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  Masopust se povedl

  granty - 2. kolo    okruh     poplatky    mateřské centrum
 cyklisté    knihovna    rozhovor    kniha o Slivenci a Holyni
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…i přesto, že nemocný fl ašinetář poslal náhradníka, kterému se nepodařilo 
po celou trasu letos již třetího Sliveneckého masopustu zprovoznit zesilovací 
aparaturu, i přesto, že se děvčatům z OS Na Kraji nečekaně pustil do připravo-
vaného masopustního občerstvení u špejcharu hladový dálkový pochod turistů 
ještě před příchodem maškar. 

Masopustních dobrot v podobě velkorysých sponzorských darů Řeznictví 
Görgl, Ristorante La Festa a Textilu paní Dubové bylo nakonec dostatek, stejně 
jako pestrých maškarních kostýmů a dobré nálady. Průvod v čele s vozidlem 
lochkovských dobrovolných hasičů, které udávalo tempo, proskotačil Sliven-
cem a zamířil, stejně jako v minulých letech, do Holyně, kde v sále restaurace U 
Knotků zahrála od podlahy poberounská kapela Třehusk, pivo teklo proudem a 
taneční parket zaplnil veselý maškarní rej…                                Lenka Kudláková      

Poděkování patří již výše zmí-
něným fi rmám za pohoštění, které 
zasytilo i zahřálo, Sboru dobrovol-
ných hasičů z Lochkova, Místnímu 
oddělení policie ČR na Barrandově 
a inspektoru Jaroslavu Kulemu z 
Městské policie za zajištění bezpeč-
nosti, Milušce Pavlíčkové-Pravdové za kostýmy a propagaci, Magdě Haasové, 
Iloně Míkové, Hance Morsteinové z OS Na Kraji a paní Jitce Šimáčkové a Haně 
Červenkové za vydatnou pomoc při přípravě a podávání občerstvení, dále re-
stauraci U Knotků, Báře Plamínkové s doprovodným masopustním vozidlem a 
mnohým dobrovolníkům za pomoc i podporu.
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  Informace z mimořádného 17.  a z řádného 18. veřejného 
       zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec

Finanční a kontrolní výbor jsou zřizovány povinně ze zákona o hl. m. Pra-
ze jako poradní orgány zastupitelstva a členové obou výborů jsou voleni 
zastupitelstvem. Komise jsou poradní orgány starostky a členy komisí 
jmenuje starostka.
Výbory a komise pracují v současné době v tomto složení: 
Finanční výbor
Milena Hollmannová - předsedkyně, Ing. Ivana Šaradinová - místopřed-
sedkyně, Ivana Košařová – tajemnice
Členové: Doc. Ing. Petr Pick, CSc., Mgr. Jana Novotná, Bc. Kateřina 
Vrzalová

Kontrolní výbor
Helena Marková – předsedkyně, Ing. Helena Picková – místopředsedky-
ně, Ivana Košařová – tajemnice
Členové: Aleš Rozehnal, RNDr. Jiří Čížek, Ivanka Špačková

Komise pro kulturu, školství, sport a volný čas 
Mgr. Lenka Kudláková - předsedkyně, Bohdana Růžičková - tajemnice 
Členové: Miluše Pravdová  Pavlíčková, Mgr. Jana Urbancová, Magda 
Haasová, Helena Marková, Mgr. Edita Šimková , Hana Morsteinová, Jiří 
Růžička, Ilona Míková

Grantová komise
Mgr. Jana Novotná – předsedkyně, Bohdana Růžičková – tajemnice  

Členové: Ing. Simona Strauchová, Michal Láznička

Komise stavební, majetková a pro rozvoj infrastruktury
Ing. Simona Strauchová – předsedkyně, Ing. Šárka Musilová – tajemnice
Členové: Ing. Petr Andres, Milan Špaček, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Petr 
Sztacho, Ing. Milan Kadlec, Mgr. et Mgr. Václav Sládek

Přestupková komise
JUDr. Bc. Anna Čeledová – předsedkyně, Bohdana Růžičková – tajem-
nice  
Členové: Bc. Simona Strauchová, Milena Hollmannová

Komise sociální a bytová 
Irena Krejčová – předsedkyně, Bohdana Růžičková – tajemnice  
Členové: Karla Reitmeierová, Jana Szilvásiová, Hana Prokůpková
Irena Michálková, Anežka Orlovičová

Komise pro dopravu a životní prostředí
RNDr. Jiří Čížek – předseda, Ing. Miroslava Staňková – tajemnice
Členové: Jan Říha, Doc. Ing. Petr Pick, CSc., Ivanka Špačková
Ing. Radek Otoupal, RNDr. Karel Seidl

Uvítáme další spoluobčany, kteří by se rádi  zapojili do práce v komisích.

Starostka svolala mimořádné 17. zasedání zastupitelstva na 19. led-
na 2009; 18. zasedání zastupitelstva se konalo v plánovaném termí-
nu  9. února 2009.
Na mimořádném 17. zasedání zastupitelstvo 
- projednalo a schválilo:

  uzavření darovací smlouvy o převzetí pozemku p.č. 94/2 o výměře 
2511 m2 v k.ú. Slivenec mezi spol. Galstian a Galstian Invest, s.r.o., a MČ 
Praha – Slivenec;

  uzavření kupní smlouvy na výkup komunikací Za Fořtem a Na Rovném 
od spol. Galstian a Galstian Invest, s.r.o., za cenu 1,- Kč a pověřilo sta-
rostku jejím podpisem;

  podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1376/45 v k.ú. Sli-
venec (prodloužení komunikace Diamantová) z MHMP do správy MČ 
Praha – Slivenec;

  doplnění ceníku inzerce ve Sliveneckém Mramoru - v případě uveřej-
nění inzerátu na obálce časopisu se ceny zvyšují o 200 %;
– dále projednalo:

  žádost majitele pozemku  p. č. 1458/1 v k.ú. Slivenec na odkoupení 
pozemků p.č. 1461/4,1461/5 a 1458/3 ve správě MČ Praha - Slivenec 
z důvodu umožnění zřízení přístupové komunikace k jeho pozemku;

  záměr umístit ve Slivenci bankomat - z jednání se zástupcem České 
spořitelny vyplynulo, že umístění bankomatu v naší MČ by bylo pro spo-
řitelnu nerentabilní.  Náklady ve výši 12 - 30 tis. Kč měsíčně by spořitelna 
požadovala uhradit z prostředků naší MČ. Zastupitelé doporučili, aby 
starostka dál se spořitelnou jednala a aby jednala o podmínkách umístění 
bankomatu i s jinými bankami.

Po odstoupení pana Michala Lázničky nastoupil na místo uvolněného 
mandátu  Doc. Ing. Petr Pick, CSc., který složil slib zastupitele a obdržel 
osvědčení o vzniku mandátu.

Na řádném 18. zasedání zastupitelstvo
  odvolalo M. Lázničku  a JUDr. Čeledovou z funkce členů kontrolního 

výboru a zvolilo nové členy - I. Špačkovou a RNDr. J. Čížka a předsedkyní 
kontrolního výboru H.Markovou;

  odvolalo Ing. Brenišína z funkce člena fi nančního výboru a zvolilo Bc. 
Vrzalovou na jeho místo;
- schválilo:

  prodej pozemku p.č. 1458/3 majiteli pozemku p.č. 1458/1 v k.ú. Sli-
venec (viz  inf. ze 17. zasedání výše) za cenu dle cenové mapy - tj. za 
5140,- Kč/m2 a pozemků p.č. 1461/4 a p.č. 1461/5 za ½ ceny oproti ceně 
dle cenové mapy- tj. za 2360,- Kč/ m2; 

  pronájem části pozemku p.č. 373 v k.ú. Holyně k zahrádkářským úče-
lům; 

  uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemku p. č. 
1699 v k.ú. Slivenec za účelem uložení vodovodních přípojek pro pozem-
ky p.č. 1183,1185,1189 a 1195/1 v k.ú. Slivenec;

  uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemku p. 
č.1699 - komunikační vedení s Telefonica O2;

  uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 
1697/1 a 1681 se spol. Pražská plynárenská Distribuce;

  uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 
1697/1 a 1681 se spol. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;

  uzavření smlouvy na údržbu zeleně v MČ na rok 2009 s fi rmou SPS 
BOBR, zahradnické služby;

  uzavření smlouvy se společností RAVEN EU Advisory a.s. na zpracování 
žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace centra MČ Praha – Slivenec“;

  předložení žádosti pro projekt Revitalizace centra MČ Praha – Slivenec do 
2. výzvy operačního programu Praha – Konkurenceschopnost;

  spolufi nancování projektu Revitalizace centra MČ Praha – Slivenec z pro-
středků MČ Praha – Slivenec;

  vyhlášení 2. kola na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha - Slivenec dle 
přílohy Tematické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha – Slivenec 
na rok 2009 v celkové výši 80 tis. Kč;
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů je 6. dubna 2009 do 
18:00 hodin.  
–   odložilo na příští veřejné  zasedání:

  pojmenování nové ulice, která je kolmá na ulici K Lochkovu, Na Bělici a 
Na Korálově.

Zprávy předsedů výborů a komisí:
RNDr. Čížek, komise pro dopravu a životní prostředí - komise se sešla  
jednou, zabývala se černými skládkami, řešila se doprava  v ul. K Homolce 
(pan Otoupal nesouhlasil se značkami, které tam jsou nyní umístěné), byl 
projednán návrh dopravního řešení případné nové zástavby za ulicí K Váze 
– nutnost zachovat průjezdnost oblastí - a zimní údržba chodníků a komuni-
kací, která je zatím bez vážnějších problémů – zajišťuje pan Buriánek pomocí 
nové techniky.
Pí Hollmannová, fi nanční  výbor - 4. 2. 2009 provedl fi nanční výbor plá-
novanou kontrolu stavu obratů a zůstatků na bankovních účtech  MČ za r. 
2008, nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
Protokol o kontrole majetku svěřeného do správy MČ (budovy, pozemky, 
nájmy nebytových prostor), provedené v r. 2008, byl předán zastupitelům 
spolu s podklady na jednání zastupitelstva.
Mgr. Novotná, grantová komise - hledají se noví zájemci o práci v komisi.
Mgr. Kudláková, komise pro kulturu, školství a sport – v lednu proběhla 
charitativní sbírka na úřadě, pod záštitou starostky proběhlo promítání fi lmů 
s ekologickou tematikou Ekofi lm. Všechny zúčastněné pozvala na Maso-
pust 14. 2. 2009.
Ing. Strauchová - stavební komise se sešla 19. 1. 2009.  Projednávány 
byly zejména návrhy na změny územního plánu, žádost o povolení vodo-
měrných šachet pro chaty nad hřbitovem, řešení přechodu v ulici K Homolce 
- vybudovat zde ostrůvek s průběžným přechodem, zavodnění rybníka po-
mocí svodu dešťových vod z kostela a pizzerie, možnosti dobudování půdy 
úřadu - bezbariérový přístup, venkovní výtah pro hendikepované občany.

Zápis z jednání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz a 
k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.                                                hol      

Výbory a komise
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   Slovo starostky
Vážení a milí občané,

dovolte, abych Vás 
seznámila s událostmi, 
které se ve Slivenci a 
v Holyni odehrály od 
počátku roku, a s hlav-
ními cíli, které jsme si na 
rok 2009 stanovili. 

Leden a únor jsou 
především obdobím pří-
prav na nadcházející 

stavební sezónu a sháněním fi nancí. Podali jsme dvě žádosti o granty 
na hřiště v ulici Za Farou – jednu na Nadaci ČEZ na hřiště pro menší 
děti, a druhou na Magistrát na „opičí dráhu“, tedy sportovní hřiště pro 
větší děti. Doufejme, že aspoň jeden z nich vyjde, protože bychom 
opravdu rádi v letošním roce kvalitní a plnohodnotné hřiště pro děti 
v západní části Slivence vybudovali – hřiště ve Višňovce je daleko a 
hřiště ve škole je sice pěkné, ale  slouží veřejnosti jen omezeně. 

Dále jsme podali žádost o grant na opravu ohradní zdi kostela – již 
počtvrté. Pevně doufám, že Magistrát nám fi nance konečně přidělí, 
aby bylo možné ve spolupráci s římskokatolickou farností zeď řádně 
opravit. Pokračovala by tak rekonstrukce centra, která začala už loni 
opravou rybníka a letos bude pokračovat – dostali jsme na ni z Ma-
gistrátu dotaci 1 milion Kč. Kromě toho chceme znovu podat projekt 
na revitalizaci centra do Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost.  Projekt máme hotový a příslušná povolení jsou  již vyříze-
na,  takže celá akce pro nás bude letos mnohem jednodušší. 

Velmi intenzivně jednáme na MHMP o přidělení peněz na kanaliza-
ci, na školu, na školku, na opravy komunikací i na výkupy pozemků 
pod komunikacemi. Úspěchu jsme dosáhli u osvětlení, kde jsou tři 
akce – osvětlení v ulici Ke Smrčině, Na Čisté a Do Chuchle již zařaze-
ny do plánu a měly by se realizovat po vyřízení příslušných povolení. 
Snažíme se rozšířit seznam ještě o další lokality, především o osvětle-
ní „Prašandy“ z Holyně na Barrandov a o osvětlení cest k podchodu 
v Návětrné. 

Úspěchu jsme dosáhli u cyklostezek, kde se naše studie stala 
podkladem pro zařazení páteřních cyklostezek vedoucích skrz Slive-
nec a Holyni  do celoměstské sítě.  V současné době připravuje TSK 
projekt cyklostezky (a cyklotrasy) z Barrandova přes Slivenec (podél 
ulice Ke Smíchovu) až  ke světelné křižovatce s ulicí K Barrandovu, 
kde by měl být vybudován podchod pro chodce a cyklisty. Dále by 
měla podél ulice K Austisu vést samostatná cyklostezka (využitelná i 
jako chodník) až do Řeporyj. Realizace by mohla proběhnout už příští 
rok. Prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty by dále měla vylepšit ces-
ta protínající pole za Pražským okruhem, která povede do Radotína. 
Tato akce je fi nancována Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci výstavby 
okruhu (předem upozorňuji, že se z těchto peněz nedají fi nancovat 
opravy ulic ve Slivenci, bohužel).

Snažili jsme se zařídit ve Slivenci pro občany bankomat, ale s ne-
valnými výsledky. Provoz bankomatu stojí měsíčně cca 40 000 Kč, 
přičemž oslovené banky mají pocit, že tolik výběrů, aby se jim ban-
komat zaplatil, ve Slivenci nebude. Požadují proto, abychom jim kryli 
případné ztráty odhadované na 20 000 – 30 000 Kč měsíčně. Z těchto 
důvodů se zastupitelé  rozhodli zatím od jeho instalace ustoupit. 

Dne 19. ledna  se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva, které 
mělo jediný cíl: schválit dohody se společností Galstian a Galstian o 
předání komunikací Za Fořtem a Na Rovném, aby se občané z těchto 
dvou ulic konečně dočkali veřejného osvětlení. Nyní je již vše záleži-
tostí Magistrátu, doufejme, že se osvětlení podaří brzy zprovoznit. 

 
Velmi mě potěšilo, že se do 1. ročníku naší základní školy  pro 

příští školní rok zapsalo 37 (!) dětí. Svědčí to jak o stoupající pres-
tiži naší školy, tak i o obrovské práci, kterou vykonalo nové vedení 
školy – z naší školky, která by měla být hlavním zdrojem prvňáčků 
pro základní školu, totiž letos odchází jen 3 – 5 dětí, proto bylo nutné 
získat i děti, které navštěvují školky v jiných městských částech. Jen 
mi připadá trochu absurdní, že k nám bude chodit mnoho dětí z Bar-
randova, protože je jejich rodiče nechtějí dávat do velkých sídlištních 
škol, zatímco naše děti  zhusta tyto školy navštěvují....

A jaké akce nás letos čekají? Prvořadou akcí je výstavba dešťové 
kanalizace v ulici Ke Smíchovu, kterou tamním občanům výslovně 
slíbil náměstek primátora pro infrastrukturu Ing. Klega. Jinak se  (té-
měř) celá naše splašková kanalizace  v rozsahu více než 200 mil. Kč 
nyní opětovně bude podávat do Operačního programu Praha – Život-
ní prostředí. Vše ovšem probíhá v režii Magistrátu hl. m. Prahy, nikoli 
naší městské části. 

Pro naši městskou část je největší letošní akcí dostavba školy, o 
které vás budeme podrobně informovat. Propojení učebních pavilonů 
se správním pavilonem a  jídelnou bude znamenat výrazné zlepšení 
provozních podmínek školy.  Dále budeme usilovat o získání staveb-
ního povolení pro výstavbu školky a samozřejmě i shánět peníze na 
její samotnou výstavbu. V optimálním případě (bude-li povolení i pe-
níze) bychom její stavbu mohli zahájit na podzim, zdržení je ovšem 
možné (a pravděpodobné). 

Na jaře budeme pokračovat dle našich fi nančních možností i 
v opravách komunikací. Některé komunikace (K Váze, Azuritová, Di-
amantová, Na Korálově) se snažíme už delší dobu převést do správy 
naší MČ, ale zatím marně. Nedostáváme tudíž ani peníze na jejich 
údržbu a neměli bychom je ani opravovat. Pevně doufám, že se 
podaří dosáhnout na Magistrátu jejich převod. Ve spolupráci s TSK 
chceme vybudovat přechody u zastávky autobusu Frančíkova (s tím 
souvisí i vybudování části chodníku) a na křižovatce ulic K Lochkovu 
– K Homolce. O centru a hřištích už jsem psala. Dále bychom chtěli 
„zobytnit“ zasedací místnost na Úřadě městské části, aby mohla lépe 
sloužit pro pořádání kulturních představení, pro divadélko, mateřský 
klub a podobně. 

Vaše starostka RNDr. Jana Plamínková                 

Granty pro rok 2009 – 2. kolo
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 18. veřejném zasedání dne 9. 2. 2009  

2. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha – Slivenec.

Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou stejné jako v 1. kole  a jsou vyvěšeny na úřední desce 

a na webových stránkách MČ Praha – Slivenec.

Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů je 6. 4. 2009 do 18 hodin.



  Studánky na území Slivence a Holyně

Po delší době se dne 10. 2. 2009 podařilo zkolaudovat řad splaško-
vé kanalizace v ulici Ke Smíchovu. Na základě vyjádření zástupce ÚMČ 
Prahy 5, odboru výstavby, a zástupců PVK si mohou jednotliví vlastníci 
nemovitostí  u PVK uzavřít smlouvu o odvodu splaškových vod a násled-
ně se na řad připojit.

Smlouvu o odvodu splaškových vod je možné uzavřít v zákaznickém 
centru PVK, v Dykově ulici čp. 3, Praha 10 – Vinohrady (Po – Čt: 8 – 18 
hod, Pá: 8 – 15 hod). Na adrese http://www.pvk.cz/formulare-ke-stazeni.
html je možné si stáhnout formulář žádosti o odvádění splaškových vod. 
Smlouvu lze poslat i poštou.                   Mus     

   Výstavba a životní prostředí 

  Kolaudace kanalizace v ulici Ke Smíchovu
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V rámci sledování kvality podzemní vody ve studánkách na území 
hlavního města Prahy byly sledovány i dvě studánky na území naší 
městské části. Byly to studánky označené jako V obecních zahra-
dách ve Slivenci (obr. dole) a Dobrá voda v Holyni (obr. vpravo).

Studánka V obecních zahradách ve Slivenci leží v hluboce 
zaříznutém údolí Vrutice cca 70 m jihozápadně od křižovatky ulic 
K Homolce a Višňovka. Podzemní voda v této studánce je chemic-
kého typu vápenato–hořečnato–uhličitano–síranového  s neutrálním 
pH a vysokou mineralizací. 

Studánka Dobrá voda v Holyni leží v mělkém zalesněném údo-
líčku na pravostranném přítoku Dalejského potoka, cca 100 m jižně 
od ulice K Dobré vodě v místě pomyslného křížení s ulicí Jitrocelo-
vou. Orientačně je to poblíž vstupu do zahrady čp. 256 v Dalejském 
údolí, kde vede cesta přes potok a železnici ke studánce. Podzemní 
voda v této studánce je chemického typu vápenato–uhličitanového  
s mírně zásaditým pH a dosti vysokou mineralizací. 

Výsledky monitoringu v téměř všech 203 studánkách na území 
hlavního města Prahy ukazují na špatnou kvalitu podzemní vody 
v těchto pramenech. Většina vzorků sledovaných v letech 2000 – 2008 
nevyhovovala z hlediska mikrobiálního znečištění. Z chemických uka-
zatelů byly zaznamenány nejčastěji zvýšené obsahy dusičnanů, chlo-
ridů a také vyšší vodivost, která indikuje nadměrnou přítomnost roz-
puštěných solí. Podrobnější informace jsou na webových stránkách 
http://envis.praha-mesto.cz.                                 RNDr. Jiří Čížek     

pokračuje výstavbou mostu pro biokoridor a polní cestu… V současné době 
již stojí přemostění silničního okruhu, které bude sloužit jako nájezd na okruh pro 
MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Lochkov. V dohledné době bude výstavba 
pokračovat přeložením, resp. svedením dopravy na nově vybudovaný povrch, tak 
aby mohly práce pokračovat i na sjezdu z okruhu. V blízkosti přemostění již vyrůs-
tají pilíře mostu pro biokoridor a polní cestu (na obr. vlevo dole). Tento most bude 
dlouhý 61, 2 metrů  a široký 30 metrů. Větší část tohoto mostu, asi 20 metrů, bude 
tvořit zelený zatravněný  pás osázený keři a stromy a bude primárně sloužit pro 
zvířata z okolních polí a lesíků k překonání bariéry okruhu.  Na druhé menší části  
bude zpevněná 4 metry široká polní cesta  s volnými pásy okolo, která bude míst-
ními zemědělci využívána pro přejezd zemědělské techniky na pole za okruhem, 
ale bude sloužit i pro cyklisty a pěší. Tato polní cesta bude veřejně přístupná místní 
komunikace napojená na  stávající obslužnou komunikaci a za okruhem na pol-
ní cestu, která vede okolo budoucího biocentra. V rámci výstavby okruhu budou 
udělány i rekultivační práce v okolí, např. osázeny svahy  a vysázen lesík v oblasti 
pod obslužnou komunikací v západní části Lochkova.                                  Str     

  Výstavba silničního okruhu

Vážení občané,
Nedávejte prosím váš odpad do obecních kontejnerů u úřa-

du a v Holyni. Tyto kontejnery jsou určeny výhradně pro odpad 
ze zeleně a z údržby naší městské části. V poslední době jsou 
ovšem tyto kontejnery tak zaplněny zbytky ze stavební činnosti, 
papíry a jiným haraburdím, že se tam odpady nasbírané po obci 
už prostě nevejdou. 

Děkuji.                                                   Jana Plamínková      
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   Životní prostředí 

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

křiž. Na Čisté - Frančíkova ul. Ke Smíchovu - veřejné 
parkoviště

Smaragdová

13. března 2009 17. dubna 2009 15. května 2009

12. června 2009 10. července 2009 7. srpna 2009

18. září 2009 2. října 2009 30. října 2009

20. listopadu 2009 4. prosince 2009 18. prosince 2009

  Odpady v roce 2009

Bioodpady
Akce MHMP - projekt sběru bioodpadu - dle posledních informací zatím v letošním roce neproběhne z důvodu nedostatku fi nancí. 

Nicméně budeme se nadále snažit kontejnery na bioodpad získat. Občané mají ale stále možnost objednat si u Pražských služeb vlastní 
speciálně odvětranou popelnici na bioodpad, zvanou kompostejner. 

Nebezpečné odpady
Svoz nebezpečného odpadu začíná počátkem května, trasy svozu  budou  uveřejněny v příštím čísle Mramoru.                            Sta     

                                                                                                                                   

Plán přistavování VO kontejnerů 
Den přistavení: pátek do 14.00 hodin, Odvoz: ihned po naplnění

Poplatky ze psů 
Poplatky ze psů na rok 2009 můžete platit od 5. 1. -  31.  3. :
složenkou, vyzvedněte si na ÚMČ,  hotově na ÚMČ, převodem na účet naší 
MČ: č. ú. 500 756 998/6000, variabilní symbol 1341, specifi cký symbol pro 
Slivenec  10…(vaše popisné číslo), např. p. č. 300  bude mít s. s. 10300, pro 
Holyni  20…(vaše popisné číslo), např. p. č.  72  bude mít s. s. 20072

Po 1. 4. 2009 Vám bude zaslána složenka. Případné  dotazy na výši po-
platků  vám rádi osobně nebo telefonicky zodpovíme.

Jak si zařídit popelnici?
Noví  obyvatelé Slivence i Holyně se na nás obracejí s žádostí o radu, 

jak si zařídit odvoz komunálního odpadu. Systém nakládání s komunálním 
odpadem  na území hlavního města Prahy  řeší obecně závazná  vyhláška 
5/2007. 

Podle této vyhlášky je každý vlastník objektu povinen si zajistit dostatečný 
objem sběrných nádob na odvoz komunálního odpadu uzavřením smlouvy 
se svozovou společností.

Objektem se rozumí bytový dům, rodinný dům, stavba alespoň s jedním 
bytem nebo stavba pro individuální rekreaci. Vlastník objektu (fyzická osoba, 
právnická osoba – bytová družstva, společenství vlastníků) má povinnost 
umístit sběrnou nádobu  do domovního vybavení. Minimální dostatečný ob-
jem je 28 l/osobu a týden. Na území Hl.m. Prahy provádí svoz společnost 
Pražské služby, a.s. Zákaznické centrum musíte navštívit osobně (případně 
váš zástupce s neověřenou plnou mocí) a potřebujete: doklad o vlastnictví 
nemovitosti  (výpis z katastru nebo nájemní smlouvu) a osobní doklady,  pro-
kazující vaši totožnost.

 Zákaznické centrum Pražské služby, a.s.: Proboštská 1, Praha 6, tel.: 
284 091 426 – 9, Jungmannova 29, Praha 1 - pasáž Škodova paláce,  Prů-
myslová 615/32, Praha 10, tel.: 284 091 457, 284 091 458, Provozní doba: 
pondělí, středa...  
8 - 18 hod., úterý, 
čtvrtek, pátek... .
8 - 15 hod.

Zimní údržba
Úklid sněhu na 

komunikacích ve 
Slivenci zajišťuje 
pan Kadeřábek 
z Lesů Praha a 
náš pracovník 

pan Buriánek,  v Ho-
lyni pan Šimáček.

O schůdnost chod-
níků a jejich posyp ve 
Slivenci a Holyni se 
hlavně v centru obce 
stará pan Buriánek, 
technický pracovník 
údržby. Letošní zimu 
může alespoň část 
práce provést pomo-
cí nového traktůrku 
s přídavnou radlicí. 

Na nerovné chodníky ve Slivenci často  tato mechanizace nestačí a je 
lepší sníh odházet tradičně lopatou. Rádi uvítáme vaše  připomínky k zim-
ní údržbě, případně námět na místo pro sklad posypového materiálu, který 
nám chybí. 

Čistota v obci
I v naší obci se rozmáhá celopražský nešvar – sprejeři a vandalismus. Ničit 

cizí majetek je přinejmenším přestupek. Prosíme vás, jestliže uvidíte někoho, 
kdo ničí zastávky MHD, sprejuje lavičky a zdi, oznamte to na ÚMČ, místní slu-
žebnu městské policie, služebnu Barrandov, nebo jednoduše na číslo 156.

V této topné sezóně, stejně jako každý rok, nám znepříjemňují život čadící 
komíny. Přečetla jsem snad všechny články v  minulých Mramorech na toto 
téma. Neustále se zde opakuje: topte jen takovými palivy, pro která je váš 
kotel určený, topte na plný výkon, aby se palivo spalovalo při co nejvyšší 
teplotě, čistěte komíny, nepalte PET lahve, plasty ani jiné odpady.

Naši spoluobčané,  pro které je rada určena, tak asi stejně nečiní. Ať si ale 
uvědomí, že životní prostředí tak ničí nejen sobě, ale i nám všem.

Ten, kdo topí nekvalitními palivy a má v nepořádku topeniště, případně 
komín, se pozná jednoduše. Z jeho komína vychází tmavý nebo žlutý kouř 
štiplavého zápachu, a to i v době po zátopu, což je cca půl hodiny od za-
čátku topení.

Dle platné legislativy je každý povinen omezovat a předcházet znečistění 
ovzduší,   neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí, je povinen 
provozovat stacionární zdroj (kamna, kotel) jen v souladu s podmínkami pro 
provoz tohoto zařízení. Zatím není možné provádět kontroly topeniště v sou-
kromých domech, lze pouze měřit barvu kouře, vycházejícího z komína.

Jestliže máte ve svém okolí takového „paliče“, vezměte fotoaparát a foto-
grafi e nám pošlete. Rádi je uveřejníme, případně majitelům domluvíme. 

Zimní údržba

Pneumatiky a další odpad 
nasbíraný během jednoho dne
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Občané se často ptají, co si mohou zařídit na úřadě ve Slivenci 

a s čím musí jet na Prahu 5. Pro usnadnění orientace jsme pro vás 

připravili následující souhrnný text.

Záležitosti týkající se výstavby
ÚMČ Praha – Slivenec

Úsek výstavby, majetku a investic

  jako dotčený orgán, příp. účastník řízení vydává stanoviska k  žádos-
tem o územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení a ohlášení 
stavebních prací. Pro vydání stanoviska je nutné podat žádost s přilo-
ženou projektovou dokumentací, situací nebo náčrtkem podle rozsahu 
prací. Poté je třeba podat žádost se stanoviskem MČ Praha – Slivenec a 
dalšími stanovisky dotčených orgánů  na ÚMČ Praha 5, odbor výstavby a 
územního rozhodování, který vydává rozhodnutí. 

  vydává souhlas s napojením sjezdu na místní komunikace
  vydává souhlas s uzávěrou  místních komunikací při výstavbě inže-

nýrských sítí
  vyjadřuje se k záležitostem týkajícím se katastrálních území v MČ 

Praha – Slivenec,  tj. k. ú. Slivenec, k. ú. Holyně (např.  dělení nebo sce-
lování parcel)

  poskytuje informace o územním plánu hl. m. Prahy v rozsahu obou 
katastrálních území  MČ Praha – Slivenec, přijímá žádosti o změny územ-
ního plánu (v době, kdy MHMP určí, že je možné změny podávat)

  provádí místní šetření v oblasti stavební, vede archiv domů podle čí-
sel popisných, provádí vyvěšování záměrů pronajmout nebo prodat obec-
ní majetek na základě usnesení zastupitelstva městské části

  Czech point: vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z ob-
chodního a živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z bodového hod-
nocení osoby (řidiče)

  ověřování  
Úsek místního hospodářství

  zajišťuje agendu místních poplatků za zábory veřejného prostranství 
  eviduje ohlášení výkopových prací

ÚMČ Praha 5 

Odbor výstavby

  vykonává činnost obecního stavebního úřadu, speciálního staveb-
ního úřadu pro povolování staveb pozemních a v některých svěřených 
výkonech i činnost vodohospodářského orgánu, a to na území správního 
obvodu Praha 5, tj. k.ú. Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Malá Strana, 
Motol, Radlice, Slivenec, Smíchov (pro Městské části Praha 5 a Slivenec)

  vydává stavební povolení pro nové stavby, změny staveb, vestavby, 
přístavby, nástavby, ve sloučeném územním a stavebním řízení povoluje 
jednoduché stavby (rodinné domy) a přípojky k inženýrským sítím, pro-
vádí kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí, popř. kolaudační 
souhlas pro dokončené stavby, povoluje a nařizuje udržovací práce, po-
voluje terénní úpravy, práce a reklamní zařízení, změny užívání stávajících 
staveb, nařizuje nezbytné úpravy a zabezpečovací práce, povoluje (příp. 
nařizuje) odstranění staveb, vydává rozhodnutí o vyklizení staveb, povo-
luje vodohospodářská díla v kompetenci, stanovené vyhl. hl. m. Prahy 
č. 55/2000 Sb., vykonává státní stavební dohled, vede přestupková řízení 
a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona; spravuje archiv odboru, 
kde jsou uloženy doklady a projektová dokumentace o pozemcích, stav-
bách na nich a jejich změnách
Odbor územního rozhodování

  provádí územní řízení, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, 
změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití úze-
mí, dělení a scelování pozemků, vydává územní souhlas, vydává územně 
plánovací informace, provádí dělení a scelování pozemků formou souhla-
su

  vyjadřuje se ke studiím a k dokumentacím staveb pro územní ří-

zení, ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s 
dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí, ově-
řuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s dokumentací 
k předchozímu územnímu rozhodnutí
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí

  vydává rozhodnutí o připojení sjezdu (nemovitosti či komunikace) 
k místním komunikacím obvodního charakteru (tj. komunikace ve správě 
TSK – Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, Do Chuchle, U náhonu, 
K Holyni)

  povoluje zvláštní užívání místních komunikací obvodního charakteru 
(výkopové práce, prodejní zábory, stavební zábory, reklamní stojky, umís-
tění kontejnerů a maringotek, parkovací místa pro invalidy, organizace a 
fyzické osoby, atd.)

  stanovuje instalaci dopravního značení a ve spolupráci s Policií ČR 
- DI řeší dopravní situace na území správního obvodu  Praha 5 (místní 
komunikace obvodního charakteru)

  povoluje instalaci dočasného dopravního značení včetně uzavírek 
místních komunikací obvodního charakteru; provádí státní odborný dozor 
nad stavem místních komunikací obvodního charakteru; 

  posuzuje studie a projektové dokumentace z pohledu dopravní pro-
blematiky pro účely územního či stavebního řízení

  vydává stanovisko k zařazení komunikací do komunikační sítě hl. 
m. Prahy

Záležitosti týkající se odpadů, životního prostředí, dopra-
vy
ÚMČ Praha –Slivenec 

Úsek místního hospodářství

  spravuje agendu místních poplatků za psy a zábory veřejného pro-
stranství

  podává informace v oblasti odpadů, ochrany ovzduší a vod
  kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami opráv-

něnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti 
odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje 

  kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění 
odpadů ze své činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s 
odpady, včetně udělování pokut při zjištění nedostatků

  zpracovává rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo 
les, zajišťuje kontrolní činnost plnění podmínek rozhodnutí,  ukládá ná-
pravná opatření (náhradní výsadba), včetně sankcí za neplnění, provádí 
místní šetření

  zajišťuje a kontroluje úklid a čistotu MČ, zajišťuje místa pro sběr tří-
děného odpadu,  likvidaci nepovolených skládek městského charakteru,  
vyřizuje podněty a stížnosti občanů v oblasti pořádku a čistoty, zajišťuje 
přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad (VOK), v rámci kont-
rolní činnosti vyhledává vraky

  v oblasti dopravy navrhuje úpravy dopravního značení,  zajišťuje kon-
trolu a údržbu dopravního značení na místních komunikacích (ve správě 
MČ Praha – Slivenec)

ÚMČ Praha 5 

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí 

  zpracovává zasílané evidence odpadů; kontroluje dodržování práv-
ních předpisů v oblasti odpadového hospodářství fyzickými a právnickými 
osobami oprávněnými k podnikání a zda nedochází k zneužívání měst-
ského systému pro nakládání s odpady, porušení předpisů sankcionuje

  stanovuje umístění nádob na tříděný odpad 
  vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení
  řeší přestupky na úseku vodního hospodářství (např. nepovolené 

vypouštění odpadních vod)  podle § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích; 

  ÚMČ Praha – Slivenec vs.  ÚMČ Praha 5
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  Orientační čísla 
Pozor - týká se  pouze stávajících rodinných domů ve Slivenci 

a v Holyni a domů, které byly zkolaudované do konce I. pololetí 
roku 2007.

Magistrát hlavního města Prahy v naší městské části přidělil ro-
dinným domům ve Slivenci i v Holyni orientační čísla. O tom vás 
informujeme pravidelně v každém vydání Mramoru. 

Pokud jsou  v obci čísla orientační  přidělena, je  vaší povinností si 
ceduli s číslem  umístit vedle čísla popisného (nebo třeba na plot).  

Kdo ještě nemáte ceduli s orientačním číslem, přijďte si ji vyzved-
nout na úřad do podatelny.

  Pohlednice
Pohlednice s krásnými leteckými snímky Slivence a Holyně si 

můžete zakoupit v podatelně úřadu MČ Praha - Slivenec také kaž-
dý den, a to za cenu  5,- Kč za 1 ks.

  Cyklomapy- zcela nové !
Nové vydání cyklomapy „Praha a okolí“, kterou pro vás nechal vytisk-

nout Magistrát hl. m. Prahy, máte možnost si vyzvednout na úřadě každý 
den. Mapy, kde jsou již zakresleny doporučené cyklotrasy kolem Slivence 
a Holyně,   jsou zcela zdarma.

  Brožury o úsporách energie
Brožurky o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, které 

zpracoval Ekowatt, jsou rovněž k dispozici na úřadě MČ zdarma, ale pou-
ze v omezeném počtu kusů.                                                             ruz          

  Úřad MČ nabízí:

inzerce
Záležitosti občansko–správních agend
ÚMČ Praha – Slivenec 

Úsek občansko–správní

  podatelna, ověřování 
  Czech point – vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchod-

ního a živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z bodového hodnocení 
osoby (řidiče) 

  vede evidenci obyvatel - přihlašuje občany k trvalému pobytu ve Sli-
venci a Holyni, odhlašuje, provádí správní řízení na úseku evidence obyvatel, 
týkající se zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby 
nebo z moci úřední, 

  vede seznam ulic na území MČ Praha – Slivenec včetně popisných a 
orientačních čísel (o přidělení popisného i orientační čísla občané žádají na 
MHMP)

  zajišťuje agendu spojenou s provozováním hřbitova Slivenec, vede evi-
denci hrobových míst, zajišťuje pronájem hrobových míst, kolumbária, na 
základě oznámení dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků a 
vede o tom evidenci 

  vydává rybářské lístky 
  poskytuje informace a pomoc při řešení a zařizování sociálních situací 

občanů MČ Praha - Slivenec 
  projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle správní-

ho řádu a poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním 
řízení (pověsti, zbrojní průkazy)

  zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací odsouzených v 
trestním řízení 

  zajišťuje inzerci, příspěvky a distribuci časopisu Slivenecký Mramor
  zajišťuje správu webových stránek MČ Praha - Slivenec

Úsek ekonomicko-fi nanční

  ověřování
  povolování výherních hracích automatů (VHA),  kontrola a do-

zor nad činností provozu VHA, místní poplatek za VHA
  zajišťuje agendu místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt
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Odbor občansko-správní 

  zajišťuje výkon matriční činnosti prostřednictvím matrik -  rodné, 
sňatkové, úmrtní a státo-občanské

  vydává občanské průkazy, cestovní doklady
Odbor sociální 

  přijímá a vyřizuje žádosti občanů o poskytnutí dávek, např. po-
rodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, pohřebné, příspěvek na 
dopravu, na bydlení, dávky pěstounské péče, příspěvek na péči, dávky 
v hmotné nouzi a další

  rozhoduje o žádostech občanů o příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla, individuální dopravu, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní 
úpravu motorového vozidla, úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu 
a garáže, opatření zvláštních pomůcek  

  vydává průkazy  TP, ZTP, ZTP/P, vydává zvláštní označení moto-
rových vozidel

  zajišťuje agendu sociálně právní ochrany dětí
Odbor živnostenský

  vede živnostenský rejstřík, vyřizuje žádosti fyzických i právnických 
osob o vydání koncesí,  přijímá ohlášení živnosti,  přihlášky k daňové re-
gistraci, důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení o vzniku 
volných míst nebo jejich obsazení. 

  vyřizuje stížnosti, provádí kontrolu podnikatelů a kontrolu nad do-
držováním nařízení číslo 16/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala Ing. Simona Strauchová 
a ÚMČ Praha  - Slivenec    

Vážení spoluobčané, pokud zjistíte závadu na sítích vodovodu, 
kanalizace, elektrické energie, plynu, veřejného osvětlení nebo světelné 
signalizace, obraťte se prosím přímo na následující telefonní čísla. 
Urychlíte tím dobu opravy a většina těchto linek ani není zpoplatněna.
Vodovod a kanalizace:     840 111 112   

Elektrická energie: 224 915 151 

   nebo e-mail:  poruchy@pre.cz   

   224 919 473 (pro případ nouze   
           či ohrožení života)

Plyn:    1239 (toto číslo vytáčejte bez předvoleb,  
       a to i když voláte z mobilního telefonu)

Veřejné osvětlení a světelná signalizace:  800 101 109 nebo na 

adrese http://www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html (na těchto 
webových stránkách je možné poruchu také nahlásit)

  Telefonní čísla pro nahlášení 
poruch a havárií
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Jazyk a jazyková komunikace
Naše škola se připojila k celonárodnímu projektu „Celé Česko čte dě-

tem“.
Cílem projektu je prostřednictvím knižních příběhů rozvíjet u žáků 

fantazii, obrazotvornost a tvořivost a podílet se na formování dětské 

osobnosti ve smyslu získávání potřeby číst i v dospělém věku.

Uvědomujeme si, že čas strávený nad knížkou posiluje a rozvíjí nejen ko-
munikační dovednosti, ale také prohlubuje myšlenkový a morální vývoj dítěte, 
a pokud čtení probíhá i v domácím prostředí, utužuje vztahy v rámci rodiny. 
Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a 
obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, po-
siluje jeho sebevědomí.

Odborníci a pedagogové v poslední době stále častěji upozorňují na nedo-
statečné komunikační dovednosti dětí vstupujících do základních škol (špat-
ná výslovnost, nedostatečná slovní zásoba), z nichž některé se projevují ještě 
i u starších žáků prvního stupně základní školy.

Pro zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“ je důležitá podpora rodi-
čů dětí, resp. jejich podílení se na společném čtení.

V soutěžním období daného kola si děti s rodiči každý den společně na-
hlas přečtou cca 20ti minutový úryvek z knížky, která obsahově odpovídá 
vyhlášenému tématu (Magie a čáry) a následně dítě odmění svého rodiče 
za společně strávený čas nad knihou “razítkem“ - vymalováním jednoho z 
pohádkových políček ve své čtenářské knížce. Na každý den je připraveno 
jedno políčko, maximum je však 30 dní. Zároveň děti namalují, a nebo napíší 
svůj zážitek, dojem z přečtené knihy a společně s orazítkovanou knihou (mi-
nimálně musí být vyplněných 20 políček - razítek) ho odevzdají po skončení 
soutěžního kola třídnímu učiteli.

Všichni čtenáři, kteří se zapojí do soutěže, budou na konci projektu pozváni 
na společné slavnostní setkání a vyhodnocení.

Vyzýváme všechny rodiče našich 7-11letých žáků, aby se se svými dětmi 
zapojili do soutěže prostřednictvím svých třídních učitelů, neboť čtenářem se 

nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

ZŠ a MŠ Praha - Slivenec od září 2008 nově zařadila do učebního plánu 
výuku anglického jazyka pro žáky prvního a druhého ročníku. 

Výzkumy potvrzují, že přirozená vnímavost dětí pro cizí jazyky, pokud 
není procvičována, se od dosažení 5. roku věku postupně snižuje a v devíti 
letech zcela mizí. Proto ZŠ ve Slivenci nabízí maximální využití a zhodnoce-
ní přirozeného talentu dětí k vybudování základů angličtiny v prvních dvou 
letech školní docházky. Od třetího ročníku se již běžně anglický jazyk na 
školách vyučuje.

Žáci prvního ročníku se s angličtinou setkávají v letošním školním roce 
jednou týdně. V budoucnu se uvažuje o navýšení další hodiny. Žáci druhého 
ročníku mají dvě hodiny angličtiny týdně. 

Nedávno bylo uzavřeno první pololetí, proto je možno hodnotit pokrok 
malých školáků.

Během půl roku se žáčci naučili několika základním dovednostem. Nebojí 
se experimentovat se zvuky a se slovy a utvrzovat si své poznatky. Reagují 
na pravidelné pokyny v anglickém jazyce, přemýšlejí nad anglickými sdě-
leními. Dedukují význam sdělení i z řeči těla, gest a mimiky. Děti neopakují 
jen jednotlivá slovíčka, ale jsou vedeny k přemýšlení, a tím i k vyjadřování se 
v kontextu. Výuka anglického jazyka nepředbíhá výuku jazyka mateřského. 
A přesto se před dětmi prostřednictvím angličtiny otevírají nové obzory. Již 
od počátku se učí prvním krůčkům k navazování konverzace. Nahlížejí do 
světa zvířat i do matematiky. Rozeznávají a pojmenovávají geometrické tva-
ry, umí anglicky porovnat, co je méně a co je více. Nejenže počítají do deseti, 
ale i sčítají a odčítají. Nedávno začali objevovat i písemnou formu anglických 
slov. Odezírají napsaná slova z karet a umí je správně vyslovit a z několika 
karet přečíst krátkou větu. Pár jednoduchých slov dokáží sami i napsat.  

Všechny zmíněné jazykové kompetence žáci získávají nenásilnou formou 
s ohledem na mnohočetnou inteligenci, a to při aktivitách, které jsou prová-
zány s běžnými činnostmi výtvarnými, hudebními i dramatickými.

Výuku vede Mgr. Milena Lásková, aprobovaná učitelka anglického ja-
zyka, která má dlouholeté zkušenosti s výukou anglického jazyka všech 
věkových skupin. Pracovala několik let v Austrálii, kde získala rovněž uči-
telskou licenci. 

Ekoškola
Prvním krokem k naplnění našeho cíle – získat titul Ekoškola – bylo navá-

zání spolupráce s hnutím Tereza, prostřednictvím něhož se naši žáci zapojí 
do ekologických aktivit, kde budou plnit rozmanité úkoly a vlastní výsledky 
pak porovnávat s výsledky jiných škol.

K zahájení činnosti bylo nutné uskutečnit druhý krok, a to sestavit v naší 
škole Ekotým. Pro tento projekt jsme vybrali žáky 6. a 7. ročníku, kteří se 
budou ekologickým úkolům věnovat především v rámci nových vyučovacích 
předmětů: Přírodopisný seminář, Zeměpisný seminář a Poznáváme svět. 
Práci Ekotýmu a spolupráci se sdružením Tereza vede v naší škole pí. uč. 
Renáta Sakmarová.

Zdravá škola
Získání titulu Zdravá škola musí předcházet vnitřní sladění všech aktivit 

školy s cíli a vizí celého projektu.
Proto se chceme v současné době věnovat především zdravému životní-

mu stylu a také pomoci dětem, které nemají odpovídající rodinné zázemí.
První akce podporující zdravý životní styl byla naplánovaná již v době let-

ních prázdnin – je jí výuka plavání. 
Od 2. 2. do 20. 4. byla zařazena do rozvrhu III. a IV. tříd výuka plavání 

každé pondělí. Naši žáci začali navštěvovat bazén v Aquacentru Barran-
dov. V Plavecké škole PULEC se dobří plavci zdokonalí a neplavci se pod 
vedením zkušených instruktorů jistě plavat naučí. Na závěr kurzu dosta-

  Jak jsme zahájili rok 2009 v naší škole?
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nou všichni „mokré vysvědčení“ a zúčastní se plaveckých závodů. Kromě 
plaveckých dovedností budou žáci poznávat důležitost a význam plavání 
na svůj fyzický a duševní rozvoj. 

Druhá akce, také naplánovaná dostatečně dlouho předem, je lyžařský 

výcvik. Celou akci pojímáme jednak sportovně, jednak komunikačně.
Naše škola uskuteční lyžařský zájezd v měsíci březnu do Postalmu 

v Rakousku. Zájezdu se zúčastní žáci druhého stupně, kteří mají jedineč-
nou příležitost ověřit si v praxi základy německého jazyka, naučit se nová 
slovíčka a samozřejmě strávit příjemný týden na horách, kde pod vedením 
zkušených instruktorů budou rozvíjet i své lyžařské dovednosti. 

Postalm je osvědčený lyžařský areál s výbornými sněhovými i lyžařský-
mi podmínkami. Sjezdovky jsou nedaleko penzionu. Celý areál se nachází 
v nadmořské výšce okolo 2000 m.

Třetí akce měla název „Panenky pro kojenecký ústav“. Titul Zdravá 
škola není totiž podpořen pouze zdravým životním stylem ve smyslu po-
hybových aktivit a správné životosprávy. Zasahuje i do naší osobnostní a 
sociální stránky. Naši žáci se učí poznávat život dětí v různých sociálních 
skupinách, v různých kulturách a porovnávat ho s jejich vlastními zkuše-
nostmi. V rámci vyučovacího předmětu Tvořivost došlo také na vyprávění 
pí. uč. Jany Majorové o životě dětí v kojeneckých ústavech. Vyprávění vzbu-
dilo v žácích potřebu pro tyto děti vykonat něco, co by jim udělalo radost. A 
tak od září 2008 zahájili práce na výrobě hraček (panenek).

„28. ledna jsme se konečně vypravili se svými dárky za dětmi do ko-
jeneckého ústavu v Praze – Krči. Doprovázel nás také žák 9. třídy Honza 
Zatloukal, který ušil polštářek ve tvaru auta.

Přivítala nás paní Zahradníčková, která nám v dětské herně vyprávěla 
o tom, proč někteří rodiče dávají své děti do ústavu. Smutný byl příběh 
malého devítiletého chlapečka, který vychovával dva sourozence místo 
svých rodičů.

Každý z nás vzal jednu hračku a šli jsme za dětmi, s kterými jsme si 
mohli hrát v jejich herně. Byly tam také postižené děti, které se na své no-
žičky nikdy nepostaví. Uvědomili jsme si, jaké máme štěstí, když máme 
svůj domov. Vrátili jsme se do školy s dobrým pocitem.“ 

Žáci V. třídy

Ve škole pracujeme i „po škole“ – akce školní družiny
Poznáváme historii: V pondělí 5. 1. jsme si byli s dětmi prohlédnout místní 

historickou památku - kostel Všech svatých s vystaveným betlémem. Děti 
si nejprve vyslechly krátké povídání o historii této stavby v podání pí. uč. 
Petry Siganové a následně se ptaly na vše, co je zaujalo. Jejich pozornosti 
neuniklo ani zrcadlo u varhan, kterého si běžný návštěvník mnohdy ani ne-
všimne.

Získáváme kulturní zážitky: Ani v lednu jsme nevynechali fi lmové předsta-
vení v kině Radotín, do kterého se chystáme i během měsíce února.

Sportujeme: V lednu jsme využili mrazivého počasí, které nám umožnilo 
chodit bruslit na místní rybník. Než led začal tát, stihli jsme uspořádat i malé 
bruslařské závody. 

Ve spolupráci s  ČČK Praha 1 a její 3. MS ve Slivenci byla dětem a jejich 
rodičům nabídnuta možnost zúčastnit se „křižáckého“ bowlingu a bazéno-
vého dovádění.

Staráme se o zvířátka: 10. 2. jsme se v rámci Dne dětských sponzorů 
vypravili na celodenní návštěvu pražské zoologické zahrady. Kromě připra-
veného programu pro dětské sponzory, kterými jsou i žáci naší školy, děti 
získaly nové poznatky o zvířatech, které využijí v další práci ve výuce.

Další plánované akce školy
Na nadcházející období jara jsme si se žáky naší školy připravili ne-

tradiční výrobu kraslic. Rádi bychom v našich velikonočních dílničkách 
využili různé techniky výroby malovaných vajec. V kapli v Holyni se poté 
uskuteční výstava výrobků našich žáků. Výstava nese název „Veliko-
noce očima žáků naší školy“. Součástí této výstavy bude i soutěž o 
nejkrásnější kraslici, kterou budou vybírat účastníci výstavy. Výstavu 
doprovodí program žáků naší školy.

Rádi bychom vás na tuto akci pozvali.
Ve spolupráci s MČ Praha – Slivenec připravujeme Velikonoční jar-

mark, kde budou ke zhlédnutí a zakoupení výrobky našich žáků tema-
ticky se vztahující k Velikonočním svátkům.

Spolupráce s mateřskými školami
Naše škola by se velmi ráda zapojila do bližší spolupráce s mateřský-

mi školami v okolí. Domníváme se, že spolupráce předškolního a základ-
ního vzdělávání pozitivně ovlivní přechod dětí z mateřských do základních 
škol. Jde nám jak o návaznost obsahovou – využívat všech poznatků, které 
již děti v rámci předškolního vzdělávání získávají, a na těchto zkušenostech 
stavět v dalším vzdělávání na 1. stupni, tak o návaznost didaktickou – využí-
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Místní poplatky:
 Poplatky za psy – vybírá Ing. Miro-

slava Staňková (formuláře na přihlášení 
a odhlášení psů naleznete na webových 
stránkách www.praha-slivenec.cz nebo  
na chodbě úřadu).
Poplatníkem je držitel psa  -  fyzická 
osoba, která má trvalý pobyt na území 
MČ Praha - Slivenec (tj. ve Slivenci 
nebo v Holyni), nebo právnická osoba, která má zde sídlo.  Povinnost platit 
poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na 
území MČ trvalý pobyt na základě povolení k pobytu. Poplatek se platí  ze 
psa staršího než 3 měsíce.
Roční sazba poplatku v  MČ Slivenec a Holyně  činí:
Fyzická osoba :

za prvého psa: 300,- Kč, za druhého a dalšího psa: 600,- Kč

Právnická osoba:

za prvého psa: 600,- Kč, za druhého a dalšího psa: 900,- Kč

Snížená sazba:       
Pro poživatele starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, 
který je jediným zdrojem příjmů, a důchodu sirotčího činí poplatek: 
za prvého psa: 200,- Kč, za druhého a dalšího psa: 300,- Kč

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost  do 15-ti dnů ode dne, kdy 
nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek. 
Osvobozeni od poplatku:

-  osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené (držitelé průka-
zu ZTP/P), lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
-  osoby provozující útulek na území hl. m. Prahy,
- uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honit-
bě používat lovecké psy, kteří vykonali zkoušky,
- držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii  
- držitelé psů převzatých z útulku provozovaných na území hl. m. Prahy po 

dobu dvou let  následujících od převzetí
- držitelům psů, kteří nechali psa očipovat a nahlásili tuto skutečnost na 
registrační  místo -  MHMP, odbor občansko správních agend, Jungman-
nova 29 Praha 1 -  bude  poskytnuta úleva  od poplatku do výše 350,- Kč 
za jednoho psa po dobu 2 let následujících po roce, ve kterém byly splněny 
obě podmínky.  Všechny tyto skutečnosti jsou držitelé psů povinni doložit 
správci poplatku.

  Poplatek za zábor veřejného prostranství – vybírá Ing. Miroslava 
Staňková (formulář na ohlášení záboru veřejného prostranství naleznete na 
webových stránkách www.praha-slivenec.cz nebo na chodbě úřadu).
Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způso-
bem, tj.:
-  pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro 
skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí 
(zejména  energetických,  telekomunikačních, tepelných a jiných vedení), 
provádění výkopových prací, -  za umístění reklamních zařízení, - za umístě-
ní zařízení pro poskytování služeb, - za umístění zařízení lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, - za umístění zařízení cirkusů, - za umístění zařízení 
sloužících k poskytování služeb, - pro potřeby fi lmových a televizních děl, 
- za umístění skládek, - pro kulturní, sportovní a reklamní akce, - za pro-
vádění výkopových prací, - za umístění dočasných staveb sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, - za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
pro motorová vozidla.
Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická 
osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba. Poplatek se platí městské části 
příslušné podle místa umístění veřejného prostranství. Povinností poplat-
níka je ohlásit správci poplatku (MČ Praha - Slivenec) užívání veřejného 
prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého 
užívání (do 6 dnů) je nutné tuto povinnost splnit 1 den předem.   
V případě, že je nutné vydání DIRu (dopravně-inženýrského rozhodnutí 
– zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích -výkopy, zasahování VP do komunikace, 

  Místní a správní poplatky na úřadě MČ Praha - Slivenec

vat ve výuce takové metodické postupy, které budou navazovat na přístupy 
uplatňované v mateřských školách – tedy v takových případech, kdy skuteč-
ně dochází k rozvíjení a zároveň respektování dětské osobnosti.

Prvním krokem v rámci této spolupráce bylo nejprve zmapování situace 
v mateřských školách v okolí Slivence – návštěva mateřských škol ze strany 
vedení naší školy a nabídka účasti dětí a učitelů mateřských škol na první 
akci, kterou v průběhu ledna žáci 1. stupně naší základní školy spolu se 
svými učiteli připravili pod názvem „Putování se Sluníčkem“.

Každá třída si připravila pro malé kamarády řadu úkolů, činností a vyprá-
vění, při kterých si děti z mateřských škol mohly vyzkoušet, jak vypadá práce 
ve škole. 

Děti z mateřské školy putovaly postupně od prvního až do pátého roč-
níku. V každém ročníku byla zvolena jiná aktivita a jiný vzdělávací obsah, 
takže „mateřinka“ měla program opravdu pestrý. První ročník se zaměřil na 
matematiku, druhý na povídání o přírodě, třetí na rozvíjení tvořivosti, čtvrtý na 
český jazyk a spolu se žáky páté třídy si malé děti mohly vyzkoušet cvičení 
ve školní tělocvičně. 

Děti se přes počáteční ostych zapojily s chutí do všech činností. Za od-
měnu si odnesly různé sladkosti, obrázky a na památku keramické sluníčko. 
Věříme, že v příštím roce naši školu navštíví v rámci této akce více mateř-
ských škol z okolí.

Druhým krokem začínající spolupráce byla prezentace vedení naší školy 
v jedné mateřské škole na Barrandově, kde jsme měli možnost porovnat 
naše vzdělávací záměry s cíli vzdělávání v dané mateřské škole a sejít se 
s rodiči budoucích prvňáčků při diskusi nad otázkami týkajícími se zahájení 

školní docházky a jejich očekávání. Diskuse byla oboustranně přínosná a 
rozvíjející.

Zápis do 1. ročníku
V pondělí 19. ledna 2009 se v odpoledních hodinách v naší základní škole 

konal zápis nových žáků do 1. ročníku. Děti se spolu se svými rodiči nebo 
prarodiči dostavily do předem připravené učebny na 1. stupni, kde se jejich za-
psání k docházce do základní školy věnovalo pět učitelů. Kromě úrovně školní 
zralosti jsme zjišťovali zájmy a konkrétní potřeby i očekávání jednotlivých dětí.

Přestože se někteří budoucí žáčci často zpočátku styděli, předvedli 
spoustu dovedností, které získali v mateřské škole. Recitovali, zpívali, malo-
vali, poznávali barvy a zvířátka, vyprávěli pohádky. Někteří už dokonce počí-
tali, četli číslice a některá písmenka. 

Zájem o vzdělávání v naší škole roste, což dokazuje vzrůstající počet za-
psaných žáků.

Budoucím prvňáčkům se budeme věnovat již od března tohoto roku, a 
to každé pondělní odpoledne. Děti se budou v naší škole postupně sezna-
movat se školním prostředím i se všemi učiteli prvního stupně. Každé od-
poledne bude zaměřené na rozvoj jiných dovedností, např. komunikativních 
dovedností, matematických představ, tvořivosti, přírodovědného poznávání, 
hudebního vnímání. Děti se zároveň budou postupně připravovat na řešení 
problémových úkolů, na spolupráci s budoucími spolužáky i na přijímání 
nových rolí.

Zpracovala: R. Lisnerová; podklady: I. Liscová, P. Svobodová, P. Siganová, 
R. Sakmarová, J. Majorová          

   Škola, úřad MČ Praha - Slivenec



   Úřad MČ Praha - Slivenec

Od 14. prosince 2008 vstoupily v platnost nové Smluvní přepravní pod-
mínky PID, které přinesly rozšíření přepravy jízdních kol v tramvajích. Pře-
prava jízdních kol je možná pouze ve vybraných úsecích ve směru z cen-

tra, a to v pracovní dny v období 20:00 – 6:00 a v nepracovní dny po 

celých 24 hodin. Mezi tyto povolené úseky patří úsek Smíchovské nádraží 
– Hlubočepy, Sídliště Barrandov, a to u linek 12, 14, 20 i 54.

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech urče-
ných pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, 
u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na kaž-
dé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě jízdní kola.

Přeprava je vyloučena při zvýšené poptávce a ve spojích ga-

rantovaně zajištěných nízkopodlažními vozidly (tzn. spoje vy-
značené v jízdních řádech značkou „invalidy“). V praxi to zname-
ná, že bude možné využít tramvaj jako „výtah“ do barrandovského 

kopce, což jistě usnadní možnost cyklovýletů hlavně pro rodiny s dětmi. 
Nový vlakový jízdní řád přinesl  zásadní posílení vlakových linek S (Esko) 
a zavedení několika nových. K největším změnám došlo na tratích do 
Kolína, Kladna, Rudné (linka S6 - posílení provozu v pracovní dny), Be-
rouna (linka S7 - posílení provozu, interval minimálně 30 minut do Řevnic 
celodenně) a do Benešova. Na všech tratích zahrnutých do PID je pro-
voz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních kol. Přepravu většího 
množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) zajišťované elektric-
kými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol.
Samotné podmínky přepravy kol na železnici se nemění - více na stránce 
www.cd.cz/kolo. 

Sezonní provoz cyklovlaku, cyklobusu a přívozů P3, P4, P5 bude zahájen 
na jaře 2009.                

(podle tiskové zprávy MHMP zpracovala Pla)         

  Cyklisté a Pražská integrovaná doprava

havárie), je nutné toto rozhodnutí DIR předložit při ohlášení záboru.
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejné-
ho prostranství. 
Sazba: podle účelu záboru 2 - 10 Kč/m2 a den.
Po podání ohlášení lze poplatek zaplatit hotově na Úřadu MČ Praha - Slive-
nec, nebo předanou složenkou nebo převodem na účet: PPF banka Praha 
1, č. ú. 500756998/6000, variabilní symbol:  1343

  Poplatek ze vstupného – vybírá  Ivana Košařová
Sazby poplatku: 
- 5 % -  taneční zábavy, diskotéky, plesy, vystoupení artistů
- 20 % - u kulturních akcí ve spojení s restauračním provozem, prodejní 
akce (burzy, veletrhy),  reklamní akce
-10 % - u sportovních akcí dospělých – pouze první liga, extraliga, mistr 
republiky apod.

  Ubytovací a rekreační poplatky – vybírá  Ivana Košařová (formulář 

naleznete na webových stránkách nebo na úřadě MČ Praha – Slivenec).
Rekreační poplatek činí 15,-- Kč za osobu a za každý započatý den, není-li 
tento dnem příchodu.
Ubytovací poplatek činí 4,-- Kč za každé využité lůžko a den.

  Poplatek za výherní hrací přístroje – vybírá  Ivana Košařová
Místní poplatek VHP: 5000,--  Kč za jeden kus a jedno čtvrtletí

  Poplatky za hrobová místa – vybírá Bohdana Růžičková
- za malý hrob urnový: 450,- Kč/10 let
- za hrob na rakev: 1650,- Kč/10 let
- za dvojhrob: 3300,- Kč/10 let

  Poplatky za kolumbárium – vybírá Bohdana Růžičková
- schránka na 2 urny: 2500,- Kč/10 let
- schránka na 4 urny: 4100,- Kč/10 let
- schránka na 6 uren: 5800,- Kč/10 let
- zemní kolumbární schránka na 6 uren: 2500,- Kč/10 let

Správní  poplatky:
  Poplatky za ověřování – vybírá Ing. Šárka Musilová, Bohdana Růžičko-

vá, Ivana Košařová
- ověření podpisu: 30,- Kč, - ověření kopie:  30,- Kč

  Poplatky za rybářský lístek – vybírá Bohdana Růžičková
- poplatek na 1 rok: 100,-Kč dospělý, 50,- Kč dítě, - poplatek na 3 roky: 
200,- Kč dospělý, 100,- Kč dítě, - poplatek na 10 let: 500,- Kč dospělý

  Poplatky za výpisy z CzechPointu - vybírá Bohdana Růžičková, Ing. 
Šárka Musilová
- výpis z katastru nemovitostí: 100,- Kč za první str. a 50,- Kč za každou 
další i započatou
- výpis z obchodního rejstříku: 100,- Kč za první str. a 50,- Kč za každou 

další i započatou
- výpis z živnostenského rejstříku: 100,- Kč za první str. a 50,- Kč za každou 
další i započatou
- výpis z rejstříku trestů: 50,- Kč za podání žádosti o vydání výpisu
- výpis z registru řidičů: 100,- Kč za první str. a 50,- Kč za každou další i 
započatou

  Správní poplatek za výherní hrací přístroje – vybírá  Ivana Košařová
- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce: 10 000,-- Kč 
- nejdéle za 6 měsíců v kalendářním roce: 16 000,-- Kč
- nejdéle na 1 kalendářní rok: 30 000,-- Kč

  Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu – vybírá Bohdana Růžičková 
- zaplatíte 50,- Kč za přihlášení 1 dospělé osoby, děti do 15 let zdarma

 inzerce
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 Odkud pochází název oblasti Habeš?

Přes poměrně značné úsilí se mi nepodařilo původ názvu vypátrat, ale 
je poměrně starý. Podle názoru pamětníků tam bydleli chudší obyvatelé 
v chatičkách, které trochu připomínaly africká obydlí. Možná ale je původ 
zcela jiný. Pokud víte, odkud tento název pochází, prosíme sdělte nám to; 
informace bude zveřejněna v příštím Mramoru. 

 V úterý jsem byla na úřadě a úřednice tam nebyla. Jak to tedy s tě-

mi úředními dny je? 

Ofi ciální úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 18:00 hodin. 
V tyto dny zde úřednice vždy jsou, až na nutné výjimky (nemoc, dovolená, 
případně jednání na Praze 5 či na Magistrátě, která se bohužel často ko-
nají právě v úřední dny). V ostatní dny  se vám  budou ochotně věnovat, 
pokud  budou přítomny, což ale není jisté. V tyto dny totiž chodí „do teré-
nu“, tedy na různé pochůzky po Slivenci a Holyni, koná se většina jednání 
na jiných úřadech, a také občas musí úřednice navštívit různá školení, aby 
byly schopny zvládat kvanta různých předpisů, které se na nás hrnou ze 
všech ministerstev, z Magistrátu, od hygieniků, od požárníků atd. Někdy 
se akcí nakupí na jeden den opravdu hodně – např. v úterý 10. 2. se kona-
lo na Útvaru rozvoje města jednání o  další verzi návrhu nového územního 
plánu se zapracovanými připomínkami naší městské části (na to jsem šla 
já). Ve stejnou dobu se konalo v Radotíně jednání o postupu výstavby 
Pražského okruhu, kam šla místostarostka Ing. Strauchová. Zároveň pro-
bíhala kolaudace ulice Ke Smíchovu, které se zúčastnila Ing. Musilová. A 
aby toho nebylo málo, na Praze 5 v téže době  probíhalo ústní jednání k 
územnímu řízení k nové školce a tělocvičně, kam byla vyslána Ing. Staň-
ková. Kdo v tu dobu přišel na úřad, našel tam pouze pí Růžičkovou, pro-
tože ekonomka pí Košařová šla na Magistrát, do banky a na Finanční úřad 
Prahy 5.   Mimo ofi ciální úřední dny je proto lepší se telefonicky ujistit, že 
na úřadě pracovnice, za kterou jdete, opravdu bude přítomna. 

 V minulém Mramoru jste psali o jednání zastupitelstva HMP, kde 

se jednalo o naší kanalizaci. Nemohu ale tento zápis na webových 

stránkách magistrátu nikde najít. Můžete mi poradit? 

Najděte si webové stránky Hlavního města Prahy, tedy www.praha-mesto.
cz. Nahoře na liště klikněte na „Volené orgány“, pak na „Program, zápisy 
a záznamy zastupitelstva“, dále na datum, tedy 27. 11. 2008 (21. zasedá-
ní). Z řady možností je nutno vybrat „Steno“, tedy stenozáznam celého 

zasedání. Vystoupení Ing. Pocheho, předsedy Výboru infrastruktury, který 
nám navrhl dodatečných 20 mil., je na str. 9. Vystoupení našeho občana p. 
Říhy pak na str. 24. Záznam z jednání Výboru infrastruktury, které tomuto 
návrhu předcházelo, lze nalézt takto: „Volené orgány“, vybrat zcela nahoře 
„Zastupitelstvo“, pak „Výbory zastupitelstva“, zvolit „Výbor infrastruktu-
ry“, kliknout na „Zápisy z jednání“, vybrat zápis z 13. zasedání dne 24. 
11. 2008. Oba zápisy najdete i na našich webových stránkách (z jednání 
zastupitelstva jde jen o krátký výtah týkající se Slivence, celé jednání o 
rozpočtu Prahy bylo velmi dlouhé) v rubrice Napsali o nás.

 Slyšela jsem, že Slivenec dostal od Magistrátu 30 mil. Kč, za které 

se bude opravovat centrum. Nebylo by lepší za tyto peníze vybudovat 

kus kanalizace?

To by dozajista bylo lepší, kdybychom ale 30 mil. Kč dostali. My jsme 
ovšem dostali pouze 1 mil. Kč a za to by se vybudoval opravdu jen malý 
kousek kanalizace (navíc jsme peníze dostali formou účelově vázané do-
tace). Částka 30 mil. Kč, o které se v médiích v poslední době psalo, je 
částka, kterou by stála kompletní rekonstrukce celého centra Slivence, tedy 
park, parkoviště za pizzerií, slepý záliv před kempem, plocha před školou, 
před Dvorem křižovníků a pod úřadem. O tuto částku žádáme z Operační-
ho programu Praha – Konkurenceschopnost, tedy z evropského dotačního 
titulu, kde sice bohužel nelze žádat na kanalizaci (kdyby to šlo, tak bychom 
samozřejmě žádali), ale je z něj možné žádat na  regeneraci centra. Pokud 
peníze dostaneme, centrum opravíme celé. Pokud ne, dáme za  zmíněný 
1 mil. Kč od Magistrátu zhotovit prováděcí projektovou dokumentaci (aby 
centrum za pár let nevypadalo, jako když pejsek s kočičkou vyráběli dort) 
a upravíme aspoň nejošklivější partie (hlavně kolem zastávky před pizzerií 
a před kostelem).

 Nechápu, proč mám platit za odvoz obsahu žumpy 80 či 90 korun 

za kubík, když lidé, kteří mají kanalizaci, platí jen 25 korun za kubík! 

Prý je zvýšení na vyšší částku sociálně neúnosné – ale proč niko-

ho nezajímá, že my platíme více než 3x tolik a máme přitom daleko 

menší pohodlí než lidé, kteří mají kanalizaci? Připadá mi to jako dis-

kriminace...

Nevím, také tuto logiku nechápu. Vzhledem k tomu, že ceny stočného 
stanovuje Rada Hlavního města Prahy, bylo by asi nejlepší, kdybyste se se 
svým dotazem (či stížností) obrátil na ni. Priority Prahy jsou bohužel jinde 
než v budování kanalizace v malých městských částech....

 Jana Plamínková            

  Otázky a odpovědi

Po několikaměsíčním úsilí máme celý knižní fond zrevidovaný. Svazky 
unavené a opotřebované věkem byly vyřazeny a na místo po nich čekají 
nové knihy vydané v posledních dvou letech a výběr z nově vycházejících 
knih podle fi nančních možností obce. V letošních jarních měsících máme 
záměr prostory knihovny ještě vymalovat a upravit tak, aby se v něm všem 
čtenářům a návštěvníkům  líbilo a vraceli se k nám.

Rádi bychom touto cestou informovali rodiče školních dětí v naší obci  
(zejména 1. – 3. tříd), že slivenecká knihovna spolupracuje s místní zá-
kladní  školou. Zapojili jsme se do soutěže „Čteme dětem s pexesem“. 
Cílem této soutěže je podpořit rozvoj  fantazie, obrazotvornosti a tvořivosti 
dětí prostřednictvím knižních příběhů. Na pravidelném hlasitém předčítání 
dětem by měli spolupracovat všichni členové rodiny alespoň dvacet minut 
denně. Posloucháním mluveného slova, prohlížením obrázků v knížkách a 
posléze vlastní četbou se dítě  učí jazyku a myšlení, obohacuje si slovní zá-
sobu, rozvíjí  paměť a vyjadřovací schopnost a vytváří si pozitivní vztah ke 
knize. A bude-li to vztah na celý život, uděláte pro své děti velmi mnoho.

O tom, že děti projevují o knihy zájem, jsme se mohli přesvědčit na se-
znamovací besedě 5. 2. 2009 přímo ve slivenecké knihovně.  Pani ředitel-

ka školy přivedla prvňáčky, aby poznali, kde je knihovna umístěna, jak se 
knihy půjčují, jaké knihy můžeme nabídnout, jak se s knihami zachází. A 
navíc jsme měli pro dětičky připravené i překvapení. Paní Vraná, naše spo-
luobčanka a bývalá učitelka z mateřské školy, jim vyprávěla pohádku. Tu 
všechny děti vyslechly s otevřenou pusou a bylo vidět na všech tvářičkách 
napětí a úlevu, že v pohádce všechno dobře dopadlo. Děti byly po celou 
besedu hodné, pozorné, za vše poděkovaly. 

Obracíme se na rodiče s prosbou, aby si udělali čas a podchytili tento 
zájem svých dětí. Čtěte s nimi každý den. Knihovna vám k tomu nabízí vý-
běr pohádek, pověstí, dobrodružnou i naučnou literaturu, knihy pro dívky i 
zájemce o přírodu, zvířata, vesmír, dějiny, vojenství.

Současně se na vás obracíme s další prosbou - zkuste projít své domá-
cí knihovny a pokud objevíte knihy pro malé čtenáře, jimž už vaše ratolesti 
odrostly a mohli byste je postrádat, uvítali bychom, kdybyste byli ochotni  
je věnovat naší knihovně. Měli bychom zájem pouze o dětskou literaturu 
v českém jazyce, případně o knihy pro mládež psané jednoduchou ang-
ličtinou nebo němčinou, v nepoškozeném stavu a čisté. Udělali byste tím 
radost i dalším dětským čtenářům.                                  Irena Krejčová            

  Novinky ze slivenecké knihovny
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Jak vzpomínáte na Slivenec vašeho dětství?

 Jakkoliv byl  Slivenec selská obec, žila v ní většina pracujících. Sed-
láků bylo mnohem méně -  určité množství tvořili také živnostníci. Ze 
živnostnické rodiny jsem pocházel i já, rodiče měli řeznictví, uzenářství 
a obchod s dobytkem. Otec také hospodařil. Já jako kluk záviděl spolu-
žákům z dělnických rodin, protože ve škole dostávali v poledne zdarma 
polévku - a my nic. A dále také to, že běželi ze školy rovnou na hřiště ho-
nit se za merunou, a my jsme museli domů a  pomáhat v hospodářství. 
V mládí jsem po škole musel nejprve na pole, naložit třeba celý valník - a 
teprve potom  jsem běžel do Lucerny do tanečních. Kluci z rodin sedlá-
ků ve statcích museli také hodně pomáhat. Sedláci tu nebyli bohatí, byli 
to dříči.  Tak se stalo, že společnost v obci byla dosti rozrůzněná, už od 
dětství  nás trochu rozdělovaly zájmy, a hlavně povinnosti, které jsme 
měli. Děti sedláků například chodily většinou do Sokola, fotbal byl spíše 
dělnický. Největší soudržnost byla právě mezi sedláky, někteří pocházeli 
z  starých rodů, stýkali se, pomáhali si, měli podobné starosti i radosti, 
vzájemně se radili – také se trumfovali a chodili spolu na dostihy, ale 
víceméně se nikdo další mezi ně příliš nedostal. Ostatní ponejvíc sjed-
nocovalo spolkaření.  
Pamatujete na nějaké slavnosti, kterých se účastnila celá obec?

Slavné byly dožínky u Chuchelského háje v roce 1948, kde se sjely vy-
zdobené povozy, všichni v krojích, selská jízda. Potom se na fotbalovém 
hřišti tancovala beseda, hrála kapela, byla to krásná veselice. Ale tehdy 
to bylo naposled. A plesy! V hostinci U Žilinů se konalo několik plesů za 
sezonu. Ples organizovali Sokolové, fotbalisti,  holynští baráčníci. Hrála 
hudba a chodilo se v dlouhých společenských šatech. Hodně oblíbené 
byly každoroční maškarní plesy. Vzpomínám nejvíc na adjunkta Vendu 
Křídla, to byl nějaký tanečník! My se to od něho učili.
Jak si pamatujete na školu?

V mém mládí stála jen historická budova, kde se vyučovalo ve čtyřech 
třídách, myslím tak po 25 žácích. Ve třídách byla kamna na uhlí.  Vzpo-
mínám si ještě na mladou paní učitelku Kalhousovou, učila ve Slivenci 
celý život, ještě na penzi doučovala doma. Stejně tak pan učitel Vácha, 
učil tu již od třicátých let, přišel jako mladík z jižních Čech a už tu zůstal. 
V šedesátých letech pak pro něho bylo místo učitele ve zvláštní škole. 
Všichni obdivovali jeho krásnou ženu, původem Italku, která také praco-
vala ve slivenecké škole - jako družinářka. Mnozí ho také pamatují, když 
skákal na barrandovských terasách do bazénu a plaval svůj oblíbený 
styl „ouško“. Pan učitel Vácha byl přísný, hodně naučil, ale byl velmi 
společenský  a prožil dlouhý život. Zemřel, myslím, teprve před třemi 
lety a měl doposledka zájem o své kantorské působiště. Učilo se také 
náboženství, pro ty, kdo měli zájem. Pamatuji na pana faráře Dragouna, 
byla to velká osobnost. Vliv církve ve Slivenci byl tehdy silný, přesto si 
nás pan farář „uplácel šesťáky“, abychom byli hodní a odpovídali. Často 
jsme s odpovědí čekali, až vyndá víc!
Jak jste se bavili jako mladí, kromě toho, že jste chodili na plesy 

k Žilinům?

Cvičili jsme v sokolovně. Tehdy stála jen její nižší část. Co začala vál-
ka, Němci činnost Sokola zakázali a velkolepé plány na dostavbu budo-
vy i přilehlého cvičiště se odsunuly.  Mládež převzala povinná německá 
organizace zvaná Kuratorium. Ve Slivenci v tom ale nebyla žádná ideo-
logie. Nevím, jak to dělali naši vedoucí, ale my se nikomu v Říši zpoví-
dat nemuseli. Cvičili jsme v sokolovně, hráli volejbal, trénovali atletiku, 
zpívali dokonce národní písničky… Třídní rozdíly se zcela rozplývaly při 
soutěžích!
Po válce, až do roku 1948 fungoval ve Slivenci Junák. Vedl jej pan Sý-
kora, co měl v obci krámek vedle špejcharu. Měli jsme pod hřbitovem 
klubovnu po Němcích a užila se spousta legrace. Rád na to dosud vzpo-
mínám.

Jaký tedy byl Slivenec vašeho 

dětství - a jaký je dnes? V čem 

vidíte největší rozdíl?

Největší v tom, že oproti dneš-
ní, v podstatě už pražské vilové 
čtvrti s tradicí vesnice  musela 
být obec ekonomicky i spole-
čensky soběstačná, protože do 
Prahy jezdil jen dvakrát denně 
autobus, přes Hlubočepy. Pro-
vozoval jej autodpravce pan 
Morstein.
V obci bylo hned několik koloni-

álů: Linhartovi, Kroupovi, Červenkovi, tam všude se prodávaly potraviny.  
Ve dvou pekárnách, u Soukupů a později také u Nováků, pekli všechno 
pečivo i výborný chléb. Ke špejcharu k panu Sýkorovi jsme chodili rov-
nou ze školy. Prodával cukrátka, hračky, dokonce bílou čokoládu a různé 
pamlsky. Pro mléko, vejce a mléčné výrobky se chodilo do statků.  Pod 
rybníkem zase sídlil řezník Volf, tam jsme chodili paní učitelce o přestáv-
kách pro sekanou a housky. Nebyl to ale jediný řezník, dobře prosperova-
lo i  řeznictví  mých rodičů. Z Chuchle přivážel pravidelně vůz s čerstvou 
zeleninou pan Vejvoda. I další - byl tu obuvník pan Holý, drogista Staněk, 
uhlíř Vlk, kolář Pecka, dva kováři, Krotil a Mlsna, tři hospody – U Křížů, 
U Žilinů, U Procházků, a třeba i mandl. Byla tu také továrna na hřebeny, 
celý Slivenec se česal Hojerovic krásnými hřebeny! Ti všichni tu nejen 
pracovali, ale i žili a bavili se.
Zkrátka, za mého dětství to byla obec, kde kvetlo podnikání i společen-
ský život!     Zapsala Lenka Kudláková      

Vzpomíná pan Václav Sysel (nar. 1931)

  Zájezdy (nejen) pro seniory
Vzhledem k velkému zájmu o seniorské zájezdy jsme se pokusili 

také v letošním roce o jejich nabídku. Pro velký zájem radotínských 
seniorů není v současné době možné pokračovat ve spolupráci s 
Kulturním střediskem Koruna v Radotíně, nadále však chceme spolu-
pracovat s cestovní kanceláří Arces z Radotína, která nám i pro tento 
rok připravila nabídku zájezdů. Spolu s námi budou jezdit zájemci 
z Lochkova.

Pro seniory trvale hlášené v naší městské části platí stejné podmín-
ky jako v loňském roce. Za každý zájezd bude hradit účastník 200,-
Kč, zbytek bude dotován z rozpočtu MČ Praha - Slivenec.

Skutečná cena jednotlivých zájezdů je pohyblivá, závisí na progra-
mu, množství ujetých kilometrů, ale především na tom, jaký autobus 
budeme schopni obsadit. Pochopitelně při naplnění kapacity největ-
šího autobusu je cena zájezdu výhodnější.

Proto jsme se rozhodli nabídnout zájezdy také širší veřejnosti, 
avšak za úřadem MČ  nedotované plné ceny zájezdů.

První zájezd se uskuteční ve čtvrtek 9. 4. 2009
Program: Kačina (zámek), Kutná Hora (procházka po městě, čas na 

oběd), Kouřim (skanzen - velikonoční expozice). Odjezd cca v 7:30, 
návrat cca v 17:15 (bude upřesněno) 

Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ u paní Růžičkové, telefon č. 
251 818 044. Prosíme, hlaste se co nejdříve!!!

V případě stávajícího zájmu jsou zájezdy naplánovány takto:
16. května Nelahozeves, Roudnice, Říp, Mělník
  4. června    Křivoklát, Rakovník, Lány, Lhota, Lidice
25. června  Šumava a Pošumaví
10. září  Albrechtice, Temelín, Hluboká, Písek
  1. října   Příbramsko
24. října  Jelenia Góra, Harrachov          kud          

Slivenec mého dětsví
   Rozhovory s pamětníky, senioři



   Společnost

Jak jsme před časem informovali, pro závěr letoš-
ního roku chystá MČ Praha - Slivenec ve spolupráci 
s nakladatelstvím MILPO MEDIA s.r.o. vázanou pub-
likaci s názvem Kniha o Slivenci a Holyni. 

Kniha věnovaná především historii, ale i součas-
nosti Slivence a Holyně, s doprovodnými ilustracemi 
a fotografi emi, vyjde v nákladu 1000 ks a bude volně 
k prodeji za dostupnou cenu na úřadě městské části 
ve Slivenci.  Na jednotlivých kapitolách budoucí kni-
hy pracuje autorský kolektiv. Autoři čerpají z dostup-
né literatury, ze vzpomínek pamětníků a posbíraných 
archiválií.  V současné době se práce na textové části 
připravované publikace chýlí ke konci a stále probíhá 
shromažďování dobových materiálů.

Děkujeme všem za dosud zaslané materiály a zno-
vu prosíme pamětníky a obyvatele Slivence a Holy-
ně, aby zapůjčili staré fotografi e, dokumenty, mapy. 
Každý, kdo se rozhodne pro zveřejnění dokumentů 
ze svých rodinných archivů, napomůže k barvitěj-
šímu zaznamenání historie místa, kde žijeme. Vše 
v pořádku vrátíme.                                            kud                 

  Rozpracovaná „Kniha o Slivenci a Holyni“

Od 14. – 20. ledna proběhla, jak se stalo již tradicí, sbírka pro po-
třebné, kterou zorganizoval úřad MČ pro Diakonii Broumov. V za-
sedací místnosti se tentokrát shromáždilo opravdu nečekaně velké 
množství této laskavé pomoci.

Děkujeme všem, kteří přinesli oděvy, přikrývky, hygienické potřeby, 
hračky a další dary, aby pomohli lidem, kteří se dostali do svízelné 
situace.                                                                                                   kud                 

  Charitativní sbírka

Na motivy pohádky Zdeňka K. Slabého z knížky „Nedokončené pohádky“ 
jsme úspěšně zrealizovali pohádku O Meluzíně z Meluzánie a za podpory mno-
hých z vás odehráli premiéru na Mikulášské v Holyni v hostinci U Knotků.

Moc nás potěšil váš zájem a vaše chvála nás postrčila k dalšímu zdolávání 
divadelních výšin. Zahráli jsme si v lednu ještě pro děti z družiny ZŠ a ma-
teřské školy Slivenec a doufáme, že se nám podaří zúčastnit nějaké menší 
divadelní přehlídky.

Mezitím dál pokračujeme v práci a zábavě, dál se scházíme, hrajeme a zkou-
šíme posunout naše herecké možnosti zas o krůček dál. Momentálně sbíráme 
materiál a předměty našich rodičů a prarodičů, zkoumáme staré poctivé věci, 
vymýšlíme jejich příběhy a rádi bychom vytvořili tentokrát autorské představení 
„Něco od babičky…“. Někteří členové by rádi nazkoušeli i takové malé, boční, 
hororové strašení. Práce máme tedy hodně a těší nás to.

Takže na shledanou v obecním divadýlku „Knofl ík“!  
Veronika, Ondra a děti     

  Obecní divadýlko „Knoflík“:  O Meluzíně z Meluzánie, a tak dále

V letošním roce vyjde vázaná Kniha o Slivenci a Holyni, proto nepropásněte 
možnost podílet se na jejím vzniku. Vždyť je to první publikace (a patrně na dlouhá 
léta jediná) tohoto druhu o zdejší obci, a proto právě nyní máte možnost představit 

svou fi rmu či společnost současníkům i pro generace budoucí!
Knihu budou číst Vaše děti i vnoučata, pro další pokolení zůstane uložena v knihov-
nách a archivech po celé republice, a Vy teď můžete zachovat upomínku nezměr-
ného úsilí a Vašeho snažení, jež věnujete chodu Vaší živnosti, hospůdky, obchodu 

nebo fi rmy. Všechny dotazy ohledně formy prezentace (lze připravit inzerát
 i reklamní článek), velikosti inzerátů a ceníku Vám zodpoví pan Ivo Bronec, 

nakladatelství MILPO MEDIA, s.r.o., 
mob. 777 111 976, tel. 272 657 213, e-mail: bronec@milpo.cz,

nebo místostarostka pro kulturu Mgr. Lenka Kudláková (mob. 736 621 893).

  Firmám a podnikatelům  

„Poznáte je? Do připravované knihy o Slivenci a 

Holyni přijdou mimo jiné i tyto fotografi e slive-

neckých hasičů a školáků. Poznáte lidi, kteří jsou 

na nich vyobrazeni? Pokud ano, prosíme, sdělte 

nám to. Děkujeme.“
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Divadýlko hraje pro děti z družiny



   Společnost, pozvánky na akce

  Ozvěny Ekofilmu ve Slivenci
V pátek 23. 1. a v sobotu 24. 1. proběhl v zasedací místnosti 

ÚMČ již třetí ročník sliveneckých Ozvěn Ekofi lmu. V pátek se ko-
nalo promítání pro školy, kterého se zúčastnili žáci páté až deváté 
třídy naší základní školy. Aby se do nevelké místnosti vešli, přišli 
ve dvou skupinách – nejprve pátá až sedmá třída a poté osmá a 
devátá. 

V sobotu se konalo promítání pro veřejnost. Film Zajatci bílého 
boha, který na loňském festivalu Ekofi lm získal Velkou cenu, kupo-
divu příliš pozornosti nevzbudil, ač jde o obsahově silný dokument 
o zneužívání rozvojové pomoci Thajsku a Laosu (a mimo jiné o fi lm, 
kterému se výrazně podařilo tuto skutečnost změnit). Kratičký kres-
lený dokument Plastic people je hořce ironická črta o diktátu věč-
ného mládí, kterému jsou lidé ochotni vše podřídit. Pro Pražáky byl 
nepochybně zajímavý snímek Letenská pláň v likvidaci z cyklu Ne-

dej se, který ukazuje proměny tohoto velkého parku v centru města. 
Film Hormonální akvárium poukázal na výzkumy českých vědců, 
podle nichž se díky přítomnosti ženské hormonální antikoncepce 
ve vodách našich řek mohou ze samců ryb stávat samice. Největší 
zájem veřejnosti vzbudily poslední dva promítané snímky, na které 
se přišlo podívat značné množství lidí i se svými dětmi: fi lm Sto-
ry – poslední dny v ráji ukazuje nádherné korálové útesy v Rudém 
moři, kterým hrozí do deseti let (!!!) likvidace díky masové a bezo-
hledně provozované turistice. Skutečnou lahůdkou pak byl fi lm Zá-
zrak pohybu, který ukazoval, jak se věda může při zkoumání pohybu 
inspirovat u zvířat – některé zpomalené záběry letu ptáků, chůze 
stonožek, pohybu delfínů a podobně jsou skutečně ohromující. 

Celkem se Ekofi lmu zúčastnilo přes devadesát lidí, letošní ročník 
tedy můžeme hodnotit jako velmi úspěšný.   Jana Plamínková            

                                                            

Ve středu 21. ledna 2009 se konala beseda na téma Úspory energie v do-
mácnosti. Přednášející Ing. Karel Murtinger hovořil o tom, co lze v domácnosti 
udělat, aby se snížily nepříjemně velké výdaje za plyn či elektřinu – a to od velmi 
jednoduchých opatření typu utěsnění objektu až po poměrně složitá a sofi sti-
kovaná řešení. Zdá se ale, že úspory energie nejsou ve Slivenci ani v Holyni 
téma, které by u nás někoho trápilo – na besedu přišlo pouhých pět lidí.           
                                              Pla                 

  Úspory energie v domácnosti

Když je ven-
ku mlha, zi-

ma, tma či prší, ptáme se my nebohé matky (či otcové, babičky, dědové, 
apod.), kam s našimi malými zlatíčky vyrazit... Což o to, děti by klidně mrzly 
na hřišti a máčely se v loužích, ale co my?! Jak by bylo příjemné někde chvíli 
posedět a popovídat si... 

Proto místní úřad zahájil fungování klubu maminek; zatím jedno dopo-
ledne v týdnu (čtvrtek 9:30 - 11:00) a v provizorních prostorách zasedací 
místnosti úřadu. Dospělí si mohou uvařit čaj či kávu a děti tu najdou nové 
kamarády a hračky, se kterými si mohou na koberci pohrát.

Nezůstalo však jen u toho, zrodil se plán na získání prostoru, kde by moh-
lo fungovat mateřské centrum se vším všudy: hernou, zájmovými kroužky 
pro děti, kurzy – třeba jazykovými – pro maminky - s hlídáním dětí, apod.  Je 
to bezpochyby skvělý nápad a poskytnutí místa a fi nanční a morální podpo-
ra ze strany vedení obce by byly nenahraditelné; zbytek je ale na nás, rodi-
nách s malými dětmi, které žijí ve Slivenci a Holyni a které by chtěly k fungo-
vání takového centra více či méně aktivně přispívat. Proto jsme vypracovali 
stručný dotazník (který je přiložen k časopisu Mramor, nebo je k dispozici na 
ÚMČ Praha - Slivenec) a budeme vám nesmírně vděčni za jeho vyplnění a 

dodání dalších podnětů, zkušeností a názorů. Mateřské centrum totiž bude 
takové, jaké si ho uděláme.

Milé maminky, tatínkové a další pečovatelé o děti ještě školou nepovinné, 
zveme vás zatím každý čtvrtek dopoledne do budovy úřadu a možná i díky 
vaší pomoci snad v nedaleké budoucnosti do mateřského centra, kde si bu-
deme moci vyměňovat zkušenosti, pozorovat naše hrající si andílky i ďáblíky 
a kde se my dospělí i děti naučíme mnoho nového!          Dora Poláková                 

  Dětem vstup povolen...

Pozvánka na besedu
Starostka MČ Praha – Slivenec RNDr. Jana Plamínková a ředitelka 
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec PhDr. Romana Lisnerová zvou všechny 

zájemce na  besedu na téma

„Kapacita naší školky nestačí – a co s tím?“
Kdy? Ve středu 11. března od 18 hodin

Kde? V zasedací místnosti ÚMČ

Cílem besedy je společně hledat cestu k překlenutí stávajícího 
značného nedostatku míst v naší (a nejen naší) mateřské školce.
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KDY: 4. dubna 2009 v 16:00
KDE: v kostele všech svatých

Soubor SOLIDEO
vznikl v roce 1998, specializuje se na interpretaci gotické, 

renesanční  a  barokní  hudby. Využívá pro to nevšední dobové 
hudební nástroje – během našeho koncertu 

jich předvede více než dvacet. 
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Únor

22. 2. 15:50 Bohoslužba v Kostele Všech Svatých (farnost   
 Slivenec)
28. 2. 14:30 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost
             (kult. komise MČ, OS Na Kraji, ZUŠ,ZŠ) 
Březen

   1. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  2. 3. 16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise)
  2. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost (MČ,   
 OS Na kraji) 
  9. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost 
11. 3.  Beseda se starostkou a ředitelkou ZŠ a MŠ o školce
13. 3.   18:00 Koncert dětského souboru „Petrklíč“ v kostele 

  Všech Svatých (OS Na Kraji, farnost Slivenec) 
15. 3.   15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (farnost Slivenec)
16. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost
23. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost 
30. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost

Duben

  5.  4. - 26. 4. Velikonoční výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

  4. 4.  16:00 Velikonoční koncert souboru „Solideo“   

 v kostele Všech svatých (MČ, farnost Slivenec)
  5. 4.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  5. 4.  13:00 Vernisáž velikonoční výstavy ZŠ Slivenec   

 v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni (ZŠ Slivenec)
  5. 4.  14:00 - 18:00 Velikonoční jarmark na návsi 
      - trhovci, kejklíři, občerstvení, tvořivé dílničky (MČ, OS Na Kraji)
  6. 4.  16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
  9. 4.  Zájezd (nejen) pro seniory (zámek Kačina, Kutná Hora,   
 skanzen Kouřim)
19. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost   
 Slivenec)
22. 4. 18.00 Veřejné zasedání zastupitelstva
25. 4. 15:00 Vítání občánků (MČ Praha - Slivenec)
30. 4.  Dětské čarodějnice ve Višňovce (OS Na Kraji)
30. 4.  16:30 Fotbalové derby Slivenec - Holyně
          (AFK Slivenec, kulturní komise MČ)
          19:00 Obecní pálení čarodějnic
Květen

  2. 5. - 31. 5. „Krajiny“ malířky Miluše Mrvíkové z Mořiny

                (výstava pastelů v holyňské kapli)
  3. 5.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  4. 5.  16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise MČ) 
16. 5.  14:00 - 16:00 Slivenecké bleší trhy

 17. 5.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
31. 5.  Dětský den na fotbalovém hřišti (OS Na Kraji, AFK   
 Slivenec)
Červen

  6. 6.- 28. 6. František Okáč: Portréty z cest (výstava fotografi í  
 v holyňské kapli)
  1. 6.  16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
  5. 5.- 6.6. Multikulturní festival „Slivenecké letnice“

  7. 6.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
21. 6. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
22. 6. 18.00 Veřejné zasedání zastupitelstva
27. 6.  Svatojánská pouť v Holyni

- Změna programu vyhrazena -

Vysvětlení barev: 
Černě – opakující se akce, event. akce pro určitou skupinu obyvatel
Modře: výstavy v kapli, Červeně – akce městské části
Zeleně – akce občanských sdružení, Fialově – školní akce
Je-li více pořadatelů, je barva zvolena  podle základního pořadatele

Kalendář kulturních a společenských akcí
pořádaných v MČ Praha - Slivenec

na únor až červen 2009

Základní a mateřská škola Slivenec
srdečně zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
do kaple sv. Jana Křtitele

 V neděli 5. 4. 2009 ve 13:00

-slavnostní zahájení s programem-

Výstava bude otevřena 5. 4.- 26. 4. 2009 vždy v sobotu a neděli 

15:00-17:00
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MČ Praha - Slivenec, Pizzerie Slivenec, ZŠ a MŠ  Slivenec a OS Na Kraji
srdečně zvou na tradiční 

VELIKONOČNÍ JARMARK
na sliveneckou náves

V neděli 5. 4. 2009 ve 14:00 - 18:00

Můžete očekávat trhovce s kraslicemi, pomlázkou, osením, výrob-
ky ze šustí, slámy, keramiky, sladké perníčky, ořechy, medové víno 
a další produkty.  V průběhu odpoledne občerství stánek  s občer-

stvením a pobaví
„kejkle a žonglérské umění rodiny Vlčkovic“

Pro nejmenší budou připraveny veřejné výtvarné dílny a v několika 
stáncích bude probíhat prodej výrobků žáků slivenecké školy.

 


