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Přes teplotně podprůměrnou druhou polovinu léta nakonec ve Vinařství 
Srdeční záležitost dozrál letošní burčák, speciálně vyráběný pro třetí ročník 
malé vinařské slavnosti Slivenecký burčák. V sobotu 11. září se v Čechách 
rtuť teploměru vyšplhala téměř k 25°C a nic nebránilo tomu ve Slivenci vzdát 
hold tomuto sladkému moku.                                 pokračování na str. 12

  Slivenecký burčák 2010

Burčák šel na odbyt

Veselí Ochotní Suchdolníci

Na večerní představení bylo zcela plno

Kejklířské kousky se líbily dětem i dospělým

Písničkáři Paleček a Janík

Vrchol večera: Jiří Suchý a Jitka Molavcová



  Informace z 31. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se konalo ve středu 8. 9. 2010 od 18:00 – 19:30 hod.
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. 
Jana Novotná, Doc. Ing. Petr Pick, RNDr. Jana Plamínková,  Ivanka Špačko-
vá, Ing. Simona Strauchová
Omluveni: Helena Marková, Aleš Rozehnal, Zuzana Zdeborská.
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková. 
Po schválení programu jednání přednesla svou zprávu starostka a předse-
dové komisí:
RNDr. Čížek – komise pro dopravu a životní prostředí – komise se zabý-
vala  např. problémem rekonstrukce polních cest v prostoru mezi rozvodnou 
a Pražským okruhem, činností  Skupiny pro zdravá města - jednání proběhlo 
31. 8. 2010 s tím, že většina akcí se uskuteční na podzim (např. sázení stro-
mů na obecní louce se uskuteční 23. 10. 2010, z dalšího grantu budou 16.10. 
2010 vysázeny stromy v Central parku). Dále jsme se věnovali připravované 
naučné stezce, problémům s autovraky a ulici Višňovka, kde jsou neuspo-
kojivé povrchy a kde přívalová voda neustále tuto ulici vymílá. Nakonec  se  
jednalo o rozšíření těžebního prostoru spol. Lasselsberger. 
Mgr. Kudláková – kulturní  komise - poděkovala těm, kteří během tohoto 
volebního období pomáhali kulturní komisi a pozvala přítomné na Slivenecký 
burčák na sobotu 11. 9. 2010. Informovala o výstavách v holyňské kapli - o 
prázdninách zde byla úspěšná výstava barevných linorytů Květy Krhánkové 
a v současné době probíhá výstava fotografi í sliveneckého cestovatele pana 
Františka Okáče.
Ing. Strauchová – stavební komise  – komise se sešla v pondělí 6. 9. v by-
tovce čp. 462 v ulici Ke Smíchovu, aby prohlédla její suterénní prostory, kde 
se uvažuje o vybudování zázemí pro pracovníky údržby MČ Praha-Slivenec. 
Komise řešila také zaplocení pozemku a zúžení komunikace U Jezírka, jed-
nala o kritickém stavu ulice Višňovka, parkování v ulici K Homolce, problé-
mech s dešťovou vodou v Granátové ulici a prominutí poplatků za zábory 
veřejného prostranství spol. Mramorka a Abbey. 
Zastupitelé projednali a přijali usnesení k jednotlivým bodům pořadu 

jednání:

Dary 

  Poskytnutí daru ve výši  20 tis. Kč na výcvik asistenčního psa pro postiže-
né dítě (usnesení č. 507/31/2010) a 140 tis. Kč na opravu ohradní zdi kostela 
Všech Svatých ve Slivenci (usnesení č. 508/31/2010);
Zábory – žádosti o prominutí místního poplatku za zábor veřejného pro-

stranství

  společnost KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. požádala o prominutí místního 
poplatku za zábor veřejného prostranství na vybudování komunikace U Sva-

hu v celkové výši 165.950,- Kč. Vzhledem k tomu, že  výstavba komunikace 
je součástí schváleného projektu, zastupitelé usnesením č. 509/31/2010 žá-
dost  společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. zamítli; 

  společnost MBS stav s.r.o. požádala o prominutí místního poplatku za 
zábor veřejného prostranství na rekonstrukci Granátové v předběžné výši 
252.400,- Kč; vzhledem k tomu, že výstavba komunikace není součástí 
schváleného projektu a minulé vedení MČ Praha - Slivenec při územním  ří-
zení nepožadovalo rekonstrukci Granátové, přijali zastupitelé  usnesení č. 
510/31/2010, kterým podmiňují prominutí místního poplatku provedením 
díla dle podkladů Dipro a jeho dokončením do 22. 10. 2010;
Střednědobý rozpočtový výhled (usnesení č. 511/31/2010)

  zastupitelé schválili upravený návrh rozpočtového výhledu – kapitálové 
výdaje - na roky 2010 – 2015 – v celkové výši 284 519 000 Kč;
III. kolo grantů pro r. 2010 v oblasti kultury a sportu (usnesení č. 

512/31/2010)

  ve III. kole grantů bylo rozděleno 14 200,- Kč: Občanskému sdružení 
GAMA 9200 Kč na pravidelnou činnost a Občanskému sdružení Habeš 
5000 Kč na zabezpečení akcí v MČ Praha -Slivenec;
Věcná břemena (usnesení č. 513/31/2010 a 514/31/2010)

  uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. sč. 
1714/1, 1731/1  a 1740,   k.ú. Slivenec za účelem provozování kabelového 
vedení 1kV a 22kV se společností PREdistribuce, a.s.;

  doplnění usnesení č. 485/29/2010 ze dne 19.5.2010, o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 
40, 1658, 1731/1, 232/2, 1709, 1770/30 a 1713  k. ú. Slivenec za účelem 
zřizovat a provozovat  podzemní vedení veřejné komunikační sítě se spo-
lečností T- Systems Czech Republic a. s., o pozemek parc. č. 1930, v k. ú. 
Slivenec
Rozpočtové opatření č. 3/2010

  navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 308,8 tis. Kč na základě 
usnesení ZHMP č. 39/4 ze dne 17. 6. 2010. Jedná se o 100% podíl naší MČ 
na dani z příjmu za rok 2009 ze zdaňované činnosti (usnesení č. 515/31/2010) 
a následné rozpočtové opatření č. 3/2010 (usnesení č. 516/31/2010;
Různé

  bylo schváleno poskytnutí půjčky ZŠ a MŠ Praha-Slivenec ve výši 45 000 
Kč. Půjčka je určena pro plat vychovatelky ve 3. třídě družiny (usnesení č. 
517/31/2010).

Milena Hollmannová   
Zápisy ze zasedání v úplném znění na www.praha-slivenec.cz a k nahlédnutí 
včetně příloh na úřadě MČ.

které se konají v pátek 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin v zaseda-
cí místnosti Úřadu MČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 
a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana členského 
státu Evropské unie - pokud požádal o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů.
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo  
cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, prokáže státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení 
k pobytu.
Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do 
tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací 

lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební 

strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastu-
pitelstva, který má být volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více 
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který 
má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Jsou-li vytvořeny na 
území městské části nebo na území hlavního města Prahy volební obvody, 
lze na hlasovacím lístku označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva má být zvoleno v daném volebním obvodu. Počet členů zastupi-
telstva, který má být zvolen v daném volebním obvodu, je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více 
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
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Informace  k volbám do zastupitelstev obcí, 



   Slovo starostky
Vážené občanky a vážení občané Slivence a Holyně,

úvodem bych Vám ráda sdělila dvě 
potěšující zprávy: tou první je, že dne 
8. září 2010 byl vybrán zhotovitel  

velké části slivenecké kanalizace. 
Zakázku vyhrálo v dvoukolovém  výbě-
rovém řízení sdružení fi rem, které na-
bídlo nejnižší cenu.

Smlouva se zhotovitelem musí být 
uzavřena do konce září, takže reálně 
lze čekat, že se kanalizace začne sta-

vět během října. Jsem opravdu ráda, že – navzdory hlasům různých sýčků a 
nepřejícníků  řídících se heslem „čím hůře, tím lépe“  - vše  zdárně a bez pro-
blémů pokračuje a že se velká část Slivence konečně, po mnoha desítkách 
let čekání, dočká kanalizace. 

Druhá zpráva se týká školky. Výběrové řízení má trochu zpoždění, v pon-
dělí 6. září proběhlo zatím jen první kolo výběrového řízení. Druhé kolo, na 
němž bude oznámen zhotovitel, se uskuteční koncem září. I zde lze očeká-
vat zahájení prací v říjnu. Na výstavbu je, jak víte, pro letošní rok přiděleno 
15 mil. Kč, takže stavební fi rma bude mít dost co dělat, aby tuto částku za 
necelé tři měsíce prostavěla. 

Během července byla zkolaudována kanalizace v ulicích severně od ulice 
Ke Smíchovu. V části ulic se hned následně   podařilo zavést plyn, zbylé ulice 
v této oblasti se dočkají kanalizace i plynu do jara.  Koncem léta  se konečně 
rozeběhly práce na výstavbě chodníku před kostelem, které nyní rychle po-
kračují. Po dostavbě bude centrum nejen hezčí, ale také bezpečnější a opět 
o trochu více bezbariérové, s novým přechodem pro chodce. 

Dokončili jsme též výstavbu tréninkového hřiště ve sportovním areálu. Dle 
tvrzení fotbalistů je trávník třetí generace velmi příjemný a dobře se na něm 
hraje. Jsem opravdu ráda, že se toto dílo podařilo, a věřím, že výrazně zlepší 
podmínky pro sportovní vyžití nejen dětí a mládeže, ale i dospělých. Zároveň 
se stále pracuje na rekonstrukci cesty a parkovišť v areálu. Celkově letos 
investujeme  do areálu 6,5  milionů Kč, což je  patrně největší investice v 
celé jeho historii.

 Věnovali jsme se i opravám komunikací. Velké změny zaznamenala kři-
žovatka ulic K Lochkovu a K Homolce, kde vznikl přechod, dělicí ostrůvek, 
chodník podél ulice K Lochkovu a parkovací místa. Vše se hradilo z pro-
středků  BESIP. Další dva hojně poptávané přechody  přibyly před restaurací 
Pyramida a na křižovatce K Lochkovu - Frančíkova. Co se týče komunikací, 
podařilo se opravit velkou část ulic, které byly po zimě v opravdu špatném 
stavu. Hodně oprav se provedlo na Habeši, ale opravili jsme či dali opravit  i 
ulice K Cikánce, Granátová a další. V Granátové společnost Abbey začala 
konečně důkladně opravovat východní část ulice, kterou při výstavbě velmi 
silně poničila. Novou ulici U Svahu do října  vybuduje společnost  Mramorka. 
Vyvinuli jsme poměrně značné úsilí, abychom přiměli Hlavní město Prahu 
k opravě ulice K Holyni, na jejíž stav si občané zcela oprávněně stěžují, ale 
bohužel marně. Kompletní rekonstrukce i s dešťovou kanalizací a chodníky 
bude stát 40 mil. Kč a ty hodlá město (resp. jeho současné vedení) uvolnit až 
po vybudování splaškové kanalizace ve Slivenci. 

Kvalitně je též dokončena oprava zřícených  zdí na hřbitově a pracuje se 
i na vnitřní ohradní zdi kostela Všech svatých. Jak tedy vidíte, přes léto jsme 
se opravdu nenudili. 

S blížícím se podzimem se opět začíná rozbíhat pestrá mozaika kulturních 
a společenských akcí. Bonbónkem mezi nimi se nepochybně je nepochyb-
ně  Slivenecký burčák ve znamení divadla Semofor, který si mnoho z vás 
nenechalo ujít. 

Jak už víte, naše městská část a OS Habeš získaly dva granty na výsadbu 
zeleně, jeden na vznik obecní louky a druhý na dokončení parku v  v ulici Za 
Farou.  Oba granty ale předpokládají, že si občané stromy sami zasadí, pro-
to bych vás velmi prosila, abyste nám  přišli pomoci stromy a keře zasadit. 
Podrobnější informace o obou akcích naleznete na straně 5. 

Vážení občané, toto je poslední  číslo Mramoru  před komunálními 

volbami, proto se sluší na tomto místě poděkovat.  Chtěla bych přede-
vším poděkovat mým báječným a pracovitým místostarostkám, Mgr. Lence 
Kudlákové a Ing. Simoně Strauchové, za všechnu práci, kterou tu pro obec 
celé čtyři roky vykonávaly, a to za opravdu symbolický plat (dělily se totiž o 
jeden plat neuvolněného místostarosty).  Dále chci poděkovat všem pracov-
nicím Úřadu MČ Praha – Slivenec. Před čtyřmi lety jsme je při svém nástupu 
zavalili prací, protože se tu jednak daleko více staví, ale také probíhá více 
akcí, které se všechny musí připravit a zajistit. Chtěla bych jim poděkovat, 
že přes opravdu zvýšený nápor práce to s námi vydržely,  neztratily humor  
a do mnoha akcí se i osobně zapojily. Chci poděkovat i oběma pánům, kte-
ří pro nás Slivenec a Holyni uklízejí, za jejich nevděčnou a nikdy nekončící 
práci, bez které by byl Slivenec i Holyně zavalen horami špíny a nepořádku. 
V neposlední řadě musím poděkovat  všem zastupitelkám a zastupitelům  
za jejich čtyřletou práci pro Městskou část Praha – Slivenec. Rovněž děkuji 
všem občanům, kteří obětavě pracovali v komisích a výborech. Zastupite-
lům Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Slivenec a Holyni děkuji za 
jejich opravdu obětavou práci jak v zastupitelstvu, tak v komisích a výbo-
rech. Chci ale také poděkovat všem zastupitelům z ODS, kteří se nezalekli 
práce v opozici, přijali svůj mandát a pracovali spolu s námi. Po volbách mě, 
přiznávám,  trochu mrzelo, že se lídři kandidátky ODS pánové Robert Paul 
a Radek Aksman vzdali svého mandátu. Na místo pana Aksmana nastoupil 
ovšem pan dr.  Čížek, který se stal velkou posilou zastupitelstva. Místo po 
Ing. Paulovi se ale zdálo dočista zakleté – do zastupitelstva postupně odmítli 
nastoupit pan Václav Vorlíček a paní Eva Černá a Jitka Skružná; paní Vrza-
lová se odstěhovala. Posléze se ale situace stabilizovala po nástupu paní 
Zuzany Zdeborské a zastupitelstvo pak už pracovalo do konce volebního 
období ve stabilním složení. Chci všem zastupitelům  poděkovat za věcnost 
a vstřícnost, za to, že zde po celé čtyři roky vládla klidná pracovní atmosféra. 
To, že jsme téměř všechna usnesení odhlasovali jednohlasně, svědčí o tom, 
že jsme se tu nevěnovali politikaření, které do komunální práce nepatří, ale 
prostě a jednoduše práci pro Slivenec a Holyni. Opravdu si toho vážím, pro-
tože vím, že to není běžné ve všech pražských městských částech. Pevně 
doufám, že podobně vstřícnou spolupráci bude možné navázat i po komu-
nálních volbách. 

                                                RNDr. Jana Plamínková,  Vaše starostka   
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strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva, příp. do počtu volených 
členů zastupitelstva v daném volebním obvodu. Pokud má být voleno např. 
11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě 
toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno 
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. 
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pro hlasovací lístky 
pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva měst-
ské části volič použije pouze jedinou úřední obálku. 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitel-
stva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad 
městské části  a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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V druhé polovině srpna se konečně začalo s úpravou centra okolo kos-
tela. Dopravní omezení na ulici K Lochkovu naště stí netrvala dlouho a nově 
osazené obrubníky zřetelně oddělily komunikaci od nově budovaných chod-
níků. Vzor, který se začíná na chodníku rýsovat, je stejný jako v první etapě 
u slivenecké „kafaarny“.

 V některé z příštích etap se nové chodníky propojí a vynikne grafi cký 
záměr architekta. Dlažba ze tří druhů vápence, z nichž jeden je slivenecký 
mramor, je ve vjezdech doplněna žulovou  dlažbou a na přechodech speciál-
ní dlažbou pro slepce. Stranou od vchodu do kostela bude osazena lavička. 
Vydlážděná plocha, která nahradí původní rozbitý asfalt a kousek trávníku, 
opticky zvětší prostranství v centru. Prostor před kostelem tak získá důstoj-
nější vzhled a historický objekt v centru obce vynikne. Chodník bude samo-

zřejmě bezbariérový, což pomůže starším občanům i maminkám s dětmi. 
Součástí akce je i nový přechod. 

V první polovině roku byly opraveny některé komunikace, které poško-
dila buď letošní tuhá zima nebo špatně zhutněné překopy pro vodovodní 
či jiné přípojky.  U dalších dvou ulic, spodní části Višňovky ve Slivenci a U 
Smolnic v Holyni,  probíhají územní a stavební řízení na Úřadu městské 
části Praha 5. Bohužel požadavky úředníků na souhlasná stanoviska a vy-
jádření příslušných úřadů jsou maximalistické a některá vyjádření si proti-

řečí. Odbor dopravy například trvá na rozšíření obratiště v ulici U Smolnic, 
Útvar rozvoje města však nechce povolit rozšiřování komunikace směrem 
do zeleně.

Z původního záměru, pouze položit kvalitní povrch na stávající komuni-
kaci, se během těch měsíců, po které už řízení běží,  staly rozsáhlé a složité 
stavby. Snad se podaří je ještě letos dotáhnout do konce aspoň co se týče 
příslušných povolení, abychom je mohli napřesrok realizovat. 

  Opravy komunikací

  Výstavba plynovodů
V měsíci září Pražská plynárenská dokončila výstavbu dalšího úseku. Ply-

nem jsou nyní nově zásobováni obyvatelé ulic Smaragdová, Opálová a U 
Spojky. Další etapou by ještě letos měla být pokládka plynovodu v ulici K 
Homolce, která proběhne od 5. do 22. října. Pro příští rok chystá Pražská 
plynárenská v návaznosti na výstavbu kanalizace rozsáhlou plynofi kaci po-
měrně velké části Slivence. 

Po rozsáhlém výpadku v zásobování vodou letos v červenci se fi rma PVS 
rozhodla urychlit práce na novém vodovodním přivaděči z vodojemu Bar-
randov. Posledním úsekem, který propojí stávající rozvod vody ve Slivenci 
na křižovatce ulic Ke Smíchovu a Smaragdová a nově budovanou částí v 
Novém Slivenci, je cca 500m dlouhá trasa podél ulice Ke Smíchovu, která 
se v současné době intenzivně buduje. Po provedení nezbytných úkonů, 
jako je proplach, dezinfekce, rozbory vody a další, bude snad koncem října 

uvedena do provozu. Po výstavbě nového přivaděče DN 300 by měly být 
problémy s vodou ve Slivenci defi nitivně minulostí. Na příští rok máme přislí-
beno zokruhování  vodovodu mezi ulicemi Za Farou a K Váze, což zlepší tlak 
a  kvalitu vody v ulici K Váze. 

Stránku připravila Ing. Šárka Musilová   

   Výstavba, opravy, životní prostředí
inzerce

  Další etapa úpravy centra

  Vodovodní přivaděč

Opravy v ulici Kameníků Nový chodník a úprava křižovatky K Lochkovu - K Homolce

15,00



Jak jsme Vás již informovali, během prázdnin byla v severní části hřbitova 
vybudována rozptylová loučka a na zbývající ploše byl místo úložiště rostlin-
ného odpadu vysazen nový strom a umístěna lavička. Pro odkládání rostlin-
ného odpadu slouží kontejnery umístěné před vstupem na hřbitov. Zároveň 

byl aktualizován hřbitovní řád, který nově upravuje pravidla pro poskytování 
služby rozptylu popela zemřelých. Vzhledem k tomu, že na loučce musí ještě 
řádně vyrůst a zesílit tráva, bude služba nabízena od jara 2011.  

Ing. Simona Strauchová   

  Odpady
 Kontejnery na tříděný odpad

V poslední době jsou často přeplněné kontejnery na plast hlavně po ví-
kendu na stanovištích Za Farou a u hřbitova. Prosíme, abyste v případě, 
že je kontejner přeplněn, využili jiné stanoviště. Pokusíme se dohodnout 
zvýšení četnosti vyvážení, nechceme zbytečně zvyšovat počty nevzhled-
ných kontejnerů. Nedávejte na tato stanoviště bioodpad ze zahrádek a 
posekanou trávu. Pražské služby tento odpad nevyvážejí.Také jej nevy-
hazujte do příkopů a na pole. Je to, jako byste trávu a zahradní odpad 
házeli sousedovi přes plot, ukládáte jej na cizí pozemek!  Pokud jste se 
nerozhodli pořídit si vlastní kompost, můžete využít k likvidaci bioodpa-
du jednorázových akcí Pražského magistrátu, který přistavuje v určených 
termínech velkoobjemové kontejnery, odvézt jej do sběrného dvora, nebo 
si pořiďte jako placenou službu Pražských služeb vyvážení svého vlastní-
ho biokontejneru. S jeho pořízením vám rádi poradíme, nebo se rovnou 
obraťte na Pražské služby, se kterými uzavřete smlouvu. Zbavovat se ja-
kýchkoli odpadů lze pouze tak, že je předáte fi rmě, která má oprávnění k 
nakládání s odpady!  

   Plán přistavení kontejnerů na bioodpad  
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených místech:
So  30. 10. 2010 od  9:00 do 12:00 hod. 

 Holyně na konečné 248 u kontejnerů na tříděný odpad
 ul. Pod Rybníkem na parkovišti vedle domku bez č.p.

So  6. 11. 2010 od 13:00 do min. 16:00 hod.

 ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný odpad
 ul. Na Čisté naproti č.p. E 283 

Kontejnery jsou určeny především na odpad ze zahrad – listí, trávu, nezne-
čistěnou zeminu, rostlinný bioodpad bez živočišných zbytků a menší větve. 

   Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení: pátek 14:00 hodin, odvoz: ihned po naplnění 

 Rubínová, Na Čisté x Frančíkova: 17. září, 19. listopadu 2010

 Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště: 1. října, 

3. prosince 2010

 Smaragdová, Na Botě x Na Přídole:  29. října, 17. prosince 2010

Trasa svozu nebezpečného odpadu ve čtvrtek 11. 11. 2010
 křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 16,40 - 17,00
 nám. Pod Lípou   -  Holyně  17,10 - 17,30
 křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce  17,40 - 18,00
 ul. Na Čisté   18,10 - 18,30

Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. 
m. Prahy zdarma odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů: 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitel-

ná léčiva, baterie a akumulátory. Kromě mobilního sběru je v současné 
době na území hl. m. Prahy pro občany v provozu i 23 stabilních sběren 
nebezpečného odpadu. Jedenáct z nich je zřízeno v rámci provozo-
vaných sběrných dvorů hl. m. Prahy. Od 1. 9. 2010 je na území hl. m. 
Prahy nově zřízeno sběrné místo použitých jehel, lancet a stříkaček od 
diabetiků. Toto sběrné místo je zřízeno v areálu spol. Imp - servis, s.r.o., 
Poděbradská 36, 190 00 Praha 9, tel.: 266 310 962, 603 583 392. Tato 
společnost bude zajišťovat i následné odstranění odebraného infekčního 
odpadu. Sběrné místo tohoto infekčního odpadu bylo zřízeno na období 
od 1. 9. 2010 - 28. 2. 2011. V případě, že bude ze strany diabetiků o tuto 
službu zájem, bude fungování tohoto místa ze strany města prodlou-
ženo i na další období. Informace o odpadech v celé Praze najdete na  
http://envis.praha-mesto.cz/.

Děkujeme všem občanům, kteří si pravidelně udržují zelené pásy podél 
komunikace před svými pozemky. Po 20. září 2010 je možno si na ÚMČ opět 
vyzvednout označené papírové pytle na listí napadené klíněnkou.

V ulici K Váze jsme podali žádost na Odbor dopravy Prahy 5 o nové do-
pravní značení na omezení vjezdu nákladních automobilů a snížení rychlosti.  
Naše městská část osází během podzimu ostrůvky nízkými trvalkami.

 Ing. Miroslava Staňková    

Výsadba zeleně aneb Slivenec sobě

V  „Central parku“ v ulici Za Farou bude v neděli  17. 10. 2010 od 14 

hodin probíhat sázení stromů a keřů. Na výsadbu získalo sdružení Ha-
beš ve spolupráci s MČ Praha Slivenec grant, jeho podmínkou ale je, že si 
občané zeleň sami vysadí. Vzhledem k tomu, že hlavně rodiče dětí využí-
vajících nové dětské hřiště si stěžují na nedostatek stínu na hřišti, věříme, 
že se akce zúčastní především rodiče malých dětí, ale i všichni milovníci 
zeleně z okolí. Pomozte nám prosíme učinit Slivenec hezčí a zelenější! 

 
MČ Praha - Slivenec ve spolupráci se školou, mateřským centrem Pecka 

a místními podnikateli pořádá 23. října 2010 na Obecní louce, stejně jako 
v květnu, dobrovolnou pracovní akci na sázení stromů a keřů. Akce bude 
spojena se slavnostním otevřením naučné stezky a po vysázení stromů i 
Obecní louky. Počítáme s tím, že po dokončení se louka stane oblíbeným 
místem krátkodobé rekreace obyvatel naší městské části. Nyní ale potře-
bujeme Vaši pomoc, protože i v tomto případě je podmínkou získání fi nan-
cí vlastnoruční výsadba stromů i keřů. Stromů i keřů se tam musí vysadit 
opravdu hodně, věříme ale, že s Vámi to zvládneme. Pozvánku s upřesněním 
a programem dostane každý do své schránky. Srdečně Vás zveme!

Dne 20. 9. 2010 bude slavnostně zahájen provoz Pražského okruhu mezi 
Slivencem a dálnicí D1. Tato stavba výrazně pomůže naší městské části, 
protože po otevření okruhu se počítá s tím, že kamiony nad 12 tun budou 
mít zakázán vjezd na Jižní spojku (a samozřejmě i na ulici K Barrandovu). Na 
Hradec Králové, Mladou Boleslav a podobně  budou muset jezdit po trase 
Pražský okruh – křižovatka s dálnicí D1-  dálnice D1 ve směru na Prahu a u 
Spořilova se napojí na Jižní spojku. Naší městské části by se tak mělo výraz-
ně ulevit. Dopravcům ale tento zákaz vjezdu vadí, protože se obávají kompli-

kací při odbočování na Spořilově a na nájezdu na D1 na Chodově, uvidíme 
tedy, zda reprezentace města svůj názor uhájí. My samozřejmě budeme 
bedlivě sledovat, zda se po zprovoznění okruhu nezvýší nadměrně hluk v 
západní části Slivence – vzhledem k tomu, že protihlukové stěny jsou dosti 
nízké a navíc končí poměrně daleko před křižovatkou s ulicí K Barrandovu, 
se dá zvýšení hluku celkem reálně očekávat. Okruh bude zatím fungovat ve 
zkušebním provozu, tedy bez kolaudace. Do kolaudace musí splňovat přís-
né hlukové normy.                                                         Jana Plamínková    

  Výstavba Pražského okruhu se chýlí k závěru

  Od jara bude nová služba na hřbitově – rozptylová loučka

  Úklid, údržba zeleně, doprava  
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   Zpráva o činnosti Městské policie Prahy 5 ve Slivenci –  srpen 2010

  Otázky a odpovědi
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Městská policie Praha 5 z detašovaného pracoviště Barrandov 
provádí službu ve Slivenci a Holyni. Snaží se vyřešit  stálý problém 
-  znečišťování komunikací vozidly vyjíždějícími ze staveb. K tomu 
dochází  zejména v ulicích  K Cikánce, V Lipkách, U Svahu a v Gra-
nátové ul.              

Pravidelně jsou prováděny kontroly restaurací ve Slivenci a Holy-
ni, zda zde osoby mladší 18 let nepožívají alkoholické nápoje, nebo 
zda nehrají na hracích automatech.

Hlídky  městské policie pravidelně vykonávají službu v chatových 
oblastech, aby zde nedocházelo k vloupáním do chat. V měsíci srp-
nu (31. 8. 2010  - ul. K Homolce) byly zajištěny dvě osoby, jež se zdr-
žovaly v chatě bez souhlasu majitele. Případ byl předán Policii ČR.

Dětská hřiště ve Slivenci a Holyni jsou kontrolována 
pravidelně, aby se zabránilo jejich  poškozování. 

Měsíc září je spojem se zahájením školního roku. MP 
bude zajišťovat přechod pro chodce u ZŠ Slivenec, aby 
byla zajištěna  bezpečná cesta žáků do školy, a to především prvňáčků.

Pravidelně jsou kontrolovány nákladní automobily projíždějící 
obci, zda mají příslušné povolení.

Vzhledem k blížícím se „Dušičkám“ bude prováděna zvýšená 
kontrola hřbitova, aby se zde zamezilo krádežím věnců, květin a po-
škozování pomníků.

 Od měsíce října bude výkon služby ve Slivenci a Holyni zajišťován 
dvěma strážníky.     

  Nemohla by mít pošta otevřeno i v sobotu? Vracím se domů až po 

18. hodině a nestíhám tam zajít…

Na dotaz jsme dostali odpověď od Ing. Radka Fialy, provozní-
ho ředitele České pošty v regionu Praha. Sdělil, že v nejbližší době 
neuvažují o otevření dalších pošt se sobotním provozem. Nejbližší 
pošty se sobotním provozem jsou na Barrandově (Tilleho náměstí) 
a v Radotíně (náměstí Osvoboditelů). Nabízí ale možnost prodloužit 
hodiny pro veřejnost na naší poště do 19 hodin, ovšem s tím, že 
pošta bude v době od 13 do 15 hodin uzavřena. Prosím proto vás 
občany o vyjádření, zda byste o tuto úpravu měli zájem či nikoli. 
Na našich webových stránkách se zdá, že zatím příznivci změny 
převažují…

  Prý jde stávající paní ředitelka ze školy zase pryč. Jsem ráda, že tam 

své dítě nedávám, ve slivenecké škole jsou pořád nějaké změny…

Tato informace je zcela nepravdivá, paní ředitelka Lisnerová vede 
školu výborně a pevně doufám, že tam dlouho vydrží.  O stoupající 
prestiži naší školy svědčí i to, že se tam po dlouhých letech opět 
otevírají dvě první třídy. Z mého pohledu jako zřizovatele je opravdu 
úlevou, že zcela ustal proud rodičovských stížností, který za bývalé-
ho vedení zabíral dosti podstatnou část mé pracovní doby.

  Po Slivenci se šíří maily, že to s dotací na kanalizaci nevypadá zda-

leka tak dobře, jak píšete. Prý peníze stále nejsou jisté…

Ano, o těchto dezinformacích jsem informovaná.  Fakta ovšem 
hovoří jasně - jak jsem již informovala v minulém Mramoru, schvá-
lilo Ministerstvo zemědělství dotaci  na výstavbu kanalizace v  naší 
městské části. Na základě toho vypsal odbor městského investora 
MHMP počátkem července 2010 výběrové řízení na zhotovitele této 
kanalizace (zakázka má název Stavba č. 0050 „TV Slivenec, etapa 
0015 Kanalizace Slivenec II“). Předpokládaná hodnota zakázky či-
nila bez DPH 110 000 000 Kč. V dvoukolovém výběrovém řízení byl 
vybrán dne 8. 9. 2010 zhotovitel akce,  sdružení fi rem, který nabídlo 
nejnižší cenu a předložilo ekonomicky nejvýhodnější podmínky. Po 
schválení Radou HMP bude do 30. 9. 2010 podepsána smlouva se 
zhotovitelem. Samozřejmě každá dotace ze státního rozpočtu (i z 
EU) je spojena s obrovskou byrokracií, to my, kteří jsme podobné 
projekty také podávali, víme velmi dobře, nicméně pevně věřím, že 
si s tím vedení města i pracovníci OMI poradí, protože mají s podob-
nými akcemi rozsáhlé zkušenosti (např. kanalizace v Opálové, Ru-
bínové atd. se fi nancovala stejným způsobem). Jsem opravdu ráda, 
že naše čtyřletá velmi intenzivní snaha   přesvědčit představitele  
Hlavního města Prahy o nutnosti vybudovat ve Slivenci co nejrych-
leji  kanalizaci se konečně blíží k cíli. Věřte prosím, že to v současné 
politické i ekonomické situaci Hlavního města Prahy nebylo vůbec 
jednoduché. O situaci ve Slivenci jsem intenzivně informovala jak 
primátora Dr. Béma, tak i jeho náměstka pro infrastrukturu Ing. 
Klegu, senátora Škalouda a mnoho dalších lidí.  O náš problém se 
intenzivně zajímala média, proběhla zde rozsáhlá petice, lobovali 

jsme  i na Ministerstvu zemědělství. Vše vyvrcholilo mým dopisem 
ministrovi zemědělství. Odpověď pana ministra znáte, vyšla v minu-
lém Mramoru.  

  Proč místo kulturních akcí radši nedáváte peníze do výstavby ka-

nalizace? 

Kanalizaci staví hlavní město Praha, nikoli my, jde tedy o dva různé roz-
počty. A také o zcela nesouměřitelné částky – za peníze, za něž pořídíme 
celoroční kulturní program, se dá postavit asi tak 10 metrů kanalizace!! 
Kulturní akce mají vysokou návštěvnost a mnozí občané se na ně velmi 
těší. 

  Proč se při opravě centra postupuje nesystematicky? Nemůžete 

opravit jeden větší úsek pořádně a najednou?

Můžeme opravit jen to, na co máme peníze. Loni i letos jsme do-
stali na rekonstrukci centra dotaci ve výši 1 mil. Kč a za to se při 
dnešních cenách příliš velký kus opravit nedá. Pro opravu jsme vy-
bírali úseky podle jejich frekventovanosti a míry „zdevastovanosti“. I 
když ale postupujeme po jednotlivých úsecích, máme celkový plán, 
takže výsledné dílo nebude žádný kočkopes, ale kvalitně zrekon-
struované centrum. Příští rok se hodláme spolu s BESIPEM věnovat 
prostoru před školou. 

  Proč jezdí v poslední době Slivencem tolik těžkých nákladních vo-

zidel? 

Jde o auta odvážející odpady ze stavby Pražského okruhu. Dokud to 
šlo, snažili jsme se je směrovat přes „provizorku“ na okruh, ale tam je ná-
jezd nyní již zavřený, protože se okruh bude za pár dní otvírat. Okruh se 
(bohužel pro nás) otevírá dřív, než se odpady stačily odvézt. Situaci jsme 
řešili i s Městskou policií, ale auta mají řádně vyřízenou výjimku ze Zákazu 
vjezdu pro nákladní automobily, kterou jim udělil Magistrát. 

  V naší ulici máme nově vybudovanou kanalizaci. Chtěli jsme uza-

vřít s PVK smlouvu o odvádění odpadních vod, ale PVK ji odmítlo 

uzavřít, protože dosud prý nemají vyřízené majetkové vztahy. Jak je 

to možné?

PVK má novou vnitřní směrnici, díky níž je ochotna uzavírat smlouvy 
s občany až po vyřešení majetkových vztahů mezi PVK, PVS a Hlavním 
městem Prahou. Vzhledem k tomu, že uzavření příslušných smluv mezi 
těmito subjekty trvá dosti dlouho, zahájili jsme intenzivní jednání s PVK i s 
PVS s cílem tuto situaci řešit. To se nakonec podařilo a nyní si občané již 
mohou bez problémů smlouvu s PVK uzavřít. Prosím všechny, aby tak co 
nejdříve učinili. 

Jana Plamínková    

Kurzy a doučování anglického jazyka

Studentka posledního ročníku VŠE Fakulty mezinárodních vztahů 

a zároveň lektorka s několikaletou praxí nabízí kvalitní a zábav-

né kurzy anglického jazyka pro dospělé i děti. Pro fi rmy možnost 

výuky obchodní korespondence a Business English.

Kontakt: Michaela Rothová – 724653308, michaelaroth@seznam.cz
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 ZMĚŇTE SLIVENEC I HOLYNI SPOLU S NÁMI!

 

Milí spoluobčané,
     je těžko uvěřitelné, že ve Slivenci a v Holyni ještě před čtyřmi roky 

    kanalizace ve většině obce byla v nedohlednu 
    o nové  školce se mluvilo jen na ulici 
   škola ztrácela žáky, historická budova byla zchátralá, o dostavbě správního pavilonu se pouze hovořilo 
   nerozsvěcovali jsme vánoční strom a krom „Hafíka“ se u nás nekonaly žádné kulturní či společenské akce 
   krom hřiště vybudovaného svépomocí odhodlanými rodiči nebylo místo, kde by si děti mohly hrát
   úřad  byl přístupný pro veřejnost jen dvakrát týdně 
   obec nikdo pravidelně neuklízel 

TEHDY JSME SI ŘEKLI, ŽE SI NEMŮŽEME JEN STĚŽOVAT - ŽE SE POKUSÍME NĚCO ZMĚNIT! 
... A sestavili jsme nezávislou kandidátku.

 Uvědomili jsme si, že pokud chceme zachovat venkovský ráz obce 
a zároveň užívat výhod moderního města, musíme mít dlouhodobý 
plán, a ne postupovat chaoticky. Vypracovali jsme proto Strategic-
ký plán rozvoje obce, který stanoví cíle, jichž chceme dosáhnout.  
V rámci tohoto plánu jsme zadali například projekt úpravy centra a 
zklidnění dopravní situace. V návrzích k územnímu plánu jsme zdů-
raznili nutnost rozšíření ploch zeleně a ukončení výstavby.

 I když mnohé stavební akce byly schváleny v minulém volebním ob-
dobí, aniž by investoři byli zavázáni prospívat obci, snažili jsme se nově 
vyjednat výhodnější podmínky. Díky tomu začali investoři více přispí-
vat k budování zázemí pro nové obyvatele.

 Především jsme ovšem chtěli dělat vše s Vámi. Proto jsme vše 
zveřejňovali v Mramoru, na našich webových stránkách, informovali 
jsme Vás po internetu i e-maily a především jsme vás zvali na pra-
videlné diskuse o každém záměru. Sestavili jsme komise otevřené 
každému, kdo má zájem se zapojit do zkvalitňování života obce.
   

 Dnes máme schválené fi nance na - skoro úplnou kanalizaci obce (zde je již vybrán zhotovitel)
                                                          - výstavbu školky (zhotovitel bude vybrán koncem září)
    - plynofi kaci téměř celého Slivence v příštím roce. 

 Aktivní grantovou a dotační politikou politikou jsme rekonstruovali historickou budovu školy. Správní pavilon školy prošel unikátní 
nízkoenergetickou rekonstrukcí, jedinou svého druhu v republice. Použité technologie umožní ušetřit značné prostředky na energiích. 
Stejně hospodárně je připravena výstavba nové mateřské školky. 

 Vybudovali jsme tři dětská hřiště a pokračujeme v budování sportoviště pro starší děti a mládež. 
I díky Vašemu přispění každoročně organizujeme velké množství  kulturních a společenských akcí v obou částech obce 
– od rozsvěcení vánočního stromku až po Slivenecké letnice a Burčák. Zavedli jsme vítání občánků, přednášky a besedy. 

 Naše škola si znovu získává dobrou pověst a zájem o ni roste.

 Opravili jsme kapli v Holyni, jež se stala místem konání výstav, i její okolí. 

 Celkové revitalizace se dočkal slivenecký rybník.

 Postupně a systematicky (dle fi nančních prostředků) upravujeme podle zpracovaného projektu centrum Slivence i další ulice.

 Pro matky s dětmi jsme otevřeli rodičovské centrum a nezapomínáme ani na starší děti a na seniory.

 Získali jsme dva stálé zaměstnance pro údržbu naší obce a zakoupili potřebnou techniku.

 Úřad má otevřeno každý den a má nejdelší otvírací dobu v širokém okolí.

 Ve spolupráci s občanskými sdruženími a s využitím grantů soustavně zlepšujeme naše životní prostředí rekultivací a výsadbou nové zeleně.

Možná nejdůležitější však je, že roste počet těch, co cítí sounáležitost s obcí!
Víme, že vše se nám nemohlo podařit a mnohé je teprve na svém počátku. 

Pokud nám dáte důvěru v komunálních volbách 15. a 16. října 2010,  
rádi dokončíme – spolu s Vámi – naši společnou práci.

 

Srdečně Vás zveme na předvolební setkání s našimi kandidáty do zastupitelstva, 
kde rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy:

V neděli 10. října v 18.00 hod. do Holyně, restaurace U Knotků
V pondělí 11. října v 18. 00 hod. do  Slivence, restaurace  U rozcestí (kovárna)

                                                       Vaši kandidáti za hnutí Starostové a nezávislí
Jana Plamínková, Simona Strauchová, Lenka Kudláková, Petr Andres, Ondřej Mika, Milena Hollmannová, 

Jana Novotná, Petr Pick, Martina Havlíková, Miluška Pavlíčková Pravdová a Jan Červenka

inzerce



   Škola, školka a družina
Škola má narozeniny…

to byl hlavní titul almanachu, který připravili žáci a učitelé naší základní a 
mateřské školy ke kulatému výročí. Základní škola slavila své 110. narozeni-
ny, mateřská škola „teprve“ 70.

Oslavy probíhající v areálu obou škol byly netradiční a jejich přípravy pro-
vázely celé druhé pololetí minulého školního roku. Žáci přinášeli do školy 
předměty souvisejí s výukou a třídili je podle jejich stáří, poté vznikly tři skupi-
ny předmětů – počátek minulého století, období 60. a 70. let a 80. a 90. léta. 
V tu chvíli se zrodil nápad – vytvořit výstavku a některé z přinesených před-
mětů okomentovat. Hosté si tak v prostorách obou škol mohli 25. 6. 2010 
prohlédnout staré fotografi e z prostředí školy (na některých se sami návštěv-
níci poznávali), učebnice, vysvědčení, žákovské knížky a diáře, psací potře-
by apod. Nechyběla ani stará školní lavice a děti s paní učitelkou oblečeni 
do dobových kostýmů. Výstava byla zahájena hudebním vystoupením žáků 
ZUŠ Na Popelce, která s naší školou velmi úzce spolupracuje, a tanečními 
vystoupeními různých žánrů v podání dětí a žáků naší školy. Za zmínku stojí 
předvedení lidových tanců všemi děvčaty 8. a 9. ročníku základní školy.

Ku příležitosti tohoto výročí byl rovněž vydán první školní kalendář, v němž 
jsou k vidění tematicky seřazené fotografi e zachycující činnostní pojetí výu-
ky, spolupráci žáků napříč ročníky a některé výtvarné práce. V kalendáři jsou 
také uvedeny všechny důležité akce, které budou v průběhu tohoto školního 
roku realizovány.

Závěr školního roku provázelo již tradičně loučení s deváťáky. Letos pro-
bíhalo ve spolupráci se žáky 1. ročníku, nad nimiž všichni deváťáci po celý 
školní rok drželi ochrannou ruku. Mladší žáci tak své starší kamarády vedli 
na radnici, kde se s nimi slavnostně rozloučila také paní starostka a další 
zástupci městské části.

Po oslavách opět v novém školním roce
V tradici spolupráce starších a mladších žáků budeme pokračovat i nadá-

le, i když v novém školním roce bude převaha prvňáčků. Těch nastoupilo do 
naší základní školy celkem 36, otevřeli jsme proto dvě první třídy. Slavnostní 
přivítání našich nových žáků probíhalo jednak v prostorách školy, jednak na 
úřadu městské části, kam je přivedli opět žáci posledního ročníku základní 
školy. Imatrikulace se zúčastnily obě paní učitelky třídní, vedení školy a sa-
mozřejmě také rodiče žáků.

Jak je již výše uvedeno, naše škola v letošním školním roce vyučuje více 
žáků. Větší naplněnost tříd je evidentní především na prvním stupni vzdělá-
vání, což je velmi pozitivní, ale zároveň tato skutečnost nese s sebou i jisté 
problémy, které se musí řešit. Jedním z nich byla i větší poptávka po umístění 
dětí do školní družiny. Bez podpory a pomoci zřizovatele, tedy Městské části 
Praha – Slivenec,  však nebylo možné tuto poptávku uspokojit. Proto jsme 
vstoupili do jednání se svým zřizovatelem, vysvětlili jsme situaci a výsledkem 
byla možnost otevření dalšího oddělení školní družiny. Tuto skutečnost 
jsme přivítali opravdu s radostí a okamžitě jsme začali jednat – přijata byla 
nová paní vychovatelka a uzpůsobili jsme prostory pro realizaci odpoledních 
aktivit pro třetí oddělení školní družiny. Tímto krokem bylo uspokojeno mno-
ho rodin, které řešily dohled nad svými dětmi v době po vyučování.

Naše školní družina samozřejmě nezajišťuje pouze bezpečnost dětí, ale 
pravidelně zařazuje do své činnosti smysluplné aktivity od poznávacích, přes 
tvořivé až po sportovní. Děti mají pak možnost volby a mohou se svolením 
vychovatele přecházet mezi odděleními.

A další novinky
V průběhu prázdnin pracovaly učitelky mateřské škole na úpravách škol-

ního vzdělávacího programu s jediným cílem – co nejvíce přizpůsobit vzdě-
lávání v mateřské škole zaměření základní školy a individuální přípravě dětí 
předškolního věku na vstup do první třídy ZŠ.

Výsledkem je školní vzdělávací program s názvem „Ekolík“ – již z ná-
zvu vyplývá, že všechny aktivity ponesou společný jmenovatel: ekologická 
výchova. Děti budou ke vzdělávání motivovány pohádkami, které je budou 
provázet celým školním rokem. V mateřské škole nabízíme také docházku 
do zájmových útvarů. Za zmínku stojí angličtina, která má své pokračování 
ve výuce v 1. ročníku naší ZŠ.

V jednom heterogenním oddělení mateřské školy se letos vzdělává de-
vět dětí, které půjdou k zápisu k povinné školní docházce. Z toho důvodu 
budou ve školce probíhat aktivity připravující tyto děti na bezproblémový 
vstup do ZŠ se zaměřením na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i na rozvoj 
kognitivní oblasti. Do školky bude pravidelně od 2. pololetí tohoto školního 
roku docházet učitelka z naší základní školy, aby monitorovala pokrok dětí a 
pomohla při jejich logopedických potížích.

V základní škole pokračujeme v našem dlouhodobém zaměření:
  Jazyk a jazyková komunikace

  Informační a komunikační technologie

  Ekoškola

  Zdravá škola

Na podporu výše uvedeného zaměření jsme otevřeli novou školní knihov-
nu a literární kroužek. Knihovna bude sloužit nejen jako prostor pro vypůjčení 
literatury, ale také jako prostor studijní – žáci mají k dispozici dva nové počí-
tače s výukovými programy a s přístupem na internet. Pracovat budou pod 
dohledem vyučující, která bude rovněž jejich činnost koordinovat.

Pro zajištění opravdu smysluplného trávení volného času našich žáků 
v době po vyučování jsme rozšířili nabídku kroužků – pokud budou mít 
žáci zájem, otevřeme kroužek fotografi cký, literární, knihovnický, paličkování, 
fl orbal a další. V prostorách naší školy zahájí svoji činnost i folklorní soubor 
a pokračovat budou také všechna oddělení základní umělecké školy – po-
drobně o organizaci těchto aktivit se můžete dozvědět na našich webových 
stránkách www.skolaslivenec.cz

Stávající projekty
Během června začaly žákům a návštěvníkům školy sloužit stojany a pří-

střešek na kola, které byly na pozemcích školy postaveny díky projektu Bez-

pečné cesty do školy. Přístřešek byl fi nancován z projektu Bezpečné cesty, 
stojany na kola zajistilo ve spolupráci s městskou částí Praha – Slivenec 
hlavní město Praha.

V rámci tohoto projektu se připravuje účast našich žáků a učitelů i další 
akci, kterou je Pražské  cyklozvonění. Pro zajištění větší informovanosti žáků 
v oblasti ochrany jejich zdraví se připravují vzdělávací programy ve spoluprá-
ci s městskou policií zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a na 
rozvoj znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy.

Naši žáci by se se svými učiteli chtěli dle možnosti zapojit do akcí spoje-
ných s otevíráním naučné stezky a sázením stromů na obecní louce a pod-
pořit tím svoji snahu o získání titulu Ekoškola. 

Nás pedagogy čeká v tomto školním roce další vzdělávání – tentokrát se 
chceme zaměřit na nové vyučovací metody, které nám umožní více rozvíjet 
čtenářskou gramotnost žáků – především tzv. čtení s porozuměním.

Naše škola se zapojuje do dvou evropských projektů. Jeden z nich je za-
měřen na podporu inkluzivního vzdělávání – resp. vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a na individualizaci vzdělávání. V naší škole 
se vzdělávají také žáci mimořádně nadaní, kteří rovněž patří do této široké 
skupiny a kterým budeme též vytvářet podmínky pro jejich seberozvoj.

Další projekt je zaměřen na rozvoj školy jako takové. Nese název „Cesta 

ke kvalitě“. Cílem je ve spolupráci s vybranými školami pracovat na nových 
strategiích rozvoje školy, postupně je aplikovat do praxe naší školy a tvořit 
tak školu dynamickou, připravenou přijímat a realizovat změny, které budou 
mít přidanou hodnotu v podobě výsledků vzdělávání, úspěšnosti našich 
žáků a spokojenosti našich učitelů.  
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Dne 10. 9. se žáci a žákyně naší školy navštěvující zdravotnický kroužek 
zúčastnili akce v ZŠ Drtinova, kde probíhal Den s IZS. Akce byla určena pro 
žáky z místní školy a její náplní bylo seznámení s aktivitami hasičů, policie, 
městské policie a se základy poskytování první pomoci. Úkolem dětí ze zdra-
votnického kroužku naší školy byla výuka první pomoci. Naši žáci a žákyně 
tak pomocí praktických ukázek předávali dětem ze ZŠ Drtinova informace 
o zásadách poskytování laické první pomoci. Akce probíhala v souvislosti s 
Mezinárodním dnem první pomoci, který připadl na sobotu 11. 9.

Učitelé a žáci naší školy navrhli spoluúčast na slavnostním otevírání nové 
naučné stezky v Praze – Slivenci. Společně s hlavním garantem tohoto 
projektu budou absolvovat celou stezku „s předstihem“, formou diskuse s 
odborníky získají potřebné informace o obsahu naučných tabulí, které bu-
dou na naučnou stezku instalovány.  Všechny informace a nové poznatky 
pak v rámci výuky přírodovědných předmětů zpracují v podobě textů růz-
ných žánrů i v podobě vizuálně obrazných vyjádření. Dětské práce budou 
vystaveny právě při slavnostním otevření naučné stezky. 

Nové formy výuky v naší škole
Jak bylo již výše uvedeno, všichni žáci naší školy se společně s učiteli 

snaží o získání titulu Zdravá škola. Protože nám jde především o tzv. zdravé 

učení, které předpokládá eliminaci hrubého chování mezi žáky, odstraně-
ní agresivity a naopak o rozvíjení schopnosti tolerance mladších a starších 
žáků, rozhodli jsme se zařazovat do výuky takové formy práce, které již vyu-
žívají školy zařazené v síti „Zdravých škol“.

Především jde o projektové vyučování založené na spolupráci starších 

a mladších žáků. Aby se naši žáci skutečně postupně učili spolupracovat s 
mladšími a staršími spolužáky, volíme cestu pozvolnou.

V letošním školním roce budou proto některé vyučovací hodiny probíhající 
formou projektu vyučovány heterogenně, např. Přírodopisný seminář, Ze-
měpisný seminář, Fyzika. Těmto vyučovacím předmětům jsme přiřadili větší 
počet vyučovacích hodin, než stanovuje školský zákon, a to právě proto, 
aby byl časový prostor jednak na získávání nových informací (každý ročník 
v samostatných vyučovacích hodinách), jednak na společnou projektovou 
práci (ve spolupráci starších a mladších žáků).

Všichni věříme, že se tak postupně přiblížíme k těm školám, kdy tento 
princip výuky již řadu let funguje a že odstraníme ještě často přetrvávající 
odmítavé chování mezi mladšími a staršími žáky. Rodiče žáků se tedy ne-
musejí obávat, že by se jejich děti neučili novým vědomostem – na nové 
informace budou mít dostatek prostoru v samostatných hodinách, naopak 
ve společných hodinách se budou učit navíc takovým dovednostem, které 
budou potřebovat v dalším životě a které jsou i z hlediska školského zákona 
vymezené jako povinné.                Romana Lisnerová, ředitelka školy    

Dne 9. září 2010 proběhlo první stání u soudu s bývalým ředite-
lem školy Mgr. Vladimírem Holubem, který se soudil s MČ Praha 
– Slivenec  i se školou o neplatnost svého odvolání z funkce (od-
volán byl v únoru 2008, stání se tedy uskutečnilo po 2,5 letech). Po 
brilantním výkonu našeho právního zástupce Mgr. et Mgr. Václava 

Sládka se všechny strany dohodly na zastavení řízení. Vzhledem 
k tomu, že se strany vzdaly práva na odvolání, nabyla tato dohoda 
okamžitě právní moci. Jsem opravdu velmi ráda, že spor takto do-
padl a chci touto cestou našim právním zástupcům Mgr. Sládkovi 
a Mgr. Postavové velmi poděkovat.   Jana Plamínková, starostka    

Spolupráce s dalšími institucemi 
a školami
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Soud s bývalým ředitelem školy

Rozloučení s deváťáky v červnu 2010

Imatrikulace prvňáčkú na ÚMČ Praha - Slivenec

110 let školy - žáci a paní učitelka Liscová v dobových kostýmech

110 let školy - žáci předvádějí breakdance

110 let školy



pokračování ze str. 1
Odpolední program pro 

děti zpestřily kejklířky rodiny Vlčkovy žonglováním, veselými kejklířský-
mi vstupy a soutěžemi. Zvláště myší závody v jejich podání přilákaly houf 
dychtivých malých diváků. Stále plno bylo u stánků, kde probíhaly oblíbené 
výtvarné dílničky a zdobení perníčků. V podvečer překvapilo neotřelé ochot-
nické představení na motivy ruských dumek v podání souboru „Ochotní Su-
chdolníci“, a potom se prostranství již zcela zaplnilo, protože se začal blížit 
vrchol večera.  Vystoupili písničkáři s kytarou - Duo Paleček a Janík. Jejich 
nápěvy se poeticky nesly návsí a nebylo málo těch, kdo si s chutí zazpívali s 
účinkujícími. Vrcholem večera, na který všichni čekali, byl koncert v podání 

Orchestru Divadla Semafor, pana Jiřího Suchého a jeho hostů. Pan Suchý 
– nestor české kulturní scény – nám umožnil si zavzpomínat u písní, které již 
dávno zlidověly a nosíme si je v srdci dlouhý čas. Skladby jako „Pramínek 
vlasů“ nebo „Po babičce klokočí“ jsou pro mnohé z nás srdeční záležitostí. 
Nesmím ještě zapomenout na hudební gejzír v podání skvělé Jitky Molavco-
vé. Na její komediální projev a hru na saxofon ve Slivenci jen tak nezapome-
neme, stejně tak jako na jedinečného Václava Koptu.

Slivenec odměnil originální večer Divadla Semafor velkými ovacemi. Pane 
Suchý, děkujeme, že jste si na nás udělal čas!           Lenka Kudláková   
Poděkování patří i Slivenecké kavaarně – cukraarně, Vinotéce Srdeční zále-
žitost Barrandov, OS RC Pecka, NA Kraji, Přátelé Slivence a všem divákům.

  

Veřejná knihovna Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec  
tel.: 251 818 044 linka 127, 725 324 988, e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz, 
půjčovní doba: ÚT: 13-18  ST: 10-12  ČT: 16-19   
Knihovna nabízí školákům knihy k procvičení AJ a NJ. Zveme však i rodiče a 
ostatní čtenáře, protože jsme doplnili knižní fond o cizojazyčné novinky roku  
2010. Máme např. kompletního Harryho Pottera v angličtině, některá díla 
Shakespeara, Olivera Twista, Mr. Beana a mnohé další. Kompletní seznam je na 
webu.          Irena Krejčová, knihovnice    

„Příběhy Věry Krhánkové“
Poslední červnový pátek se v holyňské výstavní síni konala za hojné účasti 
návštěvníků vernisáž unikátních linoritů paní Věry Krhánkové z Podkrkono-
ší. Spektrum umělecké činnosti výtvarnice, která žije a umělecky působí v 
Úpici, je široké. Navrhuje a zdobí freskami interiéry krkonošských kapliček, 
pořádá výtvarná sympozia, grafi cky se podílí na časopise Veselý výlet a vě-
nuje se různým grafi ckým technikám jako je lept, linorit nebo suchá jehla. 
Ráda také experimentuje. Její práce zdobily stěny četných výstavních síní v 
Čechách (Praha, Trutnov, Náchod, Pec pod Sněžkou) i v zahraničí (Francie, 

Polsko). Interiér holyňské kaple zdobily její barevné soutisky v období čer-
vence a srpna.
„Karpathos  fotoaparátem Františka Okáče“
V měsíci září probíhá v kapli výstava fotografi í sliveneckého cestovatele 
a fotografa Františka Okáče z cest po řeckém ostrově Karpathos. Krásné 
barevné fotografi e přibližují návštěvníkům tradiční zvyky pravoslavných svát-
ků a život obyvatel ostrova, který je na evropské poměry téměř nedotčený 
moderní civilizací.
Kaple sv. Jana Křtitele je otevřena o víkendech 15:00 – 17:00

inzerce

11. a 12. září proběhla již druhá výstava kroužku modulové železnice Sli-
venec. Do prostor sliveneckého klubu Švestka bychom se tentokrát již 
nevešli, a proto jsme velmi rádi, že jsme mohli k naší výstavě využít tělo-
cvičnu  ZŠ Slivenec. 38 panelů velikosti H0 v délce 33 metrů tělocvičnu 
zcela zaplnilo. K vidění bylo i kolejiště velikosti N, rozpracovaný panel 
velikosti TT, různé posypové materiály nebo dokumenty o železničním 
modelářství na DVD a samozřejmě i loni slíbený model nádraží Holyně. 
Po kolejích se pod dohledem dětským členů modelářského kroužku pro-
háněly nejrůznější vlaky – od starších (analogových), až po ty modernější 
(digitální), které celkem věrně napodobují i různé zvuky jedoucího vlaku. 
Pro děti bylo připraveno na hraní dřevěné kolejiště a k odnesení domů 
časopis „ Můj vláček“. Každý návštěvník mohl také „připojit svůj vagón“ 
k malovanému vlaku. Při ukončení výstavy měl malovaný vlak  celkem 
60 lokomotiv a vagónů a měřil 14 metrů. Věříme, že se výstava všem 
návštěvníkům líbila a doufáme, že se přijdou podívat i příště. Pro vážné 
zájemce (nejen ty dětské) o práci v modelářském kroužku chystáme prv-
ní schůzku v tomto školním roce  na  pondělí 11. října . Bližší informace je 
možno získat na tel. 606 805 320.                                      Daniel Sigan    

Zlepšete své znalosti jazyků

            
Mateřinka SLUNÍČKO zahájila 1. 9. již druhý školní rok. Letos jsou  otevřeny dvě třídy: třída Koťátek (mladší děti ) a třída Sluníček  (starší děti ). 
První zářijové dny jsme měli plné radosti, ani jedna slzička se mezi malými Koťátky neobjevila. Všichni už jsme natěšeni na společné hry, výlety, divadélka 
a další aktivity, které jsou pro Koťátka a Sluníčka připraveny.  Starší děti se začnou postupně připravovat na školu, budeme rozvíjet jejich samostatnost a 
soustředění, logické myšlení, slovní zásobu, paměť, grafomotoriku a další oblasti, které jsou důležité pro harmonický rozvoj dětské osobnosti.
Pokud byste se chtěli dozvědět více – přijďte za námi  ve středu  22. 9. mezi 15,00 – 17,00 hodinou. Mateřinka SLUNÍČKO bude mít Den  otevřených dveří. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti !  Eva Pavlicová, ředitelka    

Mateřinka Sluníčko v druhém roce

Výstava modulové železnice

Letní výstavy v holyňské kapli sv. Jana Křtitele

Slivenecký burčák

Model holyňského nádraží



Společenská kronika
Dne 16. září oslavili zlatou svatbu manželé 
Marie a Karel Vosmíkovi z Holyně. K tomuto 
krásnému výročí  upřímně blahopřejeme!!! 

Dne 30. září 2010 oslaví nádherné sté na-
rozeniny paní Pavla Vorlíčková ze Slivence. 
Paní Vorlíčkové půjdeme samozřejmě po-
gratulovat, ale hlavně jí  přejeme do dal-

ších let  hodně zdraví, veselou mysl 
a radost ze života!

Svá kulatá a významná jubilea v měsíci 
říjnu, listopadu a prosinci oslaví tito naši 

občané: 

Říjen

Paní  Blanka Syslová
Pan  Dobroslav Szpuk

Pan Jiří Doleček
Paní  Marie Jarůšková

Paní Libuše Tomšů

Prosinec

Paní  Eva Lackingerová
Paní  Jarmila Čepičková

Paní  Marie Vaitová
Všem srdečně blahopřejeme!

Kurz trénování paměti 2010
Oznamujeme všem účastnicím loňského Kurzu trénování pa-
měti, ale i novým zájemcům, že bude od října do prosince 
2010 možno tento kurz navštěvovat znovu. Kurz trénování 
paměti povede opět paní Ivana Fojtů – trenérka paměti, ve-
doucí Stacionáře pro seniory, Praha 5 – Barrandov. Kurz se 
skládá z deseti  hodinových lekcí. 

Začátek kurzu:  Ve středu 6. října 2010 od 15.00 ho-
din a potom každou středu, poslední lekce 15. pro-
since 2010

Kde: v knihovně ve Slivenci
Cena: celého kurzu: 150,- Kč

Přihlášení: v knihovně u pí Krejčové – osobně 
nebo telefon: 251 818 044, linka 127, 725 324 988, 
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz
Těšíme se na všechny! Loňský kurz potvrdil, že trénování je 
dřina, ale s dobrou náladou, pohybem a příjemné společnos-
ti jde všechno lépe!               Irena Krejčová    

Pozvánka pro seniory na

VÝLET DO VINOŘE
Pondělí 18. 10. 2010

Odjezd ze Slivence v 10:00, z Holyně 10:10
Program:

Prohlídka Ctěnického zámku, možnost oběda v zámecké restauraci, přijetí 
starostou Vinoře a návštěva Klubu vinořských seniorů. 

Předpokládaný návrat cca v 18:00, Náklady hradí MČ Praha – Slivenec
Přihlášky na ÚMČ u paní Růžičkové

   Společnost, senioři, zdravá městská část

Slivenecký mramor 5    2010    13

Anketa byla vypsána, natištěna a roznesena každému popisnému číslu v Praze
 - Slivenci. Jelikož občané dotazníky stále nosili a posílali, prodloužili jsme termín 
ukončení akce na 30. 6. 2010. Cílem bylo ověřit, zda desatero problémů, které 
defi novali účastníci Fóra zdravého města, opravdu cítí i ostatní obyvatelé Sliven-
ce a Holyně jako TOP 10 problémů.  Celkem bylo vytištěno a rozneseno 1100 
dotazníků, zároveň byl dotazník poslán na e-mailové adresy zaregistrovaných 
účastníků. Na anketu jsme upozornili i v Mramoru. Vrátilo se nazpět 149 vyplně-
ných dotazníků, tedy rekordní počet. Dotazníky byly brány jako platné v případě, 
že ze  základní TOP 10 byly vybrány 2 problémy, mohl být uveden i další problém 
nebo vybráno z  dalších uvedených problémů, ten byl zaznamenán jako další, 
ale neplatný. Všechny zaškrtané problémy z neplatných dotazníků (bylo zaškrtá-
no více než 2 problémy z TOP 10) byly přičteny k neplatným hlasům.
Celkem dotazníků: 149, platných dotazníků: 142  s  284 platnými hlasy  a 26 
neplatnými, neplatných dotazníků: 7  s  45 neplatnými hlasy
Celkem neplatných hlasů – připomínek a návrhů : 45+26 =71

Pořadí Problémy     

3. Slivenec bezpečně – opatření ke zklidnění dopravy  39  41/2
1. Dokončení kanalizace a plynofi kace   75  80/5
2. Opravy ulic     56  57/1
8. Málo možností pro neorganizované sportovní vyžití    6    7/1
5. Pečovatelské služby pro seniory   16  20/4
4. Topení (kouřící komíny, zápach) v zimě    35  36/1
6. Protihluková opatření    12  16/4
7. Nedostatečná práce policie    11  13/2
9. Úprava návsi pro společenské akce a spol. sál     5    8/3
10. Bezbariérovost úřadu      3    4/1
Celkem     258        282/24
Další navržené problémy z Fóra  
Odpad z chatařských oblastí      1    2/1
Místa v MŠ v období budování nové MŠ     5    6/1
Podpora místních živnostníků (brožura se seznamem)    2    3/1
Velký nárůst kriminality      9 14/5
Webové stránky úřadu – modernizace, aktualizace    0   0/0
Modernizace knihovny      0   0/0
Nedostatek míst ve školní družině     0   0/0
Celkem      17 25/8

Další navržené problémy v anketě  
Pěší propojení s Barrandovem, chodníky a cyklostezky  4 13/9
Špatný tlak vody/neteče voda       0   4/4
Chybí velká prodejna potravin       1   3/2
Černé skládky       1    2/1
Paní starostka nedokáže zařídit nic     1   1/0
Psí výkaly na ulicích/čistota obce     1   6/5
Králíci a drůbež v obytné zástavbě     1   1/0
Celkem         9              30/21

Jak je vidět, jsou problémy na prvních místech – tedy dokončení kanalizace 
a plynofi kace, opravy ulic, opatření ke zklidnění dopravy a zápach z kouřících 
komínů v zimě – vnímány v obou skupinách jaké výrazné. S odstupem pak násle-
dují pečovatelské služby pro seniory, protihluková opatření a nedostatečná práce 
policie. Na osmé místo by se dle respondentů vklínil velký nárůst kriminality. 
Problémy byly zařazeny do komunitního plánu obce a budeme vás pravidelně 
informovat, jaká opatření byla přijata k nápravě a kdo bude za řešení problému 
zodpovědný.                  Ing. Miroslava Staňková, koordinátorka NSZM    

Vyhodnocení ankety o nejdůležitějších  
problémech obce (TOP 10 problémů)

Hlasy celkem/ 
neplatné 

Hlasy 
platné

Hlasy celkem/ 
neplatné 

Hlasy 
platné



Se začátkem školního roku se nevrátily do lavic jenom děti, ale také některé 
maminky ze Slivence a nejbližšího okolí. Třicátého srpna začaly v zasedací 
místnosti ÚMČ Praha - Slivenec dva počítačové kurzy – kurz tvorby webo-
vých stránek a kurz pokročilé práce s PC zakončený mezinárodně platnou 
zkouškou ECDL. Kurzů se účastní 18 maminek převážně na rodičovské do-
volené, které se připravují na návrat do práce. Pod taktovkou Tomáše Škar-
dy, lektora Attaveny, o.p.s. se schází každé pondělí a úterý. Kdo potřebuje, 
svěří děti na dobu výuky v RC Pecka asistentkám, které pro ně mají připra-
ven program, a pak se všichni vrhnou na tři hodiny do světa počítačových 
programů.   
Obou kurzů se účastní také paní Šárka Hasáková, která se o konání projektu 
ve Slivenci  dozvěděla z rodinného centra Pecka: „Do kurzu jsem se přihlási-
la, abych se naučila správně pracovat s počítačem a ovládat jeho programy, 
a také proto, abych měla po mateřské jednodušší startovní pozici pro hledá-
ní zaměstnání. Před prázdninami jsem chodila do kurzu Základy práce s PC 
a řadu věcí jsem již v praxi využila, např. při vytváření dokumentů ve Wordu 
pro komunikaci s různými institucemi nebo soukromě při tvoření pozvánky 
na oslavu narozenin. Protože jsem před mateřskou pracovala v gastronomii 
a reklamních službách, získané znalosti určitě využiji, i proto jsem neváhala 
přihlásit se do dalších již pokročilých kurzů teď v září.“ 
Na konci většiny kurzů musí účastnice prokázat získané znalosti buď formou 
závěrečného testu, zkoušky ECDL nebo splněním úkolů jako vytvoření pre-
zentace nebo vlastních webových stránek na téma, které si samy vybírají. 
Připomínkou kurzů jim pak mohou být kromě nových znalostí, zážitků a tře-
ba i přátelství také osvědčení, která jim na konci kurzu předává lektor. 

Kurzy ve Slivenci probíhají v rámci projektu „V 
práci jako doma“ fi nancovaného Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Pra-
hy.  Projekt běží druhým rokem v okrajových 
částech Prahy a zúčastnilo se ho zatím 296 
rodičů malých dětí. Ve Slivenci bylo možné uskutečnit kurzy díky vstřícnosti 
a spolupráci MČ Praha - Slivenec a pěknému zázemí RC Pecka, kde probí-
halo po celou dobu hlídání. Oběma patří poděkování za spolupráci.
Za Attavenu, o.p.s.

Jitka Šimková, koordinátorka projektu    

  Rodiče se vrátili do „školních“ lavic

  RC Pecka, rok druhý
Když za námi před rokem a půl přišla místostarostka a „kulturní guru“ Lenka 
Kudláková s tím, že spolu se starostkou a dalšími zastupiteli přemýšleli o možnosti vytvořit 
něco jako mateřské centrum, skoro vůbec jsme netušily, o co jde a co nás čeká. Ale kývly 
jsme na to a pustily se do díla.
 A tak po všech pokusech (i omylech) nyní vstupujeme již do druhého roku fungování 
Rodinného centra Pecka. Staly se z nás kamarádky, potkaly jsme prima maminky, ztratily 
pár iluzí, ale také zažily spoustu krásných  a veselých chvil. A mnozí z vás s námi. Prostě 
se nám ta Pecka nějak dostala pod kůži; naše děti mají účast na akcích téměř povinnou a i 
manželé, babičky, dědečkové apod. se na jejím chodu různým způsobem podílejí. 
Od října jsme opět přichystaly pravidelný týdenní program, v němž si snad každý něco 
najde – hudební hernu, cvičení, výtvarku či novou Montessori dílnu (viz program níže; pozor 
- na některé kurzy je třeba se během září přihlásit!).  Kromě toho vás samozřejmě čekají i 
jednorázové akce, většinou spjaté s danou roční dobou – drakiáda, dlabání dýní či výroba 
adventních věnců. Data naleznete v kalendáři obce.
Podrobnější informace hledejte na nástěnce RC Pecka (budova úřadu, naproti poště), na 
obecních nástěnkách a na webových stránkách www.rc-pecka.cz. 
Chtěly bychom toho ještě víc – třeba odpolední výtvarku pro „školkové“ děti nebo odpo-
lední hernu. Na to nám však již síly nestačí. Proto znovu prosíme o pomoc, šikovné ruce, 
dobré nápady a milé maminky (i tatínky), kteří chtějí strávit příjemné chvilky nejen doma, ale 
i s jinými dětmi a dospělými z okolí. Přijďte k nám!         Za RC Pecka Dora Poláková    

Program na podzim
Září
Počítačové kurzy pro rodiče na mateřské dovolené At-
tavena – hlídání dětí zajištěno. Během měsíce zápis na 
kurzy Angličtina pro každého a Cvičení dětí.
    8. 9.   9:30  Zahájení  kurzů Hudební školy 
  Yamaha
  11. 9. 14:30 Slivenecký burčák – tvořivé dílničky

Říjen
  4. 10. - 8. 10. Zahájení pravidelného programu  
  (angličtina, cvičení, výtvarka, oddíl,   
  Montessori dílna)
  7. 10. 16:00 Promítání pohádek „po staru“ (dia  
  projektor)
  9. 10.  odpol. Veřejná burza oblečení, hraček, 
  sport. potřeb – fotbalové hřiště
20. 10. 17:00 Výroba draků
21. 10. 16:00 Povídám, povídám pohádku
22. 10.    9:30 Montessori dílna
23. 10. 10:00 Rodinná sobota: Sázení stromků na   
  Obecní louce
27. 10. 16:30 Dlabání dýní

Listopad
  4. 11. 16:00 Promítání pohádek „po staru“ 
  (diaprojektor)
  5. 11.   9:30 Montessori dílna
  9. 11. 19:00 První vánoční dárek – potisk polštář  
  ků, tašek, triček
13. 11. 10:00 Rodinná sobota: Drakiáda v Holyni
18. 10. 16:00 Povídám, povídám pohádku
19. 11.   9:30 Montessori dílna
20. 11.   9:30 Výroba adventních věnců (rezervace   
  do 10. 11.)Ano, ano, vážení a milí fandové Obecního divadýlka, my Knofl íci, po prázdninách odpočatí, 

plni sil a nových nápadů chystáme se na realizaci původního představení složeného ze 
vzpomínek našich babiček a dědečků, které má zatím právě tento pracovní název. Bude 
plné historek a rekvizit z dob, které nepamatují ani naši rodiče, a také maňásků, které si 
sami vyrobíme. Úplně nejdřív se z nás ale stanou herci fi lmoví, protože plánujeme natáčení 
krátké grotesky. Ta potom bude součástí představení, jež by mělo mít svou premiéru na 
tradiční holyňské mikulášské besídce.
 Scházet se budeme každý pátek 14:00 – 16:00 ve Sliveneckém klubu Švestka. Obecní 
divadýlko Knofl ík je otevřeno všem od 8 – 14 let. Přijďte se podívat.

                                                 Těší se na Vás Veronika a Ondra    

  Babička z Holyně je prostě bohyně…
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Pravidelný program
Pondělí   8:45 – 9:30 angličtina pro každého
 10:00 – 11:30 herna s hudebním programem
Úterý   9:00 – 9:45 cvičení pecičky
   9:00 – 9:45 cvičení prťata I. (do 2 let)
 10:00 – 10:45 cvičení prťata II. (od 2 let)
Středa   9:30 – 10:15 yamaha – první krůčky k hudbě (do 2 let)
 10:30 – 11:15 yamaha – první krůčky k hudbě (do 2 let)
 17:00 – 18:00 oddíl Špageta
Čtvrtek   9:30 – 11:00 výtvarka s hernou
Pátek   9:30 – 11:00 montessori dílna (jen sudé týdny)



Nový folklórní taneční kroužek pro děti od 4 do 10 let. 
Od 4. října 2010 každé pondělí v 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ 

Slivenec Informace: Ing. Petr Mitáš, tel: 602 280 036, 
e-mail: pmitas@seznam.cz

Všechny srdečně zveme dne 9. 10. 2010 od 13.30 hodin do Sportovního 

areálu Slivenec, kde bude za účasti zástupců MČ a MHMP slavnostně ote-
vřeno tréninkové hřiště s umělým trávníkem a představena studie řešení dal-
ších sportovišť v areálu. Jedním z prvních uživatelů „umělky“ budou fotba-
listé AFK Slivenec, kteří představí své nejmladší členy a předvedou ukázku 
tréninkových dovedností dětí na nové ploše. Kdo má zájem se také zapojit a 
užít si aktivní sportovní odpoledne, má možnost přihlásit se do fotbalového 
miniturnaje, ve kterém změří fotbalový um hráči ve smíšených družstvech. 
Pro ty, kteří nechtějí hrát fotbálek, bude možnost  vyzkoušet si tenis na dvou 
antukových kurtech v areálu.  Bezplatnou trenérskou pomoc, rakety i míčky 
zajistí pan Volf. Během odpoledne bude probíhat bazárek sportovního oble-
čení a potřeb pod záštitou Rodinného centra Pecka (zájemci o prodej kon-
taktujte Janu Urbancovou tel.: 607503998) a zajištěno bude i občerstvení. 
Nejen příznivci soutěžního fotbalu mají možnost od 16.00 shlédnout zápas 
družstva mužů Slivenec B proti Stodůlkám B na velkém hřišti.
Podrobnosti k miniturnaji:

hrací plocha bude rozdělena na dvě menší hřiště a hrací doba bude cca 2x5 
minut, počet hráčů v týmu 3+1 (kamarádi, rodiny, děti, muži, ženy),
tým s dětmi a ženami zvýhodněn penaltovými kopy, hrací systém – vyřa-
zovací, sportovní obuv podmínkou!!! (nemusí to být jen kopačky), nápadité 
dresy (trička) a názvy týmu budou hodnoceny odbornou porotou, věcné 
ceny pro vítěze, přihlásit se lze telefonicky, mailem nebo osobně na Úřadě 
MČ Praha – Slivenec, kontakty: 251 818 044, slivenec@praha-slivenec.cz. 
Uveďte název týmu a kontaktní osobu, uzávěrka přihlášek je v úterý 5. 10. 

2010, rozlosování týmů proběhne 9. 10. ve 14.00 hod. 

  Odpoledne ve sportovním areálu Slivenec 
- otevření tréninkového hřiště s umělým trávníkem 

Kurz TAI-CHI
garant výuky: mistryně Číny, Jiaozhou 2009 
Tai-chi s více než 400letou rodinnou tradicí

zlepšíte si svou kondici, koordinaci pohybů, zdraví a získáte 
vitalitu a sílu

Kurzy začínají 27. 9.2010:

Pondělí, středa v 18 hod – Tai chi, 

Čchi kung 
Pondělí v 19 hod 

můžete cvičit 1x nebo 2x týdně
kapacita kurzů je omezená, prosím posílejte přihlášky předem

Kde: Cvičení probíhá v MŠ a ZŠ Slivenec
jitkaneumannova@email.cz, 723 350 052, 

www.jinjang-wellness.cz
www.avete-omne.cz
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Nové hřiště

Závody automobilů do vrchu

Velká Chuchle - Slivenec

Sobota 16. října 2010

dopoledne tréninové jízdy,
závodní jízdy 13 - 17 hodin 

Cvičení ve Slivenci
Připomínáme, že nadále probíhají oblíbené kurzy jógy – každý 
čtvrtek od 18:00 a od 19:30 hodin. Cvičí se v tělocvičně školy. 
Přihlášky na tel. 605 285 059

V minulém Mramoru byly uveřejněny upoutávky na nové kurzy:
Taneční výuka pro děti od 4 do 15 let ve stylu street dance 
– každou středu (kurzy již začaly):
děti 4-6 let    15-16 hod.
děti 7-9 let       16-17 hod.
junioři 10-15 let  17-18:30 hod.
Cvičí se v sokolovně, 
přihlášky Katuse.Rihova@seznam.cz, tel. 608 630 688.

Kurzy afrického tance – ve středu 19:00-20:30, 
začíná se 6. října, cvičí se v tělocvičně školy.  
Přihlášky na tel. 776 865 585. 

Jako první z nových plánovaných sportovišť v areálu byla na 
konci července dokončena výstavba tréninkového hřiště s umě-
lým trávníkem III. generace a osvětlením. Hřiště bylo vybudováno 
díky získání grantových prostředků hl. města Prahy ve výši 2 500 
000,- Kč, přidělovaných v rámci grantů na podporu sportu v Pra-
ze pro rok 2010, za fi nanční spoluúčasti MČ ve výši cca 2 mil. Kč. 
V současné době pokračuje rekonstrukce komunikace a parkova-
cích ploch v areálu, která by měla být defi nitivně dokončena v prů-
běhu října.               Str   

  Úpravy ve sportovním areálu 
Slivenec pokračují
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Kalendář kulturních a společenských akcí 

Září
   4. 9. – 16. 9.  Řecké portréty (výstava fotografi í Fr. Okáče 
 v kapli sv. Jana Křtitele)
 19. 9.  Pražské cyklozvonění (Ze Slivence na Císařskou louku,   
 více na www.cyklozvoneni.cz)
  19. 9.  Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  21. 9.  18:00 Chvilka poezie J. Prévérta v podání div. Spolku   
 Gaudium ( zasedací síň ÚMČ)

Říjen
2. 10. – 31. 10. Grafi cké listy  malířky Elišky Pokorné a jejích   
 studentů (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)
  4. 10.  Schůzka seniorů (knihovna ÚMČ)
  7. 10.  Zájezd seniorů (Zbečno, Křivoklát, Rakovník, Lány)
  9. 10.  13:30 Slavnostní otevření tréninkového hřiště s umělým  
 povrchem (AFK Slivenec)
12. 10.  18:00 Autorské čtení Jona Davise (zasedací síň ÚMČ)
16. 10. Závody automobilů do vrchu Velká Chuchle – Slivenec
16. – 17. 10.  Volby do zastupitelstva HMP a MČ Praha – Slivenec
17. 10.  14:00 Sázení stromů v ulici Za Farou (OS Habeš)
17. 10.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
18. 10.  Zájezd seniorů do Vinoře
23. 10.  Sázení stromů na Obecní louce za okruhem

???????? Dále záleží na výsledku voleb!

Pravidelné aktivity pro veřejnost:
Po 9:00 Angličtina pro každého (Klub Švestka), 10:00 Herna s hu-
debním programem (Klub Švestka), 18:00 Tai-chi, 19:00 Čchi-kung 
(tělocvična ZŠ)
ÚT 9:00 Cvičení batolátek (Klub Švestka), 9:00 Cvičení Pecičky I 
(tělocvična ZŠ), 10:00 Cvičení Pecičky II (tělocvična ZŠ)
ST 9:30, 10:30 Hudební kurzy Yamaha (Klub Švestka), 17:00 Turis-
tický oddíl Špagetka (Klub Švestka) 15:00, 16:00, 17:00 Kurzy mo-
derních tanců pro děti a mládež (Sokolovna Slivenec), 18:00 Tai-chi 
(tělocvična ZŠ), 19:00 Kurzy afrického tance (tělocvična ZŠ)
ČT 9:30 Výtvarka pro nejmenší (Klub Švestka), 18:00 a 19:30 jóga 
(tělocvična ZŠ Slivenec)
PÁ 9:30 Montessori dílna - sudý týden (Klub Švestka), 14:00 Obec-
ní divadýlko Knofl ík (Klub Švestka)

Výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

GRAFICKÉ LISTY
Vystavují studentky Elišky Pokorné

(Anna Barošová, Marcela Franclová, 

Anna Černohorská,  Adéla Háková,  

Kamila Hanešlégrová, Aneta Prokopová 

a Táňa Vladimir)

2. 10. – 31. 10. 2010

Slavnostní vernisáž v doprovodu akustického 

komorního koncertu a divadelní performance pro-

běhne v pátek 1. 10. 2010 v 18:00

Dále otevřeno o víkendech 15:00 – 17:00

Veřejná knihovna Slivenec 

pořádá autorské čtení spojené s komorním koncertem 

SETKÁNÍ S RICHARDEM PACHMANEM

KDE: zasedací místnost Úřadu městské části 

KDY: úterý  9. listopadu 2010 od  18:00 hod.

Richard Pachman, v médiích přezdívaný „Český Vangelis“, je 
skladatel, textař, klávesista, zpěvák, malíř a producent. Od roku 
1993 vydal 26 alb. Napsal knihy „Jak chutná bolest“ a „Jak chut-
ná život“, ze které proběhne autorské čtení. Zveme všechny čte-
náře i nečtenáře slivenecké knihovny na autorské čtení. Knihy i 
CD si budete moci koupit a požádat autora o podpis. 

 

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá autorské čtení 

a besedu 

S JONEM DAVISEM
KDE: zasedací  místnost Úřadu městské části 

ve Slivenci – Praha 5, K Lochkovu 6

KDY: úterý  12. října 2010 od  18.00 hod.

Jon Davis je Američan, který od roku 1993 bydlí v Praze.  Jak se 
mu u nás líbí, jak na něj působí naše chování, vztahy, zvyky – líčí ve 
svých knihách velmi laskavým humorem. Vyjadřuje se kostrbatou, 
ale velmi srozumitelnou a milou češtinou. Napsal zatím dvě knihy 
krátkých povídek: Hezký víkend! (2006), Sousedi (2009).
Zveme všechny čtenáře i nečtenáře slivenecké knihovny na autor-

ské čtení. Knihy si budete moci koupit a požádat autora o podpis.  

Městská část Praha-Slivenec srdečně zve na 

tradiční přehlídku psích mazlíčků

KDY? V sobotu 2.10. 2010 od 14:00 do 16:00 hod.

KDE? Louka bývalého státního statku (areál PAS) 

ve Slivenci (příchod dvorem od jídelny, 

nebo z ulice Ke Smíchovu)

Odměny pro závodníky 
všech kategorií. 
Občerstvení pro doprovod zajiš-
těno. Podmínkou účasti je platný 
očkovací průkaz. Z přehlídky jsou 
vyloučeny hárající a březí feny, 
vstup zakázán nemocným zví-
řatům.  Kousaví jedinci musí mít 
košík a vystavovatelé mladší 18 let 
musí mít dospělý doprovod.

Těšíme se na soutěžící 

i nadšené diváky!!!

afík 2010


