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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  2008

  vyhlášení grantu    výstavba ve Slivenci    Czech point    výsledky voleb   
  pozvánky na advent    obecní divadlo    přestupkový zákon     pamětníci  

 Hafík 2008
Krásné, slunečné podzimní počasí provázelo 

letošní amatérskou přehlídku psích mazlíčků, 
která je pořádána naší městskou částí již řadu 
let. V minulosti se „Hafík“ konal vždy na kata-
strálním území Velké Chuchle a mnohé, zejmé-
na z řad diváků, poměrně značná vzdálenost 
chuchelského lesoparku odradila. Letos zvolil 
organizační tým pro konání přehlídky prostor v 
centru Slivence, místo pro leckoho dosud skry-

té. Ukázalo se, že louka v areálu bývalého státního statku, kterou  
bezplatně propůjčila Pražská agrární společnost, je lokalitou ideální. 

Účast soutěžících i diváků byla podstatně vyšší než v loňském roce, 
přehledný prostor umožňoval nerušený pohyb čtyřnohých soutě-
žících s jejich psovody a z místa pro diváky bylo možné sledovat 
průběh celé soutěže. Přehlídku zahájila hlavní rozhodčí a vedoucí 
letošního realizačního týmu Hafíka paní Vlasta Kavková.  Soutěžilo 
se celkem ve třech kategoriích: „malý pes“, „velký pes“ a nově v 
kategorii „pes s dětským psovodem“. Právě posledně jmenovaná 
kategorie vzbuzovala milé úsměvy, především ve chvílích, kdy psí 
mazlíček málem odtáhl svého psovoda ze závodiště. Dobře si vedli 
všichni zaregistrovaní „voříšci“ i soutěžící s rodokmenem. 

(pokračování na str. 10)

Disciplínu „posezení v křesle“ 
zvládli skoro všichni

Na Hafíka přišli malí i velcí

Přechod
lávky

Vítězové kategorie 
„malý pes“ s paničkami
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  Informace z 15. veřejného zasedání zastupitelstva městské části Praha - Slivenec, 
konaného dne 22. 10. 2008 na úřadě MČ Praha - Slivenec
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, 
RNDr. Jana Plamínková,  Mgr. Jana Novotná, Ing. Simona Strauchová, 
Ivanka Špačková; Omluveni: Michal Láznička, Helena Marková
Neomluveni: Aleš Rozehnal, Bc. Kateřina Vrzalová
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

  prodej pozemku p.č. 340/2 v k.ú. Slivenec, výběrová komise vybrala 
spol. Rigus CZ, s.r.o. za cenu 3 877 500,-Kč (pozemek v ul. Frančíkova);

  pronájem pozemku p.č. 1895 v k.ú. Slivenec pro zemědělskou činnost 
(orná půda – za 500 Kč/rok);

  svěření částí komunikací Frančíkova, Na Korálově a ulice Diamantová 
do správy MČ Praha - Slivenec;

  zřízení věcného břemene užívání pozemku p.č. 1102/6 v k.ú. Slivenec 
(inž. sítě pro RD)

  pronajímání zasedací místnosti úřadu MČ i ke komerčním účelům  za 
cenových podmínek - 300,- Kč/ hod, 1 000,- Kč/6 hod a 1 500,- Kč/12 
hod. pronájmu;

  vznik kompostárny na poz. č. 1783/21 (proti rozvodně ČEPS) a pověři-
lo starostku dalším jednáním s odborem ochrany prostředí MHMP v této 
věci;

  smlouvu o užívání pozemku pro instalaci křížku v Holyni za kapličkou;
  věnování darů - farnosti Slivenec ve výši 86 tis. Kč na vytápění kostela 

Všech Svatých, AFK Slivenec 30 tis. Kč a Obecnímu tvořivému divadlu 
5 tis. Kč;

  přijetí daru 224 597,- Kč od fi rmy Central Group a.s.
  přijetí dotací -  52 tis. Kč na zřízení CzechPOINTu na úřadu MČ,  72 tis. 

Kč pro ZŠ na integraci žáků pro asistenty pedagoga a další speciální péči a 

pomůcky a 75 tis. Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR;
  rozpočtový výhled příjmů a výdajů pro roky 2009 - 2010 a rozpočtové 

opatření č. 4 (aktualizace příjmů a výdajů 2008);
  darovací smlouvy o převzetí pozemků v ulici Za Farou se spol. Central 

Group, a.s. a kupní smlouva se  Společností  pro rozvoj Horních Jirčan 
- nová komunikace;

  smlouvu o vykonávání dotačního managementu s fi rmou RAVEN EU 
Advisory;

  stanovení postupu při získávání pozemků nutných k rozšíření místních 
komunikací;

  dohodu o vypořádání práv a nároků s rodinou Bartoňkových;
  vyhlášení tematických okruhů a podmínek grantového řízení  MČ Praha 

– Slivenec na rok 2009
Zastupitelstvo neschválilo:

  pronájem části pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Holyně;
Zastupitelstvo nepřijalo:

  zřízení věc. břemene užívání pozemku p.č. 1699 v k.ú. Slivenec za úče-
lem uložení vod. přípojek pro pozemky - p.č.1183, 1185, 1189 a 1195/1 v 
k.ú. Slivenec (vodovodní přípojky ve Vltavínové pro chaty);
Zastupitelstvo vyjádřilo zásadní nesouhlas

  s pokračováním provozu Deponie Slivenec fi rmy Ondřej Svoboda na 
území MČ Praha-Slivenec.
Ve  20:30  hod.  starostka Plamínková ukončila zasedání.
Zápis z jednání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz a 
k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ. Plánovaný termín příštího veřejného 
zasedání zastupitelstva MČ Praha –Slivenec – 15. prosince 2008.  hol     

Účast ve volbách do Senátu PČR - 1. kolo    
Okrsek Počet voličů Počet platných hlasů Účast %
377    377       375   39,27
378    375       373   34,06
Celkem    752       748   36,49   
Výsledky hlasování - volby do Senátu PČR - 1. kolo     
Č. kandidáta Jméno a příjmení   Okrsek 377   Okrsek 378 Celkem %
  1        František Nešetřil   7   4 11           1,47
  2        Eva Hurychová    2   6   8           1,07
  3        Helena Illnerová  53 48           101        13,50
  4        David Štěpánek    6   4 10           1,34
  5        Petr Šimůnek  13 25 38           5,08
  6        Karel Berka    0   1   1           0,13
  7        Klára Rulíková  10   7 17           2,27
  8        Miroslav Škaloud             145          122           267         35,70
  9       Jiří Witzany  64 74           138         18,40
10       Jaroslav Janeček   1          3   4            0,53
11       Marie Ulrichová Hakenová 45 65           110         14,70
12      John Bok  29 14 43            5,75
                       748        100
     

Účast ve volbách do Senátu PČR - 2. kolo 
   
Okrsek Počet voličů Počet platných hlasů Účast %
377      317   316  32,9
378      323   322  29
Celkem      640   638  31,05

Výsledky hlasování - volby do Senátu PČR - 2. kolo    
Č. kandidáta  Jméno a příjmení  Okrsek 377  Okrsek 378 Celkem %
8      Miroslav Škaloud       227  186 413 64,7
9     Jiří Witzany         89  136 225 35,3
      638 100

  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky,  které se konaly 
ve dnech 17. 10. a 18. 10. 2008 a druhé kolo voleb konané ve dnech 24. a 25. 10. 2008

Ve volbách  do Senátu PČR v MČ 

Praha - Slivenec  zvítězil senátor ODS 

Miroslav Škaloud.

BLAHOPŘEJEME!

Zprávy předsedů výborů a komisí
M. Hollmannová - fi nanční výbor - stále ještě probíhá kontrola majetku 
MČ (nájemní smlouvy na pronájmy nebytových prostor a pozemků, porov-
nání evidence staveb a pozemků v majetku MČ se stavem zapsaným v ka-
tastru nemovitostí atd.). Do poloviny listopadu výbor  předloží zastupitelům 
závěrečnou zprávu s návrhy na opatření.
RNDr. Čížek - komise pro dopravu a životní prostřední - komise dále 
pracuje s poznatky získanými z dopravní ankety a doporučila vyvolat  jed-
nání s fi rmami a s MHMP, aby bylo provedeno měření hluku z komunikace 
K Barrandovu. Komise dále projednávala zjednosměrnění ulice K Homol-
ce, umístění  kompostárny v katastru naší MČ, vznik černých  skládek v 
ulici K Homolce a u rozvodny a  přechod  pro chodce v ulici Frančíkova.
Mgr. Kudláková - kulturní a školská komise – kromě poslední konané 
akce v neděli 19. října, kterou byla přehlídka psů Hafík, předsedkyně ko-
mise krátce připomněla pravidelné akce pro seniory i jednorázové akce. 

Podrobné informace a upoutávky jsou zveřejňovány na vývěskách, www.
praha-slivenec.cz i v Mramoru.
Ing. Strauchová - stavební komise projednávala žádost o vyjádření k vý-
stavbě fotovoltaického zdroje na pozemku p. č. 351/11 v k. ú. Holyně, dále 
žádost o pronájem pozemku p. č. 370/1 v k. ú. Holyně (doporučení: ne-
pronajmout). Jednala o záměru MHMP vybudovat malou kompostárnu za 
Austisem. Starostka s Ing. Strauchovou navštívily podobné zařízení v Úho-
ličkách, kde nemají s provozem žádné negativní zkušenosti. V případě sou-
hlasu MČ je nutné vyjednat výhodné podmínky (ukládání bioodpadu pro 
naše občany zdarma, příp. reciproční odběr substrátu). Komise se zabývá 
a hledá optimální řešení převzetí komunikace Za Fořtem do správy MČ. 
Problémem jsou „voštinové“ vsakovací bloky na dešťovou vodu (místo 
dešťové kanalizace), a to zejména náklady na provoz a údržbu těchto 
bloků. Byl  pozván technik, který se k situaci v ulici Za Fořtem vyjádří a 
zpracuje cenovou  nabídku na čištění těchto bloků.                hol     
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   Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,

v uplynulém období 
byly jednou z hlavních 
událostí volby do Sená-
tu. Volební účast byla v 
naší městské části velmi 
dobrá, za což bych všem, 
kteří jste přišli, chtěla po-
děkovat. 
Uplynulé období bylo ale 
bohaté i na další akce a 
události. 

Stavební akce
Všem se nám velmi ulevilo, když se dne 30. října konečně po více než 

roce opět otevřela ulice Ke Smíchovu a začal po ní znovu jezdit autobus. 
Uzavření bylo nesmírně dlouhé a paralyzovalo do značné míry dopravu 
v naší městské části. Chtěla bych Vám všem poděkovat za obrovskou 
trpělivost, s jakou jste tuto nepříjemnou situaci snášeli. Tato akce byla mi-
mořádně technicky náročná, nic podobného se v dalších ulicích nechystá, 
kanalizace by tam měla postupovat výrazně rychleji. 

Dále probíhá výstavba kanalizace a plynu v ulici Granátová – v součas-
né době mezi ulicemi Nefritová a Višňovka, v další etapě ve východní části 
Granátové. Developer Abbey již také začal s budováním chodníků v ulici 
Ke Smíchovu a s výstavbou protihlukové zdi, která je po našich urgencích 
snížena na rozumnou výšku. Dokončen je chodník u křižovatky ulic  K Ho-
molce – Do Chuchle. Dokončena je také přístavba  prvního učebního pa-
vilonu ve škole, takže život ve škole se již mohl vrátit do svých běžných 
kolejí. 

Developeři
V současné době od Central Groupu přebíráme park a novou komuni-

kaci v ulici Za Farou. Slivenec tak získá nedaleko centra první větší volnou 
plochu, na které může realizovat hřiště pro děti. Již jsme požádali o grant 
na vybudování hřiště pro větší děti, které v naší MČ výrazně chybí. Pásy 
zeleně u domů dokončí naše MČ – od investora na to dostaneme peníze. 
Mnozí  obyvatelé nových domů si totiž teprve budují ploty a zakládají za-
hrady a obávali jsme se, že při plošné výsadbě by zeleň záhy vzala za své. 
U ulice U Habeše probíhá kolaudační řízení a po jeho skončení zde začne 
fungovat i veřejné osvětlení. 

Společnost Galstian a Galstian již vybudovala chodník podél své zá-
stavby v ulici K Cikánce. Jednáme s ní o podmínkách převzetí komunikací 
Za Fořtem a Na Rovném, pod nimiž je umístěno šest vsakovacích vošti-
nových nádrží na dešťovou vodu. Před převzetím ale chceme jasně vědět, 
kolik nás údržba těchto zařízení bude ročně stát.  

Společnost Mramorka již má stavební povolení na 1. etapu a územní 
rozhodnutí na 2. etapu. 

Operační programy a školka 
Co se týče projektů podaných do Operačního programu Praha – Konkuren-
ceschopnost, náš projekt nízkoenergetické rekonstrukce správního pavilonu 
školy skončil na druhém místě mezi podanými projekty a podporu získal. 
Podpora se  ovšem vztahuje pouze na energetická opatření. Dostavbu tří 
učeben, propojení s učebními pavilony i mnoho dalších věcí budeme muset 
zaplatit z našeho rozpočtu. Pokusíme se samozřejmě získat peníze z dotací 
pro městské části, ale to je bohužel zdroj krajně nejistý. Druhý projekt, Re-
vitalizace centra MČ Praha – Slivenec,  nezískal dostatečný počet bodů a 
podporu nezískal. Vzhledem k tomu, že koncem roku bude vyhlášeno další 
kolo, zkusíme projekt podat znovu v mírně aktualizované verzi. U projektu 
nové školky a tělocvičny dále pokračuje proces získávání patřičných razítek 
nutných pro vydání územního řízení. Celé se to táhne již deset (!!!) měsíců a 
pevně doufám, že se už blížíme do fi nále.  Objekt bývalého zdravotního stře-

diska v Hlubočepích, který nám nabízela MČ Praha 5 jako provizorní řešení, 
jsme museli odmítnout, protože o umístění dítěte do tohoto objektu projevily 
zájem pouhé dvě maminky z naší MČ. Naší prioritou tak zůstává výstavba 
objektu nové školky v areálu naší ZŠ.

Skládka, technaři a kontejnery
Hodně jsme se v posledních několika týdnech zabývali skládkou sta-

vebních materiálů fi rmy Svoboda v areálu Deponie Slivenec (za okruhem). 
Firma Svoboda pronajala část svých pozemků fi rmě Arent autodoprava, 
jejíž pracovníci tam založili velkou nelegální skládku odpadů  a prováděli 
spalování odpadu na volné ploše. Situaci jsme zdokumentovali a oznámili 
příslušným orgánům – na Prahu 16 (spalování probíhalo na katastru Rado-
tína ve správním obvodu Prahy 16), na Prahu 5 (vydali povolení na Deponii 
Slivenec), na Magistrát HMP (vydali povolení na recyklaci odpadu) i na Čes-
kou inspekci životního prostředí. V současné době je v areálu klid a spalo-
vání tam již neprobíhá, odpadků je tam ale stále dost. Vzhledem k tomu, že 
fi rmy navážející odpad využívaly naši obecní cestu směrem k rozvodně a 
značně ji poničily, uzavřeli jsme cestu bytelným zámkem (méně bytelný byl 
ihned zničen) a z druhé strany závorou. Cesta se bude opravovat v rámci 
pozemkových úprav. Firma Arent autodoprava již dostala výpověď.

Areál dobývacího prostoru fi rmy Lassersberger si vyhlédla skupinka 
technařů pro pořádání svých nelegálních technoparty, kterými tu obtěžovali 
obyvatele velké části Slivence již několikrát v létě a naposledy o  víkendu, 
kdy se konal Hafík. Přivolaná Policie ČR řešila situaci domluvou, my ovšem  
budeme muset situaci systémově řešit ve spolupráci se sousedními Ře-
poryjemi – pozemky, na nichž se akce konají, jsou na katastru MČ Praha 
– Řeporyje, hluk ovšem obtěžuje nás. Jednání probíhají i s fi rmou Lasser-
sberger.

V poslední době jsme měli a máme problémy s obecními kontejnery 
na odpad. Občané si totiž pletou obecní kontejnery na  odpad, které 
platí naše MČ, abychom měli kam dávat odpad z košů, listí, trávu a další 
odpad z obecních pozemků, s velkoobjemovými kontejnery na odpad, 
které  čas od času přistavuje Magistrát. Špatná byla situace  především 
v Habeši, kde jsme byli donuceni kontejner zcela odstranit,  a nyní se 
situace výrazně zhoršila i v Holyni, kde budeme nuceni kontejner za-
mknout. Velmi mě to mrzí, ale některým lidem čistota obce, kde žijí, asi 
opravdu nic neříká. 

Nechci ale končit negativně, proto na závěr dobrá zpráva: naše ná-
mitka, že ve Slivenci není vůbec řešena  ochrana před hlukem z ulice 
K Barrandovu, byla na Magistrátě vzata vážně. Protihluková zeď u Sli-
vence byla zařazena mezi ty stavby, které by se měly v rámci ochrany 
proti hluku urychleně vybudovat. O dalších podrobnostech Vás budu 
informovat, jakmile budu vědět bližší informace. 

RNDr. Jana Plamínková, starostka                  

  Granty pro rok 2009
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na 

svém 15. veřejném zasedání dne 22. 10. 2008 další kolo 

na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – 

Slivenec. 

Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou 

vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách 

MČ Praha – Slivenec. 

Termín uzávěrky pro podání žádostí 
    o přidělení grantů je 5. 12. 2008.
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   Výstavba ve Slivenci

Po zdlouhavých 
jednáních s odbo-
rem dopravy MČ 
Praha 5 a Tech-
nickou správou 
komunikací bylo 
nakonec nalezeno 
řešení a podařilo 
se vybudovat dva 
úseky chodníku 
podél ulic K Loch-
kovu u restaurace 
Pyramida a K Homolce pod napojením ulice Do Chuchle. Byly tak odstraněny pro chodce 
velmi nebezpečné úseky na těchto komunikacích a zlepšila se dostupnost centra pro oby-
vatele ulice K Homolce.                                                                                               Mus                 

  Ulice Ke Smíchovu

Technická správa komunikací  konečně začala opravovat dva pod-
chody, které slouží či v brzké době  budou sloužit obyvatelům naší 
městské části. Podstatně významnější je pro nás podchod od zastávky 
autobusu Smaragdová, který občané hojně využívají a který se dočká 
opravy stěn, osvětlení i odvodňovacích žlabů. Jsme si vědomi toho, že 
zde značně chybí propojení mezi naším podchodem a barrandovským 
sídlištěm. Opakovaně na tuto situaci Prahu 5 upozorňujeme a žádáme 
o vybudování chodníku,  ale bohužel bezvýsledně, ze strany Prahy 5 
není zájem. Stejné je to i s osvětlením od ulice Návětrná  k podchodu. 
Jde přitom o katastrální území Prahy 5,  nikoli Slivence, a naše MČ zde 
uvedená zařízení bohužel budovat vůbec nemůže (neumožňuje nám to 
Statut hl. m. Prahy). Podchod severně od školy, o jehož opravu jsme ani 
nežádali, bude mít význam až po dostavbě tramvaje.                 Pla                 

Po roční přestávce byla konečně 30. 10. 2008 opět zpro-
vozněna ulice Ke Smíchovu a vrátily se sem i autobusové 
linky. Bohužel to stále není defi nitivní řešení. Jedním z ome-
zení, která přináší provizorní povrch, je pouze jednosměrný 
provoz  nákladních vozidel. Zdejší obyvatelé však už mohou 
využívat plynovod a snad se i zbavíme častých havárií vodo-
vodu v této oblasti.

V současné době probíhá předávání jednotlivých částí 
stavby, aby bylo možné zahájit kolaudační řízení. Vzhledem 
k tomu, že se zde budovalo velké množství jednotlivých sítí a 
každou část si přebírá jiný správce, je celý proces předávání 
velmi zdlouhavý. Kromě toho stále není defi nitivně dokon-
čena čerpací stanice v Rubínové ulici. Jakmile bude vydáno 
kolaudační rozhodnutí, bude už možné se na řad splaškové 
kanalizace připojit. O vydání kolaudačního rozhodnutí vás 
budeme informovat jak na úřední desce úřadu, tak i na inter-
netu. Zatím se na kanalizaci nepřipojujte!                Mus                  

  Nové části chodníku v ulici 
K Lochkovu a K Homolce

Koncem minulého roku Městská část Praha - Slivenec vykoupila pozemky ve východní části Frančíkovy ulice pro plánovanou výstavbu chodníku, kterou 
jsme chtěli zrealizovat již v tomto roce. Katastrální úřad provedl převod pozemků až koncem léta. V mezidobí jsme požádali některé dotčené orgány o sta-
novisko k výstavbě chodníku. Odbor územního rozhodování Prahy 5 trvá na odděleném územním a stavebním řízení a k obojímu řízení potřebuje obeslat a 
získat stanovisko mnoha organizací. Doufáme, že se nám do jara podaří získat jak územní, tak i stavební povolení a s prvními hezkými a suchými jarními dny 
budeme moci stavbu chodníku zahájit a po jejím dokončení požádat Technickou správu komunikací o vyznačení přechodu pro chodce a společnost Eltodo 
o nainstalování přisvětlení přechodu.                                                                                                                                                                                       Mus                 

  Chodník ve Frančíkově ulici

  Slivenec se dočká 
opravených podchodů

    inzerce
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   Výstavba ve Slivenci

Rekonstrukce rybníka je již prakticky hotová, koncem října při-
bylo ještě zábradlí. Ke kompletnímu dokončení dojde ale až na  
jaře, kdy  se budou do mělkovodní části rybníka osazovat kokoso-
vé válce s kvetoucími rostlinami. Letos už to není možné, protože 
voda do rybníka natéká velmi pomalu. Dále bude nutné vypraco-
vat manipulační řád nádrže, který zde není a nikdy nebyl. Pracuje 
se i na přivedení většího množství vody do rybníka ze studní před 
školou a v areálu školy. U obou studní už proběhly čerpací zkouš-
ky, výsledky ale zatím neznáme.            Pla       

  Rybník už má zábradlí
V říjnu byla dokončena dostavba sociálního zařízení ve  2. nadzemním 

podlaží učebního pavilonu ZŠ Slivenec a po kolaudaci, která proběhne 
v tomto měsíci, bude zařízení uvedeno do provozu. Stavbu provedla fi r-
ma Bonka s.r.o. Učebny v obou podlažích budou mít nyní sociální zařízení 
podle současných hygienických předpisů a žáci budou moci používat za-
řízení přímo na podlažích vedle svých učeben. Přístavbou vznikl i  prostor 
pro archiv školy a další místnost. Celá přístavba je v nízkoenergetickém 
standardu, což znamená, že je dostatečně zateplená, má kvalitní okna a 
vzduchotechniku. Střecha bude pokryta vegetační vrstvou s extenzivní 
zelení, která pojme značnou část vody ze srážek. Voda se následně zčásti 
odpařuje zpět do ovzduší. Tento systém značně snižuje množství srážkové 
vody odváděné okapy do terénu. Doufáme, že v příštím roce získáme fi -
nanční prostředky na dokončení dostavby správního pavilonu. Projekty na 
dostavbu školy a školky v areálu základní školy jsou vypracovány ve stej-
ném duchu, šetrném k životnímu prostředí i kapse městské části.  Sta     

  Dostavba učebního pavilonu

Ti, kdo se dne 18. října zúčastnili Dne otevřených dveří na stavbě Praž-
ského okruhu, určitě nelitovali, i když se v přeplněných autobusech cítili 
trochu jako sardinky. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si stejná místa 
jako vloni, tedy tunely u Lochkova a estakádu na soutoku Vltavy a Beroun-
ky. Od loňského roku ovšem stavba až neskutečně poskočila: ražené části 
tunelů už se vystrojují, hloubená část  je zakrytá a čeká na zasypání. V údolí 
Vltavy u Lahovic, kde loni nebylo k vidění téměř nic, se nyní rýsuje mohutná 
křižovatka, hotova je jedna polovina mostu přes Berounku a stavba po-
kračuje doslova před očima. Termín jaro 2010, kdy by měl být dokončen 
okruh až k dálnici D1, se tak zdá nyní docela reálný, ač ještě loni by na něj 
asi nikdo nevsadil ani korunu. Stavbaři odvedli skutečně obdivuhodný kus 
práce! Více fotografi í najdete na našich webových stránkách.         Pla      

  Den otevřených dveří 
na stavbě okruhuin

ze
rc

e

Ražená část tunelu u Lochkova

odvoz komunálního odpadu
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Ve  vyhlášce 11/2008 Sb. hl. m. Prahy jsou nově stanovena pra-
vidla pro užívání pyrotechnických předmětů třídy I. a II. Jejich pou-
žívání je zakázáno s výjimkou míst, uvedených v příloze. Ve Slivenci 
máme takové místo jen v okolí rybníka a používání těchto předmětů 
je možné pouze se souhlasem místního úřadu. Zákaz se nevztahuje 
na dny 1. ledna a 31. prosince. 

Pro konzumaci alkoholu  na veřejném prostranství platí ve Sli-
venci  pouze obecný zákaz v okruhu 100 m od škol, školek, hřišť 
a zdravotnických zařízení a na nástupištích veřejné dopravy. Nová 
vyhláška nestanovuje v naší MČ žádné další konkrétní místo, kde je 
konzumace alkoholu na veřejnosti zakázána. 

   Životní prostředí, z úřadu MČ Praha - Slivenec
inzerce

Vážení spoluobčané, 
v ulicích ve Slivenci a v Holyni nejdou po-

pisná čísla za sebou, proto je orientace v 
ulicích dost obtížná (pro sanitky, poštu atd.).  
K tomu, aby  byly domy očíslované popo-
řadě,  jsou přidělena čísla orientační, která 
na úřadě dostanete zcela zdarma. Většina 
z  nás už  má  ceduli s orientačním číslem 
nainstalovanou  na  domě nebo na plotě. 
Vy, kteří ji ještě nemáte, možná nechtěně 
porušujete zákon.  Přijďte si cedulku  vy-
zvednout, ať je číslování domů ve Slivenci a 
v Holyni jednotné! Čeká na vás v podatelně 
úřadu každý pracovní den.                   ruz     

  Odpady
Informace o odpadech v celé Praze najdete na  http://envis.praha-mesto.cz/

Přistavení kontejnerů na bioodpad:Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad:
Rubínová
Křižovatka Na Čisté - Frančíkova
Holyně - nám. Pod Lípou
Ke Smíchovu - veřejné parkoviště
Křižovatka  Na Botě - Na Přídole
Smaragdová

21. listopadu 2008

5. prosince   2008

19. prosince  2008

V tomto roce byl poslední kontejner přistaven 3. listopadu, 
svoz bioodpadu bude doufám úspěšně opět pokračovat na 
jaře 2009. Do té doby si můžete zajistit u Pražských služeb a.s. 
vlastní biokompostejner.

V minulém měsíci za hranicí obce proběhla technoparty a vyskytly 
se stížnosti na hluk v nočních hodinách. Upozorňuji, že podle Ob-
čanského zákoníku, §127, „ ….vlastník pozemku nesmí nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kou-
řem…“ . Přesné hladiny hluku v denních a nočních hodinách, sta-
novení denní a noční doby, určují Hygienické předpisy.

Ing. Miroslava Staňková     

Petardy, dělbuchy, ohňostroje, požívání alkoholu 
na veřejném prostranství

  Orientační čísla

Dodržování nočního klidu 
a přípustné hladiny hluku

Hledáte místnost na pořádání 
konferencí, přednášek 

či prezentací?

Městská část Praha - Slivenec nabízí 

pronájem zasedací místnosti 

v budově Úřadu městské části, 

K Lochkovu 6.

Ceník za pronájem pro komerční účely:

1 hodina   300 Kč

1/2 dne (6 hodin)     1000 Kč

1 den (12 hodin)      1500 Kč

Deponie Slivenec (areál fi rmy Svoboda). Blíže viz str. 3.
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   Z úřadu MČ Praha - Slivenec

Ušetřit lidem cestování z jednoho úřadu na druhý – to je jedním z cílů 

projektu Czech POINT. Díky němu si občané mohou obstarat potřeb-

né dokumenty na jednom místě.  Od poloviny listopadu bude praco-

viště Czech Point i na našem úřadu.  Ověřené výstupy z  uvedených  

rejstříků si budete moci vyžádat v podatelně u pí Růžičkové nebo u 

Ing. Musilové.

 ověřené výstupy z katastru nemovitostí 
 ověřené výstupy z obchodního rejstříku 
 ověřené výstupy ze živnostenského rejstříku 
 výpis z evidence Rejstříku trestů 

Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze 
k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výpis 
se stává veřejnou listinou. Žadatel musí znát určité identifi kační údaje 
o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis; podrobnosti viz jednot-
livé druhy výpisu.

Katastr nemovitostí

Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 
nebo název katastrálního území a číslo pozemku nebo název katastrální-
ho území a číslo popisné (nebo evidenční)
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za 1. stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku 

Obchodní rejstřík

Obdržíte: platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifi kační číslo subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou 
stránku
Živnostenský rejstřík

Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit : IČ – identifi kační číslo podnikatele/fyzické osoby 
nebo právnické osoby
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou 
stránku
Rejstřík trestů

Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
Za jak dlouho: na počkání
Kdo může žádat a co musíte předložit:

1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný 
průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis 
z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 50 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů             ruz     

Pro zvýšení právního vědomí občanů jsme vybrali z přestupkového zákona 
přestupky, s nimiž se zde můžeme nejčastěji setkat.  V poslední době se i 
ve Slivenci rozšířil nešvar čárat graffi ti, a to už nejen po zastávkách, zdech 
a podobně, ale i  po dopravních značkách. Poškozování a  přemisťování 

dopravních značek je přestupkem podle § 23 přestupkového zákona a lze 
za ně uložit v přestupkovém řízení pokutu až 5000 Kč. Přestupkem je rovněž 
poškozování vyvěšených jízdních řádů a jiné neoprávněné používání 

zastávek.  Pokuta dosahuje téže výše. 
Dále jsou v naší MČ časté přestupky na úseku vodního hospodářství. 
Zejména se přestupku dopustí ten, kdo vypouští odpadní vody do vod 

povrchových. Za to se považuje i vypouštění vod na povrch zahrady 
(své i třeba souseda), sousedícího pole apod. V tomto případě lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč (§ 34 přestupkového zákona). Pokutovat lze 
též neoprávněné odebírání vody z vodovodu bez uzavřené smlouvy o 

dodávce vody  a neoprávněné vypouštění odpadní vody do kanalizace 
bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod (to je u nás případ dosti 
častý). Za oboje hrozí pokuta až 15 000 Kč. Za zhoršení životního prostředí 
(obecně) dosahuje pokuta výše až 15 000  Kč. 
Dále se v naší MČ vyskytují často přestupky proti veřejnému pořádku 
(§ 47), zejména rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství 
(oboje pokuta do 1000 Kč), neoprávněný zábor veřejného prostranství, 
neoprávněné založení skládky či neoprávněné odložení odpadu mimo 

vyhrazené místo (vše pokuta do 50 000 Kč).
Ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo užívaném pozemku, 
může dostat pokutu do výše 10 000 Kč. 
Bohužel stále se množí přestupky proti občanskému soužití. Za urážky 
lze uložit pokutu až 1000 Kč, za vyhrožování, drobné ublížení na zdraví, 

schválnosti či hrubé jednání až 3000 Kč. Dále se pokutují přestupky proti 

majetku (krádež, poškození či zničení věcí), přisvojení cizí věci apod., a to do 
výše 15 000 Kč.                                 Pla, Puj      

 Proč nefunguje veřejné osvětlení v ulicích Za Fořtem a Na Rov-

ném?

Síť veřejného osvětlení v naší MČ je plně ve správě společnosti Eltodo. 
Společnost Galstian a Galstian, která veřejné osvětlení vybudovala, jej 
zatím nepředala Eltodu, a proto světla zatím nesvítí. Předání majetku pro-
bíhá přes Magistrát hl. m. Prahy a musí ho schválit Rada hl. m. Prahy.

 Četl jsem, že prodáváte pozemky za 8000 Kč/m2. Ta cena mi připa-

dá hodně přemrštěná....

Žádné pozemky za tuto cenu neprodáváme.  Prodali jsme pozemek v 
ulici Frančíkova, a to za cenu 4700 Kč/m2. Pozemek v cenové relaci 8000 
Kč/m2 na jednom realitním webu sice fi guruje, ale prodejcem je soukromá 
osoba. Je otázkou nabídky a poptávky, zda si ho někdo za tuto cenu 
koupí. Kupujícím velmi doporučujeme ověřit si, zda jsou informace uvá-
děné v inzerátech pravdivé (prodávající např. často suverénně uvádějí, že 
kanalizace bude příští rok, což my nyní nevíme, protože dosud ani není 
schválen rozpočet hlavního města na příští rok).

 Po kom se jmenuje Frančíkova ulice? 

Podle Pražského uličníku byl František Frančík slivenecký občan, který v 
této ulici bydlel. Pracoval v komisi výstavby Místního národního výboru. 
Ulice se původně jmenovala U Jezírka, přejmenována byla v roce 1977 
po připojení Slivence k Praze. 

 Shořel mi fén. Slyšela jsem, že se tyto přístroje nesmí vyhazovat do 

popelnice, ale že je na ně  zvláštní kontejner. Kde ho najdu?

Kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče je v budově Úřadu městské 
části  proti poště, vedle automatu na jízdenky. Bližší informace o tom, co 
se do něj může dávat a co nikoli, jsme uveřejnili v minulém Mramoru.

 Proč není ve Slivenci žádný bankomat?

O bankomat České spořitelny jsme žádali, ale neúspěšně – prý zde žije 
příliš málo obyvatel. Jednáme ale dál. 

 Co bude po opravě v objektu špejcharu?

Nevíme. Majitel špejchar opravuje bez stavebního povolení. Vzhledem ke 
špatnému stavu objektu nařídil stavební úřad majitelům, aby objekt sta-
ticky zabezpečili a provedli v něm nutné opravy. Vzhledem k tomu, že se 
na objektu objevily vikýře, již o nutné opravy nejde. Situaci proto řešíme 
ve spolupráci se stavebním úřadem Prahy 5.                           Pla, Mus    

  Z  přestupkového zákona

  Czech Point 

  Otázky a odpovědi



   Škola, školka
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Jak učitelé, tak žáci měli spoustu očekávání a také obav z nového 
školního roku pod novým vedením školy.

Každý začátek s sebou přináší nové zvyky, nové vize, nové představy, 
které jsou chápány a přijímány různě. V případě naší školy jde o celý 
seznam nových skutečností, které se v průběhu tohoto školního roku 
pokusíme postupně představovat.

Vycházet musíme ze zaměření naší školy, které stojí na čtyřech 
základních pilířích:

1. Jazyk a jazyková komunikace – žáci 1. a  2. třídy zažívají 
v tomto školním roce poprvé povinnou výuku angličtiny. Po prvních 
rozpacích musíme konstatovat, že žáci přijímají nové poznatky 
s velkým úspěchem a s nadšením. Výuku vede Mgr. Milena Lásková 
– autorka učebnic i pro předškolní děti. S výukou angličtiny má bohaté 
zkušenosti, metodiku výuky lektoruje jak pro učitele základních škol, 
tak pro učitele středních škol. Její zkušenosti jsou obohaceny i výukou 
v zahraničí.

Komunikace se však v naší škole zaměřuje především na rozvíjení 
schopnosti žáků vyjadřovat vlastní myšlenky v mateřském jazyce. 
Proto jsme ve všech ročnících zavedli první vyučovací hodinu v pondělí 
alespoň dvacetiminutový komunitní kruh. Kruh vede vždy třídní učitel 
a zaměřuje se na rozvíjení diskuse na dané téma (problémy ve škole, 
úspěchy, radosti, plánované akce apod.). Cílem je navodit příjemnou 
atmosféru ve třídě, vyřešit „staré“ problémy a s radostí zahájit nový 
pracovní týden.

2. Informační a komunikační technologie – všichni žáci budou 
mít možnost navštěvovat nově vybavenou počítačovou učebnu 
a propojovat tak výuku informačních technologií se všemi vyučovacími 
předměty. K dispozici máme také interaktivní tabuli, která bude do 
výuky hojně zapojována.

3. Ekoškola – o tento titul bude naše škola usilovat. Cesta k jeho 
získání není jednoduchá, takže jsme začali postupně. Požádali jsme 
Prahu 5 o poskytnutí kontejnerků na třídění odpadu, a to na každou 
chodbu ve škole; v rámci nového vyučovacího předmětu „Poznáváme 
svět“, bude vytvořen školní Ekotým, který bude plnit úkoly z oblasti 
přírodních věd a environmentální výchovy. Výsledky se budou posílat 
k vyhodnocení. V průběhu tohoto školního roku chceme zahájit 
spolupráci se školami, které se již na ochranu životního prostředí 
zaměřují delší dobu.

4. Zdravá škola – postupně zavádíme do výuky témata související 
se zdravým životním stylem – zdravá výživa, význam pohybu, otevřená 
komunikace, řešení problémů apod. 
Žákovský parlament

Abychom si ověřili, zda naše působení ve škole má pozitivní odezvu 
a příznivý dopad na žáky, založili jsme žákovský parlament – jde 
o skupinu žáků, kterou tvoří vždy dva zástupci z každé třídy (jeden 
zástupce je volen žáky na celý školní rok, druhý zástupce třídy se 
může v průběhu jednoho školního roku měnit – podle zájmu žáků). Oč 
usiluje žákovský parlament? Cíle jsou jasné:

a. Poskytovat vedení školy zpětnou vazbu směrem k celému chodu 
školy.

b. Otevřeně komunikovat na úrovni učitelé – žáci, a to ve všech 
otázkách týkajících se vzdělávání a celého života naší školy.

c. Vytvářet ve škole takové prostředí, které bude vyhovovat všem 
– učitelům i žákům.

d. Zapojit do chodu školy i žáky - vytvářet u žáků zodpovědnost za 
„život“ ve škole.

e. Řešit všechny problémy a nacházet kompromisy.
První jednání žákovského parlamentu se konalo 8. 10. za přítomnosti 

žáků (vždy dva zástupci z každé třídy) a ředitelky školy.

Žáci měli za úkol připravit si otázky a přijít s návrhy na řešení 
problémů, které je trápí ve školním prostředí.

Ředitelka pak vedla diskusi a snažila se nacházet řešení, případně 
se s žáky domluvila, že bude jejich připomínky a náměty na zlepšení 
života školy tlumočit učitelům. Na příštím zasedání školního parlamentu 
pak budou otázky zodpovězeny a řešeny další.

Výběr okruhů, které 1. parlament řešil: volitelné předměty 
a vyrušování při  jejich výuce ze strany některých žáků; „sladké“ obědy 
v pondělí; možnost vymalování tříd; vymezení prostoru pro malování 
žáků na zeď; zařazování projektů do výuky (např. vánoční jarmark, den 
bez učení apod.).
Komunikace

Dalším možným nástrojem, který pomůže učitelům získat zpětnou 
vazbu k průběhu vzdělávání, je komunikace s rodiči žáků. Z toho 
důvodu jsme zorganizovali první hodnotící schůzku, a to nejprve 
s rodiči a žáky 1. ročníku. V pondělí 6. 10. byli pozváni všichni rodiče 
a žáci 1. třídy na společné setkání s třídním učitelem a ředitelkou 
školy, která v 1. třídě vyučuje Komunikativní výchovu a nový vyučovací 
předmět Člověk a jeho svět. Na toto setkání přišlo z třiadvaceti dvacet 
rodičů s žáky.

V úvodu si děti zazpívaly písničku, čímž se odlehčila atmosféra, 
a poté se začalo hovořit v rámci komunitního kruhu – nejprve žáci  na 
téma: „Co se mi ve škole nejvíce líbí a co by se mělo určitě změnit“. 
Děti prokázaly stále se zlepšující komunikativní dovednosti, hovořily 
k věci, srozumitelně a nepřerušovaly se. Většina dětí se vyjádřila 
v pozitivním slova smyslu ke škole i k vyučujícím. Z kruhu vyplynulo, 
že se děti nejvíce těší na matematiku a právě na to, že mohou sdělovat 
své dojmy a názory v rámci komunitních kruhů.

Poté odešly děti do školní družiny, kde se jim celé dvě hodiny plně 
věnovala paní vychovatelka Krbcová. V tu dobu hovořila s rodiči 
ředitelka školy s třídním učitelem a na tabuli se zapisovala pozitiva 
i ty skutečnosti, které by bylo zapotřebí ve škole zlepšit. Celá diskuse 
vyústila v požadavek rodičů – vést výuku tak, aby bylo zřejmé, k jakým 
výsledkům směřujeme každým týdnem. Stanovili jsme si proto jako 
jeden z cílů zahájit v 1. třídě výuku podle tzv. týdenních plánů.
Spolupráce

Naše škola chce rozvíjet spolupráci s mateřskými školami v okolí, 
z toho důvodu připravujeme pro děti z mateřských škol, zejména 
pro předškoláky, dny s názvem „Putování se sluníčkem“ – půjde 
o putování naší školou, seznamování se s činnostmi ve škole, s našimi 
žáky, učiteli i s pomůckami a dalším vybavením.
Jaké plánujeme akce pro veřejnost?

V kapli v Holyni bude zahájena 30. 11. výstava betlémů, které 
v rámci nového vyučovacího předmětu „Tvořivost“ vyrábějí žáci naší 
školy. Používají k tomu různé materiály. 

Na 30. 11. připravujeme rozsvícení vánočního stromu přímo 
v areálu školy s malým vánočním programem.

12. 12. zveme všechny příznivce naší školy na Vánoční jarmark. 
V tento den se bude výuka odehrávat v duchu Vánoc. Od 8:00 do 12:00 
hodin budou probíhat ve všech třídách dílny tvořivosti – každá třída 
bude vytvářet výrobky či připravovat výstavu s vánoční tematikou; od 
12:00 do 13:30 bude připraven slavnostní oběd a poté se vše soustředí 
na přípravu opravdového jarmarku s doprovodným programem. 

V areálu školy bude postaveno tržiště, kde si budou moci návštěvníci od 
našich žáků zakoupit různé vánoční předměty a dobroty. Ale ještě před tím 
bude probíhat v každé ze tříd vánoční program. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout výstavy, pásma koled a vánočních písní, části divadelních her 
atd. Celý program potrvá do té doby, dokud se u nás bude návštěvníkům 
líbit. Vánočního jarmarku se zúčastní i děti z naší mateřské školy. 

  Co nového přinesly první týdny školního roku?
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   Škola, školka, knihovna

MČ Praha - Slivenec, farnost Slivenec, ZUŠ a ZŠ Slivenec
srdečně zvou na

adventní koncert
do kostela Všech Svatých ve Slivenci

6. prosince v 16:00 hod

Vystoupí žáci ZUŠ Slivenec pod lektorským vedením 
Martiny Čabanové, Venduly Přibylové a Petra Čermáka,

žáci ZŠ Slivenec pod vedením pana učitele 
Alexandrose Charalambidise 

a  amatérský soubor „Kanárci“ pod vedením 
pana učitele Hodbodě.

V naší slivenecké knihovně  došlo v průběhu posledního měsíce v součin-
nosti s pracovnicemi Městské knihovny v Praze ke změnám v knižním fon-
du. Pro obohacení nabídky bylo z Městské knihovny vypůjčeno pro naše 
abonenty 200 svazků různých žánrů. Měli by si tak přijít na své jak nároční 
čtenáři, tak i ti, kdo v knize hledají především   pobavení a odpočinek. 
Současně bylo rozhodnuto vyřadit z naší knihovny tituly,  na kterých už 
zub času zanechal výraznou stopu anebo ty, o které čtenáři dlouhodobě 
ztratili zájem. Naší snahou bude průběžně rozšiřovat nabídku knihovny o 
zajímavé nově vycházející knihy tak, abychom pokud možno vyšli vstříc 
maximu našich čtenářů.
Postupně budou všechny knihy opatřovány čárovým kódem. Cílem je pře-
vést evidenční a výpůjční agendu knihovny do elektronické podoby, což 
bezpochyby zvýší uživatelský komfort pro čtenáře i pro správu knihovny. 
Návštěvníkům knihovny jsou rovněž k dispozici dva počítače s připojením 
na internet.
Naší ideou do budoucnosti je v místnosti knihovny vytvořit i prostor vhod-
ný k malým výstavkám a akcím, kde by mohli dostat příležitost ti z Vás, 
kdo máte zajímavé záliby a koníčky a rádi byste je představili i dalším spo-
luobčanům. Těšíme se na vaši návštěvu a spolupráci.
Navštivte nás v otevírací době knihovny:

Úterý   14 – 18, Středa   9 – 12, Čtvrtek 16 – 19
Telefon 251 818 044, linka 127
Najdete nás v zadním traktu budovy Úřadu městské  části Praha - Slivenec.
Upozornění:  od 10. 11. do 8. 12. 2008 bude v knihovně zavřeno.    kre     

 

Co přinesly první týdny v mateřské škole? 
V naší mateřské škole je v tomto školním roce většina dětí ve věku 3 – 4 

let, což vyžaduje více individuálního přístupu v práci s dětmi a také větší 
míru motivace pro práci mladších dětí se staršími. Obě paní učitelky však 
tento nelehký úkol zvládají výtečně a přes počáteční slzičky nejmladších 
dětí se již všichni do školky těší. Pro děti jsou v mateřské škole k dispozici 
zájmové kroužky – angličtina, keramika a fl étna, o které je v letošním roce 
velký zájem, a další akce v podobě divadelních a hudebních představení, 
např. „Hudba kolem nás“, kterých se účastní děti mateřské školy společně 
se svými spolužáky z 1. – 3. třídy základní školy.
Kroužky

Kroužky, které navštěvují děti v mateřské škole, mají v základní škole 
svoji návaznost. V tomto školním roce jsou k dispozici  angličtina, 
informatika, míčové hry a nový kroužek s názvem „Modulová železnice“, 
kde si žáci vytvářejí podle fantazie vlastní krajinu, přes niž budou putovat 
s různými modely vlaků.

Nový školní rok s sebou přináší i zvýšené nároky na práci učitelů, 
které vyplývají jednak z požadavků školské reformy, jednak z požadavků 
nového vedení školy. Jde zejména o tvorbu nových učebních osnov, 
vytváření nových nástrojů pro hodnocení žáků, přípravu projektů, nebo 

o sebevzdělávání. 
Dovolte mi, abych touto cestou všem našim učitelům poděkovala 

za jejich obětavost a ochotu při realizaci těchto úkolů a při vytváření 
„otevřené školy“.

Co je nového přímo ve výuce?
I v tomto školním roce připravujeme pro žáky naší školy různá zpestření 

výuky. Na I. stupni jde zejména o zařazování různých her a soutěží skupin 
i jednotlivců, kde se žáci učí spolupracovat, pomáhat si a respektovat se 
navzájem. 

Např. ve 2. třídě probíhá celoroční soutěž „Putování za krtečkem“. 
V rámci této soutěže plní žáci různé úkoly. Jedním z úkolů bylo vytvořit 
smysluplnou báseň – soutěž O nejlepšího básníka třídy. Svoji fantazii 
využili žáci 2. třídy také v soutěži O nejkrásnějšího dinosaura. Žáci 
měli za úkol nakreslit netradičního dinosaura podle svých představ. 
Aby měli dostatečné množství inspirace, měli k dispozici různé knihy 
a encyklopedie. V obou soutěžích se žáci hodnotili navzájem a sami 
vybrali podle svého ty nejlepší. Všechny práce žáků jsou vyvěšeny na 
nástěnkách v budově školy.

Zpracovala: R. Lisnerová (podklady: E. Vejvodová, P. Svobodová)     

Městská část Praha – Slivenec má v současné době možnost 
zapojit se do náborové akce „Hledají se strážci přechodů“, kterou 
organizuje Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 ve spolu-
práci s Úřadem MČ Praha 5. Cílem této akce je najít dobrovolní-
ky z řad občanů, kteří by pomohli v ranních hodinách dohlížet na 
přechody pro chodce v blízkosti škol. Dohled na přechodech za-
jišťují především městští strážníci, ale jejich počty nestačí. Naše 
městská část má přiděleného pouze jednoho strážníka, který ne 
vždy slouží ranní službu, aby mohl ohlídat bezpečnost našich 
dětí na přechodu před školou a bohužel sám nemůže zajistit 
bezpečnost i na dalších v ranních hodinách exponovaných pře-
chodech před budovou ÚMČ a před květinářstvím. Zákon umož-
ňuje, aby zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže 
prováděla tzv. osoba pověřená obecním úřadem, která musí být 
starší 18 let a musí být odborně způsobilá. Dobrovolníci budou 
proškoleni Městskou policií, dostanou  potřebné vybavení (např. 
refl exní vesty) a pověření od Magistrátu hl. m. Prahy a  mohou 
pomoci zajistit bezpečný přechod pro své děti, vnuky a ostatní.  
V případě zájmu se můžete přihlásit u paní Růžičkové na ÚMČ 
Praha – Slivenec, K Lochkovu  6, tel. 251 818 044 nebo mailem 
na ruzickova@praha-slivenec.cz.                                         str     

  Hledají se strážci přechodů

  Pozvánka do knihovny
Výtvarné práce školních dětí
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Bodovaná soutěž začínala překážkovou dráhou se slalomem, skokem 
vysokým i dalekým, přechodem kladiny a proběhnutím pod překážkou. 
Druhou disciplinou bylo oblíbené buřtování. K překvapení  rozhodčích ale 
zdaleka ne všichni soutěžící objevili buřtíka pod tím správným květiná-
čem…Ukázat vycvičenou poslušnost a šikovnost byla pro většinu pejsků 
hračka. Povely „sedni!“, „lehni!“, „čekej!“ a „pac!“ zvládali většinou s pře-
hledem.  Poslední dvě discipliny, „skok do zahradnického kolečka“ a „skok 
do křesílka“, zdánlivě snadné úkoly, se staly pro někoho tvrdým oříškem. 
Zvláště při skoku do křesla bylo zřejmé na první pohled, kdo je pejskem 
„gaučovým“. Pro diváky byly tyto discipliny možná nejpřitažlivější.

Po celou dobu konání přehlídky byl přítomen jako veterinární dozor 
MVDr. Vácha, který se již stal milým maskotem našich přehlídek, o mnohé 
soutěžící pečuje ve své ordinaci a závěrem přehlídky měl milou povinnost 
předat vítězům hodnotné sponzorské dary fi rem Royal Canin, Almika, Aca-
na a Candy. A protože sponzoři byli letos opravdu štědří, nikdo z pěkného 
odpoledne neodešel s prázdnou…                    Lenka Kudláková       

Poděkování: Paní Vlastě Kavkové za přípravu, vedení soutěže a pomoc 
při shánění sponzorů, MVDr. Váchovi za veterinární dozor a propagaci, 
paní Silvii Vácha a Evě Černé za zajištění sponzorů, paní Milušce Pavlíč-
kové-Pravdové za pomoc při přípravě soutěže, fotodokumentaci a pěkné 
diplomy, panu Buriánkovi za odvoz a stěhování všeho potřebného, panu 
Semerádovi z PAS za ochotu a propůjčení areálu, paní Růžičkové za admi-
nistrativu a dobrovolníkům za pomoc při zajištění akce.

     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 zaruče-

ně kompletní krmiva.Vyberete z nich nejlepší krmnou dávku pro 
svého psa jakéhokoliv plemene i stáří, podle zátěže, fyziologické-
ho 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 vyro-
bené  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 sorti-
ment 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

 Hafík 2008
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    inzerce

(dokončení ze str. 1)

PRAKTICKÝ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

(zastávka MHD Poliklinika Barrandov)

tel: 251 681 177

Výsledky:

 Velký pes Malý pes:        Pes s dětským psovodem
1. místo Barnabáš Rusty  Čenda
2. místo Amálka  Riki  Blesk
3. místo Saša  Max  Sára

Vítězové kategorie „Pes s dětským psovodem“
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Vlastně to byl již třetí výlet tohoto typu – v květnu 2007 jsme zamířili na 
Divoký západ, kolem Kosoře, Radotína a Velké Chuchle a loni touto dobou 
na Drsný Sever, do Prokopského a Dalejského údolí. Na startu v Granátové 
ulici jsme napočítali hned 44 nohou – 22 dospělých, 18 dětských a 4 psí.

Naše cesta vedla přímo na východ, tedy okolo „Soli“ ke starému Barran-
dovu. Podél plotu jsme obešli barrandovské ateliéry a obdivovali vyhlídku 
na Vltavu, která se tu nově otevřela po pokácení části akátového háje, a 
také typický profi l vrchu Závist nad Zbraslaví.

Potom jsme své kroky obrátili k severu – prošli jsme starým Barrandovem 
k vyhlídce na „pražský Manhattan“, tedy na skrumáž několika ohavných 
výškových budov v okolí Pankráce, a podél tramvajové trasy sestoupili do 
Růžičkovy rokle. Minuli jsme menší nocležiště bezdomovců pod mostem a 
vstoupili do světa divokých skládek v rokli samotné.

Pohodlná cesta dnem hlubočepského údolí nás dovedla k k Barrandov-
skému mostu. Odtud jsme vystoupali na vyhlídku a přesvědčili se, že díky 
bujné vegetaci z ní dnes opravdu není prakticky nic vidět. O to více pozor-
nosti mohli věnovat ti, kteří si s sebou nevzali svačinu, těm prozíravějším 
– zde bylo totiž místo našeho prvního občerstvení.

Posíleni konzumací - nebo alespoň pohledem na pojídání potravy – jsme 
sestoupili na dno vltavského údolí a prošli kolem proslulé barrandovské 
skály s nádhernými systémy vrás do Malé Chuchle. Zde jsme zaznamenali 
první a poslední případ dezerce na celé cestě, když jednoho z účastníků 
výletu neodolatelně přitáhla jedna z hospod ve Velké Chuchli, vzdálená 
dobré dva kilometry.

My ostatní jsme se vrhli na benzinovou pumpu v Malé Chuchli. Od toho, 
aby po nás zůstala prázdná jako po náletu žravých sarančat, ji zachránila 
jen laxnost obsluhy, produkující jinak pěkně vypadající jídla rychlostí, jež 
možná zpětně vysvětlovala rezolutní volbu našeho zjevně zkušeného de-
zertéra.

Kopcem nad Malou Chuchlí jsme stoupali přesto svým způsobem na-
jedení. Prohlédli jsme kapličku u „zázračného“ pramene a po nevýrazném 
hřbetu jsme prošli pod chuchelskou lesní zoologickou zahrádkou ke kos-

telíku a odtud dolů na další vyhlídku do vltavského údolí. Z vrcholu velké 
diabasové skály jsme dlouho a se zalíbením patřili na zbraslavský zámek a 
– možná již se smíšenějšími pocity – na nově budovanou obří křižovatku, 
jež pohlcuje a rozbíjí prostor kolem druhého nejmohutnějšího říčního sou-
toku v celé české kotlině.

Další vyhlídka nad lomem ve Velké Chuchli nám poskytla téměř letec-
ký pohled na závěr údolí Vrutice, potůčku, u jehož pramenů naši prozíraví 
předci založili ves jménem Slivenec. Ke Slivenci vedla i naše další cesta. 
Prošli jsme lomem, prohlédli pár zkamenělých schránek ortocerů a dostali 
se ke skalnaté části vrutického údolí jižně pod vrcholem Homolky.

Na Homolku jsme také všichni vylezli, podívali se shora do všech čtyř 
komínů Petzoldovy vápenky a hustým šípkovým křovím prolezli k místu 
našeho posledního zastavení – vrcholu skládky poblíž „Soli“. Mírně zkrva-
vení, s potrhaným oblečením jsme vděčně požívali výhod téměř kruhového 
rozhledu na jihozápadní část pražské aglomerace, abychom se poté odešli 
léčit do svých domovů.             

Zaznamenal očitý svědek expedice  Jiří Plamínek     

V neděli 28. 9. od 15 hodin ve Slivenci proběhlo Putování za pokladem. Trasa 
vedla od kaštanu naproti sliveneckému květinářství ulicí Granátovou až na dět-
ské hřiště ve Višňovce. Byla značená fáborky a cestou bylo třeba splnit úkoly na 
čtyřech stanovištích - kličkování kolem kuželů s vajíčkem na lžíci, výroba brouč-
ků z listu (lepením a dokreslením), hod na cíl a vytvoření masky čertíka. Téměř 
rekordních 34 dětí zvládlo všechny úkoly a na konci cesty je čekala odměna 
v podobě pokladu v chýši na hřišti. Velcí i malí se snažili a většina účastníků 
setrvala na hřišti ještě dlouhou dobu po akci. Děti si pohrály a rodiče popovídali 
a my všem děkujeme za krásné odpoledne a účast. Zvláštní dík za pomoc při 
spolupráci patří Iloně Mikové.         Magda Haasová a Hanka Morsteinová        

I v letošním olympijském roce jsme se sešli v Holyni na hřišti u 
hasičárny, abychom si jako každý rok zasoutěžili. Celkem 24 dětí, 
rozdělených  podle věku do čtyř kategorií, soutěžilo v pěti disciplí-
nách: skok z místa, hod na cíl, běh na dlouhou trať, hod holinkou a 
běh přes překážky.

Babí léto nám přálo, závodníci byli skvělí, padlo několik místních 
rekordů a užili jsme si spoustu legrace. Největší oblibě se u malých 
Špotákových a Železných těšil hod holinkou – samozřejmě holinkou 
holyňskou. Po rozdání medailí, diplomů a prima cen se nikomu ani 
nechtělo domů, ale oběd již voněl z okolních kuchyní. Těšíme se, že 
za rok nás bude ještě víc. Nové disciplíny čekají!                                                            
                                                              Jana Urbancová       

 Tradiční slivenecké 
putování za pokladem

 Holyňská olympiáda již potřetí

 Cesta na Dálný Východ aneb se starostkou znovu za dobrodružstvím

Vrcholové foto z Homolky



   Společnost
  Vzpomínky na Afriku

Ve čtvrtek 25. září se konala v zasedací síni ÚMČ přednáška Ing. 
Františka Okáče, sliveneckého občana, nadšeného cestovatele a vý-
borného fotografa. Přednáška byla uspořádána na závěr tematické 
výstavy fotografi í v holyňské kapli sv. Jana Křtitele. Výběr z fotografi í 
mapujících cestu devíti národními parky východní Afriky si  měli mož-
nost kolemjdoucí prohlédnout v letních měsících.

Na přednášce zavzpomínal cestovatel ve dvou časech (pro ZŠ a 
pro veřejnost) na své mnohdy velmi dobrodružné putování přírodními 
rezervacemi a národními parky, které lemují africkou Velkou příkopo-
vou propadlinu. Účastníci přednášky putovali s autorem, slovem i 
obrazem, ze severu Keni až do Tanzánie a na souostroví Zanzibar. 

Promítané fotografi e všem působivě ilustrovaly krásné přírodní 
scenérie, setkání s divokou zvířenou a nechali nahlédnout i do života 
masajských bojovníků.                                                                               kud      

V sobotu 4. října byla v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni vernisáží zahájena 
výstava obrazů a dřevěných objektů čtyř mladých výtvarníků. Vernisáž byla 
spojena s performancí uvnitř kaple a vítaným občerstvením a programem 
pro děti.

Výstavu otevřel za hojné účasti přihlížejících učitel výtvarného oboru ZUŠ 
Stefánikova, ak. mal. Karel Matějček, na jehož kurzech se všichni čtyři vysta-
vující vlastně seznámili.
Kristýně Vrané ze Slivence, jedné z vystavujících autorek, jsem položila 

několik otázek:

Můžete představit Vaši uměleckou skupinu? Kdy a za jakých okolností 

jste se dali dohromady?

Jsme skupina čtyř studentů umění, ačkoliv teď právě bych už vlastně měla 
říkat pěti, protože jsme přibrali nového člena. Seznámili jsme se na kurzech 
pana učitele Karla Matějčka v ZUŠ Štefánikova, kde se někteří z naší skupiny 
stále ještě zdokonalují, především ve fi gurální kresbě. Do ZUŠ se všichni rádi 
vracíme. Nápad, že bychom mohli založit skupinu, přišel teprve nedávno. To, 
že jsme se dali dohromady, má pro nás především ten smysl, že se navzájem 
inspirujeme a podporujeme. Vše o naší skupině se můžete dočíst na našich 
stránkách www.umeleckaskupina.wz.cz 
Jaké jsou Vaše tvůrčí ambice?

Vysoké. Zatím je společným cílem nás všech přijetí na vysokou školu vý-
tvarného zaměření (AVU a Umprum). Většina z nás tam ještě není, děláme 
zatím jiné vysoké školy, ale každý z nás by na jednu z výtvarných škol rád 
v budoucnu zamířil.
Máte za sebou již nějakou výstavu?

Ano, dvě. Ale ani jedna nebyla v tak pěkném prostoru, jako je holyňská kap-
lička. Také s nimi nebylo moc práce, byly to spíš takové spontánní akce, kdy 
jsme v nějakém soukromém prostoru uspořádali výstavu a zvali kolemjdou-
cí. Jedna z výstav byla v Lomnici nad Popelkou, kde jsme předtím malovali 
v plenéru.
Jak Vás napadlo vystavovat právě v holyňské kapli? Čím Vás ten komor-

ní prostor inspiruje?

My jsme měli na září naplánovaný malý plenér ve Slivenci, takový team 
building, a původně jsme plánovali, že pro velký úspěch výstavy v Lomnici 
uspořádáme takovou akci i ve Slivenci, v domě mé babičky. Jenže potom jste 
mě oslovila Vy, a tak jsme se rozhodli pro tenhle, daleko okázalejší způsob.
Jinak ta kaple je opravdu úžasná, především svým umístěním, je to takové 
skoro poutní místo.
Pro komorní prostory máme všichni slabost, ale v případě téhle kaple bylo 
docela těžké to vůbec technicky zvládnout – je opravdu hodně vysoká.
Jaké dojmy máte ze sobotní holyňské vernisáže?

No, myslím, že to dopadlo dobře.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.                 Lenka Kudláková     

V neděli 5. října proběhl na místním úřadě ve spolupráci 3. místní 
skupiny Českého červeného kříže Slivenec a  OS Na Kraji  další kurz 
první pomoci. Pod vedením zkušené instruktorky  Jaroslavy  Mar-
kové získalo 15 účastníků informace o základních postupech první 
pomoci při zástavě krvácení,  ošetření  řezných a tržných ran,  ran 
s cizím tělesem,  popáleninách, poraněních pohybového aparátu a 
náhlých  neúrazových  stavech (dušnost, epileptický záchvat, náhlé 
bolesti na hrudi, hypoglykemie). Důležitou součástí kurzu bylo i prak-
tické procvičování  na namaskovaných poraněních.  Všichni účastní-
ci získali osvědčení o absolvování kurzu.                                     sig      

Scházíme se pravidelně každý týden, hrajeme nové hry, učíme 
se mluvit a dělat obličeje a správně dýchat, píšeme, kreslíme, ro-
zezníváme neznámé nástroje a postupně objevujeme možnosti, 
jak představit pohádku, kterou jsme si vybrali. Rozhodli jsme se 
použít míčky jako herce a něco také odehrají samozřejmě děti.

Nebudeme všechno prozrazovat a soustředíme se raději, aby 
bylo představení hotové do 5.12., kdy bychom se rádi na Mikuláš-
ské v Holyni předvedli. Zkrátka se máme dobře a vesele (a to i díky 
našim maminkám, které nám občas napečou nějaké dobroty...moc 
děkujeme) a snažíme se. Tak držte palce a přijďte se podívat.

 Veronika Borovková a Ondra Kohout      

  V Holyni se představila výtvarná 
skupina „CO?“

  „4 hodiny pro život“ 
– kurz první pomoci

  Zprávy z obecního divadýlka
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   Společnost
  Podzimní zájezdy pro seniory

Letos stejně jako v loňském roce měli senioři naší MČ možnost zúčast-
nit se zájezdů organizovaných kulturním střediskem MČ Praha – Radotín. 
Zájezdů bylo plánováno sedm a šesti se naši senioři skutečně zúčastnili.

Podle článků v minulých číslech Mramoru a také dle informací na 
schůzkách seniorů měly zájezdy velký úspěch a po počáteční opatr-
nosti z řad našich seniorů naopak v letošním roce zájem převyšoval 
nabídku. Účastníci si pochvalovali vyvážený program i služby průvod-
ce. Zájezdy dotovala naše MČ a výhodou bylo, že autobus zajížděl do 
Slivence i do Holyně, aby se mohli zúčastnit i méně mobilní zájemci.

Je škoda, že posledního zájezdu na zámek Hluboká 22.10. se zcela 
nečekaně  nemohli naši senioři zúčastnit pro velký zájem radotínských, 
ačkoli právě na základě našeho zájmu cestovní kancelář nasmlouvala 
autobus s větší kapacitou. Za to se omlouváme. Je nám to líto i proto, 
že předchozí spolupráce s kulturním střediskem Koruna v Radotíně i 
cestovní kanceláří pana Čorneje byla výborná.

Za naši městskou část mohu slíbit, že se budeme snažit smluvně 
sjednat pro naše seniory jinou možnost „seniorského cestování“ pro 
rok 2009.                                                                          Lenka Kudláková     

O počítačový kurz, tentokrát pro mírně pokročilé, je opět mimořádný 
zájem. Kurz proběhne ve spolupráci MČ a ZŠ Slivenec za plné účasti 
sponzora (společnost OSKAR SCHUNCK spol.s.r.o.). Místem konání 
bude nově vybavená počítačová učebna základní školy, která se pro při-
hlášené zájemce otevře v termínech 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., a 4.12. 
2008 vždy od 15:30. Dvouhodinové lekce povede Mgr. Miroslav Krist.

Tématem jednotlivých lekcí budou informace o hardwaru, softwaru, 
seznámení s programem Microsoft Word, komunikace na internetu, za-
ložení vlastní poštovní schránky, napsání a odeslání zprávy, ochrana 
proti virům a škodlivému software.

Podmínkou účasti je trvalé bydliště seniora v naší městské části. kud      

  Počítačový kurz pro 
seniory obsazen!

V průběhu léta jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí zahrádku naší měst-
ské části. Soutěž měla u našich obyvatel kladný ohlas. Fotografi e svých 
zahrádek a zákoutí  jste zasílali jak elektronickou poštou, tak i na CD.

Komise se sešla 17. 10. 2008 k posouzení a vyhodnocení doruče-
ných fotografi í. Rozhodování bylo velmi těžké, dokázali jsme si před-
stavit, co práce Vám dalo krásné zahrady vytvořit.

Po dlouhé diskusi jsme rozhodli a vítězi naší soutěže se stali 
manželé Petr a Petra ŠIMÁČKOVI z Holyně,

kteří od nás dostanou pěkný dárek.
Vítězům srdečně blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast. 

Szi      

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ  ZAHRÁDKU/ZAHRADNÍ KOUTEK 
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI“

V neděli 2. listopadu pořádalo OS Na kraji lampiónový průvod. Na 
krátkou procházku za světel lampionků se vydalo odhadem 60 přízniv-
ců. Za doprovodu trumpetek jsme obešli centrum Slivence a u rybníčku 
jsme si pustili na vodu svíčky. Protože letošní zájem o tuto akci  předčil 
naše očekávání z minulých let, plánujeme na příští rok delší trasu a do-
provodnou akci.                                                           H. Morsteinová      

 Lampionový průvod
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Řada krmiv Acana nabízí špičkovou Řada krmiv Acana nabízí špičkovou 
výživu pro každého psa.výživu pro každého psa.

Co dělá krmiva Acana lepšími?  1. Koncentrované množství 
masa. 2. Bez pšenice. Bez kukuřice. Bez lepku. 
3. Méně sacharidů. 4. Holistické složení. 5. Čerstvé suroviny z Alberty.

Výhradní dovozce a zástupce fi rmy Champion Petfoods Ltd. 
Pro ČR, SR a PL: Weber-mlýn, Masarykova 159, Hořovice
T/F: 311 512 568, 311 514 300, e-mail: acana@acana.cz
www.acana.cz, internetový obchod www.acanashop.cz

 Dne 16. 11. 2008 
oslavili 

Vladimír a Marie 
Kůstkovi 

diamantovou svatbu. 
Přejeme hodně zdraví a všechno nejlepší do dalších let.

Vláďa, Zdeňka, Katka, Iva



   Společnost

Příprava na novou sezónu 2008/2009 začala již po posledním jarním zápase, a 
to regenerací travnaté plochy, kterou provedla fi rma p. Rouzka. V červenci začala 
i venkovní oprava kabin a tribuny. Byla provedena výměna oken, oprava fasády, 
byly vyměněny okapy a provedeno nové oplechování střechy na tribuně. Došlo i k  
zateplení bytové části.

V minulé sezóně naše áčko skončilo na 6. místě, což bylo velké zklamání jak 
pro diváky, tak pro hráče. Mužstvo mělo na víc, ale jarní část mu nevyšla. Do další 
sezóny půjde áčko s cílem bojovat o postup do pražského přeboru.

Slivenecké „B“ a starší žáci neměli se záchranou problémy a umístili se uprostřed 
tabulky. Naopak dorost skončil poslední. Kvůli nedostatku hráčů nebyl přihlášen do 
následujícího ročníku. Naši nejmenší, mladší přípravka, kteří hráli poprvé mistrovské 
zápasy, skončili sice poslední, ale nasbírané zkušenosti určitě  letos uplatní.

Výsledky posledních dvou kol sliveneckého „áčka“: Slivenec : Trója  5 : 1, Slivenec : Řeporyje 1 : 4. Po posledním kole je v tabulce  na 3. místě.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce fotbalu do našeho areálu na mistrovské zápasy našich mužstev.            Karel Bachroň     

  AFK Slivenec

Se začátkem školního roku jsme se opět začali scházet v tělocvičně slivenecké školy, abychom 
si zacvičili. Zájem rodičů je i letos velký, obvykle chodí na každou hodinu cca 15 dětí, ve věku 16 
měsíců až 3 roky, s maminkami (i tatínky). Učíme se různá říkadla a písničky, na která cvičíme a 
tancujeme. Stavíme opičí dráhy, aby děti získávaly obratnost a učily se samostatnosti. Hlavně se 
ale děti setkávají se svými vrstevníky a trochu se otrkají. Některým to jde rychleji, jiné potřebují 
více času. Program setkání je rovněž 
přizpůsoben tematicky,  např. nedáv-
ný Halloween nebo blížící se advent 
jsou vděčnými náměty, jak pravidelná 
setkání ozvláštnit. Jen někdy nevím, 
zda na konci cvičení nejsou více 
znavené maminky než děti :-). To se 
zlepší, uvidíte! Na setkání s vámi a 
spoustu další zábavy se těší    

 Jana Urbancová      

  Cvičení s dětmi
Pro připravovanou knihu o historii i současnos-

ti naší městské části spolupracuje s nakladatel-
stvím MILPO šestičlenná komise.  

Probíhá sběr materiálu, fotodokumentace a 
konzultace nad obsahem a rozčleněním jednot-
livých kapitol.

Prosíme všechny, kdo mohou zapůjčit staré fo-
tografi e i historické dokumenty, mapy a kroniky, 
obraťte se, prosím, na p. Lenku Kudlákovou (736 
621893) nebo na editorku knihy p. Broncovou 
(271 731 108, 602 297 797).

Zároveň si dovolujeme oslovit jednotlivé pod-
nikatele a fi rmy působící v naší městské části s  
možností inzerce v připravované knize.  kud      

  Kniha o Slivenci a Holyni

V září vyšel o Slivenci dvoustránkový rozhovor v časopise Moderní 
obec. Najdete ho na našich webových stránkách www.praha-slivenec.
cz v rubrice Napsali o nás. V časopise Náš region vyšel  dne 9. 10. ma-
teriál s názvem Slivenec – město křižovníků, napsaný na základě říjnové 
přednášky dr. Matáka u nás ve Slivenci. Tento časopis ostatně píše o 
Slivenci i Holyni i v poslední době velmi často.

Bohužel, vysílalo a psalo se o nás i v negativním smyslu – viz násle-
dující článek, který pro jeho závažnost otiskujeme v plném znění. Dou-
fejme, že podobná událost se u nás stala naposledy. 

Popravili podnikatele před zraky šestiletého syna

11.10. 00:10 | Aktualizováno 19:43 | tn.cz / kor s přispěním Jiřího Borovce
Útočníci na oběť čekali. Stříleli ve dvoře vily. Muž v domě ani nebyd-

lel, museli dostat hlášku. Kolem desáté hodiny večer se pražskou ulicí 
Za farou ve Slivenci ozvalo několik výstřelů.

Manželský pár z bývalého sovětského svazu  společně se šestiletým 
potomkem jel domů z večeře vozem BMW tmavé barvy. Přestože byl 
pár již rozvedený, muž dálkovým ovládačem si otevřel bránu a vjel do 
dvora - ve vile za několik milionů korun muž nebydlel. Na dvoře však 

již zřejmě čekalo několik útočníků, kteří na sedmačtyřicetiletého muže 
začali střílet.

Tělo muže, majitele hotelu Seven days v Žitné ulici, zůstalo ležet před 
garáží. „Viděla jsem nějaké stíny a červené světlo,“ líčila manželka zastře-
leného muže. Podle její výpovědi by mohlo jít o pušku se zaměřovačem.

Na místo okamžitě přijelo několik policejních vozů a začali prohledá-
vat okolí. Přivolali i psovody se psy, ti ale v další ulici ztratili stopu. 

 „Znělo to jako rány při ohňostroji,“ potvrzovali svědkové. Kolik ale 
bylo výstřelů, se v tuto chvíli neví. Krátce po půl jedné už policisté ne-
chali odnést tělo mrtvého muže. Rodina se do své luxusní vily pře-
stěhovala teprve nedávno. Sousedi je ještě neznají. Údajně byli vždy 
tajemní, s nikým se příliš nestýkali. Do dvora domu vždy jen zajížděla 
drahá auta. 

Podle agentury Mediafax se mrtvý muž měl pravděpodobně v sobo-
tu sejít se svým právníkem. Bylo na něj totiž podáno trestní oznámení, 
údajně byl zapojen do fi nančních machinací.

Zastřelený muž byl pravděpodobně zapleten do mafi ánských prak-
tik. Špinavé peníze ze zemí bývalého Sovětského Svazu totiž mizí v 
České republice. Kde, zatím nikdo neví.           Převzato ze serveru www.

  Napsali o nás

Z metropole

Dne 25. 10. 2008 byl v České televizi ve 12.05 vysílán pořad o zachování kulturních památek v naší obci. V pořadu hovořila pí. Jiřina 
Růžičková o historii kaple sv. Jana Křtitele z Holyně a o křížku a starostka Jana Plamínková a PhDr. Márius Maták  o křižovnickém dvoře. 
Pořad Z metropole se dá shlédnout na internetové adrese :   http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/25.10.2008/.                               Kos      
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Vzpomíná pan Václav Morstein (90 let) Vycházka vzdělávací agentury Porta Praga

Ze Slivence do Chuchle aneb od 
mramoru k vápence

Dne 6. 12. 2008 (sobota ), sraz ve 14.00 před kostelem ve Sliven-

ci, vstup 50/40 Kč 

Délka trvání cca 2 hodiny (+ cesta zpět)

Průvodkyně Jana Bondyová, 

Pozor: pěší trasa cca 7 km (+ cesta zpět z Chuchle)

Procházku začneme ve Slivenci u kostela Všech Svatých,  kde se 
seznámíme stručně s historií městské části. Slivenec se stal sou-
částí Prahy  r. 1974. Jeho minulost je však mnohem starší, jedna 
z významných etap druhé poloviny 13. století je spojena s řádem 
křižovníků s červenou hvězdou. Tento řád také pravděpodobně 
začal v okolí osady lámat mramor. Slivenecký mramor se stal záhy 
pojmem, tento kámen byl po celá staletí využíván v architektuře a 
sochařství nejen v Praze, ale byl brzy vyvážen i do ciziny. V okolí 
Slivence se dodnes setkáme se stopami této těžby.

Naším dalším zastavením bude Chuchelský háj, kde nalezneme 
areál zdraví a malou ZOO. Lokalita je přírodní rezervací, která je cen-
ná především jako zachované původní lesní společenstvo s výsky-
tem vzácných druhů rostlin a živočichů. Je to vlastně jeden z posled-
ních listnatých hájů v Praze. Hájem vedou dobře udržované cesty,  
na kterých je návštěvník pomocí informačních panelů seznamován 
s výjimečností tohoto porostu. Po cestě nás ještě upoutá barokní 
kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1729, který byl upravován v 19. 
století. Nedaleko od kostela se rozkládá malý hřbitůvek, kde je po-
hřben i dirigent a hudební skladatel Milivoj Uzelac.

Na posledním úseku našeho putování  budeme procházet přírodní 
rezervací Homolka, kde sídlí některé ohrožené druhy ptáků. Sejdeme 
do Velké Chuchle a na závěr putování si nenecháme ujít významnou 
technickou památku - Petzoldovu vápenku. Ta pochází z druhé polo-
viny 19. století, byla postavena jako vápenka, která svou technologií 
umožňovala zpracování jakéhokoliv druhu vápence.

Tam také naše putování ukončíme.

Byl jste členem slivenecké dechovky…  

Historie slivenecké muziky je bohatá, sahá až do doby před druhou svě-
tovou válkou. Kapela kdysi fungovala v Sokole a řídil ji pan Vejvoda, mlíkař, 
vynikající houslista. Patřil do ní třeba pan Sluka, trumpetista z povolání, který 
také jinak hrával doprovody k němým fi lmům, nebo další skvělí houslisté, Sta-
nislav Staněk a František Holub, holič. Já jsem začal chodit hrát až někdy po 
válce. Pan Šťáva, řídící učitel, tehdy opatřil z fondu národní obnovy nástroje 
a založil tady dechovku. Hrál jsem hlavně na trombón a F-bas heligón. První 
vystoupení naší kapely se odehrálo na Rudých letnicích v Radotíně – to byl 
začátek slivenecké dechovky „Švitorky“. Vedl ji nejdříve Antonín Jedlička a 
později František Kudrna. Za něj se kapela přestěhovala do Lochkova, kde 
hrála ve zbrojnici, protože ve Slivenci se pro ni nenašla místnost. Říkávalo se 
jí „Lochkovská Švitorka na slivenecké nástroje“, protože ty jsme měli svoje 
vlastní.  

Hrávali jste se Švitorkou na sliveneckých zábavách?

Jistě, hrávali, ale jezdívaly sem i jiné kapely. Většinou to byl třeba Boubín 
z Kosoře, ale také slavný Jaromír Vejvoda a další. Příležitostí pro muziku bylo 
hodně - dříve nebylo tolik automobilů, a tak se chodívalo na pěší vycházky, 
především do Prokopského údolí. Slavné bývaly právě Prokopské poutě, na 
které ze Slivence chodívaly celé průvody. „Kvetly“ také okolní hospody, v Hlu-
bočepích U Ryčlů, U Zábranských, U Kubů, kapely vyhrávaly také U Zavadilů 
nebo U Kosů.  

A jak jste se bavili, když se zrovna nehrálo?

Udržovaly se lidové obyčeje – o Velikonocích a na Štěpána se koledovalo, 
na Mikuláše jsme si dávali za okna punčochy, po vsi chodily masopustní prů-
vody. Slavilo se Boží tělo a Vzkříšení, oltáře stávaly třeba u Pašků nebo u Křížů, 
družičky chodívaly před panem farářem a sypaly mu na cestu okvětní lístky. 
Jen smrtka se nevynášela, nebyl tu žádný potok, ve kterém by se dala utopit. 
Zato na rybníku jsme v zimě bruslili, v létě jsme se tu koupali a sedláci do něj 
zajížděli s koňmi. Rybník byl původně až k dnešní silnici, z pumpy u školy měla 
užitek celá obec. I u Pinkasů na zahradě, kde jsme bydleli, býval malý rybníček 
– s kamarádem jsme na něm jezdili v řeznických neckách. Koupat jsme se ale 
chodili také až do Chuchle k Vltavě, na místo, kterému se přezdívalo „slivenec-
ký ostrůvek“, protože se tam scházeli samí Sliveňáci. 

Pamětníci také rádi vzpomínají na slavné fotbalové časy.

Ano, fotbal se hrál hodně. Slávie tehdy stála o to, aby za Čechy hrál Pepi Bi-
can, vídeňský Čech. Tehdejší starosta měl bratra ve Slávii, a tak se dohodli, že 
Slivenec Bicanovi udělí příslib domovského práva. Díky němu pak dostal čes-
koslovenskou státní příslušnost. Ten velký zápas Slávie se Slivencem, který se 
pak konal jako poděkování, se také zapsal do dějin. Vzpomínám si, jak pro náš 
jediný vstřelený gól (13:1) slávisté přichystali uličku. Po zápase se hodně osla-
vovalo a když vedení klubu odvezlo hráče Slavie autobusem na Smíchov, vzali 
si tam taxíky a vrátili se zpátky do Slivence. Také se chodilo cvičit do Sokola, 
v roce 1938 jsme cvičili na sokolském sletu. O stavbě sokolovny se hodně píše 
ve slivenecké kronice, pomáhali i lidé, kteří do Sokola nepatřili. Kromě sportu 
se v sokolovně hrálo i divadlo a scházela se tam dechovka – ale to už jsme 
zase zpátky u muziky. 

Děkuji za rozhovor.                            Jana Baudyšová      

Co Sliveňák, to muzikant 

   Rozhovory s pamětníky, společnost
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Kalendář obce listopad – prosinec 2008 
 Listopad:
16. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
20. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
24. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ (OS Na Kraji, kult.  komise)
27. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
30. 16:00 Rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a v Holyni -
 zvonečkový pochod, vernisáž výstavy žáků ZŠ „ Betlémy“                 
 v kapli sv. Jana Křtitele (kult. komise, ZŠ) 
 Prosinec:
1. 16:00 Schůzka seniorů (soc. komise MČ)
1. 17:00 Veřejné keramické dílničky v ZŠ (OS Na Kraji, kult. komise MČ)
4. 15:30 Počítačový kurz pro seniory v ZŠ (MČ, ZŠ)
5. 16:00 Mikulášská v Holyni
6. 14:00 Vycházka ze Slivence do Chuchle - sraz před kostelem
 Všech Svatých (Agentura Porta Praga)
6. 16:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých 
 (farnost Slivenec, ZUŠ, ZŠ, kult. komise MČ)
7. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
8. - 22. Vánoční výstava keramiky z veřejných keramických dílen 
 ve výloze textilu (OS Na Kraji)
12. Vánoční jarmark v ZŠ Slivenec
13. Slivenecký vánočník (hudba, divadlo pro děti, prodej ručních výrobků) 
 2. ročník festivalu nezávislé tvorby (VšemiSměry)
14. 16:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých - recitál H. Kaupové, 
 sólistky Národního divadla v Praze (MČ, farnost Slivenec)
20.14:00-18:00 Vánoční jarmark na slivenecké návsi s programem
 (trhovci,vystoupení dětí ZŠ, potulní kejklíři)
21.14:00 Zdobení stromku pro zvířátka (OS Na Kraji) 
21. Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

Výtvarná učebna slivenecké základní školy se opět otevřela zájem-
cům o keramiku v termínech 20. 10., 10. 11., 24. 11. a 1. 12. 2008 
vždy v 17:00 hod. Vstupní poplatek na každou lekci činí 40,- Kč.

Přijít mohou všichni, kdo chtějí prožít čtyři podzimní podvečery 
v příjemném a tvůrčím prostředí a vyrobit si pro letošní Vánoce origi-
nální vánoční výzdobu. Dílny jsou určeny pro děti i dospělé, kteří se 
mohou seznámit se zpracováním keramické hlíny a naučit se různé 
postupy při zhotovování výrobků plátováním i mačkáním  až po ko-
nečnou úpravu glazováním či engobou. K  nahlédnutí je i odborná li-
teratura a ukázky výrobků. Materiál dostanou účastníci dílen na místě. 
Lektoři jsou nablízku s radou, ale každý má možnost uplatnit vlastní 
fantazii a kreativitu.

Témata dílen jsou adventní a vánoční dekorativní předměty a ně-
které z nich budou vystaveny při letošní vánoční výstavě. A některé 
možná ozdobí i náš obecní vánoční strom!                                     kud      

Vánoční jarmark 
na slivenecké návsi

Sobota 20. 12. 14:00 -18:00

Náves provoní vánoční punč 
a trhovci otevřou své stánky se 

jmelím, keramikou, perníčky, me-
dovinou a drobnými dárky.

Můžete se těšit na občerstvení, 
program pro děti i dospělé a tvořivé 

vánoční dílničky.

Mikulášské odpoledne v HolyniMikulášské odpoledne v Holyni

V pátek 5. 12. v 16:00 hodV pátek 5. 12. v 16:00 hod

 
po roce zavítá do sálu holyňského hostince U Knotků za 

dětmi Mikuláš, čert a možná i anděl.
S pohádkou vystoupí poprvé „obecní tvořivé divadlo“.

Přijďte na čertovské reje, tombolu a pro mikulášskou nadílku!

Slavnostní rozsvěcení obecních vánočních stromůSlavnostní rozsvěcení obecních vánočních stromů
 v neděli 30. 11. v neděli 30. 11.

 ve Slivenci před ZŠ u zastávky MHD, v Holyni před kapličkou
Dopoledne v 10:00 zveme rodiče a děti ke zdobení stromů.

Odpoledne v 16:00 se sejdeme před vánočním stromem ve Slivenci se zvonečky a svíčkami, 
rozsvítíme slivenecký vánoční strom, zazpíváme si koledy a vydáme se zvonečkovým pocho-
dem do Holyně, kde rozsvítíme strom holyňský a otevřeme výstavu betlémů v holyňské kapli 

sv. Jana Křtitele.

  Veřejné keramické dílničky 
znovu začínají
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