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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
č a s o p i s  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a – S l i ve n e c 6  2 016

Dne 15. října proběhl Den zdraví naší městské části. Hlavním cílem této kampaně bylo zajímavou formou informovat občany o tom, jak 
správně pečovat o  své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a  zároveň také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě 
přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě a v neposlední řadě posílit odpovědnost za svůj zdravotní stav. Ruku na srdce – kdo chodí k lékaři, 
když ho nic nebolí? A přitom ty nejzákeřnější nemoci právě nebolí.

Protože počasí v dopoledních hodinách zrovna moc nepřálo, zájem o venkovní atrakce se zvýšil až odpoledne. Každý návštěvník si mohl 
nechat zdarma změřit tlak, celkový cholesterol, zjistit procento skrytého tělesného tuku a stanovit BMI. Tato vyšetření měli na starost odborníci 
Státního zdravotního ústavu, kteří rovněž provedli zájemce instruktáží o samovyšetření prsou a varlat. Varující je, že cca 80% osob, které mají 
zvýšené nebo vysoké hodnoty cholesterolu či tlaku, o svém problému ani nevědělo nebo se neléčí! Dva lékaři specialisté z FNKV prováděli 
vyšetření znamének a pih. Díky této kontrole lze včas odhalit rizikové útvary a přispět ke včasné léčbě. Všechna tato improvizovaná pracoviště 
se těšila velkému zájmu návštěvníků, lze bez nadsázky říci, že se tam dveře netrhly. Ve FIT Švestce jsme nabídli možnost si vyzkoušet 
různá cvičení pro zlepšení kondice, vedená zkušenými lektory Klubu Švestka, nebo navštívit poradnu zdravého životního stylu. Na parkovišti 
u rybníka byl stánek ČČK, kde jste si pod vedením odborníků mohli nacvičit zásady první pomoci a život zachraňující úkony. Doprovodným 
programem bylo zábavné skákání na trampolíně nebo skákacích botách či atraktivní Bumper balls a nejmenší návštěvníci okupovali dva 
skákací hrady. Celá akce proběhla pod záštitou radního pro zdravotnictví HMP pana Radka Lacka a byla fi nančně podpořena z rozpočtu HMP. 
Poděkování redakce: p. Jiřímu Urválkovi, p. B. Růžičkové p. L. Buriánkovi a paní Jiřině.  Jiří Urválek 

 Den zdraví ve Slivenci



 Informace ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
V  pořadí 17. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec 
se uskutečnilo v  pondělí 24.  října  2016 v  zasedací místnosti úřadu 
MČ. V  úvodu zasedání vystoupila starostka RNDr. Jana Plamínková 
a předsedové komisí.
M. Havlíková - sociální komise - členky komise se sešly, aby si rozdělily 
gratulace pro jednotlivé jubilanty, neboť se opět začalo docházet k občanům, 
kteří slaví životní jubileum. Členky se také dohodly, že si budou všímat 
nadměrně čadících komínů v městské části.
Ing. F. Polák - dopravní komise se sejde v prosinci, stále se hlavně probírá 
zklidnění dopravy v městské části.
ODSVĚŘENÍ MAJETKU

 „Slavnostní osvětlení kostela“ v hodnotě 153 704 Kč bude vyjmuto z majetku 
MČ Praha-Slivenec a následně převedeno na hl. m. Prahu
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zastupitelé schválili dodavatele níže uvedených zakázek, kteří vzešli 
z výběrových řízení uskutečněných 24. 10. 2016, a pověřili starostku podpisem 
příslušných smluv:

 zakázku „Rekonstrukce ulice V Doubcích“ provede fi rma Šlehofer stavební 
společnost, s.r.o., za cenu 397 610 Kč + DPH;

 zakázku „Rekonstrukce části ulice Kotovka“ provede Stavební fi rma Martin 
Breburda za cenu 514 400 Kč + DPH;

 zakázku „Opěrná zeď a úpravy vstupu hřbitova“ získala fi rma INGBAU CZ, 
s.r.o. za cenu 2 119 314 Kč + DPH;

 smlouva na zhotovení „Projektové dokumentace na park Granátová bude 
podepsána s paní ing. Janou Kohlovou za cenu 428 340 Kč včetně DPH.
VĚCNÁ BŘEMENA

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemku 
parc. č. 1697/1 v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení bude uzavřena se společností PRE distribuce, a.s. a paní 
Annou Skalovou; obdobná smlouva bude uzavřena se společností PRE 
distribuce, a.s. k pozemku parc. č. 1167/13 v k. ú. Slivenec.
NÁZVY PARKŮ

 Park Kostičky se nachází uvnitř obytného souboru rodinných domů mezi 
ulicemi Ke Smíchovu, Nefritová a Granátová; název vznikl na základě návrhu 
občanů MČ Praha-Slivenec a  byl odsouhlasen názvoslovnou komisí úřadu 

MČ;

 Park Granátová bude vybudován za obytnou zástavbou na východním 
konci ulice Granátová.
ZŘIZOVACÍ LISTINA ZŠ A MŠ

 Podpisem dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola a  mateřská škola Praha  – Slivenec, Ke Smíchovu 16, je 
aktualizován nemovitý majetek předaný ZŠ a MŠ do správy k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití. Celková evidenční hodnota staveb je 161 067 267,18 
Kč a pozemků 9 991 637,00 Kč, vše k.ú. Slivenec, LV č. 1236.
DOTACE

 Zastupitelé schválili přijetí dotací poskytnutých hl. m. Praha a provedení 
příslušných úprav rozpočtu v příjmové a výdajové části:
– účelová investiční dotace v částce 5 700 000 Kč na podporu projektů rozvoje 
městské zeleně;
– účelová investiční dotace v částce 8 000 000 Kč na akci Rozšíření hřbitova;
– účelová investiční dotace v  částce 5 200 000 Kč na akci Dokončení 
komunikací po kanalizaci;
– navýšení prostředků na mzdové náklady asistentů pedagoga v  částce 
515 000 Kč.
DARY

 Zastupitelé schválili:
– poskytnutí nenávratné fi nanční výpomoci ve výši 70 000 Kč Martině a Radkovi 
Dvořákovým v extrémně tíživé životní situaci;
– přijetí daru od pana Rozmana ve výši 50 000 Kč na fi nancování nového 
kolumbária na hřbitově ve Slivenci;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
byly schváleny rozpočtové úpravy č. 6/2016
RŮZNÉ

 zastupitelstvo souhlasí s využitím fi nančních prostředků z rozpočtu MČ ve 
výši max. 200 000 Kč ročně na fi nancování veřejného fóra, kampaní a aktivit 
v rámci Agendy 21;

 zastupitelstvo schválilo přistoupení městské části Praha-Slivenec do 
Sdružení místních samospráv ČR;

 revokace usnesení č. 37/2/2014 - stanovení měsíční odměny starostky, 
neuvolněné pro výkon funkce, ve výši 10 tis. Kč.  Milena Hollmannová 

Vše se buduje ve Slivenci, pro Holyni se nedělá nic, proč?
Trochu nás tato otázka překvapila, neboť přišla ve chvíli, kdy se započala dlouho očekávaná 

rekonstrukce páteřní holyňské komunikace U Náhonu (fi nancuje a zadává HMP). Stavbu zahájila fi rma EKIS dnem 20. 10. 2016. Na 
počátku celé akce jsme pozvali občany Holyně na setkání s projektantem a občané mohli rodící se projekt připomínkovat. Rekonstrukce 
citelně zasáhne do života občanů Holyně a zatíží stávající komunikace (objížďky a uzavírky), včetně náměstí Pod Lípou, kde se bude 
provádět (právě v souvislosti s opravou ulice U Náhonu) rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu jsme například 
odsunuli opravy propadlé zámkové dlažby v celé Holyni (vyjma zatáčky v ul. Za Knotkem, která se provede v nejbližší době).
V nejbližších týdnech bude také dokončena ulice Kotovka, jak jsme o tom informovali v posledním čísle časopisu Slivenecký Mramor 
na str. 4. Po dokončení rekonstrukce ul. U  Náhonu 
propady v  zámkové holyňské dlažbě zmapujeme 
a  v  koordinaci s  plánovanou opravou splaškové 
kanalizace, kterou oznámilo PVK (v ul. Zavátá a Pod 
Vysokou mezí), budou opraveny. Po dokončení 
stavby nové ulice U  Smolnic v  r. 2013 byla ale 
již provedena řada oprav (propady na křižovatce 
Kotovka x U  Smolnic, v  ul. K  Lípě, před restaurací 
U  Knotků a  v  dolní části nám Pod Lípou). Umístili 
jsme také ekodren ve „staré části“ ul. U  Smolnic 
a zrealizovali propustek na jejím konci.
Udržujeme dětské hřiště, v  uplynulých týdnech 
proběhla výměna dvou herních prvků (dětského 
pískoviště a  dřevěné tabule). V  současné době 
je zpracováván na OTV projekt Rekonstrukce 
holyňských můstků na Dalejském potoce. Po jejich 
opravě je plánována rekonstrukce komunikace 
K  Dobré vodě v Holyni. Tolik tedy o  záměrech, či 
opravách, které byly v Holyni realizovány, probíhají, 
nebo jsou plánovány…  Lenka Kudláková 

 Otázky a odpovědi

2  Slivenecký mramor 6  2016

Městská část Praha-Slivenec hledá
účetní se znalostí účetnictví rozpočtové 

organizace.
Podmínkou je absolutní spolehlivost, pracovitost 

a samostatnost.  Nástup dle dohody, na dobu určitou. 
Platové podmínky dle platných právních předpisů. 
Požadavky min. SŠ vzdělání ekonomického směru, 

účetní praxe a práce s účetním systémem GINIS výhodou. 
Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00, slivenec@praha-slivenec.cz,

tel. 251 818 044.

Městská část Praha-Slivenec hledá
na výpomoc v administrativě 

pracovníka na dohodu 
(výhledově částečný, či plný úvazek).

 Podmínkou SŠ vzdělání (nejlépe ekonomického oboru), 
dobrá uživatelská znalost PC, bezúhonnost. 

Nástup leden 2017. 
Přihlášky s životopisem podávejte na podatelně ÚMČ.
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SLOVO STAROSTKY

Milí sousedé, milé sousedky,
po dvouměsíční pauze vás opět chci seznámit s novinkami 

v naší MČ.
Konečně se po obrovských průtazích rozeběhla 

rekonstrukce ulice U Náhonu. Firma EKIS začala s rekonstrukcí 
v dolní části, mezi kaplí a točnou autobusů. Vzhledem k tomu, 
že se již blíží zima, udělají v letošním roce pouze rekonstrukci 
dešťové kanalizace a  většina prací se přesune až na jaro 
příštího roku. Zahajovat větší akci nyní nemá smysl, protože by to 
znamenalo, že autobus celou zimu nebude do Holyně zajíždět.

Rekonstrukce ulic Ke Smíchovu a  K  Lochkovu bude zahájena 
rovněž až v příštím roce, protože nabralo velké zpoždění majetkoprávní 
vypořádání v ulici K Homolce, kde má být umístěna velká retenční nádrž 
dešťové kanalizace.

Jak jste si asi  všimli, je již dokončena rekonstrukce ulice 
U Sportoviště. Nebylo to jednoduché především kvůli překládce kabelů, 
ale nakonec se vše podařilo docela rychle. Opravena je i část ulice Za 
Farou, kde už po několikáté došlo k poklesu části ulice. Hotová je i ulice 
V Doubcích. Na severním konci Kotovky začnou práce v nejbližší době, 
máme už vše vysoutěžené. Množství ulic, kde dosud není bezprašný 
povrch, se tak po letošním roce opět dost výrazně sníží. Připravujeme 
též rekonstrukci ulice Na Křenkově.

Máme podepsané memorandum o spolupráci s Řeporyjemi ohledně 
výstavby cyklostezky mezi Slivencem a Řeporyjemi. Pevně doufám, že 
se nám podaří získat z  rozpočtu HMP peníze na vyprojektování této 
cyklostezky, která bude nesmírně užitečná, protože umožní cyklistům 
vyhnout se velmi nepříjemné a nebezpečné ulici K Austisu.

Výborně pokračuje také výstavba tělocvičny. Myslím, že budete 
překvapeni její velikostí. Termín jejího dokončení na jaře 2016 se zdá 
v tuto chvíli docela reálný.

Navštívila jsem ředitele Tomáše Grosse na ŘSD. Z jeho vyjádření je 
bohužel zřejmé, že letos nedojde k výstavbě protihlukové zdi na rampě 
od Pražského okruhu k ulici K Barrandovu, protože si dosud dvě státní 
organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní 
statek v likvidaci, nebyly schopny předat jeden pozemek, který je pro 
výstavbu nutný. Už to trvá rok…

U rampy na zastávku Smaragdová je v současné době zpracována 
dokumentace pro stavební povolení a s realizací výstavby se počítá na 
jaře 2017. Chodník na Barrandov by měl poté následovat. Se starostou 
Prahy 5 Radkem Klímou jsme ale opět oživili myšlenku lávky nad ulicí 
K  Barrandovu, která by zde vzhledem ke konfi guraci terénu dávala 
logický smysl.

V  říjnu skončila rekonstrukce křižovatky ulic K  Barrandovu  – 
K  Austisu  – Ke Smíchovu. Křižovatka je nyní mnohem přátelštější 

k  chodcům i  k  cyklistům, nicméně tam stále citelně chybí 
chodník od nás ze Slivence. Zde se s  TSK nemůžeme 
dohodnout, oni mají pocit, že je zbytečný, protože tam prý 
nikdo beztak nechodí.

Co se týče chodníku a  cyklostezky do Lochkova, tak 
členové magistrátní komise pro cyklodopravu získali bůhvíproč 
pocit, že by bylo smysluplnější a  levnější, kdyby lidé chodili 
a  jezdili ulicí Na Čisté a  poté dál na Lochkov. Snažila jsem 

se jim to vymluvit s  tím, že lidé jsou prostě zvyklí chodit podél ulice 
K Lochkovu – Ke Slivenci, ale zatím nevím výsledek. Cesta by končila 
v Lochkově v ulici Pod Vrchem, kde je opravdu hrozný krpál, tak nevím, 
kolik cyklistů by ji bylo ochotno využívat.

V nejbližší době začne také výstavba nové části hřbitova. Smlouva 
s provádějící fi rmou je již podepsaná. Výstavbu parku Granátová zdržel, 
a to značně, kabel SŽDC, který přes celé území probíhá. Než se podařilo 
tento starý a nefunkční kabel papírově z pozemku odstranit, tak si to 
vyžádalo poměrně dost úsilí, nicméně nakonec jsme uspěli. Jsem velmi 
ráda, protože to máme vyřešené jednou provždy.

Počátkem října se konalo Fórum zdravého města. Zpočátku to 
vypadalo, že nás tam bude jen pár, ale pak se aula základní školy 
docela zaplnila lidmi, kterým osud naší městské části není lhostejný, 
a jednání bylo velmi věcné a konstruktivní. Potvrdilo se, že lidé považují 
za užitečné ty věci, o které se dlouhodobě snažíme.

Další novou akcí byl Den zdraví. Trochu jsem se obávala, že nikdo 
nepřijde, protože počasí bylo hlavně dopoledne opravdu nepěkné, ale 
překvapilo mě, kolik lidí se nakonec zúčastnilo. Ve Švestce, kde si mohli 
lidé nechat prohlédnout znaménka, se oba kožní lékaři ani na chvíli 
nezastavili, takový byl o prohlídku zájem. A stejné to bylo i v zasedací 
místnosti úřadu, kde bylo možné nechat si změřit tlak, cholesterol či se 
naučit samovyšetření prsou a varlat. Je moc dobře, že naši občané mají 
značný zájem o své zdraví.

A konečně třetí zajímavou podzimní akcí byla beseda se zástupcem 
fi rmy Anavita, která u nás bude provozovat domov pro seniory. O akci byl 
tak obrovský zájem, že jsme museli do zasedací místnosti přinést úplně 
všechny židle dostupné na úřadě a stejně to nestačilo, mnozí zájemci 
stáli. Ukazuje se tak, že problematika seniorů je u nás opravdu palčivá. 
Soukromý domov ji ale vyřeší jen zčásti, protože bude určen především 
pro klienty s demencemi a navíc nebude levný, neboť nebude zařazen 
do sítě dotovaných zařízení. Proto jsme zadali studii na výstavbu domu 
se sociálními byty. Počítáme s tím, že by tam mohli bydlet senioři, kteří 
už se nemohou starat o celý dům, lidé v mimořádné životní situaci, ale 
i třeba učitelé, pracovníci údržby naší městské části nebo mladé rodiny.
 
 Jana Plamínková, Vaše starostka 

 Co je participativní rozpočet?
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování 
o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé 
pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v  následujícím 
roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají 
na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. 
Na nich diskutují o  tom, co chtějí ve své obci změnit a  jak. Společné návrhy 
pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je 
všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.
Jak jsme již v minulém čísle Mramoru informovali, Městská část Praha-Slivenec 
se chce k tomuto projektu zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji obce 
připojit. V  současné době intenzivně pracujeme na přípravě spuštění projektu 
s  českou neziskovou organizací Agora Central Europe. Jedná se o  další krok 
naplňování principů místní Agendy 21.
 Čerpáno z www.participativnirozpocet.cz 

Naše městská část se v  roce 2010 zapojením do 
Národní sítě zdravých měst přihlásila k  naplňování 
zásad udržitelného rozvoje. Místní Agenda 21 je 
právě nástroj realizace těchto principů. Co to vlastně 
je ten udržitelný rozvoj? Velmi jednoduše řečeno, 
je to takový rozvoj obce, který uspokojuje potřeby 
současné generace způsobem, který neznemožňuje 
ani neomezuje uspokojování potřeb budoucích 
generací. Jeden z  předpokladů tohoto „správného“ 
rozhodnutí je odborná fundovanost úředníků radnice, 
a  proto 1.  dubna letošního roku všichni úředníci 
absolvovali akreditovaný vzdělávací program „Principy 
udržitelného rozvoje v  návaznosti na strategické 
plánování a kvalitu života“. Zkušeným lektorem byl pan 
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst ČR.
 Jiří Urválek, koordinátor MA21 

 Udržitelný rozvoj – MA21



s

Začátkem října proběhlo veřejné setkání – FORUM 2016 s podtitulem „bez Vás to nejde“ v aule Základní školy a mateřské školy ve Slivenci. 
Akci zahájila starostka J. Plamínková, která přivítala účastníky a pohovořila o krocích, kterými vedení městské části směřuje k udržitelnému 
rozvoji. Jako host této akce vystoupil ředitel NSZM ČR Ing. Petr Švec s prezentací činnosti této asociace, které je naše městská část 
řádným členem. Občané v živé diskusi hledali a definovali problémy podle jednotlivých tematických stolů. Těmi byli Občan a úřad, Územní 
rozvoj, Ekonomika a služby, Doprava a cyklistická doprava, Životní prostředí, Kultura, sport a volný čas, Sociální oblast, Zdravotnictví 
a vzdělávání. Dva největší problémy z každé oblasti tvoří základ pro hlasování. Celkem se setkání zúčastnilo 40 občanů, všem děkujeme 
za aktivní přístup k dění v městské části.
Druhou možností, jak se aktivně zapojit do dění v obci a ovlivnit priority nalezených problémů je ANKETA. Anketní lístky jste dostali do všech 
schránek. Stačí správně zaškrtnout jeden nebo dva problémy, které považujete za stěžejní, a lístek vrátit na úřad. Tím ovlivníte směr, kterým se 
bude radnice ubírat v následujícím období. Nebuďme lhostejní k dění v obci a podílejme se společně na rozhodování radnice.  J. Urválek  

 Fórum 2016

Koordinátor MA 21 Jiří Urválek (vlevo) a ředitel NS zdravých 
měst Ing. Petr Švec



18. 12. Zvířátkové vánoce. Od 14 hodin: Před svátky nasajte vánoční atmosféru v zookoutku, který ani v zimě neusíná, natožpak aby 
spal před nadílkou! Výjimečně se vám otevřou brány do výběhů a budete mít příležitost předat zvěři malý dárek, třeba ve formě jablíčka.
Všichni jsou srdečně zváni!  

Péče o pražské lesy, které každý den slouží k rekreaci a odpočinku tisícům Pražanů, vyžaduje pravidelné a v některých případech také 
akutní těžební zásahy, jež jsou nezbytné k tomu, aby se les správně vyvíjel a stromy nepodléhaly chorobám či škůdcům. Tyto zásahy 
plánuje a provádí také lesnický úsek Chuchle Lesů hl. m. Prahy, který spravuje lesní porosty v jihozápadní oblasti Prahy na levém břehu 
Vltavy. V poslední době jsme nutné těžební zásahy provedli v  lese Amerika jižně od Slivence a nyní pracujeme u  lesního zookoutku 
v Chuchelském háji, kde část porostu vyžaduje výchovnou probírku.
V lese Amerika jsme v průběhu října zredukovali porost mimořádně agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu v okolí 
perspektivní skupiny mladých buků. Akát patří mezi velmi houževnaté druhy stromů, rychle se rozmnožuje pomocí kořenových výmladků 
(mladých výhonků vzešlých z pupenů na kořenech dospělého stromu) a jeho kořeny navíc vylučují látky, které jsou pro okolní vegetaci 
toxické. Právě proto se dlouhodobě snažíme nahrazovat akátové porosty dřevinami druhové skladby přirozené pro lesy v  pražské 
oblasti. Ještě v průběhu příštího roku na uvolněném místě počítáme s nutnými zásahy proti novým akátovým výhonkům, už na podzim 
ale vyčištěnou plochu znovu zalesníme dřevinami vhodnými pro tuto oblast.
Od začátku letošního léta jsme v lese Amerika odstranili také skupinu smrků napadených kůrovcem a několik suchých borovic, na jejichž 
místě vysadíme náhradní stromy již na jaře příštího roku. Lýkožrout smrkový neboli kůrovec se zde objevil mimo jiné právě proto, že se 
jedná o smrkový porost, který se v pražských podmínkách přirozeně nevyskytuje, a svůj vliv pravděpodobně mělo také sušší počasí 
v posledních dvou letech. Nejpozději do konce roku dokončíme práce také v Chuchelském háji, kde nyní probíhá výchovná probírka. Tak 
se označují pravidelně se opakující zásahy v porostech, při nichž lesník vybírá nemocné a poškozené dřeviny či stromy, které překážejí 
těm nejperspektivnějším a nejodolnějším jedincům. Vybraným stromům tím uvolňuje prostor pro další růst a svým výběrem také udržuje 
adekvátní druhovou skladbu. V tomto konkrétním případě probírka prospívá zdejšímu nadějnému porostu dubu, buku a lípy. Nejde však 
o žádný drastický zákrok. Jediná patrná změna, kterou úprava přinese a kterou návštěvníci zaznamenají, bude lepší zdravotní stav jejich 
oblíbeného lesa. Aktuální informace o lesnických zásazích v lesních porostech, které Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města spravují, 
najdete na našem webu www.lesypraha.cz v sekci Městské lesy.  Autor: Lesy hl. m. Prahy 

 Vánoce v Chuchelském lese

 Práce v lesích na jihozápadě Prahy zlepší zdravotní stav porostů

S  přirozeným nárůstem počtu obyvatel zejména Slivence roste 
zákonitě poptávka po nových stanovištích tříděných odpadů. 
Bohužel je velkým problémem nalézt umístění pro tato stanoviště. 
Každý chce, aby bylo více stanovišť v  co nekratší docházkové 
vzdálenosti, ale nikoli u svého plotu. Navíc stanoviště musí technicky 
vyhovovat svozové společnosti a v případě umístění na komunikaci 
podléhá schválení silničního úřadu. Jinými slovy se velmi obtížně 
hledají vhodné prostory pro tato stanoviště. Přesto plánujeme 
nové stanoviště u  budoucího parku Granátová a  přemístění 
jednoho stanoviště do ulice Nefritová. Tím by měla být dostatečně 
obsloužena lokalita „Kostiček“ tak, aby nedocházelo k přeplňování 
okolních stanovišť a vzniku nepořádku, zejména u hřbitova.

Mobiliář na obecní louce za okruhem se stal terčem vandalů  – 
sprejerů. Vandalové se vyřádili na všech prvcích pro dětskou 
zábavu, na altánu, lavičkách i  informačních tabulích. Odstranění 
bude nákladné, tam, kde z dřevěných prvků nepůjde sprej odstranit 
budeme zřejmě muset přikročit k jejich výměně. Velmi nás mrzí, že 
dochází k úmyslnému poškozování majetku obce za nemalé peníze.

V  říjnu jsme nechali opravit dětská hřiště. Na hřišti Za Farou 
a U Hasičárny jsou nová pískoviště a opravené tabule. Ve Višňovce 
a v areálu základní školy byly některé části prvků vyměněny, některé 
opraveny. Na obou hřištích byly vyměněny kládové houpačky. 
Bohužel je fakt, že dřevěné konstrukce dětských prvků stárnou 
a pomalu dosluhují. Týká se to zejména staršího hřiště ve Višňovce. 
Palisády kolem pískoviště uhnívají a bude nutné přikročit k radikální 
obměně celého hřiště. Rádi bychom k  tomuto projektu přistoupili 
v úzké spolupráci s vámi, našimi občany.  Příspěvky Jiří Urválek 

 Stanoviště separovaných 
odpadů

 Dětská hřiště

 Co nás netěší – sprejeři

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Hřiště Višňovka

Hřiště v HolyniVandalismus na 
obecní louce



Koncem října byla dokončena rekonstrukce 
ulice U  Sportoviště. Byl zde položen nový 
asfaltový koberec, který je doplněn dvěma 
stavebními prahy. Severní část od napojení 
na ulici K  Holyni je na přání dopravní policie 
doplněna dopravním značením obytné zóny, 
která zde upravuje povolenou rychlost na 
20km v hodině i režim provozu.
Jak jsme již psali v minulém čísle, podařilo se 
sehnat peníze na opravy dalších ulic. A  tak 
se již touto dobou dokončuje rekonstrukce 
ulice V  Doubcích, kde Stavební společnost 
Šlehofer na konstrukční vrstvy štěrkodrtí 
doplněné geotextilií položila asfaltový koberec. 
Bohužel se nepodařilo komunikaci opravit 
v  celé šířce, neboť část mají zaplocenu 
sourozenci Buschovi a  i  přes četné podněty 
od našeho úřadu i  od stavebního úřadu si 
plot nechtějí posunout. Dále se nám podařilo 
vybrat zhotovitele rekonstrukce ulice Kotovka, 
Stavební společnost Martin Breburda, která již 
před několika lety dláždila horní část této ulice. 
S  pracemi by se mělo začít ještě do konce 
listopadu. Do konce listopadu bychom chtěli 
vybrat zhotovitele na rekonstrukci ulice Na 
Křenkově. Ta by měla svým vzhledem navázat 
na centrum obce. Budou se zde jasně definovat 
zelené odpočinkové plochy a  komunikační 
prostor z  kamenné dlažby. Spojovacím 
prvkem bude i  dřevěné molo přes Vrutici. Po 
dokončení celého projektu dostane nový kabát 
celé centrum Slivence uzavřené ulicemi Ke 
Smíchovu, K Lochkovu a Na Křenkově.
Od 20.  října byla zahájena rekonstrukce ulice 

U  Náhonu. Tento den přestal do Holyně 
zajíždět autobus MHD a obyvatelé jsou nuceni 
na něj docházet až k  nové otočce u  ulice 
K Barrandovu nebo mohou dojít přes Prašandu 
na tramvaj. Tato situace by měla trvat do 
15. prosince 2016. Do té doby bude v úseku 
od kaple po otočku u  Prašandy položena 
nová dešťová kanalizace, ta bude zasypána 
a silnice opravena. Od 15. až 20. prosince by 
se sem opět měl vrátit autobus. Další práce 
budou zahájeny od 15. března a autobus zase 
přestane dolů zajíždět. Všechny práce by měly 
být hotovy do příštího podzimu.
 Ing. Šárka Musilová 

 Komunikace
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BA přijme muže a ženy (i v důchodu) 
pro ostrahu staveb a objektů. 

Uchazeče zaškolíme. HPP i brigáda. 
Mzda dle zařazení až 25.000,– Kč. 

Čistý TR. Nástup ihned. 
Info na tel.: 602 464 240.

inzerce

U Náhonu

U Sportoviště U Sportoviště

V Doubcích

V Doubcích



 Výstavba tělocvičny

Během podzimních prázdnin 
se nám povedlo položit ještě 
nový chodník před historickou 
budovou. Propojuje tak 
historickou budovu s  novým 
nádvořím. Do konce roku 
bychom chtěli dodělat ještě 
zbytek chodníku od ulice 
U Svahu po ulici Za Farou. Podél 
svých domů ho vybudovala 
společnost Mramorka a na nás 
zbyl kousek k ulici Za Farou.
 Příspěvky Ing. Š. Musilová 

 Chodník
před ZŠ

in
ze
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V  současné době se intenzivně pracuje na zateplení objektu. Z  větší části byl 
dokončen obklad izolačními deskami a nyní se prostor mezi jednotlivými vrstvami, 
jak zdí, tak i stropu, fouká speciální papírovou izolací. Pokračuje se s izolací střechy 
proti vodě a  nanášejí se spodní vrstvy fasády. Souběžně se pracuje i  na návrhu 
barevného řešení interiéru a na vybavení jednotlivými cvičebními prvky.

V  areálu fotbalového hřiště, kde je 
již velké travnaté fotbalové, menší 
fotbalové s  umělým povrchem 
a  tenisové kurty, v  současné době 
vyrůstá nové multifunkční hřiště. 
Propustný asfalt bude na jaře za 
příznivých klimatických podmínek 
doplněn „tartanem“. Okolo asfaltu roste 
dřevěný plot doplněný sítí. Na kratších 
stranách budou umístěny zapuštěné 
branky. 

 Multifunkční hřiště ve sportovním areálu

U Sportoviště



Dochází nám podněty občanů Holyně na neřešenou situaci dostupnosti 
MHD v Holyni způsobenou rekonstrukcí ulice U Náhonu. Je to situace, 
která nás trápí zejména proto, protože jsme se snažili udělat pro občany 
maximum. Projednávali jsme všechny možnosti zajištění průjezdu linky 
autobusu do Holyně jak „prašandou“, tak i  druhou cestou od ulice 
K Barrandovu. Bohužel, žádná možnost nešla realizovat, „prašanda“ je 
pro provoz autobusu nedostatečná, od ulice K Barrandovu není nikde 
možnost otočky autobusu. V křižovatce nemůže couvat ani se otáčet 
a okolní komunikace neumožňují průjezd. Proto současný stav je jediné 
možné řešení. Víme, že pro občany Holyně je to nepříjemný stav, byť 
dočasný, vznikla jim docházková vzdálenost k  autobusu cca 800 m 
od nejvzdálenějšího domu. Ale je to přesto o 100 metrů méně než mají 
například občané Habeše, kteří tento stav mají trvalý.

I. etapa do 15. 12. 2016 – konečná autobusu 230 - otočka u billboardu 
(dopravní obslužnost pro automobily kolem kapličky, případně 
„prašandou“ z Barrandova – dle postupu prací)
II. etapa od 15. 12. 2016 do cca 15. 3. 2017 – autobus 230 i průjezd pro 
automobily se vrátí na obvyklou trasu. Práce budou probíhat na nám. 
Pod Lípou od kaple po pomník (rekonstrukce dešťové kanalizace)
III. etapa od 15. 3. 2017 do 31. 10. 2017 - konečná autobusu 230 - 
otočka u  billboardu (dopravní obslužnost pro automobily bude dle 
postupu prací zajištěna objízdnými trasami)
Stavbu provádí firma EKIS, investor MHMP, stavbyvedoucí: p.Vítek (tel.: 
602297723)
Pro nemocné a  seniory umožňuje úřad MČ Praha-Slivenec 
tyto služby: 1x týdně nákup, 1x týdně odvoz k  lékaři (poliklinika 
Barrandov). Info u pí Růžičkové (Tel.: 251818044)
Přečkejme nepohodlí, těšme se na novou komunikaci s  novými 
chodníky a zastávkami!  ÚMČ Praha-Slivenec  

 Dočasné omezení MHD v Holyni  Informace k výstavbě dešťové kana-
lizace a rekonstrukce ulice U Náhonu

V říjnu proběhla modernizace křižovatky Ke Smíchovu x K Barrandovu. 
Nově byla křižovatka doplněna odbočovacím pruhem při příjezdu od 
Řeporyj, kde se tvořily velké kolony vozidel. Rovněž nově je křižovatka 
osazena přechody pro chodce a zatím jen částmi chodníků. Při této 
modernizaci došlo i k opravě vyjetých kolejí na ulici K Barrandovu.

 Křižovatka v novém

inzerce

Provizorní konečná zastávka 
autobusu 230



Dne 25. září se konal další ročník oblíbené cyklistické akce 
zvané Pražské cyklozvonění. Akce se tentokrát zúčastnilo 
více než 30 občanů ze Slivence a Holyně. Na parkovišti za 
Selankou se k nám připojil ještě peloton z Barrandova, a tak 
jsme nakonec odjížděli ulicí Ke Smíchovu v docela hojném 
počtu. Vzhledem k  tomu, že cesta byla tentokrát krátká 
a hodně z kopce, tak se akce zúčastnilo i hodně malých 
cyklistů. Jeli jsme Chuchelským hájem do Velké Chuchle, 
kde jsme se u Vltavy spojili s Chuchelskými a společně jsme 
pak dojeli pohodovou pomalou jízdou do Ledáren na Praze 
4, kde byl připraven bohatý program. Děti se vrhly na místní 
pumptrek, který byl celou dobu v neuvěřitelném obložení, 
dále si zde mohly půjčit koloběžky či se věnovat street artu. 
Všechny pak zaujalo vystoupení skupiny historických kol, 
jízda zručnosti či dog dancing. Cyklozvonění není žádný 
závod nabušených bikerů, ale pohodová rodinná akce, 
která se letos opravdu vydařila. K pohodě přispělo i počasí, 
které bylo přímo ukázkové, a tak mohly rodiny strávit v areálu Ledáren příjemnou neděli.  Jana Plamínková 
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Kouř, který mnoho z  nás zaznamenalo, v  podvečer 26.  srpna, 
nevěstil nic dobrého. K  barrandovským ateliérům se sjíždělo na 
20 hasičských jednotek. Hořely kulisy. Naše humanitární jednotka 
je uvedena do pohotovosti a povolána k zásahu. V místě zásahu 
dobrovolníci a  členové ČČK (i  ti slivenečtí) vytvořili zázemí pro 
zasahující hasiče a  celou noc jim poskytovali stavu a  zajišťovali 
pitný režim.

30. září se konalo cvičení humanitárních jednotek ČČK.
Procvičovaly se především štábní činnosti, ale i  praktická 
situace. Na území MČ Slivenec členové ČČK pečovali 
o  20 evakuovaných osob (figurantů). V  evakuačním centru 
(nafukovací stan) byly zajištěny síly a  prostředky pro péči 
o tyto osoby.  Příspěvky ČČK Jana Marková  

 Celostátní cvičení humanitárních
jednotek ČČK

 Ostrý zásah humanitární jednotky OS ČČK Praha 1

 Ohlédnutí za Pražským cyklozvoněním

 Kroužek modulové železnice
Letošní velkou výstavu ve Slivenci má náš modelářský 
kroužek sice již za sebou, ale to neznamená, že tím naše 
výstavy končí. V nejbližší době nás čekají další dvě.
První ve dnech 3. a 4. prosince na Smíchovském nádraží 
v  rámci Mikulášských jízd. Následující víkend 10. 
a 11. prosince pak na Novoměstské radnici v rámci akce 
Česká hračka. Na obou akcích si tak návštěvníci mohou 
v době od 10 do 17 hodin prohlédnout části našich kolejišť 
za provozu.
 PeS  inzerce
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ŠKOLA

V úterý 4. 10. 2016 jely třídy 3.B, 5.A a 5.B na exkurzi do Ekocentra 
„Čapí hnízdo“ u Olbramovic. Po příjezdu jsme si dali svačinu a pak už 
jsme se vydali na prohlídku celého areálu. Byli jsme ve velké jízdárně, 
kde jsme plnili různé úkoly. Ve velkém areálu mají stáje s koňmi a výběhy 
pro další hospodářská zvířata. Viděli jsme například krávy, kozy, ovce, 
prasata, lamy a koně. Moc se nám líbila exotická zvířata - klokani, lemuři, 
surikaty a opice. Také jsme navštívili „bludiště“ s lesními zvířaty, kde byla 
liška, prase divoké, srna a sovy. Mají tam také záchrannou stanici, ve 
které se starají o poraněná a handicapovaná zvířata. Protože nám celou 
dobu pršelo, šli jsme se ohřát do Bistra u Čápa, kde mají výborné párky 
v rohlíku. Nejen mně se tam moc líbilo a chtěla bych se tam zase někdy 
podívat. Děkujeme našim paním učitelkám.  Karolína Görglová, 5.A 

Změny v termínech zápisů do 1. ročníku základní školy
a nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. 
Zápisy se budou na všech základních školách konat v  období 
od 1.  dubna  2017 do 30.  dubna  2017 a  v  mateřských školách od 
2.  května do 16.  května  2017. O  odklad povinné školní docházky 
mohou rodiče na základě doporučení školského poradenského 
zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna PPP nebo speciální 
pedagogické centrum SPC) požádat nejdéle do 30. dubna 2017 (dříve 
bylo do konce května).

Zápis do ZŠ Slivenec:
5. a 6. dubna 2017 (St, Čt) od 14:00 do 18:00 h
Zápis do MŠ Slivenec:
10. května 2017 (8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00) – vyzvednutí přihlášek 
(lze si je stáhnout i z našich webových stránek)
24. května 2017 (8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00) – odevzdání přihlášek 
do MŠ
Den otevřených dveří pro ZŠ i MŠ ve stejném termínu:
2. února 2017 (od 9:00h do 13:00h)
23. března 2017 (od 9:00h do 13:00h)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v  tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i  duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Pozor, změna je i  u  přijímání do mateřských škol! Poslední rok 
před povinnou školní docházkou je předškolní vzdělávání povinné!
§ 34 školského zákona
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2017)
Děti do MŠ a poprvé i děti do ZŠ budou přijímány dle kritérií, jejichž 
znění bude zveřejněno k 1. 1. 2017 na webových stránkách školy.
 Ivana Rosová 

V minulém čísle Mramoru slivenecká škola informovala čtenáře, že se zapojila do celostátního projektu „Fandíme zdraví“. Týká se správné životosprávy 
a v rámci realizace se konal už v září první seminář pro celý pedagogický sbor, kuchařky i rodiče hlavně o zdravé stravě. Další, pro učitele a žáky, 
nás čeká v listopadu. Součást zdravé životosprávy je však i dostatek pohybu. Jak je to vlastně s pohybem na slivenecké škole? Kromě dvou hodin 
povinné tělesné výchovy týdně škola vyučuje na 1. stupni předmět Taneční a pohybová výchova. Je to další hodina řízeného pohybu, kde se žáci 
učí správné držení těla a ovládat je. Ukázkovou hodinu nabídneme rodičům přes webové stránky školy a žákovské knížky. Ve 3. a 4. ročníku mají 
žáci povinnou výuku plavání, kterou škola již třetím rokem platí sama. Jedná se o nemalou částku – cca 100 tisíc korun. Škola se také přihlásila do 
celostátního projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“, který bude realizován v tomto školním roce hlavně v rámci školní družiny pro 1. až 3. třídu. 
MŠMT v úvodu projektu popisuje neradostný zdravotní i fyzický stav dětí a mládeže. Cituji: „Vzhledem k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu 
našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, MŠMT navrhuje zvýšit objem odborně řízeného pohybu žákům v základních školách. Problémy 
žáků (věkem většinou spadajícím na 2. stupeň ZŠ) potvrzuje prakticky každá studie (HBSC, WHO), která se na tuto zdravotní problematiku zaměřuje. 
Stále se zvyšující nadváha a obezita u mladé generace generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory… Špatné 
držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou. Program „Hodina pohybu navíc“ plně odpovídá 
dosavadním zjištěním jak na úrovni MŠMT, tak i na úrovni Ministerstva zdravotnictví, vlády a komisí EU.“ Tyto argumenty jsou dostatečnou motivací 
k tomu, abychom pohybu fandili i na škole. Bez spolupráce s rodiči to však škola sama nezvládne. Kolik žáků by radši sedělo u her v mobilech 
a počítačích než se řádně se proběhli a protáhli na školní zahradě o velké přestávce! Učitelé jsou však neoblomní a tak, pokud zrovna neprší, šup 
žáčku ven se proběhnout! Nebo si na chvíli zahrát ping pong! Kromě zmíněných povinných hodin si děti mají možnost i zasportovat v odpoledních 
hodinách v rámci volnočasových aktivit. Tak například se žáci naší školy zúčastnili celopražského projektu Praha tancem oděná. Také v tomto 
projektu se klade důraz na zájem obyvatel o sport, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.
Těšíme se však na dostavbu nové tělocvičny, kde se různé sporty mohou plně rozvinout.  Ivana Rosová (red. zkráceno) 

 Pohyb jako součást zdravého vývoje

 Podzimní výlet „Čapí hnízdo“



ŠKOLA

Ráno 19.  října bylo před vchodem do nové budovy školy nezvykle rušno. Probíhal totiž 
sběr rozmanitě vyzdobených dýní, které děti vytvořily doma se svými rodiči, prarodiči, 
sourozenci…V  letošním, již třetím ročníku „Rodinného dýňování“, byla soutěž obohacena 
o pokrmy vyrobenými právě z dýní. Celkem se sešlo 55 nápaditě ozdobených dýní a 10 pokrmů. 
Bodování a rozhodování bylo velice těžké, protože každá dýně byla svým způsobem originální 
a zajímavá. Ale počet hlasů nakonec rozhodl. Na 1. místě se umístila Mia Hásková z 5.A se svým 
„Kouzelným kočárem“, 2. místo obsadili žáci 4. třídy s obrovským „Ananasem“ a o 3. místo se 
podělili Filip Masopust z 1.C se „Zubáčkem“ a František Polák z 1.A s “Dýní na houpačce“. Pokrmy 
byly shromažďovány ve školní jídelně, kde je pak porota hodnotila. V porotě složené z vyučujících 
a žáků nesměly samozřejmě chybět osoby znalé vaření, a to naše paní kuchařky. Ochutnávala 
se nejen jídla sladká, ale také džusy a polévky. 1. místo obsadila zcela bezkonkurenčně rodina 
Drahotova (Kryštof 1.B a Vojta 3.B), na 2. místě se umístila Veronika Nejedlá z 5.A a třetí byla její 
třídní Daniela Štolová s výborným slaným dýňovým koláčem.
Za účast v soutěži, za vyzdobené dýně a výborné pokrmy všem děkují organizátorky soutěže 
 Petra Levá, Daniela Štolová a Irena Liscová 

Stejně jako loni, i letos u nás proběhl v pátek 4. 11. Světový den Ekoškol.
Minulý rok nás děti velmi mile překvapily svými projekty „školy v roce 2060“.
A  protože jejich fantazie fungovala na plné obrátky, i  letos jsme chtěli býti svědky nevšedních 
výrobků. Proto jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí zvíře - ať už pozemské, žijící či vesmírné, neexistující. 
Musela být dodržena jediná podmínka - celý výrobek musel být pouze z recyklovatelných materiálů 
- tzn. ze všeho, na co máme tříděné popelnice - plast, papír, sklo (po dohodě s pedagogy možno 
použít skleněné korálky), elektro, ale i textil a hliník.
Třídy pracovaly celé dopoledne na svých vymyšlených obludách a  aktivně spolupracovaly ve 
skupinkách. Pod rukama jim vznikali létající sloni, farmy, mořský svět, ale i  třeba taková hmyzí 
královna Gertzrůda  I. De Pompej, nebo Žroutus odpadkus. Zkrátka děti napadala různá jména 
stejně jako různé žijící i  nežijící potvory. A  tak nás opět všechny třídy přesvědčily, jak umí svou 
fantazii rozvinout na správných místech.

 3. ročník „Rodinného dýňování“

 Světový den Ekoškol
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 „Praha tancem oděná“ na ZŠ Slivenec

Sedmáci se vypravili do Národního zemědělského muzea v Praze, aby zhlédli výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů, která vůbec poprvé 
mapuje perzekuci selského stavu. Vedle vystavených předmětů, textů a fotografi í žáci zhlédli i ukázky z dobových nahrávek a fi lmů. Pracovali ve 
skupinách na zadaných úkolech a výstupem byly velmi zdařilé prezentace, ve kterých byli žáci schopni odpovědět na to, co znamenali sedláci pro 
českou společnost, proč a jak usilovaly nacistická a komunistická diktatura o jejich zničení, co z jejich světa přežilo dodnes…Petra Levá, třídní učitelka 

 VII. třída na putovní výstavě Rozkulačeno

Žáci 8. a 9. tříd z naší ZŠ se 2. 11. 2016 v  rámci svého odpoledního 
vyučování zúčastnili programu „PRAHA TANCEM ODĚNÁ“, který je 
realizován sdružením Amicia a Tanečním klubem AD Praha ve spolupráci 
s tanečním klubem KST Silueta Praha, o.p.s., a je podpořen Magistrátem 
hl. m. Prahy. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož cílem je zvýšit zájem 
obyvatel Prahy o  pohyb, zdravý životní styl a  aktivní trávení volného 
času. U mládeže jde především o seznámení se společenským tancem, 
který je jim představen nejen jako zdroj přirozeného zdravého pohybu 
jednotlivce nebo páru, ale hlavně jako příjemný a  zábavný způsob 
trávení volného času. Žáci nejprve shlédli taneční ukázky standardních 
a  latinsko-amerických tanců soutěžního tanečního páru Lukáš Kolář – 
Emily Zikešová. Je to pár, který má nejvyšší třídu „B“ ve své kategorii 
Junior 2 (13-15 let) a navštěvuje 8. ročník základní školy stejně jako naši 
žáci. Byli jsme jako učitelé překvapeni, že většina našich žáků docela zná standardní i latinsko-americké tance, a z rozhovoru jsme zjistili, a byli tím 
velmi potěšeni, že to vše znají ze Stardance, který pravidelně sledují. Nakonec jsme si všichni dohromady vyzkoušeli základní kroky netradičního tance 
„Blues“ a vysvětlili jsme si, proč je dobré umět tančit a že to je vlastně součást základního vzdělání. Naši slivenečtí žáci 9. tříd mají tu výhodu, že si mohou 
vyzkoušet, jak se chovat a zatančit si na svém „Absolventském plese“, který je čeká na závěr školního roku. Tam určitě využijí i to, že se v rámci tohoto 
tanečního odpoledne seznámili se základními společenskými pravidly a budou mít určitě lepší, „dospělejší“ pocit a my učitelé budeme mít povědomí, 
že jsme je do vstupu do toho našeho dospěláckého světa dobře připravili. Vladimíra Šimáčková 



sŠKOLA ,  DRUŽINA ,  MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jakou mateřskou školou bychom si přáli být? To je otázka, kterou 
jsme si kladli při zpracovávání nové koncepce mateřské školy. Po 

počátečním rozkoukávání a pomalém rozjezdu je na místě vytyčit si cíle. A protože chceme být mateřskou školou, ve které se všichni (děti, rodiče 
i zaměstnanci) budou cítit dobře a bezpečně, zvolili jsme koncepci komunitní mateřské školy, environmentální směřování a postupnou realizaci 
programu Mateřská škola podporující zdraví (více o MŠPZ ve 4. čísle časopisu Mramor nebo na www.szu.cz).
Vnímání přírody a jejích změn v průběhu roku a práce s přírodním materiálem je nedílnou součástí vzdělávání v naší mateřské škole. Děti se učí vnímat 
svět kolem sebe všemi smysly. Příroda je nám nevyčerpatelnou inspirací jak při výtvarné činnosti, tak při pohybových chvilkách nebo rozhovorech 
v ranních kruzích. V souladu s programem MŠPZ usilujeme o vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a bezpečně. Děti samy 
se podílejí zejména stanovením a respektováním třídních pravidel ve spolupráci s třídními učitelkami. S ohledem na narůstající počet předškoláků 
v naší školce došlo ke změně a děti si již neprojdou v průběhu několika let třídami od Rybiček až po Krokodýly, ale jsou ve třídách částečně věkově 
smíšených. Do školy letos půjdou děti z Krokodýlů, ale také velký počet ze Lvíčat. Nové děti nastoupily nejen do třídy Rybiček, ale také do Berušek. 
V duchu komunitní školy usilujeme o propojení života mateřské školy s životem rodin zejména prostřednictvím odpoledních akcí a třídních projektů. 
Letošní první odpolední akcí bylo Buřtování. Buřtíky si přišla opéct spousta dětí a rodičů a my se už teď těšíme na další, již tradiční akce (např. 
Vynášení Moreny, Čarodějnice…). Všechny výše zmíněné oblasti jsou promítnuty do nového školního vzdělávacího programu.
 Lenka Bohuslavová, metodička MŠ 

 Koncepce mateřské školy Slivenec

V  září se zájemci v  rámci klubu Mladého diváka zúčastnili první 
návštěvy divadelního večerního představení. Navštívili Stavovské divadlo, kde zhlédli hru Modrý pták. Šlo o pohádku pro děti i symbolický příběh 
pro dospělé. Cestu za štěstím, která byla plná kouzel, ztvárnili známí herci jako je V. Postránecký, O. Pavelka, S. Rašilov a R. Mácha. Dětem se 
představení velmi líbilo a už se těší na další, tentokrát v divadle Na Jezerce. Petra Levá a Lucie Matulová 

V  jedné třídě naší školy vznikl nápad pro chov domácího 
zvířátka s využitím naší krásné a prostorné zahrady. Po úvaze 
o náročnosti chovu jsme se rozhodli pro chov koz kamerunských. 

Od myšlenky k realizaci nápadu je však dlouhá cesta. Kde budou kozičky bydlet, kdo a kdy se o ně bude starat, kde budeme shánět krmivo, nebudou 
nám ničit naši zahradu, a jak to bude o víkendech a o prázdninách? Naštěstí máme báječné rodiče, kteří nám se vším pomohli. Jeden tatínek nám staví 
zateplený chlívek, sousedi nám dají pro začátek krmivo. Chlívek oplotíme pletivem z prostředků za sběr papíru.
A kdo se bude o kozy starat? Hlavním zodpovědným chovatelem bude třída námořníků, tedy 3. B. Zapojí se ale i ostatní třídy, které budou o kozičky 
pečovat podle daného harmonogramu. Vznikne tak spolupráce napříč třídami a budování vzájemných dobrých meziročníkových vztahů. Tyto kozičky 
jsou zakrslým plemenem koz domácích, ale jsou méně náročné a přátelské. K dětem jsou ideální a dokonce se dají naučit i některým kouskům. 
Děti se tak naučí celou řadu dovedností a uplatní své znalosti na „vlastní kůži“. Budou tedy vědět, že jejich nabyté znalosti jsou potřebné a důležité. 
Z ekologického pohledu si děti osvojí vztah k přírodě a nutnost její ochrany. Z matematiky zase děti uplatní své znalosti s plánováním, stavbou 
harmonogramu, vytvářením tabulek, odhadováním a pravděpodobností. Znalosti z přírodovědy jim pomohou s vlastní zkušeností. Budou pozorovat, 
zkoumat, zkrátka bádat. Uplatnění najde i předmět český jazyk. Děti si budou pravidelně vést zápisky, předávat si zkušenosti, vyprávět si. Pravidelně 
budou veřejnost informovat na našich webových stránkách v rubrice Ekotým. V neposlední řadě si děti osvojí tzv. Průřezová témata. Jsou to vlastně 
dovednosti, které by si děti ze školy měly odnést kromě faktických znalostí do života, jak být slušným a potřebným člověkem a jak správně své nabyté 
znalosti používat i ve spojitosti se seberealizací, správným sebevědomím. Z dalších pozitiv tohoto projektu je osvojit si například: pečlivost, stálost, 
důslednost, vlastní zážitek ze života zvířat, vztah k živému tvorovi, sebepoznání, sledování, bádání a třeba i uplatnění.  Hana Brožová, garant projektu 

 Naši žáci ve Stavovském divadle

 Realizace naší vize – zelená škola
Chov koz kamerunských v naší škole

Během podzimu jsme se vydávali na vycházky po Slivenci. 
Naším cílem nebylo „jen“ hřiště v ulici Za Farou, ale vydali 

jsme se např. i  na průzkumnou výpravu za Vruticí a  prozkoumali i  další zákoutí Slivence. Při 
našich výpravách jsme také sbírali kaštany na soutěže pro zvířátka nebo šípky a ovoce na sušení. 
I v tomto školním roce chodíme na fi lmová představení do kina Radotín, na která se děti velmi 
těší. V pondělí 31. 10. proběhlo v družině již tradiční dýňování – výtvarné dílničky, při kterých 
si děti mohly vydlabat a  vyzdobit dýně nebo si vyrobit různé dekorace z  papíru, papírových 
kapesníčků nebo talířů, kaštanů a dalších materiálů na téma halloweenu. Během odpoledne jsme 
tak měli možnost vidět spousty druhů dýní nebo duchů. Večer pak byl pro zájemce připraven 
halloweenský program. Nejprve jsme se sešli ve třídě, kde jsme si povídali o zvycích spojených 
se svátkem zemřelých u nás i ve světě, vyslechli si strašidelnou básničku i poučný příběh o Jackově lucerně. Děti si také pochutnaly na „strašidelných“ 
dobrotách, které jim rodiče přinesli. Potom se všichni vrhli na výrobu ducha z nafukovacího balónku, látek a dalších materiálů. Všechny duchy pak 
společně zavěsili před školou, kde ve větru krásně vláli. Pak se již všichni postupně vydávali na „strašidelnou“ stezku školní zahradou. Cestou hledali 
různé obrázky, které si museli zapamatovat a od kostlivce Ámose si vzít dřevěný korálek, který v cíli vyměnili za malou odměnu.  Petra Siganová 

 Školní družina



V  úterý 11.  10.  2016 nám cestovatelka, 
malířka a  pracovnice v  humanitárních 
organizacích Kateřina Karásková vyprávěla 
o  svých zážitcích na dalekých cestách. 
Kde způsob života a  lidské vztahy jsou 
jiné - naprosto odlišné našim. Potkala 
Zapotéky z  Tehuantepecké šíje v  Mexiku. 
Zdejší sebevědomé indiánky se proslavily 
dravou podnikavostí a  krásou. Předčily své 
muže, inspirovaly umělce. V  Indonésii žijí 
Minangkabuové, kde ženy jsou obdařeny 
právy, jež je nebývale zvýhodňují proti mužům 
i  v  striktně muslimském světě. V  Číně žijí 
Mosuové  – malý pracovitý národ, který se 
stává turistickou atrakcí a umí 
výborně zpívat. V  Indii jsou 
to Khásíové. Khásíjské ženy 
se těší takovým výhodám, 
že to jejich frustrované muže 
vede k boji za rovnoprávnost. 
Vyprávění bylo doplněno 
skvělou prezentací: fotografie, 
kresby, hudba, lidové písně.
V knihovně je kniha Kateřiny 
Karáskové „Kde ženy vládnou“ každému 
zájemci k zapůjčení.
 I.Krejčová, knihovnice 

Knihovna Slivenec vás zve na besedu

Ing. Aleše RUDLA – Zajímavé stromy Prahy
v úterý 17. 1. 2017 od 18.00 hod

v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec

Povídání přiblíží nejzajímavější velikány naší metropole. 
Společně se podíváme do historie vybraných památných 
a  významných stromů Prahy, na poselství, která nám 
dávají, i  proč jsou pro nás důležité. Mluvené slovo 
doprovodí fotografie, a  to jak současné, tak i  dobové. 
Dozvíte se například, který strom je v Praze nejstarší, kde 
roste lípa Václava Havla či kde najdeme nejpočetnější alej 
památných stromů. Příchozím též bude představena nová 
kniha Významné stromy  – živá historie našich obcí 
a měst. Několik výtisků bude připraveno pro příchozí jako 
pozornost. Přednášejícím je dendrolog Aleš Rudl, jenž je autorem webu „Pražské stromy“ – www.
prazskestromy.cz.
Knihy: Památné stromy Prahy a Významné stromy jsou k zapůjčení v knihovně ve Slivenci

Těšíme se na vaši návštěvu.

 Beseda slivenecké knihovny
Kde ženy vládnou

Galerie 

UKG – foto 

z říjnové 

vernisáže 

Rudolfa 

Skopce

Památná lípa u Holyně je výraznou
krajinnou dominantou

inzerce
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V úterý 18. 10. 2016 v 18 hodin proběhla na úřadu MČ Praha-
Slivenec informační beseda občanů Slivence a  Holyně se 
zástupci a  provozovateli společnosti ANAVITA. Na besedu se 
dostavil ředitel Anavity pan Jiří Dušek, který podal podrobné 
informace k  provozu, službám a  také k  fi nancování Domova 
pro seniory ANAVITA. Jeho velmi zajímavý a  vcelku podrobný 
výklad pozorně poslouchali občané v  přeplněné zasedací 
místnosti. Dozvěděli jsme se, že ubytování v domově bude ve 
dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, kompletně 
vybavených nábytkem. Pan ředitel také pohovořil  o lékařském 
dohledu, o  přístupu proškoleného personálu k  seniorům, 
o  stravování a  celkově o  potřebách a  poskytování služeb 
seniorům a  lidem s  Alzheimerovou chorobou, popř. s  jinou 
demencí, a také o tom, co všechno je potřeba zajistit těmto lidem 
k  důstojném a  klidnému životu. Velice fundovaně a  ochotně 
odpovídal na dotazy občanů a  na závěr besedy oznámil, že 
v lednu roku 2017 se uskuteční další beseda k této problematice. 
O termínu lednové besedy vás budeme včas informovat na 
našich webových stránkách www.praha-slivenec.cz a  na 
úřední desce a vývěskách úřadu.
Přijímání žádostí o  umístění v  Domově seniorů Anavita 
v  Praze Slivenci provádí sociální pracovnice paní Mgr. 
Monika Holická tel. + 420 725 823 926 holicka@anavita.cz.
Informace k  Domovu pro seniory najdete také na webových 
stránkách www.ds-slivenec.cz.  Bohdana Růžičková 

senioři

Společenská kronika 

Listopad

Srdečně blahopřejeme těm občanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili 
nebo oslaví významné životní jubileum.

paní Jiřina Růžičková, paní Jiřina Jindrová,
paní Alena Musílková, pan Luděk Kučera
pan Karel Šesták, pan Jaroslav Kořán

pan Petr Fučík, pan Pavel Helcl
paní Blanka Součková, pan Ladislav Piskáček, 
pan Jiří Šíma

Prosinec

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu 
a hodně elánu do dalších let.

17. prosince

uplyne 25 let

od úmrtí doc. dr. 

Jana Červenky

z Opálové (dříve 

Havlíčkovy) ulice.

Vzpomíná syn

s rodinou.

Výročí

 Domov seniorů ANAVITA v MČ
Praha-Slivenec
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Ing. Martina Včeláková: Konopná lékárna

V pondělí 2. 1. 2017 od 16.00 hod.

V zasedací místnosti – MČ Praha-Slivenec (2. podlaží)

Na Barrandově, v ulici Voskovcova 1036/24, 

bylo nově otevřeno bylinářství. Malý krámek 

nabízí čaje, bylinné tinktury, sirupy, masti, 

krémy, doplňky stravy, přírodní kosmetiku 

i speciální produkty vyrobené z konopí. Ve spolupráci s majitelkou 

obchodu p. Včelákovou a společností CANNABIS Pharma, s.r.o. jsme 

pro vás připravili přednášku na téma konopí. Dozvíme se trochu 

z konopné historie, ale především o aktuálních možnostech legálního 

využití konopí pro zdraví v naší republice. Přednáška bude spojena 

i s malou ochutnávkou konopných produktů.

Pečovatelka na částečný úvazek

Hledám zkušenou pečovatelku. Náplní práce je péče o seniorku 
s Alzheimerovou chorobou a částečnými pohybovými potížemi. 
Praha 5 - Holyně. Vstávání, ranní hygiena, sprchování, oblékání, 
léky, podání jídla, procházka, aktivizační činnosti, úklid 
v domácnosti. Ranní služba 8 až 15h, odpolední 18 až 21:30.
Naplánované služby dle dohody. Mzda 120 Kč na hodinu.

Jan P., Telefon: 777333713, E-mail: pils@audio-partner.cz

Ředitel Anavity J. Dušek v zasedací 
místnosti ÚMČ

Stavba domova seniorů Anavita

Ředitel Anavity J. Dušek v zasedací 
místnosti ÚMČ



Čtvrtek 22. 9.  - den jako na objednávku – nádherné podzimní počasí, kvalitní program a šikovní průvodci. Všem seniorům se výlet moc 
líbil. Navštívili jsme: Lesní cestu zdobenou několika sochami Brauna, vynikal zejména Betlém. Zámek KUKS  – dnes opravená národní 
kulturní památka vybudovaná F. A. Šporkem při léčivých pramenech na obou březích Labe. Prošli jsme špitálním kostelem, barokní 
lékárnou s  původním vybavením, obdivovali sochy M. B. Brauna  – 12 
alegorií Ctností, 12 Neřestí a  další plastiky v  klášterní zahradě. Poté 
jsme navštívili přehradu „Les království“, která byla v  době naší krátké 
prohlídky málo naplněná vodou. Hořice – město kameníků. Jak je město 
krásné a vyzdobené uměleckými sochami, jsme poznali až při procházce 
parkem Smetanovy sady. Asi nejkrásnější z  celého parku je Šalounova 
socha Krakonoše s dětskými postavičkami na dlani a větrem ve vlasech. 
Hudebního skladatele Antonína Dvořáka zpodobnil sochař Miloslav Vávra. 
Husitskou hlídku František Vejs. Krásná je i žákovská práce první sochařky 
z hořické odborné školy Karly Vobištové – Ptačí studánka i  Jánošík od 
žáků kamenické školy Zábrodského a  Bílka. Na podrobnější prohlídku 
města, parku, soch a  hřbitova by byl potřeba alespoň jeden celý den. 

se uskutečnil v pátek 16. 9. 2016. Klub seniorů zorganizoval prohlídku Kostela sv. Klementa v Levém Hradci (římskokatolický kostel, nejstarší 
křesťanský kostel v Čechách). Z původní rotundy se zachovaly pouze základy pod dnešní barokní lodí ze 17. století. Prohlédli jsme si i hřbitov 
založený v 11. století, prošli naučnou stezku kolem Levého Hradce a sestoupali pěšky od kostela dolů po cestě k řece Vltavě. Výlet se vydařil.

Schůzku seniorů v  říjnu jsme naplánovali tak, že vyjedeme na výlet. 
Autobusem ze Zličína v 9.50 hod. Cílem byl v Panenském Týnci (před 
700 lety založený, žel nikdy nedostavěný) kostel. Přesto, že se nyní 
jeho zdivo rozpadá, není zastřešený, ve vyšších částech zdiva sídlí 
holubi a  poštolky, je tento kostel často navštěvovaný. Převážně lidé 
s citlivou vnímavostí se dokáží nabíjet přítomnou energií. Ruina kostela 
je velkolepá, okolí upravené, posekaný trávník, hřiště pro děti, kiosek 
s občerstvením, WC. Kdyby nám počasí přálo, užili bychom si výletu. 
Tentokrát však hustě pršelo, byla zima, a  tak jsme pospíchali domů. 
Výlet to ale nebyl marný!

Jeden z nejvydařenějších výletů pro seniory. Počasí bylo nevalné, zima a často pršelo. Program však byl zajímavý a do poslední chvíle naplněný 
kulturními zážitky. Strž – památník Karla Čapka je v novém kabátě, opravený, expozice upravená a doplněná. Vlastenectvím a vyjadřováním 
v rodném jazyce Karel Čapek dojímá dodnes.
Poutní místo Svatá Hora v  Příbrami je také opravená, čistá a  reprezentativní. Prošli jsme svatohorské ambity, prohlédli dekorativní obrazy 
představující záhady, zázraky a věci podivuhodné, které se děly na Svaté Hoře na přímluvu P. Marie. Dějiny Svaté Hory jsou nerozlučně spjaty 
se soškou Panny Marie Svatohorské umístěné v bazilice. Interiér baziliky zdobí nový oltář a zní nové chórové varhany. Pod oltářem ze stříbra je 
nádherný slivenecký mramor – zajeďte 
se tam podívat!
Vysoká u Příbrami – novorenezanční 
zámeček je památníkem hudebního 
skladatele Antonína Dvořáka. Prošli 
jsme rozsáhlým parkem, zašli v  lese 
k  Rusalčinu jezírku, prohlédli interiér 
muzea, dotkli se klavíru, na který 
skladatel pravděpodobně hrával.
Všechny výlety seniorů v  letošním 
roce se vydařily. Děkujeme vedení 
Úřadu městské části Praha 5  – 
Slivenec za veškerou podporu.
 Příspěvky Irena Krejčová,  
 Klub seniorů Slivence a Holyně 
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 Podzimní výlety seniorů: 
Kuks, přehrada „Les království“, Hořice

 Roztoky a Levý Hradec

 Panenský Týnec

 Svatá Hora u Příbrami

inzerce



s
 Slivenecký klub Švestka v podzimní atmosféře

 Divadelní představení pro nej-
menší návštěvníky Klubu Švestka

Ačkoli  začaly obávané plískanice a sv. Martin letos skutečně přijel na bílém koni, ve Švestce se začalo topit a v rozeběhlých 
kurzech panuje hřejivá atmosféra - mnohde již v přípravách na advent. Keramická hlína aby se stačila vypálit, barvy na 
vánočních obrazech aby včas doschly, a naši houslisté, kytaristé a klarinetisté aby zvládli do Vánoc noty lidových koled. 
Těšíme se také, čím překvapí švestkový vokální sbor… Kromě těchto adventních příprav, proběhly v minulých týdnech různé workshopy 
a  výtvarné dílny, ze kterých přinášíme fotoreportáž. Zároveň vás zveme na akce prosincové. Přijďte mezi nás nasát skutečnou 
předvánoční atmosféru klidu a pohody, vzájemného setkávání a obohacování…

Rodinné centrum Pecka tradičně zve do Slivence divadelní 
soubory s představením pro nejmenší děti. Tentokrát nás navštívilo 
Loudkové divadélko Remedium, jehož principálka paní Monika 
Pospíšilová nás po prázdninách sama oslovila. Před lety byla 
obdařena rodovým dědictvím, a to dobovým loutkovým divadlem. 
Nelenila a  rozhodla se využít volného času, který jí nástup do 
důchodu umožnil a pod hlavičkou projektu „Děti a senioři spolu“ 
založila divadelní soubor. Pro tentokrát jsme z  jeho repertoáru 
vybrali pro naše nejmenší klasickou pohádku „O  perníkové 

chaloupce“.
Podle 
nadšených 
dětských 
ohlasů bylo 
zřejmé, že se 
líbila, a tak 
se budeme 
v novém 
roce těšit 
na další 
návštěvu 
souboru.

Výtvarná dílna Radky Kuželové

„Malujeme na oblázky“
Sobota 10. 12. 2016 v 10:00 (Ateliér Klub Švestka)

Pro všechny od 8 do 100 let. 

Vstup 150,- Kč (včetně materiálu)



 Workshop Bubnování

Školní rok 2016-2017 zahájilo rodinné centrum Pecka v plné sestavě a s  již osvědčenou nabídkou kurzů. Zatímco v Pecičkách 
se z  miminek a  batolátek stávají čím dál zdatnější cvičenci, malí karatisté se v  hojném počtu prokousávají nástrahami japonštiny 
a bojového umění. Montessori kroužky nabízejí zajímavou a tvůrčí cestu k poznání, znalostem a dovednostem pro různé věkové skupiny malých 
dětí a zkušený a nadšený přístup lektorek je doplňován desítkami nejrůznějších pomůcek podporujících samostatné objevování světa. Pozadu 
nezůstává ani umělecké vyžití: v Hliněné pecce se dětem pod rukama rodí báječné výtvory z keramiky a lektorka Edita Šimková pokračuje 
i v pořádání dílen pro seniory, které se těší obrovskému zájmu.

Dětskému publiku nadále nabízíme divadelní představení; naposledy to byla klasická Perníková chaloupka v provedení báječných loutkářů, 
která naplnila klub Švestka spoustou dětských hlásků. V novém roce budeme pokračovat.

Přejeme krásný předvánoční čas a těšíme se na viděnou na akcích Pecky.
 Za RC Pecka Dora Poláková 

Během podzimních týdnů se uskutečnilo hned pět termínů 
keramických dílen. Všechny vedla lektorka Mgr. Edita Šimková. Kromě 
stále oblíbenějších dílen pro seniory (podzimní a  předvánoční) jsme 
nově připravili keramickou dílnu pro sliveneckou dětskou skupinu Kosí 
hnízdo.

Proběhla v sobotu 12. 11. pod vedením výtvarnice Radky 
Kuželové. Tématem byly Mandaly. Radka přinesla všem dřevěné 
kotouče pro malbu, pro inspiraci zapůjčila publikaci Mandaly od A-Z 
a k relaxaci všech přítomných pustila meditační hudbu... Z tohoto 
tvůrčího dopoledne si každý s přítomných mohl domů odnést 
obrázek mandaly.  

Dne 15.  10.  2016 proběhlo ve Fit studiu Sliveneckého klubu 
Švestka již třetí setkání s Petrem Šušorem, jeho bubínky a s metodou 
skupinového bubnování neboli Drum Circle.
I  ti, kdož se zúčastnili poprvé, jistě potvrdí, že se jedná o  techniku 
bubnování, která funguje jako skupinová zábava a  relaxace napříč 
všemi generacemi. 
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 Pecka v akci

 Keramické dílny v Klubu Švestka  Výtvarná dílna pro veřejnost

Klubové příspěvky zpracoval realizační tým Klubu Švestka,  

který přeje všem Švestkovým příznivcům klidný adventní čas  

a krásné vánoční svátky.
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Svátek Všech svatých, který připadá na 1. 11., je pro sliveneckou 
farnost významný mimo jiné i  tím, že náš kostel je zasvěcen právě 
Všem svatým. V tento den sloužil otec David ve Slivenci poutní mši. 
Znovu jsme se na mši sešli i v podvečer následujícího dne – na svátek 
Všech věrných zemřelých, lidově zvaný Dušičky. Po mši jsme se pak 
přesunuli společně na hřbitov, kde byla vykonána pobožnost za naše 
zemřelé.

V neděli 13. 11. jsme si připomněli výročí svatořečení sv. Anežky, 
která je mimo jiné zakladatelkou Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou, jehož historie je spjatá i se Slivencem a Holyní.

Ve čtvrtek 24. 11. od 19 hodin se všichni můžeme těšit na další, 
jistě úžasný koncert Sliveneckého akordeonového souboru.

Čas neúprosně letí, a tak se nám znovu přiblížila i doba adventní, 
po které následují Vánoční svátky. Začátek adventu připadá letos 
na neděli 27. 11. V tento den se při mši svaté budou tradičně světit 
adventní věnce.

V  sobotu 3.  prosince si budeme připomínat výročí blahoslavení 
Anežky České, kdy jsme zváni od 17 hodin na mši do Anežského 
kláštera.

Mše během třetí adventní neděle, která letos připadá na 
11.  prosince, bude i  tentokrát „ svíčková“. V  tento den necháme 
žárovky zhasnuté a svítit se bude svíčkami. Možné obtíže se čtením 
všem jistě vynahradí neopakovatelná atmosféra takto osvíceného 
kostela.

V podvečer Štědrého dne si zájemci budou znovu moci přijít do 
kostela prohlédnout betlém a  odnést si s  sebou domů plamínek 

z Betlémského světla. Všichni jsou také srdečně zváni na půlnoční 
mši, před kterou si budou moci vyslechnout malý koncert složený 
z několika skladeb z České mše vánoční od J. J. Ryby. Čas koncertu 
bude ještě upřesněn.

Na svátek sv. Štěpána 26. 12. plánujeme od 15 do 16 hodin již VII. 
Vánoční hraní a zpívání – společné setkání v kostele, kde si společně 
zahrajeme a zazpíváme koledy a poslechneme vánoční příběhy.

Kromě pravidelných nedělních mší jsou další plánovány od 17 
hodin i na Silvestra 31. 12. a na Tři krále v pátek 6. 1. V týdnu kolem 
tohoto svátku bude probíhat i  celonárodní charitativní Tříkrálová 
sbírka.   PeS  

  Mše svatá  Betlém  Betlémské světlo   koncerty, setkání
24. 11.  ----   ----   ---- 19:00 koncert Sliveneckého akordeonového souboru
27. 11.  od 17 h.   ----   ----   ----
  1. 12.  bude upřesněno  ----   ----   ----
  4. 12.  od 17 h.   ----   ----   ----
11. 12.  od 17 h.„svíčková“  ----   ----   ----
18. 12.  od 17 h.   ----   ----   ----
24. 12.  16:30 – 18:00  16:30 – 18:00
  od 24 h.   23:15 – 23:55 23:15 – 23:55 koncert z díla J. J. Ryby (čas bude upřesněn)
25. 12.  od 17 h.   16:30 – 16:55 16:30 – 16:55 ----
26. 12.  ----   15:00 – 16:00 15:00 – 16:00 VII. vánoční hraní a zpívání – 15:00 – 16:00 
 31.12.  od 17 h.   15:50 – 16:40 16:30 – 16:55 ---- 
    1. 1.  od 17 h. 1  7:00 – 17:50 16:30 – 16:55 ---- 
    6. 1.  od 17 h.(tříkrálová)  16:30 – 16:55 ----  ----

FARnosT

 Střípky z farnosti

Mše na svátek Všech svatých

Pobožnost na hřbitově na svátek Všech svatých
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Kalendář Slivence listopad – leden 2017
LISTOPAD
22. 11. 18:00 Cestopisná beseda Sýrie
23. 11. 9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
24. 11. 19:00 Koncert v Kostele Všech Svatých (Slivenecký 
 akordeonový soubor)
26. 11. 9:00 – 12:30 Adventní dílna „ Adventní věnce“ (Ateliér 
 Klubu Švestka)
26. 11. Podzimní fotbalový pohár (areál AFK Slivenec) 
 - viz pozvánka v minulém Mramoru
27. 11. 16:00 Rozsvěcení vánočních stromů
 17:30 Vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka
 v holyňské kapli
PROSINEC
  2. 12. 19:00 Tvořivá dílna Klubu Švestka
  3. 12. Zájezd pro veřejnost (adventní Bayreuth a Weiden)
  4. 12. 15:00 – 17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka
 v holyňské kapli
  9. 12. 19:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých (vokální 
 soubor Hilaris)
10. 12. 10:00 Výtvarná dílna pro veřejnost „Vánoční malování na 
 oblázky“ (Klub Švestka)
11. 12. 15:00 – 17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka
 v holyňské kapli
17. 12. 14:30 – 18:00 Slivenecký vánoční jarmark
 (slivenecká náves)
18. 12. 15:00 – 17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka
 v holyňské kapli
 19. 12. 18:00 VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO
LEDEN
    2. 1. 16:00 Schůzka seniorů v zasedací místnosti ÚMČ (Ing. 
 Martina Včeláková: Konopná lékárna)
  17. 1. 18:00 Beseda „Památné stromy“: Ing. Aleš Rudl 
 (zasedací místnost ÚMČ)
Bohoslužby v kostele Všech Svatých na str. 18 (Farnost Slivenec)

SLIVENECKÝ MRAMOR
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časopis městské části Praha-Slivenec

MČ Praha-Slivenec pořádá ve spolupráci s RC Pecka, ZŠ Slivenec, 
kavárnou Selanka, vinotékou PrimaWine

Slivenecký vánoční jarmark
Sobota 17. 12. ve 14:30 – 18:00 

(slivenecká náves)
Doprovodný program:

Adventní koncert – 15:30 – 16:30
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR: HEJ KOLEDA

Předvádění 
historických řemesel, 
prodej řemeslných 
výrobků, výtvarné 
dílny pro děti, 
občerstvení,
v podvečer hra s ohni

Předvánoční tradiční koncert Sliveneckého 
akordeonového souboru

24. 11. 2016 od 19 hodin kostel Všech 
Svatých ve Slivenci

Na programu 
zazní skladby od:
J. S. Bacha, 
E. Griega, 
G. F. Händela, P. 
Maskagniho, 
J. K. Vaňhala
a dalších.

Slavnostní rozsvěcení vánočních 
stromů ve Slivenci a v Holyni

Neděle 27. 11. 2016

16:00 – 17:00 před historickou budovou školy
Adventní hudební vystoupení žáků slivenecké 
školy, slavnostní rozsvícení sliveneckého 
stromu, vysvěcení vánočního stromu křižovníky

17:30 Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni
Slavnostní vernisáž vánoční výstavy s hudebním 
recitálem Klubu Švestka u holyňského stromu


