
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 4  2009

  Slivenecké let nice 2009

Slivenecký mramor 4    2009    1

d

Ostrým startem zahájila v pátek místní kapela Třetí stupeň tortury
Vrchol pátku: 
Legendární kytarista Radim Hladík ukázal, jak se dá hrát na kytaru

Návštěvníci Dětského divadelního kolotoče v sobotu ráno Obecní divadýlko Knofl ík se svou Carpoolkou

Legendární Jaroslav Hutka byl pro mnohé vrcholem sobotního programu
Oblíbený Mário Bihári se svou temperamentní kapelou 
zahráli v sobotní podvečer

  dešťová kanalizace    oprava školy     výsledky voleb    
 vyhodnocení dotazníku    AFK Slivenec    Centrum Pecka  
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Jednání řídila starostka RNDr. Plamínková. Po schválení doplněné-
ho programu jednání, volbě návrhové komise a ověřovatelů zápi-
su přednesla starostka svou zprávu (viz str. 3), následovaly zprávy 
předsedů komisí a poté zastupitelé přistoupili k projednání bodů dle 
schváleného rozšířeného programu jednání.
V úvodu jednání složila slib zastupitele a obdržela osvědčení o vzni-
ku mandátu nová zastupitelka MČ Praha -Slivenec za ODS paní Zu-

zana Zdeborská. 
Zastupitelé schválili:

  poskytnutí daru ve výši 150 tis. Kč na opravu ohradní zdi kostela 
Všech svatých;

  sponzorské dary (příspěvky na kulturu v městské části);
  závěrečný účet za r. 2008 a vzali na vědomí zprávu auditora za r. 

2008, která byla bez výhrad;
  rozpočtové úpravy a střednědobý výhled investic;
  zhotovitele pro: opravy komunikací – PILA TRANZ – zakázka za 

388 tis. Kč; vybudování dětského hřiště v ul. Za Farou – fa Hras – za-
kázka za 772 107 Kč (vč. dotace 400 tis. Kč MHMP); rekonstrukci 
1. NP v budově úřadu (zadní vchod) – fa STAVISO Janáček – za-
kázka za 229 912 Kč a rekonstrukci centra Slivence – fa Rutr s.r.o 
– zakázka za 917 396,- Kč;

  pronájmy: části 1.NP v budově úřadu České poště za cenu 120,- 
Kč/m2/měsíc; část 3.NP v objektu čp. 462  společnosti Telefonica 
O2 za cenu 120 tis.Kč/rok + 2 tis. Kč/rok na služby; ukončení smlou-
vy o nájmu nebytových prostor v budově úřadu  s Městskou policií 

kvůli rekonstrukci, po rekonstrukci bude uzavřená nová smlouva; 
pronájem části pozemku pč. 1720/3 v k.ú. Slivenec stávajícímu uži-
vateli; nesouhlas s prodloužením pronájmu budovy čp. 22 v ulici Ke 
Smíchovu (Pizzerii) původním nájemcům  a pověření starostky řeše-
ním smluvních vztahů tak, aby bylo možné vyhlásit nové výběrové 
řízení na pronájem objektu;

  změnu usnesení č. 208/12/2008 ze dne 28. 4. 2008 - podmínka 
rozšíření ulice Návětrná na normové hodnoty v úseku mezi ulice-
mi K Holyni a Rubínová a vybudování chodníků v ulici K Holyni od 
ulice K Barrandovu po ulici Návětrná a v ulici Návětrná až po ulici 
Rubínová;

  nesouhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny na pozemku 
p.č. 1770/10 v k.ú. Slivenec - není v souladu s územním plánem;

  kriteria pro výběr uchazečů o nájem obecního bytu;
  nesouhlas s přeložením vedení 2x110 kV V303/304 TR Chodov-

TR Řeporyje v úseku Lochkova z k.ú. Lochkova na k.ú. Slivenec 
z důvodu vysoké zatíženosti k.ú. Slivenec vedením vysokého na-
pětí;
Zastupitelé pověřili kontrolní a fi nanční výbor provedením kontroly 
využití grantových prostředků a majetku MČ v užívání AFK Slivenec.
Zastupitelé nepřijali usnesení navržené RNDr. Čížkem, aby souvis-
lý pás zeleně  při západním okraji ulice K Váze  v délce nad 40 m byl 
prohlášen za souvislý porost dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Zápis z jednání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz 
a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.          hol    

  Informace z 20. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, 
které se uskutečnilo 10. června 2009 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18.05 do 21:15 hod.

Zprávy předsedů komisí:

Příjmy celkem :                  15 361 538,87 Kč      

       
 místní a správní poplatky        674 288,25 Kč     
 daň z nemovitosti     1 736 008,39 Kč     
 daňové příjmy celkem  2 410 296,64 Kč      

 úroky             3 298,00 Kč     
 ostatní nedaňové příjmy       728 350,65 Kč     
 nedaňové příjmy celkem     731 648,65 Kč      

 kapitálové příjmy   1 666 720,00 Kč      

 přijaté dotace celkem 10 552 873,58 Kč      

z toho neinvestiční dotace SR      412 000,00 Kč     
 účelové dotace MHMP - investiční     750 000,00 Kč     
 převod ze zdaň.činnosti   2 715 843,00 Kč      
 neinvestiční rozpočtová dotace MHMP  6 675 030,58 Kč 

     
Ve vedlejší hospodářské činnosti je výsledek hospodaření po zdanění 551 256,09 Kč.

Výdaje celkem :    15 300 648,15 Kč    
        
 Běžné výdaje celkem   9 203 266,70 Kč   
z toho: ZŠ      2 005 744,46 Kč   
 kultura        385 470,10 Kč   
 místní hospodářství - hřbitov     240 443,00 Kč   
 veřejná zeleň       376 043,50 Kč   
 komunikace       593 943,90 Kč   
 zastupitelstvo       864 402,00 Kč   
 místní správa   4 497 827,24 Kč   
 ost. tělesná výchova        37 173,50 Kč
 volby         71 523,00 Kč   
 dary obyvatelstvu       130 696,00 Kč 
 Kapitálové výdaje celkem   6 097 381,45 Kč   
z toho: komunikace         48 063,00 Kč   
 výkup pozemku         58 456,00 Kč   
 kanalizace      818 943,00 Kč   
 dětské hřiště      347 831,68 Kč   
 projekt. dokumen. nová školka     369 860,00 Kč   
 projekt. dokum. centrum Slivence    606 900,00 Kč   
 rekonstr. školy   3 438 351,77 Kč   
 rekonstr. kaple sv. Jana Křtitele       95 114,00 Kč   
 návěs        100 852,00 Kč   
 rek. školy-dotační management     213 010,00 Kč  

    Závěrečný účet 2008

M. Hollmannová – fi nanční výbor provedl v ZŠ kontrolu nájemních 
smluv, evidenci příjmů a výdajů doplňkové činnosti.
H. Marková – kontrolní výbor provedl kontrolu obecního domu čp. 
462 v ul. Ke Smíchovu, dále plánuje kontrolu ve škole (byt školníka) 
a pizzerie.
Mgr. Kudláková –  kulturní komise - máme za sebou fotbalové 
derby a čarodějnice, které se uskutečnily za pomoci sliveneckých 
fotbalistů, v kapli v Holyni  probíhají výstavy, senioři jezdí na zá-
jezdy, klub maminek se schází v zasedací místnosti úřadu a dal 
vznik rodinnému centru, Slivenecké letnice 2009  měly velký úspěch 
také díky všem  sponzorům a zaměstnancům úřadu, jmenovitě pí. 

Bohdaně Růžičkové. Všechny zvu na pouť v Holyni, která se koná 
27. 6. 2009.
Ing. Strauchová – stavební komise se sešla 2 x – za účelem prohlíd-
ky bytového domu čp. 462 a následného návrhu řešení pro projekt 
do programu Zelená úsporám, a dále vyhodnotila nabídky účastníků 
výběrového řízení  na 3 akce pro jednání zastupitelstva MČ.
RNDr. Čížek – komise pro životní prostředí se opět zabývala zvý-
šenou ochranou veřejné zeleně v ulici  K Váze, projednala žádost 
o změnu dopravního řešení v okolí objektu EUFI, žádost o změnu 
územního plánu pro  umístění fotovoltaické elektrárny a nedoporu-
čila kácení modřínu.
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   Slovo starostky
Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci, 

úvodem bych ráda podě-
kovala Vám všem, kteří  jste 
přišli počátkem června k vol-
bám do Evropského parla-
mentu. Volební účast v naší 
městské části dosáhla téměř 
40 % a výrazně tak přesáhla 
celorepublikový průměr 28 
%. Dosáhla  téměř celoev-
ropských hodnot, kde jsou 

ovšem výsledky poněkud zkresleny tím, že v některých zemích je volební 
účast povinná.

Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámila s novinkami v naší MČ. 
Rozvoj technické vybavenosti Slivence bude i v letošním roce pokračovat. 

Jak víte, je nyní na pořadu dne dostavba dešťové kanalizace mezi křižovat-
kou u drogerie a ulicí Diamantová, kde bude vybudována retenční nádrž. Tím 
bude moci být konečně zprovozněna celá již položená dešťová kanalizace 
v ulici Ke Smíchovu. Do konce roku by stavba měla být dokončena. Posléze 
bude možné napojit se na tuto kanalizaci s odvodněním areálu fotbalového 
klubu Slivenec a následně vybudovat v areálu novou komunikaci a parkovací 
plochy. Současná situace s příjezdovou komunikací v areálu  je – jak všichni 
víme - velmi tristní. Máme již zpracován projekt rekonstrukce, nicméně zatím 
není kam dešťové vody odvést. 

Co se týče dalšího výhledu výstavby kanalizace ve Slivenci, cituji z dopisu 
náměstka primátora HMP Ing. Klegy, který má výstavbu kanalizací v Pra-
ze na starosti: „Je skutečností, že propad v dostavbě 
vodohospodářské infrastruktury... je v MČ Praha – Sli-
venec značný. Tato skutečnost vedla investora stavby 
č. 0050 TV Slivenec, OMI MHMP k předložení žádosti 
k dostavbě splaškové kanalizace z prostředků EU, 
resp. o její zařazení do 3. Výzvy Operačního programu 
Životního prostředí. Tato žádost, přestože byla Státním 
fondem životního prostředí ČR v 07/2008 akceptována, 
nebyla řídícím orgánem k poskytnutí podpory schvále-
na. Tato skutečnost vešla ve známost po uzavření roz-
počtu HMP pro rok 2009 včetně rozdělení rezerv pro 
městské části a OMI. Jsem si vědom závazku, který má 
HMP vůči přistupitelské smlouvě k EU a k obyvatelům 
městské části Praha – Slivenec. Je proto naší společ-
nou snahou zajistit na rok 2010, ev. ještě na rok 2009, 
takové investiční prostředky, které umožní realizovat 
výstavbu splaškové kanalizace ve Vaší městské části  
ke spokojenosti všech obyvatelů, kteří ještě nejsou na 
kanalizační síť připojeni.“

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikací 
z prostředků odboru městského investora (OMI HMP) 
se bude realizovat až po výstavbě kanalizace, opraví 
naše městská část – stejně jako v předchozích letech - 
aspoň nejhorší úseky komunikací z vlastních prostřed-
ků. Podrobnější informace najdete na str. 4.

Úspěšně pokračuje dostavba a rekonstrukce správ-
ního pavilonu školy, která probíhá podle plánu. Bohužel 
rekonstrukce výrazně ovlivnila konec školního roku, 
protože musela být uzavřena o dva týdny dříve školní 
jídelna. Omlouváme se rodičům i dětem za potíže, které 
jim tím  vznikly, ale útěchou nám všem může být, že od 
nového školního roku bude pavilon v novém a výrazně 
se zvýší komfort jak dětí, tak učitelů. 

V rybníce jsou již vysazeny vodní rostliny. V nejbližší 
době začnou úpravy v okolí zastávky před zelenou piz-

zerií. Bohužel Dopravní podnik nám vzhledem ke své kritické fi nanční situaci 
není schopen dát zpět přístřešek pro cestující, který by ve směru na Prahu 
byl zvláště potřebný – pokud ho budeme chtít, budeme si ho muset zapla-
tit. 

Získali jsme grant HMP na rekonstrukci ohradní zdi kolem kostela. Rekon-
strukce bude provedena v srpnu spolu s opravami křížků a pomníků.

Je vybrána fi rma  na realizaci hřiště v ulici Za Farou. Ve výběrovém řízení 
zvítězila fi rma Hras. Na realizaci jsme částečně získali dotaci z Magistrátu 
ve výši 400 000 Kč. Pevně věřím, že se hřiště bude dětem líbit. Během léta  
zrekonstruujeme prostory v budově úřadu MČ, kde nyní sídlí Městská poli-
cie. V zadní části zůstane policie, v přední vznikne Slivenecký klub Švest-
ka. Bude tam sídlit nově vzniklé Rodinné centrum Pecka, Obecní divadélko 
Knofl ík i Klub seniorů. V obou místnostech bude instalováno nové osvětlení 
a provedeny různé drobné opravy. 

Vážení spoluobčané, ekonomická krize se bohužel nevyhnula ani Praze. 
Ve středu 3. června svolal primátor Pavel Bém všechny pražské starosty a 
oznámil, že pro příští rok se městským částem sníží příspěvky přidělované 
z HMP o cca 6,5 %. Je to samozřejmě velmi nepříjemné, leč nikoli neoče-
kávané – Praha nežije ve vzduchoprázdnu a zuří-li ekonomická krize všude 
okolo nás, je celkem logické, že se výrazně dotkne i hospodaření Hlavního 
města Prahy a přeneseně samozřejmě i každé městské části. 

Na závěr bych se chtěla zmínit o Sliveneckých letnicích. Letos byly jen 
dvoudenní, ale velmi povedené. Účast lidí byla opět vyšší než loni a zvláště 
na koncertu kapely Blue Effect zcela jistě překonala veškeré dosavadní re-
kordy. Pevně věřím, že se Vám Letnice líbily, a přeji Vám všem hezké léto. 

Jana Plamínková, starostka MČ         

    Volby do Evropského parlamentu

   

   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

V pátek  5. června a v sobotu 6. června 2009 se v naší městské části zúčastnilo voleb do Evropské-
ho parlamentu 827 voličů z celkového počtu 2094 zapsaných voličů, z toho bylo 821 hlasů platných. 
Volební účast byla nad očekávání vysoká, a to 39,5 %.  
    Volební výsledky  
    Okrsek  377 Okrsek  378 CELKEM
Počet platných hlasů celkem                406                             415           821

Strana   Č. Hlasy % Hlasy % Hlasy %

ODS   4 207 50,98 179 43,13 386         47,02
ČSSD   33 30 7,39 49 11,81 79 9,62
Věci veřejné  3 29 7,14 37 8,91 66 8,04
KSČM   21 23 5,66 24 5,78 47 5,72
Evropská demokratická strana 9 20 4,93 21 5,06 42 5,11
Suverenita  5 9 2,21 26 6,21 35 4,26
Starostové a nezávislí 22 16 3,94 18 4,34 34 4,14
Strana zelených  26 13 3,20 14 3,37 27 3,29
KDU-ČSL  2 12 2,96 9 2,17 21 2,56
SNK Evropští demokraté 24 9 2,21 7 1,69 16 1,95
Strana svobodných občanů 23 9 2,21 7 1,69 16 1,95
Volte Pravý Blok  6 9 2,21 3 0,72 12 1,46
Libertas.cz  1 8 1,97 1 0,24 9 1,10
Demokratická strana zelených 11 2 0,49 2 0,48 4 0,49
Nezávislí  32 1 0,25 3 0,72 4 0,49
Národní strana  13 2 0,49 1 0,24 3 0,36
Balbínova poetická strana 25 1 0,25 2 0,48 3 0,36
Zelení   30 2 0,49 -   - 2 0,24
Koruna česká  27 1 0,25 1 0,24 2 0,24
Strana soukromníků ČR 29 1 0,25 1 0,24 2 0,24
Dělnická strana  31 1 0,25 1 0,24 2 0,24
Sdružení pro republiku 7 -   - 2 0,48 2 0,24
-Republikánská strana 
Česká strana   8 -   - 2 0,48 2 0,24
národně socialistická
SDŽ-Strana důstojného života 14 -   - 2 0,48 2 0,24
Spojení demokraté 17 -   - 2 0,48 2 0,24
-Sdružení nezávislých
Moravané  16 1 0,25 - 0,48 1 0,12
Strana demokracie a svobody 19 -   - 1 0,24 1 0,12



   Výstavba, fondy EU  

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, v dubnu byla 
zahájena dostavba správního pavilonu základní školy. Do 
dnešního dne  byly vyzděny všechny zdi, vyměněna okna, 
pokračuje instalace silnoproudu, vytápění  a vzduchotech-
niky. 

Bylo zahájeno zateplování objektu. Během letních prázd-
nin bude vybudován ještě spojovací krček mezi správním 
pavilonem a učebními pavilony, aby žáci a učitelé mohli bez 
přezouvání chodit do jídelny. Pro lepší klima v budově bude 
u jižní fasády pavilonu vybudován slunolam, který zastíní 
okna v přízemí i v prvním patře.

Přesto, že se vyskytly mnohé těžkosti a nepředvídatelné skutečnosti, staveb-
ní práce pokračují podle harmonogramu a stavební fi rma se snaží co nejméně 
ovlivňovat provoz školy. Věříme, že práce budou pokračovat jako doposud a za-
čátkem školního roku již bude většina prací hotova.      Ing. Šárka Musilová     

  Dostavba správního pavilonu ZŠ

  Opravy komunikací
Zastupitelstvo MČ schválilo na svém 20. veřejném jednání dne 10. 6. 2009 

částku   388 tis. Kč na opravy komunikací. Jedná se opravy děr a rozpadlých 
krajů vozovek v ulicích K Váze, Na Čisté a U Spojky, vyzvednutí  poklopů vo-
dovodních armatur v ulicích Meskářova a Opálová a celkovou opravu povrchu 
křižovatky K Cikánce x Za Farou a K Rozvodně. Z předložených nabídek byla 
vybrána fi rma Pila Tranz, s.r.o., která je místní a jistě se bude snažit, aby si nepo-
kazila dobrou pověst.                       mus     

inzerce



Slivenecký mramor 4    2009    5

   Životní prostředí, výstavba

Byla dokončena oprava podchodů  pod hlavní komunikací K Barrando-
vu, světla by už měla být v provozu, v nejbližších dnech by měl být doplněn 
kryt na kanálek, který někdo těsně před dokončením prací odnesl.

Zjednosměrnění dolního úseku Višňovky bylo z důvodu nedokončené 
výstavby v ulici Nefritová a Granátová zatím odloženo.

Od silnice K Austisu na odbočce k rozvodně ČEPS byla instalována 
nová závora, aby nedocházelo k zavážení odpadu na černé skládky. Vedle 
závory je ponechán prostor pro kola a pěší. 

ČEPS chystá opravu a obnovu odvodnění komunikace kolem rozvodny, 
která je již ve velmi zuboženém stavu, a zpevnit val podél plotu. Aby bylo 
možno tyto práce bezpečně provést, bude nutné vysekat část náletů podél 
komunikace.

Projekčně je zatím připravena oprava nejhoršího úseku komunikace 
K Dobré Vodě, oprava cesty na fotbalovém hřišti a komunikace u dětské-
ho hřiště a hasičárny s částí ulice Kotovka v Holyni. Práce na komunikaci 
v Holyni by měly proběhnout v nejbližší době, ostatní pravděpodobně na 
podzim (na fotbalovém hřišti se musí předtím vybudovat dešťová kana-
lizace v ulici U Sportoviště,  ulici K Dobré Vodě  možná opraví Magistrát  
v rámci rekonstrukce cyklotras).

 Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení: pátek 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění 
Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviště - 10. čer-

vence 2009

Smaragdová, křižovatka Na Botě-Na Přídole - 7. srpna 2009

Rubínová, křižovatka Na Čisté-Frančíkova - 18. září 2009

 Psi
V současné době zasíláme upomínky všem občanům, kteří nezaplatili 

poplatky ze psů ani po zaslání složenky. Omlouvám se za případné chyby, 
které ráda vyřídím telefonicky. Prosím používejte „psí sáčky“, které jsou 
umístěny u košů na odpadky. V letních měsících umístíme další stojany do 

Holyně, do ulice Frančíkova a Ke Smíchovu.

 Úklid, údržba zeleně  
V květnu proběhlo čistění komunikací. Informaci o termínu čistění jsme 

předem uveřejnili v Mramoru, den před čistěním jsme ještě s místním poli-
cistou p. Kulem vhazovali aktuální informaci do schránky. V některých uli-
cích zůstalo aut mnoho, v některých bylo vzorně vyklizeno. Tam projížděl 
čisticí vůz bez obtíží, ale mezi zaparkovanými auty se projíždělo velmi ob-
tížně. Ve dvou ulicích nemohl vůz projet vůbec. Omlouváme se za zvýše-
nou prašnost v době úklidu, je těžké naplánovat správné počasí a správné 
nasazení čisticí techniky. Příští rok uvážíme, zda raději nepoužít kropicí vůz. 
Nyní probíhá pravidelné sekání trávy a údržba veřejné zeleně. Jestliže je to 
ve vašich silách, prosím, posekejte si svoji předzahrádku.

Všechny autovraky jsou okamžitě  nahlášeny policii.  Některé vraky se 
již podařilo odklidit, někde zatím na odvoz čekají. Lhůta, po které lze auto 
odklidit, činí totiž dva měsíce.

V ulici Za Farou započal postřik neudržovaných pásů a postupně bude 
provedena jejich zahradní úprava; prosíme majitele domů, kteří by ještě 
měli zájem si osázet a udržovat  předzahrádku u svých pozemků podle 
svých představ, aby se přihlásili na ÚMČ. V nejbližší době v „Central parku“ 
započne výstavba nového dětského hřiště.

Zahrádkáře žádáme, aby si alespoň na letní sezónu pořídili popelnici. Pro 
jednorázový svoz by mohl ÚMČ objednat  a prodávat zahrádkářům označené 
pytle. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte, zatím je možná pouze pro 
právnické osoby, nicméně změna vyhlášky se již chystá a brzy bude  možné je 
zakoupit přímo u Pražských služeb.

Na hřbitově u kříže je nová 
lavička, během léta a na pod-
zim se chystáme osadit další 
lavičku do ulice K Cikánce a 
rozmístit několik nových košů 
na odpadky a „psí sáčky“.  

Ing. Miroslava 
Staňková     

  Dešťová kanalizace v ulici Ke Smíchovu

inzerce

V letošním roce dostal odbor městského investora MHMP pro naši 
městskou část 16 mil. Kč na technickou vybavenost. Finančních 
prostředků není mnoho, a tak bylo rozhodnuto, že se dokončí deš-
ťová kanalizace v ulici Ke Smíchovu a zaústí se do stávajícího řadu 
dešťové kanalizace v ulici Diamantová. Pod komunikací  zde bude 
vybudována retenční nádrž, která zpomalí odtok vody do Vrutice.

 Do výběrového řízení se přihlásilo sedm fi rem. Zhotovitel bude 
vybrán během července. S pracemi by se mělo začít na přelomu 
srpna a září v Diamantové ulici. Stavební fi rma bude jednat o mož-

ném pronájmu části pozemku mezi Diamantovou a Granátovou ulicí, 
aby zde mohla po dobu výstavby zřídit objízdnou trasu. Pokud by se 
pronájem nepodařilo dojednat, nebyl by do Diamantové ulice umož-
něn vjezd vozidlům a pro občany bydlící v této ulici by to znamenalo 
značné omezení. V další etapě bude uzavřen úsek ulice Ke Smícho-
vu mezi ulicemi K Holyni a U Sportoviště. Dočasně se tak změní i 
trasa autobusů, které budou najíždět na ulici K Barrandovu pouze na 
Řeporyjské křižovatce. Celá akce by měla být dokončena koncem 
letošního roku.                                             mus     

  Opravy, údržba, doprava

Hledáme paní na úklid 

kancelářských prostor ve Slivenci. 

Tel. : 739 468 011

Nabízím vedení daňové evidence 

včetně mezd. Tel.: 739 468 011
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Vážení občané, v minulém Mramoru jste našli dotazník na téma „Co 
v MČ Praha – Slivenec postrádáte v oblasti kultury, služeb a obchodu“. 
Do 19. června se nám vrátilo zpátky 46 vyplněných dotazníků. Všem 
z vás, kteří jste si dali s vyplnění dotazníků práci, velmi děkujeme.

Závěry z vyhodnocení dotazníku jsou velmi zajímavé. 
V 64 % odpovědí je uvedeno, že vám chybí větší obchod. Většinou 

je ještě upřesněno, že je tím míněn obchod s potravinami,  supermarket 
typu Billa či Albert, „obchod s potravinami, nápoji, ovocem a zeleninou“ 
či „obchod se širokým sortimentem potravin a s drogerií“, s delší ote-
vírací dobou. Pouze jednomu respondentovi chybí hobbymarket, dva 
postrádají drogerii (která zde ovšem je).

Až na jednu jedinou výjimku tu nikomu nechybí restaurace, což je 
dáno jistě tím, že restaurací různé cenové úrovně tu máme opravdu hod-
ně. Pouze jeden respondent by si zde přál mít řeckou restauraci. 

Z provozoven zcela jednoznačně chybí cukrárna, kterou postrádá 64 
% respondentů. Jen o málo méně lidí (58 %) by zde chtělo mít pekár-

nu. Kavárnu by uvítalo 27 % občanů. Ve dvou odpovědích byl zmíněn  
stánek s novinami a časopisy („s delší otevírací dobou než má paní Ši-
náglová“), po jednom hlase získala prodejna obuvi, papírnictví, lahůdky a 
veterina. Odpověď „nechybí mi nic“ uvedl jen jeden respondent.

Co se týče zdravotnických služeb, tak z výsledků dotazníků vyplývá, 
že nejvíce chybí lékárna, kterou  by zde uvítalo 36 % občanů. Praktic-

ký lékař a zubař chybí shodně 22 % lidí, dětský lékař 20 %. Dvěma 
respondentům chybí masérské služby, po jedné odpovědi jsou zmíněny 
manikúra, kosmetika, fyzioterapeut či aerobic („poté, co Jarda zmizel“). 
Devět procent lidí  v této oblasti nepostrádá nic. 

Z dalších služeb zde jednoznačně nejvíc chybí bankomat (51 % od-
povědí), a to ponejvíce České spořitelny (tu uvedlo 74 % z těch, jimž 
chybí bankomat), dále Komerční banky (22 %) a jen ojediněle ČSOB či 
Raiffeisen Banky (4 %). Dále byste uvítali pobočku banky, nejlépe opět 
Českou spořitelnu (11 %), Komerční banku (7 %). Je ale zřejmé,  že ban-
komat by byl daleko potřebnější než pobočka banky. 

Z dalších služeb zde chybí hlavně čistírna (16 % odpovědí), opravna 
obuvi a mandl (shodně 4 %), po jedné odpovědi získala prádelna, ven-

kovní automat na jízdenky (protože budova ÚMČ není otevřená nepřetr-
žitě) a kontejnery na zelený odpad.

V oblasti sociálních služeb nejvíc chybí dům s pečovatelskou služ-

bou (36 %) a „klasický“ domov pro seniory (24 %), méně hospic (7 
%). 

V oblasti kultury chybí hlavně malý sál pro komorní představení, 
přednášky, divadélko a podobně (33 %). Pronájem sálu v restauraci u 

Žilinů považuje za vhodný rovněž 33 % respondentů, a to přesto, že je 
tento sál v soukromém majetku, což bylo v dotazníku výslovně zmíněno. 
Za nevhodné by to považovalo jen 7 % lidí, mimo jiné i proto, že se musí 
procházet do sálu hospodou. Obecní kulturní středisko by uvítalo 27 
% respondentů, za zbytečné ho považuje 9 % lidí. Prostor pro klub ma-
minek, pro klub seniorů, klubovnu pro mládež a místnosti pro jednotlivá 
sdružení a spolky by shodně uvítalo po 22 % respondentů, 9 % lidí by 
zde mělo rádo keramickou dílnu. Poměrně výrazná většina (64 %)  po-
važuje za zbytečnou výstavbu nového kulturního domu v horizontu 5 – 8 
let, menšina (29 %) by ji naopak uvítala. 

V oblasti sportovního vyžití je největší poptávka po hřišti pro větší 

děti (40 % - vybavení např. lezecká stěna, řetězové houpačky) a dráze 

na in-line bruslení (38 %). Dále byste uvítali hřiště pro malé děti (31 %), 
sportovní hřiště typu opičí dráhy (27 %), hřiště na skateboard  (18 %) a 
sportovní hřiště na míčové hry (16 % - zde jen připomenu, že v areálu 
školy takové hřiště je a v době prázdnin je otevřené každodenně). Ve 
třech odpovědích byly zmíněny cyklostezky, v jedné naučná přírodověd-
ná stezka.

V oblasti informovanosti nejvíc chybí veřejný rozhlas (29 %) a zprá-

vy na mobil (rovněž 29 %), přičemž ti, kdo by uvítali zprávy na mobil, 
jsou vesměs ochotni poskytnout své telefonní číslo. Naopak 9 % lidí ho 
není ochotno poskytnout. 18 % lidí aktivně uvedlo, že by uvítalo infor-

mace mailem, a dá se čekat, že by toto číslo bylo o dost vyšší, kdyby 
tato možnost byla výslovně v dotazníku zmíněna (bohužel jsme ji tam 
zapomněli uvést). Jen 7 % lidí by uvítalo více vývěsek. Naopak 29 % ob-
čanů se cítí být informováno dostatečně a nic v této oblasti nepostrádá. 
Jen v jedné odpovědi jsou zmíněny „besedy na lokální témata“. Mimo-
chodem, v anketě na webových stránkách bylo  z 97 odpovědí  49,5 % 

pro veřejný rozhlas, 51,5 % proti.

Chtěla bych vás všechny ujistit, že výsledky průzkumu roz-
hodně nezapadnou. Některé jednoduché věci už jsme zreali-
zovali – začalo např.  fungovat posílání zpráv mailem (zatím jen 
těm, na které jsme měli mailové adresy – očekáváme, že po 
tomto čísle Mramoru se počet adresátů této služby výrazně 
zvýší), pustili jsme se též do rekonstrukce málo využívaných 
prostor policie na obecní klub využívaný různými skupinami 
obyvatel, malý sál pro komorní představení chceme hodláme 
získat vylepšením zasedací síně ÚMČ.  U  složitějších a dražších 
záležitostí nám dotazník poskytl cenné vodítko pro další smě-
řování naší městské části. Pevně doufáme, že bude i  inspirací 
pro místní podnikatele, neboť se zdá, že s pekárnou, cukrárnou 
a větší samoobsluhou by tu nikdo podnikatelsky neprohloupil.

Jana Plamínková     

  Vyhodnocení dotazníku

Z výsledků ankety občanů MČ v tomto čísle Mramoru vyplývá, 

že v obci nám chybí především kavárna, cukrárna, pekárna, větší 

obchod s potravinami, lékárna, ordinace lékařů a pobočka České 

spořitelny.  Bohužel  MČ nevlastní mnoho obecních nemovitostí, 

vhodných pro  tyto účely, nicméně  v současné době se MČ Praha  

– Slivenec naskýtá možnost změnit využití nájemních prostor objek-

tu č. p. 22, vzhledem k ukončení trvání  nájemní smlouvy s dosavad-

ním nájemcem a provozovatelem Pizzerie.  V případě dotazů ohledně 

možností nájmu objektu nebo jednotlivých prostor v rámci objektu 

se obracejte na Úřad MČ , K Lochkovu 6, 154 00, Ing.  Musilová tel.: 

251 81 8044.

Upozorňujeme občany Slivence a Holyně, že jsme zpro-
voznili novou službu: posílání informací o tom, co se u nás 
děje, přímo  na vaši mailovou adresu. Máte-li o tuto službu 
zájem, přihlaste se na mailové adrese starosta@praha-sli-
venec.cz.

  Nová služba pro občany  
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  Návštěvnost webových stránek stoupá
Webové stránky Slivence a Holyně jsou stále oblíbenějším zdrojem informací. Svědčí o tom jejich stoupající návštěvnost (viz tabulka)

Velmi vysoký počet návštěv od počátku letošního roku svědčí o tom, že si občané Slivence a Holyně zvykli vyhledávat na stránkách ak-
tuální informace. Návštěvnost stoupá před většími kulturními akcemi typu letnic, jarmarků, dětských dnů a podobně. Celkem zhlédlo naše 
webové stránky od 4. 1. 2007 do 31. 5. 2009 52 612 návštěvníků. Naprostý návštěvnický rekord trhaly naše webové stránky první červnový 
týden, kdy je zhlédlo neuvěřitelných 1251 lidí.                                  Pla     

  Nemohli byste opravit ulici K Holyni? Je v  hrozném stavu, ničí se tam auta a autobusáci nadávají.

Opravit tuto ulici opravdu nemůžeme, protože patří Hlavnímu městu Praha a ve správě ji má Technická správa komunikací (TSK). Ulici opravuje TSK, 
ovšem vzhledem k tomu, že je v katastrofálním stavu, ji už není možné opravit stejným způsobem jako ulici Do Chuchle, tj. vyfrézováním horní  poškozené 
asfaltové vrstvy a její náhradou novým asfaltem. TSK tam proto jen látá nejhorší výtluky a čeká, až 
se ulice kompletně zrekonstruuje z prostředků odboru městského investora. To jsou ovšem stejné 
peníze, z nichž se platí i výstavba splaškové a také dešťové kanalizace. S rekonstrukcí, která bude 
stát přes 20 mil. Kč,  se proto počítá až po výstavbě splaškové kanalizace. Opravdu intenzivně jsem 
o opravě vyjednávala s TSK, náměstkem pro infrastrukturu Ing. Klegou i s radním pro dopravu p. 
Šteinerem, ale v současné době do opravy opravdu nikdo dávat peníze nehodlá.

  Nebylo by lepší místo Sliveneckých letnic raději postavit kus kanalizace?

To bohužel nejde, protože částky, o které se jedná, jsou zcela nesouměřitelné. Letnice stály celkem 
177 000 Kč, z toho ovšem velkou část (132 000 Kč) pokryly dary od sponzorů a vybrané vstupné. 
Náklady naší MČ tedy činily pouze 45 000 Kč, za což lze postavit asi 4 – 5 m kanalizace. 

  Kdy bude plynofi kována ulice Smaragdová? 

Plynofi kace této ulice se bude dělat společně s celou oblastí severně od ulice Ke Smíchovu, a to 
po výstavbě kanalizace, nejdříve tedy příští rok.

  Proč je nová Mateřinka Sluníčko tak drahá, když ji provozuje úřad?

Mateřinku Sluníčko neprovozuje ani úřad MČ, ani škola, ani obec. Je to soukromý subjekt, kte-
rému škola pronajímá prostory. Platby jsou spočítány tak, aby pokryly nájemné, plat dvou učitelek 
a další potřebné služby, protože vzhledem k tomu, že jde o nestátní zařízení nezařazené do sítě 
mateřských školek, nemá nárok na žádné dotace od státu ani od města. Mateřinka vznikla z po-
třeby řešit rychle situaci rodičů, jejichž děti se pro velký převis poptávky nedostaly do normálních 
mateřských škol.                              Jana Plamínková, Lenka Kudláková     

  Otázky a odpovědi

inzerce

Ulice K Holyni se v nejbližší době dočká 
jen dalších záplat.

  Prázdniny a novinky v knihovně Slivenec
Provoz knihovny o prázdninách je nezměněn, knihovnu můžete 
navštívit ve stanovené době - 
úterý: 14.00 – 18.00, středa: 9.00 – 12.00, čtvrtek: 16.00 – 19.00
POZOR NEZAPOMEŇTE:  ve dnech 7. - 9. července a 30. červen-
ce - 6. srpna bude knihovna uzavřena (dovolená).
V době prázdnin se bude v knihovně měnit osvětlení a malovat – 
přesný termín ještě není stanoven. V tuto dobu knihovnu uzavřeme, 
abychom uklidili a představili vám ji v novém a čistém prostředí.
Na základě návrhu pedagogů školy ve Slivenci a po dohodě s vede-
ním MČ Praha -  Slivenec chceme zpřístupnit dobu půjčování knih 
místní školní mládeži a proto bude 
od 1. 9. 2009 změněna provozní doba v knihovně takto -  
úterý: 13.00 – 18.00, středa: 10.00 – 12.00, čtvrtek: 16.00 – 19.00
Podařilo se nám převést evidenci knihovny do elektronické podoby 
včetně výpůjček a rezervací knih. Využíváme možností programu 
CLAVIUS, který je zaveden v mnoha knihovnách v České republice. 
Praktické užívání bychom rádi uskutečnili v době prázdnin.
V prvním pololetí letošního roku jsme se snažili doplnit zejména 
„dětskou knihu“ nákupem nejčtenější literatury vydané v roce 2008 
a počátku 2009. Nabízíme vám výběr pohádek a příběhů vhodných 
pro děti do 10ti let, dívčí romány i fantasy literaturu. Při nákupu jsme 

mysleli i na možnou spolupráci s mateřskou školkou i družinou ve 
Slivenci a vybrali jsme knížky s lidovou písničkou, notami, říkadly 
vhodnými k použití při různých akcích (Velikonoce, Vánoce apod). 
Ve spolupráci s pedagogy školy ve Slivenci nabízíme možnost vý-
půjček cizojazyčné literatury, a to zejména pro začátečníky. Nabídka 
zatím není velká, ale bude-li zájem, velmi rádi uspokojíme malé i 
velké čtenáře. 

 Irena Krejčová,  knihovnice     

Mateřinka SLUNÍČKO
Od 1. 9. 2009 otevíráme ve Slivenci 

nové Předškolní centrum
pro děti od 3 let.

Společně si budeme hrát, zpívat, malovat 
a  poznávat vše,

co ještě neznáme.
Bližší informace:  evipavli@centrum.cz

Rok Celkový počet vstupů Průměrný počet návštěv Maximální počet návštěv Minimální počet návštěv Denní maximum

 za rok   za měsíc  za měsíc  za měsíc

2007  20 223   1685            2312 (květen)  943 (leden) 197 (21. 3.)
2008  20 166       1681            2013 (říjen)               1358 (srpen)   59 (30. 5.)
2009 -   12 179      2435            2981 (květen)               1918 (leden) 149 (25. 5.)
leden-květen 



8    Slivenecký mramor 4    2009

Pálení čarodějnic se stalo oblíbenou tradicí všech věkových skupin naší obce. Na své si mohly 
přijít školní děti - pálení čarodějnic při ZŠ Slivenec; děti předškolkou, školkou i školou povinné - na 

hřišťátku ve Višňovce; děti, dospělí a fotbaloví fanoušci na fotbalovém hřišti.
Čarodějnice věnované dětem ve Višňovce  rozvíjely  tradiční čarodějnické disciplíny, jako například 

možnost získání řidičského průkazu pro čaroděje i čarodějnice na létajícím koštěti, výrobu čarodějnic-
kých kroužků, malování čarodějnic nebo face-painting čarodějnických i ne-čarodějnických motivů.

Samozřejmě nemohlo chybět opékání buřtů, a tedy i oheň nebo  v našem případě, z bezpečnostních 
důvodů,  spíše ohýnek, aby se nám naši malí čarodějové a čarodějky moc nepřipíkli.     Ilona Míková      

V pilném tréninku jsme mohli zastihnout v měsíci dubnu vybraná repre-
zentační mužstva Slivence a Holyně, aby se sešla, jako každoročně, k oče-
kávanému fotbalovému klání na svátek čarodějnic. Fotbalové utkání otevřel 
slavnostním výkopem Marek Jarolím, vzácný host z vítězného mužstva letošní 
fotbalové první ligy - Slavie.

Holyňské mužstvo, tentokrát v načasované formě, spolu se svými fanoušky 
očekávalo s napětím vývoj zápasu. Slivenečtí však nenechávali po celé utkání 
nikoho z Holyně na pochybách, jak silným soupeřem jsou. Přesto konečná 
remíza 3:3 vyvolala v řadách Holyňáků nadšené ovace a do nadcházejících 
penaltových rozstřelů i obrovské naděje. K lítosti jedněch a k nadšení druhých 
však nakonec v letošním derby Slivenec opět zvítězil 4:3. Tentokrát ovšem už 
jen na penalty!

Za nepsavé fotbalisty Lenka Kudláková z Holyně      

Za Holyni skóroval Jindra Neumann, Viktor Dolista a Michal Starec. Za Slive-
nec Aleš Majer, Jakub Jonáš a Marek Čureja.

  Fotbalové derby Slivenec : Holyně

Po skončení fotbalového utkání čekala na všechny zába-
va, kterou připravili členové AFK Slivenec.  Oheň, country 
kapela Hexagon, klobásky a dobré pivečko zajistily příjem-
nou zábavu do pozdních nočních hodin.

  Čarodějnice ve Višňovce

Slavnostní výkop provedl slávista Marek Jarolím

Do zápasu vložila obě mužstva veškeré síly Fanoušci Realu Holyně fandili urputně, ale marně
Šampaňské pro vítězné 
mužstvo Slivence

Obě mužstva po zápase

Pálení čarodějnic

  Obecní pálení čarodějnic

Z Višňovky zalétly malé čarodějnice 
až na fotbalové hřiště 



Mezi těmi, kdo letošní ročník sliveneckého multižánrového festivalu navštívili, 
se (pro letošek příznačný) název vžil. Počasí bylo na červen opravdu překvapivě 
chladné a déšť, který se během sobotního odpoledne snášel ze zamračené 
oblohy, mnohé z návsi vyhnal.

Ti nejskalnější, co vytrvali, měli možnost sledovat hudebně pestrý maraton 
hudby a doposlouchat se k oběma večerním vrcholům. Jedním z vrcholů byl  
páteční koncert skupiny České Srdce a vystoupení tradiční stálice Letnic - Blue 
Effectu s Radimem Hladíkem. Sobotním zlatým hřebem programu se stalo vy-
stoupení Jaroslava Hutky a jablkonění souboru Jablkoň, které tryskalo hudeb-
ními nápady téměř stejně jako barevný gejzír ohňostroje, který se vzápětí snesl 

na hladinu Sliveneckého rybníka. Závěrečná folkrocková smršť z Moravy 
- kapela Docuku - byla pro mnohé překvapivou tečkou za třetím, co do 
počtu návštěvníků jistě největším, ročníkem Sliveneckých letnic.
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  Slivenecké letnice nebo Slivenecké lednice?

Sluníčko zůstalo naštěstí přívětivé k dětským návštěvníkům, kteří přišli 
v sobotu dopoledne na dětský divadelní kolotoč a mohli si užít Pohádku 
Palačinková Pepina Šárky Glogarové a veselou pohádku o tom, jak líný had 
přišel o nožičky, kterou vyprávěl principál Jakub Folvarčný (moderátorská 
stálice celého sliveneckého festivalu). Inspirativní pro malé diváky bylo 
jistě surrealistické představení Aničky Duchoňové o malé Aničce, co dělá 
svinčík s titulem „Malá večerní snítka“. Upoutávka sliveneckého obecního 
divadýlka Knofl ík na připravovaný malý slivenecký horor s názvem Červená 
Carpoolka snad nikoho nevyděsila, a tak se malí příznivci divadla mohou 
těšit na další produkce, a to nejen na Letnicích!         Lenka Kudláková      

Festival pořádala MČ Praha - Slivenec ve dnech 5. - 6. 6. za přispění OS 

Přátelé Slivence a těchto fi rem: Kytary.cz, AT Development, Tiskárna Hugo, Andres a Vild, Pizzeria Slivenec, Strabag, Lasselsberger, SwingGang, 
Austis, Metrostav Development, Reklama Slivenec, Kadeřnictví Miluše Hrubá, Inter Gips, Videopůjčovna Saturn, Augur-kovo, Nábytek Marek, 
Zlatnictví Javůrkovi, Jimi Dlouhý, Pneuservis Slavík, Domácí potřeby Barrandov, Rychločistírna oděvů na Barrandově, Storm.

Parkoviště za Pizzerií se na dva festivalové dny proměnilo k nepoznání

Jablkoň potěšil své fanoušky v sobotu večer

Sobotní hudební maraton vyvrcholil vystoupením výtečné moravské 
folkrockové skupiny Docuku

Jakub Folvarčný byl nejenom moderátorem po oba dny, 
ale v sobotu ráno zahrál dětem i veselou pohádku O Hadovi

České srdce zahrálo v pátek večer

  Letnice dětem

 Návštěvníci fes-
tivalu 
– uprostřed hlavní 
organizátorka 
Lenka Kudláková

 Etnokapela 
Džezvica roz-
tančila (skoro) 
každého



   Škola
  Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009

Milí čtenáři,
dovolte nám, abychom shrnuli nové zkušenosti ve vedení naší zá-

kladní a mateřské školy. První školní rok pod novým vedením školy 
přinesl pro všechny zaměstnance školy i pro žáky a jejich rodiče mno-
ho nového. Každý, kdo se o vzdělávání v této pražské části zajímá, 
měl a má jistá očekávání. Svá očekávání mělo i nové vedení školy a 
všichni učitelé i žáci. Co tedy tento školní rok přinesl? Co bylo jeho 
hlavním přínosem? Naplnilo se očekávání? A jak se bude ve škole 
pracovat dál? To jsou nejčastější otázky, na něž je zapotřebí hledat 
odpověď, a to nejen pro potřebu seberefl exe pracovníků a žáků školy, 
ale především pro to, aby došlo k porozumění ze strany rodičů žáků a 
širší nepedagogické veřejnosti.

Prioritou v našem 
společném soužití je 
vytvoření propojené 
instituce, tedy mateř-
ské a základní školy. 
Uvědomujeme si nut-
nost propojovat tyto 
dva stupně vzdělává-
ní především obsa-
hově – aby základní 
škola vycházela z to-
ho, jaké dovednosti 
již mají děti osvojené 
z mateřské školy, a 
dále s nimi pracovala 
a rozvíjela je.

Proto jsme v letoš-
ním roce podnikli nejprve několik společných akcí MŠ a ZŠ, které 
chceme v příštím roce dovést až do roviny, kdy žáci základní školy 
budou předávat své zkušenosti svým mladším kamarádům – dětem 
v mateřské škole. Pro mateřské školy v okolí jsme uspořádali zážit-
kové dny v naší škole pod názvem „Putování se sluníčkem“, při nichž 
se mohly všechny děti seznámit s učiteli, žáky, se školním prostředím 
i s některými aktivitami.

V prvním čísle Mramoru, na jehož obsahu jsme se podíleli, jsme se-
známili veřejnost se čtyřmi pilíři, na nichž budeme stavět vzdělávání 
v naší škole. Jak se nám daří postupovat po cestě k jejich naplňování?

1. pilíř: Jazyk a jazyková výchova
Pro všechny učitele i pro žáky je již samozřejmostí, že každý pra-

covní týden začínáme „komunitním kruhem“. Učíme se navzájem na-
slouchat, radíme se, jak řešit problémové situace, žáci se velmi rychle 
naučili vyjadřovat své vlastní názory, prosby apod.

Podařilo se zavést do praxe nově zpracované učební osnovy an-
glického jazyka, a to od 1. ročníku. Žáci sice ještě neznají anglickou 
gramatiku, pravidla pro stavbu věty – to vše si musí osvojit nejprve 
v mateřském jazyce, ale už rozumí jednoduchým pokynům, větám a 
dokáží je zopakovat se správnou výslovností a anglicky pojmenová-
vat běžné věci kolem sebe. 

Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“, jehož hlavním 
cílem bylo podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí ve spolu-
práci s jejich rodiči. Děti absolvovaly projektové dny pod názvem Den 
s knihou, kdy byl vytvořen prostor pro diskusi nad knihami, které prá-
vě děti čtou, nebo které jim čtou jejich rodiče.

Zahájili jsme činnost žákovského parlamentu, kde je vytvořen do-
statek prostoru pro vzájemné sdělování si potřeb, názorů a návrhů na 
zlepšení školního prostředí i klimatu v jednotlivých třídách.

2. pilíř: Informační a komunikační technologie
V rámci tohoto pilíře se podařilo rozvinout elektronickou ko-

munikaci mezi rodiči žáků a učiteli, ale také mezi žáky a učiteli. 
Není ojedinělým jevem, když si žáci vyměňují své práce s vyu-
čujícími právě tímto způsobem. Je to velmi operativní přístup 
k získávání zpětné vazby, neboť v současné době si asi každý 
z nás denně otevře e-mailovou poštu, a pokud se vám objeví 
maily od žáků, určitě budou těmi prvními, na něž budete chtít 
reagovat.

Naši učitelé mají k dispozici dvě interaktivní tabule (pro kaž-
dý stupeň vzdělávání jednu), dále nově vybavenou počítačovou 
učebnu, v níž žáci rádi pracují a připravují různé materiály a do-
kumenty pro naše projekty. 

V současné době jsou již k dispozici nové webové stránky 
naší školy www.skolaslivenec.cz nebo www.skola-slivenec.cz, 
kde bude mít každá třída vlastní odkaz. Postupně chceme vyu-
žívat i další možnosti práce s webovými stránkami, např. zřídit 
elektronickou žákovskou knížku apod.

3. pilíř: Ekoškola
V naší škole jsme vytvořili tzv. Ekotým složený ze žáků 

2. stupně, který plní úkoly zaslané v rámci tohoto projektu. Ve 
druhé polovině června proběhlo sázení květin do veřejných pro-
stor před školou, děti měřily kvalitu vody a zapojily se do projek-
tu Bezpečné cesty do škol. Tento projekt přinesl naší městské 
části fi nanční prostředky na vypracování projektových studií. 
Žáci všech ročníků společně se svými rodiči vytipovali místa, 
která se z jejich pohledu zdají být nebezpečnými při cestě do 
nebo ze školy. Poté si místa označili ve vlastních pláncích naší 
městské části. Nad plánky se sešly nejprve jednotlivé třídy, 
poté celá škola, a tak vznikla společná mapa s vyznačením ne-
bezpečných míst, která byla slavnostně předána projektantovi 
k prostudování. Předání mapy proběhlo za přítomnosti celé ško-
ly, zástupců odboru dopravy MHMP, Policie ČR, dopravního in-
ženýra, občanského sdružení Oživení, zřizovatele školy a médií 
ve středu 24. 6. 2009 v tělocvičně naší školy. Žáci 7. ročníku si 
připravili vlastní Power Pointovou prezentaci, pomocí níž účast-
níky seznámili se závěry průzkumu. Mapy naší městské části 
s vyznačením a popisem nebezpečných míst budou sloužit jako 
podklad pro zpracování studií vhodných pro řešení těchto situ-
ací. V rámci tohoto projektu rovněž získáme fi nanční prostředky 
na vybavení prostor školy.

Prvňáčci kreslí mapy

Sázení květin do betonových skruží
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4. pilíř: Zdravá škola
Naše škola pracuje na získání tohoto titulu již celý školní rok. Před-

pokladem je především vytvořit podmínky pro zdravé učení. Jde ze-
jména o to, aby se děti cítily ve škole bezpečně, aby se nebály vyjádřit 
vlastní názor, aby byly respektovány jako rovnocenní partneři apod.

Tato cesta je z hlediska příprav na proměnu klimatu školy, na vytvá-
ření pozitivních vstřícných vztahů mezi žáky a učiteli velmi náročná. 
Všichni učitelé v současné době pracují na sebevzdělávání - pro-
cházíme akreditovaným vzděláváním s názvem „Respektovat a být 
respektován“ pod vedením zkušených psycholožek. Vzdělávání je 
zaměřené právě na proměnu prostředí školy, v němž by se měli jak 
žáci, tak učitelé cítit bezpečně, neměli by být ohrožováni a měli by si 
navzájem vycházet vstříc především při hledání a uplatňování efektiv-
ních přístupů ke vzdělávání a společnému soužití obecně. 

Pro žáky budoucího prvního ročníku jsme zorganizovali vzdělávací 
modul pod názvem „Bez zábran do školy“ – jehož hlavním cílem je 
seznámit žáky s prostředím školy, s budoucími spolužáky i s učiteli 
1. stupně, s nimiž se budou nejvíce setkávat. 

V tomto školním roce jsme podali několik grantů. Jedním z nich je 
žádost o zlepšení podmínek pro sportování – podařilo se nám získat 
fi nanční prostředky na vybavení školních prostor lezeckou stěnou; 
v rámci projektu Bezpečné cesty do škol hodláme vybavit nádvoří 
školy přístřešky a stojany na kola. Další grant je zaměřen na zlepšení 
podmínek pro výuku přírodních věd – tento grant však ještě nebyl vy-
hodnocen. V neposlední řadě se chceme zapojit do projektů fi nanco-
vaných z prostředků ESF, a to především v souvislosti se vzděláváním 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně na-
daných – na dokončení tohoto projektu v současné době pracujeme 
společně s dalšími pražskými školami.

Z těchto řádků se zdá být vše v naprostém souladu, podařilo se 
naplnit mnoho záměrů a nastartovat dlouhodobé projekty či vzdělá-
vací směry.

Chceme-li být objektivní, musíme však zmínit i stinné stránky, nebo 
spíše zjištění, k nimž jsme během tohoto školního roku dospěli.

Hlavní problém, respektive slabou stránku, lze spatřovat v oblasti 
spolupráce školy s rodiči žáků. Samozřejmě se toto zjištění netýká 
všech rodičů, ale obecně vzato z analýz některých situací lze tuto 
oblast skutečně považovat za jednu z těch, v níž musíme v dalších 
letech nastavit jiný systém.

Jak jsme zjistili, že tato oblast je slabou stránkou vzdělávání? Vy-
brali jsme několik nástrojů, které nám pomohly odhalit skutečnost. 
Za zmínku stojí např. sledování návštěvnosti naší školy. Naše škola 

je otevřená skutečně všem. Po dohodě s učiteli může každý z rodičů 
žáků navštívit výuku, účastnit se mimoškolních akcí, besed, projektů, 
zapojit se do přípravy akcí pro děti. Informace mohou rodiče i další 
zájemci získat na webových stránkách školy, případně na vývěskách 
před budovou školy.

Uveďme alespoň příklad: naši učitelé se domluvili, že před ukon-
čením školního roku zorganizují tzv. ukázkové hodiny pro veřejnost. 
Cílem bylo seznámit rodiče žáků s novými postupy ve výuce příro-
dovědných a jazykovědných předmětů. Propagační plakáty byly 
vyvěšeny na všech hojně navštěvovaných místech ve Slivenci a na 
Barrandově a očekávání byla velká, avšak zájem ze strany rodičů 
žáků nebyl v podstatě žádný, což nás velmi překvapilo. Že by nikoho 
nezajímalo, jakým způsobem se vyučují žáci v naší škole? Nebo není 
veřejnost na takový způsob spolupráce zvyklá? Těch otázek bychom 
si mohli položit mnoho. Nás to však neodradilo a do budoucna chce-
me takových dnů připravovat více, přičemž je budeme i obsahově 
ladit v rámci jednoho oboru, např. na přírodovědný den, historický 
den, den jazykových dovedností. Naším přáním je, aby naši školu na-
vštěvovali nejen žáci, ale i rodiče rádi, aby se naše škola stala místem 
společného setkávání, vstřícné komunikace a řešení nejrůznějších si-
tuací, problémů, ale platformou pro výměnu zkušeností. Přejeme si, 
aby se naše škola dostala do povědomí všech právě svojí otevřeností 
a ochotou a připraveností komunikovat, respektovat, spolupracovat. 
Věříme, že nás i v dalších školních letech podpoříte.

PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy     
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Základní a mateřská škola ve Slivenci uspěla v grantovém progra-
mu hl.m. Prahy a získala pro letošní rok fi nanční podporu na realiza-
ci projektu Bezpečná cesta do školy. Děti vytipovaly několik míst v 
obci, která považují za nebezpečná a která by měla být podle jejich 
požadavků upravena. Mezi nimi se také objevilo prostranství před 
školou, kde zastavují auta, kterými rodiče vozí ráno děti do školy. 
Děti už dříve rozdávaly řidičům letáky s prosbou, aby nezajížděli až 
před školu, situace je tu ráno totiž opravdu nebezpečná. 

Ve čtvrtek 18. června se děti s paní učitelkou Petrou Siganovou 
snažily toto prostranství zútulnit a pod heslem „Nechceme parko-
viště, ale park“ osázely květinami betonové skruže. Předem si na-
malovaly na toto téma obrázky, které rozvěsily jako malou výstavu 
na okolní stromy. Dětské kresby si občané budou moci prohlédnout 

v nejbližší době na výstavě instalované na chodbě Úřadu městské 
části Praha - Slivenec. 

„Městská část Praha - Slivenec se zapojila do programu Zdravé 
městské části, proto vítáme aktivitu školy a podporujeme tento pro-
jekt,“ uvedla starostka Slivence RNDr. Jana Plamínková. 

 „Je nám líto, že se sázení nezúčastnilo více rodičů, právě na ně 
jsme chtěli touto akcí apelovat, aby co nejvíce omezili dovážení dětí 
do školy auty a pokud už musí děti vozit, aby parkovali kousek dále 
od školy, například na parkovišti u pizzerie,“ říká Barbora Kolárová, 
konzultantka projektu.

Paní učitelka k tomu dodává: „Na obrázcích i při samotné akci 
bylo vidět, že dětem na tom záleží a opravdu se snažily. Doufáme, 
že květiny vydrží co nejdéle, dětem by opravdu bylo líto, kdyby ně-
kdo jejich práci zničil.“

Barbora Kolárová, Nadace Partnerství     

   Škola

  Děti ve Slivenci chtějí před školou park

Ředitelka školy dr. Lisnerová  vysvětluje smysl projektu Bezpečné cesty 
do školy 
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   Senioři

Dne 1. června 2009 jsme na schůzce seniorů mohli přivítat doc. MUDr. Jiřího 
Neuwirtha, CSc., významného lékaře a také zakladatele geriatrické kliniky Všeo-
becné fakultní nemocnice v Praze, který se věnoval zdravotním problémům sou-
visejícím s procesem stárnutí. Pestré, ale přiměřené množství jídla, dostatečný 
pohyb, komunikace s okolím, pozitivní myšlení – to vše jsou základní pilíře dušev-
ního i fyzického zdraví.

Po přednášce se diskutovalo o způsobu využití 
volného času, vhodnosti léků, vitaminů jako doplňků 
stravy.

Přednáška byla pro všechny srozumitelná s názor-
nými příklady. Budete-li mít zájem, pozveme pana 
docenta znovu a můžete si sami určit téma, probrání 
zdravotního problému, který každého z nás trápí nebo 
zajímá. Přednášky jsou určeny nejen pro seniory. 

Irena Krejčová     

Kde stanul praotec Čech
Druhým letošním výletem byl výšlap na památný Říp s úžasnými 

vyhlídkami do krajiny a vstupem do Rotundy zasvěcené sv. Jiří a 
sv. Vojtěchovi. Podstatnou část zbývajícího programu tohoto výle-
tu zabrala prohlídka zámku Nelahozeves, jehož interiér tvoří  pře-
vážně sbírky rodu Lobkowitz, a tak jsme si rodný dům A. Dvořáka 
prohlédli jen zvenku. Čekal nás oběd v  Roudnici nad Labem, kde 
zbyl i čas na procházku po náměstí a po mostě přes Labe. Krát-
ký odpolední pobyt v Mělníku s prosluněnou vyhlídkou na vinice 
pod hradem a nad soutokem Vltavy a Labe byl završený nákupem 
mělnických vín.

Podél řeky Vydry

Na třetí výlet jsme museli vyrazit brzy zrána, protože nás čekala 
cesta až na Šumavu. Program začal dvouhodinovou procházkou 
šumavskou přírodou podél řeky Vydry od Antýglu k Čeňkově pile. 
Procházku zvládli všichni. V Sušici, kam jsme potom dojeli, jsme 
poobědvali, krátce prošli náměstí a pokračovali jsme v cestě do 
Strakonic. Času bylo málo, a tak jsme jen obešli hrad. Jistě by stál 
za bližší prohlídku. Tak někdy příště!

Díky řidiči, který nás vždy v plném počtu vrátí do Slivenece i Ho-
lyně, díky příjemné průvodkyni našimi zájezdy a díky počasí za pří-
zeň.                                                          Miroslava Jágrová     

Poznámka redakce: Každého zájezdu se zúčastnilo přes 20 seni-
orů MČ Praha - Slivenec.

Na schůzce seniorů jsme se shodli, že bychom se rádi 
zúčastnili kursu trénování paměti.  Díky vstřícnosti 
vedení MČ Praha - Slivenec vám můžeme sdělit již 
konkrétní informaci:
Kurs trénování paměti povede paní Ivana Fojtů 

– trenérka paměti, vedoucí Stacionáře pro seniory, 
Praha 5 – Barrandov. Kurs se skládá s deseti hodino-
vých lekcí. 
Průběh kursu: začátek 30. září  2009 ve středu od 
15.00 hodin. Potom bude probíhat každou středu, po-
slední lekce 16.12. 2009
Kde: v knihovně nebo zasedací místnosti ÚMČ ve Sli-
venci
Cena: 150 Kč za celý kurs
Přihlášení: v knihovně u pí Krejčové – osobně nebo 
telefon: 251 818 044, linka 127
Těšíme se na všechny – i na ty, kteří si myslí a žijí v 
iluzi, že trénování nepotřebují.

Irena Krejčová, předsedkyně sociální komise     

Velmi rádi bychom našim seniorům nabídli společné ná-
vštěvy divadel, výstav a jiných kulturních zážitků. Vybí-
rali bychom podle nabídky divadel, muzeí, galerií apod. 

časové termíny určené pro seniory, 
nebo návštěvy zdarma.
Kdo máte o kulturu zájem, prosíme 

o kontakt:  telefonický: 251 818 044 
– přepojit na knihovnu (pí Krejčová),  
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz 
nebo osobně – zajděte do knihovny 
a sdělte na sebe spojení. Těšíme se 
na společné kulturní zážitky.    Irena 
Krejčová     

 

Společenská kronika

Svá kulatá a významná jubilea v červenci, srpnu a září 
oslaví tito naši občané:

Červenec
Jindřiška Hejrová, Dagmar Čížkovská
Marie Jechová, Jindřiška Vejvodová

Srpen
Vojtěch Chaloupka

Září
Rudolf Housar, Marie Eliášová

Božena Šedivá, Pavla Vorlíčková
Všem upřímně blahopřejeme! 

Zastupitelé a pracovníci úřadu městské části

  Návštěva divadel a výstav

  Výlety sliveneckých a holyňských seniorů

  Kurs trénování paměti

  Jak si udržet pohyblivost do vyššího věku

Senioři na Šumavě



Dne 13. května navštívila po mnoha letech znovu Slivenec paní Elena 
Váchová (nar. 1920), dlouholetá družinářka naší školy a manželka legen-
dárního sliveneckého učitele pana Josefa Váchy. Proč legendárního? 
Pan Vácha zde působil od roku 1938 až do roku 1976, kdy odešel do 
důchodu. Učil  tedy tři generace sliveneckých a holyňských dětí!!! . „Lidé 
říkali, že až na ulici slyší učitele Váchu a učitelku Bendovou, takové měli 
zvučné hlasy,“ říká paní Váchová. Váchovi bydleli v nájmu u Vetýšků na 
Přídole.

Exkurze po škole ve společnosti paní Váchové a jejího syna (nar. 1944) 
je opravdu zážitek, protože z obou vzpomínky na staré časy doslova 
prýští. 

Tak například: věděli jste, že ve Slivenci krátce působil jako učitel Zde-
něk Řehoř, pozdější slavný herec? Učil zde koncem války, cca v roce 
1944.

Že se před začátkem školního roku chodívalo první den do kostela? 
Že v místech, kde je dnes místnost na nářadí u školní tělocvičny, býva-

la před postavením správního  pavilonu v 50. letech kuchyně, a tam, kde 
se dnes děti převlékají, že bývala jídelna? Dlužno podotknout, že matky 
dřív byly víc doma a ve škole se nestravovalo tolik dětí jako dnes.

Že tělocvična byla nějakou dobu zrušená a sloužila jako zvláštní škola, 
jindy zase jako družina (a taky se tam někdy jedlo). Vstup do tělocvičny 
byl hned za vstupními dveřmi. Cvičit se v tu dobu chodilo do Sokolovny.

První den, co se obědvalo v nové jídelně, spadl strop. „To víte, stavěli to 
učňové a neuměli to.“ Nádvoří prý bývalo hezčí, se záhonem s růžemi... 

Kde je dnes byt školníka, býval byt pro zástupce ředitele. Bydlel tam 
Jaroslav Novák, zástupce ředitele Kacetla. Byt školníka býval na mís-
tě dnešních šaten. Přestávka se zvonila velkým zvoncem v 1. patře. V 
1. patře bývala i sborovna a ředitelna.

Zážitkem je i procházka centrem Slivence. Asi pouze ve společnosti 
paní Váchové uslyšíte dnes větu: „Pinkas a Sysel. Vzpomínám si. To byli 
takoví výrostci...“

K Pařízkovům chodívali Váchovi poslouchat za války Hlas Ameriky. 
„Poslouchali jsme v zatemněném domě, chodil tam i pan farář Dra-
goun...“ Paní Váchová učila jak pana Pařízka, tak i jeho paní Jiřinu, ro-
zenou Janáčkovou. „Na Jiřinku se pamatuju. Její tatínek býval legionář. 
Když jí chtěl manžel dát někdy rákoskou přes ruku, tak vždycky ucukla...“

Na místě dnešních potravin a obchůdku s textilem u křižovatky Na 
Křenkově bývala Jednota, na místě dnešního květinářství byla cukrárna. 
Na místě parkoviště Na Křenkově bývalo holičství, pan Jeníkovský holil a 
stříhal celý Slivenec. U holičství býval malý krámek s nitěmi, sponkami a 
dalším galanterním zbožím, kde prodával pan Sýkora. Později zde mívali 
klub holubáři, krámek se zboural v 70. letech. Ve špejcharu bydleli Cic-
várkovi, Horáčkovi, Šamonilovi. Proti La Festě (co je nový záhon) byd-
lel řezník pan Volf. Místo La Festy bývala drogerie manželů Staňkových 
(paní Staňková byla rozená Meskářová), vedle bývalo řeznictví Hájek. 
Místo Pracovních oděvů bývala mlékárna, místo drogerie kampelička a 
v patře místo školky měli služební byt Husníkovi. U Syslů bývala Narpa 
(papírnictví) se vchodem z boku. V ulici Na Křenkově býval nad krámem 
Görglů krám Vejvodů. Na místě restaurace U Rozcestí  bylo truhlářství 
Fajt a výroba matrací. V hasičárně (domek na parkovišti za zelenou piz-
zerií) býval mandl a v budce u rybníka se prodával tabák (proti cestě do 
školy). Trafi ku tu měl otec paní Černé. 

Paměť paní Váchové a jejího syna je fenomenální...
„U pomníku padlých jsme hrávali kuličky,“ přidává se ke vzpomínkám 

pan Vácha mladší. „Ulice byla ale tehdy o hodně níž než dnes. Kolem 
rantlu na pomníku jsme mívali spoustu důlků...“

V horním domku vlevo od vstupu do staré budovy školy, kde bydlel pan 
Holub, bývalo papírnictví, kde za války prodávala stará paní Holubová. 
Ve zbouraném domku před školou se za války prodávalo mléko. „Bylo na 
lístky, měli jsme příděl 1/16 litru na osobu a  týden. Chodili jsme si pro něj 
do konvičky, bývalo ho jen na dně...“ Domek byl zbourán v 50. letech. 

Při pohledu na plot kolem historické budovy školy se pan Vácha za-
snil: „Bodce na plotě zůstaly. Dodnes  mám jizvu na místě, kde jsem se 
na něj kdysi napíchl...“                                   

          Zapsala Jana Plamínková     

Na fotografi i uveřejněné v Mramoru č. 2/2009 je vyfocen pan učitel 
Šmerhovský, který hrával v našem kostelíku na varhany
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   Společnost

  Váchovi znovu ve Slivenci

Proběhly 16.5. v tichosti a bez větší odezvy. Víc bylo zvědavých 
přihlížejících než těch, kdo by měl odvahu (?) nebo chuť (?) cokoli 
nabídnout.

Přesto se tu daly objevit skvělé kousky za pár korun: stařičký 
akordeon po babičce, čerstvé zahradní bylinky, hračky, domácí 
cukroví, nefalšovaný čínský porcelán, vojenské čepice, antikvariátní 
knihy (včetně kuchařek),  kolečkové brusle a zachovalé oblečení…

Možná příští rok využije příležitosti účastnit se bleších trhů ve Sli-
veneci více zájemců, možná se nápad neujme, kdo ví?        kud     

  Slivenecké bleší trhy

Učitelský sbor v roce  1970
Nahoře zleva: Tenkrát, Baráková, Vilém Kacetl - ředitel, Evžen Rozenský 
– pozdější ředitel, Marta Nouzovská, Elena Váchová, Václav Konopík, Ludmi-
la Sedláčková, Apolena Andělová-Brejlová, Dvořáková, Blažena Niederlová, 
Řepová
Dole: Drbohlavová, Marie Bobková, Ilona Nevečeřalová, „malá Helenka“, 
Eva Benešová, Vlasta Hladíková, Jana Melicharová, Slavíčková, Marie Suchá 
(identifi kovala paní Váchová se synem a kol.)

Setkání dvou  generací družinářek – paní Váchové a paní Siganové
(vpravo pan Vácha mladší)
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Letošní školní rok je u konce a s ním i naše pravidelná setkávání v tělocvičně 
Slivenecké školy. Účast byla pokaždé hojná, což mě velmi těší.
Ke konci roku jsme již cvičili a hráli si s novými pomůckami – kroužky, kužely, 
švihadly, kostkami, míči a dalšími, které jsme získali díky grantu MČ Slivenec.  
Naučili jsme se  spoustu nových her a oprášili staré říkanky a písničky.  Děti 
jsou stále šikovnější a hezky se zapojují, začínáme dokonce soutěžit v různých 
disciplínách. Mějte se všichni o prázdninách hezky a sportujte v pohodě :-) V 
září se budu opět  těšit na všechna – i nová - „chodící prťata“, samozřejmě s 
doprovodem. Razítka už na vás čekají!    Jana  Urbancová 

V neděli 31. 5. pořádalo OS Na Kraji Dětský den na fotbalovém hřišti. 
Odpoledne plné soutěží zpestřila návštěva lochkovských hasičů, jejichž 

příjezd je každoročně návštěvníky dětského dne netrpělivě očekáván. Vzhledem 
k letošnímu chladnému počasí nedošlo k oblíbenému kropení, ale i tak měly 
děti možnost prohlídky hasičského vozu s veškerým vybavením, což vzbudilo u 
nejmenších velký ohlas. V mobilním stanu Červeného kříže děti mohly shlédnout 
ukázky první pomoci a samy si vyzkoušet na modelu například umělé dýchání nebo 
některé obvazové techniky. Obvazového materiálu pro trénink bylo naštěstí  dostatek. 
V průběhu odpoledne plného soutěží potěšilo svým vystoupením Studio K  Barrandov 
- oddíl sportovního aerobicu. Dvě skupiny nejmladších dětí předvedly milé vystoupení, 
za které sklidily zasloužený potlesk.
V další části odpoledne zkusili malí soutěžící lovit ryby, navlékat těstoviny,  stříkačkou 
shodit míček, kopat na bránu, malovat, nosit míček na lžíci, házet na cíl a skákat 
v pytli. Na jednotlivá stanoviště se čekaly fronty, ale dostalo se na každého. 
Poražených nebylo a všichni si zasloužili připravené odměny. Věříme, že to pro 
návštěvníky bylo příjemně strávené odpoledne. Děkujeme všem dobrovolníkům a 
fi rmě Pepsi-cola za sponzorský dar. Těšíme se na setkání na našich dalších akcích.     
      Za OS Na Kraji Hanka Morsteinová   

  Cvičení rodičů s dětmi
Holyňská kaple se již podruhé pochlubila fotografi emi pana 

Ing. Františka Okáče, našeho milého spoluobčana, mezi jehož 
velké koníčky patří foto-
grafování a cestování. 
Již v letních měsících 
loňského roku mohli ob-
čané a návštěvníci shléd-
nout úspěšnou výstavu, 
v níž se autor představil 
cyklem „Vzpomínky na 
Afriku“. Dne 6. června 
2009 byla zpřístupněna 
výstava s názvem „Por-
tréty z cest“. Návštěvníci 
mohli nahlédnout skrz 
autorův objektiv do exo-
tických tváří odlišných 
etnik, nechat na sebe 
dýchnout vůni dálek a 
prožít okouzlení fascinu-
jícími portéry, které věro-
hodně vyjadřují životní atmosféru a nálady jejich nositelů.    

     Miloslava Pavlíčková - Pravdová   

  S vůní exotiky

Holyně je sice nenápadná, ale velmi významná vesnička rozkládající se na kraji Prokopského údolí. Co o ní ovšem málokdo ví, je fakt, že je to vesnice 
nesmírně bohatá! A jak to víme my? No jednoduše, už potřetí jsme zde letos s dětmi z Holyně našli ukrytý poklad. 

Ten poslední nalezený poklad ukryli kdysi v holyňské divočině piráti z Karibiku v dřevěné truhle. Po jejich stopách se vydalo 20 dětí rozdělených podle 
věku do tří skupin. Ty   společnými silami plnily úkoly, které cestou nacházely a pokaždé 
získaly novou nápovědu a posunovaly se k cíli. 

Naše putování tentokrát končilo na hřišti v Holyni, kde piráti ukryli na viditelném místě 
falešný poklad. Děti se ale nenechaly zmást a našly nakonec i ten pravý, zakopaný v 
pískovišti. Po jeho opatrném vyzvednutí a spravedlivém rozdělení mezi účastníky hledací 
akce nás čekalo ještě náročnější zdobení zdi, která je součástí hřiště. Přes počáteční 
zmatky jsme to nakonec všechno zvládli v pohodě, o čemž se můžete přesvědčit na 
vlastní oči. Zdobení se samozřejmě aktivně zúčastnily všechny děti, a pokud ještě dnes 
potkáváte některé zdobiče s modrými, červenými nebo žlutými dlaněmi, je vám jasné, 
jak intenzivně zeď krášlily. Počasí nám přálo, tak jsme si to pěkně užili. Všichni účastníci 
zanechali na zdi nesmazatelné stopy svojí přítomnosti. Nálada byla výborná a doufám, 
že za rok se sejdeme při hledání dalšího pokladu. Musíme je přece všechny najít, ne? 
Děkuji moc všem rodičům, kteří se na cestu za pokladem vydali s námi a pomohli nám s 
malováním zdi.               Jana Urbancová     

  Holyňský poklad

  Oslava Dne dětí s OS Na Kraji

Pan Okáč se svým nezbytným 
fotoaparátem
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Některé sny se občas stanou skutečností... Tak je tomu s mateřským 
centrem ve Slivenci. Ještě nedávno jsme o něm s několika maminkami 
ve čtvrtečním Klubu maminek mluvily jako o hudbě budoucnosti, pak 
jsme začaly se skromnými plány na výtvarku pro nejmenší, no a na-
konec to vypadá tak, že 1. září 2009 zahájí provoz Rodinné centrum 

Pecka.

Stane se tak v rámci nově vznikajícího Sliveneckého klubu Švest-

ka, který bude mít sídlo v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 
– Slivenec (naproti poště). Klub poskytne prostory například stávajícímu 
obecnímu divadýlku Knofl ík, schůzkám seniorů nebo právě rodinám 
s dětmi.

A co pro vás a s vaší pomocí chystáme? V dopoledních hodinách 
bychom rádi nabídli hernu, cvičení pro nejmenší, výtvarnou výchovu 
a také rytmiku v režii úspěšné agentury Yamaha. Dále bychom chtěli 
zahájit kursy angličtiny pro maminky s hlídáním dětí.

Odpoledne zůstanou vyhrazena občasným akcím pro celou rodinu, 
jako jsou tvořivá odpoledne, bazárek či různé kurzy,  přednášky a další 
aktivity. 

Během léta spustíme webové stránky, zatím naleznete aktuální infor-
mace na stránkách obce (www.praha-slivenec.cz) v sekci Klub mami-
nek (do kurzů agentury Yamaha a na angličtinu bude třeba se přihlásit 
předem).

Jak si jistě dokážete představit, čeká nás velký kus práce, která nebu-
de korunována úspěchem bez vašeho zájmu a pomoci. Uvítáme jakéko-
liv nápady, inspiraci a samozřejmě ochotu se do fungování RC Pecka za-
pojit. Budeme vděčni za hmotné i fi nanční příspěvky – o většinu grantů je 
možno žádat až po roce provozu, takže začínáme opravdu od nuly.

Chtěla bych tímto poděkovat MČ Praha - Slivenec, bez níž by vznik 
podobného místa pro setkávání vůbec nebyl možný. A také všem ma-
minkám, které se ochotně a zcela bezzištně pustily do práce.

Vás všechny pak zvu na slavnostní otevření Sliveneckého klubu 
Švestka, které se bude konat 1. září spolu s imatrikulací prvňáčků naší 
základní školy.

Věříme, že to opravdu bude pecka... Dora Poláková za RC Pecka     

Loga Sliveneckého klubu Švestka i Rodinného centra Pecka najdete 
v barvě na zadní straně

  To bude Pecka!

Naše „Áčko“ prohrálo hned první zápas v Cholupicích, ale v dal-
ších šesti zápasech získalo 15 bodů za vítězství nad Košířemi, Stře-
šovicemi, Zbraslaví, Kunraticemi a Nebušicemi. Všichni se těšili 
na „zápas jara“ proti vedoucímu mužstvu soutěže Slavoji Podolí. 
V tomto zápase jsem nebyli horší, ale soupeř vyhrál 1:0. Nás po 
utkání mrzela neproměněná penalta a ještě dvě tutovky. Poslední 
dva zápasy jsme prohráli - derby v Řeporyjích 2:1 a doma s Krčí 
„B“ 5:3. Přesto je mužstvo, dvě kola před koncem,  na pěkném 4. 
místě.

„B“ mužstvo už soutěž skončilo a obsadilo 9. místo. Celé jaro 
bojovalo o udržení II. třídy, což se mu nakonec podařilo.

V mládežnické soutěži nám dělá radost mužstvo starších žáků, 
které se drží v tabulce na druhém místě. Všichni starší žáci přechá-
zejí od podzimní sezóny do mladšího dorostu. Z důvodu nedostatku 
hráčů nebudeme mít v příští sezóně družstvo žáků, ale jen starší 
přípravku. Ta v letošní soutěži moc úspěchů nezaznamenala. Pře-
sto „prckové“ bojují o první vítězství. Chuť a elán jim nechybí a tak 
věříme, že další rok už bude lepší a budou se radovat i z lepšího 
postavení v tabulce. To poslední místo jim letos už zůstane.

Koncem června bude provedena opět rekultivace hrací plochy a 
začátkem září by měla být provedena příprava na omítnutí kabin. Ji-
nak máme stále zájem o nové členy do všech družstev našeho oddí-
lu, hlavně o dospělé.                                             Karel Bachroň     

Slivenečtí dobrodruzi mají za sebou třetí expedici za sli-
venecká a holyňská humna. Po cestě na Divoký Západ a Dál-
ný Východ nám už zbývaly jen dva směry - půlnoční a polední. 
Po zralé úvaze jsme se vydali k Půlnoci, protože severní krajo-
vé mají ve zvyku v době nastupujícího léta ukazovat svou pře-
ce jen o něco přívětivější tvář. Nuže, nelitovali jsme. Počasí nám 
přálo, náladu nám nezkazila ani opakovaná stoupání a klesá-
ní - celkem třikrát jsme sestoupili na dno Prokopského nebo 
Dalejského údolí a zase vyšlapali vzhůru na okolní plošiny. 
       Expedice začala u holyňské kapličky. Po asfaltce a po kraji 
lesa jsme došli do Klukovic a odtud po schodech do Prokopského 
údolí. Protáhli jsme se tunýlkem pod tratí a vyšplhali se k výhledům 
na protější straně. Prošli jsme podél paleozoického vulkánu Hem-
rových skal a po hraně údolí Dalejského potoka až k diabasové 
Řeporyjské skále. Prohlédli jsme si rozsáhlé smetiště v Dalejském 
údolí a dalším tunelem, tentokrát poctivě vytesaným do vápencové 
skály, jsme se dostali až k závěrečnému strmému výstupu stěnou 
lomu, odkud již vede křovinami, loukami a poli cesta zpět k Holyni. 
I tato naše cesta ukázala, že ve Slivenci i v Holyni bydlí lidé, ochot-
ní a schopní poznávat zbytky přírody dosud nepohlcené karci-
nomem pražské aglomerace a snášet přitom i určité nepohodlí. 
Snad jsme si uvědomili, že i blízko našeho domova se stále ještě 
ve stínu paneláků a hluku dopravních tepen tísní rostliny, živoči-
chové a ekosystémy překvapivé krásy a hodnoty, které stojí za to 
nejen poznávat, ale také se zasazovat o to, aby je mohli vidět a 
těšit se z nich i děti našich dětí.  Jiří Plamínek     

  Jak probíhala jarní fotbalová sezóna AFK Slivenec?

  Na drsný sever 

V průběhu měsíce května se v holyňské kapli sv. Jana Křtitele 
představila malířka Miluše Mrvíková z Mořiny. 

Autorka strávila dlouhá léta mezi dětmi jako učitelka, později jako 
ředitelka mateřské školky v Mořině. Malování a kresba jsou  její celo-
životní vášní, nyní je členkou Sdružení výtvarníků ČR.

V kapličce autorka představila pastely, které vytvořila během svých 
cest po Čechách a na Karlštejnsku, kde žije. Drobné obrázky krajinek 
a několika zátiší těšily kolemjdoucí pět květnových víkendů.  kud    

  Výstava malířky 
Miluše Mrvíkové 

Hemrovy skály jsou bývalá sopka
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těšíme se už sice na prázdniny, přesto se vám dovolíme tro-
chu pochlubit. V sobotu 16. 5. jsme se úspěšně zúčastnili di-
vadelní přehlídky Radotínská radost. Zahráli jsme publiku naši 
pohádku O Meluzíně z Meluzánie. Měli jsme důkladně nazkou-
šeno a hráli jsme v krásném, opravdu divadelním prostředí Ra-
dotínského kulturního střediska Koruna, takže jsme byli velmi 
spokojení a pyšní. Povzbudilo nás to do další práce.

Na Sliveneckých letnicích jsme vystoupili s upoutávkou na 
náš další kus Červená Carpoolka. Představili jsme divákům 
ilustrační hororové obrazy a nastínili dějovou linku. Také si vět-
šina Knofl íků poprvé vyzkoušela projev na otevřeném podiu 
a na mikrofon (což, věřte, věru není snadné). Myslím, že to 
zvládli na závěrečnou velkou jedničku.

Těšíme se na podzim do nových prostor v budově úřadu 
MČ, až se s plnou vervou vrhneme na dokončení komorního 
Sliveneckého hororu Červená Carpoolka. Nemusíte se ale bát, 
slíbíme vám i legraci. Krásné prázdniny a načerpejte spoustu 
energie na tvoření čehokoli do nového školního roku. 

Veronika, Ondra a Knoflíčata      

Červenec

4. - 26. 7. „Město“ (výstava studentů ZŠ Biskupcova v holyňské kapli)
5. 7. a 19. 7. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

Srpen

1. - 30.8. „Slavné kostýmy v úspěšných inscenacích ND“
 (výstava M. Pavlíčkové-Pravdové v holyňské kapli)
2. 8. a 16. 8. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

Září

1. 9.    9:00 Imatrikulace prvňáčků (zasedací síň ÚMČ)

1. 9.    9:00 – 11:00 Slavnostní otevření Sliveneckého klubu Švestka
       15:00 – 18:00 Den otevřených dveří Sliveneckého klubu Švestka
5. - 26. 9. Grafi cké studio ak. malíře J. Vejvody (výstava v holyňské kapli)
6. 9.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
7. 9.  16:00 Schůzka seniorů (Prezentace s videoprojekcí - sdružení Život 90)
12. 9. od 14:00 Slivenecký burčák (2. ročník malé vinařské slavnosti)

20. 9.  Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
30. 9.  15:00 Kurz trénování paměti pro seniory -1. lekce (ÚMČ)

Od počátku července bude též otevřena výstava dětských kreseb na téma 
Bezpečné cesty do školy (chodba ÚMČ)

- změna programu vyhrazena -

  Milí příznivci obecního 
divadýlka Knoflík,

SLIVENECKÝ BURČÁK
- 2. ročník malé slavnosti mladého vína -
V sobotu 12. 9. 2009 na slivenecké návsi
Odpolední program pro děti, občerstvení

Ochutnávka letošního burčáku z Vinařství Valtice

 20:00 Koncert souboru Spirituál kvintet
- změna programu vyhrazena -

- program bude upřesněn na webu a na vývěskách -

MČ Praha – Slivenec  zve na výstavu do kaple sv. Jana Křtitele v Holyni

„Slavné kostýmy z úspěšných inscenací Národního divadla“

1. – 30. srpen 2009

Výstava M. Pavlíčkové – Pravdové  věnovaná milovníkům divadla 
připomene nezapomenutelná divadelní představení, scény, kostýmy 

a herecké umění ze Zlaté kapličky nad Vltavou

Otevřeno o víkendech 15:00 - 17:00


