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Slivenecké letnice v letním hávu, 4. – 5. června
Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké letnice. Ač se to ještě ve čtvrtek nezdálo, protože
lilo jako z konve, v pátek se obloha nad sliveneckou návsí rozjasnila, aby přivítala první kapely. Po předkapelách All Rock a Simplicity vystoupily
na slivenecké podium legendy českého bigbítu Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Vystoupení Tria zcela zaplněnou náves zvedalo ze židlí
a vysloužilo si dlouhotrvající potlesk. Další legenda a stálice Letnic – Blue Effect s Radimem Hladíkem - potom posluchače doslova zelektrizoval.
Výborná muzika, kontakt s publikem a dokonalá souhra zase po roce přesvědčily, že hraní je pro Blue Effect, jako pro nás, obyčejné smrtelníky,
dech… Pod dojmem silných zážitků, teplé noci a dobré zábavy, se stal pro některé parčík u rybníka místem pro přenocování.

(pokračování na straně 9)

Kapela Simplicity rozproudila divákům krev

Moderátor Letnic Jakub Folvarčný

Návštěvnost letos trhala rekordy

Fenomenální kytarista kapely
Blue effect Radim Hladík

Trio Prokop - Andršt - Hrubý

výstavba opravy komunikací
Fórum zdravého města kočky
výsledky voleb kanalizace
Svatojánská pouť pozvánky

Informace z mimořádného 29. a 30. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 29. zasedání zastupitelstva svolala starostka RNDr. Jana Plastarostka byla pověřena uzavřením smlouvy na odkoupení pozemku parc.
mínková na 19. 05. 2010.
č. 353/38 o výměře 141m2 odděleného z pozemku parc.č. 353/5, vše v k.ú.
Přítomni: Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Helena Marková, Doc. Holyně, za cenu 675,-Kč/m2;
Ing. Petr Pick, CSc., RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona Strauchová, Ivanka Rozpočtové opatření č. 2/2010 (usnesení č. 500/30/2010)
Hroby (usnesení č. 501/30/2010)
Špačková, Zuzana Zdeborská
usnesením č. 325/19/2009 ze dne 22. 4. 2009 byly navýšeny poplatky za
Omluveni: RNDr. Jiří Čížek, Mgr. Jana Novotná, Aleš Rozehnal
Na pořadu jednání mimořádného zasedání zastupitelstva bylo zejména schvá- pronájem hrobových míst. Na četné žádosti občanů bylo usnesení doplněno
lení zhotovitele 1. etapy rekonstrukce sportovního areálu a dále schválení do- následovně: „Poplatky se skládají z nájmu a služeb a jsou splatné předem na
davatele oprav místních komunikací, aby práce mohly být zahájeny co nejdříve. dobu 10 let a na základě žádosti nájemce hrobového místa je možné tuto dobu
Dodavatelem tréninkového hřiště s umělým trávníkem za cenu 4,316.803,- Kč zkrátit na 5 let.“
vč. DPH se stala na základě výběrového řízení ﬁrma Philipp Sportovní trávníky Počet členů zastupitelstva MČ Praha-Slivenec na další volební období
a.s. Zakázku oprav místních komunikací získala na základě výběrového řízení (usnesení č. 502/30/2010)
zastupitelé stanovili počet členů zastupitelstva MČ Praha - Slivenec na další
ﬁrma Pila Tranz s.r.o.
Řádné 30. zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 21. 06. 2010 od 18:00 volební období na 11;
Střednědobý výhled (usnesení č. 503/30/2010)
– 19:30 hod.
zastupitelé schválili střednědobý rozpočtový výhled na období 2010 – 2015;
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Helena
Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Aleš Rozehnal, Ing. Různé (usnesení č. 504/30/2010-506/30/2010)
bylo schváleno pořízení nábytku do druhé třídy Mateřinky Sluníčko, a to za
Simona Strauchová
stejných podmínek jako v roce 2009, v pořizovací ceně cca 50 tis. Kč;
Omluveni: Ivanka Špačková, Doc. Ing. Petr Pick, CSc, Zuzana Zdeborská.
bezúplatný převod nábytku škole (nábytek pořízený v r. 2009 na vybavení
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková.
Po schválení programu jednání přednesla svou zprávu starostka (viz str. 3) a první třídy Mateřinky Sluníčko);
předsedové komisí.
III. KOLO GRANTŮ
Zastupitelé projednali a přijali usnesení k jednotlivým bodům pořadu jedZastupitelé schválili vyhlánání:
šení III. kola na poskytnutí
Schválení závěrečného účtu za r. 2009 (usnesení č. 490/30/2010)
závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za r. 2009 byl schválen jed- grantů z rozpočtu Městské
nohlasně; zastupitelé vzali na vědomí zprávu auditora, která neshledala žádné části Praha – Slivenec na
rok 2010 dle přílohy Témazávady ve vedení účetnictví MČ;
tické okruhy a podmínky
Smlouvy (usnesení č. 491/30/2010-493/30/2010)
usnesením č. 491 se ruší usnesení č. 450/28/2010 a schvaluje se ﬁrma grantového řízení MČ Praha
Rutr, spol. s r.o. zhotovitelem stavby rekonstrukce druhé etapy centra za cenu – Slivenec. Celková výše po1.010.807,- Kč včetně DPH dle cenové nabídky ze dne 14. 4. 2010 (ﬁrma Pila skytnutých ﬁnančních prostředků je 20 tis. Kč. Termín
Tranz s.r.o., která byla původně vybrána, od zakázky odstoupila);
schválení navýšení ceny stavby „oprava příjezdové komunikace v areálu fot- ukončení přijímání žádostí je
balového hřiště“ o částku 167.238,-Kč včetně DPH za položení nové přípojky 3. 9. 2010 do 12:00 hodin.
elektro a o částku 399.684,- Kč včetně DPH za asfaltový povrch na komunikaMilena Hollmannová
ci a zatravněný štěrk na parkovišti;
prodloužení nájemní smlouvy na byt s učitelem ZŠ panem Zdeňkem Atexin- Zápisy ze zasedání v úplném
gerem o jeden rok, od 10. 9. 2010 do 9. 9. 2011 (obecní byt v bytovce v ul. Ke znění na www.praha-slivenec.
cz a k nahlédnutí včetně příloh
Smíchovu);
na úřadě MČ.
Darovací smlouvy (usnesení č. 494/30/2010-495/30/2010)
navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové
části o 48 500,- Kč (přijaté dary na Slivenecké
letnice);
poskytnutí daru ve výši 5 000,-- Kč Občanskému sdružení Habeš;
Okrsek 379
Okrsek 380
CELKEM
Dotace (usnesení č. 496/30/2010)
Počet voličů
1046
1124
2170
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové
Počet platných hlasů celkem
779
757
1536
Volební účast
74,47%
67,35%
71,06%
části o 73 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace
ze státního rozpočtu na zajištění výdajů spojeStrana
hlasy
%
hlasy
%
hlasy
%
ných s konáním voleb do Poslanecké sněmov-

Volby 2010 do Poslanecké sněmovny PČR – volební výsledky

ny Parlamentu ČR;
Věcná břemena (usnesení č. 497/30/2010)
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 1170/1, 1171/4,
1697/1 a 1699, k. ú. Slivenec, za účelem zřizovat a provozovat podzemní vedení komunikační
sítě se společnostmi Abbey, s.r.o. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;
Prodej pozemků (usnesení č. 498/30/2010499/30/2010)
usnesení č. 302/18/2009 bylo zrušeno a
byl schválen záměr prodeje pozemků parc.
č.1461/4, 1461/5 a 1458/3, vše v k.ú. Slivenec
za těchto podmínek: pozemky budou prodány
buď všechny dohromady za cenu dle znaleckého posudku č. 3228-299/2009 vypracovaného Ing. Taťánou Holoušovou nebo jednotlivě
za cenu dle platné cenové mapy;
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Top 09
ODS
Věci veřejné
ČSSD
Strana zelených
KSČM
Suverenita - blok J.Bobošíkové
Strana Práv Občanů - ZEMANOVCI
KDU - ČSL
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Dělnická stana sociální spravedlnosti
Volte pravý blok
Humanistická strana
Klíčové hnutí
Evropský střed
Občané.cz
Koruna Česká
Česká strana národně sociální

290
228
89
62
23
26
14
17
9
7
7
3
1
1
0
0
2
0
0

37,2
29,3
11,4
8,04
3,0
3,3
1,8
2,2
1,2
0,9
0,9
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

219
209
84
95
29
21
31
23
12
9
8
3
5
2
3
2
0
1
1

28,8
27,5
11,0
12,5
3,8
2,8
4,1
3,0
1,6
1,2
1,1
0,4
0,7
0,3
0,4
0,3
0,0
0,1
0,1

509
437
173
157
52
47
45
40
21
16
15
6
6
3
3
2
2
1
1

33,0
28,3
11,2
10,2
3,4
3,1
2,9
2,6
1,4
1,0
1,0
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám podala krátkou
zprávu o dění v naší městské části v uplynulých dvou měsících.
Úvodem bych vám chtěla sdělit tři dobré zprávy, které se týkají velkých investic
v naší městské části. První zpráva: dne
3. června jsem dostala dopis z Ministerstva zemědělství, v němž pan ministr Šebesta oznamuje, že vyhověl mé žádosti
o schválení dotace na výstavbu kanalizace v MČ Praha – Slivenec z programu 129180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací“, kterou na ministerstvo zemědělství podal odbor městského investora prostřednictvím Zavosu. Naše městská část tak dostane historicky rekordní dotaci více než 100 mil. Kč, za kterou bude
možné pořídit velkou část zbývající splaškové kanalizace ve Slivenci.
Akce je zahrnuta do návrhu akcí se zahájením ﬁnancování ze státního
rozpočtu v roce 2010, takže stavět se musí začít již na podzim letošního roku. V současné době se připravují podklady pro výběrové řízení.
To bude trvat zhruba tři měsíce, takže s výstavbou bude možné začít
v říjnu či v listopadu.
Druhou dobrou zprávou je, že máme s odborem městského investora podepsaný protokol o převzetí výstavby naší mateřské školy. Nyní je tedy již vše na Magistrátu hlavního města Prahy. I zde se
v současné době připravují podklady pro výběrové řízení a se zahájením výstavby se počítá na podzim.
A konečně třetí dobrá zpráva: PVS začala budovat posílení vodovodu z Barrandova do Slivence. Také v tomto případě jde o ﬁnančně

velmi náročnou stavbu. Jsme moc rádi, že k posílení vodovodu dojde, protože v souvislosti s pokračující novou výstavbou v poslední
době v některých částech Slivence značně poklesl tlak vody.
Připočteme-li akce investované přímo naší městskou částí a akce
prováděné v souvislosti s prováděnými pozemkovými úpravami, kde
je investorem Pozemkový úřad, resp. Ministerstvo zemědělství, dojdeme k ohromující částce 200 mil. Kč, která v nejbližší době do naší
městské části připlyne! Jde o historický rekord, podobné peníze jsme
předtím nikdy nezískali.
Z akcí investovaných přímo naší městskou částí chci zmínit opravy
komunikací v celé naší městské části, které postupně provádí ﬁrma
Pilatranz. Opravují se výtluky, kterých je po zimě mimořádně velké
množství, souvislejší opravy se dočkal chodník v ulici K Lochkovu
a ulice U Sportoviště, bude se poměrně důkladně opravovat také ulice Za Knotkem v Holyni. Investor Abbey slíbil do poloviny července
opravit ulici Granátová. Firma Čermák a Hrachovec by měla opravit část ulice K Cikánce. Zahájena byla také oprava komunikace
a parkovišť ve sportovním areálu Slivenec. Nyní je oprava přerušená,
protože začalo budování tréninkového hřiště s umělým trávníkem
3. generace. Teprve až bude hřiště dokončeno, tak se též dokončí
vnitroareálová komunikace. Na hřbitově už se dokončuje rozptylová
loučka a opravují se zřícené a poškozené zdi. V centru začne v brzké
době rekonstrukce chodníku před kostelem.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2009. Příjmy i výdaje
naší městské části dosáhly loni téměř 32 mil. Kč, což je podle všeho historicky nejvyšší rozpočet naší městské části. Jsem ráda, že se
nám ho podařilo dosáhnout i přes to, že všude kolem nás zuří hluboká ekonomická krize.
Jana Plamínková

Závěrečný účet

Zájemci o zasílání informací mailem se stále mohou
přihlásit k jejich odběru na mailové adrese slivenec@
praha-slivenec.cz nebo starosta@praha-slivenec.cz.

Příjmy celkem :
místní a správní poplatky
daň z nemovitosti
daňové příjmy celkem
úroky
ostatní nedaňové příjmy
nedaňové příjmy celkem
kapitálové příjmy
přijaté transfery celkem
neinvestiční dotace SR
účelové dotace - investiční
převod ze zdaň.činnosti
neinvestiční dotace MHMP

31 771 159,90 Kč
877 923,00 Kč
1 721 504,00 Kč
2 599 427,00 Kč
7 740,56 Kč
831 335,80 Kč
839 076,36 Kč
1 074 217,00 Kč
27 258 439,54 Kč
377 000,00 Kč
8 775 530,18 Kč
8 783 700,00 Kč
9 322 209,36 Kč

Výdaje celkem:
běžné výdaje celkem
ZŠ
kultura
místní hospodářství - hřbitov - vodné
veřejná zeleň
komunikace
zastupitelstvo
místní správa
ost.tělesná výchova
volby
dary obyvatelstvu
knihovna
opravy bytový dům
opravy pomníků
kapitálové výdaje celkem
rekonstrukce škola
projekt. dokum. školka
projekt. dokum. tréninkové hřiště
dětské hřiště Centrál
bytový dům - přeměna topného syst.
regenerace centra Slivence
dopravní značení
bytový dům - kanalizační přípojka
škola - přísp. na lezeckou stěnu

31 644 776,16 Kč
12 902 204,79 Kč
2 607 863,20 Kč
354 967,76 Kč
1 340,00 Kč
423 063,94 Kč
2 291 101,00 Kč
883 770,00 Kč
5 539 817,99 Kč
63 050,00 Kč
65 028,00 Kč
253 739,90 Kč
235 098,00 Kč
65 525,00 Kč
117 810,00 Kč
18 742 571,37 Kč
13 651 659,40 Kč
905 096,00 Kč
55 930,00 Kč
917 898,00 Kč
918 811,00 Kč
2 040 860,97 Kč
44 203,00 Kč
129 113,00 Kč
79 000,00 Kč

Ve vedlejší hospodářské činnosti je výsledek hospodaření
po zdanění 1 293 298,54 Kč.
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Výstavba, opravy, životní prostředí
Co se děje okolo slivenecké skládky? Další etapa úpravy centra
Mnozí si jistě všimli, že v okolí bývalé skládky komunálního
odpadu mezi Slivencem a Velkou Chuchlí je nebývalý ruch. Firma Ochrana podzemních vod, s.r.o., zde provádí podle projektu
ﬁrmy RNDr. Zdeňka Pištory - HYDROSERVIS doprůzkum rozsahu znečištění zemin a vod. Zadavatelem prací je hlavní město
Praha, které na tuto akci dostalo ﬁnanční dotaci z Operačního
programu Životní prostředí. V současnosti probíhají na této lokalitě vrtné práce (zajišťuje ﬁrma IGHG Tachlovice), při kterých
bude vyhloubeno 30 vrtaných sond do hloubky cca 2 - 3 m
(nevystrojených) a dále 26 vrtů do hloubky cca 30 m (z toho
cca 20 bude vystrojeno pažnicí pro monitoring podzemní vody).
Zároveň probíhá měření plynů, fyzikálně chemických parametrů vody (teploty, pH, vodivosti, redoxpotenciálu atd.), hydrodynamické zkoušky, odběr a analýzy vzorků zemin a povrchové
a podzemní vody. Na potoce Vrutice se měří průtok a hladina
vody. Práce by měly pokračovat do února příštího roku, kdy
bude zpracována závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu a
možnosti řešení dosavadního nevyhovujícího stavu. (Foto 1)

RNDr. Jiří Čížek

Splašková kanalizace
V minulých dnech proběhly dokončovací práce na nově položených řadech v ulicích Rubínová, Tyrkysová, Opálová a U
Spojky. Kanalizace je již dokončena a čeká se na kolaudační
řízení, které by mělo proběhnout v polovině července. Po vydání kolaudačního rozhodnutí, které bude vyvěšeno na úřední
desce našeho úřadu (jak na desce před budovou úřadu, tak i
na elektronické vývěsce), bude možné se na řad připojit.
V současné době se připravuje výběrové řízení na další
etapu, která je poměrně rozsáhlá. Zahrnuje ulice: Meskářova, Dominínská, U Sportoviště, Granátová, část ulice Ke
Smíchovu (mezi ulicemi K Váze a Za Farou), K Lochkovu,
část ulice K Homolce, severní část ulice Na Korálově, ulice
K Rozvodně, K Váze, Frančíkova, Mramorová, Kameníků, Na
Čisté, Ke Štěpcům, U Habeše a K Rozmezí. Detailní mapa je
vystavena na nástěnce na chodbě v přízemí budovy úřadu.
Podrobnější informace přineseme v příštím čísle.

mus

Stavební práce na fotbalovém
hřišti
Zvláště fotbalisté zaznamenali, že se na hřišti „něco děje“.
Firma Pila Tranz opravuje v areálu AFK Slivenec příjezdovou
cestu a koncem června byly zahájeny práce na novém tréninkovém hřišti s umělým povrchem. Vzhledem k souběhu
obou akcí byly u komunikace zatím odebrány svrchní vrstvy,
uloženy drenáže a vytvořen povrch, po kterém mohou jezdit
těžká vozidla, která budou vozit materiál na stavbu tréninkového hřiště. Po dokončení hřiště se dodělá i komunikace. Ta
bude mít asfaltový povrch. Parkovací plochy budou zkombinovány z betonové dlažby a zatravněného štěrku. (Foto 2)
Práce na hřišti začnou odvezením drnu a rozhrnutím části středního valu. Celá plocha bude odvodněna a položeny
konstrukční vrstvy pro hřiště s povrchem třetí generace. Součástí stavby je i nové osvětlení.
Opravu příjezdové cesty hradí městská část ze svého rozpočtu, na výstavbu hřiště jsme dostali příspěvek z MHMP. mus
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V dubnovém Mramoru jsme psali o chystané opravě další části centra
v okolí kostela. Stavební ﬁrma, která má akci provádět, má již připraveno
dopravně inženýrské opatření, to znamená, že již má naprojektováno rozmístění dopravních značek. Situace se poněkud zkomplikovala nutností
umístit zde na omezenou dobu semafory. Doprava bude tedy na nejnutnější dobu (položení nových obrubníků) svedena kyvadlově do jednoho
pruhu. Jakmile Úřad Prahy 5 vydá souhlas s dopravním opatřením, může
stavba začít. (Foto 3)
Brzy začnou prázdniny, provoz bude tedy poněkud volnější a omezení v dopravě vám snad nezpůsobí potíže. Pokud ano, předem se za ně
omlouváme.
mus

Oprava hřbitovní zdi
a výstavba rozptylové loučky
V minulém čísle jsme vás informovali o opravě hřbitovních zdí. S ohledem na nepříznivé počasí letošního jara a silné deště se oprava trochu
posunula. V současné době se na hřbitově již pilně pracuje. Bude nutné
zajistit některé hroby poblíž stavby proti sesunutí. Žádáme proto návštěvníky hřbitova, aby se stavbou měli trpělivost. (Foto 4)
Zároveň se již chýlí ke konci výstavba rozptylové loučky a úprava horní
části hřbitova. Doufejme, že z nově upravené plochy již nikdo nebude dělat skládku.
mus

Výstavba dešťové kanalizace
Výstavba dešťové kanalizace na ulici Ke Smíchovu a v ulici Diamantová
se všemi souvisejícími pracemi byla během května dokončena a připravena ke kolaudaci. V ulici Ke Smíchovu byla na novou dešťovou kanalizaci
přepojena i horská vpusť před číslem popisným 454, do které je svedeno
povrchové odvodnění ulice Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí K Holyni po
ulici Nefritová.
Že je pod povrchem komunikace položena nová dešťová kanalizace, se
však projeví především v nově budovaném úseku od drogerie po ulici Na
Křenkově, ve východní části ulice Ke Smíchovu už méně. Pouze obyvatelé domů, přes jejichž pozemky vedlo původní odvodnění, se už nebudou
muset obávat záplav svých pozemků. K výraznému zlepšení situace dojde
až po vybudování nové konstrukce komunikace, která bude vyspádována k jižní straně ulice, kde budou osazeny nové dešťové vpusti, na které
je pod povrchem již vše připraveno. To, že se v okolí sokolovny tvoří po
deštích louže, tedy není výrazem šlendriánu, s nímž byla stavba udělána,
jak si mnozí třeba myslí, ale je to důsledek toho, že celá akce ještě není
dokončená.
mus

Opravy komunikací
Letošní zima byla opravdu tuhá a stav většiny komunikací se velmi výrazně zhoršil. Byly vytipovány nejhorší úseky a některé z nich se již podařilo opravit. Opravy dalších jsou objednány.
Mezi ty nejhorší patřila ulice U Sportoviště, ta se zatím pouze srovnala
a zasypala štěrkem různých frakcí, vzhledem k tomu, že by zde brzy mělo
dojít k pokládce splaškové kanalizace a bude tudy jezdit i staveništní doprava při výstavbě nové školky.
V polovině června se začalo i s opravami výtluků na silnicích s asfaltovým povrchem. V současné době by již většina z nich měla být dokončena. V ulici K Lochkovu u autobusové zastávky U Křížku má chodník nový
asfaltový povrch. (Foto 5)
Ještě je objednána oprava asfaltu na severní straně ulice Za Knotkem
směrem k Dalejskému údolí.
mus

Z výstavby cesty do Českého krasu

Nová cesta do Českého krasu
Počátkem června začal Pozemkový úřad budovat ve Slivenci za okruhem
v rámci pozemkové úpravy Slivenec novou cestu, nazývanou VC2, která
zkrátí pěší cestu do Radotína a Českého krasu. Turisté si tak nebudou muset zacházet až k rozvodně. Cesta bude sloužit samozřejmě i zemědělcům
pro přístup na jejich pole (kvůli tomu se ostatně hlavně buduje), ale též cyklistům či k procházkám na obecní louku, která se nachází na jejím konci.
A také četným jezdcům z nedalekého Zmrzlíku, neboť součástí cesty je i
hippostezka. Cesta začíná přibližně uprostřed polní cesty spojující ekodukt
a rozvodnu ČEPS a vede jihozápadním směrem. Již na katastru Radotína
se pak napojuje na starou cestu směřující k osadě Cikánka v údolí Radotínského potoka. Cesta bude dokončena v srpnu. V současné době probíhá
výběrové řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce dalších dvou cest v této
lokalitě. Rekonstrukce je velmi potřebná, protože cesty jsou ve velmi špatném stavu. Po dokončení cest a dostavbě ekoduktu se – doufejme – stane
lokalita místem příjemné rekreace Sliveňáků.
Pla

Foto 2 - Během léta bude provedena rekonstrukce chodníku před kostelem

Foto 1 - Vrtné práce na slivenecké skládce

Nové úpravy se dočkala zeleň kolem pomníku v Holyni

Foto 2 - Oprava komunikace na fotbalovém hřišti

Foto 4 - Rozptylová loučka na hřbitově před dokončením

Foto 5 - Opravený chodník v ulici K Lochkovu

Výstavba, doprava, životní prostědí
Věčná témata
Psi a jejich s odpuštěním hovínka jsou věčné téma. Je znát, že ve středu
města přijde málokomu divné, přiskočit a po svém pejskovi uklidit z chodníku hromádku. Možná je to tím, že my ve Slivenci máme chodníků tak málo,
že uklidit po pejskovi je nám trochu cizí. Stojanů se sáčky je ve Slivenci i
Holyni několik a jejich počty chceme stále zvyšovat. Využívá je však jen pár
občanů. Většinou slouží k pobavení mládeže, ti celý svazek sáčků najednou
utrhnou a rozhází po okolí. Chtěla bych připomenout, že za znečistění veřejných prostranství je možné podle vyhlášky HMP uložit poměrně vysokou
pokutu. Úřad městské části uvažuje o nákupu vysavače, zatím vám můžu
jen doporučit, abyste dávali dobrý pozor a neuklouzli v parku.
Vandalismus je také věčné téma. Neustále rozbitá skla zastávek, rozbité
prvky na dětských hřištích, lavičky, mnoho odpadků a lahví v rybníce, posprejované domy, dopravní značky a zastávky nenasvědčuje o naší civilizovanosti, někdo vše musí opravit a něco to stojí.
Nepořádek, černé skládky, neoprávněné zábory na komunikacích, autovraky apod. můžete hlásit na tel. úřadu 251 81 80 44, jinou nekalou činnost
jako neoprávněné užívání chat, vandalismus apod. přímo policii ČR nebo
i městské policii. V červnu se na poslední chvíli podařilo zabránit krádeži nových laviček před novou cukrárnou. Již byly vymontované a připravené k odvozu, ale naště stí se je podařilo před zloději včas schovat. K podobnému
případu došlo před časem i v Holyni, i tam se podařilo lavičky zachránit a včas
uschovat, v obou případech ale jen díky všímavosti místních občanů, kterým
přišlo divné, že jsou lavičky odmontované. V obou případech byly ukotveny

dle návodu a doporučení výrobců. Lavičky v Holyni jsou nyní připevněné velmi bytelně a podobně bytelně bude nutné zabezpečit i ty slivenecké.

Nové dopravní značení
V červnu TSK vyznačila nový přechod na ulici K Lochkovu v zatáčce u Pyramidy. V nejbližší době vyznačí i přechod u zastávky Frančíkova. Další přechod
přibyl v ulici K Cikánce. Tato opatření pomohou zlepšit bezpečnost pěších
v naší obci. Stejný cíl má i instalace zpomalovacích prahů v ulici K Váze. Jejich
nutnost vyplynula z komunitního plánování z občany, které proběhlo v březnu letošního roku. Jak brzo budou instalovány, závisí na občanech, kteří dají
souhlas s prahy před svou nemovitostí, a na získání souhlasu z ÚMČ Praha
5. Také bude provedeno dopravní značení, upravující zjednosměrnění dolního úseku Višňovky, a značky zakazující vjezd nákladních aut nad 6 t do ulice
Nefritová.

Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení: pátek 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění
Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště
- 9. července 2010
Smaragdová, křižovatka Na Botě-Na Přídole - 6. srpna 2010
Rubínová, křižovatka Na Čisté-Frančíkova - 17. září 2010
Termín svozu bioodpadu z vašich domovních kontejnerů byl
změněn na každý lichý pátek.
Ing. Miroslava Staňková

Posílení vodovodu z Barrandova

Mramorka a její výstavba

V posledních letech, s rozšiřující se novou výstavbou ve Slivenci, dochází
často ve výše položených lokalitách k úbytku tlaku ve vodovodním potrubí.
Proto se někdy stane, že voda do vyšších pater “nedoteče“. Řešením pro
Slivenec je posílení vodovodního řadu z barrandovského vodojemu.
Stavba byla již tento měsíc zahájena a postupuje se směrem od vodojemu
k nám. První práce, které u nás zaznamenáte, budou výkopy pro položení nového potrubí na severní straně ulice Ke Smíchovu od ulice K Barrandovu po ulici Smaragdová. Na křižovatce Smaragdové a Ke Smíchovu bude nové potrubí
připojeno na slivenecký vodovod a vody už snad bude všude dost. mus

V ulici K Cikánce jsou již dokončeny dva domy, které se koncem června
kolaudovaly. Ostatní výstavba je však napojena na ulici U Svahu. Zde by
během následujících tří měsíců mělo dojít k přeložení splaškové kanalizace, položení dešťové kanalizace, plynovodních přípojek a zejména k
vybudování nové komunikace s povrchem ze zámkové dlažby. Obyvatelé
ulice U Svahu mi jistě dají za pravdu, že se zástupci Mramorky i stavební
ﬁrmy Konstruktiva Konsit je velice špatné jednání. Dohodu o zajištění alespoň bezpečného přístupu jsme s nimi domlouvali skoro měsíc. Doufejme,
že o prázdninách nebude moc pršet a na podzim se již bude moct jezdit
po nové silnici.
mus

Pozor na zákaz stání v obytných zónách Toulavé kočky
Chceme upozornit na rozmáhající se nešvar v naší městské části, kdy majitelé automobilů je často celé dny parkují v obytných zónách mimo parkoviště nebo své pozemky. Tím porušují zákon č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu v platném znění, konkrétně §39, který zní:
§ 39 Provoz v obytné a pěší zóně
...
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její
šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci
jsou dovoleny jen v obytné zóně.
...
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hodinu. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště.
...
Kromě porušení zákona se komunikace ve Slivenci stávají neprůjezdnými pro nákladní auta, například popelářů nebo hasičského záchranného sboru. Proto apelujeme zejména na nové
obyvatele naší městské části, aby si svá vozidla odstavovali na
své pozemky a nebránili tak ostatním uživatelům pozemních komunikací v jejich využívání.
RNDr. Jiří Čížek,

předseda komise dopravy a životního prostředí
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Kočka domácí je šelma, drží se více domu než svého pána. Mnozí z vás
mají alespoň jednu takovou doma a vzorně se o ni starají. Jsou i tací, kteří
si pořídí krásné malé koťátko, to vyroste v dospělou kočku a péče o ni je
jim nepohodlná. Tak se kočky jednoduše zbaví a vypustí ji, přestanou krmit,
jednoduše ji jako nepotřebnou věc vyhodí. Ve městě, kolem popelnic nebo v
opuštěných zahrádkách jsou pro ně podmínky příznivé. Většinou se tam najde někdo, komu je koček líto, začne je krmit, potažmo jim vyrobí bedničky
na zimu apod. Ve chvíli, kdy se kočky rozmnoží nad únosnou míru, začnou
tito „krmiči“ volat o pomoc. Jediné možné řešení v této situaci (podle platných zákonů) je kočky za přítomnosti krmičů odchytit, kastrovat a následně
vrátit do původního prostředí, nebo kočky nabídnout novým majitelům. Odchyt provádí obvykle některá specializovaná organizace. Kastrace kocoura
stojí od 600,- Kč (možnost kastrovat od 1 roku věku), pro kočku od 800,- Kč
(od ¾ roku věku), něco stojí následná péče v útulku a doprava. V našem
okolí se takto nebývale rozmnožily toulavé kočky ve Višňovce. Odhad činí
minimálně 20 jedinců. Loví mladé ptáky, určitě nebudou kastrované ani očkované. Zatím sháníme informace a spolupracujeme
s útulkem v Praze - Měcholupech. Doufám, že se nám v nejbližší
době podaří problém vyřešit. Prosíme proto, aby lidé, kteří kočky
znají, nebo je krmí, se přihlásili na ÚMČ Praha Slivenec, stačí
telefonicky nebo e-mailem, a dali nám na sebe kontakt. Pokusili
bychom se odchyt a kastraci zorganizovat.
Sta

Informace Městské policie
Městská policie Prahy 5, zejména pracovníci z detašovaného pracoviště Barrandov, plní úkoly při zabezpečení veřejného pořádku
ve Slivenci a v Holyni. Jedním z největších problémů je znečišťování místních komunikací nákladními vozidly zabezpečujícími zásobování
materiálem při probíhající výstavbě rodinných domů v ulicích Granátové,
V Lipkách, U svahu a K Cikánce. Situace je stále sledována. Znečištění
vozovek je řešeno ve spolupráci s ÚMČ Slivenec a odpovědnými pracovníky těchto staveb. Situace se oproti dřívější situaci postupně zlepšuje.
Hřbitov Slivenec je preventivně často kontrován, a to z důvodů, aby
se zamezilo krádežím květin a věnců. V prvním pololetí roku 2010 došlo
zejména v Holyni k nárůstu vloupání do domů, a to hlavně v nočních hodinách. I z tohoto důvodu je do této lokality častěji posílána autohlídka, která
zde službu vykonává nejméně 5x týdně v nepravidelných úsecích.
Pravidelně jsou prováděny kontroly v chatových oblastech u Slivence a
Holyně. V dubnu 2010 zde bylo zjištěno založení nepovolené skládky v ul.
K Homolce. Dle písemností a dalších dokladů nalezených na místě byla
zjištěna ﬁrma, odkud tyto věci pocházely. Věc byla předána Úřadu městské
části Praha-Slivenec. V měsíci květnu byly zadrženy hlídkou MP Praha 5
Barrandov dvě osoby, které neoprávněně vnikly do chaty. Tyto osoby si
převzala Policie České republiky, místní oddělení Barrandov. Ve věci bylo
zahájeno trestní stíhání pro trestný čin porušování domovní svobody.
Ještě měsíci květnu byla hlídkou MP ze služebny Barrandov zjištěna
skupina společensky nepřizpůsobivých osob v domě v ul. K Homolce,
které se zde zdržovaly v době nepřítomnosti majitele domu a bez jeho souhlasu. Případ byl předán PČR MO Barrandov.
V měsíci červnu byla provedena akce se zaměřením na výskyt spole-

Fórum zdravého města
V roce 2008 se Městská část Praha – Slivenec připojila k Národní
síti Zdravých měst (NSZM). NSZM je součástí celosvětového hnutí, které podporuje zkvalitnění veřejné správy a udržitelný rozvoj.
Letos se 12. května poprvé konalo ve Slivenci Fórum zdravého města, tedy
veřejná diskuse vedení a zástupců úřadu se širokou veřejností o společných
plánech rozvoje obce. Cílem Fóra bylo naformulovat v různých oblastech
života obce největší problémy vnímané občany a následným hlasováním určit
deset největších problémů obce. Tyto
problémy, které jsou
v současné době
ověřovány anketou
pro všechny občany,
budou podkladem
pro vytvoření komunitního „Plánu zdraví
a kvality života“ v MČ
Slivenec. Fórum se
uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu,
kde jsme se pokusili
vytvořit neformální
prostředí pro komunikaci. Starostka
Jana
Plamínková
akci uvedla a zároveň
prezentovala
dosavadní úspěchy
a akce podporující udržitelný rozvoj
naší městské části
(zlepšení komunika-

čensky nepřizpůsobivých osob v chatové oblasti Slivenec. Při tom
zde byl zjištěn výskyt tří těchto osob. Neboť tyto osoby nebyly
hledány Policií ČR a nedopustily se protizákonné činnosti, byly
z místa vykázány.
V rámci výkonu služby je prováděn dohled na areál školy. Pravidelně je
kontrolováno dětské hřiště v ul. Za Farou, aby nedocházelo k poškozování
jeho zařízení. Vzhledem k tomu, že dochází k poškozování zastávek MHD,
jsou ze strany Městské policie detašovaného pracoviště Barrandov prováděny jejich kontroly v denní a noční dobu.
V poledních hodinách je prováděn dohled v ul. K Lochkovu, kde před
rest. U Žilinů parkují vozidla na chodníku. V ul. K Homolce vozidla porušuji
dopravní značky „zákaz zastavení“. Tyto přestupky jsou řešeny ze strany
místně příslušného okrskáře dle zákona č. 200/1990 Sb. Rovněž je pravidelně kontrolováno dodržování dopravní značky „ zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ a poškozování dopravního značení.
V rámci pravidelné obchůzky je kontrolována skládka Svoboda, aby zde
nebyl ukládán materiál. Nebylo zjištěno ukládání dalšího materiálu.
Ze strany vedoucího DP Barrandov byl dán požadavek, aby na lokalitu Holyně a Slivenec bylo přiděleno ještě jedno tabulkové místo pro
strážníka okrskáře.
Zda bude požadavek kladně vyřízen,
se rozhodne během července.

MP Barrandov

ce s občany, úspory
energie, zvyšování
podílu zeleně atd.).
Celou akci dále moStarostka Jana Plamínková a místostarostka Lenderoval a řídil ředitel
ka Kudláková při návštěvě MČ Praha-Vinoř, kde
sbíraly zkušenosti a domlouvaly spolupráci. Na
NSZM ČR pan Petr
snímku se starostou Vinoře Františkem Švarcem.
Švec. Sešlo se 30 občanů, kteří se pokusili u kulatých stolů, rozdělených podle jednotlivých oblastí
(životní prostředí, doprava, vzdělávání, sport a zdravý životní styl, bezpečnost a prevence kriminality, občan – úřad - informovanost, sociální oblast
a kultura, územní rozvoj a infrastruktura), speciﬁkovat naléhavé problémy v
zadané oblasti a z nich dva až tři zvolit jako nejdůležitější. Tyto vybrané problémy potom zástupce každého stolu prezentoval před všemi přítomnými,
ti je odsouhlasili, případně doplnili, a poté byly zapsány na hlasovací archy.
Každý z účastníků dostal dva barevné lístky (hlasy), které mohl nalepením
přiřadit k preferovaným problémům. Hlasy byly sečteny a vyhodnoceno
pořadí problémů, které jsou shrnuty v tabulce. Ing. Miroslava Staňková,

koordinátorka projektu
Výsledky hlasování fóra, tzv. TOP 10 P:
Pořadí Problémy
Hlasy
1.
Slivenec bezpečně – opatření ke zklidnění dopravy
8
2.- 3.
Dokončení kanalizace a plynoﬁkace
6
2.-3.
Opravy ulic
6
4.-8.
Málo možností pro neorganizované sportovní vyžití
5
4.-8.
Pečovatelské služby pro seniory
5
4.-8.
Topení ( kouřící komíny, zápach) v zimě
5
4.-8.
Protihluková opatření
5
4.-8.
Nedostatečná práce policie
5
9.-10.
Úprava návsi pro společenské akce a společenský sál
2
9.-10
Bezbariérovost úřadu
2
Další navržené problémy
Odpad z chatařských oblastí
1
Místa v MŠ v období budování nové MŠ
1
Podpora místních živnostníků (brožura se seznamem)
0
Velký nárůst kriminality
0
Webové stránky úřadu – modernizace, aktualizace
0
Modernizace knihovny
1
Nedostatek míst ve školní družině
0

Slivenecký mramor 4 2010 7

inzerce

VILY CHUCHLE – Průběh projektu
Developerský projekt VILY CHUCHLE pokročil do další fáze příprav. O vývoji projektu Vás
průběžně informujeme. V současné době pokračují jednání na dotčených úřadech a zároveň
se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí.
Zásadním milníkem ve vývoji projektu bylo jednomyslné schválení konceptu zastavěnosti
území, které zaznělo na březnovém zasedání ZMČ Velká Chuchle. Nadále platí dohoda s panem starostou Freslem, že veškeré důležité fáze projektu budou předem představeny a konzultovány se zastupitelstvem městské části. Zahájení první fáze projektu je v plánu na konec
léta, kdy také proběhne archeologický průzkum pozemku. Jakmile budou vydána příslušná
povolení, bude započata výstavba areálových komunikací v jednotlivých etapách projektu a
současně se spustí příprava stavby typových vil. V průběhu léta společnost FINEP dokončí
výstavbu své části projektu a odveze zeminu, kterou dočasně deponovala na naše pozemky.

Koncepce fasád a dispoziční řešení
Vily Chuchle se již rýsují v jasných obrysech. Finální podobu získává nejen vnitřní uspořádání jednotlivých rodinných vil, ale také koncepce fasád.
Jsme přesvědčeni, že promyšlené dispoziční řešení je pouze jednou polovinou kvalitního projektu. Nezbytnou podmínkou pro spokojenost budoucího majitele je celkové vzezření vily včetně vnějšího uspořádání.
Tvůrčí uskupení architektů „A69 – architekti s.r.o.“ předložilo několik zdařilých návrhů, ze kterých byly vybrány ty, které jednoznačně podtrhnou
moderní výraz vilové zástavby. Původní svažitost terénu přirozeně napomohla k vytvoření zajímavě posunutých prostorů. Výsledkem je nejenom
dojem dvou vzájemně se prostupujících objektů, ale i logické dělení jednotlivých funkčních celků.
Citlivá volba odlišných fasádních materiálů dopomohla zvýraznit druhé nadzemní podlaží, které tak oproti tmavšímu odstínu spodního patra
působí přirozeně odlehčeným dojmem. Díky dostatečně dimenzovaným proskleným plochám je v objektech kvalitní denní osvětlení. Tyto plochy
jednak v obývací části zvýrazňují propojení terasy a zahrady s interiérem, jednak v ložnicovém patře podtrhují jedinečné umístění projektu s krásným výhledem na údolí Vltavy. Poslední úpravy nyní probíhají na dispozičním řešení jednotlivých typových vil. Snahou je minimalizovat množství
nevyužitelné plochy v interiéru a nabídnout dostatek místa pro jednotlivé místnosti.
Pojetí vnitřního uspořádání nám popsal pan Miroslav Němec, manažer prodeje: „Naší základní snahou je vytvoření promyšleného interiéru, který
nabídne všem obyvatelům dostatek prostoru pro jejich potřeby. Již samotný vstup do vily je prostorný a nepůsobí stísněným dojmem. V přímé linii
navazuje vstup přes schodiště do obývací části s jídelnou a kuchyňským koutem. Spojením těchto funkcí vznikl velkorysý prostor, který skýtá mnoho možností pro individuální interiérové úpravy. O dostatek světla se starají prosklené plochy a útulnost obývacího pokoje podporuje u většiny typů
vil standardně dodávaný krb. V přízemí dále můžeme nalézt pracovnu, která poslouží také jako hostinský pokoj nebo lze upravit dle přání klienta na
domácí kancelář. U některých typů lze tuto kancelář zcela oddělit od ostatních částí vily. Soukromá část ve druhém nadzemním podlaží je rozdělena
na pokoje dětí a hlavní ložnici rodičů, která disponuje průchozí šatnou a vlastní koupelnou s oknem. Všechny typové vily pak poskytují několik šaten, místnost pro domácí práce, přípravy pro umístění vestavných skříní a v neposlední řadě sklad navazující na garážové stání. Všechny zmíněné
aspekty jsou podporovány nabídkou několika variant vil, tak aby klient mohl vybírat dle svých potřeb a především bez větších kompromisů.“
Miroslav Němec, Sales Manager, REFLECTA Development a.s., miroslav.nemec@reflecta.cz, mobil: 725 775 717

Zahájení prodeje
V první vlně prodeje a výstavby, která bude zahájena do konce roku 2010, je nabízena I. a IV. etapa projektu. V obou variantách evidujeme již
několik zájemců, se kterými jednáme. Rozsáhlé území nabízí hned několik možností umístění nového bydlení. „Chcete bydlet u lesa obklopeni zelení
či preferujete nerušený výhled do kraje?“ Od začátku měsíce července bude na webu www.vilychuchle.cz spuštěn rezervační systém, ve kterém si
budou moci zájemci vybranou vilu předběžně rezervovat. Společně s tím budou již zveřejněny půdorysy jednotlivých nabízených vil.
Vybírat můžete z těchto typů rodinných vil:
Vila
Průměrná velikost parcely
Průměrná užitná plocha vily Garážová stání
Poznámka
V1
500 m2
180 m2
1
dvojvila
V2
800 m2
260 m2
2
V3
900 m2
290 m2
2
V4
1300 m2
350 m2
2
Vícegenerační

Nové obchodní prostory
V tuto chvíli byl dokončen základní koncept budovy včetně dispozičního uspořádání obchodních jednotek. V současné době již jednáme s několika
možnými provozovateli restaurace s kavárnou. Další obchodní prostory jsou vyčleněny pro malou prodejnu potravin, kde taktéž evidujeme první zájemce. Objekt nabízí ještě cca 150m2 volných ploch, které mohou být variabilně rozděleny na menší jednotky. Přirozeně se zde nabízí možnosti pro místní
podnikatele k otevření nových provozoven, jako jsou např. kadeřnictví, kosmetika, rehabilitace/masáže a jiné. Smyslem dané koncepce je nabídnout
jak místním, tak novým obyvatelům základní občanskou vybavenost v moderním prostředí, která aktuálně ve Velké Chuchli chybí. Dle dohody s panem
starostou Freslem se nachází v budově ještě prostor o výměře cca 150m2, který je vyčleněn pro potřeby městské části Praha - Velká Chuchle.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., a ÚMČ Praha - Slivenec nabízí
odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
převzetí reklamace

Otázky a odpovědi
Slyšela jsem, že se bude příští týden budovat v Habeši kanalizace.
Je to pravda?
To rozhodně nikoli, tak rychle to nepůjde. Je pravda, že Slivenec dostal
z Ministerstva zemědělství přidělenou rozsáhlou dotaci na výstavbu kanalizace, ale nyní se teprve vypisuje výběrové řízení. Se zahájením výstavby
se počítá na podzim. Habeš ale přijde na řadu později, protože nejprve je
nutné vybudovat hlavní řad v ulici K Lochkovu, do něhož bude Habeš odkanalizována. Vybudování tohoto přivaděče bude nepochybně trvat několik
měsíců. Takže v řádu týdnů se kanalizace budovat rozhodně nezačne, obrovským plusem je ale to, že konečně přicházejí do Slivence opravdu velké
peníze na její zbudování.
Proč se bude stavět kanalizace v místech, kde lidé bydlí teprve
krátce, a na nás starousedlíky z ulice Na Křemínku, kteří tu bydlíme už
desítky let, se zase zapomnělo?
Nezapomnělo se, ale Ministerstvo zemědělství přijalo jen ty části kanalizace, které už mají stavební povolení. Ulice Na Křemínku (a celá oblast
Lipek) ho nemá, protože nejsou vyřešeny majetkové vztahy v místě přečerpávací stanice, která je pro odkanalizování této oblasti nutná.
Mateřinka Sluníčko od září razantně zvyšuje školkovné. Nemohla by
městská část vytvořit nějaký fond, ze kterého by se proplácel rodičům
rozdíl mezi cenou soukromé a státní školky?
Na takový fond bohužel nemáme v rozpočtu peníze. Městská část se
ale snaží ulehčit rodičům tím, že do školky pořídila v loňském roce část
nábytku, který má Mateřinka zapůjčen. Vzhledem k tomu, že od září budou
otevřeny dvě třídy mateřinky, hodlá podobně postupovat i v letošním roce
– poskytne pro vybavení druhé třídy nábytek v hodnotě 50 000 Kč. Zastu-

Seznam podnikatelů

inzerce

Jedním z námětů, se kterým přišli občané na Fóru zdravého města, je
seznam všech sliveneckých a holyňských podnikatelů s kontakty, otevírací
dobou a podobně. Snažili jsme se před časem dát podobný seznam na
web, ale moc kontaktů tam zatím není. Brožurka by prý byla lepší. Dali
jsme proto dohromady takový „zárodečný“ seznam, na kterém máme zatím
asi 80 kontaktů - postupně budeme seznam zpřesňovat a žádat dotyčné o
souhlas s uveřejněním údajů. Pokud víte o někom, kdo poskytuje užitečné
služby pro spoluobčany, nebo se podobnou činností zabýváte vy sami, tak
nám prosím o dotyčném řekněte nebo se sami přihlaste, byli bychom rádi,
aby byl seznam opravdu co nejkompletnější, takové malé slivenecko-holyň-

výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Termíny přistavení :
10. 7. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
25. 8. 10 od 11,00 do 13,30 hod.
17. 9. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
20. 10. 10 od 14,30 do 17,00 hod.
14. 11. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
20. 12. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka. Služeb mobilní
kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 267175202.
pitelstvo na svém posledním zasedání schválilo peníze na tento nákup a v
rozpočtu vyčlenilo potřebné ﬁnance. Mateřinka tak může o částku potřebnou na nákup nábytku snížit rodičům školné.
Proč se ve Višňovce objevily červené plastové „sloupky“?
Jde o součást zaměření komunikace. Abychom mohli v ulici udělat odvodnění a nový asfaltový povrch, je pro stavební povolení nutné vyjmout
část pozemků, na nichž stávající cesta leží, z lesního fondu. To je poměrně
složitý, ale nutný proces. Zaměření je první krok.
Proč se staví luxusní cesty v polích za okruhem a radši se za ty
peníze neopraví ulice ve Slivenci?
Protože to nejde. Cesty za okruhem staví Pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav Slivenec, které ﬁnancuje Ředitelství silnic a dálnic. Z českých pozemkových úprav jsou ale bůhvíproč vyjmuty intravilány obcí, stavět
cesty se tedy dá jen v mimo zastavěné území obce. Věřte, že kdyby to bylo
jen trochu možné, dali bychom mnohem radši za ty peníze opravit ulice ve
Slivenci. Takto vycházíme ze starého přísloví „Darovanému koni na zuby
nekoukej“– novou cestu VC2 pro nás Pozemkový úřad buduje zdarma,
oprava stávajících polních cest, které jsou v hrozném stavu, bude také zdarma, výsadbu biokoridoru nám udělají také zdarma. Byli bychom jistě hloupí,
kdybychom to vše odmítli. Že ale nejde o nejefektivnější využití ﬁnančních
prostředků, je nám asi všem jasné, jenže to je problém mnoha dotací.
V poslední době máme velmi nízký tlak vody a někdy se stane, že
voda neteče vůbec. Pražské vodovody a kanalizace radí obrátit se na
obec, protože jejich problém to není...
Pražské vodovody a kanalizace lžou a vymlouvají se. Za hospodaření s
vodou je v Praze odpovědná výhradně PVK a PVS, nikdo jiný. Situace je
opravdu špatná a obě tyto organizace ji musí v dohledné době vyřešit.

Jana Plamínková
ské Zlaté stránky. Co je třeba uvést: název ﬁrmy (jméno), sídlo (chcete-li),
kontakt (telefon, mail - u řemeslníků a vůbec služeb je to nutné, u obchodů
nikoli), otevírací dobu (to hlavně u obchodů), předmět podnikání, event. webové stránky. Základní zápis v brožuře i na webu je zadarmo, je to opravdu služba pro občany - pro podnikatele či živnostníky, kteří něco nabízejí,
i pro nás ostatní, kteří občas něco poptáváme. Bude možné si podat i větší
placený inzerát. Může jít i o ﬁrmy, které mají sídlo mimo Slivenec, pokud je
vlastní místní občan, a výjimečně i o ﬁrmy, které tu nesídlí ani nebydlí, ale
operují zde - to se týká hlavně fekálních vozů,
které sem jezdí asi čtyři, nejsou ze Slivence,
ale lidé se na kontakty na ně často ptají. Další nápady vítám.
Jana Plamínková

Letní kurzy anglického jazyka
Studentka posledního ročníku VŠE Fakulty mezinárodních vztahů
a zároveň lektorka s několikaletou praxí nabízí kvalitní a zábavné
kurzy anglického jazyka pro dospělé i děti.
Pro firmy možnost výuky obchodní korespondence a Business English.
Kontakt: Michaela Rothová – 724653308,
michaelaroth@seznam.cz

Na ÚMČ je stále
možné zakoupit
Knihu o Slivenci
a Holyni!
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Svatojánská pouť v Holyni
Kolotoč, skákací hrad, pohádky o smutném stromu a kouzelném ptáčkovi v podání divadelního spolku Gaudium z Radotína, pozornost a jásot těch
nejmenších, nafukovací balonky v rukou dětí, ale občas i poletující vzduchem a stoupající výš a výše; létající pes upoutal všeobecnou pozornost a
dokreslil zvláštní atmosféru toho 19. června 2010 v Holyni, sice před nadcházejícím svátkem svatého Jana Křtitele, ale i tak v sobě nesoucí kouzlo
svatojánské noci, kdy se odkrývají poklady. Nepochybovali jsme, že vysvitne i slunce, a tak se i stalo.
Takže se mohlo i posedět na zahradě hostince U Knotků u výborného grilovaného masa a piva, popovídat si, souhlasit a kritizovat a hlavně přiložit další cihlu k nově stavěné budově občanské
soudržnosti. A odskočit si na krásnou výstavu mandal našeho
souseda p. Jiřího Pavlíčka.

Ale již dopoledne tomu předcházel jakýsi symbol těch hlavních myšlenek
– pospolitosti, družnosti, radosti, odpovědnosti... Již podruhé se v obnovené holyňské kapli konala mše. Díky za to panu faráři Skalickému, díky
i za jeho slova: Malé kostelíky jako tento se stavěly jako výraz vděčnosti.
A vědomí, že potomci rodiny, co kapli nechala vystavět a nyní ji obohatila
i krásně očištěným křížem, žijí mezi námi, je tou nejlepší tečkou za krátkou
rekapitulací toho dne.
Jana Novotná
Jednou za rok se v kapli slouží mše

Pan farář Skalický s paní růžičkovou z rodiny stavitelů kaple

Děti pozorně poslouchají pohádku

Kolotoč byl ve stálém obležení

Pohádku zahrál spolek Gaudium z Radotína

Nadšení budil i malý skákací hrad

Slivenecké letnice v letním hávu
(pokračování ze strany 1)
Sluneční žár, až se vzduch tetelil, zažívali v sobotu návštěvníci festivalu
už od samého dopoledne, kdy na podiu postavilo své kulisy divadlo Elf.
A což teprve, když sedmihlavý drak v pohádce „Kocour v botách“ začal
chrlit oheň! Teplo bylo také staviteli Karlova mostu Jakubu Folvarčnému,
který nejen celý dvoudenní maraton moderoval, ale zahrál si i v pohádce
O nešťastném staviteli. Dětský divadelní kolotoč završilo Obecní divadýlko
Knoﬂík s babiččiným kouzelným kufrem.
Odpoledne se podium proměnilo v mikrovlnnou troubu, jak jej přezdili
sami účinkující. Přesto dokázala punková kapela M. Z. H. pálit punkové
pecky daleko přes hladinu rybníka a zcela uspokojila slivenecké příznivce
punku, o kterých se šuškalo, že to byli právě oni, kteří ve strachu nezaspat
odpolední vystoupení této kapely složili předešlé noci hlavu do trávy na
návsi. V „mikrovlnce“ to poté srdnatě rozbalili skvělí Natural a ukázali, že
„na to opravdu maj“, stejně jako mladí od G. Divers. Ovšem to, co před-

Divadlo Elf s pohádkou Kocour v botách
Temperamentní tanečnice skupiny TiDiTaDe

vedli tanečnice a bubeníci ze skupiny TiDiTade, to mnohé z nás uvedlo
do transu. Divoké africké tance byly pro našince příchutí exotiky, stejně
jako kubánský son latinskoamerických muzikantů ze Santy y su marabú.
Z dálek nás zase vrátila skupina Lucie Redlové, která si říká Docuku. Mandolína, housle, kytara, akordeon a bicí v rockově upravených valašských,
slezských a jiných lidovkách roztančily kdekoho. Ohňostroj, co potom
následoval, nebyl tečkou večera, ale nádherným barevným vykřičníkem,
protože po něm přijel na podium Traband…vrchol večera v podobě ryčného country punku…
Čtvrtý ročník festivalu Slivenecké letnice, největší kulturní svátek v naší
obci, skončil. Měl rekordní návštěvnost i ohlas v širokém okolí, vysílaly o
něm rozhlasové stanice, natáčela i televize, psalo se v tisku. Mohl se však
uskutečnit díky štědrosti, nasazení, chuti, toleranci i shovívavosti nás, kteří
tu žijeme. Městská část Praha - Slivenec děkuje všem, kterých se předchozí slova týkají.
Lenka Kudláková

Jakub Folvarčný zahrál o nešťastném staviteli

Kouzelný kufr divadýlka Knoﬂík

Skvělí Docuku

Santy y su marabú z Kuby

Vrchol Letnic: kapela Traband

Natural a jejich nadšené fanynky

Informace ze školy, školky a družiny
Aktivity v naší škole
Žáci naší školy se společně se svými rodiči zapojili do soutěže „Vydejte
se po stopách praotce Čecha aneb Staré pověsti české“. Soutěž probíhá
od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010. Úkolem je navštívit vybraná památná místa a
na základě získaných poznatků správně zodpovědět soutěžní otázky. Každý
účastník získá za své snažení originální pečeť praotce Čecha, výherci obdrží
mininotebook.

červeným křížem. Okresní kolo proběhlo 5. května v parku pod Petřínem.
Všechna tři družstva, která jsme do soutěže vyslali, se ve svých kategoriích umístila na prvních místech a postoupila do krajského kola. Krajské kolo
proběhlo 27. května v Policejním muzeu. Družstvo pod vedením Míny Kratochvílové se umístilo na 1. místě, družstvo pod vedením Jakuba Sigana se
umístilo na 2. místě a starší družstvo se umístilo na 1. místě. Obě vítězná
družstva postoupila do republikového kola v Chrudimi, kde získala 2. a 5.
místo.

Zařazujeme vzdělávací aktivity do školní družiny

Pomáháme

Na 12. 5. připravily Lesy hl. m. Prahy pro naše žáky program s názvem
„Do lesa s lesníkem“. Děti si prošly „ Lesní stezku“ s několika stanovišti.
Viděly těžbu dřeva a práci s koněm. Seznámily se s problematikou ochrany
stromů proti kůrovci, učily se měřit objem, výšku a stáří stromů, seznámily se s lesnickými mapami a tabulkami, rozpoznávaly různé druhy dřevin a
zasadily několik sazenic douglasek. Závěrem měly možnost si s odborným
výkladem prohlédnout zookoutek (viz 2 x foto na vedlejší straně).

Naše škola umožnila Oblastnímu spolku ČČK Praha 1 uspořádat ve svých
prostorách sbírku materiální pomoci pro povodní zasaženou Moravu. Sbírku svými příspěvky podpořila většina našich žáků i zaměstnanců. Další významnou pomocí bylo zapojení našich žáků do prodeje květin v boji proti
rakovině. Obě akce vnímáme jako přínosné nejen pro věc samou, ale také
pro osobnostní, sociální a morální rozvoj našich žáků.

Podporujeme spolupráci s rodiči

A jaké úkoly si učitelé naplánovali na období prázdnin?
Cestujeme
Začátkem června se žáci 1., 2. a 4.třídy vypravili se svými učiteli do školy
v přírodě do Harrachova.
Kromě poznávání přírody jsme se tentokrát zaměřili na rozvoj komunika-

Většina nepedagogické veřejnosti vnímá měsíce červenec a srpen jako
tzv. „prázdninové“ měsíce i pro učitele. V mnoha školách je tomu ale zcela
jinak. V průběhu těchto dvou měsíců budou i naši učitelé čerpat dovolenou,
ale kromě toho máme už nyní naplánované některé důležité činnosti, které
ovlivní obsah příštího školního roku.
Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost rodičů a žáků s výukou rodilým mluvčím budeme v této spolupráci
pokračovat. Spolupráce lektora (rodilého mluvčího) s naším učitelem bude
zintenzivněna a jednotlivé metody výuky více propojeny. Výuka cizích jazyků
se bude postupně propojovat i s obsahy dalších vyučovacích předmětů. Neznamená to, že bychom plánovali výuku některých vyučovacích předmětů
v cizím jazyce, ale žáci budou ve vybraných vyučovacích předmětech moci
využívat své znalosti z oblasti cizích jazyků. To samozřejmě předpokládá
pečlivou přípravu učitelů angličtiny, výběr nových vyučovacích aktivit, textů
a hlavně sebevzdělávání.
Úpravy dozná i náš školní vzdělávací program – všichni učitelé vyhodnocovali výsledky vzdělávání žáků ve „svých“ předmětech a srovnávali je s
požadavky, které jsme si vymezili v učebních osnovách – v období prázdnin
nás čekají konzultace s kolegy a přeskupování obsahů vyučovacích předmětů tak, aby více odpovídaly praxi.
Žáci i rodiče by uvítali v naší škole více volnočasových aktivit – i na toto
téma dojde v letních měsících. Nabídka kroužků pro žáky naší školy však
musí jít ruku v ruce s vytvořením vhodných podmínek pro její realizaci – a to
je opět úkol na prázdniny.
Od září tohoto roku budeme vyučovat ve dvou prvních třídách, a tak
nás čeká i poměrně rozsáhlé stěhování některých částí historické budovy
do novějších objektů.

Školní jídelna v novém školním roce

tivních dovedností žáků, konkrétně na jejich písemný projev.

Soutěžíme
Naši žáci se v tomto pololetí zúčastnili různých soutěží, které jim umožní
jednak porovnat své schopnosti se schopnostmi svých vrstevníků, jednak
posoudit vlastní pokrok v dané oblasti.
Kromě soutěží sportovních a cizojazyčných se naši žáci zúčastnili již tradičně soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“, a to ve spolupráci s Českým
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Také školní jídelna připravuje novinky pro nadcházející školní rok.
Příjemnou změnou pro všechny strávníky bude možnost výběru ze
dvou jídel. Protože se ucházíme o titul „Zdravá škola“ a upřednostňujeme zdravý způsob života, budou do jídelníčku zařazovány i zeleninové talíře, saláty a bezmasá jídla. Doufáme, že díky této změně
přivítáme i nové strávníky. Další novinkou v nadcházejícím školním
roce je zavedení čipového stravovacího systému. Všichni strávníci si
budou moci vybrat a objednat jídlo pomocí čipu, který bude mít podobu „klíčenky“. Čip obdrží každý strávník proti ﬁnanční záloze.
Vybraná strava se poté zaznamená na čip, kde se rovněž ukáže,
zda je stravné předem uhrazené. Doba předplatného se měnit nebude – zůstává tedy měsíční záloha. Věříme, že tato změna bude pro
všechny příjemná.

Do lesa s lesníkem

Na škole v přírodě kreslily děti Krakonoše...
... i běhaly po lese

Den Země na Obecní louce
Na pátek 7. května od 10 hodin jsme připravili akci - sázení keřů
na Obecní louce při příležitosti kampaně Den Země. Termín v dopoledních hodinách jsme uzpůsobili žákům ZŠ Slivenec, kteří přislíbili
pomoc v rámci školní kampaně. Přišlo přibližně 30 žáků, jejich učitelé a také několik občanů.
Nákup sazenic zajistil pan Vraný, pracovníci údržby obce pomohli s dovozem sazenic a nářadí na pole a s hloubením jamek pro
keře. Den předem jsme vysekali pruh trávy a vyměřili remízky podle
plánku. Sázeli všichni, kluci, holky, učitel, učitelky i paní starostka…
Práce byla za dvě hodinky hotova, ale cesta tam i zpět byla namáhavá.
Louku budujeme v rámci grantu získaného od ČSOB, Poštovní
spořitelny a ve spolupráci s nadací VIA.
Podle projektu bude na louce ve skupinkách vysázeno celkem 80
stromů a 875 keřů. V jarním termínu bylo možné uskutečnit zatím
výsadbu části keřů a osetí louky speciálním travním osivem květnaté louky. Na podzim chystáme další akci na sázení stromů a keřů

a budeme rádi, když vás přijde pomoci co nejvíce. Stromů je opravdu hodně. O akci vás budeme včas informovat.

Ing. Miroslava Staňková

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec
V červnu budeme končit již druhý rok naší činnosti. V současné
době máme pravidelné schůzky jednou za čtrnáct dní v ZŠ Slivenec.
Během uplynulého roku jsme rozšířili počet našich panelů, ze kterých
můžeme nyní složit až 30 metrů dlouhé kolejiště. Díky velkorysému
daru manželů Nešverových, kteří nám darovali koleje, mašinky a vagóny, jsme začali stavět i společný panel ve velikosti TT.

11. a 12. září vás srdečně zveme od 10:00 do
15:00 hodin na výstavu našeho kolejiště, která proběhne v tělocvičně ZŠ Slivenec. K vidění budou jízdy modelů vlaků na kolejištích v několika různých
velikostech, videoukázky, pro děti možnost pohrát si s dřevěným
kolejištěm......
Daniel Sigan

Český červený kříž Praha 1 - 3. místní skupina Slivenec
Již třetím rokem funguje ve Slivenci 3. místní skupina ČČK Praha 1. Naše skupina se věnuje především práci s dětmi, pro které
organizujeme ve spolupráci se školou zdravotnický kroužek, ale i
různé jednodenní i vícedenní akce. Děti ze zdravotnického kroužku
se i tento rok zúčastnily soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Našim
družstvům se podařilo vyhrát okresní i krajské kolo a postoupit tak v
obou věkových kategoriích do kola republikového.
Za velký úspěch považujeme úspěšné zapojení do soutěže i těch
nejmladších žáků. Členy našich mladších vítězných družstev jsou i
žáci 1. a 2. ročníku.
Naše skupina se také věnuje prezentaci a výuce první pomoci
pro veřejnost. V poslední době měli občané Slivence možnost vidět
ukázky první pomoci například při obecním pálení čarodějnic, při
setkání seniorů v místní knihovně nebo na Dni bezpečnosti v Radotíně. Na všech prezentacích se také podílely naše děti.
Květinový den ve Slivenci
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ČČK plní i humanitární funkci, proto jsme se 12. 5. zapojili i do
tzv. Květinového dne. V době povodní na Moravě zorganizoval náš
oblastní spolek ve spolupráci se školou a místním úřadem materiální sbírku čisticích a hygienických potřeb, která byla převezena do
povodní postižených částí Bohumína. Všem, kdo přispěli do této
sbírky, chceme velmi poděkovat. Podrobnější informace a fotodokumentaci si lze prohlédnout na webových stránkách našeho oblastního spolku www.cckpraha1.cz.
Závěrem bych ráda požádala občany Slivence, zda nám někdo
může poskytnout jakékoli informace o působení Českého červeného kříže ve Slivenci v minulosti. Víme, že Červený kříž působil ve Slivenci již od roku 1920 či 1921, ale informací máme jen velmi málo.
Případné informace velmi rádi přijmeme na tel 602 819 238 nebo
přes e-mail siganova.zsslivenec@seznam.cz.

Petra Siganová
vítězná družstva ze Slivence

První pomoc v domácnosti
Naši senioři se pravidelně setkávají každý měsíc, první pondělí od 16.00
hod. v knihovně nebo zasedací místnosti Úřadu městské části Praha
– Slivenec. Zveme všechny, kteří mají zájem o společné zážitky. Program
je většinou s časovým předstihem uveřejněn v Mramoru. V pondělí 3. 5.
10 se senioři měli možnost seznámit s první pomocí při zdravotních problémech, které nás mohou
překvapit doma. Přednáška
ředitelky Červeného kříže
pro Prahu 1 paní Markové
byla velmi zajímavá a poučná. Praktické ukázky pomoci
nám předvedla členka Červeného kříže ve Slivenci paní
Siganová a její syn Kuba.
Informace, jak postupovat
při krvácení, špatném hojení
ran, bezvědomí, oživování,
epileptickém záchvatu, cévní
mozkové příhodě či infarktu,

jsou velmi potřebné. Děkujeme i za doporučení vložit do svého mobilního
telefonu důležitá telefonní čísla: Policie ČR 158, Městská policie156,
Záchranná služba 155, Univerzální linku tísňového volání 112 a Senior telefon – bezplatnou nonstop krizovou linku 800 157 157.

Zájezdy seniorů
Ve čtvrtek 13. dubna proběhl druhý letošní zájezd sliveneckých a holyňských seniorů, tentokrát do kraje Jindřicha Šimona Baara, do Chodska. Byl zaznamenán rekordní počet zájemců a
musel být vypraven autobus s největší kapacitou pro 42 míst. Účastníci zájezdu navštívili nejprve
Klenčí pod Čerchovem, kde si prohlédli rodný dům spisovatele, v němž je nyní muzeum, a zavítali i k místu jeho posledního odpočinku – na malebný hřbitůvek. V Domažlicích byl čas na oběd,
procházku městem a prohlídku muzea Chodska. Poslední zastávkou byla Kozinova pamětní síň
v Újezdu u Domažlic. Celý den výletníkům počasí přálo, nálada prý byla skvělá a služby paní
průvodkyně tradičně dokonalé. Můžete se tedy těšit na září (9. 9.), kdy je naplánován výlet na
Vysočinu, a na říjen (7. 10.), kdy naše seniory autobus CK Arces z Radotína zaveze na Křivoklát.
S radostí vám také mohu oznámit, že na základě pozvání pana starosty Švarce z Vinoře jsme se
rozhodli přidat k naplánovaným výletům pro rok 2010 ještě jeden výlet, a sice do Vinoře na severním okraji Prahy. Součástí programu, který pro vás připravují aktivní vinořští senioři, bude i přijetí
panem starostou a návštěva Ctěnického zámku, s překrásným zámeckým parkem a muzejní
expozicí historických kočárů.
Lenka Kudláková
NA VŠECHNY ZÁJEZDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JIŽ NYNÍ NA ÚMČ U PANÍ RŮŽIČKOVÉ.

Zájezd seniorů do Vinoře
Pondělí 18. 10. 2010 (odjezd autobusu ze Slivence a Holyně
bude upřesněn) ZDARMA

Milí příznivci divadla,
obzvláště Sliveneckého obecního divadýlka
Knoﬂík. S radostí jsme se opět zúčastnili divadelního festivalu Radotínská Radost 14. 5. 2010.
Je to pro nás moc krásné zakončení divadelního
roku, když si můžeme zahrát v opravdovém divadle za účasti poměrně velkého počtu diváků. Zahráli jsme náš autorský kus „Červená Carpoolka
aneb malý Slivenecký horor“ a byla to v podstatě
derniéra, neboť na Sliveneckých letnicích jsme
představili již nové pásmo z našeho nového kusu:,,Babička z Holyně je prostě bohyně´´. Posunuli
jsme se nyní blíže k loutkovému divadlu a hlavními hrdinkami jsou babičky-maňásci.
Přes prázdniny nabereme nové síly a hlavně nápady a těšíme se na všechny příznivce na naší již
tradiční premiéře v prosinci. Ale teď hlavně všichni
užívejte léta a mějte se dobře.
Veronika

I. Krejčová

Schůzka seniorů
První červnové pondělí se konala pravidelná
schůzka seniorů v zasedací místnosti úřadu. Pozvání na schůzku přijala žačka manželů Patakyových, terapeutka a masérka paní Soustružníková,
která má dlouholeté zkušenosti s reﬂexní diagnostikou, zdravotními masážemi a fototerapií. Schůzka
tedy proběhla nad knížkami o bylinkách, alternativní medicíně a s praktickými ukázkami reﬂexní
masáže chodidel.
kud

Společenská kronika
Svá kulatá a významná jubilea
v měsíci červenci, srpnu a září
oslavili a oslaví tito naši občané:
Červenec
Paní Marie Karlová
Paní Jindřiška Vejvodová
Srpen
Paní Milena Šedivá
Paní Drahomíra Hudcová
Paní Ludmila Hojerová
Pan Antonín Uxa
Září
Paní Zdeňka Plecitá
Pan Miroslav Karel
Paní Františka Losová
Pan Rudolf Housar
Paní Božena Šedivá
Paní Pavla Vorlíčková
Všem srdečně blahopřejeme!
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Beseda s Dr. Větvičkou ve Slivenci
Veřejná knihovna Slivenec uspořádala 18. května 2010 autorské
čtení a besedu s RNDr. Václavem Větvičkou, fenoménem české botanické popularizace. Pan doktor publikoval řadu odborných a populárně-vědeckých prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile
Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem (spoluautorem)
dvaceti odborných knižních publikací. Záznamy jím moderovaných
Dobrých jiter v programu ČRo 2 - Praha vyšly knižně pod názvy Moje
květinová dobrá jitra, Moje vzpomínková dobrá jitra, Moje růžová
dobrá jitra, dále napsal Herbář pod polštář, Rostlinolékař, Řeka bez

pramene, Vltava, Berounka, Něco pro zahřátí duše a jiné. Vystupuje
i v pořadu televize Prima „Receptář prima nápadů“. Ze svých knížek
nám četl úryvky a doprovodil je vtipným komentářem. Též poradil co
s nemocnými kytičkami, které jsme si přinesli ze zahrádky.
Paní Hochmanová z Holyně upekla výtečný rebarborový koláč pro
všechny účastníky besedy. Beseda měla velký úspěch, nevelká zasedací síň Úřadu městské části Praha – Slivenec praskala ve švech
a aby si všichni sedli, museli jsme posbírat židle po celém úřadu vystačily jen tak tak.
Irena Krejčová, knihovnice

Nová kavárna a cukrárna ve Slivenci
Dne 22. června se konečně po několika měsících opět otevřely
prostory bývalého zdravotního střediska u rybníka ve Slivenci, kde
nyní sídlí „Slivenecká kafaarna a cukraarna“. Na otevření přišlo obrovské množství lidí, kteří si zde mohli objednat jak výtečné dortíky
či chlebíčky, tak také zcela úžasnou zmrzlinu, ale i víno, pivo či kávu.

Součástí cukrárny je i dětský koutek, tak sem jistě rychle najdou
cestu rodiče s dětmi. Pro mnohé je příjemný i fakt, že prostor je
nekuřácký. Přejeme nové cukrárně hodně úspěchů – i když hubnout
bude od nynějška ve Slivenci opravdu těžké!
Pla

Prázdninový provoz veřejné knihovny
Půjčovní doba: úterý 13.00-18.00, středa 10.00-12.00
čtvrtek 16.00-19.00
Knihovna uzavřena - DOVOLENÁ:
od středy 7. 7. 2010 do čtvrtka 8. 7. 2010
od úterý 24. 8. 2010 do čtvrtka 16. 9. 2010
Upozornění: Knihovna Slivenc zakoupila větší množství cizojazyčných knih, vhodných ke studiu jazyků, hlavně angličtiny.
Seznam najdete na webových stránkách obce nebo se přijďte
podívat přímo do knihovny.

Výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni Bleší trhy ve Slivenci
„Drsná krása Islandu“
V květnu otevřela kaple svou výstavní náruč fotograﬁím Romana
Fišera z cest po Islandu. Drsná, ledová krása krajiny ostrovního státu působila v období letošního podprůměrně chladného jara téměř
symbolicky. Mnohé návštěvníky však snímky nádherných horských
scenérií, s vodopády, gejzíry, ledovcovými poli a skromnou, ale o to
působivější květenou, či citlivou rukou fotografa zachycené plující
velryby nebo divoká stáda koní, k návštěvě Islandu určitě zlákaly.
„Mandaly“
V měsíci červnu se mohli kolemjdoucí zastavit v kapli k meditaci.
Své velkoformátové mandaly zde totiž vystavoval Mgr. Jiří Pavlíček
z Holyně. Autor je výtvarník praktikující buddhismus Diamantové cesty v Praze. Působil také jako arteterapeut. V kapli můžeme na jeho
černobílých a třech barevných obrazech, které byly vytvořeny kombinovanou technikou v průběhu meditačních cvičení, pozorovat duchovní růst autora, jak sám v průvodním slově výstavy píše, nebo na
sebe nechat obrazy jen tak působit.
kud
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V sobotu 15. května proběhly druhé bleší trhy. Zima byla nevídaná a
k prodávání se sešlo u rybníka ve Slivenci jen několik málo prodejců.
Nabízeli knížky, hračky, DVD nebo sportovní potřeby. Kdo se do chladného odpoledne vypravil, odcházel možná trochu zklamán, ale jistě s
nějakou drobností za pár korun, která mu doma chyběla…. kud

Cestopisná přednáška o Islandu
V úterý 4. května se konala v zasedací místnosti doprovodná přednáška k výstavě v holyňské kapli. Pan Roman Fišer, jehož vášní je cestování
a fotografování, promítl během svého poutavého vyprávění více než 500
fotograﬁí z okružní cesty Islandem, kterou před dvěma lety podnikl. Mimořádné pohledy na krajinu, cit pro detail i trpělivost, s jakou autor fotograﬁe
pořizoval, ocenili všichni. Po besedě se diskutovalo hlavně o aktuální situaci kolem činné sopky Eyjafjallajökull. Pan Fišer měl připravené k promítnutí
nejnovější fotograﬁe z míst nejvíce postižených sopečnou aktivitou, která
sám před dvěma lety navštívil. Všichni jsme mohli porovnat, jak příroda
ničivou silou změnila ráz krajiny.
kud

Na podzim opět do Pecky
Ten čas tak letí! Děti stárnou (my samozřejmě ne) a i naše rodinné
centrum Pecka završuje první rok existence. V září 2009 jsme se pustily
na zcela neznámou cestu (na kterou nás svou nezlomnou činorodostí a
nadšením vrhla místostarostka Lenka Kudláková) a pokusily jsme se vytvořit pro rodiny s malými dětmi místo setkávání, inspirace a zábavy.
Postupně se nám podařilo zařídit pravidelný program na čtyři dopoledne
v týdnu – cvičení, hudební kurzy Yamaha i výtvarka se těšily velké oblibě – a
dále pořádat i příležitostné akce (vyprávění či promítání pohádek, sobotní
rodinné výlety, bazárek apod.), které však bohužel neměly takovou odezvu,
jak jsme doufaly. Přesto vytrváme i v příštím roce a pokusíme se program
nadále zkvalitňovat a rozšiřovat.
V červenci a srpnu bude RC Pecka zavřené; v září společnost Attavena
připraví další počítačové kurzy pro rodiče na mateřské dovolené (pondělky
a úterky 30. 8. - 28. 9). A od října se již rozjede kompletní týdenní program.
Rozvrh hodin by měl zůstat přibližně stejný:
V pondělí angličtina nejen pro maminky a po ní nově herna s hudebním
zaměřením (budeme zpívat, zkoušet perkusní nástroje, tančit…). V úterý

cvičení pro různé věkové kategorie dětí (v Klubu Švestka a v
tělocvičně školy), ve středu hudební kurzy Yamaha a odpoledne turistický oddíl Špageta a ve čtvrtek výtvarka a volná
herna. Uvažujeme i o cvičení pro maminky či otevření herny
v odpoledních hodinách či výtvarné výchově pro děti „školkové“, ale nic z toho nebude možné bez vaší pomoci.
My všichni určitě chceme pro své děti co nejbohatší program, a je-li
možné ho vytvořit v místě bydliště a za opravdu směšné ceny, proč také
nepřiložit ruku v dílu? Přes opakované výzvy je nás organizátorů stále velmi málo. O to víc chci poděkovat Janě Urbancové, Editě Šimkové, Andree
Javůrkové, Petře Hekrlové, Lence Petákové a dalším, kteří se celý rok na
chodu RC Pecka podíleli. Děláme to všichni zcela zdarma, ve volném čase,
pro sebe a pro vás.
Proto doufám, že se v příštím roce budeme zase s řadou z vás setkávat!
Těšíme se na vás a nezapomeňte sledovat aktuality na našich webových
stránkách www.rc-pecka.cz (zápisy do kurzů budou probíhat v průběhu
září, na kurzy Yamaha je třeba se hlásit dříve a to přímo na www.yamahakurzy.cz).
Krásné léto a hodné děti!
Za RC Pecka Dora Poláková

Závody odrážedel
V neděli 23.5 se konaly u dětského hřiště v ulici Za Farou již tradiční
závody odrážedel, kol, koloběžek a závody v běhu. Tyto závody se těší
stále větší a větší účasti závodníků, což svědčí nejen o oblíbenosti sportovních akcí, ale především také o sportovním duchu dětí ze Slivence,
Holyně a okolí. Pro všechny účastníky závodu byly připraveny malé odměny a ty, co se umístili na medailových pozicích, čekala i odměna větší
a samozřejmě také medaile a diplomy. Celkem se účastnilo 92 závodníků v devíti kategoriích. Všem držitelům medailí gratulujeme a ostatním
děkujeme za příjemně prožité odpoledne, které ještě umocnilo pěkné
počasí. Děkujeme
za
pochopení
všech řidičů z přilehlého okolí, pro
které tento závod
přivodil
drobné
dopravní omezení. Zároveň tímto všem řidičům
připomínáme, že
ulice Za Farou je

z dopravního hlediska značena jako obytná zóna, kde je při průjezdu
potřeba dbát zvýšené pozornosti, a vzhledem k nedávno vybudovanému již velmi oblíbenému dětskému hřišti v Central Parku uprostřed
ulice Za Farou se v této ulici obecně zvýšil pohyb dětí. Poděkování též
patří strážníkům Městské policie, kteří na bezpečnost akce dohlíželi.
Děkujeme Kateřině Říhové a Daně Michňákové za pomoc při organizaci
na místě.

Hana Morsteinová a Ilona Miková (organizátorky akce)

Dětský den na fotbalovém hřišti
V neděli 27. června se na fotbalovém hřišti pořádal Dětský den.
Přišlo téměř 200 účastníků, na které čekalo osm stanovišť se soutěžemi, jako např. chytání ryb, střelba na bránu, chůze po „sněžnicích“, přechod štaﬂí s kelímkem v ruce, skládání lodiček, sestřelování pingpongového míčku a další. Na všechny děti čekaly drobné
odměny.
Na hřiště tentokrát zavítal i stánek s cukrovou vatou a podobnými
laskominami a dětský kolotoč. Děti si mohly procvičit hod balíkem
na stánku Poštovní spořitelny.
Děkujeme za sponzorský dar ﬁrmě Pepsi a všem, kteří pomáhali
s hladkým průběhem akce.

Ilona Miková a Hana Morsteinová
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AFK Slivenec
Dne 20. 6. 2010 byly ukončeny mistrovské soutěže fotbalového ročníku 2009/2010. Můžeme radostně konstatovat, že žádné mužstvo dospělých nesestoupilo a i v následující sezóně se budou ve Slivenci hrát
stávající I.A a II.třída. Zvláště záchrana „B“ mužstva byla malým zázrakem.
Na jaře ale mužstvo zlepšilo výkony a získalo 19 bodů. V konečné tabulce
skončilo na 10. místě. Za ním skončil Gordic Kačerov a Olymp Praha,
který sestupuje do III. třídy.
S „A“ mužstvem to během jara vypadalo všelijak. Střídalo dobré a špatné výkony. V posledních pěti kolech 4 x vyhrálo a celkovým ziskem 32
bodů obsadilo 8. místo. Zvláště výhra nad Trojí (venku) mužstvu pomohla,
neboť ještě dvě minuty před koncem prohrávalo. Jenže za dvě minuty dali
hráči tři góly a zvítězili 3:1. Nejlepší zápas jara odehráli hráči doma s mužstvem Přední Kopaniny. Ta skončila v tabulce první a měla by postoupit
do pražského přeboru. Od nás si odvezla porážku 4:1, i když o poločase

vedla 1:0. Hráče po dlouhé době vyprovázel ze hřiště potlesk fanoušků.
Náš mladší dorost podával na jaře vyrovnané výkony a udržoval se kolem osmého místa. V posledním domácím zápase porazil Újezd nad Lesy
3:1 a v konečné tabulce poskočil na 7. místo.
Přípravka nenaplnila tužby trenérů a skončila na posledním místě. Sehrála několik vyrovnaných zápasů, ale na body to nestačilo. Po konci soutěže se zúčastnila v Hostivaři turnaje, na kterém obsadila pěkné třetí místo
mezi osmi účastníky. Udělali tím radost jak trenérům, tak i rodičům, kteří je
na zápasy doprovázejí a fandí jim.
Ve fotbalovém areálu by se měla začít dělat umělá tráva na tréninkovém hřišti a koncem června proběhne rekultivace travnaté plochy. V polovině července pak začínají zase tréninky dospělých, přípravné zápasy a
22.8.2010 se zahajuje nový soutěžní ročník.

Karel Bachroň, předseda AFK

Včelařský spolek ZO ČSV Řeporyje
Základní organizace Českého svazu včelařů Řeporyje je součástí
celostátní organizace Českého svazu včelařů. Je občanským sdružením pro fyzické i právnické osoby jako chovatele včel, včelařské odborníky a ostatní zájemce o včelařství.
Členství ve svazu je dobrovolné. Za člena může být přijat každý
občan ČR, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky,
souhlasí se Stanovami a zaváže se je plnit. S přijetím nezletilého musí
souhlasit jeho zákonný zástupce. Spolek ZO ČSV Řeporyje k 15. únoru
2010 měl 32 členů pečujících o 209 včelstev, které jsou umístěny v obcích Řeporyje, Řepy, Ořech, Slivenec a Stodůlky. Věkový průměr je více
jak 60 let. Nejmladší člen má 16 let, nejstarší 81 let.Od roku 1980 ubylo
cca 1/2 včelstev a 1/3 včelařů, což je způsobeno výpadkem generace
ve věku 35 – 50 let a částečně nezájmem dnešních občanů.
Hlavní poslání včely medonosné je všeobecně známo. Opylovací
činností hmyzosnubných rostlin včela hraje nezastupitelné místo pro

udržitelnost krajiny a její rozmanitost, jak ﬂóry, tak i následně celé přírody. Dolet včel je od stanoviště závislý
dle počasí a mnohdy může dosáhnout vzdálenosti až 5
km, čímž zajišťuje opylování v dotčených obcích a jejich
okolí, předně oblasti Českého krasu, ovocných zahrad, polních plodin,
parků, luk a lesů. Na jeden kilogram medu včela navštíví 2 až 5 milionů
květů, při čemž provádí vždy opylování.
Jako jednatel organizace se snažím co nejlépe zajistit omlazení členské základny, aktivně chci zapojit nové i stávající členy a lidi, probudit v
nich zájem o včelařství jako koníčka, který vyplní volnočasové aktivity
spojené přírodou, kdy nám pomohou udržet krajinu a prostředí v dobré
kvalitě pro následující generace. V případě zájmu o vstup do včelařského spolku se prosím přihlašte na níže uvedené adrese.
S pozdravem „Včelám dík“
Augustin Uváčik, DiS,

jednatel ZO ČSV Řeporyje, tel. 77 62 62 602, E: uva@centrum.cz

Maminky se učily na počítači, zatímco děti si hrály opodál
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Všichni, kteří propásli kurzy na jaře, nemusí smutnit a mohou se ještě
přihlásit do kurzů, které se připravují na září. Bližší informace lze získat na
www.attavena.cz nebo tel. 777 991 742 (Jitka Šimková).

Za tým Attaveny, o.p.s. Olga Trpáková

Jiřina Hyťhová
Praní, žehlení, opravy oděvů, přešívání i šití.
Strojové vyšívání.
Slivenec Tel.: 734 381 199

inzerce

Od konce dubna byly každý čtvrtek a pátek prostory zasedací místnosti Úřadu městské části rezervovány maminkám s dětmi do 15 let. Probíhaly zde totiž bezplatné počítačové kurzy v rámci projektu V práci jako
doma ﬁnancovaného z prostředků ESF a rozpočtu hl. m. Prahy. Ten pro
maminky ze Slivence připravila Attavena, o.p.s. z Českých Budějovic ve
spolupráci s MČ Praha - Slivenec a RC Pecka.
„Hlavním cílem projektu je zvýšit účastnicím úroveň znalostí práce na
počítači i sebevědomí, a tím jim usnadnit návrat do pracovního procesu
nebo vylepšit pozici při hledání práce nové,“ říká koordinátorka projektu
Jitka Šimková a dodává: „Dopoledne probíhal základní kurz, který navštěvovalo dvanáct maminek. Každá z nich měla možnost se naučit efektivně pracovat v programu MS Word, MS Excel, s internetem a e-mailem.
Každé čtvrteční odpoledne bylo potom určeno pro ty pokročilejší, které
se účastnily kurzu prezentací v MS PowerPoint a úpravy digitálních fotograﬁí.“
Lektor kurzu Jan Maule na každou lekci povolal i asistenta výuky. Ten
byl nejen jeho pravou rukou, ale hlavně oporou maminek, které nestíhaly,
potřebovaly poradit s individuálním problémem či nebyly na předchozí
lekci. Po dobu výuky bylo v RC Pecka zdarma zajištěno také hlídání dětí
s aktivním programem. Této služby využila zhruba třetina účastnic.
Zúčastnění se shodli na tom, že každá lekce byla vlastně určitou společenskou událostí. Pro maminky znamenaly týdny pod taktovkou Attaveny
nejen možnost získávání počítačových dovedností, ale i hezkých zážitků
a nových přátelství. Vyvrcholením jejich snahy bylo předání celostátně
platného osvědčení o rekvaliﬁkaci po skončení kurzu.

Obecní pálení čarodějnic a Den zdraví ve Slivenci
Letos již počtvrté se na tréninkovém hřišti sportovního areálu ve
Slivenci konalo poslední dubnový den obecní pálení čarodějnic. Na
organizaci celé akce, která začínala krátce po poledni a končila po
půlnoci, se podílel AFK Slivenec, MČ Praha-Slivenec, slivenecká
základní škola, občanské sdružení Na Kraji, Rodinné centrum Pecka, slivenecká pobočka ČČK a mobilní stanice Státního zdravotního ústavu. V průběhu celé akce se vystřídalo v areálu sportoviště
téměř tisíc návštěvníků. Fotoreportáž z akce vyšla již na titulní straně minulého Mramoru, zde tedy jen stručné připomenutí průběhu.
Odpoledne začalo během pro zdraví. Připravené trasy byly naplánovány v délkách 800 m - děti, 1600 m - ženy a 2400 m - muži.
Možná délka tras nebo netrénovanost sliveneckých občanů způsobila velmi malou účast dospělých závodníků. Vyhlášení na stupních
vítězů se dočkala pouze dětská kategorie.
Zato stále plno bylo ve stánku SZÚ, kde si mohl každý návštěvník nechat zdarma změřit krevní tlak a hodnotu cholesterolu nebo
dostat pár dobrých rad týkajících se správné životosprávy. Akce
byla součástí Dne zdraví ve Slivenci a dlužno říci, že z naměřených
hodnot někteří nebyli potěšeni.

Slavnostní výkop provedl pan Karel Novák, legenda místního fotbalu

Nové taneční kurzy
Taneční výuka je určena pro děti od 4 do 15 let ve stylu
street dance (disco, hip hop, free style). Pro nejmenší
děti je výuka složena ze základní pohybové průpravy a
tance s náčiním (stuhy, míčky, kruhy atd. )
Kurzy vede Kateřina Říhová, dlouholetá členka Fantasy DC.

Kde – Sokolovna Slivenec
Kdy - středy, začínáme 15. 9. 2010
Děti 4-6 let
Děti 7- 9let
Junioři 10-15 let

15-16 hod
16-17 hod
17-18,30 hod

500Kč/ pololetí
500Kč/pololetí
600Kč/pololetí

Přihlášky:
Katuse.Rihova@seznam.cz nebo 608 630 688

Také ve stanu, kde vedoucí místního oddílu červeného kříže předváděli ukázky první pomoci, bylo živo. Zvláště malí návštěvníci měli
zájem si na vlastní kůži ozkoušet ovázat raněného nebo se naučit
provádět umělé dýchání.
Velkou účast zaznamenala obě občanská sdružení, která zorganizovala odpoledne plné her a soutěží. Čarodějnických soutěží
se zúčastnilo 130 registrovaných dětí. Nadšení závodníci si potom
opékali na ohýnku vítězný špekáček.
V 17:30 se uskutečnilo očekávané fotbalové derby Slivenec – Holyně. V pořadí čtvrté derby moderní fotbalové historie obce zahájil slavnostním výkopem pan Karel Novák, osobnost sliveneckého
fotbalu. A snad to byl právě Karel Novák z Holyně, který přinesl
holyňským ště stí. Letos poprvé totiž mužstvo Realu Holyně v derby
zvítězilo za nadšených ovací holyňských fanoušků. Po celý zápas
hráli hráči Realu Holyně lépe a vítězství 3:1 si plně zasloužili.
Po fotbalových oslavách již nic nebránilo zapálení vatry se zdařilou čarodějnicí z pytloviny. A pak hrála country kapela, čepovalo se
pivo a do daleka voněly grilované klobásky…

Lenka Kudláková

Nadšení diváci

Od října 2010 budou v tělocvičně
školy ve Slivenci
probíhat

KURZY
AFRICKÉHO
TANCE
pro veřejnost
s tanečnicí
skupiny TiDiTaDe

ve středu
19-20.30.
Další informace v záříjovém
čísle Sliveneckého Mramoru
nebo na čísle 604 123 321.
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Kalendář kulturních a společenských akcí
na červenec-říjen 2010
Červenec – srpen
10. 7. – 29. 8. Barevné linoryty Květy Krhánkové (výstava v kapli sv.
Jana Křtitele); Slavnostní vernisáž 9. 7. v 18:00
Září
4. 9. - 26. 9. Řecké portréty (výstava fotograﬁí Fr. Okáče v kapli sv. Jana
Křtitele)
1. 9.
9:00 Imatrikulace prvňáčků (zasedací síň ÚMČ)
5. 9.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
6. 9.
16:00 Schůzka seniorů
8. 9.
18:00 Veřejné zastupitelstvo
9. 9.
Zájezd seniorů (Lipnice nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Stvořidla)
11. 9. – 12. 9. 10:00 – 15:00 Výstava modulové železnice (v ZŠ Slivenec)
14. 9.
18:00 „Čína – země v pohybu“ – cestopisná přednáška
RNDr. Jany Plamínkové (zasedací síň ÚMČ)
11. 9.
Slivenecký burčák ve znamení Divadla Semafor
(MČ Praha – Slivenec, Vinotéka Srdeční záležitost,
Slivenecká kafaarna – cukraarna)
19. 9.
Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
21. 9.
18:00 Chvilka poezie J. Prévérta v podání div. spolku
Gaudium (knihovna v zasedací síni ÚMČ)
Říjen
2. 10. – 31. 10. Kresby ak. malířky Elišky Pokorné (Výstava v kapli
sv. Jana Křtitele)
2. 10.
14:00 Hafík, přehlídka psích mazlíčků (areál býv.
státního statku, nyní PASKA)
3. 10.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
7. 10.
Zájezd seniorů (Zbečno, Křivoklát, Rakovník, Lány)
12. 10.
18:00 Autorské čtení Jona Davise (knihovna v zasedací
síni ÚMČ)
17. 10.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost
Slivenec)
16. – 17. 10. Volby do zastupitelstva HMP a MČ Praha – Slivenec
18. 10.
Zájezd seniorů do Vinoře

Výstava v kapli sv. Jana
Křtitele v Holyni

František Okáč:
Řecké portréty
4. 9. – 26. 9. 2010
Fotograﬁe z pravoslavných
svátků na řeckém
ostrově Karpathos, který
autor několikrát navštívil.
Otevřeno o víkendech
15:00 – 17:00

MČ Praha – Slivenec, OS Přátelé Slivence, Slivenecká kafaarna-cukraarna a Vinotéka Srdeční záležitost Barrandov
srdečně zvou na třetí ročník malé slavnosti vína

SLIVENECKÝ BURČÁK
Sobota 11. 9. 2010
Ochutnávka letošního burčáku, možnost koupě
kvalitních vín českých vinařů, občerstvení, stánkový
prodej oříšků a dalších laskomin.
14:00 – 18:00 Program pro děti i dospělé
19:30 Koncert Jiřího Suchého a kapely Divadla Semafor
Zaznějí známé semaforské písničky v podání spoluzakladatele divadla Jiřího Suchého. Vystoupí hosté,
jejichž profesionální kariéra je se Semaforem svázána.

Jana Plamínková:
ČÍNA - ZEMĚ V POHYBU
kdy: 14. září 2010
kde: zasedací síň ÚMČ
Cestopisná přednáška autorky,
která v Číně žila a pracovala v letech
1986-87 a od této doby se do této země
čas od času vrací

Divadelní spolek Gaudium pro vás připravil poezii:

Jacques Prévert:
Jak namalovat ptáka
aneb jakou barvu má láska
21. září 2010 v 18:00
Zasedací místnost ÚMČ Praha – Slivenec
(ten večer jako čajovna)
Poezie se ztrácí z našeho života. Snad proto jsme se rozhodli
dát šanci jí, sobě, a vám znovu nalézt její krásu, intimitu
a symboliku. Verše J. Préverta, které jsme pro vás připravili,
jsou něžné, hravé, někdy až dětsky bezelstné a proto naprosto průhledné. Pojďte s námi najít klid a vyrovnanost, příměří
a krásno v básních nejen o lásce.
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