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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 6  2007

 Vítání sliveneckých a holyňských občánků

  informace ze 7.  a 8. zasedání zastupitelstva    slovo starostky
  kanalizace  plán rozvoje městské části Praha – Slivenec 
  akce v listopadu a v prosinci    granty pro rok 2008
  škola, družina, knihovna  senioři   životní prostředí

V sobotu 6.10. 2007 obnovil úřad naší městské části slavnost-
ní obřad vítání malých občánků.

K uvítání bylo pozváno všech 26 dětí narozených v roce 2006 
s trvalým bydlištěm v naší městské části. V zasedací síni úřadu 
městské části, pro tuto chvíli speciálně vyzdobené, se nako-
nec sešlo čtrnáct malých občánků se svými rodiči, sourozenci 
a často i prarodiči. Obřad zahájily zpěvem žačky ZŠ Slivenec, 
které pod vedením paní učitelky Markéty Čížkové nacvičily milé  
vystoupení. Poté starostka Jana Plamínková popřála všem 
novým občánkům naší obce  hodně štěstí a osobně přivítala 
každého z nich. Rodiče dětí se podepsali do nové společen-
ské kroniky Slivence, obdrželi pamětní listy a upomínkové dár-
ky. Setkání byl přítomen profesionální fotograf, který zhotoví 
pamětní album několika fotografi í pro každého občánka. Přeje-
me našim nejmenším, aby vyrůstali ve zdraví a kráse a ať se v 
životě rozutečou kamkoli, ať jim alespoň pamětní listy a fotogra-
fi e připomínají jejich slivenecké a holyňské kořeny!                                                                                      
                                                Kud      

Poděkování: M. Čížkové a žákyním ZŠ Slivenec za pěvecké 
vystoupení, H. Morsteinové a M. Pravdové-Pavlíčkové za výzdobu 
sálu a pracovnicím ÚMČ za přípravu obřadu. 
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Mgr. Kudláková – komise pro kulturu, školství, sport a volný čas

Komisi se podařilo v druhém pololetí roku předložit občanům s předstihem 

kalendář všech kulturních a společenských akcí, které se budou konat v naší 

MČ (Mramor 5). V tomto trendu chceme pokračovat tak, aby byli občané včas 

informováni o akcích připravovaných MČ, OS, Farností Slivenec, školou, AFK 

Slivenec a ostatními subjekty. Dramaturgický plán se snažíme sestavovat a kon-

zultovat tak, aby se jednotlivé akce nepřekrývaly. Kdokoli má příležitost do něho 

vstoupit. Po prázdninách  zahájila komise svou činnost v září pořadem o Kubě, 

uspořádala tradiční přehlídku psích mazlíčků Hafík, senioři se zúčastnili dvou 

výletů, navázali jsme na tradici vítání občánků. Spolupracujeme s  OS Na Kraji 

(přespolní běh Slivenec-Holyně, probíhající keramické dílničky), se ZŠ (den ote-

vřených dveří). O všech plánovaných akcích občany informujeme prostřednic-

tvím vývěsek, Mramoru i www stránek MČ.

Mgr. Novotná – grantová komise

Zaměřujeme se na granty z Evropské unie, bohužel grantový program Konkuren-

ceschopnost ještě nebyl schválen. Z několika nabídek na přípravu projektů výběro-

vá komise vybrala fi rmu RAVEN, která bude naší MČ poskytovat poradenské služby 

pro čerpání fi nancí z fondů EU. Bude s námi spolupracovat na 2 projektech:

1) Projekt mateřské školy a tělocvičny – nízkoenergetická stavba

2) Projekt Centrum Slivence, na kterém se podíleli i občané  MČ.

Grantová komise dále spolupracuje na menších grantech MHMP, o které 

žádají občanská sdružení - např. fotbalisté žádají  o 2 granty na energie a na 

údržbu hřiště, církev si podala žádost o grant na opravu zdi kostela a OS Habeš 

na výsadbu stromořadí v ulici K Cikánce.   

Ing. Strauchová - stavební komise

Stavební komise se od minulého zasedání sešla jednou a řešila hlavně návrhy 

změn územního plánu, obytnou přístavbu v Holyni a situaci v ulici V Lipkách 

– odvodnění.                                                                                                                          

  Zprávy předsedů komisí

  Informace ze 7. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – 
Slivenec, které se uskutečnilo ve středu 3. října 2007 v zasedací místnosti úřadu MČ 
od 18:05 do 20:15 hod.

  Informace z 8. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, které se uskutečnilo 
v pondělí 29. října 2007 v sále restaurace U Knotků v Holyni od 18:05 do 19:45 hod.

Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Michal 

Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Ing. 

Simona Strauchová, Bc. Kateřina Vrzalová;

Omluven: Aleš Rozehnal; Nepřítomen: Ing. Miroslav Brenišín

Zastupitelstvo projednalo jednotlivé body rozšířeného pořadu jednání a:

  nově odhlasovalo usnesení, která na minulých jednáních nebyla přijata nadpo-

loviční většinou všech zastupitelů, ale pouze nadpoloviční většinou všech přítom-

ných zastupitelů:

– usnesení č. 114/7/2007 – schváleno převedení dětského hřiště u hřbitova do 

správy úřadu MČ Praha-Slivenec; č. 115/7/2007 – schválen projekt na část výstav-

by společnosti Mramorka, č. 116/7/2007 – schválena změna územního plánu ze 

ZN na OC, p.č. 1226 a 1227/2 v k.ú. Slivenec, č. 117/7/2007 – schválena změna 

územního plánu ze ZN na OC, p.č. 1228 a 1229/1 v k.ú. Slivenec, č. 118/7/2007 – 

schválena změna územního plánu ze ZN na OC, p.č. 1222 a 1223 v k.ú. Slivenec, 

č. 119/7/2007 – nebyla schválena smlouva o spolupráci s MCA, starostka pověře-

na dalším jednáním v zájmu MČ, č. 120/7/2007 – nebyla schválena změna územ-

ního plánu pro pozemek p.č. 480 pro k.ú. Slivenec z VVS na SVM, č. 121/7/2007 

– nebyla schválena změna územního plánu pro pozemky p.č. 1744/6 a 1744/7 v 

k.ú. Slivenec ze SP na SVM a č. 122/7/2007 – nebyla schválena změna územního 

plánu pro pozemky p.č. 1744/47 a 1783/28 v k.ú. Slivenec z OP na VN;

  navrhlo předložit ke schválení na příštím veřejném zasedání podněty ke změ-

nám územního plánu (ÚP). Zastupitelstvo bude prosazovat tyto změny ÚP:

Mezi ul. K Váze a K Cikánce  - sport, mezi ul. K Barrandovu a Ke Smíchovu západ-

ně od školy – sport, k Chuchli – les, k Lochkovu – les, od Austisu k Prokopské-

mu údolí - les, západně od silničního okruhu – les, z toho východně od rozvodny 

technozóna.

  schválilo snížení nájmu p. Petrovi za zahrádku u pizzerie – hlasovalo se 2x 

- protinávrh pí. Kudlákové na prominutí 2 měsíčních nájmů nebyl přijat (částečná 

kompenzace výdajů v souvislosti se Sliveneckými letnicemi), schváleno prominutí 

1 měsíčního nájmu zahrádky v částce Kč 7.500,- Kč;   schválilo výběr fi rmy SPS 

Bobr k provedení konečných úprav kolem kapličky v Holyni; fi rma byla zastupitel-

stvu doporučena výběrovou komisí;

  zastupitelstvo pověřilo fi nanční výbor provedením kontroly hospodaření v ZŠ 

a MŠ Praha-Slivenec do 30. 11. 2007.                                          

Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Michal 

Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Ing. 

Simona Strauchová;

Omluveni: Aleš Rozehnal, Bc. Kateřina Vrzalová; Nepřítomen: Ing. Miroslav 

Brenišín

Po úvodní zprávě starostky a informacích předsedů komisí (viz samostatné člán-

ky) zastupitelstvo projednalo jednotlivé body rozšířeného pořadu jednání. 

Zastupitelstvo schválilo:

  výběr fi rmy na poskytování poradenských služeb pro čerpání fi nancí z fondů 

EU - výběrovou komisí byla vybrána fi rma RAVEN EU Advisory, a.s.;

  podněty k návrhu nového územního plánu dotýkající se osmi lokalit v katastrálním 

území Slivenec  a Holyně – ve prospěch výrazného rozšíření ploch zeleně (situace 

navrhovaných změn je k dispozici na úřadě MČ); podněty ke změnám územního 

plánu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce MČ Praha - Slivenec;

  strategický plán rozvoje MČ Praha - Slivenec (bližší informace viz samostatný 

článek);

  nájemní smlouvy a věcná břemena:

–  nájemní smlouva se spol. News Outdoor Czech Republic na části pozemků u 

dálnice v celkové výměře 6 m2;

–  smlouva o zřízení věcného  břemene  stavby, údržby a odstraňování havárií a 

provádění oprav vodovodní, kanalizační, telefonní a elektro přípojky na pozemku 

parc.č. 317 v k. ú. Holyně;

námitka manželů Majerových proti platnosti přijatého usnesení – nedořešený 

spor s Katastrálním úřadem (KÚ) ohledně předmětného pozemku; Ing. Musilová 

-  KÚ již 2x zamítl žádost manž. Majerových a potvrdil, že pozemek je svěřen do 

správy MČ Praha-Slivenec;

  výběr fi rmy INKOMA STAV na opravu  zdi na hřbitově na základě výsledků 

výběrového řízení ze dne 29. 10. 2007;  

  výběr fi rmy Tesařství-truhlářství pan Petr Novák na opravu střechy hasičárny v Holyni 

na základě výběrového řízení ze dne 29. 10. 2007;

připomínka pí Markové - na hřiště u hasičárny vjíždějí a parkují vozidla, je třeba nainsta-

lovat značku; starostka navrhla nainstalovat sloupky a požádat strážníka o kontroly.

  přijetí daru od fi rmy Galstian&Galstian ve výši 50 tis. Kč pro účel fi nancování 

kultury, školství a účely ekologické;

  rozpočtové úpravy č. 6 a rozpočtový výhled fi nančního plánování pro roky 

2008 - 2009;

  vyhlášení grantového řízení MČ Praha - Slivenec pro rok 2008 a poskytnout na 

granty částku 200 tis. Kč;

  peněžní dar Římskokatolické farnosti u kostela Všech Svatých v částce 6.000 

Kč na opravu varhan.

Zastupitelstvo odložilo projednání změny charakteru pozemku u Austisu z orné 

půdy na nerušící výrobu; bude na pořadu příštího zasedání zastupitelstva.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně přijatých usnesení a příloh jsou k nahléd-

nutí na úřadě MČ a na www.praha-slivenec.cz.         (hol)      
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   Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

počátek podzimu se v naší městské části nesl ve znamení dokončovacích prací, 

výstavby kanalizace, výsadby zeleně  i četných kulturních a společenských akcí. 

Dokončovací práce
Dokončuje se rekonstrukce kapličky v Holyni. Kaple už má nová okna i dveře, 

dokončují se vnitřní omítky, instaluje se nové oplocení. Po dokončení staveb-

ních  prací bude nově upraveno i okolí – osázeno zelení, doplněno lavičkami a 

vydlážděno šlapáky ze sliveneckého mramoru.

Finišuje i výstavba chodníku v ulici Ke Smíchovu. Chodník už je téměř dokon-

čen a intenzivně se pracuje  na poslední fázi výstavby ke květinářství. Jistě jste 

si všimli, že jsme od Dopravních podniků získali zbrusu novou zastávku, která 

výrazně pozvedla vzhled centra. Pro další zkrášlení prostředí jsme dali v rozší-

řené části chodníku proti špýcharu vybudovat nový záhon s trvalkami a travina-

mi. Po dokončení chodníku zde budou instalovány lavičky a vznikne tak pěkný 

odpočinkový kout pro všechny obyvatele Slivence. Bohužel, ne všichni asi chtějí 

žít v hezkém a upraveném prostředí. Jen tak si lze vysvětlit, že některé rostliny 

byly jen pár hodin  po svém vysázení rozkradeny. Bezohlednost některých lidí je 

opravdu zarážející.

Dokončovaly se i poslední práce ve škole, především parapety a oprava parket 

v tělocvičně. Na hřišti pro děti v areálu školy došlo k srovnání a úpravě terénu 

a byla zde vyseta tráva, která je dnes již velmi pěkná. Bohužel jsme kvůli tomu 

museli uzavřít hřiště pro veškerý provoz  již koncem září, ale bylo to nezbytné, 

protože tráva by zde jinak neměla šanci vyrůst. Byla zde také  osazena síť, která 

oddělí sportovní hřiště od „hracího“ hřiště (je to nutné z bezpečnostních důvodů). 

Na jaře se děti mohou těšit na obě hřiště v plné kráse. 

Výstavba kanalizace a další akce
Začátkem října začala výstavba kanalizace v ulici Ke Smíchovu. V první etapě 

musela být uzavřena klíčová křižovatka před drogerií, což velmi citelně pozname-

nalo dopravní obslužnost celého Slivence. Naštěstí tato pro nás všechny velmi 

nepříjemná uzavírka trvala jen deset dní. V současné době je uzavřena část mezi 

ulicí K Holyni a Nefritová, nicméně pro místní dopravní obsluhu zůstává komu-

nikace přístupná. Buduje se zde z jedné strany dešťová a z druhé splašková 

kanalizace. V Rubínové nyní fi rma Skanska začala stavět rozsáhlou přečerpávací 

stanici. Vzhledem k rozsáhlosti prací (kromě splaškové a dešťové kanalizace se 

zde bude dělat i přeložka vodovodu a plyn) budou práce pokračovat i přes zimu 

a objízdné trasy autobusů zůstanou  v platnosti až do jara. Chápu, že je to pro 

občany velká a nepříjemná komplikace,  ale věřím, že důležitost výstavby kanali-

zace chápete. Recyklátem z vozovky fi rma Skanska vyspravila aspoň provizorně 

ulici U Sportoviště, jejíž sjízdnost se tím výrazně zvýšila.

V ulici Nefritová byla v minulých dnech s předstihem dokončena výstavba ply-

novodu (bude napojen na ulici Ke Smíchovu, až bude plyn položen i v této ulici). 

Je hotová studie centra, která bude v nejbližších dnech vystavena na internetu 

k připomínkám občanů. Kdo budete mít zájem, podívejte se na ni. První část 

rekonstrukce centra by měla začít již na jaře příštího roku. Půjde o opravu rybníka, 

která je velmi aktuální a potřebná; zafi nancuje ji (doufejme) Magistrát. Dokončuje 

se i studie nové školky a tělocvičny. Oba tyto projekty připravujeme k podání do 

Operačního programu Praha – konkurenceschopnost.

Úprava okolí
Ke zkrášlování prostředí naší městské části jsme začali s instalací laviček a 

s úpravou několika zelených ploch. Tři lavičky byly instalovány v Holyni na náměstí 

Pod Lípou. Bohužel i zde máme negativní zkušenost se zloději – krátce po nain-

stalování  je kdosi  vykopal a večer už si pro ně přijel s náklaďákem. Krádež se 

ale nepodařila díky všímavosti několika obyvatel Holyně, kteří nás na vykopané 

lavičky připravené k odvozu upozornili. V době, kdy zloději přijeli, už byly lavičky 

bezpečně uschovány u Holyňáků. Nyní jsou holyňské lavičky usazeny do velmi 

mohutných betonových bloků, takže se snadno ukrást nedají. Během  krátké 

doby přibudou do Holyně další dvě lavičky ke kapličce. 

Ve Slivenci budou instalovány tři lavičky na nový chodník v ulici Ke Smíchovu, 

dvě na nově vyčištěnou plochu v ulici Granátová při pěší cestě na hřbitov, kde 

jsou též vysazeny dva nové stromy (javor babyka), a další dvě budou osazeny do 

Habeše na nově vzniklou zelenou plochu na křižovatce ulic Frančíkova a K Cikán-

ce, kde přibyly dvě sakury. V ulici K Cikánce máme hotový projekt na obnovu 

aleje od křižovatky s ulicí K Váze až k betonárce. Ještě letos tam vysázíme první 

stromy. O grant na výsadbu dalších stromů do této aleje požádalo Magistrát sli-

venecké Sdružení Habeš. 

Novinky a zajímavosti
Na svém říjnovém zasedání schválilo  pražské zastupitelstvo 350 000 Kč 

na obnovu spadlé jižní zdi našeho hřbitova. Zbytek peněz budeme muset dát 

z našeho rozpočtu. Dojednali jsme s PRE, že uhradí část fi nancí na výměnu kry-

tiny na střeše hasičárny v Holyni – bobrovky jsou ve špatném stavu a vzhledem 

k blízkosti sportovního hřiště je nejlepším řešením jejich výměna za plechovou 

krytinu. Podobná dohoda s O2, která má pronajatou druhou polovinu objektu, se 

bohužel zatím nedaří. Snažíme se shánět sponzory na opravu střechy mateřské 

školky ve Slivenci, protože v rozpočtu už na to peníze opravdu nejsou. Pokud 

se sponzoři najdou, opravíme střechu ještě letos, pokud ne, bude oprava muset 

počkat do jara. 

Po dlouhém úsilí se podařilo převést komunikace K Váze a Azuritová z majetku 

Státního statku v likvidaci do majetku Hlavního města Prahy. Svěření naší měst-

ské části je tedy jen otázkou relativně krátkého času. Stejně tak se chýlí k závěru 

neradostná situace v ulici Diamantová: kanalizace už je v pořádku a je podaná 

žádost o dodatečné stavební povolení. Jakmile bude vyřízeno, budou se moci 

obyvatelé připojit. 

Z kulturních akcí, kterých se na podzim konalo mnoho,  bych chtěla uvést 

především Vítání občánků, Den otevřených dveří ve škole a Hafíka. Všechny tyto  

akce se velmi vydařily. Podrobnější informace najdete dále v Mramoru. 

                                                                           RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka      

Ze stavební komise odešli Ing. Pavel Remsa a paní 

Eva Kalhousová. Novým členem se stal již před prázd-

ninami Ing. Petr Andres a během prázdnin Mgr. Jana 

Novotná, novou předsedkyní Ing. Simona Strauchová. 

Vzhledem k tomu, že ve stavební  komisi není nikdo z 

Holyně, prosíme zájemce o členství, aby se přihlásili 

(přednostně vítáme stavaře, právníky a lidi se znalostí 

správního řádu).

Z komise dopravy a životního prostředí odešli  Ing. 

František Polák a RNDr. Eva Nešverová a přišel RNDr. 

Jiří Čížek.  Z komise pro školství, sport, kulturu a volný 

čas odešly  Jana Radojčičová a Miluše Hrubá. 

Noví členové jsou vítáni!!!                                    Pla        

  Změny v komisích

Nová zastávka a nový chodník u drogerie
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  Den otevřených dveří na stavbě okruhu
V sobotu 13. října 2007 uspořádaly společnosti Strabag, Hochtief  a Bögl 

a Krýsl Den otevřených dveří na stavbě 514 Lahovice – Slivenec. Autobu-
sové exkurze pro veřejnost začínaly ve Slivenci a v Radotíně. Zájem veřej-
nosti organizátory překvapil: už první autobus v 8 hodin ráno byl úplně plný 
a do autobusu, který odjížděl ze Slivence v 10 hodin, se lidé nacpali jen 
s opravdu krajním úsilím. Někteří jeli za autobusem radši vlastním autem. 
V Radotíně museli organizátoři autobusy dokonce přidávat. 

První zastávka vedla k portálu tunelu u Lochkova. Lidé si zde mohli 
prohlédnout počátek obou tubusů tunelu – větší levý, který bude stoupa-
jící a bude mít tři pruhy včetně samostatného pruhu pro pomalá vozidla,  
a pravý klesající dvoupruhový. Jeden z tunelů je již krátce před dokon-
čením, bude proražen počátkem prosince, druhý bude hotový příští rok. 
Nejmělčí část tunelu u Lochkova je hloubená z  povrchu. Bude betono-
vána v otevřené stavební jámě a po dokončení zasypána zeminou. Tunel 
bude dlouhý 1,6 km, z toho 1,3 km bude ražených, zbytek hloubený. 
Tunel prochází horninovým prostředím břidlic a křemitých  pískovců ordo-
vického a silurského stáří (tj. starší prvohory). Neuvěřitelné je, že tunel razí 
jen pár desítek lidí. Ražba by měla skončit v roce 2008, pak se budou do 
roku 2010 instalovat potřebné technologie

Cestou přes Lochkov měli návštěvníci možnost prohlédnout si počátek stav-
by mostu přes Lochkovské údolí, který se bude nad údolím pnout ve výšce 65 
m a bude 460 m dlouhý. Vzhledem k tomu, že v autobuse byla hustota jak v kra-
bičce od sardinek, vnímal ale budoucí most v danou chvíli asi jen málokdo. 

Druhá zastávka byla u budoucího mostu v Lahovicích, kde byl před 
nedávnem dokončen provizorní staveništní most přes Berounku a kde 
v současné době rychle vyrůstají jednotlivé pilíře budoucí obří křižovat-
ky. Stavba přetíná velmi oblíbenou cyklostezku podél Berounky, což 
nesou cyklisté dosti nelibě, ale z bezpečnostních důvodů zde musí 
slézt z kola. Stavbu mostu zdržují nedořešené majetkové vztahy se 
společností Schäfer, která má v Radotíně sklady. Estakáda bude mít 
délku více než 2 km. Budou ji tvořit dva samostatné mosty z předpja-
tého betonu , bude zde 37 polí o rozpětí 35 – 110 m, přičemž nejvyšší 
pilíř bude mít výšku 40 m.

Stavba 514 Slivenec - Lahovice s délkou 6,3 km vede od křižovatky 
ve Slivenci přes silnici R4 na Strakonice k Vltavě. Zde navazuje stav-
ba 513 Lahovice – Vestec a dále pak stavba 512 Vestec – Jesenice 
– Dálnice D1. Všechny úseky by měly být zprovozněny najednou v roce 
2010. Jak mě ujistil Ing. Paclík z fi rmy Strabag, nebude spuštěn žádný 
úsek samostatně (nemělo by to totiž žádný dopravní smysl). 

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodavatelem je 
Sdružení stavebních společností Strabag a.s., Hochtief Construction 
AG a Bögl a Krýsl, k.s. Projekt je spolufi nancován Evropskou unií z pro-
středků Fondu soudržnosti. Příspěvek  EU činí 77 mil. €, zbytek hradí 
Státní fond dopravní infrastruktury. A pro zajímavost: z celkové délky 
okruhu kolem Prahy, která bude činit 83 km, je nyní hotovo pouze 17 
kilometrů.                                                                    RNDr. Jana Plamínková     

Výstavba mostu přes údolí Berounky a VltavyHloubená část tunelu u Lochkova

Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 29. října Strate-
gický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec (dále jen „SP“). Dokument byl 
od jara zveřejněn k připomínkám občanů na internetu i na úřadě MČ. 
Cílem SP je formulovat záměry obce na období minimálně deset let. 
SP představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nej-
bližších dvou desetiletích dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. 
Nejedná se však o dokument neměnný, naopak, musí být průběžně 
porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o 
dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je možné, rovno-
váhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbán-
ních a kulturních hodnot. Strategický plán Slivence v maximální míře 
zohledňuje principy a cíle Místní agendy 21, která zavádí do praxe 
principy a cíle udržitelného rozvoje. 

SP není pouze politickou proklamací, nýbrž je důležitým nástrojem 
řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude při-
hlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. 
SP by měl být závazným dokumentem pro územní plán a jeho změny. 
SP umožní obci zejména naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou 
vizi obce, rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci, 
koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci, lépe 
prosazovat a chránit veřejný zájem, kvalifi kovaně formulovat další 
koncepční dokumenty a stanovit priority investičního programu.

SP vychází z analýzy současného stavu, vyhodnocení silných a sla-

bých stránek obce, její rozvojové příležitosti a identifi kuje existující rizika. 
Cílem Strategického plánu MČ Praha – Slivenec je zavést do pra-

xe strategii udržitelného rozvoje MČ Praha – Slivenec a zabezpečit 
udržitelnou kvalitu života v místním měřítku.

Byly identifi kovány následující základní dlouhodobé záměry: Dobu-
dování technické infrastruktury, Zajištění kvalitní občanské vybave-
nosti, přiměřené nabídky služeb  a dostatečných možností trávení 
volného času, Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce a vytvoření 
společenského centra obce, Zlepšení podnikatelského prostředí a 
vytvoření nových pracovních příležitostí, Zajištění bezpečnosti v obci, 
Budování dlouhodobého partnerství mezi občany, veřejnou a privátní 
sférou pro efektivní řízení, plánování a fi nancování chodu a rozvoje 
obce, integrace do evropských struktur, Zajištění fi nančních zdrojů pro 
realizaci strategických záměrů obce.

Pro každou z těchto oblastí budou stanoveny konkrétní cíle, čeho 
chce obec dosáhnout, budou formulována konkrétní opatření a pro-
gramy a v rámci těchto opatření a programů poté řešeny jednotlivé 
dílčí úkoly a projekty.

Schválený strategický plán MČ Praha-Slivenec v úplném znění je 
občanům k dispozici na úřadě MČ a na internetových stránkách www.
praha-slivenec.cz. V příštím čísle Mramoru Vás seznámíme s progra-
my a projekty Strategického plánu MČ Praha-Slivenec.                                   
                     (pla,hol)   

  Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec
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Stavba pokračuje podle harmonogramu. Dosud bylo provede-
no 205 m hlavního řadu splaškové kanalizace a 127 m hlavního 
řadu dešťové kanalizace v nejobtížnějším úseku. Nyní se práce na 
dešťové kanalizaci zrychlí, protože půjde v menších hloubkách. Byly 
zahájeny práce na čerpací stanici v ulici Rubínová, kde se budou 
splašky přečerpávat do gravitační části systému. Dne 5. 11. 2007 
proběhlo jednání s TSK a Dopravními podniky a bylo dohodnuto, že 

stavba může pokračovat plynule dál i v zimním období při vhodných 
klimatických podmínkách. Stavba bude přerušena na dobu vánoč-
ních svátků, veškeré výkopy budou zasypány a ulice bude upravena 
tak, aby byl umožněn místní provoz. Výstavba plynu plynule naváže 
na výstavbu kanalizace. Po dokončení výstavby sítí by měla být pro-
vedena důkladná rekonstrukce komunikace (podle fi nančních pro-
středků).          Jaromír Štípl, stavbyvedoucí, SKANSKA CZ a.s.      

  Beseda s občany po veřejném zasedání zastupitelstva 29.10.2007

Po ukončení veřejného jednání zastupitelstva pokračovala beseda s občany.

Dotazy a připomínky občanů se týkaly zejména problematiky kanalizace 

a dále spojky mezi Holyní a Barrandovem – na dotazy reagovala starostka 

RNDr. Plamínková, pí. Marková a Ing. Musilová:

Kolik bude kanalizace celkem stát? Jaká část naší MČ je odkanalizo-

vána?

Hotovo je cca 40 – 50 %, právě probíhající výstavba v ul. Ke Smíchovu 

bude stát cca 20 mil. Kč (cena je vč. překládky vodovodu a povrchů); ulice 

navazující na ul. Ke Smíchovu – jsou projekty i rozpočet na cca 80 mil. Kč; uli-

ce K Rozvodně, K Váze, V Lipkách – jsou projekty, není rozpočet, na Habeš 

není ani projekt. Odhad nákladů 300 - 400 mil. Kč v současných cenách plus 

náklady na konečnou úpravu povrchů, tedy dalších asi 300 – 400 mil. Kč.

Jaký bude dopad sankcí EU, pokud Praha nebude mít v termínu kom-

pletně vybudovanou kanalizaci? Proč jsme nedostali dotaci z EU?

V rámci hlavního města Prahy bylo vybráno 22 městských částí, kte-

ré mohly čerpat v minulém programovém období prostředky EU, bohužel 

MČ Praha-Slivenec mezi těmito vybranými nebyla (tyto peníze dostala např. 

Libuš či Chabry). Dopad sankcí nakonec možná nebude žádný, Praha hodlá 

argumentovat, že vody z okrajových MČ včetně nás jsou čištěny, jen se do 

kanalizace dostávají prostřednictvím fekálních vozů.

Proč není plněno usnesení přijaté minulým zastupitelstvem ohledně 

kanalizace, a to že se bude kanalizace budovat   podle hustoty osíd-

lení? Proč byla dána přednost nové výstavbě v ul. Za Farou a K Cikán-

ce? Proč byly změněny podmínky projektu po skončeném výběrovém 

řízení a my díky tomu dlužíme ZAVOSU 820 tis. Kč? 

Central Group si ty peníze na Magistrátu „vydupal“, výhodou je napo-

jení části starousedlíků.  Minulé zastupitelstvo přijalo 18. 10. 2006 usne-

sení, kterým schválilo postup při výstavbě kanalizace, konstatovalo, že na 

dofi nancování chybí 820 tis. Kč, doporučilo postupovat podle uzavřené 

smlouvy o dílo a odmítlo dluh fi nancovat z rezervy MČ. Dluh není dodnes 

vyřešen, nadále jednáme s Ing. Přikrylem (ZAVOS), který již několikrát při-

slíbil dořešit.

Děkuji za rekonstrukci spojky z Holyně na Barrandov. Jak se ale dalo 

předpokládat, někteří řidiči tudy projíždějí velmi rychle – to je velmi nebez-

pečné pro pěší, zvlášť děti, které tudy chodí na Barrandov do školy. Nedal 

by se omezit průjezd řidičů, pokud je zablokovaná ul. K Barrandovu? 

Na dotaz reagovala starostka – připomněla bouřlivou besedu na 

téma „Prašanda“ na počátku roku, kdy fakticky šlo o zachování komu-

nikace, přáním občanů bylo, aby byla obousměrná. Vybudování chod-

níku nebylo technicky možné,  jeho dodatečné naznačení vodorovným 

značením na vozovce rovněž nelze realizovat. Průjezdu ostatních řidičů 

po této veřejné komunikaci lze těžko zabránit. Zpomalení provozu dou-

fejme napomůže instalace retardérů. Dosáhli jsme maxima možného 

- naše MČ fi nancovala z vlastních prostředků projekt, stavbu realizova-

la Praha 5, protože komunikace se nachází v jejím katastrálním území.                                                                                              

                                                 (hol)     

  Výstavba kanalizace v ulici Ke Smíchovu

Obyvatelé městské části Praha-Slivenec diskutovali ve středu 19. září nad 
studií obnovy centra obce, podpořené v grantovém programu 5P pro Prahu. 

„S obyvateli Slivence jsme se shodli, že centrum obce má sloužit 
především lidem. Auta tudy budou projíždět nadále, ale chodci jsou 
důležitější a tomu je návrh přizpůsoben. Nejde však o žádná radikální 
řešení, řadou menších úprav navazujeme na již vytvořené hodnoty, jaký-
mi jsou například úzké dlážděné uličky vinoucí se mezi starými hospo-
dářskými dvory,“ vysvětluje architekt Petr Lešek.

„Realizace návrhu rozhodně není otázkou jednoho roku, neboť stu-
die centra řeší jeho celkovou koncepci. Chceme proto začít především 
drobnými kroky, které zlepší pohodu na veřejných prostranstvích,“ dodá-
vá starostka městské části Jana 
Plamínková. Rybník na návsi by 
tak měla doplnit travnatá pláž, 
molo a dřevěná paluba umož-
ňující slunění s výhledem na hla-
dinu. K procházkám malebnými 
zákoutími mezi starými statky 
budou zvát nové chodníky a bez-
pečnější přechody.

První ročník grantového 
programu 5P pro Prahu, kte-
rý má napomoci vzniku kva-
litních veřejných prostranství 
v Praze, vyhlásila Nadace 

Penta a Nadace Partnerství na jaře letošního roku. Granto-
vá komise poté vybrala z celkem 11 přihlášených návrhů jako 
vítězný projekt obnovu veřejného prostranství na sídlišti Baba III 
v Modřanech. Podporu na první fázi projektu získaly ještě další dvě 
městské části – Horní Roztyly a právě Slivenec.

Převzato z tiskové zprávy Nadace Partnerství a Nadace Penta     

  Projekt obnovy centra Slivence

Projekt najdete na webových stránkách www.praha-slivenec.cz 
v sekci Aktuality. Do 20. 11. k němu můžete dávat připomínky.

Před školou. Vizualizace Projektil architekti.
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  Granty pro r. 2008
Zastupitelstvo MČ Praha - Slivenec vyhlásilo na svém 8. zasedání 

tématické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha - Slivenec pro 
rok 2008:
I. tématický okruh: Podpora kultury, sportu, společensko-zájmových 

a výchovně-vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha-Slive-

nec v období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008

II. tématický okruh: Podpora jednotlivých akcí a činností, které se 

vztahují k historii a přírodě MČ Praha-Slivenec v období od 1.1. 2008 

do 31.12. 2008 

Cíl projektů:

I. Podpořit pravidelnou činnost a jednorázové akce v uvedených oblas-

tech.

II. Oživení místní kultury činnostmi a akcemi vztahujícími se k histo-

rii 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)

- přesný popis činnosti nebo pořádaných akcí

- počet účinkujících a účastnících se osob

- předpokládaný dopad akcí (odhad počtu lidí, které tyto akce osloví)

- předložit položkový rozpočet

Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů je 28. 11. 2007 

v 18:00 hodin.

Všechny přijaté žádosti, které budou obsahovat požadované 

náležitosti a budou v uvedeném termínu fyzicky doručeny na úřad 

MČ Praha - Slivenec, vyhodnotí grantová komise, která předloží své 

návrhy ke schválení zastupitelstvu MČ na jeho prosincovém zasedá-

ní. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na úřední desce. Na 

grant zastupitelstva MČ Praha - Slivenec nevzniká právní nárok.       

MČ Praha-Slivenec zakoupila cedule s orientačními čísly, které si 
občané mohou vyzvednout v úředních hodinách v podatelně úřadu u 
pí Růžičkové.

Cedule mají bílý podklad a modrou číslici, není tedy třeba v případě, že 
máte číslo popisné modré, pořizovat novou ceduli s číslem popisným.

Nákup orientačních čísel je fi nancován z rozpočtu MČ a jsou občanům 
poskytována zdarma. Pořizovací cena 1 ks cedule činí 186,- Kč vč. DPH. 
Případný fi nanční příspěvek občanů je vítán.                              

  Orientační čísla

Senioři mohou požádat úřad MČ Praha - Slivenec o příspěvek na 
otop. Žádost je nutné podat do konce listopadu tohoto roku a záro-
veň  předložit doklad o zaplacení paliva a výměr o důchodu. Kritéri-
em pro přiznání příspěvku je sociální situace žadatele.        (szi)    

  Příspěvek na otop

ÚMČ Praha-Slivenec nabízí trhovcům možnost prodeje lidových tradičních 
výrobků  na vánočním jarmarku,  který se bude konat v neděli 16.12. 2007,  
13:00-18:00 na slivenecké návsi. ÚMČ nepožaduje pro tuto akci žádný pro-
nájem. Vlastní stánek a konzultace o prodávaném zboží jsou podmínkou. 
Zájemci se mohou hlásit do 30.11.2007 na tel. 736 621 893                     

REALITNÍ KANCELÁŘ – TICHÝ
 hledá: byty, rodinné domy, pozemky, 

 komerční objekty nabídněte k:
PRODEJI ČI K PRONÁJMU. 

         Kompletní právní servis na všechny 
druhy smluv spojených s prodejem 

nemovitostí.
        Vyřídíme katastr nemovitostí, zapsání či 

výmaz věcných břemen, složité případy 
např.: nezletilý je účastníkem prodeje , atd., 

geometrické plány
         nové zaměření pozemků,  notáře,  

daňové a fi nanční poradenství 
         hypoteční úvěry, znalecké posudky, 

kombinace prodej domu a následně   
         koupě bytu. Služby lze využít i jednotlivě. 

                  
S NÁMÍ SI PRODEJ I KOUPI NEMOVITOSTI 

ŘÍDÍTE SAMI !

Najdete nás a volejte: 
Lidická 28, Praha 5 –Smíchov ( u Anděla),  

tel: 737 739 397 (celý den) 
tel: 257 311 689 - Po –Pá:9 -12hod.
                                                     

inzerce

  VÝZVA

Prap. Milan Pejša z oddělení Policie ČR na Barrandově upozor-
ňuje, že špatná bezpečnostní situace ve Slivenci, na kterou jsme 
Vás upozornili již v létě, se stále nelepší. V poslední době zde došlo 
opět k několika případům vloupání (jen za září zde bylo vykradeno 6 
domů) a dokonce i k jednomu loupežnému přepadení nezletilého.

K vloupání docházelo především v oblasti kolem ulice V Lipkách, 
ale také v ulici Ke Smíchovu a Za Křížkem. Krade se především v 
tmavých, špatně osvětlených ulicích. Případy mají podobný scénář: 
domy se vykrádají v noci, kdy jsou majitelé doma a ve své ložnici v  
patře klidně spí. Kradou se vždy drobné věci, které se dají snadno 
odnést: notebooky, DVD přehrávače, mobily, fotoaparáty. Okna ne-
jsou nikdy rozbitá, pachatelé vypáčí okna či dveře, na kterých jsou 
pak patrné jen drobné vrypy. Je dosti pravděpodobné, že se na Sli-
venec zaměřila organizovaná skupina zlodějů. 

Kradou se i kabely a další věci ze staveb, vykrádají se staveb-
ní buňky, vyskytly se i krádeže měděných okapů, bylo zde několik 
případů vloupání do vozidel.  Velmi nepříjemná je situace u Chu-
chelského háje – na parkovišti u skládky, kde si mnoho lidí nechává 
své auto, neznámí pachatelé propíchávají pneumatiky. Při odchodu 
z domu ani přes noc nenechávejte otevřené ventilačky, které se dají 
velmi snadno vyháknout. Kdo má alarm, měl by ho zapínat nejen 
při odchodu z domu, ale i přes noc (v přízemí). Situace opravdu 
není růžová, ve Slivenci se nyní krade více než na sídlišti Barrandov.  
Buďte všímaví a pokud ve svém okolí budete svědky okolností, které 
mají povahu trestného činu, informujte, prosím, Policii ČR na Bar-
randově. Prap. Pejša upozorňuje, že policistů je málo a Policie ČR 
potřebuje pomoc občanů. 

Policie ČR zároveň upozorňuje, že řidiči často nedodržují „stop-
ku“ při výjezdu ze Slivence na ulici K Barrandovu.  Hříšníci často 
daleko nedojedou,  jsou zastaveni silniční kontrolou u blízké zastáv-
ky autobusu. 

RNDr. Jana Plamínková      

  Bezpečnostní situace ve
Slivenci se nelepší 
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 Umístění kontejnerů a odvoz tříděného odpadu

inzerce

Na základě kontrol stávajících míst separovaného odpadu se MČ 

Praha - Slivenec snaží nalézt nové vhodné plochy pro přistavení kon-

tejnerů na tříděný odpad.

Ještě nedávno bylo k dispozici 12 sběrných míst pro plast, papír, 

sklo a nápojové kartony, z toho 9 ve Slivenci a 3 v Holyni.

V současné době jsme nabídku rozšířili o dalších 5 sběrných 

míst. Přibyla 4 sběrná místa ve Slivenci, a to v ulici Za Farou, 

na křižovatce ulic Diamantová a Ke Smíchovu, v ulici Na 

Botě a v ulici Mramorová. V Holyni přibylo jedno sběrné mís-

to v ulici U Smolnic (zde ještě hledáme vhodnější umístění). 

V současné době je v jednání další umístění kontejnerů v ulici 

Smaragdová.

Pravidelný odvoz odpadu zajišťují Pražské služby, a.s., a to

• plast v úterý, ve čtvrtek a v sobotu,

• papír v úterý a v pátek,

• sklo jednou za šest týdnů,

• nápojové kartony v pátek.

Žádáme spoluobčany o součinnost - pokud zjistíte, že některý kon-

tejner v uvedenou dobu nebyl vyprázdněn, nahlaste, prosím, tuto sku-

tečnost bezprostředně na úřad MČ.                                         (kuc)     

Děkujeme všem občanům Slivence a Holyně, kteří se starají o plochy 
veřejné zeleně před svými domy a zahradami a kteří pečlivě udržují své okolí. 
Jsme si vědomi, že údržba veřejné zeleně je povinností městské části, nic-
méně peněz je v našem  rozpočtu  málo a každou korunu, kterou díky Vám 
takto ušetříme, můžeme věnovat na jiné akce. Najmutí pracovníka na údržbu 
samozřejmě situaci zlepšilo, nicméně jeden člověk na vše nestačí, protože 
území naší městské části je velmi rozlehlé. Letos jsme neměli štěstí s výbě-
rem fi rmy na údržbu zeleně, proto se pro příští rok pokusíme vybírat nejen 
podle ceny, ale i podle zkušeností s kvalitou práce. Opravdu chceme, aby 
naše MČ byla pěkná a upravená, ale bez Vaší součinnosti to nezvládneme. 
Ještě jednou proto děkuji Vám všem, kteří nám v tomto úsilí pomáháte.

Zároveň bych chtěla apelovat na občany, kteří své okolí nekrášlí, ale 
naopak hyzdí tím, že do něj odvážejí veškerý nepotřebný odpad ze svých 
zahrádek, aby se tohoto jednání napříště nedopouštěli. Veřejná zeleň 
(remízky ve Višňovce, příkopy na Habeši apod.) opravdu neslouží jako 
odkladiště nepotřebných zbytků ze zahrad! Listí, trávu apod. můžete 
kompostovat přímo na své zahradě (to je vůbec nejlepší a nejjedno-
dušší). Přebytky můžete také vozit do sběrného dvora v Radotíně či do 
kompostárny v Malešicích. Nyní budete mít možnost zbytky odložit i do 
kontejnerů na bioodpad. Prosím, abyste této možnosti využili a přesta-
li znečisťovat naše společné životní prostředí. Upozorňuji, že při zjištění 
podobného jednání budeme nadále postupovat podle platných právních 
předpisů.                                                            RNDr. Jana Plamínková   

 Sběr bioodpadu

 Společná péče 
o veřejné prostranství

   Životní prostředí 

     Kompletní krmiva 
Kompletní sortiment kvalitních suchých krmiv 

 z kuřecího masa.  Přirozená výživa z tradičních surovin         
– základem je kuře, kuřecí tuk, pšenice a rýže. Trvanlivá, 
chutná, lehce stravitelná a zaručeně kompletní krmiva.
Vyberete z nich nejlepší krmnou dávku pro svého 

psa jakéhokoliv plemene i stáří, podle zátěže, fyziologického cyklu, 
požadované kondice a osrstění i podle podmínek chovu. Tato suchá 
krmiva jsou díky svému složení vhodná i pro nemocné a citlivé psy.

CANDIES jsou zdravé pamlsky nové generace pro zvířátka vyrobené 
v ČR, jsou ideálním doplňkem stravy pro všechny čtyřnohé mazlíčky

Na našich internetových stránkách www.candy.cz jsme nedávno spustili 
nový internetový obchod, na kterém najdete kompletní sortiment našich 

krmiv a pamlsků CANDIE‘S.
Vyrábí Maple Lodge Farms, Ltd., CANADA, Ontario

Zastoupení pro Evropu, dovoz, distribuce: CANDY, spol. s r.o., 
Hradčanská 403, Pardubice, e-mail: candy@candy.cz , tel. 466 301 360

inzerce

Městská část Praha – Slivenec se rozhodla zapojit do pilotního pro-

jektu MHMP, který se týká sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových 

kontejnerů.

V rámci tohoto projektu budou pro občany Slivence a Holyně přista-

veny celkem čtyři kontejnery, a to:

ve Slivenci

na křižovatce ulic Na Botě a Na Přídole         v sobotu 17. 11. 2007

    od   8 00 do 12 00 hod.

v ulici Rubínová            v neděli 18. 11. 2007 od   8 00 do 12 00 hod.

na křižovatce ulic Čistá a Frančíkova             v sobotu 24. 11. 2007 

od 14 00 do 18 00 hod.

v Holyni

na náměstí Pod Lípou v neděli 25. 11. 2007 od 14 00 do 18 00 hod.

Kontejnery jsou určeny pro komunální bioodpad, tj. odpad především 

ze zahrad (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina), případně kuchyň-

ský bioodpad rostlinného původu. Do kontejneru NEPATŘÍ živočišné 

zbytky. V rámci pilotního projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo 

štěpkovač, jejichž zajištění není během tohoto projektu možné.(kuc)     
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   Škola, družina

 V  sobotu  29. 9.  jsme  se  vypravili  na „Pražský železniční den“. 
Během  dne jsme se projeli parním vlakem, motorákem  i moderní elek-
trickou soupravou. Na  nádraží  Braník si děti  mohly prohlédnout  různé  
vystavené  lokomotivy, na Hlavním  nádraží pak obdivovaly malý  model  
železnice.

 V  sobotu 13.10. jsme vyrazili na  II. přechod  Brd. V Mníšku p. Brdy 
jsme se nejprve byli podívat na výlov  rybníka a potom vyrazili do brd-
ských lesů. Po  výstupu na Skalku nás čekal krásný  výhled na Mníšek, 
ale také  milé překvapení  v podobě možnosti opékání  buřtů. Během  
další  cesty jsme všichni – děti  i  dospěláci – vesele  soutěžili. „Rodinné“  
týmy  běhaly, hledaly 10-ti centimetrovou,  nejkratší a nejdelší šišku nebo 
se zachraňovaly před „potopou“, skládaly  co  nejdelší šiškové  hady, 
běhaly po  číslech, sháněly podpisy, hledaly schovaná  čísla  nebo  pro-
cházely  slepeckou  dráhu. Cestou jsme také  posbírali spoustu krásných 
hub. Během odpoledne jsme pak dorazili až do Řevnic.

          V září  a  říjnu  jsme  také 2x  navštívili  kino  Radotín. Nechyběla  
ani  tradiční  soutěž o nejhezčí  mozaiku  z  přírodních  materiálů, kde děti 
předvedly řadu zajímavých  výtvorů.                                  Petra  Siganová     

  Školní družina

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte, abych vás seznámil s aktualitami ze základní a mateřské školy. 

V září jsme zahájili výuku v 1. a 6. třídě podle nového školního výukové-
ho plánu; úspěšnost tohoto nového programu za 1. čtvrtletí školního roku 
vyhodnotíme na listopadové pedagogické radě. V  říjnu proběhly srov-
návací testy žáků 6. třídy z matematiky, českého jazyka a všeobecných 
znalostí. V listopadu budou obdobné testy absolvovat žáci 9. třídy. Testy 
zadává a zpracovává organizace SCIO. Žáci 1. – 4. třídy navštěvují hudební 
pořady studia Rolnička, které rozvíjejí hudební dovednosti a znalosti žáků. 
Do konce kalendářního roku plánujeme návštěvy divadelních představení, 
planetária a výletů s vánoční tematikou – žáci 1. a 2. třídy pojedou na 
Červený Újezd, děti ze 4. třídy navštíví Poděbrady, kde je mimo jiné čekají 
ukázky lidových řemesel. Připravujeme žáky na různé vědomostní a spor-
tovní soutěže, chystáme mikulášskou nadílku jak v mateřské, tak základní 
škole 5. prosince, vánoční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár ředitele 
školy, školní družina připravuje na prosinec vánoční dílničky.

Srdečně zvu rodiče a veřejnost na rozsvěcení vánočního stromku ve 
škole dne 13. prosince spojené s prodejní výstavkou výrobků žáků. 

Co se týká  volnočasových aktivit, od poloviny září děti navštěvují 
kroužky, o kterých jsem vás v minulém Mramoru informoval. Pro nezájem 
žáků nebyl otevřen kroužek informatiky pro 2. stupeň. Bohužel i taneční 
skupina ECHO pro nezájem žáků a rodičů po 2 týdnech ukončila svoji 
činnost.

Vedení školy zajistilo pro veřejnost „Cvičení s Jardou“ -  aerobik pro ženy; 
tento kurz byl velmi rychle naplněn (koná se v pondělí od 18.00 hod).

Škola spolupracuje s kulturní komisí úřadu MČ - zajistila kulturní pás-
mo k vítání občánků, dalším příkladem spolupráce jsou keramické dílnič-
ky pro veřejnost na vánoční téma „Betlémy“, akce pro seniory a vánoční 
trh dne 16. 12. 2007.

Na závěr informace z mateřské školy – děti prožily týden od 27.10.–
2.11. 2007 na ozdravném pobytu v mateřské škole v přírodě. 

Mgr. Vladimír Holub, ředitel ZŠ a MŠ Praha-Slivenec     

Během letních prázdnin proběhla v historické budově Základní školy roz-
sáhlá rekonstrukce. 

Ve středu 26. září jste měli možnost prohlédnout si opravené prostory 
historické budovy spolu s výstavou dětských prací na téma „Jak si před-
stavuji obec, ve které mám svůj domov“. Této možnosti využilo asi 40 až 50 
obyvatel. Ti starší si přišli zavzpomínat na dobu, kdy se v této škole sami 
učili a ti mladší spolu se svými dětmi přišli obhlédnout prostory, kam by jako 
noví žáčci mohli příští nebo některé další září zasednout v lavicích. Čestným 
hostem byla paní Marie Štronerová z odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy Magistrátu hlavního města Prahy, která přišla zhodnotit účelnost vyna-
ložených prostředků poskytnutých hlavním městem na tuto rekonstrukci. 
Objem práce, která zde za poskytnutých 5 mil. Kč byla provedena, hodno-
tila vysoce pozitivně. Dalším milým hostem byla místostarostka sousedního 
Lochkova paní Eva Filipová. Stejně jako ostatním návštěvníkům se jí nově 
upravené prostory i nápadité výtvory dětí velice líbily.     

       mus     
                                                                                      

  Den otevřených dveří v historické budově ZŠ
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Návštěvníci Dne otevřených dveří
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KERAMICKÉ DÍLNIČKY
Kulturní komise MČ a OS Na Kraji pořádá ve spolupráci se 

ZŠ a ZUŠ ve Slivenci keramické dílničky na téma 

„Betlémy“ 
KDY? 14. 11. a 28. 11. (první již proběhla 24.10.)

vždy od 14:30 do 16:30
Vstupní poplatek 40 Kč

Přihlášky formou SMS na tel. 737 464529

Dílny jsou určeny pro děti, ale i širokou veřejnost. Cílem dílen 

je osvojit si pod vedením zkušené lektorky techniku zpraco-

vání keramické hlíny a modelování vánočních betlémů, včetně 

konečné povrchové úpravy. Kurz je postaven tak, aby si kaž-

dý, byť se zúčastní jediného odpoledne, odnesl svůj výrobek 

– účast na všech lekcích není podmínkou. Keramické dílny 

budou zakončeny vánoční výstavou betlémů.

 Za přípravu keramických dílen i výstavy betlémů děkujeme 

všem zúčastněným.

V tradici keramických dílniček chceme pokračovat i v příš-

tím roce, kdy na jaře plánujeme dílny velikonoční. Přivítáme 

jakékoli Vaše náměty a připomínky.   
                                                      

                                                Kud     

MČ Praha - Slivenec a OS Na kraji zve na vánoční výstavu

KERAMICKÉ BETLÉMY
1. 12. – 20. 12. 2007

autoři betlémů jsou účastníci veřejných keramických dílniček
výstava bude probíhat ve výloze prodejny 

textilu p. Jaroslavy Dubové 
výstavu nainstaluje p. Lucie Smělá z květinářství Reliéf

výrobky si bude možno vyzvednout 
po skončení výstavy 20. - 21. 12.2007

Na podzim se o naší městské části poměrně značně psalo v 
různých novinách. V Pražském deníku vyšel 27. září článek „Ve 
Slivenci vznikne zřejmě už příští rok nové náměstí“. Autor se zmi-
ňuje o naší studii na rekonstrukci centra, je ovšem záhadou, jak 
došel ke zmíněnému titulku, když jsem ho ujistila, že vznik nové-
ho náměstí rozhodně není záležitostí roku či dvou.

Jen o několik dní později, 5. října, vyšel v témž médiu materiál 
„Na okraji Prahy se lidem žije jako v dávnověku“.  Autor Jan Puci 
si všímá toho, jak chybějící kanalizace ovlivňuje život celé naší 
městské části. 15. října vydala ČTK materiál „Praha – Slivenec 
bojuje o peníze na výstavbu kanalizace“. A konečně 2. listopadu 
vyšel v Mladé frontě dnes článek „Slivenec chce více policistů, 
zloději vykrádají domy“. Všímá si zhoršené bezpečnostní situa-
ce ve Slivenci. Plné znění článků najdete na našich webových 
stránkách.                                         

   Jana Plamínková     

  Napsali o nás

V sobotu 15. září uspořádali naši fotbalisti ve spolupráci s kul-
turní komisí MČ Praha–Slivenec venkovskou taneční zábavu pod 
širým nebem. K tanci a poslechu zahrála country skupina Buffallo 
Bill a o občerstvení se postarali fotbalisti. Počasí  bylo sice  na září 
až dost  studené, ale teplé nápoje, dobrá nálada a také taneček 
zahnaly špatný pocit ze studených lavic. A kdo už tu zimu venku 
nevydržel, přišel se ohřát do klubovny, kde to také žilo, a to  až do 
pozdních nočních hodin. I přes nepřízeň počasí se přišlo pobavit a 
odpočinout si od pracovního shonu cca 100 lidí.

Příští rok fotbalisti plánují uspořádat další zábavu, tentokrát však 
v teplejším červnovém měsíci. Těšíme se všichni na ještě větší 
účast.                                                                                   br        

 Taneční zábava na 
fotbalovém řišti

Milí čtenáři,
v prvé řadě bych Vás chtěla všechny upozornit, že maximální 

délka výpůjček v naší knihovně je tři měsíce. Prosím proto čtenáře, 
kteří tu nebyli delší dobu, aby k nám opět zavítali a vrátili knihy, 
které mají půjčené. Na tyto knihy čeká již řada dalších zájemců.

V poslední době byl největší zájem čtenářů o knihu Bílá 
Masajka a její další dva díly. Na tuto knihu musel být vytvořen 
i pořadník. 

 Městská knihovna Praha nám opět zapůjčila 100 titulů a máme 
přislíbenu ještě další stovku. Některé tituly uvádím:

Bernardinová - Ahoj bráško, Moller - Dotek hvězdy, Shan - Hráč-
ka GO, Bradhaw - Kruhy v písku, Hattala - Milenka nejvěrnější, 
Swofford - Mariňák, Garlock - Na konci duhy, Rendell - Svědek má 
zemřít, Jacq - Usirova tajemství, Francková - Trampoty s láskou, 
Egbeme - Za závojem slz, Bagshawe - Zítra změním svět aj.

Pokud k nám přijdete, můžete se sami podívat a vybrat si knihu, 
kterou si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery.

S přáním krásných večerů při správné knize se s Vámi loučí 
                                                                          Jana Szilvásiová     

Knihovna informuje

Srdečně blahopřejeme

panu Doc. PaedDr. Pavlovi Kolářovi, kterému udělil prezident repub-
liky Václav Klaus při příležitosti řádového dne 28. října 2007 Medaili 
Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy.

Docent Pavel Kolář je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v 
oboru fyzioterapie. Originálním způsobem rozvinul problematiku 
motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léče-
ní poruch hybného systému. Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti 
vrcholového sportu. Pedagogicky působí na českých i zahranič-
ních univerzitách. 

Považujeme za čest, že pan Doc. Kolář je občanem naší MČ 
Praha-Slivenec.

Úřad MČ Praha-Slivenec a zastupitelé

(Foto: Daniela Kaštánková, Kancelář prezidenta republiky)



Letošní svod sliveneckých a 
holyňských psů v Chuchelském 
lesoparku se přes všechny pře-
kážky velmi podařil. Radikální 
změna termínu, obměna části 

pořadatelů i fakt, že týden před Hafíkem měl svou voříš-
kiádu i Barrandov, neovlivnila tradiční atmosféru naší pejs-
kařské akce.

Sponzoři nás opět vybavili praktickými cenami a poháry 
byly tak blyštivě lákavé, že stálo za to vydržet do konce a 
absolvovat všechny disciplíny. Jako překvapení se objevila 
jedna disciplína nová, jízda v kolečku. Soutěžící hafani ji 
většinou pochopili jinak a předváděli, kdo hodí z nejistě se 
kolébající vaničky vozítka krkolomnější lopping. 

Vloni jsme se podivovali, že nejširší pole soutěžících se 
přesunulo z otevřené třídy do juniorů. I letos to bylo stejné, 
a tak jsme nakonec na štafl íky a špagetky podle výšky roz-
dělili právě nejnižší věkovou kategorii.

Celkovým vítězem Hafíka 2007 se stal junior Blesk a za 
pomoci svého malého páníčka a jeho rodičů si odnesl i 
cenu za Sympaťáka výstavy. Žádná skopičina mu nebyla 
cizí a snad jen plný žaludek zapříčinil, že se mu nechtělo 
hledat schovaný buřtík. V otevřené třídě zvítězila Amálka, 
kterou pro změnu trochu zradilo aportování. Ve třídě seni-
orů si první místo vybojoval Bakhus, který se rozhodl, že 
neposedí, nepoleží, což se projevilo především v křesílku, a 
proč by měl běhat za nějakými klacky, mu také moc jasné 
nebylo. 

Nechci nechat bez povšimnutí dnes už majestátního 
Atillu, který se se svou paničkou zúčastnil všech ročníků 
Hafíka, kde začínal ve třídě juniorů. Jeho letošní bodový 
zisk v otevřené třídě sice na vítězství nestačil, ale vzorovější 
absolvování parkurové části soutěže jsme letos neviděli. 

Všichni čtyřnozí účastníci se nakonec rozešli vyzdobe-
ni barevnými fl oty, odnesli si diplomy, medaile i poháry a 
spoustu drobných i objemnějších cen za své výkony. Nám, 
pořadatelům, nezbylo než naložit výbavu, poklidit zapůjče-
ný prostor a přemýšlet, co nového v příštím roce do Hafíka 
přidat, aby byl zase o něco zábavnější a pestřejší. Chyběly 
nám Hafíkovy průvodkyně, a tak pokud by se ve Slivenci 
či v Holyni našly dvě slečny, kterým by se do toho příští rok 
chtělo s námi, moc se na ně těšíme. Pošlete nám kontakt e-mailem na ÚMČ, 
jakmile začnou přípravy, ozveme se vám.

Doufám, že i vám, účastníků a divákům, se Hafík líbil a na všechny se 
těším v příštím roce.                                                              Zuzana Zdeborská
Poděkování

I letos bych za sbor pořadatelů ráda touto cestou poděkovala především 
zastupitelstvu MČ Praha – Velká Chuchle za poskytnutí prostor v lesoparku.

Paní starostce Janě Plamínkové a zastupitelstvu naší městské části je 

namístě poděkovat především za chuť pokračovat v tradici, za fi nancování 
Hafíka, za poskytnutí dopravy, toalety i židliček.

Další dík patří panu doktorovi Váchovi za veterinární dozor. 
Celý sbor rozhodčích byl letos dámský, role hlavní rozhodčí se ujala nej-

zkušenější, paní inženýrka Eva Černá. Koordinátorkou celé akce byla letošní 
iniciátorka Hafíka, paní Lenka Kudláková. Ta registrovala účastníky, sčítala 
získané body a také byla k dispozici s lékárničkou, které naštěstí nebylo tře-
ba. Parkurové body sčítala paní Vlasta Kafková, která se též spolupodílela 
na přípravách psí přehlídky. Dík patří i paní Milušce Pavlíčkové-Pravdové, 
která se aktivně účastnila příprav celé akce. Za dobrovolníky patří dík Petře 
Kafkové, která byla zdatnou pomocnicí oběma rozhodčím. Panu Ladislavu 
Kafkovi moc děkujeme za nové překážky, bez kterých by nebyl Hafík tím, 
čím je. O fotodokumentaci se postaral a chlapskou ruku k dílu přiložil pan 
Antonín Zdeborský. Za administrativní zajištění akce patří poděkování paní 
Bohdaně Růžičkové. Za dopravu děkujeme panu Luboši Buriánkovi.

 Všem touto cestou děkuji za nadšení a spoustu času, který věnovali pří-
pravám i vlastnímu Hafíkovi 2007.

Hlavními sponzory byly fi rmy Aport a Candy, výrobci a dodavatelé krmiv, 
za další hodnotné ceny pro vítěze děkujeme MVDr. Váchovi.

Na závěr chci poděkovat všem vystavovatelům za účast a podíl na dobré 
náladě nedělního odpoledne i ostatním divákům. Všechny bych také ráda 
pozvala k účasti v dalším, již šestém ročníku Hafíka v roce 2008. 

Zuzana Zdeborská      

afík
2007

-změna programu vyhrazena-
Sobota 1.12. 

Slavnostní rozsvícení vánočních stromů ve Slivenci a Holyni, zvonečkový pochod do 
Holyně (kult. komise MČ)

                      Zahájení výstavy betlémů (kult. komise MČ, OS Na Kraji)                                    

Neděle 2.12. 15:50

Nedělní bohoslužba v kostele Všech Svatých (Římskokatolická farnost Slivenec)

Pondělí 3.12. 16:00
Vánoční schůzka seniorů s vystoupením žáků ZŠ Slivenec (kult. komise MČ)

Úterý 4.12. 
Mikulášská ve Slivenci pro předškoláky (OS Na Kraji)

Středa 5.12. 
Mikulášská nadílka v ZŠ A MŠ Slivenec (pořádá ZŠ)

Sobota 8.12. 
15:00 Mikulášská v Holyni s divadelním představením souboru ŠlyVen 

a dramatického kroužku ZUŠ Na Popelce-pobočka ve  Slivenci  
(kult. komise MČ, OS Na Kraji) 

19:00 Mikulášská zábava v Holyni (hostinec U Knotků)

Neděle 9.12. 17:00
Adventní koncert  v kostele Všech svatých – varhanní skladby, roráty, adventní písně 

(MČ, Farnost Slivenec, ZUŠ, ZŠ)

Pondělí 10.12. – středa 19.12. 
Vánoční dílničky pro děti (ŠD v ZŠ Slivenec)

Sobota 15.12. 15:00
„Slivenecký vánočník“– vánoční festival alternativní hudby U Žilinů  

(„VšEMISMěRY“, za podpory MČ)

Neděle 16.12. 
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Římskokatolická farnost  Slivenec) 

13:00 -18:00 Slivenecký vánoční trh na návsi u rybníčku - trhovci, občerstvení, koledy 
(MČ, vystoupení žáků zajišťuje ZŠ), 

14:00 Muzikál „Český betlém aneb putování za hvězdou“ dětské divadélko z Milevska 

Úterý 18.12. 
Vánoční besídka v ZŠ (pořádá ZŠ)

Pátek 21.12. 18:00 
Adventní koncert skupiny „ Ritornello“ v kostele Všech  svatých, 

(MČ Praha-Slivenec, Římskokatolická farnost Slivenec)

Neděle 23.12. 
Zdobení stromku pro zvířátka (OS Na Kraji)

Nový rok 1.1. 2008
Novoroční bohoslužba v kostele Všech Svatých ( Římskokatolická farnost Slivenec)

Konkrétní informace o jednotlivých akcích a přesné časy najdete 
na vývěskách a na webu ÚMČ Praha-Slivenec.

 Advent, Vánoce a Nový rok ve Slivenci
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V neděli 14. října 2007 proběhlo dětské putování 
za pokladem, které pořádalo OS Na Kraji. Na příjem-
nou nedělní procházku po trase značené fáborky se 
sešlo cca 30 dětí a jejich rodiče. Cestou museli všich-
ni splnit dva dovednostní úkoly. Prvním bylo naplnění 
nafukovacího balonku rýží a hod na cíl, druhým byl 
hod do dálky. Po splnění úkolů už děti čekal v lese 
skrytý poklad v podobě banánů a sladkostí. Těšíme 
se a srdečně zveme na shledání na příští akci, kterou 
bude lampionový průvod.                   

V sobotu 22. září proběhl první ročník Slivenecko - holyňského přes-
polního běhu, který organizovalo OS Na Kraji. Na tomto kondičním 
rodinném běhu se sešlo přesně 30 závodníků a jejich rodičů či souro-
zenců. Všichni závodili s obrovským nasazením. Cestou museli splnit 
dovednostní úkoly a na závěr čekaly na všechny sportovce odměny. 
Gratulujeme všem, kteří ve zdraví doběhli, a zvláště pak vítězům:

na 1. místě se umístil David Mikoláš   
na 2. místě se umístil Martin Strauch
na 3. místě se umístil David Polák
Gratulujeme a těšíme se na setkání při příští akci, o které bude-

te včas informováni na nástěnkách.
Speciální díky patří našim sponzorům: sliveneckým Pracovním 

oděvům za transparenty,  deníku ŠÍP za  odměny a Úřadu MČ 
Slivenec zejména za pomoc s propagací akce.

Děkujeme i dobrovolníkům z řad mládeže: Aničce Kudlákové, 
Rafaele Radojčičové a její kamarádce, Vaškovi Radojčičovi, Micha-
lovi Řezáčovi, Ondrovi Haaseovi a jeho tatínkovi.

Hanka Morsteinová  a Magda Haasová    

Dne 10.10. se uskutečnil první podzimní zájezd sliveneckých senio-
rů. Tentokrát přes Veletov a Pardubice na Kunětickou horu. Veletovská 
rodinná včelí farma nám poskytla kromě zajímavých informací o chovu 
včel možnost nakoupit med, medovinu a jiné včelí produkty. To jsme 
mnozí uvítali. V Pardubickém zámku, kam jsme se poté přesunuli, pro-
bíhala právě výstava hraček, skla, zbraní a pohlednic. Následné volno 
jsme rádi využili k prohlídce pardubického náměstí a nákupu proslulého 
perníku.Ten den nám počasí  přálo, a tak prohlídka hradu na Kunětické 
hoře s úžasnou vyhlídkou byla příjemným završením zájezdu.

Druhý podzimní výlet pro seniory se uskutečnil 31.10. Měli jsme mož-
nost navštívit kraj, o kterém psali A. Jirásek a B. Němcová -  Náchod-
sko. Zajímavá byla prohlídka  dřevěné zvonice ve Rtyni a procházka 
Malými Svatoňovicemi, rodištěm bratří Čapků. Polední zastávka v Trut-

nově nám umožnila nejen oběd, ale i pohled na spoustu  typických 
roubených podkrkonošských chaloupek. V Nové Pace jsme v závěru 
celodenního výletu navštívili Klenotnici drahých kovů a také expozici 
o Spiritismu v Podkrkonoší – Suchardův dům.

Tento zájezd byl v letošním roce poslední, ale již dnes se těšíme na 
nové cestovatelské zážitky v příštím roce.

Velký dík všem, kteří se podílejí na realizaci zájezdů i vlastním organi-
zování programu. Náš dík patří také paní Vrbatové, průvodkyni, za péči 
a zajímavé výklady během výletů.

                                     Miloslava Jágrová, Růžena Částková
Poděkování ÚMČ Praha-Slivenec: Děkujeme p. Janě Petro-

vé z Kulturního střediska Koruna v Radotíně za možnost účasti 

našich seniorů na zájezdech.                            

 Ze zájezdů pro seniory

Dne 1.10. 2007 pořádala naše sociální komise v zasedací místnosti úřadu MČ 
setkání se seniory. Tématem setkání bylo pečení. Přesto, že bylo krásné počasí, se 
nás na úřadě sešlo dvanáct. K inspiraci a nahlédnutí bylo k dispozici kolem deseti 
kuchařek plných receptů. Z tohoto setkání vznikla i malá forma receptů, kterou 
mohli senioři obdržet na příštím setkání dne 5.11. 2007.
 Na žádost přikládám recept na karamelové úlky: na těsto: 160g dětských piškotů, 
160g moučkového cukru, 60g másla, 4 lžíce karamelu (dnes ho lze koupit již hoto-
vý), 2 žloutky a hladká mouka dle potřeby. Na krém: 130g másla, 100g moučkového 
cukru, 1 lžíce rumu, 4 lžíce karamelu. Vosí úlky připravujeme stejně jako klasické 
čokoládové.                                                                                               Jana Szilvásiová 

V pondělí 5.11. se v zasedací síni ÚMČ konala tradiční schůzka seniorů. Kromě 
informací a pozvánek na kulturní akce pro seniory, pořádané naší městskou částí 
a  Magistrátem hl. města Prahy, byla hlavním programem schůzky přednáška  
paní  Mgr. Jany Urbancové „Zdravý životní styl v seniorském věku“.

Zajímavé povídání zaměřené na zdravou výživu, správné každodenní návyky a 
jednoduchá cvičení doplnila paní Edita Landová, která se zabývá poradenstvím 
v oblasti zdravého životního stylu. V závěru posezení každý obdržel recepty pro 
zdraví.

Poděkování patří oběma přednášejícím za přípravu této schůzky.
 Na schůzku bude navazovat odpolední sobotní seminář o rehabilitaci, vedený 

odborníkem s dlouholetou praxí rehabilitační lékařky lázeňského domu v Karlo-
vých Varech. Seminář se uskuteční začátkem příštího roku. Přesný termín nelez-
nete v lednovém Mramoru, na vývěskách a na webu.                                           Kud
Tradiční schůzky seniorů se budou konat pravidelně vždy první 

pondělí v měsíci, od 16:00.                  

 Slivenecko-holyňský přespolní běh

 Putování za pokladem Sociální komise informuje
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Setkání s Mikulášem
OS Na Kraji pořádá v úterý 4. prosince 2007 od 10-

10:45 hod. v prostorách tělocvičny  historické budovy ZŠ 

setkání s Mikulášem. V rámci cvičení rodičů a dětí na této 

akci přivítáme i ostatní děti. Prosím proto všechny, kteří 

se běžně cvičení nezúčastňují, aby se přihlásili nejpozději 

do 27. listopadu  SMS na tel. 606 208 990 (uveďte jméno 

a počet dětí). Vstupné dobrovolné.

                                     Hanka Morsteinová

Hokejové derby Slivenec-Holyně
Pro plánovaný listopadový zápas 

25.11. v 10:00  
v zimní hale v Černošicích jsou zvoleni kouči obou týmů:

Výběr Slivence (Aleš Ryzák, tel. 775 329 859)
Real Holyně (Tomáš Hradecký, tel. 776 611 696, 
776 868 509)
První schůzky týmů pro taktickou poradu:
Výběr Slivence: 16.11.07 v 19:00 v hostinci 
U Žilinů

Real Holyně: 16.11. v 19:00 v hostinci U Knotků

FANOUŠCI OBOU TÝMŮ, PŘIJĎTE FANDIT !!!

ODVOZ  A  LIKVIDACE
F E K Á L I Í
auto MAN  9m3

OBJEDNÁVKY
pondělí - pátek:  
606 50 80 15  6:30 – 20:00 hod.
257 91 17 32  6:30 – 15:00 hod.
sobota - neděle: 
606 50 80 15 10:00 - 17:00 hod.

Poté, co na jaře tohoto roku vyrazila skupina dobrodružek a dobro-
druhů v rámci poznávání okolí Slivence a Holyně na Divoký západ, do 
roklí a pralesů kolem Kosoře a Radotína, nyní se chystáme prozkou-
mat Drsný sever, což je v našem případě skalnaté území Prokopského 
a Dalejského údolí mezi Hlubočepy a Řeporyjemi. Počítejte prosím s 
nepřízní počasí, meluzínou, omrzlinami, polární září a brzkým přícho-
dem tmy. Výlet je zcela neorganizovaný – jde o cestu, na kterou se 
každý vydává na vlastní nebezpečí. Začínáme v  neděli dne 25. listo-
padu 2007  v 10 hodin před nově opravenou kapličkou v centru Holy-
ně. Předpokládá se, že nejvytrvalejší cestovatelé urazí 15 až 20 km a 
dojdou zpět do Holyně či Slivence kolem 17. hodiny.

Pokud bude hustě pršet, výlet se ruší. V případě nejasností se pro-
sím informujte na čísle 602 102 684.

 RNDr.  Jiří Plamínek, vedoucí výpravy

Na drsný sever

inzerce

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že toto je poslední vydání Mramoru v r. 
2007, přejeme Vám spokojené prožití vánočních svátků, 

pevné zdraví 
a hodně úspěchů v r. 2008. Věříme, že i v příštím roce se 

budeme setkávat jak při oficiálních příležitostech, tak i na 
kulturně-společenských akcích.

Zastupitelstvo a úřad MČ Praha-Slivenec 


