby se
poplatek ze vstupného nevybíral
u akcí pořádaných školským zařízením a neziskovými organizacemi.
SOCIÁLNÍ DARY
Sociální komise předložila návrh
na poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy v celkové
výši 7000,– Kč, návrh byl schválen.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Byly schváleny rozpočtové úpravy č. 8/2018. Z finanční rezervy na
park ve výši 1 358 000,– Kč byla
částka 1 030 000,– Kč převedena na
dofinancování investiční akce „Dětské hřiště Na Louži“ a 328 000,– Kč
bylo použito k navýšení položek
rozpočtu na zeleň (147 tis.), úřad
(102 tis. Kč), knihovnu (46 tis. Kč),
kulturu (30 tis. Kč) a drobné opravy
komunikací (3 tis. Kč).
RŮZNÉ
Zastuitelé schválili:
nové znění Knihovního řádu Veřejné knihovny Slivenec
aktualizovaný Jednací řád zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
plán činnosti finančního výboru
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
na rok 2019
udělení Čestného uznání za rok
2018 paní Šárce Slavíkové st.

Milena Hollmannová

Městská část Praha-Slivenec srdečně zve občany
na besedu se starostkou Janou Plamínkovou
a místostarostkou Lenkou Kudlákovou

VŠE, CO VÁS ZAJÍMÁ
O SLIVENCI A HOLYNI
16. ledna 2019 v 18 hodin v zasedací síni ÚMČ

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

ÚČETNÍ

Pracovní náplň: správa ekonomického úseku, zpracování agendy v programu GINIS, příprava rozpočtu.
Požadované vzdělání: SŠ, znalost práce v programu
GINIS, ZOS.
Nástup dle domluvy, informace naleznete na www.
praha–slivenec.cz – úřední deska nebo na 602 102 684.
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Milé sousedky, milí sousedé,
ani jsme se
nenadáli a už
tu máme nový rok 2019.
Nevím
jak
Vám, ale mně
čas
neuvěřitelně
letí,
stále rychleji, mám pocit, že je
to jen chvíle, co jsme se loučili
s rokem 2017. Každopádně Vám
přeji, aby nový rok byl pro Vás
ve všech směrech dobrý a šťastný. Končící rok 2018 byl pro nás
velmi úspěšný. Byla dokončena
rekonstrukce ulice U Náhonu,
vybudován chodník k ulici K Barrandovu, máme nový vodovod
ve Frančíkové a začíná se nový
vodovod stavět i v kolmých ulicích. Byla postavena protihluková zeď na odbočce z Pražského
okruhu na ulici K Barrandovu.
Na ulici K Barrandovu je položen tichý asfalt.
Začali jsme s výstavbou parku
Granátová, která velmi dobře
pokračuje a bude na jaře dokončena. V parku se v současné
době buduje veřejné osvětlení,
síť cest a jsou tam již založeny stromy. Zároveň se betonují
základy pro halu, kde budeme
mít uskladněny stroje na údržbu
parku i městské části. Práce na
hřbitově už skončily. Nová část
hřbitova je již kompletně hotová
a celý hřbitov byl opatřen rampami pro bezbariérové nájezdy.
Vylepšení se dočkala i rozptylová loučka.
Dokončili jsme také velkou rekonstrukci sportovního areálu,
který má nyní konečně podobu,
jakou by podobné areály měly
v 21. století mít. Za okruhem byl
položen nový asfalt na stávajících cestách tak, aby tam mohli
dospělí i děti jezdit na kolech,
koloběžkách či na inlinech. Máme tam vytyčeny i další cesty,
ale bohužel jejich výstavba či
rekonstrukce si vyžádá různá
povolovací řízení a tudíž o hodně více času, než jsme původně
počítali. Na obecní louce jsme
vybudovali workoutové hřiště.
Začala výstavba hřiště Na Louži
v Holyni, která bude dokončena
na jaře.
Nezapomínáme ale ani na pro-



jekty, protože jen ty zajistí
úspěšný rozvoj naší městské
části v dalších letech. Máme
už stavební povolení na chodník k tramvaji – bohužel ale ta
tramvaj, kterou zařizuje Dopravní podnik, má stále zpoždění. Úspěšně se rozeběhla soutěž
na Polyfunkční dům Slivenec,
kde bychom koncem ledna měli
obdržet návrhy od šesti vybraných architektonických ateliérů. Jsem na ně upřímně zvědavá. Z návrhů uděláme výstavu,
takže se s nimi budete moci
seznámit. Podali jsme do Operačního programu Praha – pól
růstu žádost o dotaci na stavbu
mateřské školy v ulici Frančíkova a vzhledem k velmi vysokému počtu bodů, které jsme získali, doufáme, že v konkurenci
s ostatními projekty uspějeme.
Připravujeme
rekonstrukci
školní kuchyně a jídelny. Projekt je podaný na stavební úřad
již od 30. 8. 2018. Během velmi
krátké doby očekáváme získání
stavebního povolení tak, abychom mohli vysoutěžit zhotovitele a vše o hlavních prázdninách spustit. Bude to opravdu
velká akce za cca 25 mil. Kč,
proto musí být perfektně připravena, aby výuku omezila co
nejméně. Nicméně rekonstrukce je nutná, kapacita kuchyně

ani jídelny už současnému počtu dětí opravdu nestačí. Půjde
o největší akci naší městské
části v letošním roce. S předstihem také připravujeme projekt na rozšíření kapacity obou
školních pavilonů ze 70. let,
u něhož počítáme s realizací
v létě roku 2020. Bohužel, jeden
zcela zásadní projekt se vleče a nedaří se ho urychlit. Jde
o rekonstrukci našich hlavních
komunikací, kterou pro nás
zajišťuje Hlavní město Praha.
Mandatář Zavos podal v říjnu
na stavební úřad Prahy 5 žádost
o stavební povolení. V prosinci
nicméně stavební úřad řízení
zastavil pro špatnou kvalitu
podkladů. Vše se tedy musí dopracovat a podat v lednu znovu.
Jde o nekonečný příběh a slučování obou investičních odborů,
které v současné době na Magistrátě probíhá, celou situaci
ještě komplikuje.
V příštím roce se ale nechceme
věnovat jen stavbám. V poslední
době vzbuzuje ve Slivenci emoce působení našeho strážníka.
Budeme se proto mnohem více než dosud věnovat zlepšení
spolupráce s Městskou policií.
Do Mramoru jsme vložili dotazník na toto téma a prosíme
o jeho vyplnění. Lze ho vyplnit
i na našem webu. Dále bychom
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se chtěli příští rok mnohem více
věnovat situaci našich seniorů.
Mám teď na mysli naše spoluobčany v opravdu pokročilém věku, kterým bychom rádi usnadnili a zpříjemnili život v naší
městské části. Další dotazník
v březnu se proto bude zabývat
tímto tématem. A konečně třetím důležitým tématem by mělo být zlepšování ovzduší v naší
městské části. Máme zde nejvyšší koncentrace kancerogenního
benzo[a]pyrenu v celé Praze,
přičemž příčinou je jednoznačně topení uhlím (viz obr. na str.
7). Zároveň zde existují hned
dva dotační tituly na zlepšování
stavu ovzduší: kotlíkové dotace
hrazené z evropských fondů, kde
občané mohou získat až 127 000
Kč, a Čistá energie Praha, kde
lze získat až 70 000 Kč. Je třeba
identifikovat příčiny, proč lidé topí neekologickými palivy,
a co nejvíce našich spoluobčanů
přesvědčit ke změně vytápění.
Zároveň se budeme snažit jim
v tom maximálně pomoci. Proto
je v dnešním čísle věnován velký
prostor právě tomuto tématu.
Závěrem dovolte, abych vám
všem popřála hezké vánoční
svátky a úspěšné vykročení do
nového roku 2019.

Jana Plamínková,

Vaše starostka
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Volnočasový areál Za Okruhem
Během roku 2018 se nám podařilo opravit hlavní komunikace za silničním okruhem. Jsou zde nové asfaltové povrchy. Na cestu od ulice K Austisu začátkem roku nainstalujeme dopravní značení zákaz
vjezdu, které odtud před časem zmizelo. Nechali jsme vytyčit i cesty
propojující katastr Slivence se Zmrzlíkem a Zadní Kopaninou. Tady
a kolem skládky bychom ještě rádi zřídili alespoň pěší cesty, aby zde
krásná krajina, vhodná k výletům, byla prostupnější a dalo se celé
území lépe využívat k výletům i sportu.

Úpravy a rozšíření hřbitova
Během roku 2017 a 2018 jsme rozšířili slivenecký hřbitov o další část,
kde bude, po vyčerpání stávajících míst, k dispozici dalších cca 100 míst pro urnové hroby. Stavba to nebyla jednoduchá, protože zde bylo
od severní k jižní straně velké převýšení. Prokoukla i plocha před hřbitovem, kde je teď skutečné parkoviště, plocha je doplněna o zeleň
a přibyl zde přístřešek pro kontejnery. Celkově je to konečně důstojné místo, jenž doplňuje objekt hřbitova. Současně jsme opravili pár zdí
a chodníků a celý hřbitov doplnili přejezdy pro kočárky, aby bylo možné se bezbariérově dostat na všechny jeho úrovně.

Park Granátová
Na parku Granátová se na podzim začalo usilovně pracovat a pomalu
se začíná vylupovat. Zahradníci přivezli objednané stromy. Z důvodu
nevhodných klimatických podmínek je na staveništi zazimovali a zabezpečili proti okusu. Jednotlivé stromy jsou velice pěkné a poměrně
vzrostlé, tak se na jaře park určitě pěkně zazelená. Hned po Novém
roce se sem pracovníci vrátí a se stavbou budou pokračovat.
Současně s parkem byla zahájena i výstavba skladové haly pro techniku a zázemí pro naše technické pracovníky. U haly je už teď vidět
půdorys a v lednu se podle počasí zase začne stavět.

Ing. Šárka Musilová

Hřiště Na Louži, Holyně
Práce na zbudování dětského hřiště pokračovaly i v závěru roku
2018. Hřiště bylo nově oplocené dřevěným plotem, byla osazena část
prvků dětského hřiště a byly dokončeny terénní úpravy.
Nyní bude záležet na počasí. Jakmile nastanou příznivé podmínky,
budou práce pokračovat. Předpokládaný termín kompletního dohotovení je plánován na duben 2019.

Jana Valtrová

Jak dál s naší poštou
Jak víte, zkrátila v listopadu Česká pošta ve Slivenci poměrně dramaticky otevírací dobu, z 11 hodin denně na 6 hodin denně, a to kvůli
krajnímu nedostatku pracovníků. Původně to mělo být jen do prosince, ale nyní se ukazuje, že vše bude složitější. V lednu totiž bude mít
pošta běžnou otvírací dobu, tedy denně od 8 do 19 hodin. Od února to
ale opět bude jen šest hodin denně. Noví pracovníci se totiž budou 2-3
měsíce zaškolovat. V každém případě i po prodloužení otevírací doby
bude mít pošta otevřeno jen do 18 hodin, protože poté už tam prý chodí
málo lidí a provoz je nerentabilní.
Výhled přitom není nijak oslnivý. Dnes má Česká pošta asi 3200 poboček. Tento počet chtějí v nejbližších letech zredukovat na pouhých
600 - 800 poboček. Všude jinde chtějí prosazovat tzv. Poštu partner,
tedy že si poštu vezme někdo jiný (obec, soukromý podnikatel) jako
„vedlejšák“. Malé obce s tímto trendem bojují už několik let, nyní to
ale hrozí i u nás. Jak funguje Pošta partner, můžete vidět na Barrandově

v Kaskádě 1, kde ji provozuje Finep (!!!). Rezolutně jsem odmítla, aby ve
Slivenci poštu partner provozovala městská část.
Věřte prosím, že nás tato situace a totální zmatek netěší, ale nemůžeme
s tím nic dělat. Situaci jsem probírala s Dr. Polčákem, předsedou Sdružení místních samospráv. Podle něj je naprosto nezbytné, aby se katastrofální situací zabýval ministr vnitra, který to bohužel zatím nedělá.

Jana Plamínková
Otevírací doba České pošty
Leden:
denně 8– 19 hodin
Únor:
Pondělí
12 – 18 hod.
Úterý		
8 – 14 hod
Středa
12 – 18 hod
Čtvrtek
8 – 14 hod
Pátek		
12 – 18 hod
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Jak zlepšit ovzduší ve Slivenci a v Holyni
Vážení Sliveňáci a Holyňáci,
jak vidíte na obrázcích na následujících
třech stranách, situace s ovzduším v naší
městské části není dobrá. Přesněji řečeno,
je velmi mizerná. Příčiny jsou různé. Za
suspendované částice PM10 je zcela nepochybně zodpovědný Pražský okruh a ulice
K Barrandovu, tedy automobilová doprava.
Na koncentracích oxidu dusičitého se ve
velké míře podílí Cementárna Radotín. Za
velmi vysoké průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu si ale můžeme sami. Resp.
obdařují nás jimi ti spoluobčané, kteří stále
topí v neekologických kotlích či kamnech
na uhlí či spalují nejrůznější odpady, od
lakovaného nábytku po PET lahve. S automobilovou dopravou či s provozem cementárny toho mnoho udělat nemůžeme, ale
budeme se snažit v maximální míře elimi-

novat nevyhovující topeniště a více dohlížet na spalování odpadů.
V lednu proto začne jak komise pro životní
prostředí, tak i odborná firma vyhledávat
největší zdroje znečištění v naší městské
části. Postupně se budeme ptát, co brání
majitelům těchto zdrojů přejít – za pomoci
dotací – na ekologičtější způsob vytápění.
Cena nového zdroje? Složitost dotací? Nutnost vše předfinancovat z vlastních zdrojů?
V rámci našich možností se budeme snažit
každému pomoci tak, aby se neekologického
zdroje mohl zbavit a přejít na bezemisní či
nízkoemisní zdroj vytápění.
Obyvatelé Prahy mají v současné době k dispozici dva dotační tituly: kotlíkové dotace
(z evropského operačního programu Životní
prostředí), a program Čistá energie Praha, který hradí v plné míře hlavní město. Tato situace

je zcela ojedinělá a jiné kraje nám ji závidí. Je
proto opravdu škoda, že zatímco se v jiných
krajích lidé o dotace doslova perou, u nás
v Praze o ně není žádný valný zájem. Přitom
již za pár let (od roku 2022) nebude nikdo smět
používat neekologické kotle emisní třídy 1 a 2.
Tyto kotle budou muset být zcela vyřazeny
z provozu! Jejich majitelé by se tedy ve vlastním zájmu o výměnu zdroje zajímat měli, aby
pak za tři a půl roku s překvapením nezjistili,
že vlastně nemají v čem topit. Evropské dotace
navíc za pár let vyschnou, tak je zapotřebí jich
využít, dokud jsou. Je to v zájmu nás všech,
vždyť majitelé neekologických zdrojů poškozují nejen zdraví svých sousedů, ale také svoje,
svých dětí či vnuků. Prosím, pojďme tuto situaci společně napravit. Městská část se k tomu
bude snažit v maximální možné míře přispět.

Jana Plamínková, starostka

Kotlíkové dotace II. – Stále máte možnost žádat dotaci na obnovu kotle.
Vážení Pražané,
bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na pevná
paliva a stále přikládáte ručně? Nečekejte,
až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z Vás se začala vztahovat již
od září 2017 a další radikální omezení používání kotlů 1. a 2. emisní třídy nastane od
září 2022).
Neváhejte využít finančních prostředků
z dotačního programu „Zlepšování kvality
ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných
podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150
tis. Kč podle Vámi zvoleného typu nového
topného zdroje ze seznamu výrobků a technologií – SVT, splňující předepsané emisní
limity).
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následující-

ho typu:
■ Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
■ Plynové kondenzační kotle
■ Tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému).
Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na
Vás zmíněné finanční prostředky dostanou.
Žádosti na kompletně realizované projekty v rámci Výzvy č. 2 je možné podávat do
30. 12. 2019. K 4. 12. 2018 bylo zatím podáno
pouze 126 žádostí, přičemž přidělené finanční
prostředky mohou uspokojit až 240 žadatelů.
Za celé období, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl
zahájen příjem žádostí v rámci Výzvy č. 1,
neevidujeme žadatele, kterému byla žádost
o dotaci zamítnuta, pokud měl všechny požadované doklady. Pro ty, kteří stále ještě
váhají provést obměnu tepelného zdroje
s dotací a obávají se, že „se na ně nedostane“, je určena tato informace.
V případě, že plánujete výměnu v dalších
letech, se Ministerstvo životního prostředí

chystá vyhlásit Výzvu č. 3 s předpokládaným
vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku
2019 a s realizací výměn až do roku 2023.
V rámci této výzvy může být poskytnuta dotace dalším 240 žadatelům.
Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla programu
a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete
ke stažení v editovatelné verzi na: portalzp.
praha.eu/energetika
Pro další upřesňující informace můžete psát
na e-mail: kotlikovedotace@praha.eu
Telefonické konkrétní dotazy:
Ing. Zlatuše Janáková – 236 004 483, Ing. Miroslav Zeman – 236 004 379

(odbor ochrany prostředí HMP)

na následovně:
komunikace v Holyni (K Dobré Vodě, Za
Knotkem, K Zábrkům, náměstí Pod Lípou,
Kopanská, U Smolnic, Kotovka, Průtažní,
Zavátá, K Lípě a Pod Vysokou Mezí) a komunikace ve Slivenci (U Sportoviště, Návětrná,
Dominínská, Rubínová, Tyrkysová, U Spojky, Opálová, Meskářová a Smaragdová) budou na základě dohody uklízet Lesy hl. m.
Prahy.

Ostatní komunikace ve Slivenci a v lokalitě
U jezírka budou uklízet naši pracovníci úseku místního hospodářství.
Na krizových místech jsou navíc umístěny
posypové nádoby se štěrkem, který je možno
kdykoli použít k posypu komunikací a chodníku. Plnění nádob zajišťuje opět naše údržba.

Jana Valtrová


Plán zimní údržby 2019
Jak bude probíhat zimní údržba v naší městské části?
V naší městské části máme komunikace,
které má své správě TSK, a. s., která zajišťuje jejich údržbu, včetně té zimní. Týká se
to těchto komunikací: U Náhonu, K Holyni,
K Austisu, Ke Smíchovu, K Lochkovu, Do
Chuchle a K Homolce.
O zbylé komunikace se stará naše městská
část. Zimní údržba v roce 2019 bude zajiště-
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Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
aneb topeniště není odpadkový koš
I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma
jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních
materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.
V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně
vysoké, aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Vždyť například
prudce jedovaté dioxiny, vznikající spalováním materiálů, jako je
např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200 °C.
Toxické látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují vás, vaši rodinu a sousedy.
Spalování odpadu v topeništích je nejen zdraví škodlivé, ale zároveň
nezákonné.
Jak tedy správně topit?
■ Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
■ Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
■ Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
■ Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný
provoz.
■ Nespalujte odpad!
■ Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků.

■ Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotel předává
teplo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem a snižuje se tak jejich účinnost.

Nezapomeňte, že mezi povinnosti provozovatele spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, patří povinnost provádět
jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé
osoby kontrolu technického stavu a provozu a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly. Původní povinnost mít revize 1 x za 2 roky byla změněna na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první zákonné
revize (MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší). Novela přináší
několik novinek, které lidem ušetří výdaje, a přínos revizí pro kvalitu
ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi
pouze každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až
na rok 2019.
Podněty k prošetření, pokud máte podezření, že někdo topí nevhodným palivem, směřujte na ÚMČ Praha 5, odbor ochrany životního
prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, nám. 14. října 4, Praha 5.

Program Dešťovka nově pro každého
Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky programu Dešťovka a přidalo do něj dalších 100
milionů korun. Dotaci na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady nebo splachování WC získají
od 1. října 2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených suchých oblastí. Nově se
program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti
i na zahradě:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
3. Využití přečištěné odpadní vody z domácnosti v kombinaci s vodou srážkovou a její využití pro splachování WC a zálivku
Veškeré informace na www.dotacedestovka.cz.

Místní poplatek za psa 2019
S novým rokem začalo i nové období pro uhrazení místního poplatku ze psů. Pro rok 2019 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. Stejně
tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého
majitele psa na území hl. Prahy mít psa registrovaného v Registru
chovatelů vedeného na Magistrátu hl. m. Prahy. Registrační karta
chovatele psa je ke stažení na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí na úřadě.
Místní poplatek musí být uhrazen do 31. března 2019
Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo
251 812 249.

Nové stanoviště tříděného odpadu
Od ledna 2019 máme nové stanoviště tříděného odpadu v ulici U Svahu. Již při výstavbě domů v ulici U Svahu bylo v projektu schválené místo
na tříděný odpad, kde nyní budou umístěny kontejnery na papír, plast, kartony a sklo. 
Stránku připravila Jana Valtrová
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Participativní rozpočet 2019
Na rok 2019 vyhlašujeme 3. ročník Participativního rozpočtu, kdy
vyčleněná částka na vaše projekty je opět ve výši 600 000,– Kč.
Termín podání žádostí je do 15. 2. 2019.
Základní body:
■ předkladatelem je občan MČ Praha – Slivenec, který dovršil 16 let
■ realizace projektů musí být v kompetenci MČ Praha – Slivenec
■ návrh musí mít veřejně prospěšný charakter
■ musí být realizovatelný v roce 2019
■ částka na realizaci jednoho projektu nepřesáhne 150 000,– Kč
■ podpora minimálně 10 občanů MČ Praha – Slivenec, starších 16 let
Podrobná pravidla pro podávání návrhů najdete na našich
stránkách www.praha-slivenec.cz – Participativni rozpočet

Harmonogram:
1. 1. 2019
zahájení podávání návrhů
15. 2. 2019
ukončení podávání návrhů
do 25. 2. 2019
prvotní hodnocení návrhů z hlediska realizova		
		
telnosti
27. 2. 2019
veřejné setkání autorů návrhů s veřejností
do 20. 3. 2019
finalizace projektů ve spolupráci úřad – autor
25. 3. 2019
veřejné setkání a výstava návrhů
1. 4. 2019
začátek hlasování
15. 4. 2019
ukončení hlasování
duben 2019
projednání vítězných návrhů v zastupitelstvu
05–12/2019
realizace vítězných návrhů
Veškeré informace získáte na valtrova@praha-slivenec.cz, 251 812 249.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Proč se staví chodníky prakticky mimo obec - k dálnici, plánovaný
do Lochkova, a v centru obce jsou chodníky i kolem úřadu v hrozném stavu - nerovnosti, zarostlé plevelem atd.?
Plánovaný chodník do Lochkova vyšel jako nejpoptávanější akce
občanů Slivence, a to jak na setkání občanů v rámci Národní sítě zdravých měst, tak i v dotazníkovém průzkumu před cca 2 lety.
K dálnici se žádný chodník nestaví. Postavili jsme chodník k ulici
K Barrandovu, protože to byl mnohaletý setrvalý požadavek obyvatel východní části Slivence. Chodníky v centru jsou součástí velké
plánované rekonstrukce komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu,
která by měla začít už letos. Pak budou ve stejně pěkném stavu, ja-

GRANTY 2019 - 1. KOLO
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec schválilo na svém zasedání
dne 17. 12. 2018, přidělení finančních prostředků pro I. kolo
grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2019:
Českomoravský svaz chovatelů holubů
20 000,– Kč
ZO Slivenec – pravidelná roční činnost a akce
AFK Slivenec, z.s.
150 000,– Kč
pravidelná činnost spolku
Olymp Florbal, z.s.
12 000,– Kč
Florbalová přípravka pro děti a mládež z MČ Praha-Slivenec
JZD Slivenec
15 000,– Kč
provoz a materiálové vybavení fotbalového týmu
RC Pecka, z.s.
40 000,– Kč
pravidelná roční činnost + jednorázové akce
Kosí hnízdo, spolek
3 000,– Kč
podpora předškolního vzdělávání – v lese, lesní družina, letní tábory
Zdeňková Blanka
6 000,– Kč
výtvarné semináře (jarní, podzimní, zimní)
Slivenecký akordeonový soubor, z.s.
3 000,– Kč
koncert akordeonového souboru
Spolek MKMŽ Slivenec
20 000,– Kč
Modelářský kroužek modulové železnice – celoroční činnost
ČČK Praha 1, oblastní spolek
16 000,– Kč
Kroužek mladých zdravotníků – celoroční činnost
ČČK Praha 1, oblastní spolek
5 000,– Kč
Turistický oddíl Jiskra – celoroční činnost
Unie rodičů ZŠ Slivenec
4 000,– Kč
Cyklus besed s kulturními osobnostmi v aule školy
SK Kamiwaza Karate, z.s.
6 000,– Kč
Kurzy karate dětí do 15 let

ko jsou už nyní pěkné chodníky podél rekonstruované ulice K Holyni a U Náhonu. 
Pla
Proč radar na ulici Ke Smíchovu v odpoledních hodinách nefunguje?
Radar se nabíjí v noci z veřejného osvětlení a ve dne se dobíjí přes
solární panel. Na ulici Ke Smíchovu dochází, pro hustý provoz,
k častému spínání radaru a tím k rychlejšímu vybití baterie, která
se v době menšího slunečního svitu již přes den nedobije. Nyní je
v řešení výměna elektroniky a tak doufáme, že k vybíjení baterie
nebude již docházet. 
 Val
inzerce
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pokračování ze str. 1

Je 16. prosince, třetí adventní neděle a na předvánočním jarmarku zase nesněží. Je nám zima, ale nevadí; vždyť to vydrží velbloud, lama,
osel, koza i koník, obětavci s historickými řemesly a se stánky – místními i přespolními. A světe, div se: Skotové s dudy a s vánočními
melodiemi… Je na co dívat: vždyť dorazila MŠ Kosí hnízdo i ohňoví kouzelníci, dílny Pecky, herna. A jako vždy se o nás starají manželé
Nohavovi z Papillonu. Je to možné, že tady žije tolik obětavých lidí? To je jistě ten největší vánoční dar.
Nesněžilo, ale v lidské pospolitosti, která u nás zázračně funguje, nám to ani tolik nevadilo. Vánoční duch byl prostě tady! Věřme, že
vydrží, i když kouzlo vánočních svátků skončí. A sněžit jistě bude! 
Jana Novotná

Pohádka pro děti

Zachumlaná starostka s místostarostkou

Na jarmarku se daly koupit krásné věci

Divadelní představení v zasedací místnosti
K adventním akcím ve Slivenci se připojily s autorským představením herečky
Lidija Glavanakova, Lucie Palonciová a Linda Vondrášková. S prvními dvěma
se mohli náhodní kolemjdoucí setkat už při pravidelném čtení ve slivenecké
knihobudce, ale teprve v tomto adventním představení jsme mohli poznat jejich talent, opravdovost a nasazení, se kterým k velkému tématu přistoupily.
Večer o lásce, touze, smutcích a trápení dvou velkých uměleckých osobností
předvedl soubor naprosto brilantně, dojal přítomné a vysloužil si dlouhý potlesk.
(Divadelní inscenace Olgo. Olino, Olásku vznikla jako projekt autorského dua
Lucie Palonciové a Anety Fodorové na motivy knižní předlohy Český román
z pera české spisovatelky a herečky Olgy Scheinpflugové. Její životní příběh
odkrývá umění jako životní cestu, povinnost a osud.)

Lenka Kudláková

Dudácká kapela

Stánek naší ZŠ a MŠ

Ohňově laserová show
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100 dnů prvňáčků
V druhém prosincovém týdnu uplynulo sto dnů od chvíle, kdy děti z prvních tříd v září poprvé usedly do školních lavic. Tento slavnostní den jsme
oslavili společně s rodiči, prarodiči. První dvě vyučovací hodiny děti ukázaly, co všechno se již naučily v matematice a v českém jazyce. V další části

dopoledne probíhaly výtvarné vánoční dílny, kde děti společně s rodiči
nebo prarodiči vyráběly anděly, vánoční hvězdy, svícny, záložky. Celé dopoledne bylo velmi tvůrčí a milé. Díky všem za společně strávený čas.

Petra Chlumská, zástupkyně ředitelky

Advent 2018 ve slivenecké škole
Letošní předvánoční čas na naší škole se nesl v duchu již tradičních
aktivit, ale našlo se i pár změn a novinek. Jako každým rokem jsme
čas plný očekávání a radosti zahájili dílnami pro rodiče a děti. Organizace se jako vždy ujali pracovníci naší školy, a nutno dodat, že opět
úspěšně. Rodiče i žáci odcházeli s úsměvem na rtech, s plnýma rukama neuvěřitelných výrobků. Přesněji řečeno ne, že odcházeli, ale
spíše, přecházeli z prostor uvnitř školy před školu, kde byl slavnostně rozsvícen Slivenecký vánoční strom. Letos obzvláště baculatý
a roztomilý. Den to byl nabitý, neboť rozsvícením vánočního stromu
adventní neděle nekončila a pokračovala na nádvoří školy, kde naši
žáci předvedli takřka profesionální vánoční vystoupení.
Samozřejmě nemohly chybět ani třídní adventní výlety. Letos jsme
se vydali na české hrady a zámky, kde na nás čekalo mnoho překvapení v podobě vánočních přízraků a kouzel. Prostě kouzelné vánoce.
Nadechnout vánoční atmosféry se tedy mohlo nejen venku, ale
i uvnitř školy. Chodby a třídy se nazdobily, aby se u nás líbilo Mikulášovi a hlavně čertovi, a aby nám děti ze školky a I. stupně neodnesl
někam do pekelných dálav. Nutno dodat, že letošní žáci deváté třídy
měli vše krásně připravené a rozdávali dětem jen samé sladké odměny a v čertovském pytli bylo nakonec pusto a prázdno.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, kromě již tradičních předvánočních aktivit jsme v letošním roce udělali, jak se říká po anglicku „upgrade“,
a vánoční besídky si pro rodiče připravili pouze žáci I. stupně. Be-

sídky probíhaly ve dvou dnech, a myslíme, že nápad to byl bezvadný, neboť účast na besídkách má stoupající tendenci a velikost auly
je stále stejná. Je to krásné být v dnešní uspěchané době svědkem
a vlastně i zprostředkovatelem tak vzácného společně stráveného
času rodiče a dítěte. Děkujeme. I pro nás je to každoroční krásný
zážitek.
Na besídky se sice připravovali pouze žáci I. stupně, to ale neznamená, že žáci II. stupně zůstali pozadu a jejich rodiče byli ochuzeni. Ba
naopak. Naši starší žáci pro své rodiče, a tak trochu i pro nás, připravili svá třídní vánoční posezení, kde jsme se dočkali např. posezení
v hospůdce, hry bowling, pravé nefalšované diskotéky či degustačního večera domácího cukroví, připraveného samotnými žáky.
V neposlední řadě je nutné zmínit i každoroční účast na Vánočním
sliveneckém jarmarku, kde jsme se jako každý rok pochlubili výrobky
našich žáků. Neměli jsme se v konkurenci profesionálních trhovnic
a trhovníků za co stydět. Výrobky nám zmizly z pultu během krátké doby a my tak můžeme díky vašim sponzorským darům nakoupit
dětem výtvarné potřeby, které užijeme nejen v hodinách výtvarné
výchovy, ale třeba i v družině. Ještě jednou děkujeme, že vás máme.
Letošní advent byl opravdu nabitý, plný předvánoční atmosféry,
a tak vám všem ze srdce přejeme klid, radost a pohodu v nadcházejícím roce 2019.

Lucie Matulová, zástupkyně ředitelky
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Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020
I když každý, kdo bude mít v příštím roce dítě školou povinné, určitě už ví, že zápisy do 1. ročníků již nejsou v lednu, ale celostátně v dubnu,
přesto si dovolujeme připomenout tuto skutečnost.
Do slivenecké základní školy bude zápis ve dnech 3. a 4. dubna 2019 (St, Čt) od 14:00 do 18:00 h.
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 2019.
Den otevřených dveří pro ZŠ je v termínu 21. 2. 2019 a 27. 3. 2019 (od 9:00h do 13:00h)
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.
Vzhledem k naplněné kapacitě školy děti do ZŠ budou přijímány dle kritérií, jejichž znění je zveřejněno na webových stránkách školy. Počítáme se dvěma prvními třídami.

Ivana Rosová
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Školní družina
Poslední listopadové úterý připravila školní družina pro všechny zájemce herní odpoledne s představením her Mindok. Ve školní jídelně si
tak každý příchozí mohl prakticky vyzkoušet množství zajímavých her.
Přítomné děti byly hrami tak zaujaty, že v praxi potvrdily známé rčení: „Kdo si hraje, nezlobí “.
4. prosince si oddělení Medvídků pod vedením paní vychovatelky Šteflové připravilo pro ostatní děti pěvecké vystoupení s pásmem písní z pohádek. Hned následující den proběhl v družině Čertovský den, kdy se
čertovské téma prolínalo celým odpolednem. Družina byla plná čertíků
a čertic (občas se objevil i nějaký Mikuláš nebo anděl), kteří poslouchali
čertovské pohádky, hráli čertovské hry nebo výtvarně tvořili na čertovská témata.
V úterý 11. prosince se většina dětí zúčastnila výtvarné dílny, při které
si účastníci ozdobili vánoční ozdoby nebo špičky na stromeček. Třpytky
sice budeme uklízet asi ještě v lednu, ale stálo to za to. Děti byly spoko-

jené a to je hlavní. Jen v některých rodinách museli řešit dilema, kterou
špičku vlastně dát na stromeček .
Děti ze třídy koťat v domově seniorů trénovaly paměť a postřeh, společně pekly vánoční cukroví a vánočně tvořily. Velmi milým překvapením
pro nás dospělé byla úžasná prezentace na téma „Trabant“, kterou si připravili čtyři chlapci ze třetích tříd pro jednoho z klientů domova seniorů.
V předvánočním čase se oddělení Žabiček a Dančat zapojilo do výroby
vánočních přání pro projekt Ježíškova vnoučata. Přání a další vánoční
výrobky se samozřejmě tvořily ve všech odděleních. Některé z nich si
děti vyráběly pro sebe a své blízké, další byly určeny na vánoční jarmark
nebo pro klienty sliveneckého domova seniorů.
Také v listopadu a prosinci jsme vyrazili na oblíbená filmová přestavení
do kina Radotín.

Petra Siganová, vedoucí vychovatelka

Zdobení ozdob

Vystoupení v tělocvičně

Hry v domově seniorů

Prezentace „Trabant“

Pečení cukroví
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Předvánoční čas ve školce
Letošní teplé a slunečné dny trvaly skutečně
dlouho a my jsme si je s dětmi užívali plnými doušky. Kromě každodenního dovádění na
zahradě nechyběly ani vycházky do okolí MŠ
i výlety na vzdálenější místa. Nejstarší děti
ze třídy Krokodýlů se v rámci oslav stého výročí republiky vypravily na Pražský hrad, děti
z Klokánků si vyrobily vlastní korunovační klenoty a i nejmenší děti se dozvěděly nové informace o naší republice.
Tak jako každý rok jsme se i letos vydali všichni společně na strašidelný průvod po Slivenci.
Kostýmy byly vskutku pestré a my děkujeme

rodičům za spolupráci. Letošním zpestřením
byly tři neuvěřitelně opravdové mumie, které
nás po celou dobu neúnavně pronásledovaly.
Bylo vidět, že i paní učitelky si s přípravou kostýmů vyhrály.
Spolupráce MŠ se sliveneckým Domovem
seniorů pokračovala návštěvou dětí ze třídy
Klokánků. Děti se vypravily seniorům zpestřit
dopoledne zpěvem a recitací. Po vystoupení
se děti s paními učitelkami Lenkou, Veronikou
a Zdeňkou se seniory seznámily a společně si
popovídali. Další návštěvy již plánujeme.
Adventní těšení na Vánoce začalo, jak jinak,

návštěvou mikulášské družiny. Děti převlečené za čertíky a andílky této sváteční návštěvě
zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky a za
odměnu dostaly od Mikuláše drobný dárek. Ve
všech třídách také proběhly přípravy na vánoční posezení s rodiči. Děti pilně trénovaly
básničky a písničky, paní učitelky dolaďovaly
kostýmy, kulisy a rekvizity a všichni se těšili
na příjemně strávené chvilky s dětmi i rodiči ve
slavnostní náladě.
Přejeme všem šťastné vykročení do nového
roku!
Lenka Bohuslavová, vedoucí učitelka MŠ
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Senioři v Kosím hnízdě
Z posledního divadelního představení spolku Remedium

V listopadu, kolem „dušiček“ jsme se domluvili s vedením mateřské školky v Kosím hnízdě ve Slivenci a navštívili jsme dětičky. Vyprávěli jsme jim
o tom, jaké to bylo, když my jsme byli ve stejném věku jako oni, jaké jsme měli před sedmdesáti léty hračky, co jsme jedli, jaké jsme měli oblečení, co
jsme se učili v mateřské školce, kam jsme chodili na procházky. Ukázali jsme jim naše fotografie z té doby, aby viděli, že i my jsme vypadali tenkrát
jinak. Děti nám na rozloučenou zazpívaly písničku a my je pozvali na návštěvu veřejné knihovny ve Slivenci, kde dětem přečteme pohádku, ukážeme obrázky a zahrajeme na harmoniku. Setkání mládí a dříve narozených – bylo moc příjemné a milé. 
Irena Krejčová

Společenský Slivenec
V prosinci se v sále hostince U Bůčka konaly hned dvě velké akce. Tou první byla Mikulášská zabijačka a Mikulášský karnevalový ples. Zabijačka vzbudila mezi obyvateli naší
městské části nadšení a jelítka, jitrničky a další zabijačkové dobroty přitáhly opravdu velké množství lidí. Ples byl po jarním květinkovém další pěknou povedenou společenskou
akcí. K tanci i poslechu hrála oblíbená kapela Šarm, která má tu výhodu, že se při její
produkci dá normálně mluvit. Druhou podařenou akcí byla Pivní rybovka. Obě akce měly
velkou návštěvnost. Jsem moc ráda, že po letech zase funguje ve Slivenci společenský
sál, že se tu podobné akce dají pořádat, že je o ně takový zájem a že pan Horníček, nový
nájemce objektu „U Žilinů“, má chuť se do podobných akcí pouštět. 
Pla

Sociální služby – obědy pro seniory
MČ Praha-Slivenec zajišťuje pro občany Slivence a Holyně službu rozvozu obědů, která je určena především pro imobilní či méně pohyblivé seniory
nebo seniory v rekonvalescenci. Poskytuje se dlouhodobě, ale i krátkodobě jako výpomoc při různých sociálních situacích.
Kontaktní osoba pro vyřizování žádosti o tuto službu: pí Bohdana Růžičková, tel.: 251 818 044
email: ruzickova@praha-slivenec.cz . Rozvoz obědů provádí paní Šárka Slavíková a to ve všední dny (mimo svátky a prázdniny) v době od 11-12
hod. Paní Slavíkové se také obědy platí v hotovosti, rozvoz je zdarma.
Veřejná jídelna ve statku – polévka a hlavní jídlo za 60,- Kč
Jídelna v domově seniorů SeneCura SeniorCentrum – polévka, hlavní jídlo (výběr ze 2) a moučník nebo salát za 70,- Kč
Pokud má senior dietu, je dobré se obrátit na: Pečovatelská služba, nám. 14. října 11, Praha 5, telefon: 257 318 995, mobil: 775 788 003, kontaktní
pracovnice: Alice Krahulíková - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: krahulikova@csop5.cz

Rozpočet na rok 2019
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úsporami z předchozích let.
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Stanislav Zindulka ve Slivenci
V úterý 20. 11. 2018 nás navštívil herec Stanislav Zindulka. Povídali jsme si s ním
o jeho zážitcích na jevišti
i v životě. Pan Zindulka je
svěží, vyzařuje optimismus,
stálou chuť pracovat a bavit
lidi. Narodil se v roce 1932
v Jilemnici, od svého útlého
věku věděl, že chce být hercem a byl ochoten udělat vše,
aby se jím skutečně stal. Po
absolvování DAMU nastoupil
do divadla v Hradci Králové,
pak přešel do Brna a nakonec
do Prahy. Ztvárnil řadu televizních, filmových a divadelních rolí, věnuje se dabingu. Pracuje
i pro Český rozhlas. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem. Stanislav Zindulka je velký herec malých rolí. Doporučil nám svoji knihu, která vyšla v roce 2011 „Moje
cesta vlakem dětství a naděje“. Knihovna Slivenec se pokusí již rozebranou knihu zakoupit
pro své čtenáře. Přejeme panu Zindulkovi hodně elánu a zdraví.

Irena Krejčová

Počátky evropské kultury s přesahy
a v souvislostech
Odborné přednášky v klubu seniorů „Na Půdě“ skončily. V deseti lekcích po dvou hodinách jsme
se seznámili prostřednictvím PhDr. Zdeňky Novákové s historickými prameny a pověstmi o starém
Řecku, Troji, Thébách, o založení Říma, punských válkách, Pompejích, Ostii i Kartágu. Povídali jsme
si o rodinném životě Římanů, co jedli, jak se oblékali, kde bydleli, jak chránili rozlehlou říši. Paní
doktorka nám ukázala na fotografiích, co nyní na těchto historických místech najdeme a jak tato
krajina vypadala v době své slávy a rozkvětu. Vysvětlila nám Juliánský kalendář, význam některých
latinských slov a jejich vliv na slovník evropských zemí, citovala nám verše řeckých i římských filosofů. Poslouchat její výklad byl požitek a radost, protože ona hodně zná a umí, umí předávat informace
posluchačům, umí mluvit jasně, stručně a vyhmátnout vždy to důležité a jedinečné. Moc jí děkujeme
a přejeme zdraví, pohodu a dobrou mysl. Budeme velmi rádi, když se podobné odborné přednášky –
pod jejím vedením - uskuteční i v příštím roce! 
Irena Krejčová

CESTOPISNÁ BESEDA
S LIBOREM DRAHOŇOVSKÝM
RUSKÝ SEVER
úterý 15. 1. 2018 v 18.00 hod.
Zasedací místnost ÚMČ, Praha-Slivenec
Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský
strávil a autostopem na severu Ruska procestoval celkem
půldruhý rok, aby poznal život místních obyvatel, spatřil
překrásnou přírodu i pamětihodnosti, kromě toho prožil
všední i nevšední dobrodružství.

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

LEDEN
paní Hana Valicová
paní Jiřina Křížková
paní Věra Müllerová
paní Drahomíra Márová
pan Ludvík Pač
paní Jana Červenková
pan Václav Loučka
paní Blažena Tušlová
paní Marie Vosmíková
pan Václav Jelen
paní Olga Janejová

ÚNOR
paní Miloslava Čurdová
paní Bohumila Popardowská
pan Jiří Vlček
pan Jiří Knopp
pan Václav Halada
pan Jan Novotný
paní Marie Uhlířová
pan Jiří Zídek
pan František Haman
pan Leo Moťka
Hodně štěstí, pohody
a hlavně zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad
MČ Praha-Slivenec.
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Jak žijí děti v různých koutech světa
Knihovnu často navštěvují školní třídy ZŠ ve Slivenci. Většinou to
jsou děti z nižších ročníků - seznamují se s knihovnou, prohlíží si
dětskou literaturu, barevné ilustrace, učí se s knihou zacházet a povídat si o ní. 4.B přišla v listopadu do knihovny cíleně – se zájmem
o život dětí v jiných koutech světa. Povídali jsme si o tom, že není
samozřejmost mít doma teplo, elektřinu, vodu, spoustu oblečení,
jídla, že chodit denně do školy je dar a ne obtíž. Názorně na fotografiích viděly naše děti, jak se musí jinde už malé děti otáčet, nosit

vodu, dřevo, pracovat, aby přispěly na jídlo. Povídali jsme si o životě
dětí v Barmě, Laosu, Jemenu, Nepálu – v horách a zapadlých vesnicích, kde v mnohočlenné rodině pracují všichni – starší sourozenci
se starají a většinou vychovávají mladší, všude je přítomná tvrdá
fyzická práce, ctí se disciplína a místní zvyky. Lidé jsou úzce spjati
s přírodou a příbuznými. Většinou mají dobrou náladu a srdce na
dlani. Což se, žel, nadá říci o nás, našem životě a věčné nespokojenosti.

Borneo s cestovatelem Markem Kovářem
V úterý 27. 11. 2018 jsme se setkali se zajímavým mladým mužem – Markem Kovářem, vzdělaným, sečtělým, odvážným cestovatelem, který již
od svých 15let navštěvuje cizí země, rád poznává nové lidi, kultury, místa a ještě raději o nich vypráví, píše a promítá fotografie. Jezdí s batohem
na zádech stále více do „divočejších“ lokalit – pod heslem: Co nejvíce
vidět, za co nejméně peněz!“ Jeho vyprávění bylo svižné, fotografie kvalitní – všem přítomným se beseda velmi líbila.
Provedl nás malajskou částí ostrova Borneo, obdivovali jsme mrakodrapy v Kuala Lumpur, stát Sarawak s hlavním městem Kuching, národní

Vietnam s vůní koriandru
V úterý 13. 11. 2018 jsme se opět sešli s cestovatelkou paní Magdalénou
Radostovou a povídali si o Vietnamu. Prezentace paní Radostové byla
velmi pěkně uspořádaná. Její povídání bylo příjemné, svižné. Seznámili
jsme se s geografií země, jak cestovat na místě - i bez cestovní kanceláře.
Nevěřili byste, co Vietnamci uvezou na motorce! Vietnam je v současné
době levná a bezpečná destinace. Kromě množství krásných fotografií
přírody, všudypřítomných rýžových teras, měst, ctihodných pagod, etnik, jejich barevného oblečení - jsme byli poučeni o místních zvyklostech. Zajímavé bylo např.: podle čeho si mladí muži vybírají své partnerky, odlišné počasí v různých částech země, vietnamština – řeč osmi
různých tónů. Už víme, jak se pohybovat na tržišti a jaké speciality nám
nabízí vietnamská kuchyně. Pro knihovnu jsme zakoupili novou knihu
paní Radostové - Vietnam s vůní koriandru. Je k vypůjčení.

Stránku připravila Irena Krejčová

park Bako s hlubokými vlhkými lesy, tropickou květenou, nádhernými
orchidejemi, raflésií, láčkovci, obrovskými květy rhododendronů. Přesunuli jsme se do státu Sabah do národního parku Gunung Mulu, kde
nás zaskočila divokost krajiny, rozsáhlé jeskyně, odkud vylétají denně
v určitou dobu netopýři za potravou, široké a kalné řeky. Navštívili jsme
záchrannou stanici pro orangutany Sepilok. Vyšplhali se na mystickou
horu Kota Kinabalu. Neminuli jsme Bután a Singapour. Všechna místa
jsou bezpečná, obyvatelstvo přívětivé a vstřícné. Severní Borneo stojí za
návštěvu!
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Švestková adventní mozaika
Adventní čas jsme v klubu věnovali společnému setkávání. Ať už to bylo
setkání při rozsvěcení vánočního stromu, při adventních klubových dílnách, u našeho stánku na jarmarku, nebo při dopoledních pohádkách pro
nejmenší… Děkujeme všem, kteří se zapojili do tvůrčí a pohodové atmosféry: dětem z divadélek Meluzína a Karkulka za představení v holyňské
kapli, jejich lektorce Veronice, lektorovi Mariánovi za hudební vystoupení
u sliveneckého stromu, švestkovému sboru za koledy, dětem z výtvarných

a keramických kurzů za textilní obrazy a keramiku kouzelné výstavy v Galerii kaple Holyně, lektorkám Editě a Tereze, Haně a Terezce za to, jak malé
i velké výtvarníky vedli, Táně a Zdeně za adventní tvůrčí dílny a všem, těm,
kteří připravili letošní strom přání na návsi u rybníka a nakonec všem těm,
kteří připravili dětské dílničky na předvánočním jarmarku a věnovali dárky
pro dobročinný prodej v našem klubovém stánku.
 Lenka Kudláková

Tvůrčí předvánoční dílna
Dne 24. 11. 2018 se ve Sliveneckém klubu Švestka konala Vánoční dílnička pod názvem: „Vlastnoručně vyrobený dárek“.
Na výběr bylo dekorování bílého porcelánu (hrnky, talířky, misky,
tácky…) speciálními obtisky, které se po zapečení v peci nesmyjí ani
v myčce na nádobí a vypadají opravdu krásně…Nebo jste si mohli vyrobit vlastní ozdobu na vánoční stromek. K dispozici jste měli
průhledné i barevné skleněné koule a spoustu zdobícího materiálu
- třpytky, kamínky, perličky, rolničky… Lesklé kousky byly sice všude
a zajména na malých výtvarnících, ale to nikomu nevadilo, ani neodradilo od dalšího tvoření.
Na závěr jste si mohli
sami ozdobit dárkovou krabičku a napsat
na ni třeba věnování. Děti byly úžasně šikovné a kreativní a v rodičích měly velkou podporu.
I to přispělo k báječné atmosféře a úspěšné tvorbě. Tímto bychom rády všem poděkovaly za velkou účast na semináři, byla radost s vámi tvořit. Doufáme, že se akce líbila a těšíme se na příště.

Blanka Zdeňková a Dana Ešnerová
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Advent v Pecce
Prosinec se v Rodinném centru Pecka nesl téměř zcela ve vánočním duchu. Díky vstřícnosti a pomoci restaurace U Bůčka se mohla v podvečer
5. prosince uskutečnit pořádná Mikulášská zábava. Samozřejmě přišel
důstojný Mikuláš s pomocníky čertem a andělem, aby z knihy dětem
přečetl hříchy (a samozřejmě i věci pozitivní) a následně je obdaroval.
Kromě toho děti i rodiče shlédli mikulášskou pohádku a mohli si vyrobit papírový řetěz na stromeček. Účast mnohonásobně předčila naše
očekávání a doufáme, že přes jisté organizační nedostatky se všem líbila.
10. prosince k nám opět zavítalo Divadélko principálky Moniky Pospíšilové – tentokrát se zpíváním koled, které malé i velké naladily již
opravdu svátečně.

A pak už se přiblížil tradiční vánoční jarmark, mrazivý, ale naštěstí bez
deště a vánice. Pod vedením Edity Šimkové si malí návštěvníci vyráběli
papírové stromečky, které už určitě zdobí nejeden slivenecký či holyňský domov. Věřím, že jste všichni prožili krásné vánoční svátky. Rodinné centrum Pecka se na vás bude těšit i v dalším roce…

Za RC Pecka Dora Poláková

Divadelní představení RC Pecka
Oblíbená dopolední divadélka spolku Remedium, která pro nejmenší děti
s maminkami, ale také pro slivenecké mateřské školky organizuje vždy jedenkrát v měsíci rodinné centrum Pecka, budou pokračovat i v novém roce.
Letošní poslední (prosincové) představení se neslo ve znamení nadcházejících Vánoc – zpívaly se koledy a bylo svátečně.
.
Jana Bílková

Český červený kříž
Podzimní akce se nesly v duchu velmi příjemném a pohodovém. Pro děti byla (1 a 2. prosince) připravena víkendová akce Předvánoční
dovádění. K dokreslení adventního času nám
krásně nasněžilo a tak nechyběla stavba sněhuláků a koulovačka. V teple u krbů děti vyráběly
vánoční přáníčka a malé dárečky (např. zdobily
lžičky fimem). V podvečer za svitu svíček se odvážily zajit do setmělé místnosti, kde se potkaly
s čertem, na kterého dohlížel andělíček. Čertík
se všemi mile promluvil a dokonce pustil chlup
v podobě malého dárečku.

První pomoc na faře – hasiči ve
výcviku
Dva listopadové víkendy jsme se věnovali výuce
poskytování první pomoci. Kurz první pomoci
byl organizován pro 12 dobrovolných hasičů,
kteří jsou výjezdem předurčeni pro zajištění

dopravních nehod. Důležitou součástí kurzu
první pomoci je praktická část – tedy nácvik
na simulovaných zraněných. Tyto zraněné si
zahrály naše děti ze zdravotnického kroužku
a dobrovolníci oblastního spolku ČČK Praha
1, šlo jim to skvěle. Hasičům situaci nikdy moc
neulehčili. Kurz úspěšně dokončilo 12 dobrovolných hasičů.

Místo pro výjezd MACa
MAC (mobilní asistenční centrum) je výjezdové
vozidlo Českého červeného kříže, které je určeno
pro druhosledovou pomoc při mimořádné události. Automobil poskytuje zázemí pro nezraněné osoby při mimořádné události, je místem
klidu a bezpečím pro poskytování první psychické pomoci. Toto vozidlo je v současné době
zaparkováno v prostorách fary a je připraveno
k výjezdům.

Co nás čeká v roce 2019
Narozeninový rok - 100 let od založení Československého červeného kříže. Oslavy se ponesou celým rokem 2019, budeme rádi, když nám
chvilku věnujete a přijdete se na nás podívat,
nebo se k nám přidáte jako dobrovolníci. Pro děti chystáme letní tábory, příměstské tábory a tábor pro náctileté MAYDAY, více www.cckpraha1.
cz. 
Jaroslava Marková

Strana 21 l společnost



Slivenecký mramor 1 l 2019

Ze života a akcí chovatelů poštovních holubů Slivenec 2018
Začátkem roku začínáme různým přeléčením
a vakcinací poštovních holubů proti pseudomoru, které se aplikuje třikrát ročně.
Závodní sezonu začínáme v půli dubna (podle počasí) několika tréninky. Závody navazují v květnu na 200km trati z Amberku
a pokračují každý týden. Závody se střídají
na vzdálenostech 200; 330; 500; 600; 790 km
z OOstende-Knokke (Belgie) koncem července. V polovině srpna pak začínají tréninky letošních „výletků“ (holoubat) a následuje šest
závodů holoubat.
Akcí a výstav se účastní většina z celkem 19
chovatelů našeho sliveneckého spolku. Již
sedm let závodíme v organizaci OS Středočeské.
V generálním mistrovství OS Středočeské se
v roce 2017 umístili: 1. Růžička B.; 2. Tomášek M. st.+ml.; 17. Štáfek R.; 26. Nádeníček; 27.
Bálek.

Na CV. 12.12 2018 náš spolek reprezentovalo
holoubě pana Václava Slavíka a holubi pánů
Tomášků.
Umístění v generálním mistrovství místního
spolku Slivenec v OS Středočeské v roce 2018:
1. Růžička B.; 2. Tomášek M. st.+ml.; 4. Slavík V.; 5. Nádeníček; 15. Honsa; 16. Vidnev V.;
17. Bálek; 20. Štáfek R.
Z 24 závodů v roce 2018 naši holubi vyhráli 13
závodů. Nejvíce pan Václav Slavík 4×; páni Tomáškové 4×; pan Bedřich Růžička 2× a po jednom závodě pan Mládek, Honsa a Šopík. Nejcennější dolet ze 790 km dlouhého národního
závodu z belgického Knokke dne 28. 7. 2018
dosáhl holub pana B. Růžičky. Tento holub se
v pásmu 1. Čechy umístil na 3. místě a v rámci
celé České republiky na 8. místě.
Po závodech začínají pro chovatele různé akce, dražby, výstavy a vyhodnocení. Největší
akcí, kterou jsme pomáhali pořádat, byla česká

Pan Bedřich Růžička

výstava v Tetíně u Berouna 24. 11. 2018. Této
akce se účastnili dva holubi chovatelů V. Slavíka a B. Růžičky.
Závěrem poděkování městskému úřadu Slivence za podporu a hlavně řádu Křižovníků
za poskytnutí prostoru pro činnost místního
spolku poštovních holubů. 

Bedřich Růžička

Pan Václav Slavík

MKMŽ na výstavách
První prosincový víkend vystavovali členové modelářského kroužku modulové železnice Slivenec výsledky své práce při tradičních Mikulášských
parních jízdách na Smíchovském nádraží. Ve stejné době se zároveň podíleli i na výstavě spřáteleného klubu Zababov, která probíhala v Novoměstské radnici na Karlově náměstí. V současné době se již pilně připravují na velkou mezinárodní výstavu v Drážďanech, kde budou Českou
republiku, ve dnech 14. – 17. února, reprezentovat již podruhé. 
Daniel Sigan
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Advent a Vánoce ve slivenecké farnosti
Ještě před začátkem adventu přivezl otec David do sliveneckého kostela relikviář s ostatkem svaté Anežky České, která byla mimo jiné také
zakladatelkou Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Během
mše svaté zazněly i litanie ke sv. Anežce a otec David přítomným jejím
relikviářem požehnal.

Relikviář svaté Anežky ve Slivenci

Již tradičně první adventní
neděli otec David nejprve požehnal obecní vánoční strom
s betlémem a během následující mše svaté i připravené
adventní věnce. Během mše
svaté na druhou adventní
neděli jsme přivítali v našem
společenství novou čekatelku
křtu, která absolvovala obřady přijetí do katechumenátu.
Třetí adventní neděli bývá ve
Slivenci zvykem, že mše svatá
je sloužena pouze při svíčkách. A tuto tradici, která do
předvánočního shonu vnese
alespoň na chvíli klid a mír,
Mše při svíčkách
jsme dodrželi i tentokrát.
Již třicetkrát přivezli skauti
do naší vlasti Betlémské světlo, kterému se také říká Světlo
míru. Toto světlo se připaluje
během adventu v betlémském chrámu Narození Páně,
v místě narození Ježíše Krista. Skauti jej pak rozváží do
mnoha evropských a také několika amerických států. Od
roku 2013 se v podvečer Štědrého dne tento plamínek předává i ve sliveneckém kostele,
kam si pro něj chodí stále více
zájemců, jednotlivců i celých
rodin, aby si jej odnesli do
svých domovů.
Rozdávání Betlémského světla
Před půlnoční mší svatou si
zájemci mohli poslechnout
v podání Barbory a Pavla Hrubešových, Marie Černé, Šimona Nešvery
(zpěv), Pavla Fryše (varhany), Petry Chlumské (tenorová flétna), Petry Siganové (sopránová flétna) a Jakuba Sigana (klarinet) výběr z díla

Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Při půlnoční mši svaté pak byla i do sliveneckých jesliček v zaplněném kostele uložena figurka Ježíška, jehož
narození jsme si společně připomněli i 25. 12. při Slavnosti Narození
Páně dopolední mší svatou.
Na svátek sv. Štěpána 26. 12. se mohli zájemci zúčastnit dalšího sli-

Vánoční koncert

Půlnoční mše svatá

veneckého vánočního hraní a zpívání, kde zazněly koledy i vánoční
příběhy. Bohužel našeho varhaníka a akordeonistu v jedné osobě přemohly bacily a hraní koled tak bylo v ohrožení. Situaci narychlo zachránily Lucie a Rózi Matulovy, které oprášily své housle a přispěly tak
ke zdárnému průběhu tohoto sousedského setkání.
Konec občanského roku byl ve sliveneckém kostele na mše svaté
opravdu bohatý. V neděli 30. 12., na kterou připadl Svátek Svaté rodiny, si manželské páry při mši svaté obnovili své manželské sliby.
V pondělí 31.12. jsme se rozloučili s kalendářním rokem a poděkovali
za vše dobré, co nás během roku potkalo, i za zvládnutí všeho ostatního. A hned v úterý 1.1. jsme při Slavnosti Matky Boží Panny Marie
přivítali rok nový.
PeS

Obnovení manželských slibů
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TJ AFK SLIVENEC a ti nejmladší…
Fotbalová předpřípravka a školička: podzim- zima 2018
Dne 11. září jsme v našem krásném areálu přivítali nové naděje slivenecké kopané, jedná se o ročníky 2013-2015, tedy i o tříleté fotbalisty.
Na nábor přišlo celkem 21 hráčů, kteří s trenéry Lukášem Kácovským,
Lukášem Heráněm a Patrikem Minarčíkem začali svoji cestu fotbalovým životem.
Již půl roku kluci pilně cvičí a zdokonalují se ve svých schopnostech,
pravidelně 2x týdně a v zimním období jedenkrát v tělocvičně. Na klucích jde vidět progres a zlepšení a nás nejvíce těší to, že každý trénink
odcházejí spokojeni a opět se na tréninky vrací. Postupně chceme klukům zajistit první konfrontaci s týmy z okolí a v plánu je i zúčastnění se
nějakého turnaje. Je na místě také poděkovat rodičům, že děti podporují a pravidelně vodí na tréninky. Závěrem chceme říci, že kdo má zájem
připojit se, naše dveře jsou vám otevřené, stačí kontaktovat jednoho
z trenérů nebo vedení TJ AFK Slivenec.

hod do 18. hod.
Soutěžní utkání na podzim jsou za námi. Během zimního období mladší přípravka odehraje nebo již odehrála mnoho halových turnajů. Tým
mladší přípravky trvale přibírá do svých řad nové tváře.
http://w w w.afkslivenec.cz/cz/fotogalerie/mladsi-pripravka-2011-2012-2013.html?id=64

Leden 2019
Příprava v zimě začíná všem týmům TJ AFK SLIVENEC od nejmladších
po dospělé fotbalisty již velmi brzy, a to kolem 15. ledna.
A-mužstvo dospělých – zimní příprava
Tým dospělých ani v zimním období nezahálí. Tvrdá příprava začne
15. 1. 2019 s tím, že tým neopouští žádní hráči a s týmem se do zimní
přípravy zapojí dva mladí dorostenci, kterým je 16 let.
A-tým se bude střídavě připravovat v areálu ve Slivenci a na umělé trávě na Barrandově na ZŠ Chaplinovo náměstí.
Tvrdou zimní přípravu potvrzuje 8 chystaných přípravných zápasů,
z toho prvních zápasů viz níže:
20. 1. 2019
FC Háje, 18.15
27. 1. 2019
Uhříněves,17.00
2. 2. 2019		
Čechie Smíchov
16. 2. 2019
Lety 14.00
23. 2. 2019
Kunratice
TJ AFK SLIVENEC a mikuláš s čerty.
Spolek pořádal v týmech předpřípravky a mladší přípravky krátké mikulášské besídky. Obě události se povedly a touto cestou bychom rádi
poděkovali panu Karlovi Maškovi, Antonínovi a Václavovi Podzemskému.
http://w w w.afkslivenec.cz/cz/fotogalerie/mladsi-pripravka-2011-2012-2013.html?id=63

Mladší přípravka ročníky 2011,2012,2013: podzim-zima 2018
Mladší přípravka přes zimní období trénuje 3x v týdnu v tělocvičně na
ZŠ ve Slivenci. Pondělí a středa od 16. hod do 17.15 hod a v pátek od 17.
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KALENDÁŘ SLIVENCE
LEDEN – ÚNOR
LEDEN
1. 1.
Zahájení podávání žádostí participativního rozpočtu
7. 1.
16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
15. 1. 18:00 Cestopisná beseda „Ruský sever“ (Libor Draho-		
ňovský v zasedací místnosti ÚMČ)
16. 1. 18:00 Beseda starostky a místostarostky s občany
27. 1.
16:00 Dětský ples na sále restaurace U Bůčka
ÚNOR
3. 2.
13:30 Slivenecký masopust
4. 2.
Zahájení 2. pololetí kurzů Klubu Švestka
5. 2.
18:00 Cestopisná beseda „Bolívie – půlrok mezi Indiány“
(Jana Troupová v zasedací místnosti ÚMČ)
4. 2.
16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
15. 2.
Ukončení podávání žádostí participativního rozpočtu
25. 2. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
27. 2.
17:30 Veřejné setkání autorů návrhů participativního		
rozpočtu s veřejností
Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu

SLIVENECKÝ MASOPUST
S KAPELOU TŘEHUSK
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s cestovatelkou, geografkou a publicistkou

JANOU TROUPOVOU
BOLÍVIE – PŮLROK MEZI INDIÁNY
v úterý 5. února 2019 v 18:00 hod.
Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, Praha-Slivenec

INZERCE VE SLIVENECKÉM MRAMORU
Ve Společenské rubrice MRAMORU máte možnost uveřejnit
ZDARMA blahopřání nebo vzpomínky apod. na své blízké.

CENÍK PRO PLACENOU INZERCI:

Přehled cen a rozměrů inzerce ve Sliveneckém mramoru
naleznete na:
http://www.praha-slivenec.cz/slivenecky-mramor-casopis/
Pro podnikatele a firmy, které poskytují služby pro občany
městské části Praha-Slivenec a mají sídlo v městské části
Praha-Slivenec, byla Zastupitelstvem městské části Praha-Slivenec snížena cena za inzerát o 50 %.

NEDĚLE 3. 2. 2019
Sraz masek ve 13.30 na slivenecké návsi u rybníka

