
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 1  2010

  Kniha o Slivenci a Holyni

Slivenecký mramor 1    2010    1

  rozpočet    adventní akce     vysvěcení kapličky     kanalizace  
 bezpečné cesty do školy    školní jarmark    pozvánky

Chcete vědět, kdo byla Anna Pfefferkornová, koho si vzal Jan Žili-
na v r. 1812 a jaké věno si manželka přinesla, víte, že v obci byly 
uvedeny operety Hanička z Podlesí, Princezna z cirkusu, Pouťová 
královnička a další?  Co následovalo po pronesení památné věty, 
„proč choditi do cvičení přes pole, když můžou cvičit doma“? Co 
je páskovka žíhaná, stepník rudý, střevlík vrásčitý? Dne 11. pro-

since 2009 byla pokřtěná Kniha o Slivenci a Holyni a v ní to vše 

najdete!

Tradice a paměť! Dnes slýcháváme častěji slova o nutnosti neza-
stavovat se, jít stále vpřed, běžet, přeskočit… Je však zřejmé, že jen 
vstřebáním tradice, jejím poznáním můžeme pokročit a můžeme ji 
dokonce překonat s využitím všeho toho nejlepšího v ní. Z kořenů 
rodné obce snášíme snáze počáteční cizotu nových míst a postup-

ně v nich zakořeňujeme i my díky paměti těch, kteří tam již byli 
a k nimž připojujeme tu svou. Proto byli kronikáři vždy tak váženi, 
vždyť to oni nám na základě svědectví paměti umožňují žít dále. 
Tradere znamená předávat.

Když jsme se přistěhovali do Slivence a Holyně, mnozí z nás, čte-
nářů této knihy, sem chtěli patřit. Vyptávali jsme se pamětníků, chtěli 
jsme vědět, proč se ulice jmenují právě tak, chtěli jsme znát dějiny 
kostelíka, statků, kamenných památníků; chtěli jsme poznat, co je 
kolem. Pamatuji si, jak jsme poprvé vystoupili a s údivem jsme hle-
děli na kostelík s rybníkem. Jako bychom se octli daleko od Prahy. 
Odkud se tady vzal? Jak prožili majitelé velkých statků smutné doby 
nedávné? Jaká je jejich historie, jsou tady mezi námi?

 (pokračování na str. 7) 

Knihu zavinutou v povijánku pokřtila šampaňským starostka Jana Plamínková

Spoluautoři knihy Irena Krejčová, Martin Lang, Dagmar Broncová, Milan 
Polák, Zdeňka Nováková a František Okáč

Na křtu zahráli na cello Ondřej Strauch a na fl étny Petra a Jakub Siganovi
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  Informace z veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec se 

konalo 2. prosince 2009 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18:00 – 18:35 

hod. a zúčastnili se jej zastupitelé  RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. 

Lenka Kudláková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona 

Strauchová, Ivanka Špačková, Zuzana Zdeborská. Zastupitelé Helena Marko-

vá, Doc. Ing. Petr Pick, CSc., Aleš Rozehnal se z jednání omluvili. 

Mimořádné zasedání svolala starostka RNDr. Jana Plamínková za účelem 

schválení přidělených dotací a darů, aby tyto prostředky mohly být čerpány. 

Dotace pro ZŠ a MŠ

  77,9 tis. Kč na integraci žáků pro období od 1. 9. 2009 – 31. 12. 2009;

  2 249 tis. Kč na akci „ Městská část Praha – Slivenec – Dostavba Základní 

a Mateřské školy Praha – Slivenec“. Jedná se o fi nanční prostředky přidělené 

ze státního rozpočtu na program č. 298220 – Akce fi nancované z rozhodnutí 

Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR;

  150 tis. a 80 tis. Kč na „Podporu žáků školy v oblasti přírodovědného vzdě-

lávání“;

Zastupitelé dále projednali a schválili:

  přijetí sponzorského daru od fi rmy ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 150 tis. Kč;

  nadační příspěvek 350 tis. Kč od Nadace VIA na projekt „Realizace obecní 

louky v lokalitě za okruhem“;

  rozpočtové úpravy č. 6;

  prodejní cenu publikace „Kniha o Slivenci a Holyni“ v ceně 350,- Kč vč. 

DPH za 1 kus;

  prodloužení snížení nájemného o 50% drogerii JIMI do 30. 04. 2010 z důvo-

du neprůjezdné komunikace Ke Smíchovu;

  uzavření smlouvy s ČEZ ICT Services a.s. na zřízení věcného břemene uží-

vání pozemků parc. č. 1798/11, 1798/94 a 1798/107, k. ú. Slivenec.

Řádné 26. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec se 

konalo 21. prosince 2009 od 18:00 – 20:10 hod v zasedací místnosti úřadu 

MČ a zúčastnili se  jej zastupitelé RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. 

Lenka Kudláková, Mgr. Jana Novotná, Doc. Ing. Petr Pick, CSc., RNDr. Jana 

Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Zuzana Zdeborská; Ivanka Špačková se 

omluvila, Aleš Rozehnal nepřítomen.

Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Pla-

mínková. 

Zpráva starostky (viz str. 3) a předsedů komisí

Ing. Strauchová - stavební komise se sešla 7.12. a 

na programu měla kanalizaci v ul. U Smolnic, výstav-

bu 2 rodinných domů u ulice Ke Smíchovu a řešení 

majetkových poměrů v ulici Za Křížkem.

Mgr. Kudláková – kulturní komise – akcí, zejména 

předvánočních, bylo zorganizováno mnoho, všechny 

měly úspěch, ať to byly adventní koncerty, výstavy 

a různá předvánoční setkávání. Poděkovala mamin-

kám a dětem ze školy, které poskytly na vánoční 

jarmark své výtvory, které se neprodaly na jarmar-

ku ve škole.

Dr. Čížek - komise pro životní prostředí a dopra-

vu jednala 14.12. o variantách řešení Bezpečných 

cest do školy, dále o žádosti fi rmy Svoboda o zří-

zení mobilní recyklační linky, návrzích p. Říhy na 

řešení situace v ulici K Váze.

Zastupitelé projednali a schválili:

  rozpočet na rok 2010 (viz str. 3);

  uzavření smlouvy s fi rmou SPS BOBR, zahrad-

nické služby na rok 2010;

  uzavření smluv o výpůjčce pozemků mezi MČ 

Praha - Slivenec a ZŠ a MŠ Praha - Slivenec;

  dodatek ke smlouvě s fi rmou BPBP s.a. - vícepráce na dostavbě správního 

pavilonu ZŠ v ceně 230.251,-Kč + DPH;

  záměr pronajmout pozemky p.č. 518 a 495/2 v k.ú. Slivenec od Pozemko-

vého fondu;

  darovací smlouvu na pozemek p.č. 355/18  k.ú. Holyně o výměře 15 m2, 

který  manželé Dobešovi darují MČ Praha - Slivenec;

  uzavření nájemních smluv na pozemky p.č. 496/8, 496/9 a. 495/1 v areálu 

základní školy;

  investiční účelovou dotaci ve výši 180 tis. Kč z Programu Čistá energie Praha;

  navrženou změnu ÚP na pozemek p.č. 1206 v k.ú. Slivenec ze stávajícího 

využití zahrádky na parky a parkově upravené plochy;

  smlouvu na zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 1697/1 a 1699 

v k. ú. Slivenec s Pražskou plynárenskou Distribuce,a.s.;

  nový ceník a pravidla inzerce v Mramoru 

  přidělení částky 200 tis. Kč pro 1. kolo grantů v oblasti kultury a sportu a její 

rozdělení mezi žadatele - Český červený kříž - Kroužek mladých zdravotníků  

(10.500 Kč), Český červený kříž – Modelářský kroužek (5.500 Kč), AFK Slivenec 

(120.000 Kč), Rodinné centrum Pecka o.s. (31.000 Kč), I. Miková a H. Mors-

teinová (20.000 Kč), Českomoravský svaz chovatelů holubů zákl. org. Slivenec 

(10.000 Kč), E. Pavlicová – Sluníčko (3.000 Kč);

  rozdělení částky 20 tis. Kč na sociální výpomoc 5 žadatelům;

  výběr fi rmy SPS BOBR, zahradnické služby jako zhotovitele na realizaci 

projektu „Rozptylová loučka“ za cenu  164 082 Kč, na základě   provedeného  

výběrového řízení ze dne 14. 12. 2009;

  rozpočtové úpravy č. 7;

  odsvěření pozemku p.č. 1783/21 v k.ú. Slivenec pod podmínkou, že v  usne-

sení zastupitelstva  hl. m. Prahy bude  uvedeno, že předmětný  pozemek bude 

využit pouze k výstavbě zařízení HMP ke zpracování  rostlinného komunálního 

bioodpadu (kompostárny).     

Milena Hollmannová
Zápisy a usnesení z obou zasedání naleznete na www.praha-slivenec.cz a k 

nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.

Termíny veřejných zasedání na rok 2010:

22. února, 21. dubna, 21. června, 8. září, 25. října a 15. prosince      

Křížek v ulici K Cikánce před opravou a po ní

Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor platný od 1. 1. 2010

Formát  Cena za černobílou inzerci  (Kč) Cena za barevnou inzerci (Kč)

1      strana  A4  3200,-    7 800,
1/2   strany  A4  1600,-    3 900,-
1/4   strany  A4    900,-    1 950,-
1/8   strany  A4    400,-       975,-
1/16 strany  A4    200,-       525,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Inzerce na titulní straně se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně  časopisu se uvedené ceny zvyšují o 200 %
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   Slovo starostky
Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci,

dovolte, abych Vám nej-
prve popřála vše nejlepší 
v novém roce 2010, hlavně 
zdraví a dobrou náladu. 

Listopad a prosinec se 
nesly ve znamení dokončo-
vání našich investičních akcí. 
Byla dokončena výstavba 
chodníku před zelenou piz-
zerií, kde jsme nakonec nain-

stalovali i přístřešek pro cestující a nové lavičky a udělali ještě odvodnění 
přilehlé části ulice Ke Smíchovu, protože se před zastávkou tvořila obrov-
ská louže. Dále byla dokončena stavba komunikace  v Kotovce v Holyni 
i dostavba školy včetně kolaudace. O tomto projektu píšeme podrobněji 
dále. Dokončena byla oprava ohradní zdi kolem kostela, oprava obou 
pomníků ve Slivenci i pomníku padlým v Holyni a také oprava křížků 
u kostela a v ulici K Cikánce. 

Dvě důležité akce byly naopak na podzim zahájeny, a sice výstav-
ba dešťové kanalizace v ulicích Ke Smíchovu a Diamantová a výstav-
ba splaškové kanalizace severně od ulice Ke Smíchovu. Obě tyto akce 
provádí a fi nancuje Hlavní město Praha. U dešťové kanalizace došlo 
k technickým  komplikacím v podobě nátoku velkého množství vody do 
dvou šachet, které se nyní intenzivně řeší. Výstavba splaškové kanalizace 
v Rubínové ulici naopak pokračovala velmi dobře a rychle a měla by na ni 
v novém roce navázat výstavba v ulicích Tyrkysová, Opálová a U Spojky. 
Postup bude nyní do značné míry záviset na počasí. Hned po výstavbě 
kanalizace by měla v těchto ulicích následovat i pokládka plynu. 

Stále přetrvávají problémy s developery. Trochu se zlepšila neúnosná 
situace v Granátové, kde fi rma MBStav vysypala provizorně komunikaci  
štěrkem a opravila Nefritovou. Velmi špatná byla situace v ulici K Cikánce 
a U Svahu, kde probíhala současně výstavba dvou viladomů Mramorky, 
posílení kabelů PRE a několik soukromých výstaveb (především majitelů 
domů z ulice Za Fořtem). Výsledkem bylo silné znečištění komunikací 
K Cikánce a U Svahu a neustálé svalování viny na druhé a odmítání vlast-
ní odpovědnosti za znečištění, které jsme  se snažili řešit výzvami doda-
vatelům i spoluprací s městskou policií. 

Získali jsme grant Nadace Via ve výši 350 000 Kč na vybudování obec-
ní louky za okruhem. Náš projekt, o kterém je podrobnější článek na str. 
6, byl přitom vyhodnocen jako vůbec nejlepší z podaných projektů.Také 
jsme získali dotaci od MHMP v rámci programu Čistá energie ve výši 
180 000 Kč na plynofi kaci bytovky. O tuto dotaci lze požádat zpětně až 
po realizaci akce a jsem opravdu ráda, že jsme ji získali, protože nám již 
provedenou plynofi kaci výrazně zlevnila. 

Koncem listopadu vyšla dlouho očekávaná Kniha o Slivenci a Holyni. 
Již dlouho před vyjitím si ji někteří nedočkavci zamlouvali a hned poté, co 
ji z nakladatelství Milpo přivezli, nastal na úřadě zcela nebývalý provoz, 
protože sem mířily desítky lidí, kteří ji chtěli zakoupit buď pro sebe, nebo 
ji  darovat blízkým jako vánoční dárek. Do konce roku  již bylo prodáno 
více než  300 výtisků. 

Po celý advent se ve Slivenci i v Holyni konalo velké množství kultur-
ních akcí, kterých se zúčastnilo obrovské množství lidí. Mnozí z nich mi 
říkali, jak jsou rádi, že se tu takové věci jako je jarmark, Mikulášská, roz-
svěcení stromů či různé koncerty konají, protože při nich potkají spoustu 
známých, na které by si jinak během roku ani nenašli čas. Jsem moc 
ráda, že naše obec opět začala žít nejen bohatým kulturním životem, kte-
rý zde byl po celá staletí běžný,  jak o tom svědčí  historie zaznamenaná 
v nově vyšlé knize, ale že se zde opět začala budovat sousedská pospo-
litost.  Velký dík za organizaci všech akcí patří Lence Kudlákové, na níž 
spočívá hlavní břemeno starostí s jejich zajištěním, a také celému úřadu 
Městské části Praha – Slivenec, pro který jde o práci nad rámec běžných 
úředních povinností. 

Také bych chtěla poděkovat paní ředitelce Lisnerové i celé škole za 
perfektně zorganizovaný Den otevřených dveří, který letos navštívilo 
nebývalé množství rodičů, i za opravdu pěkný školní vánoční jarmark. 
Na všech vánočních vystoupeních v jednotlivých třídách bylo tentokrát 
plno a hlavně v nižších třídách tak narváno, že se příbuzní dovnitř sko-
ro ani nevešli. I vystoupení páté, osmé a deváté třídy si ale  letos našlo 
mnoho diváků a není divu, jejich Mrazík a Šípková Růženka byly provede-
né s humorem a nadhledem. Mám opravdu radost, že si tolik maminek, 
tatínků, babiček, dědečků, sourozenců, přátel a kamarádů našlo čas, aby 
se na  vystoupení dětí přišlo podívat. 

A nám všem přeji, abychom času, této vzácné komodity, našli pro své 
blízké v příštím roce co nejvíce. RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka    

Výdaje    2010    Příjmy    2010
komunikace opravy, údržba  1 000 000,00        poplatek za psa     60 000,00    
knihovna        101 000,00        poplatek rekreační      5 000,00    
dětská hřiště, hřiště sportovci     850 000,00        poplatek za užívání veřej. prostr.      150 000,00    
pohřebnictví        262 000,00        poplatek ze vstupného      1 000,00    
veřejná zeleň - opravy, údržba     950 000,00        poplatek z ubytovací kapacity  15 000,00    
ZŠ      1 800 000,00        poplatek za provoz. VHP               120 000,00    
zastupitelé        890 000,00        odvod výtěžku z VHP    70 000,00    
veřejná správa     3 841 000,00        správní poplatky     60 000,00    
z toho : mzdy a odvody     2 240 000,00     příjmy z poskyt. služeb   84 000,00    
  odborná literatura           15 000,00     příjmy z úroků      3 000,00    
  všeobecný materiál       100 000,00     dotace Nadace Via               170 000,00    
  vodné,energie         285 000,00      
  pošt., telefon., bank. popl.       210 000,00     daň z nemovitosti              2 600 000,00    
  právn. sl.,školení, konzul.        265 000,00     dotace MHMP             7 040 000,00    
  cestovné, pohoštění          12 000,00     státní dotace                339 000,00    
  opravy            50 000,00       
  ostatní služby         355 000,00       
  leasing          294 000,00       
  kolky            15 000,00       
granty         200 000,00        
sociální služby, dary       140 000,00        
rek. centra        300 000,00        
kultura         277 000,00       převod ze zdaň. činn.              294 000,00     

   školka         400 000,00        

Výdaje celkem                11 011 000,00    Příjmy celkem           11 011 000,00
Předpokládané náklady a výnosy ze zdaňované činnosti v roce 2010
Náklady       200 000,00    Výnosy             1 700 000,00
      (výnosy pronájmů z pozemků, bytových a nebytových prostor, prodej knihy)

  Schválený rozpočet na rok 2010



   Výstavba
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Během loňského roku 2009 se nám povedlo realizovat poměrně hodně sta-
vebních akcí malých, větších i těch na naše poměry velkých.  Všichni si jistě 
všimli, že ve škole proběhla celková rekonstrukce správního pavilonu a okolí 
bývalé „zelené pizzerie“ prošlo velkou změnou. Kromě kamenné dlažby, kte-
rá nahradila záplatovaný a propadaný asfalt, zde přibyl nový přístřešek MHD 
a dvě lavičky.

Povedlo se nám však i několik menších věcí jako napojení bytovky čp. 462 
na splaškovou kanalizaci a vybudování plynového topení v témže domě, nové 
hřiště v ulici Za Farou, oprava zastávky Opálová, nový povrch v ulici K Dobré 
vodě a v ulici Kotovka, vyspravení několika dalších ulic asfaltovými záplatami.

Velkým restem do roku 2010 zůstala výstavba chodníku v ulici Frančíkova 
od autobusové zastávky do Habeše, kterou nám slíbilo udělat konsorcium 
fi rem stavících okruh, a oprava přístupové cesty k fotbalovému hřišti. Tyto akce se nám snad podaří zrealizovat na jaře letošního roku.   Mus    

Koncem listopadu začala výstavba splaškové kanalizace v Rubínové ulici. 
Firma většinu prací stihla před příchodem mrazů. Hlavní stavební práce jsou 
již hotovy, zbývá ještě uvést komunikaci a okolní zelené pásy do původního 
stavu. Před vánoci byl rozfrézován pás uprostřed vozovky i v ulici Tyrkysová 
a části ulice U Spojky. Výkopové práce zde začnou až v polovině ledna. 
Snad i této fi rmě bude přát počasí a stavební práce půjdou stejně rychle 
jako v Rubínové ulici. Po této etapě bude následovat zbytek ulice U Spoj-
ky a ulice Opálová. Vše by mělo být hotovo do konce dubna. Připomínám 
z minulého čísla:  Všechny obyvatele  výše uvedených ulic, kterých se tato 
výstavba dotkne, bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou 
dokumentaci domovní části kanalizační přípojky, vyřídili si územní souhlas na 

odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 a zaevidovali se na PVK. Kdo by potřeboval 
poradit nebo doporučit projektanta, který je schopen vyřídit příslušná povo-
lení a souhlasy, ať mi zavolá na tel: 251 818 044 (Š. Musilová ). Kanalizaci 
v ulici až po ploty samozřejmě hradí HMP, ale na svém pozemku si kanalizační 
přípojku musí vyřídit a zaplatit každý sám.  Čím více obyvatel bude mít svou 
přípojku povolenu, tím snadnější bude kolaudace celého kanalizačního řadu. 
Pokračuje se i s výstavbou dešťové kanalizace v ulici Ke Smíchovu a Dia-
mantová. Práce stále komplikuje velký přítok spodní vody do dvou těžních 
jam. Situaci řeší projektanti, aby našli nejvhodnější řešení pro stavbu i pro 
okolní nemovitosti. Doufejme, že vše bude brzy vyřešeno, aby stavba mohla 
pokračovat a byla dokončena v plánovaném jarním termínu. Práce na dvou 
úsecích však již několik týdnů stojí a není jisté, zda se toto zpoždění podaří 
dohnat.           Ing. Šárka Musilová       

Po dlouhých sedmi měsících byly koncem listopadu konečně ukončeny 
stavební práce ve škole.  Celá rekonstrukce byla ukončena tzv. testem těs-
nosti neboli blower door testem, který prokázal, že stavba byla provedena 
kvalitně a že modrý pavilon opravdu splňuje parametry nízkoenergetické 
stavby, jak předpokládal projekt.  Z původní spotřeby 203 kWh/m2.rok-1 
klesla spotřeba energie na pouhých 21 kWh/m2.rok-1. Pavilon se tím zařadil 
mezi nízkoenergetické stavby, které mají spotřebu energie nižší než 50 kWh/
m2.rok-1. Všechna provedená opatření se podílejí na snížení spotřeby energie 
o 89,8 % s vyšší kvalitou prostředí pro výuku. 

Začátkem prosince proběhla kolaudace a po dodání veškerých podkla-
dů nám stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Do konce ledna bude 
zpracována závěrečná zpráva pro řídící orgán Operačního programu Praha 
- Konkurenceschopnost. Po dobu dalších pěti let bude náš projekt monito-
rován, zda i nadále plní daná kritéria. 

Náš projekt je v České republice ojedinělý nejen dosaženou úsporou 
energie, ale také tím, že řeší zároveň i větrání. Průzkumy a měření vnitřního 
prostředí ve školách totiž  prokazují, že kvalita vzduchu ve třídách je nízká až 
alarmující. Přirozené větrání okny z hlediska hygienických požadavků nesta-
čí. Množství škol se rekonstruuje s cílem hlavně uspořit energii. Na kvalitu 
prostředí se však zapomíná a k jeho vylepšení nedochází. Efekt bývá právě 
opačný, protože utěsněním obálky budovy a výměnou oken se sníží větrá-
ní netěsnostmi a prostory jsou větrány méně než dříve. V modrém pavilo-
nu projektanti vyřešili požadavky na kvalitu dýchaného vzduchu nuceným 
větráním se zpětným ziskem odpadního tepla, které současně umožnilo 
snížit ztráty tepla větráním (lidově řečeno vydýchaný vzduch předtím, než 
se vypustí ven, předá teplo čerstvému chladnému vzduchu). Tomuto tématu 

se zčásti věnovala i tisková konference, kterou jsme uspořádali pro novináře 
18. 12. v rámci povinné publicity projektu. Firma Atrea, která v pavilonu insta-
lovala vzduchotechniku, novinářům názorně předvedla, jak prudce stoupá 
koncentrace CO

2
 v malé místnosti s velkým počtem osob. Již po 35 minu-

tách dosáhly koncentrace CO
2
 2000 ppm – více přístroj ani nebyl schopný 

změřit. Až po zapnutí vzduchotechniky opět začaly klesat. Názorně se tedy 
ukázalo, že námi zvolená cesta velkých úspor, ale s vyřešeným přísunem 
čerstvého vzduchu, je správná. Stejným způsobem je projektována  i školka 
– tam jsou dosažené úspory energie ještě větší, ale i tam se samozřejmě 
počítá s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. 

Nyní zbývá „jen“ sehnat peníze na nábytek do nově vzniklých tříd  a správ-
ní pavilon, kterému začali ve škole spontánně říkat „modrý pavilon“, může 
konečně začít fungovat.         Ing. Šárka Musilová, RNDr. Jana Plamínková    

Tiskové zprávy i články, které o škole vyšly, si můžete najít na www.praha-
slivenec v rubrice Fondy EU

 Co se nám loni povedlo

  Výstavba kanalizace

  Úspory  energie dosahují 90 % 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

PRAHA & EU 

– INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Výstavba v Kotovce

Prohlídka nových prostor po tiskovce - vpravo arch. Brotánek
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   Životní prostředí a doprava

Znáte to, začalo to již ráno odjezdem do školky. Kamarádka řešila spor se 
synem a přišla pozdě. Na silnici byla zácpa a nakonec ještě i nehoda. Jely 
jsme pozdě, ale dojely v pořádku, mateřské centrum jsme nemohly najít, ale 
našly a přišly na výuku s dětmi pozdě, ale přišly. Uf. 

Super, jen trochu honička. To my matky na mateřské zvládáme, že?
Prší, prší jen se leje a to je prosinec. Zkrátka počasí pro dobrou náladu 

jako stvořené. Kamarádka nás pozvala na oběd :-). Mňam, dobrota. Kdy 
se mi stane, že nemusím vařit? A teď rychle do auta, abychom nezmokly a 
domů do postýlky, než půjdeme pro bráchu do školky. Už v autě si říkám, 
jestli malá neměla nehodu. No co, zkontrolujeme to doma. Vybíháme z auta 
a běžíme v lijáku domů.

Konečně doma! A okamžik pravdy nastává. Na botičce, na koberci, na 
mojí zimní bundě, prostě všude je H...., pardon, psí výkal. 20 minut svého 
trochu oddychového času trávím mytím boty, čištěním bundy a koberce. 
Paráda. Jediná možnost, jak se tam dostal, je, že malá šla dva metry k autu 
ve Slivenci po trávníku před rodinným domem, kde psa nemají.

Tak VÁM VŠEM, co chodíte nejen po Slivenci a Holyni se svými psy, 
DĚKUJI za zpříjemnění mého dne. Vám všem, kteří se stydíte za svého „psí-
ho mazlíčka“, děkuji, že nejste schopni po něm uklidit exkrementy. Je to 
prima vědět, že všude existují bezohlední lidé. Že bych příště svoje děti, až 
budou potřebovat na velkou, poslala k sousedům na trávník, aby mi doma 
náhodou neušpinily záchod? To je nápad, co?

Já vím, je tak těžké mít s sebou papírový nebo igelitový pytlík, všechno 
sebrat a vyhodit do popelnice – doma ji máme všichni. Proč raději nenechat 
TO nastražené na trávníku nebo na chodníku pro někoho, kdo se třeba mís-
to na zem chce dívat také kolem sebe? Vzhledem k tomu, že psů je u nás 
stále více se těším, jak to tu budeme mít časem pěkně mazlavé a smradlavé, 
jupííííííííííííí!

Jo, a úplně nejlepší jsou výmluvy, proč to nemohu uklidit: „Tam není koš. 
Já za toho psa přece platím“ (tahle mi přijde opravdu povedená :-)) a další 
bla bla bla. Ty nám určitě pomohou vybudovat si u nás pěkné okolní pro-
středí.

Kdosi pravil: „Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy.“  
Já mám tedy raději třeba rybičky.         Pěkný nový rok. Jana Urbancová    

 Den pod psa

Odpad
Informace o odpadech v celé Praze a návod, jak se správně zbavit určitého 

druhu odpadu, zjistíte na  http://envis.praha-mesto.cz/
O trasách svozu nebezpečného odpadu a umístění velkoobjemových kon-

tejnerů, které budou přistavovány opět od března 2010, budeme informovat 
v příštím vydání Mramoru.

V poslední době se nebývale rozšířil nešvar odhodit použité pneumati-
ky do příkopu. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. se mimo jiné stanovuje 
dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru pneumatik a jiných výrob-
ků.  Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat 
spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků a  pokud 
tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden 
bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro 
spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným výrobkem musí 
být následně naloženo v souladu se zákonem. Stejná povinnost se také vzta-
huje na mrazničky a lednice.

Úklid, údržba, doprava, psi  
Nastává zimní období, a jak to v zimě bývá, napadl v prosinci sníh. 
Naše městská část stejně jako každý rok zajišťuje úklid sněhu z komunikací 

ve své správě. Úklid ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Holyni, Do Chuchle, 
K Homolce, Návětrná, Diamantová, nová část ulice Na Kraji, ulice Za Křížkem 
a U Náhonu, které jsou  v majetku města a jiných subjektů, je povinen zajistit 
jejich  vlastník (většinou TSK, ulice Na Kraji a Za Křížkem soukromý majitel). 
Dle novely silničního zákona je úklid chodníků povinností vlastníka (dříve maji-
telů přilehlých nemovitostí). 

Ve srovnání s ostatními městskými částmi se hlásíme k úklidu skoro na 
všech chodnících a komunikacích v naší obci a nesnažíme se je jednoduše 
zařadit do vyhlášky HMP, která stanovuje „úseky místních komunikací a chod-
níků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost“ (Vyhl. 45/1997 ve znění pozdějších předpisů) 

Chodníky a plochy v majetku města by logicky měla zajišťovat TSK, ale 
bohužel tomu tak není a uklízíme je také, ačkoli na to nedostáváme od města 
žádné fi nance. 

Úklid zajišťuje pracovník údržby pan Buriánek, od nového roku bude mít na 
pomoc novou pracovní sílu, pana Kůstku. Přednostně budou udržovat chod-
níky v centru obce a následně teprve ostatní plochy, jak jim síly a technika 
dovolí. Proto prosím občany, aby si nadále udržovali části ploch před svými 
nemovitostmi, jak to dělali většinou doposud, a chtěla bych jim za to mno-
hokrát poděkovat a popřát hodně zdraví do nového roku. Velký dík také patří 
panu Vladimíru Dvořákovi za nezištnou pomoc panu Buriánkovi. 

V Holyni byl proveden bezpečnostní ořez stromů na Náměstí Pod Lípou 

a u dětského hřiště. Na jaře bude ořez pokračovat ve Slivenci před školou, 
v centru, na hřbitově a v ul. Frančíkova.

V ulici Za Fořtem již konečně svítí veřejné osvětlení. Podařilo se s Eltodem 
dohodnout předčasné uvedení do provozu, i když prozatím nejsou dořešeny 
všechny technické a majetkové náležitosti. Instalovali jsme nové dopravní zna-
čení v ulici Za Křížkem a nové zrcadlo umožňující bezpečnější výjezd z parko-
viště před Dvorem křižovníků.

Dětské hřiště v „Centrál parku“ slouží dětem, často je však i útočištěm van-
dalů. Bylo zde provedeno již několik oprav na atrakcích, plotě a dopadových 
plochách. Před vchodem je nově vyvěšen provozní řád. Prosíme, neničte!!

Do 31. března je třeba zaplatit poplatek za psy.

Bezpečné cesty do školy
Projektu Bezpečné cesty do školy se zúčastnila i naše slivenecká základní 

škola. Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních ces-
tách do školy, podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo 
veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech dopravního chování 
a informovanost o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost). Projekt byl inspi-
rován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, získaných  zhruba na 
dvaceti pražských školách.  Děti během roku 2009 shromažďovaly informace 
o dopravě ve Slivenci, zamýšlely se nad svojí cestou do školy, vytypovávaly 
nebezpečná místa, kterými musí během dne procházet. Svoje názory zfor-
mulovaly jednotlivé třídy v tzv. třídní mapě, na jejímž podkladě byla vytvořena 
celoškolní mapa nebezpečných míst, kterou slavnostně předali žáci zkušené-
mu dopravnímu inženýrovi. Ten věc posoudil a vytvořil návrh na vyřešení těch-
to míst z hlediska bezpečnosti. Výsledkem této činnosti byl projekt slavnostně 
předaný Magistrátu hl. m. Prahy, který se jej pokusí v nejbližší době zrealizovat. 
Ve studii byla zpracována místa: před školou, křižovatka K Lochkovu a Ke 
Smíchovu, Na Křenkově a u zastávky U Křížku. 

S názory dětí při příležitosti této akce jste se mohli seznámit na výstavce, 
konané na chodbě místního úřadu. Projekt vznikl v Nadaci Partnerství, čer-
pá ze zkušeností Pražských matek a spolupracoval na něm odbor dopravy  
Magistrátu hl. m. Prahy a Prahy 5, také naše městská část, Policie ČR a samo-
zřejmě učitelé a rodiče dětí.

Čtyři z jedenácti pražských škol přihlášených do programu Bezpečné cesty 
do školy vybrala a ocenila na svém jednání 8. dubna 2009 pracovní skupina 
BESIP při pražském magistrátu, mezi nimi, jako jednu z nejlepších, ZŠ Praha-
Slivenec. Škole gratulujeme! 

A co se nyní s výsledky studie stane? U pěti vytipovaných míst dá Magis-
trát  zpracovat projekty a po získání stavebních povolení by se měla navržená 
opatření realizovat – dle odhadů to bude v roce 2011.

Stránku připravila Ing. Miroslava Staňková    
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Už jsem měl pocit, že se tady na Slivenci v posledních letech neumíme ani 
pořádně pohádat. Stalo se a zřejmě jsem se do toho také trochu namočil, tak 
se chvátám rychle omluvit. Před časem jsem napsal do Mramoru takový hlou-
pý vtípek o tom, že Diamantová by měla být chráněná jako moderní architek-
tektonický komplex (znělo to možná jinak, ale vyznělo stejně). Trochu oklikou 
jsem se dozvěděl, že se to některých čtenářů dotklo. Když o tom přemýšlím, 
nedivím se. Mé estetické cítění se sice už od dětství bázlivě krčí někde při 
zemi, ale tuším, že každý z těch domů v Diamantové má svou originální krásu. 
Ne každý vtip se povede, opravdu upřímně se omlouvám.

Druhé nedorozumění je vážnější a osud je nelítostně lokalizoval také do 
Diamantové. Dostala se do něho moje žena, která přijala nevděčnou roli sli-
venecko-holyňské starostky (věřte, že z toho nijak nadšený nejsem). O co 
šlo? Zběsilá kombinace sněhového poprašku a nezvyklých mrazů – taková, 
jíž bychom si v mých rodných Krkonoších asi ani nevšimli – způsobila, že 
auta na provizorním výjezdu z Diamantové klouzala. To je vážná věc, zejména 
když si představíme, jak tam klouzá sanitka nebo hasičský vůz. V těch Krko-
noších by asi nejbližší soused v takovém případě rozhodil po uklouzaném 
místě pár lopat písku, štěrku nebo prostě čehokoliv.

Docela rozumím tomu, že řidič nebo řidička, která právě zjistila, že nevy-
jede z ulice, nepřijme informaci o tom, že komunikace nepatří naší městské 

části, zrovna s pochopením nebo nadšením. A asi jí nebude připadat vstříc-
ná ani poznámka o tom, že když ji obec na vlastní náklady posype, bude to 
jen její dobrá vůle. I já si myslím, že obecní úřad je tu pro nás a měl by se 
pokud možno přetrhnout, aby nám vyšel vstříc.

Tahle situace má ale i svou druhou tvář. Jak to už tak bývá, nejhorší spo-
ry vznikají, když na sebe narazí dvě pravdy. Tou druhou pravdou je, že ani 
obecní úřad nenajde vždy podporu tam, kde by ji čekal – nejde jen o relativní 
drobnosti typu sypání silnic, vázne například stavba kanalizace a tady je naše 
městská část odsouzena jen do role sice aktivního a brblajícího, ale přece jen 
pozorovatele. A v takových situacích se tu můžeme buď rozhádat nebo táh-
nout společně za jeden provaz. Ulice totiž jejich správci neposypou a kana-
lizaci magistrát nedokončí, když se budeme hádat, ale když o to budeme  
společně usilovat tam – tedy na místech - kde to má smysl.

Chceme-li, aby naše obec vypadala lépe a aby se tu lépe žilo, to nejlepší, 
co pro to můžeme udělat jako občané, je, že zjistíme, kdo je za příslušnou 
věc odpovědný a že budeme působit právě na tento subjekt. Je-li to naše 
městská část, pusťte se do ní. Je-li to někdo jiný, pomozte jí. Jsou subjekty, 
na které je i městská část prostě krátká, ale s podporou svých občanů může 
vyrůst do velikosti a síly obra. A naše malé žabomyší války? Hýčkejme si je, 
jsou naše. Ale nepřestaňme se kvůli nim, tady na Slivenci a v Holyni, mít rádi. 
Dobrý nový rok Vám všem přeje               Jirka Plamínek     

zefektivnění  komunikace státní správy nebo jednoduše špatný projekt?
Názory se velice liší. Berme datové schránky především jako  komunikaci 

se státní správou. Málokdo si to uvědomuje, ale pokud se datové schránky 
ve státní správě uchytí, přispěje to k velmi výraznému zefektivnění její komu-
nikace. Problémy s akceptováním datových schránek mají různé instituce, 
nikoliv fi rmy. Velké fi rmy datové schránky vítají, ty menší ocení jejich výhody 
po chvíli a větší zátěž to bude pouze pro živnostníky, kteří počítač zapínají 
pouze o víkendu kvůli vystavení objednávek a faktur.

Současný systém doručování úřední pošty je nedokonalý, možnosti 
zneužití jsou prakticky neomezené, spolehlivost záleží na spolehlivosti 
spousty lidí a jejich smyslu pro pořádek. Datové schránky nezavádějí nic 

nového – pouze tento systém přenášejí do elektronické podoby, výrazně 
snižují možnosti zneužití, radikálně zvyšují spolehlivost a snižují náklady 
na doručování dokumentů mezi fi rmami a státní správou. Od 1. listopa-
du začaly datové schránky fungovat i na našem úřadě. Ze začátku byly 
samozřejmě také problémy, datové zprávy  od nás odcházely, ale bohužel 
téměř žádné nepřicházely. Nebyla to ale naše vina, ale vina  úřadů, kte-
ré stále ještě dnes posílají spoustu věcí papírově. To se dlouhou dobu 
týkalo i Magistrátu, který,  jak jsme si mysleli, bude první, který nás bude 
datovými zprávami zahlcovat. Až od poloviny prosince 2009 se ledy hnuly 
a datové zprávy nám přicházejí z Magistrátu hl. m. Prahy i z některých 
odborů Úřadu MČ Prahy 5. Doufáme, že když jsme to dokázali my, půjde 
to i těm ostatním a „bezpapírová“ agenda  si najde v našem životě  to 
správné místo.                                                                          Bohdana Růžičková     

  Datové schránky,

  Malé novoroční zamyšlení

MČ Praha – Slivenec uspěla v grantovém řízení Nadace Via v programu 
„ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ a v rámci velkých komu-
nitních grantů zaměřených na obnovu krajiny a péči o životní prostředí  získala 
350 000 Kč na projekt nazvaný Realizace obecní louky v lokalitě „za okru-
hem“. Celkem uspěly v rámci celé České republiky tři projekty, přičemž náš 
projekt byl hodnocen jako nejlepší z podaných projektů. Grant nám umožní 
na pozemcích o rozloze 27 000 m2 získaných v rámci pozemkových úprav 
Slivenec v jihozápadní části katastru vybudovat louku s remízky a stromy, kte-
rá bude sloužit ke krátkodobé rekreaci obyvatel Slivence. Vzhledem k tomu, 
že po vybudování Pražského okruhu v roce 2010 bude oblast zpřístupněna 
pro příměstskou rekreaci  ekoduktem, tedy širokým mostem, po kterém je 
vedena pěší stezka a cyklostezka a zároveň biokoridor a migrační koridor pro 
zvěř, má naše MČ v plánu vybudovat v celé oblasti „za okruhem“  přírodně-
rekreační zázemí městské části, tedy oblast vhodnou pro cyklistiku, turistiku 
a pobyt v přírodě. Proto je v návrhu nového územního plánu určeno poměrně 
značné množství pozemků k ozelenění formou lesů, lesoparků a luk. Obecní 
louka tak bude sloužit jako určitý pilotní projekt při budování zeleného pásu 
kolem Slivence. V plánu máme přírodní květnatou louku s remízky, která zvýší 
biodiverzitu v této oblasti, protože se stane domovem četných druhů rostlin 
i živočichů. Zároveň  vytvoří přechodové území mezi obdělávanou krajinou 
a cennými lokalitami v sousedním Českém krasu (CHKO Český kras začí-
ná těsně za loukou, v bezprostředním sousedství leží také národní přírodní 
památka Cikánka I-II, přírodní rezervace  Radotínské údolí a přírodní památka 
Zmrzlík). Počítáme s tím, že se louka stane cílem výletů  lidí ze Slivence, ale 
také místem odpočinku turistů, kteří tudy míří do Českého krasu (kolem vede 

červená turistická značka). Na louce bude umístěno odpočívadlo pro turisty 
a informační tabule o přírodě v této oblasti. 

V současné době máme splněn první dílčí cíl, ke kterému jsme se zavázali: 
v prosinci jsme zabezpečili plochu před  postupným přioráváním ze strany 
zemědělců jednak pevným vytýčením hraničních bodů, jednak výsadbou 
javorů a bříz po obvodu tak, aby byl jasně defi novaný obrys louky. Dále bude 
následovat úprava cesty, která se v současné době místy hodně bahnitá. 

K tomu, jak bude louka vypadat, ale bude mít možnost se vyjádřit každý 
z vás, občanů Slivence a Holyně, v rámci komunitního plánování. Počítáme 
i se zapojením veřejnosti v rámci samotné výsadby stromků a keřů.  

Jana Plamínková     
Zveme Vás na komunitní plánování na téma 

Budování obecní louky v lokalitě „za okruhem“
Kdy? 20. ledna 2009 od 18 hodin

Kde? V zasedací síni ÚMČ

  Grant na obecní louku

Místostarostka Simona Strauchová přijímá symbolický poukaz 
na 350 000 Kč



  Kniha o Slivenci a Holyni

Chladný večer dne 6. 11. 2009 zpříjemnil koncert Michaely Stehlíkové, 
Evy Jiříčkové  a jejich kamarádů Lukáše Klánského a Jakuba Klongera.

 V podání mladých nadějných umělců zazněly ve sliveneckém kostele 
Všech Svatých skladby známých mistrů a navodila se příjemná sváteční 

atmosféra, která dala zapomenout na každodenní shon. 
Vážnější skladby v podání Michaely a Evy střídaly bezsta-

rostnější skladby přednesené Lukášem a Jakubem. V průběhu večera 
zazněla mistrovská díla J. S. Bacha, L. van Beethovena, G. F. Handela, F. 
Schuberta a  C. Debussyho. Podzimní koncert v kostele Všech svatých byl 
pěkným úvodem pro nadcházející advent.            Anna Kotová    
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Slavnostní rozsvěcení obecních stromů
První adventní neděli se již po čtvrté v historii obou obcí rozzářily vánoční stromky. Slivenecký před základní školou a holyňský 

před kaplí sv. Jana Křtitele. 
Dopoledne se u stromů sešli, ozdobili a ze štafl í nespadli rodiče a děti. Všichni byli šikovní, ale zvláštní obdiv a poděkování 

patří opět Hance a Adélce Červenkovým, které i letos vymyslely 
a zrealizovaly všechny ozdoby. 

Odpoledne se zvonečkový průvod (tentokrát možná chřipkovou 
epidemií zbědovaný) vydal od rozsvíceného sliveneckého stromu 
do Holyně, odkud byl z kaple slyšet do daleka hlas zvonu. Krátký, 
ale působivý minikoncertík „Instrumentálního dua Dřezz“ otevřel 
adventní výstavu koláží Amálky Bílek. V laskavé atmosféře verni-
sáže rozdávala autorka svařené víno a koláčky, před kaplí svítil 
zářivými hvězdami ozdobený strom, sešli se slivenečtí, holyňští, 
i přespolní… 

Kouzelnými  klíči z obrazů v kapli jsme se mohli rázem octnout 
v krajině dětství, vzpomínek, nebo si odemknout právě ten čas 
adventní, plný očekávání…

Na to odpovídá Kniha o Slivenci a Holyni, která se právě zrodila, byla 
slavnostně pokřtěna a teď se dostává do našich rukou. Tradice je kul-
turním dědictvím a současně pojítkem pamětníků s těmi, kdo sem tepr-
ve přišli a nebo se narodili a narodí: a o to jde, o vytváření pospolitosti.

V recenzi na takovou knihu se ani nedá mluvit o stylu, ani vytýkat, že 
by tam mělo být ještě to či ono…Vždyť podobné dílo nikdy nekončí: 
zůstává v dalších fotografi ích, vzpomínkách…připraveno na pokračo-
vání. Nebudu děkovat nakladatelství, ani předchůdcům knihy, ani inici-
átorům, o těch všech se kniha zmiňuje; jen právě a především těm, kdo 
nelenili a prohrabali své archivy a svou paměť, aby nám dali skutečně 
velký dar.

Je to vlastně dobrý vánoční a novoroční počin: stačí , abychom se 
snažili vybudovat obec se stejně mnohovrstevnatým životem, jakým ta 
naše byla…

Jana Novotná
Zároveň se křtem Knihy o Slivenci a Holyni proběhla i vernisáž výsta-

vy „Co se do knihy nevešlo“, která je instalována na chodbě Úřadu 
městské části. Výstava potrvá do 30. června 2009. Přijďte se podívat! 
Zároveň si za 350 Kč stále můžete koupit Knihu o Slivenci a Holyni 
v podatelně ÚMČ u paní Růžičkové. 

Článek, který vyšel v MF Dnes v den křtu, najdete na našem webu 
www.praha-slivenec.cz v rubrice Napsali o nás.                                     

Dne  14. listopadu 2009 proběhlo vysvěcení nové  vitrínové 
kapličky, kterou dal v západní části ulice U Smolnic vybudovat 
na křižovatce ulice U Smolnic a pěší cesty do Prokopského údo-
lí  na své náklady pan Miroslav Vocílka. Kapličku, inspirovanou 
tvarově holyňskou kaplí sv. Jana Křtitele, zasvětili P. Mgr. Zde-
něk Skalický a P. ThLic. Michael Špilar Panně Marii. Po slavnost-
ním obřadu bylo  pro příchozí připravené bohaté občerstvení na 
zahradě rodiny Vocílkových. Po téměř sto padesáti letech se tak 
Holyně dočkala po paní Marii Magdaleně Malé dalšího mece-
náše. Je opravdu milé vědět, že mezi námi žijí i v dnešní uspě-
chané a poněkud egoistické době lidé, kteří jsou ochotni udělat 
něco pro svou obec a pro své okolí. Kapličky, boží muka, křížky 
a podobné drobné sakrální stavby  vždy byly nedílnou součástí 
české krajiny a jsou pro ni zcela typické, jak ukazuje i sedm slive-
neckých a holyňských křížků. Nesmírně si vážím  lidí,  kteří jsou 
ochotni pokračovat v tradici našich předků a vytvořit dílo, které 
zde zůstane pro naše potomky. Jménem MČ Praha – Slivenec 
rodině Vocílkových velice děkuji. 

Jana Plamínková    

(pokračování ze str. 1)

  Podzimní koncert ve Slivenci

  Vysvěcení vitrínové kapličky v Holyni

   Čas adventní ve Slivenci a v Holyni

Pánové Zdeněk Skalický a Michael Špilar
při vysvěcení kapličky

Vánoční stromy ve Slivenci a v Holyni
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Mikulášská v Holyni
Zas po roce zavítali do Holyně čerti a ne ledajací!
Nejdříve se ale sál v hostinci U Knotků proměnil v improvizovaný 

divadelní prostor. Do hlediště usedli dětští diváci (A že jich letos 
přišlo hodně! Mikuláš jich v závěru odpoledne napočítal celkem 
osmdesát…). Jeviště patřilo toho dne obecnímu divadýlku Knofl ík, 
které vystoupilo s premiérou původního divadelního představení 
„Carpoolka aneb malý slivenecký horor“.  Malí herci nervozitu, co 
ke každé premiéře patří, ustáli a sklidili potlesk na otevřené scéně.

Divadlo vystřídalo čertovské soutěžení. Jednotlivé disciplíny při-
pravily maminky z rodinného centra Pecka a ochotní pomocníci. Na 
sále bylo tak těsno, že se přítomná dítka obávala, aby se tam Miku-
láš s nadílkou vůbec vešel. Všechno ale dobře dopadlo, důstojný 
Mikuláš rozdal dárky, čerti postrašili, anděl potěšil…a mohly začít 
čertí reje!

Andělské poděkování patří všem zúčastněným!                               

   Čas adventní ve Slivenci a v Holyni

Druhý adventní koncert ve Slivenci
V pátek 18.12. v podvečer k nám již podruhé zavítal 

děčínský soubor Solideo. Čtyřčlenné seskupení zaměřené 
na středověkou hudbu nám na jaře učarovalo hrou na nej-
roztodivnější historické nástroje.

Věřili byste, že se dá hrát na sukovici, na kravský, kam-
zičí nebo antilopí roh? Ale ano, a jak! Věděli byste, co je to 
trumšajt, kobza nebo šalmaj?  S těmito a mnohými dalšími 
instrumenty seznámil posluchače umělecký vedoucí sou-
boru Fr. Rejman v průvodním vtipném  komentáři a v chrá-
mové lodi kostela Všech Svatých se nesly tóny advent-
ních písní, středověkých skladeb i skladeb renesančních 
a barokních autorů z Čech, Itálie, Španělska, Rakouska 
i Německa.

První adventní koncert ve Slivenci
V sobotu 12.12. odpoledne se konal v kostele Všech Svatých  

koncert dětí základní školy ve Slivenci a základní umělecké ško-
ly Na Popelce, která má ve Slivenci pobočku. Žáci vystoupili  
v jedinečné sváteční atmosféře ve zcela zaplněném kostele.  Za 
doprovodu fl étny, kláves, houslí a kytary zazněly adventní písně 
a skladby starých mistrů.  Jsme rádi, že díky  tradici školních 
adventních koncertů můžeme sledovat umělecký růst dětí a vítat 
nové talenty.  Poděkování za připravený program patří nejen 
dětem, ale především panu učiteli  A. Charalambidisovi ze ZŠ 
Slivenec a učitelům ZUŠ M. Novákové a P. Čermákovi.

Malý slivenecký horor Carpoolka v podání obecního divadýlka Knofl ík

Mikulášská nadílka
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Předvánoční jarmark na slivenecké návsi 
Poslední sobotu před vánočními svátky se tentokrát zasněžená náves 

u zamrzlého rybníka proměnila v tržiště. Paní zima nelenila, mráz dosa-
hoval deseti stupňů pod nulou a prokřehlí byli všichni: trhovci, kejklíř, 
muzikant,  návštěvníci, i zvířata v ohrádce živého betléma, který zapůjči-
la, stejně jako jiné vánoční rekvizity, fi rma Schäffer shop.…

 Přesto si mnozí s šálkem horkého punče ze stánku s občerstvením 
budoucí Slivenecké cukrárny-kavárny nenechali ujít koncerty Pražské 
mobilní zvonohry, ani vystoupení  s biči kejklíře Pavla Votápka.  Kdo před 

mrazem neutekl a vydržel, ten se mohl ohřát u prohořívajících polen, 
která věnovalo Polesí Velká Chuchle.

Koupit bylo možno vše, co k Vánocům patří. Jmelí, ozdoby, vánoční 
dekorace, drobné dárky pro radost a mnohé laskominy.

Obecní radostí byly výtvarné dílny OS Na Kraji, prodejní prezentace 
Rodinného centra Pecka a prodej školních výrobků ochotných a milých 
sliveneckých maminek dětí ZŠ Slivenec.

A to byla obecní adventní tečka…Vánoce za dveřmi!
Seriál o adventu připravila   Lenka Kudláková

Více fotografi í najdete na www.praha-slivenec.cz v rubrice Fotogalerie    

   Čas adventní ve Slivenci a v Holyni

inzerce

I na jarmarku šla kniha o Slivenci a Holyni na odbyt

Maminky při prodeji dětských výrobků

Návsi dominovala mobilní zvonohra

OS Na kraji

Vystoupení kejklíře



10    Slivenecký mramor 1    2010

  Prosinec ve škole
  V letošním školním roce se naší škole podařilo navázat spo-

lupráci s mateřskými školami v přilehlém okolí Slivence. Již v září 
jsme oslovili vedení mateřských škol s prosbou o umožnění prezen-
tace naší školy rodičům budoucích prvňáčků. Tyto prezentace mají, 
jak jsme záhy zjistili, dlouholetou tradici. Učitelé obou základních škol 
na Barrandově navštěvují pravidelně každým rokem (vždy v období 
listopad – prosinec) mateřské školy, v jejichž prostorách se setkávají 
s rodiči dětí předškolního věku a jednak prezentují svoji vzdělávací 
nabídku, jednak předávají posluchačům důležité informace týkající se 
školní zralosti a přípravy jejich dětí na vstup do školy. Naší škole se 
podařilo domluvit s vedením většiny mateřských škol na Barrandově, 
s vedením MŠ ve Velké Chuchli a samozřejmě s vedením MŠ v Loch-
kově – tuto mateřskou školu jsme navštívili již v loňském roce. Učitel-
ky i ředitelky mateřských škol, které jsme měli možnost navštívit, byly 
velmi vstřícné a nakloněné k další spolupráci. Některé z nich využívají 
ve výuce předškolních dětí tytéž principy, s nimiž se budou setkávat 
i žáci na 1. stupni naší školy. Z návštěv mateřských škol vyplývá, že 
zájem rodičů o vzdělávání jejich dětí v naší škole roste, což vnímá-
me jako velmi pozitivní motivační činitel v pedagogické práci našich 
učitelů. 

  Vánoční jarmark pořádaný 18. 12. v prostorách naší základní 
školy se letos mimořádně vydařil. Již od ranních hodin se všichni žáci 
společně se svými učiteli připravovali na třídní vystoupení, zdobili 
stánky na nádvoří školy a připravovali vlastní výrobky na prodej.

Dopoledne navštívily školu děti z MŠ – procházely všemi učebna-
mi, kde mohly zhlédnout „generálky“ vánočních vystoupení a také se 
mohly zapojit společně se svými staršími spolužáky do výroby vánoč-
ních předmětů.

Odpolední program jarmarku byl zahájen vystoupením žáků 1. roč-
níku, kteří si připravili kromě vánočních písní také taneční ztvárnění 
známých koled. Po dvaceti minutách se pak prezentovaly postupně 
všechny ročníky svými vystoupeními v jednotlivých učebnách. Zmiň-
me alespoň country tance v provedení žáků 4. ročníku, dramatizaci 
žáků 3. a  9. ročníku. 

Vánoční jarmark byl zakončen koncertem skupiny Hradní duo.
Zájem o návštěvu školy byl ze strany rodičů i dalších návštěvní-

ků školy v ten den skutečně mimořádný. Někteří se dokonce mohli 
podívat do nově zrekonstruovaných prostor „modrého“ pavilonu. Než 
byl pavilon zpřístupněn širší veřejnosti, konala se tento den v jedné 
z nově upravených učeben tisková konference za přítomnosti mnoha 
médií, zástupců zřizovatele školy, vedení školy a dalších důležitých 
osobností. S novináři mohli hovořit také žáci nejvyšších ročníků 
– nakonec byli vyfoceni do denního tisku.

   Škola

2. třída připravila pásmo o narození Ježíška

Pohádka Mrazík v podání 5. a 8. třídy

4. třída představila pásmo „To se budem príma mít“

Třeťáci předvedli hru Tři kouzelná jablíčka

Netradiční Šípkovou Růženku předvedli deváťáci
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   Škola

  Co přinesou naší škole tyto nové prostory? Velký přínos vidíme my, 
učitelé i žáci, především v propojení pavilonů 2. stupně s „modrým“ pavilo-
nem. Žáci již nebudou muset docházet na oběd přes nádvoří. Bývalé pro-
story, které prošly rekonstrukcí, budou sloužit jako zázemí učitelů i vedení 
školy – sborovna, kabinety, ředitelna apod. Nové prostory vzniklé přístavbou 
poskytují dostatečný prostor pro dvě nové učebny. Jedna z nich bude využita 
jako multimediální učebna – žáci budou mít k dispozici audio i video techniku. 
V této učebně bude zároveň žákovská knihovna, kterou jsme již začali vyba-
vovat novými tituly knih. Hodláme tím žákům co nejvíce pomoci při rozvíjení 
jejich čtenářské gramotnosti, kterou považujeme za stěžejní v životě každého 
člověka. Úroveň čtenářské gramotnosti se promítá i do dalších oblastí vzdě-
lávání – matematika, informatika, cizí jazyky, přírodní a společenské vědy, ale 
také tělesná výchova, umělecky zaměřené předměty apod.

Druhou z učeben bychom rádi poskytli pro výuku taneční a pohybové 
výchovy, některých odvětví tělesné výchovy, dramatické výchovy, osob-
nostní a sociální výchovy apod. Tento krok umožní lépe zorganizovat výu-
ku žáků a také odstranit některé odpolední vyučovací bloky, neboť výuka 
těch vyučovacích předmětů, které potřebují větší prostor pro svoji realizaci, 
bude moci probíhat paralelně.

Ke stavebním úpravám došlo také v prostorách bývalé „cvičné kuchyň-
ky“ – nyní budou mít žáci k dispozici nově vybavenou učebnu, v níž se 
budou učit správnému stolování a přípravě pokrmů. Zároveň se v těchto 
prostorách bude scházet žákovský parlament.

Propojením školních pavilonů a jejich úpravami vznikly také prostory pro 
„hovornu s rodiči“, které bude využívat nejen výchovná poradkyně, ale také 
další učitelé pro konzultace.

Samozřejmě, že výše uvedené věty jsou prozatím naším záměrem. V sou-
časné době nás čeká obstarávání fi nančních prostředků na vybavení těchto 
prostor. Proto budeme rádi, pokud se najde mezi rodiči školních dětí, míst-
ními podnikateli a vůbec mezi čtenáři Sliveneckého mramoru někdo, kdo 
bude ochoten jakýmkoli způsobem pomoci škole v naplnění jejích záměrů.

  Co očekáváme v počátku nového roku?

V první řadě se budou děti z mateřské školy připravovat na „Tříkrálovou 

besídku“. Z důvodu velké nemocnosti našich dětí musela být mateřská 
škola uzavřena právě v době, kdy měla proběhnout dlouho plánovaná 

vánoční besídka. Učitelky se však domluvily se všemi dětmi, že uspořá-
dají besídku 6. 1. – na Tři krále.

V první polovině ledna se budeme připravovat na akci „Putování se 

sluníčkem“, která je určená všem dětem v předškolním věku. Pozván-
ky na tuto akci rozesíláme do všech mateřských škol v okolí Slivence. 
Učitelky se pak nahlásí na jedno dopoledne, které budou s dětmi z MŠ 
trávit v naší škole. Děti dostanou papírová sluníčka, s nimiž poputují 
po jednotlivých učebnách 1. stupně. Tam budou společně s žáky naší 
školy plnit nejrůznější úkoly zaměřené jednak na jazykovou výchovu 
a matematické představy, jednak na tvořivost a tělesnou výchovu. Za 
každý splněný úkol budou dostávat razítka do jednoho ze slunečních 
paprsků. Cílem této akce je přiblížit dětem způsob práce v základní 
škole a seznámit je se školním prostředím i s učiteli. Putování se sluníč-
kem bude probíhat v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 

13. 1. se bude konat v tomto školním roce druhý Den otevřených 

dveří. Zahájen bude již tradičně v 8:00 hodin v učebně s interaktivní 
tabulí na 1. stupni, tedy v historické budově naší školy. V této učebně se 
sejdou všichni zájemci o zhlédnutí prezentace školy. Budou seznámeni 
jednak se čtyřmi základními pilíři vzdělávání, na nichž je výuka v naší 
škole postavena, jednak s metodami práce, které využívají učitelé na 
1. stupni k podpoře těchto pilířů. Návštěvníci získají také informace o 
mimovýukových aktivitách, kroužcích a o uměleckém vzdělávání v pro-
storách naší školy. Poté si všichni budou moci prohlédnout naši školu, 
včetně výuky ve všech učebnách. Součástí Dne otevřených dveří bývá 
samozřejmě i konzultace s vedením školy – dle zájmu návštěvníků.

Na konci ledna, konkrétně 25. 1.,  bude probíhat zápis budoucích 

žáků 1. ročníků do naší základní školy. Tentokrát  se zápisu zúčastní i 
žáci našeho 8. ročníku, kteří budou v příštím školním roce s „prvňáčky“ 
spolupracovat.

V rámci spolupráce se zřizovatelem se připravují další společné akce, 
jako např. promítání ekofi lmů, výuka seniorů v oblasti ICT, vítání občán-
ků.         Romana Lisnerová, ředitelka školy     

Dotazy na ředitelku můžete posílat elektronicky na reditel.zsslive-
nec@seznam.cz. Otázky zodpoví ředitelka na večerní schůzce s rodiči. 
Podrobněji viz webové stránky školy.

 Mateřinka SLUNÍČKO
 DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
  úterý 26.1.2010  15,00 – 18,00 hod.

 TĚŠÍME SE NA VÁS !
 e-mail :  materinka-slunicko@centrum.cz, 
 605 13 59 59, www.skolaslivenec.cz

Prodej výrobků na dvoře

Děti z mateřinky Sluníčko přišly zazpívat a zarecitovat na ÚMČ



Ceník služeb Veřejné knihovny Slivenec
Poplatky:

Každý čtenář je povinen uhradit roční  registraci v následující výši:
čtenáři do 15 let (děti) 20,-
dospělí čtenáři  50,-
senioři od 65 let  20,-
Internet

Registrovaný uživatel, který má zaplacen roční poplatek, má 
přístup na internet zdarma, 
ostatní (neregistrovaní): dospělí  40,- Kč/hod  
mládež 20,- Kč/hod 
Další služby

meziknihovní výpůjční služba (za poštovné a balné z jiné 
knihovny v ČR) 30,- Kč
tisk  (1 strana A4) 2,- Kč 
Pokuty - Zpozdné

za každou vypůjčenou knihovní jednotku 
a provozní den 4,- Kč 
Kompletní knihovní řád naleznete na internetu a v knihovně. 

Na počátku prosince 2009 jsme dokončili desátou lekcí Kursu tré-
nování paměti pod odborným vedením paní Fojtů, ředitelky Stacionáře 
pro seniory na Barrandově. Kurs byl určen seniorům, kteří se aktivně 
chtějí seznámit s novými metodami učení, tréninkem paměti a duševní 
činnost podpořit pohybem v rytmu hudby.  Kurs absolvovalo 18 účast-
nic a jejich snažení bylo završeno certifi kátem. Přínosem pro každou 
z nás bylo poznání, že s pamětí jsme na tom všechny stejně – dobře. 
Společná tvořivost, vybočení z každodenního stereotypu, humor a vzá-
jemné soutěžení nás přeneslo do školních lavic. Kurs bychom rádi na 
jaře zorganizovali znovu a zveme mezi sebe i ostatní – dříve narozené.

Irena Krejčová, knihovnice     
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   Senioři, knihovna

Společenská kronika:
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci lednu, únoru a březnu oslavili a oslaví tito naši občané:

Leden
Paní  Věra Podzemská, paní  Blažena Lipertová, paní Olga Janejová

Únor
Pan Miroslav Pavelka, paní Anna Lažnovská, pan Leo Moťka, paní Růžena Kolářová 

Březen
Pan Karel Vosmík, paní Helena Prokůpková 

Všem srdečně blahopřejeme!

V odpoledních hodinách třetího adventního úterý jsme ve sli-
venecké knihovně strávili velmi krásný předvánoční čas. Na 
setkání s žáky 5. třídy místní základní školy a jejich češtinář-
kou paní Čížkovou přijala pozvání spisovatelka, paní Milada 
Motlová. Tato známá autorka mnoha knih určených pro děti 
a mládež v poutavé besedě přiblížila dětem  příběhy  ze svých 
knih. Školáci zazpívali písničky s vánoční tematikou a povídali 
si s paní spisovatelkou. Pěknou a poklidnou atmosféru dokres-
lila i pohádka v podání paní Vrané. Ve slivenecké knihovně  si 
od této autorky mnoha dětských knih můžete vypůjčit:

Česká říkadla, hádanky a písničky
Kam se ztrácí sněhuláci?
Český špalíček pohádek a říkadel
Praha známá i neznámá            Irena Krejčová      

  Zpívání, vyprávění 
a pohádky v knihovně

  Kurs trénování paměti 2009

Veřejná knihovna Slivenec pořádá autorské čtení

Tomáše Zmeškala

KDE: Veřejná knihovna Praha - Slivenec, K Lochkovu 6 

KDY:   Úterý 9. 2. 2010 od 18.00 hod.

PhDr. Tomáš Zmeškal vystudoval anglistiku a léta učil. Najednou se zjevil 
na literární scéně jako hotový autor. Prvotinou Milostný dopis klínovým 

písmem (2008) zaslouženě okouzlil většinu kritiky i nemálo čtenářů. 
Koncem roku 2009 vydavatelství Torst  nabízí čtenářům druhý román 

Životopis černobílého jehněte – mimořádně působivá kniha 
s výrazným a neomletým tématem - autor líčí sourozenecký vztah dvojčat 

– míšenců, které od okolí odlišuje barva pleti.
Vlastníte-li knihu pana Zmeškala, vezměte si ji s sebou, 

po besedě požádáme autora o podpis. 

Veřejná knihovna Slivenec – SETKÁNÍ SENIORŮ
pořádá autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové

B A B K A  Ť A P K A na kraji světa 
neb NOVÝ ZÉLAND očima české babičky

KDE: Veřejná knihovna Praha 5 - Slivenec, K Lochkovu 6 

KDY: PONDĚLÍ  1. března 2010, OD 16. HODIN

(Původní čtení bylo plánováno 7. 12. 2009, ale pro nemoc 
autorky jsme čtení odložili na výše uvedený termín.)

Knihu, kterou paní Nyklová vydala vlastním nákladem, lze 
na místě zakoupit za 520,- Kč.Více na www.babkatapka.cz
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Vážení a milí příznivci obecního divadýlka Knofl ík,
 jak jsme avizovali, povedlo se nám úspěšně dotáhnout nové 

představení „Červená  Carpoolka“ a odehrát premiéru 5. 12. na Mikulášské 
veselici v hospodě U Knotků v Holyni. 

Je tady na místě osvětlit celý proces, jak jsme vymýšleli a postupovali. 
Vše začalo před rokem, kdy po premiéře pohádky „O Meluzíně z Meluzánie“, 
přišly  naše Lucka a Barča Řezáčovi s tím, že námět na příští představení 
vymyslí a napíšou. Stalo se a my odložili rozpracované příběhy od babiček 
a vrhli se na poněkud syrovou pohádku. Lucka a Barča napsaly základní 
námět a my všichni ostatní začali pracovat na jeho obalení. Shodli jsme se, 
že dnes se děti bojí trochu jiných věcí a dlouho a detailně si povídali a všech 
bubácích, stínech, pavoucích, mrtvolách, vrazích i o vesmírných katastro-
fách, šílených věcech na silnicích a o rozbitých vztazích mezi lidmi.

Postupně se nám vynořila kostra příběhů a každý si vybral jeden strach, 
kterému se pak více věnoval. Každý si napsal kousek veršovaného textu, 
vyrobili jsme si i masky (nakonec se uplatnila pouze maska zubaře), nakreslili 
jsme fi ktivní plánky městečka Mrtvolkov, kde bydlí poněkud jiná Carpoolka a 
její teta, shodli jsme se na hororovém barevném ladění (černá, červená, bílá), 
Ondra vyrobil paraván, a pak jsme vše spojili dohromady a poctivě zkoušeli 
a zkoušeli.

Bohužel po prázdninách jsme přišli o některé členy i jejich strachy a tak 

nám příběh opět prořídl. Ovšem teď, po premiéře, se několik 
dětí zajímalo o naše divadýlko, takže bychom se mohli na Nový 

rok rozrůst a ztracené příběhy vrátit. Protože příběh opuštěné Carpoolky na 
cestě je proměnlivý a nekonečný, je tedy možné, že příští představení půjde 
úplně jinudy.

Děkujeme všem za přízeň a podporu a přejeme Vám šťastný Nový 

rok a ať nikde nezabloudíte.                      Vaši Knoflíci    

Milé maminky a tatínci,chcete si zvěčnit ručičky 
a nožičky svých dětí?

18.1.2010 od 10:30 v RC Pecka se budou vyrábět 
otisky do hlíny na kachličku.

Cena 1. kachličky 290,- Kč, další 180,- Kč 
(sourozenci se počítají dohromady). Stáří dětí 0-4 roky.

NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 13. 1. 2010  
PETŘE HEKRLOVÉ 

(osobně nebo na tel. 605903838 a
říci: jméno, telefon, stáří dítěte, počet kachlů)

   Klub Švestka

běžel navzdory  veškerému shonu v ulicích v poklidné atmosféře  adventu  
podle svých, již zajetých, pravidel. 

Stále větší zájem ze strany maminek i dětí je o čtvrteční výtvarku pro 
nejmenší i  o volnou hernu. Zcela plno je na cvičení rodičů s dětmi ve škole. 
Líbí se i cvičení batolátek a středeční dopoledne, kdy se v Klubu Švestka 
konají dva rytmicko-hudební kurzy agentury Yamaha.  S úspěchem probíhá 
i pondělní kurz angličtiny.

Velký ohlas měla adventní dílna, to Klub Švestka praskal ve švech. Rodin-
né centrum se podílelo ve spolupráci s OS Na Kraji a VšemiSměry  na výtvar-
ných dílnách v průběhu prosincového Vánočníku (festivalu alternativní kultury 
v Holyni) a maminky prezentovaly výrobky z výtvarných setkání nejmenších 
návštěvníků Pecky i na tradičním obecním předvánočním jarmarku.

Máme radost, že se pomalu rozšiřuje okruh aktivních maminek, které se 
zapojují do činnosti rodinného centra, a rádi uvítáme další.

Přejeme všem šťastný rok 2010!   Rodinné centrum Pecka      

  Předvánoční čas v Pecce

28. listopadu jsme se sešly v RC Pecka, abychom připravily sym-
bol blížících se vánoc – adventní věnec. Muže a často i děti jsme 
nechaly doma, abychom se na tento náročný a pro mnohé premi-
érový počin (musím přiznat, že i já jsem dosud raději spoléhala na 
krásné výtvory profesionálů) mohly pořádně soustředit.

Místnost zaplnila vůně jehličí, pomerančové kůry, skořice, hře-
bíčku... a stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími ozdobami, drátky, 

mašlemi, apod. A také jsme uviděly několik vzorových věnců a 
přišlo nám, že takhle to tedy rozhodně nemůže dopadnout... Díky 
báječným Lucce a Andree Javůrkovým, které vše zajistily a radily a 
ukazovaly, však sobotní dopoledne skončilo naprostým vítězstvím 
nad hmotou a my si vítězoslavně odnášely domů nádherné věnce, 
které od té doby zdobí naše domovy. Myslím, že řada z nás se doma 
dočkala slov chvály, a tak snad byl prominut i zpožděný sobotní 
oběd. Takže, Lucko a Andreo, děkujeme a těšíme se za rok ve stej-
nou dobu na stejném místě!              Za RC Pecka Dora Poláková    

  Začátek adventu v Pecce

  NÁBOR  DO  ODDÍLU  V  PECCE
Děti 5-10 let, které byste se chtěly setkávat jednou týdně 

(vždy ve středu odpoledne).
v klubovně nebo v přírodě a chtěly byste se naučit 

některým skautským dovednostem, pojďte to s námi 
zkusit do Pecky. Počet je omezen, 

nutná rezervace: 
Jana Urbancová, tel. 607 503 998. 
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  Vánočník opět v Holyni
inzerce

V sobotu 12. 12. 2009 v Holyni proběhl třetí ročník festivalu nezá-
vislé tvorby Vánočník. Již tradičně doplňovala program výstava. Ten-
tokrát nově rozšířená i na kapli sv. Jana Křtitele, kde byla k vidění po 
tři víkendy. Vernisáž výstavy Pět klíčů a Pentalogie se uskutečnila již 
první adventní neděli při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku. 
Dále ji bylo možné navštívit na mikulášskou sobotu a naposledy právě 
v rámci festivalu Vánočník, kdy další část výstavy pokračovala v sále 
U Knotků. Autorkou pro tento rok byla Amálka (Andrea Pěchoučková) 
a představila své fotografi e, kresby a koláže. Obrazy klíčů tematicky 
harmonizovaly s prostředím. A díky výzdobě a atmosféře, kterou zde 
Amálka vytvořila, panovala  v kapličce příjemná vánoční nálada.

I třetí ročník festivalu započal dětským programem. Letos se do jeho 
organizace zapojilo RC Pecka a OS Na kraji, která připravila pro děti 
výtvarné dílny, během nichž si děti mohly vyrobit vánoční drobnosti. 
Závěrem této části programu vystoupila Karolína Kamberská s dětský-
mi a lidovými písněmi. Donedávna tato písničkářka byla součástí sou-
rozeneckého dua Sestry Steinovy. 

V druhé části festivalu, již čistě hudební, se představily čtyři forma-
ce české nezávislé scény. Úvodem vystoupila pražská kapela Cuprum 
hrající art rock 70. let. Mezi jinými instrumenty u nich vynikají tóny příč-
né fl étny a v jejich repertoáru je i několik čistě instrumentálních skla-

deb. Dalším interpretem byl Vryt z Tábora se svou směsicí popu, rocku 
a folkloru. Mimopražskou kapelou byl i punkrockový Start1, který při-
jel z nedalekých Neratovic. Vánočník uzavírala, stejně jako v minulém 
roce, punková formace Třetí stupeň tortury neboli slivenecká závadová 
mládež, která v Holyni měla nadšené fanoušky. Koncerty doplňovala 
Bambusova videoprojekce. 

Za spolupráci na Vánočníku bych ráda poděkovala MČ Praha – Sli-
venec, Tomáši Prajslerovi, Ivanovi a spol. z TST, Amálce, OS Na kraji 
a RC Pecka.                  Za VšemiSměry Klára Vaňková     

V neděli 8. 11. se po setmění sešlo 50 dychtivých dětí a jejich rodičů 
na každoročním a velmi oblíbeném lampionovém průvodu Slivencem.

 Průvod nejrůznějších svítících lampionků se vydal od kostela, 
Granátovou ulicí a nazpět po hlavní. Na konci jinak poklidného a 
veselého podvečera jsme byli svědky akční scény, když byl vypuš-
těn vzduchový lampion a vítr jej poslal do větví stromu. Záchranná 
akce byla velmi dobrodružná a pro naše děti poučná. Naštěstí jsme 

nemuseli volat pomoc hasičů, neboť pohotoví 
tatínkové začali nejrůzněji vyskakovat, aby uvízlý 

balon posunuli a on neshořel i s tím stromem. Nikdo sice tak vysoko 
nedosáhl, ale naštěstí vítr neposedného hlavního hrdinu toho večera 
posunul sám...ještě jsme se vylekali, když se příliš přiblížil ke střeše 
kostela, ale opět pomohl vítr...

Díky tomuto dobrodružnému zakončení se všichni malí účastníci 
hned začali těšit na příští rok...

Za OS Na Kraji Ilona Míková a Hana Morsteinová      

  Tradiční lampionový průvod s OS Na Kraji

in
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Amálka a její klíče
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V posledních dvou měsících proběhly tři termíny vánočních 
keramických dílniček. Tvořilo se ve výtvarné třídě ZŠ Slivenec, 
kam přišlo na dílničky více než 20 dětí (některé i s rodiči). V krás-
né tvůrčí atmosféře vznikaly různé ozdoby na vánoční strome-
ček, dárky pro blízké, postavičky do Betléma, ale i čerti, andělé 
a hrad. Některé výrobky si děti již odnesly domů a ty zbývající je 
možné si vyzvednout v textilu nebo potravinách u paní Dubové.

V prosinci jsme v průběhu holyňského Vánočníku ve spolu-
práci s RC Pecka a VšemiSměry pořádali výtvarné dílny pro 
nejmenší návštěvníky v sále hostince U Knotků a tradiční díl-
ničky v průběhu předvánočního jarmarku na slivenecké návsi, 
kde nejmenší výtvarníky neodradil ani mráz minus 10 stupňů 
Celsia.

 Za OS Na Kraji Magda Haasová      

  Keramické dílničky a výtvarné vánoční dílny s OS Na Kraji

Našemu občanstvu!

Žijeme v době mimořádně těžké. V dějinách se dočítáme, že bída už 
mnohokráte doléhala na lidstvo. Ale ta nynější hospodářská bída jest 
úplně jiná než ty dřívější. Ty dřívější byly proto, že lidé neměli co jíst, co 
obléci atd., ta nynější je proto, že máme všeho moc, že máme mnoho 
produktů zemědělských i průmyslových.

Když před r. 1800 byl vynalezen parní stroj, přišel netušený rozvoj 
průmyslu. Rostly továrny, snadno a rychle vyrábělo se to, co dříve stálo 
mnoho ruční práce, svět jásal nad hospodářským pokrokem. Ale do 
tohoto jásotu zazněl varovný las. Filosof Pavel Haffner pravil, že s těmi 
vynálezy se lidstvu povede jako krotiteli šelem, který od těch, jež vycvi-
čil, sám bývá na konec rozsápán. Haffner byl umlčen – ale už přichází 
na jeho slova. Továrny rostly, dělníci se do nich hrnuli, vznikl nový stav 
dělnický, který je v kulturních zemích tak početný, že čítá asi polovinu 
obyvatelstva a který většinou nemá nic než své ruce. Ale stroje se stále 
vyvíjely a zdokonalily tak, že  potřebují k obsluze jen málo lidí a dove-
dou při tom vyrobit mnohonásobně více. A výsledek je ten, že výrobků 
je tolik, že se nedají odbýt, skladiště jsou přeplněna, továrny se zasta-
vují a dělníci jsou bez práce. A nezaměstnanost je jednou těžkou ranou 
dneška, ranou, ze které stále vytéká hospodářská krev.

A jako v průmyslu, tak jsme pokročili i v zemědělství. Pamatujeme 
mnozí staré, dřevěné stodoly. Ti, kdo je stavěli, jistě je postavili tak, 
aby jim pro jejich úrodu stačily. Ale za naší paměti byly už tak malé, 
že polovina sklizně se do nich nevešla a stála venku ve stohu. Proto 
byly bořeny a stavěny nové, značně větší. Ale i ty nové dnes už daleko 
nestačí, protože výnos půdy stále se zvelebuje. Víte, které jsou příčiny 
tohoto hospodářského pokroku? Zmizely pastviny a úhory, každé pídě 

půdy je využito, máme lepší stroje na obdělání půdy, provádějí se prá-
ce meliorační, hlavně však máme umělá hnojiva. Naši dědové znali jen 
chlévský hnůj, naši otcové mimo něj jen superfosfát, my však máme 
už celou řadu umělých hnojiv. Tím zvýšily se zemědělské produkty tak, 
že letos máme na př. tolik pšenice, že vláda musí jí asi 30.000 vagonů 
zakoupit a tak s trhu vzít, aby cena její neklesla. Podobně musíme sta 
vagonů žita uhelným prachem znečistit, aby se hodilo jen na krmivo a 
ne pro chléb.

Podstata zla však nezáleží v tom, že máme prostředků životních 
mnoho, nýbrž v distribuci, tj. rozdělení a výměně těchto prostředků. 
Máme nadbytek zemědělských produktů, i průmyslových výrobků, 
ale spotřebitelé nemohou si je zaopatřit. Také vše prochází mnohýma 
rukama a tím se zdražuje. 

Ty nynější přímo drtivé poměry musí se jednou změnit, ale obrat 
nenastane najednou. Než se tak stane, musíme vydržet. Malomysl-
nost, nářek, projevy nespokojenosti tu nepomohou, záchranu hledej-
me v práci, spořivosti a v družstevnictví. Kampelíka a Raiffeisena právě 
těžké doby zemědělství přivedly k tomu, že založili zemědělské družs-
tevnictví. A to je i dnes ochrannou hrází, o niž se rozbíjejí vlny rozbouře-
ného hospodářského života. Že neklesly ceny obilí tak, jak v zahraničí, 
stalo se jen zásahem družstevních svazů za pomoci vlády.

Aby však družstevnictví mohlo svůj úkol dobře plniti, musí býti dobré 
a zdravé. Takové bude jen tehdy, bude-li naše občanstvo nesobecké 
a k sobě navzájem obětavé. Když každý člen bude se stejně hlásiti 
k povinnostem družstevníka jako jeho právům. Jen sami svou vlastní 
silou si pomůžeme, a ta síla musí být co největší. Proto pamatujme: 
„Svůj k svému!“

Z Ročenky Spořitelního a záložního spolku pro Slivenec a okolí za 
rok 1933 vybrala J. Plamínková      

  Z naší historie

V podvečer 9. října 2009 se za 
hojné účasti sliveneckých obča-

nů  uskutečnila v zasedací síni ÚMČ přednáška RNDr. Tomáše Beránka 
věnovaná životu lidí v Nepálu. Na konci poutavého vyprávění doplněného 
o promítání diapozitivů a fi lmu si posluchači mohli prohlédnout či zakou-
pit cokoliv z vystavených nepálských šperků či výrobků denní potřeby. 
Výtěžek akce byl určen k podpoře vzdělávání chudých nepálských dětí 
i dospělých. Viditelné výsledky činnosti  českého občanského sdružení 
Namasté Nepál, podporujícího vzdělávací aktivity a stavbu škol, jsme 
mohli shlédnout v právě promítnutém fi lmu.           Irena Krejčová     

  Život v Nepálu

Kuřáci odvyknete!!!
90 % úspěšnost!!! Podpůrné programy.

Tel.: 604 207 771, 224 214 617
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Tradiční lednová

CHARITATIVNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov

11. – 14. ledna

Čisté  a oděvy, hračky a lůžkoviny v igelitových pytlích lze přinést 
v úřední hodiny na ÚMČ Praha – Slivenec.

Tomáš Beránek (s čepicí) po přednášce
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Kalendář kulturních a společenských akcí 
na leden-březen 2010

pořádaných v MČ Praha-Slivenec
Leden
 3. 1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
    4. 1. 16:00 Schůzka seniorů „Novoroční setkání“ (kulturní komise)
11.-14.1. Charitativní sbírka oděvů pro diakonii Broumov (MČ)
13. 1. Den otevřených dveří ve škole
17. 1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
22. 1. Ozvěny Ekofi lmu (promítání pro ZŠ Slivenec)
23. 1. od 14:00 Ozvěny Ekofi lmu (MČ)

 25. 1. Zápis do 1. třídy ZŠ

Únor
    1. 2. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
  7. 2. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  8. 2. Zápis do 1. třídy ZŠ, zápis do MŠ
  9. 2. 18:00 Beseda se spisovatelem T. Zmeškalem (Veřejná   
 knihovna Slivenec)
21. 2.  13:30 – 18:00 Masopustní průvod  

21. 2. 15:50 Bohoslužba v Kostele Všech Svatých 
 (farnost Slivenec)
22. 2. 18:00 Veřejné zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec
22. 2. Velikonoční keramické dílničky (OS Na Kraji v ZŠ Slivenec)
23. 2.  17:00 „Carpoolka“ Obecní divadýlko Knofl ík hraje 
 pro seniory (Klub Švestka)  

Březen
  1. 3. 16:00 Schůzka seniorů „Babka Ťapka“ – povídání 
 s J. Nyklovou (sociální komise)
  7. 2.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  8. 3. Velikonoční keramické dílničky (OS Na Kraji v ZŠ Slivenec)
21. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (farnost Slivenec)
22. 3.  Velikonoční keramické dílničky (OS NA Kraji v ZŠ Slivenec)
27. 3. Velikonoční jarmark (MČ, OS RC  Pecka, OS Na Kraji,   

 Slivenecká cukrárna)

27. 3. – 5. 4. „Cesty“ (Velikonoční výstava olejomaleb ak. malířky Evy  
 Vejvodové v kapli sv. Jana Křtitele)
30. 3.  Velikonoce ve škole

Pravidelné aktivity a kurzy:

Úterý 10:00 – 11:00 cvičení pro maminky s dětmi 
(RC Pecka v tělocvičně ZŠ)
Středa 16:30 – 17:30 cvičení seniorů (Klub seniorů v tělocvičně školy)
Čtvrtek 18:00 – 19:30 a 19:30 – 21:00 jóga (v tělocvičně školy)

Neděle 21. 2. 2010

Setkání maškar ve 13:00 v parčíku u kostela Všech Svatých

Tradiční průvod Slivencem, tentokrát v doprovodu hudebníků, 

tanečníků, kejklířů a zpěváků  skupiny Mimotaurus Vás  na chů-

dách dovede do sálu holyňského hostince U Knotků, kde k tanci 

zahraje skupina Třehusk.

KOBLÍŽKOVÁ SOUTĚŽ

Dětská porota vyhodnotí nejlepší masopustní koblihy! Nosit je 

možno přímo na sál, kde budou pod přísnou dětskou ostrahou až 

do vyhlášení výsledků.

Dobré hospodyňky, máte šanci vysoutěžit masopustní talíř! 

DĚTSKÁ TOMBOLA

Nouze nebude o jitrničky a  dobré pivo 

masopust

          
     

    
   

  
  
  
  

   
    

     
  S l i v e n e c k ý

Ozvěny Ekofi lmu ve Slivenci

Pátek 22. 1. Promítání pro školu

Sobota 23. 1. 

14:00 – 15:30 

Architekt odpadu (Velká cena Ekofi lmu, Cena diváků)

Britský fi lm vypráví o Američanu Michaelu Reynoldsovi, nej-

významnějším světovém architektovi, který staví velmi levné 

domy z odpadů. Domy mají velký úspěch v zemích třetího svě-

ta, ale v USA narážejí na různé byrokratické překážky. Podle 

jednoho z porotců Steva Lichtaga je to fi lm, jaký se rodí jednou 

za několik let, a porota se na něm shodla zcela jednoznačně.

15:30 – 16:30 

Afghánské ženy za volantem (Cena v kategorii Dokument)

Slovenský fi lm natočila afghánská režisérka Sahraa Karimi. 

Vypráví o pokusu několika afghánských žen získat řidičský 

průkaz v extrémně patriarchální společnosti.

16:30 – 17:05  

Bhútán – hledání štěstí (Cena Jihočeského kraje)

Film známého slovenského cestovatele Pavola Barabáše 

vypráví o starodávném horském království mezi Indií a Čínou, 

o zemi, kde vnitřní pokoj je  cennější než hon za materiálnem 

světa a harmonie s přírodou je všemu nadřazený princip, o 

zemi, kde se místo hrubého domácího produktu upřednost-

ňuje „hrubé domácí štěstí“. 

17:05 – 17:08 

Evropské pexeso - Slovensko 

Tříminutový díl z nového animovaného cyklu České televize, 

jehož cílem je seznámit zábavnou a hranou formou nejmenší 

diváky s členskými zeměmi Evropské unie.

17:10 – 17:28 

Vzhůru dolů: Zbrašovským argonitem 

Arnošt Goldfl am a Josef Polášek, jako otec a syn, nás zábav-

nou formou provází našimi jeskyněmi.


