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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 2  2007

Nejmohutnější akcí v nových dějinách Slivence a Holyně se 
stal Masopust dne 24. února, kterého se zúčastnilo na tři stov-
ky malých i velkých občanů naší městské části (a nejen jich). 
Za jeho uspořádání patří poděkování paní Lence Kudlákové, 
paní Janě Radojčičové a především paní Milušce Pravdové 

Pavlíčkové, která se podílela nejen na organizaci, ale přede-
vším obstarala pro velkou část účastníků krásné masky. Řidič 
autobusu 248, kterému se v Holyni nahrnulo do vozu přes 
padesát vymaškařených Holyňáků, bude mít jistě o čem vyprá-
vět…                                                                                                                                                  

 Masop ust měl úspěch

... po celou dobu hrála do kroku historická kapela Ritornello…přes dálnici pomáhala i silniční policie….na závěr průvod dorazil do Holyně, kde 
akce pokračovala v hospodě U Knotků. A zatímco dospělí si povídali mezi sebou, děti se snažily získat sladkosti v tombole (dík všem, kdo do 
tomboly přispěli!). Večer následovala pravá venkovská zábava s muzikou.                  Pla,  Foto Kudlákovi, Javůrkovi, Hozmanovi a Šimáčkovi

Masky se postupně scházely před kostelem ve Slivenci…následoval  průvod masek Slivencem s četnými zastávkami…

  informace ze 3. zasedání zastupitelstva    slovo starostky
  investiční akce  názvy nových ulic   bioodpady
 povolení na studny    pozvánky na akce v březnu a v dubnu
 2. kolo grantového řízení pro rok 2007  škola, školka, družina

Průběh Masopustu  natočili na DVD pánové Jiří Pavlíček a Jiří Plamínek. Zájemci mohou upravený a sestříhaný dokument získat za cenu výrob-
ních nákladů (cca 50,- Kč), pokud si jej objednají na tel. 242 488 843, SMS 724 373 307, nebo e-mailem: m.pravdova@narodni-divadlo.cz.      
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   Informace ze 3. veřejného zasedání 
zastupitelstva městské části Praha-Slivenec

Zasedání se konalo 21. února 2007 v zasedací místnosti úřadu 
MČ; bylo zahájeno v 18:05 hod. a ukončeno v 21.25 hod.,  poté 
následovala beseda s občany.

Přítomni: Radomír Aksman, Ing. Miroslav Brenišín, Milena Holl-
mannová, Mgr. Lenka  Kudláková, Michal Láznička, Helena Mar-
ková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Aleš Rozehnal, 
Bc. Simona Strauchová.

Omluveni: Bc. Kateřina Vrzalová (náhradník na uvolněný mandát)

Po úvodní zprávě starostky o činnosti za období od 2. veřejného 
jednání zastupitelstva a informacích předsedů komisí zastupitelstvo 
projednalo jednotlivé body upraveného programu a odsouhlasilo:

 výdaje do částky 100 tis. Kč schvaluje starostka, výdaje nad 
tento limit podléhají schválení zastupitelstvem;

 zavedení orientačních čísel v naší MČ v hodnotě do 250 tis. 
Kč a jejich prodej občanům v ceně odpovídající skutečně vyna-
loženým nákladům;

 prodej pozemků parc. č. 1458/3 (62m2), 1461/4 (80m2) 
a 1461/5 (15m2) p. Midragu Jozičovi za cenu 1.200 Kč/m2 (souhlas 
s prodejem podmíněn písemným souhlasem nebo dohodou s p. E. 
Klinderou a pí. R. Klinderovou, kteří předmětný pozemek – cesta 
v majetku obce – užívají);

  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
s ŘSD ČR z  4. 4. 2005 – rozšíření předmětu smlouvy o koupi pozem-
kové parc. č. 1801/22 (241m2) za cenu 1.230,- Kč/m2; uzavření smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě s ŘSD ČR parc.č. 1801/23 o výměře 
15m2; uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.12. 2004 
z ŘSD ČR – rozšíření předmětu smlouvy o pronájem pozemkové par-
cely č. 1775/1 (910 m2) a zvýšení plochy záboru pozemkové parcely 
č. 1731/38 z 292m2 na 356m2 (vše kvůli stavbě okruhu);

 změnu územního plánu pro pozemek parc.č. 1785/37 z funk-
ce OP (orná půda) na VN (služby a nerušící výroba) ještě před rokem 
2010; 

 vyjmutí stavby splaškové kanalizace v ul. Za Farou, U Svahu 
a Od Rozcestí z majetku MČ Praha-Slivenec a převedení na Hl. m. 
Prahu, jedná se o řady CH 1-0, CH 1-2, CH 1-3 a CH 1-3a v celkové 
hodnotě 10.318.943,- Kč;

 požádat o svěření pozemku parc. č. 1738/1 do správy MČ 
Praha-Slivenec a jeho zápis na LV 1236 (jedná se o ul. K Váze); 

 rozpočtové opatření č. 1 - posílení rozpočtu o 200.000 Kč 
v příjmové a výdajové části přesunem prostředků ze zdaňovací čin-
nosti (50.000 Kč na nákup multikáry, 100.000 Kč na vyřešení vodní-
ho hospodářství v areálu sportoviště a 50.000 Kč na kulturní akce 
pořádané MČ); 

 plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy Sli-
venec;

 zvýšení kapacity školní družiny z 55 na 80 žáků;
 pojmenování devíti nových ulic;
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene dočasného umístění a  provozování kabelové přípojky 22 
kV a vodovodní přípojky se společností Hochtief Construction AG; 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
užívání pozemku parc. č. 1747/2 za účelem umístění a provozování 
veřejné komunikační sítě společností Telefónica O2 Czech Repub-
lic, a.s; uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene užívání pozemků parc. č. 1717, 1731/1, 1739/1 a 222/18 
za účelem umístění a provozování kabelového vedení 1 kV se společ-
ností PRE distribuce, a.s.;

 doplnit čl. 3 jednacího řádu zastupitelstva o bod (7) „Pod-
klady a návrhy pro jednání na zasedání zastupitelstva dle progra-
mu budou k dispozici členům zastupitelstva 5 pracovních dnů před 
zasedáním zastupitelstva v písemné i elektronické podobě.“ 

 vyhlásit další kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ na rok 
2007 v celkové částce 50.000 Kč; 

 poskytnutí fi nančního daru L. Dvořákovi v částce 2.400 Kč 
k úhradě asistenta při pobytu žáka ve škole v přírodě 

 ceny inzerce v časopise  Slivenecký Mramor.

K jednotlivým bodům byla přijata příslušná usnesení.

Diskuse zastupitelů

Zastupitel A. Rozehnal měl na závěr zasedání několik připomínek:
Zpráva starosty by měla být schvalována; většina zastupitelstva 

tento návrh odmítla, protože jde o informativní zprávu a veškeré 
závazné kroky jsou  přijímány ve formě usnesení.

Požádal stavební komisi, aby se podívala na stav splaškové 
kanalizace v Holyni; prověří nejprve pí.Musilová, pak stavební 
komise.

Zdůraznil potřebu defi nování dlouhodobého a střednědobého 
plánu práce zastupitelstva na příští 4 roky; starostka s návrhem sou-
hlasila, ale upozornila, že nyní se musí řešit věci aktuální naléhavos-
ti.  Pí. Novotná sdělila, že zastupitelstvo, byť pracuje teprve krátkou 
dobu, připravuje globální projekt  dopravní situace s ohledem na 
její zklidnění – včetně cyklostezek – a k diskusi předloží občanům 
představu o tom, jak by mělo vypadat centrum Slivence. 

Starostka dále  informovala o petici občanů, která bude dostupná 
k podpisu na ÚMČ.

Úplný zápis ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha-
Slivenec včetně příloh je k nahlédnutí na úřadě MČ a na interneto-
vých stránkách www.praha-slivenec.cz

Diskuse s občany po skončení zasedání:

Pan Říha chtěl vědět, zda by přece jen nebylo možné stanovit 
přesněji konec zasedání a začátek diskuse. Starostka zopakova-
la, že začátek veřejného zasedání zastupitelstva MČ Slivenec byl 
posunut na 18.00 hod. proto, aby se ho mohli zúčastnit skutečně 
všichni, kdo mají zájem. Vlastní program jednání zastupitelstva 
je však nabitý, je třeba projednat a odhlasovat řadu usnesení 
(zasedání skončilo po 21.00 hod.). Aby občané nebyli ochuzeni 
o diskusi, budou v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními orga-
nizovány samostatné besedy.

Občané bydlící v ulici K Cikánce se před jednáním s investo-
rem Mramorka zajímali o stanovisko zastupitelstva k plánované 
výstavbě 4-podlažních domů, s níž naprosto nesouhlasí. Starost-
ka zdůraznila, že přesně to je důvod, proč pozvala společnost 
Mramorka na veřejné jednání dne 26. 2., na němž by společnost 
měla poznat názory obyvatel Slivence, vysvětlila a snažila se 
obhájit svůj projekt. Zastupitelstvo podporuje stanovisko oby-
vatel a podnikne všechny kroky k tomu, aby domy byly o jed-
no podlaží nižší.

Předběžný termín 4. veřejného jednání zastupitelstva – středa 25. 
dubna 2007 v Holyni.

(hol)   
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Vážení a milí spoluobčané,

úvodem Vás chci informovat, že úřad městské části (MČ) jsme plně 
otevřeli Vám, občanům; je nyní přístupný každý den, což se mnozí 
z Vás již naučili využívat, a navíc jsme i rozšířili pracovní dobu. Návštěv-
ní a „nenávštěvní“ den se tak nyní liší jen tím, že v návštěvní dny jsou 
úřednice prakticky vždy přítomné na pracovišti (výjimky jsou samozřej-
mě možné), kdežto v ostatní dny mohou vyřizovat agendu mimo budovu 
a návštěvu konkrétního člověka je vždy lepší si domluvit předem. Ověřo-
vání nyní provádějí všechny pracovnice, takže se nemůže stát, že byste 
odešli s nepořízenou. V Holyni byla instalována nová vývěska a schránka 
pro Vaše připomínky a náměty, stejná schránka je i před úřadem MČ ve 
Slivenci. Rozšířili jsme výpůjční dobu v knihovně na 3x týdně. V únoru 
jsme zprovoznili nové webové stránky na stávající adrese www.praha-

slivenec.cz., které postupně doplňujeme o vše podstatné a důležité.
Leden a únor byly opravdu hektické měsíce. Začali jsme jednat  se 

všemi  významnými investory, kteří působí či hodlají působit  v naší MČ, 
neboť chceme, aby vztah mezi investory a městskou částí byl vyvážený 
a oboustranně přínosný. Zahájili jsme jednání s Magistrátem hlavního 
města Prahy (MHMP) o přidělení orientačních čísel, protože se domnívá-
me, že orientační čísla usnadní život nejen nám, ale i všem návštěvníkům 
Slivence a Holyně (viz samostatný článek).

Již od  počátku roku, kdy jsme zaměstnali pana Buriánka, pracovní-
ka na údržbu a péči o zeleň, systematicky čistíme celou MČ od odpad-
ků; pro tyto účely jsme pořídili dva nové kontejnery na směsný odpad, 
a sice v Holyni a U Jezírka. Malé skládky tak nyní likvidujeme sami (např. 
skládka v ul. Ke Smíchovu před nájezdem na ul. K Barrandovu, odpadky 
v ul. K Homolce u křižovatky s ul. Višňovka), o likvidaci větších skládek 
jsme požádali MHMP (podrobněji viz samostatný článek). Pracovníka na 
údržbu jsme vybavili křovinořezem a motorovou pilou. Díky ní se podařilo 
celkem rychle zlikvidovat  následky řádění orkánu Kyrill z 18. 1. v podo-
bě padlých stromů. Orkán poškodil střechu úřadu MČ, starou budovu 
školy, nové školní pavilony i školku; všechny střechy byly postupně opra-
veny, přičemž výdaje na opravy uhradí pojišťovna. Spadlé střešní tašky  
odstranil z komunikací pracovník na údržbu. Největší škody napáchal 
orkán na církevním statku, který je ve správě Pozemkového fondu; po 
našich  výrazných intervencích Fond nejprve opravil střechu obytné části 
a posléze i střechu stodoly. Spadlé tašky rozbily čelní sklo jednoho zapar-
kovaného vozidla. A to ještě můžeme hovořit o velkém štěstí, protože 
velké množství tašek se zřítilo těsně před auto právě projíždějící ulicí Ke 
Smíchovu.

Vzápětí po orkánu jsme čelili sněhové kalamitě, kterou bohužel fi rma 
PAS (Pražská agrární společnost) nezvládla zrovna skvěle; zaváté ulice 
K Váze a U Sportoviště celou sobotu 27. 1. vysvobozoval pan P. Dvořák 
s pomocí těžké techniky.

Zahájila jsem intenzivní jednání s radními a náměstky primátora Pavla 
Béma, kteří jsou správci jednotlivých kapitol rozpočtu HMP, s cílem vyjed-
nat pro naši MČ co nejvíce fi nancí při rozdělování 500 mil. Kč z rezervy 
pro  městské části. Vzhledem k tomu, že se letos mohly podat žádosti jen 
na pět projektů, stanovili jsme priority a požádali jsme MHMP o peníze 
na kanalizaci, opravu staré budovy školy, projekt nové školky a tělocvič-
ny,  rekonstrukci a dosadbu zeleně ve Slivenci i v Holyni a na dokončení 
opravy kapličky v Holyni. Kolik peněz ale nakonec dostaneme, záleží na 
celkovém převisu poptávky po fi nancích nad jejich nabídkou. Slivenec 
navštívila  a o situaci na místě se přesvědčila pí. radní Kousalíková, zod-
povědná na MHMP za fi nance, a  náměstkyně primátora pí. radní Žižko-
vá, zodpovědná za školství.

Zadali jsme vypracování generelu cyklostezek a studii celkového 
zklidnění dopravy v naší MČ, dále projekt na rozšíření  komunikace mezi 
Holyní a Barrandovem tak, aby zde byl zachován dvousměrný provoz 

(viz samostatný článek), dali jsme vypracovat studii dětského hřiště před 
starou budovou školy a požádali jsme o fi nance Nadaci ČEZu  v rámci 
projektu Oranžové hřiště (zda peníze dostaneme, není zatím jisté).

S fotbalisty jsme jednali o rekonstrukci trávníku velkého hřiště; s rekon-
strukcí v letošním roce počítáme, protože činnost AFK Slivenec poklá-
dáme za velmi důležitou pro využití volného času našich dětí a mládeže. 
Ukázalo se, že velkým problémem je nedostatek vody na zálivku hřiště, 
proto v současné době řešíme, jak dostatek vody zajistit.

Jednali jsme se zástupci Pražské plynárenské: letos se bude zavádět 
plyn v ulici Ke Smíchovu a mezi ulicemi Za Farou a K Váze (tedy tam, 
kde se staví kanalizace); příští rok by mělo jít o ulice severně od ul. Ke 
Smíchovu (Dominínská, Rubínová atd.), a ul. Granátová a Višňovka. Další 
plynofi kace bude záviset na postupu výstavby kanalizace.

Průběžně jsme řešili neustálé stížnosti na fi rmy Eltodo a Hochtief, které 
pokládají  U Jezírka kabely elektřiny a vodovodní přípojku pro zařízení 
staveniště pražského okruhu (stavba 514); výkopy i pokládku začali bez 
povolení  a velmi neurvalým způsobem a v podobném duchu i pokračo-
vali, proto jsme s nimi zahájili správní řízení za poškození zeleně. Kromě 
toho jim díky neustálému zpožďování akce naběhly i nemalé poplatky za 
zábory (více než 350 000 Kč) a rovněž jim budou vyměřena věcná břeme-
na za položení kabelů. S fi rmou Hochtief jsme nakonec uzavřeli dohodu, 
že jako kompenzaci újmy způsobené občanům Slivence, zvláště lidem 
v oblasti U Jezírka, opatří část ulice K Cikánce v délce 180 m mezi kři-
žovatkou s Frančíkovou a novou provizorní silnicí asfaltovým povrchem. 
Firma Eltodo se zavázala uvést komunikace i výkopy do bezvadného sta-
vu, vysázet nové keře a nový strom a osít narušené povrchy trávou. Velké 
stížnosti byly i na výstavbu fi rmy Galstian a Galstian v ulici K Cikánce, 
kterou kamiony blokovaly a neumožňovaly normální průjezd často i na 
mnoho minut; situace se zlepšila až po zapojení městské policie a důraz-
ných jednáních se  stavbyvedoucím i majiteli fi rmy.

Jednali jsme s ROPIDem o posílení autobusových linek do Holyně, 
o prodloužení linky 247 do pozdějších hodin apod. – bohužel  naše 
požadavky nebyly vyslyšeny. Důvodem je nižší příděl fi nančních pro-
středků Dopravnímu podniku pro r. 2007 ze strany MHMP. Na Magis-
trátu i s Pražskými službami jsme jednali o možnosti zřídit ve Slivenci 
a v Holyni svoz bioodpadu (viz samostatný článek). Na naši žádost zlik-
vidovaly TSK železné zábradlí s plastovou výplní, které léta hyzdilo ulici 
Ke Smíchovu - hlavní ulice ve Slivenci tak rázem výrazně prokoukla.

Děje se toho mnohem víc, ale mnohá jednání zatím nejsou uzavřena, 
proto o nich napíšu, až bude nějaký konkrétní výsledek.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka   

   Slovo starostky

Paní náměstkyně Žižková (uprostřed) se přijela seznámit s problémy 
školství ve Slivenci. Na snímku s pí učitelkou E. Vejvodovou a se starostkou 

J. Plamínkovou na zahradě školky.
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  Beseda nese plody
Dne 15. ledna 2007 se v restauraci Za Knotkem konala beseda 

na téma „Přítomnost a budoucnost komunikace mezi Holyní a Bar-
randovem“, které se zúčastnil p. Ivan Růžička, vedoucí oddělení 
dopravy odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 
5, kpt. Ing. Josef Zajíček z oddělení dopravního inženýrství Doprav-
ního inspektorátu Policie ČR a dále velké množství  obyvatel z Holy-
ně i ze Slivence. Atmosféra byla velmi emotivní a i profesionální faci-
litátor měl s „ukočírováním“ debaty plné ruce práce.

Ukázalo se, že ani sami občané Holyně nejsou jednotni v názoru 
na to, jak by měl provoz na této spojce vlastně vypadat, nicmé-
ně většina by byla ráda, aby zde byl obnoven dvousměrný provoz. 
Kpt. Zajíček s p. Růžičkou se snažili vysvětlit, že pro dvousměrný 
provoz a zároveň i pro poměrně hustý pěší a cyklistický provoz není 
tato komunikace prostě dost široká. Upozornili, že obyvatelé z Bar-
randova by nejraději využívali komunikaci pouze k rekreaci, tedy 
jako cestu pro pěší a cyklisty. Z mnoha různých navrhovaných řeše-
ní (rozšíření komunikace v celé délce, omezení vjezdu pouze pro 
občany Holyně apod.) se nakonec jako technicky, právně  i časově 
(jde totiž o provizorium, po vybudování tramvaje a návazné uliční 
sítě bude tato cesta sloužit pro pěší a cyklisty) nejschůdnější řešení 
ukázalo postavit podél komunikace pět výhyben tak, aby se auta 
mohla po cestě bezpečně míjet. 

Přesto, že mnozí občané odcházeli z besedy s pocitem, že „se 
zase nic nezměnilo“, daly se poté věci poměrně rychle do pohy-
bu. Dne 18. 1.  jsme se sešli na „holyňské spojce“ s p. Růžičkou 
a radním  Prahy 5  p. Vojtěchem Zapletalem. P. Růžička komunika-
ci prošel  a do plánu zakreslil pět nejvhodnějších míst pro výhyb-

ny. S p. Zapletalem jsme dohodli, že naše MČ  zaplatí projektovou 
dokumentaci, na realizaci se pak budou obě MČ podílet společ-
ně. Projekt jsme zadali fi rmě DIPRO, náklady na něj budou činit asi 
25 000 Kč. Naše MČ zajistí rovněž projednání s vlastníky, pokud by 
to bylo nutné, ale zatím se zdá, že se výhybny vejdou na pozemky 
hl. m. Prahy a na pozemek MČ Praha – Slivenec. 

A poznámka na závěr: komunikace zatím nemá název. Navrhuje-
me proto MČ Praha 5 (jde o její katastr) název Do Holyně. 

                                                                           RNDr. Jana Plamínková

Území naší městské části je v Praze jedním z mála, kde dosud nejsou zavede-
na v ulicích orientační čísla. S tím, jak zde přibývá obyvatel, jde o stále větší pro-
blém a hlavně v dlouhých ulicích (Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Cikánce apod.) 
bloudí ulicí často nákladní i osobní auta a marně hledají dům či provozovnu, 
kterou hodlají navštívit. 

Proto jsme se rozhodli, že ve Slivenci i v Holyni zavedeme orientační čísla tak, jak 
je to všude jinde běžné. Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme tento postup ofi -
ciálně schválili a požádali jsme Magistrát o očíslování ulic. Pracovníci MHMP spolu 
s pracovníky naší MČ poté projdou Slivenec i Holyni  dům od domu a přidělí každé-
mu domu jeho orientační číslo. Naše MČ pak dá vyrobit smaltované cedule s mod-
rými čísly, které si občané vyzvednou na úřadě městské části a upevní na svou 
nemovitost vedle čísla popisného. Jedna cedule bude stát orientačně 200 – 250 Kč, 
nicméně si myslíme, že tato částka není nijak vysoká vzhledem k výhodám, které 
nové číslování ulic přinese. Občanům ve fi nanční nouzi uhradí cedule městská část. 
Věřím, že toto opatření uvítáte.

                                                                                Jana Plamínková     

Sedm  uliček kolmých na ulici Za Farou, kde postavil Central 
Group nové domy, bylo pojmenováno podle nerostů: Azuritová, 
Malachitová, Barytová, Kalcitová, Halitová, Pyritová, Aragonitová. 

Hlavní ulice v oblasti nových řadových domů stavěných společ-
ností Galstian a Galstian ponese tradiční místní název Za Fořtem 
(jde o ulici kolmou na ulici K Cikánce), ulice kolmá na ni se bude 
jmenovat Na Rovném. Názvy musí ještě schválit Rada hlavního měs-
ta Prahy. Upozorňujeme, že název holyňské ulice Kotovka dosud 
neschválili, ačkoli jim byl návrh doručen již před mnoha měsíci.  

         Pla    

Vážení spoluobčané,
protože přístup magistrátu hl. m. Prahy 

k dokončení kanalizace v naší městské čás-
ti neslibuje v nejbližší budoucnosti žádný 
pokrok, rozhodli jsme se podpořit nesporně 
značné úsilí našich zastupitelů peticí, adreso-
vanou primátorovi Bémovi a pražskému zastu-
pitelstvu. V petici žádáme o urychlení výstavby 
kanalizace v naší městské části, protože na 
výstavbě kanalizace je závislý veškerý rozvoj 
v naší MČ. 

Podpisové archy jsou  vyloženy k podpisu na 
Úřadu městské části Praha - Slivenec (a také 
již kolují hojně mezi občany). Aby naše petice 
měla patřičný dopad, je samozřejmě potřeba, 
aby počet sebraných podpisů byl co největší. 
Žádáme proto o co největší účast všech obča-
nů MČ Praha - Slivenec starších 18 let. Sou-
časně upozorňujeme, že akce se týká i občanů 
z oblastí již odkanalizovaných, neboť i oni jistě 
netrpělivě čekají na konečnou úpravu komuni-
kací a chodníků, která bude následovat teprve 
po úplném dokončení kanalizace.

Za vaši účast vám předem děkujeme.
Za petiční výbor
        Ing. Petr Pick

 Ve Slivenci i v Holyni budou 
orientační čísla

Frančíkova a Smaragdová 
jen na znamení

Od neděle 4. března 2007 rozšiřuje Dopravní podnik hl. m. Prahy počet zastávek na 
znamení. Ze zastávek, které se dotýkají našich občanů, k nim patří zastávky Frančíko-
va a Smaragdová. Dále jde např. o zastávky Nový Slivenec a  V Remízku. Při nastupo-
vání bude potřeba dát zřetelně znamení, že chcete nastoupit, při vystupování budeme 
muset stisknout znamení k vystoupení.                                                                  Pla    

  Pojmenování  nových 
ulic ve Slivenci
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  Výkon státní správy
Pro výkon státní správy se Praha člení na 22 správních obvodů. 

Jde o uměle vytvořené územní celky, vytvořené výlučně kvůli výkonu 
přenesené působnosti.
Pro naši městskou část vykonává tuto činnost Úřad MČ Praha 5.
Které úkony pro nás tento úřad vykonává?

1) Výstavba, stavební úřad,územní rozhodnutí

Pro naši městskou část státní správu v oblasti výstavby a územ-
ního rozhodování vykonává ÚMČ Praha 5 – odbor výstavby 
www.praha5.cz/abook.php?cat=32&id=111 a odbor územního 

rozhodování www.praha5.cz/abook.php?cat=32&id=108, které 
sídlí na Náměstí 14. října 4. Zde se podávají žádosti o územní 
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení a ohlášení staveb-
ních prací.

Pro vydání rozhodnutí na odboru výstavby i územního rozhodování 
je vždy nutný souhlas MČ Praha – Slivenec. Aby bylo možné stavbu 
posoudit, je nutno předložit žádost a podle rozsahu prací buď projek-
tovou dokumentaci nebo situaci s náčrtem (u jednoduchých staveb).
2) Sociální pomoc

3) Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

4) Matrika

5) Živnostenský úřad

6) Vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí

Informační středisko 

Štefánikova ul. • tel.: 257000545-7
Nám. 14. října • tel.: 257000116     

Vážení čtenáři,
po delší odmlce se Vám opět ozývám. Chtěla bych Vás touto ces-
tou informovat o novinkách z naší knihovny.
Řada čtenářů již ví, že jsme rozšířili otevírací hodiny.

Nová otevírací doba: 

   úterý 14 – 16 hod.

   středa   9 – 12 hod.

   čtvrtek 16 – 19 hod.

Roční čtenářský poplatek: dospělí 50,- Kč, mládež 20,- 

Kč, jednorázová výpůjčka 10,- Kč

Přístup na internet: Čtenář, který má zaplacen roční popla-
tek, má přístup na internet zdarma, ostatní: dospělí 40,- Kč/
hod (resp. 10,- Kč za započatých 15 minut), mládež 20,- Kč/
hod (resp. 5 Kč za započatých 15 minut).
Tisk stránky formátu A4 – 1,- Kč/str.

Je potěšitelné, že se od počátku roku zaregistrovalo šest 
nových čtenářů. Na druhou stranu budu nucena, v souladu 
s platným Knihovním řádem, některé registrované čtenáře vyřa-
dit, protože déle než dva roky naši knihovnu nenavštívili.

V průběhu roku budu v knihovně provádět „čistku“ knihovního fondu. 
Knihy, které byly naposledy zapůjčeny před více než 15 lety, a poškozené 
knihy budou vyřazeny. Tyto knihy budou zájemcům volně k dispozici.

Průběžně bude upravován a měněn interiér knihovny, změní 
se rovněž uspořádání knihovního fondu tak, aby byl přehledněj-
ší. Cílem našeho snažení je, abychom celkově zlepšili prostře-
dí  knihovny a aby se zde čtenáři cítili skoro jako doma. Úpravy 
budou prováděny postupně, aby nenarušily chod knihovny. Vaše 
rady, nápady a náměty, týkající se úprav, ráda přivítám. 

Velmi děkujeme paní Janovské, která naší knihovně věnova-

la 100 knižních novinek a přislíbila ještě další knihy věnovat.

 Jana Szilvásiová    

  Novinky z místní knihovny

Občanské sdružení Na Kraji připravuje 

CVIČENÍ PRO RODIČE a PRARODIČE  S MALÝMI DĚTMI  
(cca 16 měsíců – 6 let)

Jste na mateřské dovolené nebo máte děti už ve školce? Nudíte se? 
Nemají si vaše děti  kde hrát a dovádět? Chcete se seznámit a popo-
vídat si s ostatními maminkami? Chcete podporovat kontakt vašich 
dětí s jejich vrstevníky a tím podpořit rozvoj jejich sociálního cítění? 
Vítáme babičky, dědečky a samozřejmě i tatínky. Cvičení se bude sklá-
dat z malého předcvičení, opičí dráhy a tanečků. Vítány jsou i maminky 
s větším dítětem a  miminkem. Předcvičovat bude Hana Morsteinová.

Přijďte si s námi zacvičit do tělocvičny Slivenecké školy!
Kdy? Uvažujeme o každém ÚTERÝ od 9,45 – 10,45 hod nebo každý  
ČTVRTEK od 16,30 – 17,30 hod, případně oba termíny, dle zájmu.
Vstupné dobrovolné. Plánovaný začátek cvičení je duben 2007. Pro-
sím všechny zájemce, aby poslali SMS obsahující lépe vyhovující 
termín, své jméno a počet dětí, které by cvičení navštěvovaly (např.:  
čtvrtek,Nováková, 2 děti) na telefonní číslo 606 208 990. 

Zjistíme tak, o který termín bude větší zájem, případně otevřeme oba
termíny. Všem zájemcům dáme vědět přesný termín začátku konání.
Těšíme se na setkání.
                           hm    

Je sdružení nadšenců, především rodičů dětí pro přípravu volnočaso-
vých aktivit nejen pro své děti, ale pro širokou veřejnost ve Slivenci.

Naší snahou je, aby se i rodiče chopili iniciativy a začali měnit svět prak-
tickými viditelnými kroky. Například určovat, co a jak se bude dít. 

Přivítáme jakékoliv vaše náměty. Uvažujeme o velikonočních dílničkách, 
oslavách dne dětí, přípravě divadélka o knížeti sv. Václavovi, pašijových 
hrách, Svatojánském putování za pokladem, jarní burze oblečení, mara-
tonu, závodech odrážedel, kol a koloběžek, o výletu s piknikem, drakiádě, 
lampiónovém průvodu, mikulášské oslavě, vánočních dílničkách atd.

Vše to jsou zatím nápady na papíře. K jejich realizaci nejsou 
nejdůležitější fi nance, ale lidi. Bude-li o naše akce zájem, není 

problém vymyslet další. Stačí, abychom viděli váš zájem o naše 
aktivity.

A především je naší snahou seznámení se s našimi sousedy. Chceme, 
aby se lidé ze Slivence i z Holyně lépe znali, aby více spolupracovali.

Pokud si naše děti budou spolu hrát, mohou si jejich mámy i jejich tatínci 
taky spolu povídat (a babičky a dědečkové, strýcové….) 

Rádi bychom přivítali i nové nadšence, kteří by nám dali nové podněty či 
pomáhali s přípravou a organizací různých akcí (i nárazově). Kontakt Mag-
da Haasová 737 464 529, Hana Morsteinová 606 208 990. 

Nápadů máme dost, ale rádi si poslechneme další.          hm    

  Občanské sdružení NA KRAJI 

mramor02.indd   5 1.3.2007   16:54:10



6    Slivenecký mramor 2    2007

   Investiční akce v MČ Praha - Slivenec 

Během měsíce března začne ve východní části naší MČ výstavba 
inženýrských sítí pro 95 rodinných domů. Společnost Abbey v lednu zís-
kala stavební povolení na rodinné domy, proto se po dokončení inženýr-
ských sítí na celém pozemku bude pokračovat stavbou rodinných domů 
od ulice Nefritová směrem k Chuchelskému háji. Během této doby si 
chce investor vyřídit stavební povolení na dalších 35 domů. Celkem by 
jich tam tedy mělo do konce roku 2009 stát 130.

Rodinné domy budou umístěny buď jednotlivě nebo jako dvojdomy. 
Všechny budou mít dvě podlaží a plochou střechu. Pět typů domů se zde 
bude střídat v různých barevných obměnách a kombinacích.

Po dokončení výstavby budete moci tuto novou část obce projet třemi 
novými zklidněnými ulicemi doplněnými ještě dvěma krátkými uličkami. 

Dvě dlouhé a dvě kratší budou směřovat od západu k východu, třetí dlouhá 
na ně bude kolmá. Pro pěší zde v některých úsecích budou chodníky a ješ-
tě cesta parkem, ve kterém budou umístěny i hrací prvky pro děti. Od ulice 
Ke Smíchovu bude nová zástavba oddělena 3 - 3,5 m vysokou zdí. 

Stavební doprava bude bohužel jezdit i přes Slivenec. Příjezdová cesta 
povede ulicí K Holyni a pokračovat bude ulicí Ke Smíchovu. Odjíždějí-
cí vozidla budou směřovat ulicí Ke Smíchovu rovnou na Prahu. Za toto 
zhoršení životních podmínek by společnost Abbey měla položit nové 
povrchy v ulici Nefritová a části ulice Granátová. Doufáme, že se nám 
podaří s investorem domluvit i vybudování kanalizačních přípojek pro 
obyvatele ve východní části ulice Granátová.

Ing. Šárka Musilová    

 Betonárka na křižovatce ulic K Cikánce  a Pod Lochkovem

 Ulice Ke Smíchovu – Nefritová – Granátová  -   
investor společnost ABBEY, s.r.o.
 

Od září loňského roku probíhalo zjišťovací řízení o posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA) na zařízení staveniště – semimobilní 
betonárku pro stavbu SOKP 514 Lahovice - Slivenec. Koncem roku 
byl uveřejněn závěr tohoto zjišťovacího řízení. Z něj vyplývá, že tato 
stavba nebude posuzována dle výše uvedeného zákona, ale musí 
být v následujících řízeních dodrženy připomínky všech účastníků 
řízení. O jaké připomínky jde?

Betonárka bude pouze dočasnou stavbou do r. 2009, tedy  do 
doby vybudování tunelu SOKP 514. Její  expedice se nebude roz-
šiřovat pro ostatní stavební aktivity. Zařízení staveniště se napojí na 
veřejný vodovod až po provedení investiční akce „Obnova vodo-
vodního řadu mezi ulicemi K Cikánce a Pod Lochkovem“ (tedy až 
po posílení vodovodu). Suroviny pro potřeby betonárky se budou 
dopravovat pouze ze severního směru z Pražského okruhu a dále po 
silnici č. 599 Pod Lochkovem. Pro redukci prašnosti  dojde k uza-
vření a opláštění technologických zařízení, zpevní se povrch všech 
komunikací, směrem k Habeši se vytvoří zemní val. Podmínkou 

bylo i  vybudování dvoumetrové stěny podél obslužné komunikace, 
která je již hotová. Povrch staveniště se bude skrápět a betonárka 
i komunikace se musí každý den uklízet. Jako ochranu proti hluku 
požadovaly MČ Slivenec a Lochkov vybudování valu o výšce 6 m 
na východní straně areálu, který se již buduje v rámci přípravných 
prací. Dále se bude provádět kontrolní měření hluku za provozu 
betonárky. Po skončení výstavby tunelu bude celé zařízení demon-
továno a území, na kterém betonárka leží, se zrekultivuje.

Celý závěr zjišťovacího řízení na tuto akci je uveřejněn na www.

praha-slivenec.cz – úřední deska.
Během měsíců leden a únor v ulici  K Cikánce a Mramorová pro-

bíhala pokládka elektrické přípojky 22 kV, která zatím nebyla zkolau-
dována. Na přelomu února a března by na křižovatce ulic K Cikán-
ce a Frančíkova mělo proběhnout napojení vodovodní přípojky pro 
betonárku na vodovodní řad. Do doby zprovoznění nového vodo-
vodního přivaděče bude připojení zablokováno.

                                                                        Ing. Šárka Musilová    

1. etapa

2. etapa
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 Je pravda, že se ve Slivenci točil fi lm Utrpení mladé-
ho Boháčka? Pokud ano, na jakých místech konkrétně 
a které scény? A jak ta místa vypadají dnes, našel bych 
je? Točilo se ve Slivenci i něco jiného?

 Utrpení mladého Boháčka se opravdu natáčelo i ve Slivenci, a to 
na adrese K  Lochkovu 3 - velká vrata v rohu. Dříve tam sídlila fi r-
ma Ozdoba, nyní  fi rma Ford. Jedná se o velký areál.  Vzhledem 

k poloze Slivence, který leží nedaleko Barrandova,  zde vzniká dost 
záběrů. Často se zde natáčí TELE TELE, z fi lmů pak Upír z Ferratu 
- oblast U Jezírka, Obecná škola - oblast U Jezírka a místní hospo-
da U Žilinů, Kameňák 1 – 3 (jednalo se o interiér domu rodiny Jany 
Paulové a Václava Vydry a ve 3. dílu vše, co se natáčelo na místním 
hřišti AFK).  Filmů se zde točilo nejvíce v dřívějších dobách (fi lmy pro 
pamětníky).             Sil    

Dne  5. února 2007 se konala druhá schůzka seniorů. Bylo to velmi pří-
jemné setkání s ředitelkou domova pro seniory paní Evou Kalhousovou. 
Ta seznámila naše starší občany s novým zákonem o sociálních službách 
a přinesla mnohé podnětné informace ze sociální oblasti.  Požádala všech-
ny přítomné o pomoc s vyhledáváním sociálně potřebných spoluobčanů, 
kteří mnohdy o možnostech pomoci vůbec nevědí. Její zkušenosti z práce 
pro seniory rozproudily zajímavou diskusi a slibujeme, že paní Kalhousovou 
pozveme na některé další naše setkání, kdy si pro ni budou moci všichni 
připravit další otázky.

Na závěr schůzky seznámila kulturní komise s možnostmi kulturních akti-
vit starších občanů a informovala o snaze komise zajistit tolik žádané zájez-
dy pro seniory. Na závěr byli všichni přítomní pozváni na nejbližší  plánované 
akce Slivence a Holyně.               kud    

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje 2. kolo grantového řízení 
na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2007. 
Celková výše poskytnutých fi nančních prostředků činí 50 000 Kč.

I. tematický okruh

Podpora kultury, sportu,  zájmových  a výchovně vzdělávacích 
aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec v roce 2007.

Cíl projektů :  Podpořit pravidelnou činnost i jednorázové akce 
v uvedených oblastech

 V žádosti o grant je nutné uvést: 

- požadovanou výši příspěvku (částku)
- přesný popis činnosti nebo pořádaných akcí
- počet účastnících se osob                
- předpokládaný dopad akcí ( odhad počtu lidí, které tyto akce osloví)
- předložit položkový rozpočet

II. tematický okruh

Podpora jednotlivých akcí a činností, které se vztahují k historii 
a přírodě MČ Praha – Slivenec v roce 2007 

Cíl projektů: Oživení místní kultury činnostmi a akcemi vztahují-
cími se k historii a přírodě   Slivence a Holyně a prezentujícími naši 
městskou část v jejích zvláštnostech  a odlišnostech. Podpoření 
zájmu současných generací o minulost, přírodu a historický vývoj 
naší městské části se všemi jejími rozmanitostmi.

V žádosti o grant je nutné uvést:
- požadovanou výši příspěvku (částku nebo naturální plnění)
- přesný popis  činnosti nebo pořádaných akcí
- počet účinkujících a spolupracujících osob
- předpokládaný dopad akcí (odhad počtu lidí, které tyto akce osloví)
- předložit položkový rozpočet

  Otázky a odpovědi

v březnu 2007 v dubnu 2007

Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří slaví významné životní jubileum
 
paní Maráková Vlasta  70 let   paní Romanová Božena  70 let
pan Navrátil Jiří  70 let   paní Vydřihostová Anežka  75 let
paní Voženílková Růžena 75 let   pan Vondra Zdeněk  80 let
pan Beneš Rudolf  75 let   paní Cicvárková Vlasta  85 let
paní Kloudová Dagmar  80 let   pan Kulíšek Josef  92 let
paní Zemanová Jaroslava 80 let   paní Kichererová Marie  94 let
pan Plecitý Josef  80 let   pan Eckstein Egon  94 let
paní Neumannová Milada 85 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městské části Praha-Slivenec

 Tematické okruhy a podmínky grantového řízení 
MČ Praha - Slivenec

  Beseda k zákonu o sociálních službách

Žádosti o grant se podávají na Úřad městské části Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 514. Termín uzávěrky přijí-

mání žádostí je  15. 3. 2007.                     
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   Životní prostředí 

 Černé skládky na území MČ Praha-Slivenec
V okrajových částech naší MČ jsou zpravidla na stejných místech opa-

kovaně zakládány černé skládky. Jsou to lokality, ze kterých jsme nuceni 
(v některých případech i několikrát za rok) na vlastní náklady nebo na 
náklady Magistrátu hl. m. Prahy tyto černé skládky likvidovat. V současné 
době jsme objevili celkem pět černých skládek: u ulice K Homolce – par-
koviště v lese u silnice do Chuchle a na stejném pozemku, ale z druhé 
strany od chatové oblasti v lese pod ulicí V Lipkách, další je na příjezdo-
vé komunikaci k „Rozvodně“. Poslední dvě skládky jsou u komunikace 
K Austisu směrem na Řeporyje a na polní cestě naproti Austisu od dřevě-
ného kříže směrem k Holyni. Tyto skládky jsou na pozemcích, které jsou 
ve vlastnictví naší MČ. O jejich odstranění  jsme požádali MHMP. Doufá-

me, že nám s jejich odklízením pomohou, v opačném případě budeme 
nuceni skládky odstranit na své náklady.

Apelujeme na naše občany a chataře, aby využívali k likvidaci odpa-
dů kromě vlastních popelnic kontejnery na tříděný sběr odpadů či každý 
měsíc přistavované kontejnery na velkoobjemový odpad; 3x ročně pro-
bíhá svoz nebezpečných odpadů (viz rozpis) a sběrný dvůr v Radotíně 
přijímá od našich občanů téměř veškerý odpad zdarma. Jsme přesvěd-
čeni, že černé skládky jsou v převážné míře zakládány lidmi, kteří naší 
MČ pouze projíždějí, buďme ke svému okolí všímaví. Žádáme občany, 
aby  jakýkoliv náznak vzniku černé skládky oznámili na úřad MČ, jen tak 
můžeme rychle zasáhnout a zajistit nápravu.            Eva Aksmanová   

Termín:  čtvrtek 17. května 2007

    čtvrtek 16. srpna 2007

    čtvrtek 15. listopadu 2007

Místa přistavení :                                            Doba přistavení:

křižovatka ulic Ke Smíchovu x Rubínová                     16.40-17.00
Holyně - nám. Pod Lípou                                             17.10-17.30
křižovatka ul. K Lochkovu x K Cikánce                        17.40-18.00
oblast „U Jezírka“ - ul. Na Čisté                                  18.10-18.30

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-
hy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto 
odpady: kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářiv-
ky a výbojky, mazací oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, ředidla, 
lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky, nepoužitá cytosta-
tika a léky, baterie a akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní 
chemie, léky a teploměry. 

Převzato z ENVISu – informační servis o životním prostředí  
hl. m. Prahy     

 Mobilní svoz nebezpečných odpadů na rok 2007

 Plán přistavování velkoobjemových kontejnerů na rok 2007
Den přistavení: pátek do 12.00 hodin, Odvoz: ihned po naplnění 

Městská část Praha – Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí ČR uspořádala dne 20. ledna 2007 přehlídku pořadů z XXXII. 
ročníku Mezinárodního fi lmového festivalu o životním prostředí, přírodním 
a kulturním dědictví EKOFILM 2006.  Dopoledne se promítaly fi lmy zají-
mavé především pro místní obyvatele, odpoledne následovala přehlídka 
oceněných dokumentů.  

Ekofi lm navštívilo během dne více než 50 návštěvníků. Největší zájem 
vzbudil hned první snímek Chráněná území jihozápadní Prahy, kde se 
zájemci mohli dovědět o unikátní přírodě těsně za našimi humny, a  dále 
počítačová virtuální projížďka po Pražském okruhu. Z odpolední sekce 
byl největší zájem o vítězný snímek Jiné světy, který získal jak hlavní cenu 
Ekofi lmu, tak i cenu diváků na MFF v Karlových Varech.                 Pla   

  Ozvěny Ekofilmu ve Slivenci

Rubínová Holyně - nám. Pod Lípou Přídol - křiž. Na Botě - 

Na Přídole

křiž. Na Čisté -

Frančíkova

ul. Ke Smíchovu - veřejné 

parkoviště

Smaragdová

16. března 2007 20. dubna 2007           18. května 2007

15. června 2007 13. července 2007 10. srpna 2007

21. září 2007 5. října 2007 2. listopadu 2007

23. listopadu 2007 7. prosince 2007 21. prosince 2007

Do velkoobjemových kontejnerů můžete 

odkládat : 

- starý nábytek - rozebraný – skříně, postele
- koberce, linolea, matrace…
- zdravotní keramiku – umyvadla, záchody 
- kovový odpad – motory, kovové nosníky, 
plechy, kola, drátěnky,  dřezy, vany...
Do velkoobjemových kontejnerů nikdy 

nedáváme : 

- stavební odpad – suť
- pneumatiky
- lednice
- autobaterie a jiné nebezpečné odpady (laky, 
ředidla, léky …)
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   Životní prostředí 

V MČ Praha-Slivenec je v současné době celkem na 12 místech zříze-
no  kontejnerové stání na tříděný sběr odpadů. Je velmi radostné zjištění, 
že pro řadu našich spoluobčanů je již samozřejmostí, že třídí odpady a 
i přes větší docházkovou vzdálenost nosí plasty, papír, sklo a nápojové 
kartony do přistavených kontejnerů. Aby bylo využití prostoru v kontej-
nerech co nejefektivnější, znovu apelujeme a  prosíme:  plasty  vhazuj-
te do kontejnerů sešlápnuté, bez uzávěrů nebo s povolenými uzávěry. 
Papír a hlavně kartony a krabice odkládejte rozložené.  Velmi často se 
v okolí zdánlivě plného kontejneru hromadí další kartony, ale po jeho ote-
vření zjistíme, že jsou v něm  nesložené velké krabice, takže další papír 
se tam už nevejde.  Kartony od nápojů je rovněž vhodné složit, případně 
sešlápnout. Jedině tak bude možné plně využít prostor v kontejnerech 
a zajistit pořádek v jejich okolí. Jsme si vědomi, že kapacita kontejnerů 

pro naši městskou část nepostačuje, a proto jsme požádali Magistrát hl. 
m. Prahy jednak o zvýšení počtu míst, kde budou umístěny kontejnery 
na tříděný odpad, celkem o dalších pět, a dále o zvýšení četnosti jejich 
vyprazdňování. Uspěli jsme částečně, zatím máme přislíbeny kontejnery 
pro další dvě místa. O jejich umístění Vás budeme včas informovat.
Od 1. března 2007 probíhá svoz tříděného odpadu nově v těchto 

termínech:

Plasty – žluté kontejnery – odvoz  3x týdně - každé úterý, čtvrtek a 

sobota

Papír – modré kontejnery – odvoz 2x týdně - každou středu a pátek

Sklo –  zelený zvon -  odvoz 1x měsíčně

Nápojové kartony – černá nádoba s oranžovým víkem – odvoz kaž-

dý pátek                                             Eva Aksmanová    

 Třídíme odpady

Je trendem v poslední době, kdy se zdražují energie, že se obyvatelé 
vracejí k vytápění dřevem. Tato skutečnost je chvályhodná, ale dřevo, 
kterým se vytápí, musí být suché, bez jakýchkoliv nátěrů, v žádném pří-
padě, jak jsme často svědkem,  se nesmí spalovat starý lakovaný ná-
bytek, lakované dýhy apod. Toto dřevo musí být likvidováno pouze jako 
odpad, a  to odvozem do sběrných dvorů. Dalším trendem, bohužel veli-
ce nebezpečným, je vytápění nebo přidávání plastových lahví do topení.  

Jedinci, kteří jsou schopni lahve spalovat, se bohužel najdou, jak velmi 
často cítíme v ovzduší. Je  nepochopitelné, jak mohou být tito lidé tak 
necitelní ke svému okolí. To, co tímto spalováním uniká do ovzduší a co 
pak my všichni dýcháme, nelze vůbec popsat. Proto apelujeme na všech-
ny, aby k vytápění domácností používali pouze topivo, které je k tomuto 
účelu určené. Děkujeme.           

 aks    

  Vytápění domácností

V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve 
formě organické hmoty - slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, 
ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc 
z každé zahrady nám zbyde posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané 
větve. Kompostace těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a 
získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota 
nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud ji 
vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv 
do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte 
bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš poze-
mek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou 
fi rmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. 
Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompos-
téry a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.

Petr Štěpánek,  radní HMP pro životní prostředí
Vážení občané,

rádi bychom Vás ve spolupráci s Úřadem městské části Slivenec 

požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Dotazník 

můžete vyplnit i elektronicky přes odkaz na stránkách městské části 

Slivenec: www.praha-slivenec.cz. Vyplněný dotazník můžete odevzdat 

do 20. 6. 2007 na místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. 

Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použi-
ty jako podklad pro rozšiřování tříděného sběru bioodpadu v Praze.  S poskyt-
nutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Každý z nás produkuje 200 až 250 kg odpadu ročně.  Je v něm celá řada 
cenných složek, které je možné  opětovně využít. V dnešní době je běžné 
třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domác-

ností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V 
námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u 
domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, 
kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své 
zahrádce,  stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní 
cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. 
Při sběru bioodpadu se nabízejí různé možnosti:
domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí 
např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost 
komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými 
občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domá-
cí kompostování
sběrné dvory – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, 
větve) pro občany trvale žijící v Praze
sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobje-
mové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavo-
vány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze 
přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky          
tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán 
do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eli-
minují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je 
pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení 
prostředí při svozu; tento sběr byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilot-
ním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech, více informací najdete na 
stránkách www.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro 
občany, Novinky a pilotní projekty, Pilotní projekt tříděného sběru bioodpadu).

Informace a nakládání s odpady v Praze najdete na stránkách: www.pra-
ha-mesto.cz/odpady                            Anna Vojtěchová, OKH OOP MHMP     

   DOTAZNÍK – BIOODPAD v městské části SLIVENEC
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
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V současné době najdete na stejné adrese www.praha-slivenec.cz spoustu nových rubrik a informací. V rubrice AKTUALITY jsou uvedeny 
čerstvé informace o akcích, které se v naší MČ chystají, nebo o těch, které již proběhly. V rubrice ÚŘAD MČ najdete aktuální informace o úřadu, 
zastupitelstvu a komisích, ale i spojení na Prahu 5, v rubrice INFORMACE PRO OBČANY jsou v podrubrice „Jak si zařídit“ některé praktické 
informace (např. co je třeba pro přidělení popisného čísla), dále se tu dovíte, jak řešit některé krizové situace, jak se zaregistrovat k trvalému 
pobytu, najdete tu kontakty na poštu, barrandovské zdravotní středisko, dopravní spojení, informace o příspěvcích na péči a podobně. Nové 
jsou také rubriky VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, OTÁZKY A ODPOVĚDI, FARNOST či FOTOGALERIE. Mnoho nového se můžete dozvědět i v rubrice 
HISTORIE – jsou zde přepsány unikátní materiály z historie Slivence i z Holyně, které jsme získali počátkem roku v archivu Útvaru rozvoje 
města. Budou-li někdy klidnější doby a více místa v Mramoru, rádi bychom je publikovali v tištěné podobě.                      Pla, Str    

                                                                                                                     

Příležitost pro podnikatele!
Podnikatelé z naší městské části mohou zdarma inzerovat na webových stránkách naší MČ. V případě zájmu se obraťte se na paní 

Bohdanu Růžičkovou z ÚMČ.                                                                                               

V parčíku vedle budovy úřadu MČ bude instalován nový aktuální orientační plán naší městské části. Nabízíme okrajové plochy plánu k pre-
zentaci podnikatelů poskytujících služby v naší MČ. Tato inzerce bude – na rozdíl od zveřejnění prezentací na webových stránkách www.praha-
slivenec.cz – zpoplatněna.  Plochy, které nabízíme, jsou limitované, žádáme proto zájemce, aby kontaktovali úřad MČ co nejdříve.              

Co se od 1. ledna 2008 změní v souvislosti s užíváním studny?

Každý, kdo čerpá vodu ze studny postavené po roce 1955, musí 
mít už dnes úřední povolení k odběru vody. Pokud ho nemá, porušuje 
zákon a měl by si tedy toto povolení urychleně vyřídit. Datem 1.1. 2008 
vyprší platnost povolení k odběrům podzemních vod, která byla vydaná 
před 1.1. 2002. Ovšem jen těm odběratelům, kteří vodu ze studní a vrtů 
využívají k jiným účelům než k individuálnímu zásobování domácností 
pitnou a užitkovou vodou. Ten, koho se to týká, by proto měl do 1. čer-
vence tohoto roku požádat o prodloužení stávajícího povolení.

To se však netýká majitelů studní, kteří je využívají pro individuální 
zásobování své domácnosti vodou, tedy třeba i na zalévání zahrady 
nebo mytí aut. Těm povolení k odběru podzemní vody nezanikají a nic 
se pro ně nemění.

Kdo nové povolení k odběru vody nebude potřebovat?

O prodloužení povolení nemusejí žádat občané (nepodnikatelé), kteří 
mají povolen odběr podzemní vody pro účel zásobování své domác-
nosti vodou (pití vody, zalévání, WC a podobně).

Přitom platí, že za povolené se mají za prvé všechny odběry pro 
zásobování domácností ze studní vybudovaných před rokem 1955, 
i když k nim neexistuje žádné písemné povolení. A za druhé odběry 
vody pro domácnost ze studní vybudovaných po 1.1.1955, realizova-
né na základě platného povolení příslušného orgánu. Bez povolení se 
obejdou i majitelé studny, kteří ji vůbec nepoužívají.

Co dělat, pokud nevíte, z jakého roku studna pochází?

Je v zájmu majitelů studní, aby si to zjistili, protože uvedený rok je 
v tomto směru skutečně důležitý. Do té doby se povolení na odběr 
vody nevydávala a nikdo ho po nich ani nadále nebude vyžadovat. Stá-
ří studny lze doložit například i dokumentací ke stavbě domu, u které je 
studna umístěna. Postačí i svědecká výpověď.

Správní orgán po majitelích studny nebude chtít, aby dokládali 
nemožné. Je však důležité zdůraznit, že důkazní břemeno o stáří stud-
ny leží na správním orgánu. V případě, že studna pochází z období 
po 1.1.1955 a nemá žádné povolení k odběru podzemní vody, měl by 
majitel o jeho vydání co nejdříve požádat.

Kdy a jak o povolení požádat?

Ten, komu platné povolení k 1.1. 2008 zaniká, může požádat do 1.7. 
2007 o prodloužení nynějšího povolení. Pokud se to v tomto termí-
nu nestihne, může požádat o vydání povolení nového. Vždy je třeba 
počítat i s délkou řízení. Ten, kdo žádné povolení dosud nemá, může 
požádat o vydání povolení kdykoliv.

Kterých studní se povolení k odběru vody po 1.1. 2008 netýká?

• těch, které jsou vybudované před rokem 1955 a odběr vody 
z nich je za účelem individuálního zásobování domácnosti vodou

• těch, které se nevyužívají
• těch, z nichž se voda nečerpá technickým zařízením (čerpadlem).

Jaké náležitosti je třeba mít ke studni zbudované po roce 1955?

Je zapotřebí mít stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení 
k odběru vody pro ten účel, ke kterému je voda využívána.

Kde si můžete povolení k odběru vody vyřídit?

Pro naši městskou část je správním orgánem v oblasti vodního 
hospodářství Oddělení vodního a odpadového hospodářství Odboru 
dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5: 

- Ing. Vl. Tobolková, vedoucí oddělení vodního a odpadového 
hospodářství, kancelář č. 317, 3. patro, Nám. 14. října 4, 
tel.: 257 000 185, e-mail: vladimira.tobolkova@p5.mepnet.cz 

- Jana Pohunková, kancelář č. 322, 3. patro, Nám. 14. října 4, tel.: 
257 000 134, e-mail: jana.pohunkova@p5.mepnet.cz 

- Ing. Michala Kuchařová, kancelář č. 322, 3. patro, Nám. 14. října 
4, tel.: 257 000 223, e-mail: michala.kucharova@p5.mepnet.cz 

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí je  příslušný k projed-
nání povolení k nakládání s vodami ve vodoprávním řízení, tj. k pro-
dloužení tohoto povolení (žádost musí být podána do 30. 6. 2007) nebo 
vydání povolení nového.           

Vzory žádostí včetně seznamu příloh naleznete na internetových 
stránkách www.praha5.cz v kategorii „Úřad“, sekci „Formuláře ke 
stažení“ - oddělení vodního a odpadového hospodářství. 

        mus   

 Má vaše studna platné povolení ?

 Nové stránky na staré adrese

 Nový orientační plán naší MČ Praha-Slivenec
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Vážení rodiče a přátelé školy,
rád bych Vás seznámil s dalšími informacemi z naší ško-

ly. Dne 11. 1. 2007 se konal ve škole „Den otevřených dveří“, kte-
rého se zúčastnilo hodně rodičů i se svými dětmi. Během toho-
to dne se rodiče blíže seznámili s prací a prostředím naší školy. 
Týden po této akci následoval dne 18. 1. zápis žáků do 1. třídy. Zápis 
proběhl v pěkné atmosféře a budoucí prvňáčci odcházeli domů s dáreč-
ky, které si během zápisu vybrali. Ti, kteří se nemohli zúčastnit zápisu, si 
dohodli telefonicky jiný termín nebo využili náhradního termínu 6. 2. Cel-
kem se přihlásilo 23 žáků. Z tohoto počtu zvažují rodiče 3 – 4 žáků odklad 
školní docházky. Pro zájemce z řad budoucích prvňáčků otevíráme v 2. 

pololetí přípravný kurz „Bez zábran do školy“, který povede p. uč. Kilinge-
rová. Tento kurz se bude konat 1x týdně ve čtvrtek od 15 do 15.45 hod.
Ve druhém pololetí tohoto školního roku se žáci 3. a 4. třídy účastní pla-
veckého výcviku v novém bazénu na Barrandově. V tomto pololetí chce-
me též otevřít pro žáky  kroužek brake dance – termín zahájení činnosti 
bude po dohodě s cvičitelem žákům včas oznámen.

 Závěrem bych Vás rád seznámil s tím, že ve škole proběhl sběr starého 
papíru – kontejner byl přistaven ve dnech 23. 2. – 3. 3. Další sběrová akce 
proběhne v měsíci květnu, termín bude ještě upřesněn. Všichni občané, 
kteří chtějí tuto sběrovou akci školy podpořit, jsou vítáni.

 Mgr. Vladimír Holub    

Umělecké vzdělávání v ZŠ Praha-Slivenec 
Na základě poptávky sliveneckých občanů po uměleckém vzdělávání 
dětí byla uzavřena dohoda mezi vedením  ZUŠ Na Popelce 1 v Praze 5 
a vedením ZŠ Praha-Slivenec a od září školního roku 2004/05  byla ve Vaší 
městské části zřízena pobočka  Základní umělecké školy se sídlem v Pra-
ze 5 - Košířích, Na Popelce 1. Vzájemná spolupráce se již třetím rokem 
vyvíjí velice pozitivně a věříme, že bude pokračovat i nadále k oboustranné 
spokojenosti. Výuka  probíhá v prostorách Základní školy vždy v odpoled-
ních hodinách dle dohodnutého rozvrhu. V současné době nabízíme výuku 
vedenou našimi pedagogy v těchto oborech : 
HUDEBNÍ OBOR: hra na zobcovou fl étnu (v tomto oboru výuka ve sku-
pinách 2 - 3 žáků). Od letošního školního roku z iniciativy p. ředitele Holuba 
jsme zahájili výuku hry na klavír (výuka individuální, v přípravném ročníku 
ve skupině). V případě Vašeho zájmu  můžeme od nového školního roku  
zavést výuku hry na kytaru a hry na žesťové nástroje.

Výuka bude probíhat 1x týdně v dohodnutém rozvrhu. V příštím školním 
roce bude přiřazena výuka hudební nauky (výuka probíhá hromadně).
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: umělecký přednes, mluvené slovo, divadlo, 
loutkové divadlo, tvorba loutek atd. (výuka v 2-hodinových lekcích 1x týdně).
VÝTVARNÝ OBOR: kresba, malba, modelování, dekorativní činnost a další 
výtvarná tvořivost (výuka v 3-hodinových lekcích 1x týdně).
V případě zájmu  jsme spolu s vedením ZŠ Praha-Slivenec a za podpory 
MČ Praha-Slivenec připraveni zahájit výuku keramiky. Tato disciplína je jinak 
součástí našich učebních plánů, pokud jsou vytvořeny materiální a perso-
nální podmínky, viz www.zusnapopelce.cz výtvarný obor. Základní umě-
leckou školu mohou navštěvovat děti starší 6 let.    
Dotazy týkající se organizace výuky, rozvrhových možností, výše školné-
ho a způsobu jeho placení zodpovíme osobně přímo v kanceláři ZUŠ Na 
Popelce 1 v odpoledních hodinách nebo telefonicky (zást. ředitele Karel 
Mahelka -  tel. 257 326 691, 602 624 730), e-mail: skola@zusnapopelce.cz
Další informace o profi lu naší školy na www.zusnapopelce.cz.

Tomáš Krejbich, ředitel ZUŠ Na Popelce    
Zájemci o výuku hry na kytaru, na žestě i zájemci o keramický kroužek se 
mohou hlásit přímo ve škole ve Slivenci na tel. 251 816 594 nebo přímo u 
p. ředitele Holuba či p. zástupce Petruse.

 Zimní výlet do svíčkárny v Šestajovicích
   V zimě proběhl výlet školních dětí za poznáním, jaký je pracovní postup 
při výrobě svíček. Autobus nás dovezl do Šestajovic nedaleko Prahy, kde 
nás v malé provozovně uvítala naše průvodkyně, zakladatelka svíčkárny 
RODAS. Ukázala dětem všechny prostory provozovny i s jejími stroji a pří-
stroji a pracovními postupy včetně barvení a zdobení svíček různých tvarů 
a velikostí. Zvláště část zdobení se dětem velice líbila a mohly si ji na vlast-
ní kůži vyzkoušet. Každý si podle své fantazie ponořil svíčku do vybrané 
barvy a dozdobil rozehřátým voskem.

Na závěr exkurze bylo možno v přidružené prodejně vybrat a zakoupit 
různé typy a druhy svíček nejrozmanitějších barev. Jistě nám všem nové 
poznatky a zkušenosti prospěly.                                  Mgr. Ivana Kilingerová    

Zápis žáků  do mateřské školy ve Slivenci 
se bude konat ve dnech 3. –  6. 4. 2007. Přihlášky je možno vyzved-

nout v MŠ u pí. uč. Vejvodové od 12. 3. do 16.3.

Vzhledem k omezené kapacitě slivenecké školky jsme zajistili místa 
i v nově otevřené školce ve Velké Chuchli, kde je zápis dne 15. 3. 

ve 13 – 17 hodin, a ve školce v Lochkově (zápis ve dnech 12. – 14. 

března do 17 hodin). Nepodařilo se zatím bohužel zajistit systémově 
místa pro slivenecké děti ve školkách na Barrandově, protože je zde 
převis poptávky ze strany místních rodičů, kterým Praha 5 dává celkem 
logicky přednost.             Pla    

   Novinky ve škole, školce, družině 

Školní družina a zdravotnický kroužek
Během ledna a února jsme se celkem čtyřikrát vypravili do kina, 
z toho jednou i během jarních prázdnin.     

V úterý 9.1. proběhla již tradiční prodejní  výstava dětských prací. 
Výtěžek z tohoto prodeje bude použit na adopci zvířátka v pražské 
zoologické zahradě. Jaké zvířátko adoptujeme? O tom budou 
v nejbližší době rozhodovat samy děti, v závislosti na množství 
získaných prostředků. Již dvakrát jsme adoptovali ocelota stro-
mového a v  současné době máme papouška  aru zelenokřídlého. 
V rámci adopce mají děti  k dispozici dvě roční volné vstupenky do 
ZOO.                            

Ve středu 10.1. si byly děti prohlédnout místní kostel Všech sva-
tých. Vyslechly si krátký  výklad o historii této památky, prohlédly 
interiér kostela s ještě postaveným betlémem a  položily i  spousty 
všetečných otázek.  

V úterý 16.1. nás děti z páté třídy, které navštěvují  náš zdravot-
nický kroužek, velmi dobře reprezentovaly, když  se  účastnily na 
Úřadu Českého červeného kříže natáčení pořadu  o poskytování 
první pomoci s Českou televizí.

Ve středu 21. 2. proběhly ve spolupráci s MÚ Slivenec dílnič-

ky pro děti, které si chtěly vyrobit masku na masopustní prů-

vod.                                                                                             Petra Siganová    

Na dílničkách děti vyráběly karnevalové masky.
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HLEDÁ

PRO SVÉ KLIENTY

RD V TÉTO LOKALITĚ.

RYCHLÉ,

PROFESIONÁLNÍ 

JEDNÁNÍ.

Tel.: Pletánková 

607 585 259

RK AQWERT

Vážení sousedé, mnozí z Vás si k nám již jezdí pročistit hlavu a pro-
táhnout tělo a hlubočepský Sokol se všemi svými oddíly je k dispo-
zici i Vám dalším. Naše základna je v tělocvičnách ZŠ na Chaplinově 
náměstí na Barrandově a z nabídky sportovního vyžití si vybere téměř 
každý – věnujeme se cvičencům všech věkových kategorií v mnoha 
sportovních disciplínách.
Naše nabídka cvičení a sportů je následující:
Oddíly všestrannosti: rodiče a děti (čtvrtek 17-18 hod.), předškoláci 
(středa 18-19 hod., mladší žactvo (úterý 18-19 hod.).
Oddíly se specializací: sportovní gymnastika dívky (pondělí 17-19 
hod., čtvrtek 18-19 hod.), ženy – zdravotní cvičení (pondělí 19 – 20 
hod.) a aerobik (pondělí 20-21, středa 19.30 – 20.30 hod.), ženy – kopa-

ná (pondělí 19 - 21 hod.), volejbal (čtvrtek 19 – 21 hod. – plně obsazen), 
jóga (pondělí 20 – 21.30 hod. v mateřské škole Kurandova).
Pokud se týká basketbalu, jsou zde oddíly mladších a starších mužů 
registrované pod PBS. 
Kromě pravidelných cvičení a tréninků se účastníme různých soutěží, ale 
hlavně sami pořádáme turnaje (volejbal, basketbal, kopaná) a příležitostné 
akce, jako jsou mikulášské nadílky, karnevaly a dětské dny.
Přesný rozvrh hodin, informace o platbách apod. se dozvíte na inter-
netových stránkách jednoty www.sweb.cz/sokolhlubocepy. Infor-
mace (zejména k basketbalu mužů) podáme a dotazy zodpovíme na 
e-mailové adrese sokolhlubocepy@seznam.cz.
Těšíme se na Vás a věříme, že přijdete udělat něco pro své zdraví a kon-
dici.                                              Milena Čížková a Hana Černá

Pozvánka na besedu
Městská část Praha–Slivenec zve všechny občany na besedu 

se starostkou RNDr. Janou Plamínkovou a jejím 
vzácným hostem RNDr. Miroslavem Škaloudem,  

„naším“ senátorem a zastupitelem Prahy 5.
Beseda se bude konat

v úterý dne 13. března 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti 
ÚMČ Praha – Slivenec. 

Pan farář Zdeněk Skalický srdečně zve občany MČ Praha - Slivenec na

Koncert duchovní hudby

do kostela Všech Svatých ve Slivenci
v neděli 25. 3. 2007 v 16.00 hodin

Účinkují:  Martina Podéšťová, členka Státní opery Praha, zpěv
Vít Bulíček, člen Státní opery Praha, zpěv, housle
Adolf Melichar, člen Státní opery Praha, varhany

Na programu budou skladby B. M. Černohorského, Ch. W. 
Glucka, G. P. Händela, G. F. Roota, A. Corelliho, J. S. Bacha, 

Ch. Gounoda,  A. Dvořáka, Jana Křtitele Kuchaře, A. Vivaldiho, 
C. Francka.

Kulturní odpoledne se koná za podpory MČ Praha - Slivenec. 
Vstupné dobrovolné.

Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas pořádá
ve spolupráci se sliveneckou pizzerií na návsi 

„Setkání Josefín, Josef, Josefů a vůbec všech 
lidiček dobré vůle u pizzy nad Biblí“

aneb Jak dělat pravou italskou pizzu a přečíst Bibli za jeden rok
Setkání s profesorem theologické fakulty panem Angelo Scarano, který 
nás naučí kouzlit s italskou pizzou a přiblíží nám zajímavá biblická témata.

Atmosféru podbarví jazzový kytarista pan Zdeněk Hrášek.
Ochutnávka čerstvé pizzy zdarma! KDY? V pondělí 19. 3. v 19,00 hod

KDE?  Pizzeria restaurant Slivenec (zelená pizzerie). Vstupné dobrovolné.

Pozvánka pro seniory
Městská část Praha – Slivenec zve všechny seniory (a nejen je) 

na besedu na téma

„Stop kriminalitě páchané na seniorech 
a zdravotně a tělesně postižených 

občanech“
Besedu povedou pracovnice Útvaru prevence Městské policie 

hl. m Praha.
Beseda se uskuteční v pondělí dne 12. března od 15.30 hod. 

v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec

Zastupitelstvo městské části Praha-Slivenec Vás zve k účasti 
na kulatém stolu na téma

„Jaké chceme mít centrum Slivence“
Akce se bude konat

v sobotu dne 31. března od 10 hodin v zasedací místnosti 

ÚMČ Praha – Slivenec

SLIVENECKÝ MRAMOR
vydává ÚMČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec, tel.: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587, www.praha-slivenec.cz, 
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, IČO 241 661, redakční rada:   RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Jana Novotná, Milena Hollmannová, registrace MK ČR E 13 215, číslo 2/07, 
6. registrovaný ročník, Sazba: Daniela Kramerová, Tisk: Hugo, Pražská 16 , 102 21 Praha 10,  Uzávěrka:  1. 3. 2007, vychází  6. 3. 2007. Distribuce zdarma občanům Slivence a Holyně. 
Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ. 

 

časopis Městské části Praha - Slivenec 

T.J. Sokol Hlubočepy Vás zve: 

Přijďte si k nám zacvičit

Starostka MČ Praha - Slivenec Vás zve na besedu 

s akad. arch. Alešem Brotánkem na téma 

Proč a jak stavět domy s minimální 
spotřebou energie? 

Beseda se bude konat 18. dubna v 18 hodin v zasedací 
místnosti ÚMČ.
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