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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  2 015

Během podzimních měsíců byla dokončena IV. etapa projektu Regenerace centra MČ 
Praha – Slivenec. Celá přeměna centra trvá několik let. Na základě rozhodnutí starostky 

RNDr. Jany Plamínkové a  tehdejšího zastupitelstva byl již v  r. 2007 osloven projekční ateliér Projektil architekti s.r.o. se zadáním 
revitalizace tehdy zanedbaného centra Slivence. Úkolu se chopil Ing. architekt Petr Lešek a  v  diskuzi s  vedením obce a  občany 
(proběhlo několik komunitních plánování za účasti zájemců ze Slivence a Holyně) byl vypracován projekt zahrnující přeměnu centrálního 
Slivence, tedy prostor před budovou, kde sídlí Klub Švestka (realizováno v  r. 2009), okolí kostela Všech Svatých (realizováno v  r. 
2010), prostranství před školou (realizováno v roce 2013), park a náves (realizováno v r. 2015), okolí ÚMČ a prostor před areálem 
Dvora křižovníků.  Pokračování na straně 4

 Slivenecké centrum

Radim Hladík 



8. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo ve středu 
4. listopadu 2015.
Zpráva starostky a předsedů komisí
ING. ANDRES – STAVEBNÍ KOMISE – proběhla dvě výběrová řízení, a  to 
na výběr stavebního dozoru na stavbu tělocvičny a  probíhá výběrové řízení 
na dodavatele stavebních prací na tělocvičnu. Výběrová komise vyřadila 
společnost První podještědská, která nesplnila požadovaná kritéria; společnost 
Pohl měla v položkovém rozpočtu extrémně nízké ceny, proto byla vyzvána 
k jejich zdůvodnění s termínem do 3 pracovních dnů. V příštím týdnu proběhne 
poslední kolo, na kterém komise posoudí zdůvodnění nízkých cen a defi nitivně 
vybere zhotovitele stavby. Dále byly projednány žádosti o  změny územního 
plánu, schválení změn komise nedoporučila.
M. HOLLMANNOVÁ  – FINANČNÍ VÝBOR  – se sešel v  říjnu, zabýval se 
nájemními smlouvami obyvatel bytovky, kterou jsme převzali od Magistrátu hl. 
m. Prahy v roce 2009. Zejména jsme se zaměřili na jeden problematický nájemní 
vztah. Zpráva bude po jejím projednání ve výboru předána zastupitellům 
k dispozici.
ING. POLÁK - DOPRAVNÍ KOMISE – komise se sešla v červnu a zabývala se 
hlavně připravovanou rekonstrukcí ulice Ke Smíchovu, zlepšením rozhledových 
podmínek při vjezdu do ulice Ke Smíchovu (doplnění zrcadel); podněty budou 
zastupiteli projednány.
MGR. KUDLÁKOVÁ – KULTURNÍ KOMISE – v kapli proběhla v říjnu poslední 
výstava, připravili jsme dva podzimní zájezdy pro seniory, po kontrolách plateb 
a přihlášek v Klubu Švestka jsme zjistili, že se nám přihlásilo téměř 400 dětí 
a dospělých do kurzů. Tímto bych chtěla poděkovat děvčatům z realizačního 
týmu a také zaměstnancům úřadu, kteří se na tomto také podíleli.
SMLOUVY

 Část pozemku parc. č. 1723/3 k.ú. Slivenec o výměře 1,32 m2 (Habeš – konec 
ul. Frančíkova) bude pronajata fi rmě Koutecký s.r.o. pro umístění kontejneru na 
sběr textilu za cenu 6 000,- Kč/rok.

 Nebyl odsouhlasen prodej části pozemku parc. č. 371/1 v  k.ú. Holyně 
o velikosti 535 m2 za cenu 460 Kč/m2 dle cenové mapy roku 2015.

 Se společností PREdistribuce, a.s. bude uzavřena smlouva o  smlouvě 
budoucí o  zřízení věcného břemene užívání pozemku parc. č. 341/1 v  k. ú. 
Holyně za účelem provozování a rozvoje elektroenergetické distribuční sítě.

 Se společností MARSILEAN a.s. bude uzavřena smlouva na výkup pozemků 
parc.č. 494 (2.686 m2) a 495/3 (20 m2) v k.ú. Slivenec za cenu 436 032,- Kč. 
O tyto pozemky bude rozšířen areál základní a mateřské školy.
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelé neschválili žádný z níže uvedených požadavků o udělení souhlasu 
se změnou územního plánu:

 parc. č. 1772/12, k. ú. Slivenec z OP (orná půda) na OB (čistě obytné);

 parc. č. 827/2, k. ú. Holyně z NL (nelesní zeleň) na PZO (zahrádky a za-
hrádkové osady);

 parc. č. 1383, k.ú. Slivenec z LR (lesní porosty) na OB (čistě obytné);

 parc. č. 1775/22, k.ú. Slivenec z OP/VN (orná půda/nerušící výroba) na VN 
(nerušící výroba);

 výměry a polohy části pozemku parc. č. 1754/2, k. ú. Slivenec z ZMK (zeleň 
městská a krajinná) na OB (čistě obytné)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 Stavební dozor investora a  koordinátora BOZP bude při výstavbě nové 
tělocvičny vykonávat p. Roman Brtna, jehož nabídka za cenu 166 600,- Kč + 
DPH a reference byly vyhodnoceny při výběrovém řízení dne 2. 11. 2015 jako 
nejlepší.
PŘEVODY MAJETKU
Zastupitelé dále rozhodli o:

 vyjmutí stavby 4 sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 5 a 6, 
k. ú. Slivenec (centrum) v  celkové ceně 119 834,- Kč z  majetku MČ Praha 
Slivenec a převedení na hl.m. Prahu;

 bezúplatném převodu movitého majetku v objektu MŠ v celkové hodnotě 
1 068 136,- Kč, svěřeného MČ Praha–Slivenec usnesením ZHMP č. 9/45 ze 
dne 10. 09. 2015, na ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16.
GRANTY
Pro  I. kolo grantů z  rozpočtu Městské části Praha–Slivenec na rok 2016 dle 
přílohy „Tematické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha–Slivenec“ 
byla schválena částka 200 000,- Kč. Termín ukončení přijímání žádostí 
o grant je 11. prosince 2015 do 12:00 hodin.
DOTACE
Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu MČ Praha-Slivenec o následující dotace 
a dar:

 4 100 000,- Kč – účelová investiční dotace na akci Obnova nádvoří u ZŠ 
Slivenec, schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 10. 9. 2015;

 1 000 000,- Kč – neúčelový dar od fi rmy ABBEY s.r.o.;

 871 129,- Kč  – účelová investiční dotace na akci EU  – Zateplení klubu 
Švestka, schválená Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 27. 10. 2015.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

 Provozní příspěvek ZŠ a MŠ Slivenec bude pro rok 2015 snížen o 250 000,- 
Kč. Částka bude použita na výkup pozemku od společnosti MARSILEAN a.s. 
(zahrada ZŠ).

 Změny rozpočtu jsou promítnuty v rozpočtových úpravách č. 3.
RŮZNÉ

 Pozemek pod květinářstvím – vlastník pozemku pod květinářstvím podal 
žádost o narovnání majetkoprávních vztahů a o odkoupení stavby, kterou vlastní 
městská část; s protinávrhem na odkoupení pozemku pod stavbou městskou 
částí vlastník pozemku nesouhlasí; případný odprodej stavby bude předmětem 
dalšího jednání.

 Poděkování manželům Siganovým ze Slivence – Mgr. Novotná vyzdvihla 
manžele Siganovy za jejich nezištnou pomoc v péči o církevní stavby, pomoc 
při pořádání církevních akcí a za jejich přínos městské části v oblasti kultury 
a vzdělávání, za což jim patří náš veliký dík.

9. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo ve středu 
11. listopadu 2015.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STAVBU TĚLOCVIČNY
Důvodem svolání mimořádného 9. zasedání bylo schválení dodavatele 
stavby tělocvičny. Stavba je zakázkou většího rozsahu, proto jsou dokumenty 
prověřovány právníky a smlouva bude uzavřena s vítězem řízení.
RŮZNÉ

 Rozpočet MČ Praha-Slivenec bude navýšen v příjmové a výdajové části o 285 
100,- Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, schválenou Zastupitelstvem 

hl. m Prahy dne 2. 11. 2015. Dotace je určena na dokrytí nákladů na integraci 
žáků ZŠ Slivenec pro období 1. 8. 2015 – 31. 12. 2015.

 Zastupitelé neschválili návrh na změnu územního plánu pro pozemek parc. 
č. 388/1, k.ú. Holyně ze ZMK (zeleň městská a krajinná) a NL (nelesní zeleň) na 
OB-B (čistě obytné).

 Zastupitelé schválili každoroční udělování Čestného uznání MČ Praha-
Slivenec občanům, kteří se významně angažují pro rozvoj občanské společnosti. 
Morální ocenění bude spojeno i  s  fi nanční odměnou. Pravidla pro podávání 
návrhů budou zveřejněna na webových stránkách MČ.   Milena Hollmannová 

 Informace z 8. a 9. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

Granty pro rok 2016
Zastupitelstvo	MČ	Praha	–	Slivenec	vyhlásilo	na	svém	
8.	veřejném	zasedání	dne	4.	11.	2015	I. kolo na po-
skytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – 

Slivenec.
Tematické	okruhy	a	podmínky	grantového	řízení	jsou	
vyvěšeny	na	úřední	desce	a	na	webových	stránkách	MČ	

Praha	–	Slivenec.
V	I.	kole	grantů	Zastupitelstvo	MČ	Praha-Slivenec	rozdělí	

částku	200	tis.	Kč.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení 

grantů je 11. 12. 2015 do 12:00 hodin.
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INFORMACE STAROSTKY

Vážené a milé sousedky, vážení a milí sou-
sedé,

Rekonstrukce ulice K  Holyni sice nyní zdárně pokračuje, 
ale nabrané zpoždění už se nepodaří dohnat. Proto bude 
do konce listopadu dokončena druhá etapa, tedy po ulici 
Návětrná, a  třetí etapu necháme až na jaro. Reálně totiž 
hrozí, že kdyby přišla brzy zima, nestihne se včas položit 
asfalt, protože přestanou pracovat obalovny. Pro veřejnost by to 
mělo velmi nepříjemný následek, že by autobus jezdil po objížďce 
celou zimu, protože Dopravní podnik nepovolí, aby autobusy jezdily 
po ulici bez pevného povrchu. Navíc TSK chce opravit východní 
část ulice Ke Smíchovu a potřebuje, aby autobusy mohly jezdit ulicí 
K  Holyni, a  to dokonce obousměrně. O  opravu tohoto kusu ulice 
žádáme již dlouho a TSK to vždy odmítala s tím, že oprava má cenu 
až po dokončení výstavby v Řepkovém poli, tak jsme rádi, že se nyní 
(snad) konečně dočkáme.
Pokračuje i projektování rekonstrukcí ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu. 
Zde je reálné čekat výstavbu až v roce 2017, neboť příští rok se musí 
vyřídit všechna nezbytná povolení a  zakázku vysoutěžit. Příští rok 
tedy počítáme u technické vybavenosti s dokončením ulice K Holyni 
a s rekonstrukcí ulice U Náhonu. Ulice U Sportoviště by se při troše 
štěstí mohla opravit ještě letos, ale není to bohužel jisté - jinak se 
bude dělat také v příštím roce. Máme též posudek na špatný stav 
můstků přes Dalejský potok v Holyni a usilujeme o jejich opravu.
V centru se již podařilo téměř dokončit park. Je o něm celá úvodní 
strana, tak se nebudu opakovat.
Rozeběhla se i rekonstrukce nádvoří u školy, třebaže práce pokračují 
pomaleji, než bychom si přáli. K závěru se chýlí výstavba parkoviště 
u domu č. p. 315. Otevření ordinace a  lékárny tedy už nebude nic 
bránit, nicméně se zdá, že se z praktických důvodů oboje otevře až 
v lednu.
Dokončeny jsou polní cesty, které vedou jižně od Habeše a pak od 
ulice K Lochkovu k „provizorce“. U Habeše bohužel chybí kousek 
v místě, kde se nepodařilo dosáhnout Státnímu pozemkovému úřadu 
dohody s  panem Panýrkem, tak nás prosím za to nekamenujte. 
Cesty nás nic nestály a věřím, že do budoucna se podaří propojení 
dokončit. Cesty si již získaly své příznivce a  jsou hojně využívány 
maminkami s kočárky, dětmi na kolech i pro pouštění draků.
Co se týče elektrárny, tak Pražská energetika požádala o  změnu 
územního plánu na území východně od ulice K Lochkovu a severně 
od provizorní staveništní komunikace až po hranici našeho katastru. 
Jižní polovinu tohoto území již zakoupila, severní polovinu vlastní 
fi rma Arroniel. Na své polovině chce PRE změnit územní plán 
tak, aby tam mohla vybudovat elektrárnu, která by byla schopna 
nastartovat elektrárenskou soustavu v  případě velkého výpadku 
(záložní elektrárnu pro blackout). Na druhé polovině žádá o změnu 

na VS, což obnáší absolutně cokoli (kromě bytů), a  to pro 
zmíněnou soukromou fi rmu Arroniel. Celé dotčené území je 
součástí přírodního parku Radotínsko-chuchelský háj.
Měli jsme na HMP velké jednání s PRE (resp. se zástupci 
z  její dceřiné společnosti PRE Di), nám. Stropnickým 
(den předtím, než byl odvolán, nyní mám kompetence 
v pražském územním plánu dočasně já), s  lidmi z  Institutu 

plánování a rozvoje (IPR) a s odborem ochrany prostředí HMP (OCP). 
Po jednání je zřejmé, že změna na VS v přírodním parku nepřichází 
do úvahy, tudíž to nejhorší, čeho jsme se mohli dočkat, tedy vznik 
skladového areálu, překladiště, vrakoviště či něco podobného 
nepřichází u tohoto pozemku do úvahy.
U pozemku pro blackout budeme vyžadovat, aby PRE Di doložila, 
proč pro tento jinak celkem bohulibý záměr nevyužije jiné, vhodnější 
pozemky. Podle mě je jich dost např. za stávající rozvodnou (jejich 
argument, že dráty, které hyzdí tamní krajinu, nepatří PRE Di, nýbrž 
ČEZu či ČEPSu, neberu  – vždy se lze domluvit). Dále budeme 
samozřejmě vyžadovat nějakou koncepci  – aby se nakonec 
neukázalo, že spíše než tři velké zdroje pro blackout potřebuje Praha 
500 malých. A  pochopitelně budeme vyžadovat záruky, že by šlo 
o elektrárnu pro blackout, a nikoli o běžnou „špičkovou“ elektrárnu.
Jinak je pravda, že v případě výpadku proudu bude mít Praha velké 
problémy s dodávkami pitné vody, a to hlavně pro levý břeh Vltavy 
(tedy i u nás). Nějaké záložní řešení se tedy hledat musí. Nemusí to 
být ale na úkor přírody v  přírodním parku, zničených území je už 
v Praze dost.
A  dvě dobré zprávy nakonec: poslední zastupitelstvo HMP přineslo 
dva velké úspěchy: tím prvním je nové rozdělení fi nančních vztahů 
k  městským částem. Schválili jsme návrh, který požadovali svorně 
a nerozdílně pražští starostové. Výrazně získávají malé městské části, 
které se konečně dočkaly zrovnoprávnění s velkými (peníze se nově 
budou počítat z jednoho balíku a pro všechny stejně). Získávají ale i ty 
velké, neboť se zvýšil minimální dotační vztah z 2500 na 2900 Kč na 
osobu. A na rozdíl od návrhu schváleného Radou neztrácejí nic ani ty 
středně velké, kterým se neubírá. Jde o završení mého dlouholetého 
úsilí a  jsem tedy momentálně nesmírně spokojená. Slivenci přinese 
tato akce (pokud ji schválí prosincové zasedání zastupitelstva) 10 mil. 
Kč navíc každý rok. Peněz, o které nebudeme muset prosit, žebrat, 
doprošovat se. Peněz, které nám umožní normální fi nanční plánování…
Druhým úspěchem je nové rozdělení peněz z hazardu. Nově se již nebudou 
rozdělovat podle počtu hracích automatů v dané MČ, ale podle počtu 
obyvatel. Myslím, že to vymýtí z Prahy hazard rychleji než co jiného – vždyť 
kdo by chtěl mít na svém území herny, když z nich (téměř) nic nemá? Nu, 
a nám s nulovou tolerancí vůči hazardu to přinese (na omezenou do-
bu) aspoň nějaké peníze navíc… Hezké prožití adventu a  Vánoc Vám 
přeje  Jana Plamínková 
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Projekt ordinace lékaře a lékárny ve Slivenci je ve své fi nální fázi, které 
se však nevyhýbají legislativní průtahy. Rádi bychom představili aktivity, 
které plánujeme ve zdravotnickém centru Slivenec realizovat. Ordinace 
bude poskytovat služby praktického lékaře pro dospělé se zaměřením 
na zdravý životní styl, anti-aging (prevenci stárnutí), dále preventivní pro-
gramy kardiovaskulárních, onkologických a  civilizačních onemocnění, 
odvykání kouření, snižování nadváhy, kaučing a pracovně lékařské služ-
by pro fi rmy. Pokračujeme v hledání pediatra či lékaře jiného oboru ke 
spolupráci, který by v těchto prostorách poskytoval svoje služby. Lékár-
na bude nabízet kvalifi kované odborné služby s konzultacemi a pora-
denstvím pro klienty v širokém spektru léčiv a zdravotních doplňků, kva-
litní léčebné kosmetiky a osobní hygieny, výživy pro děti i veterinárních 
léčiv pro kočky a psy. Spektrum nabídky rozšíří léčivé přírodní produkty, 

zdravotní čaje a homeopatika, zdravotní pomůcky a po-
třeby. Tyto služby již poskytuje mateřská lékárna na Bar-
randově – Trnkovo náměstí (konečná tramvají), která je 
i nejbližší spolupracující lékárnou otevřenou Po-Čt 8:30 – 
18 h a Pá 8:30-17 h, jelikož pobočka Slivenec je realizována pro zlepše-
ní dostupnosti služeb místním obyvatelům obce. Pro lékárnu aktuálně 
hledáme farmaceutickou asistentku/laborantku na částečný nebo plný 
úvazek. Plánované otevření zdravotnického centra Slivenec se oproti 
původním předpokladům posouvá na leden 2016. Aktuální informace 
o dění ve zdravotnickém centru budeme poskytovat nadále přes časo-
pis Mramor a Lékárnu Barrandov – Trnkovo náměstí na tel.: 222 365 160 
nebo 730 330 764. MUDr. Jozef Čupka – praktický lékař 
 Mgr. Adéla Černochová – farmaceutka 

 Ordinace lékaře a lékárna



Již v  březnu 2008 byl podán zpracovaný projekt na dotační titul Operační program Praha 
Konkurenceschopnost, ale bezúspěšně. Realizace celého projektu byla tedy rozdělena do 

jednotlivých etap – dle potřebnosti a finančních zdrojů. Do projektu vstoupila v létě 2008 rekonstrukce návesního rybníka (na žádost MČ Praha – Slivenec 
provedl odbor ochrany životního prostředí MHMP). Kromě zmíněné rekonstrukce rybníka dosud všechny etapy revitalizace centra hradila MČ. V roce 2014 
vznikla naděje zažádat z dotačního titulu OPPK o dotaci na nejrozsáhlejší stavební úpravy (etapu IV) – Revitalizace parku v centru Slivence. Na základě 
aktualizovaného projektu Ing. arch. Leška jsme získali v loňském roce dotaci 5 598 279 Kč (finanční spoluúčast MČ na projektu činí částka do 500 000,– Kč) 
a mohli přistoupit k řešení stavby. Na základě výsledku výběrového řízení prováděla rekonstrukci firma Gardenline s.r.o. Celou stavební akci dozoroval Ing. 
Vlastimil Kašpar, za MČ koordinovala veškeré práce místostarostka Ing. Simona Strauchová a Ing. Šárka Musilová. Součástí projektu byla také demolice 
objektu bývalého sklenářství. Na návsi tak vzniklo větší prostranství pro pořádání kulturních akcí, ale také více míst pro parkování. Přibyly dvě lampy 
veřejného osvětlení. V parku vznikla nová komunikační síť pěších cest, byl vybudován dlážděný chodník (z 50% řezaná vápencová dlažba, z 50% bílý 
a černý český vápenec), autorem výtvarného návrhu Ing. arch Jan Šerých. Dle návrhu zahradního architekta Ing. Aleše Steinera byly provedeny zahradní 
a krajinářské úpravy. Vzhledem k nutnosti pokácení některých přestárlých dřevin, musely být nahrazeny novými (lípy, borovice černá, dub bahenní), byly 
zde vysazeny trvalky a cibuloviny. Park je nově oset travním semenem, v parku přibylo dřevěné plato a molo pro pobyt u rybníka, opěrná zídka k posezení 
z vnější hráze rybníka, lavičky, odpadkové koše a infotabule od firmy MM Cité a pro malé děti tři dřevěné herní prvky. V plné kráse se park a jeho okolí 
ukáže všem sliveneckým a holyňským občanům až na jaře…Další etapou rekonstrukce centra by mělo být prostranství před areálem Dvora křižovníků, 
které se bude řešit v souvislosti s projektem rekonstrukce ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu, a okolí budovy Úřadu městské části. Pořadí stavebních akcí určí 
budoucnost.  Mgr. Lenka Kudláková 

 Rekonstrukce centra 

 Komunikace K Holyni

V  souvislosti s  pracemi 
na rekonstrukci komunikace K Holyni je dokončováno parkoviště pro pět 
aut a  jedno místo pro invalidního návštěvníka. Parkoviště bude sloužit 
především budoucí ordinaci lékaře, lékárně, stejně jako parčík.

Letošní práce na ulici K Holyni se chýlí k závěru. Již 23. 11. 2015 se autobus vrátí 
na svou obvyklou trasu. Na jaro příštího roku zbývá poslední kousek od křižovatky 
s ulicí Návětrná ke světelné křižovatce s ulicí K Barrandovu. Kromě nové zastávky, 
která bude v  provozu od 14.  12.  2015, jsou zde nově i  oboustranné chodníky, 
zelené zálivy a parkovací místa. Nová komunikace je opticky užší než ta původní 
a to, stejně jako vyvýšená křižovatka uprostřed, snad povede k dodržování nižších 
rychlostí vozidel. Všichni se již těšíme, že se zbavíme objížďky a doprava se alespoň 
na zimu vrátí k normálu.

 Parkoviště u č.p. 315

4  Slivenecký mramor 6  2015

Již několik let si obyvatelé ulice U Sportoviště stěžují na špatný stav 
komunikace. Je pravda, že komunikace je prašná a i přes opakované 
rovnání se zde tvoří prohlubně. I když tudy nevede objízdná trasa, 
jezdí zde mnoho aut, která znepříjemňují život zdejším obyvatelům. 
Vzhledem k  tomu, že bude potřeba, aby tudy projelo aspoň pár 
nákladních vozidel, které se nevytočí z  ulice Ke Smíchovu pro 
stavbu tělocvičny, podařilo se pí starostce na magistrátě získat 
příslib nového povrchu. Buď ještě do konce roku nebo začátkem 
příštího by se zde měla provést homogenizace povrchu. Toto řešení 
znamená nahrazení horní vrstvy současné vozovky přesně danými 
vrstvami kameniva zpevněného asfaltem. Vzhledem k současnému 
teplému počasí doufáme, že se oprava povede ještě v  letošním 
roce. Obyvatele této ulice budeme samozřejmě před zahájením 
prací informovat.  Ing. Šárka Musilová 

 Komunikace U Sportoviště

Pokračování ze str. 1



Protože se rekonstrukce ulice K  Holyni blíží do finále, dočkáme se 
opětovného návratu linek MHD do této ulice. Dlouho očekávaný okamžik 
nastane od 23.  11.  2015, kdy se opět zprovozní zastávka K  Holyni 
a Slivenec ve směru od Barrandova a autobusy se vrátí do původních 

tras. Výjimkou bude ještě jedna krátkodobá změna, od 23.  11. do 
27. 11. 2015 budou jezdit autobusy ulicí K Holyni obousměrně, protože 
se bude opravovat povrch ulice Ke Smíchovu až po napojení na ulici 
K  Barrandovu. Zastávka Opálová bude po tuto dobu zrušena. Nově 
budovaná zastávka v horní části ulice K Holyni by měla být v provozu 
od 14. 12. 2015.

Jsme rádi, že nové parkoviště pod rybníkem opět 
slouží svému účelu a je hojně využíváno jak rodiči přivážejícími své ratolesti do školy, 
tak návštěvníky Selanky. Bohužel, zaznamenali jsme jeden negativní jev, a to přejíždění 
prostoru pro budoucí strom na místě bývalého domečku. Nechtěli jsme vzhled parkoviště 
kazit zvýšenými obrubníky, ale nelze nechat tento prostor zcela zničit. Prosíme všechny 
řidiče, objíždějte tento prostor po komunikaci, je škoda ničit tento kousek zeleně.

Podle plánu byly úspěšně ukončeny práce na výstavbě polních cest. Investorem 
stavby byl Státní pozemkový úřad a výstavba probíhala v rámci komplexních 
pozemkových úprav pro zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům. Jedná se o 
vybudování polních cest PC 24, PC 18, PC 16 a PC 3 na pozemcích katastru Slivenec 
a Lochkov.  Konstrukce cest je tvořena dvěma štěrkovými frakcemi s vozovkou z asfaltobetonu. Odvod dešťových vod je do okolního terénu, u polní 
cesty PC 3 do vsakovacího 
příkopu. Podél cest PC 
18 a PC 16 je provedena 
sadbová liniová výsadba 
stromů. 
Jedná se o účelové komu- 
nikace pro zemědělskou 
obsluhu jednotlivých po- 
zemků, které nejsou 
určeny k běžné dopravní 
obslužnosti jako místní 
komunikace.  
 Jiří Urválek 

in
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Po počátečním zdržení se na školním nádvoří konečně začínají rýsovat tvary 
budoucích cest a odpočinkových ploch. Počátkem listopadu byly vysazeny 
nové stromy, jejichž stín bude v letních měsících zlepšovat pohodu, jak na 
lavičkách pod stromy, tak i ve správním pavilonu. Růžové květy sakur navíc 
v jarních měsících zkrášlí a zpříjemní prostor mezi budovami. Položena je 
i vegetační dlažba pro odpočinkové plochy nádvoří.Doufejme, že stavební 
firma už nepoleví v tempu a nejpozději po vánočních prázdninách se děti 
vrátí již do hotového, pěkného a účelného prostoru. Z prostorného areálu 
slivenecké školy, tak bude zase další část pěkná a upravená.  mus 

 Doprava

 Parkování

 Polní cesty

V letošním roce se nám podařilo v rámci revitalizace centra doplnit veřejné osvětlení 
v centru na parkovišti u rybníka. Byly zde doplněny dvě nové lampy a dvě stávající 
byly přesunuty tak, aby vhodně osvětlovaly prostor parkoviště.  Další akcí, která se 
v letošním roce povedla, je přisvětlení přechodu před úřadem, které doufáme zlepší 
viditelnost a bezpečnost chodců a také osvětlení prostoru před poštou a úřadem. Toto 
opatření je financováno magistrátem v rámci akcí BESIP.  Pevně věříme, že se nám 
podaří do začátku adventu ještě dokončit  osvětlení kostela v prostoru zahrady i před 
vstupem, které jsme v letošním roce  projekčně připravili. Kostel by tak získal pěkné 
slavnostní osvětlení, jako mají i jiné památky v Praze a stal se tak krásnou dominantou 
našeho parku i ve večerních hodinách. 

 Ing. Simona Strauchová 

 Doplnění veřejného osvětlení 
v centru Slivence

 Obnova

Pokračování ze str. 1
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Jak je všeobecně známo, jsou zákonem o  nakládání s  odpady 
stanoveny povinnosti a  podmínky nakládání s  odpady. Obecně 
závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území hlavního města Prahy. Základní povinností vlastníka každého 
objektu (bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden 
byt, nebo stavba pro individuální rekreaci) je zajistit dostatečný objem 
sběrné nádoby na směsný odpad, který při dané frekvenci svozu 
odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit 

veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácností v objektu do 
sběrné nádoby. Přesto si někteří naši spoluobčané myslí, že kontejnery 
úřadu jsou zdarma pro odpady všech. Kontejnery u hřbitova slouží 
pouze pro hřbitovní odpad, nikoli pro igelitky s odpady zahrádkářů, 
nikoli pro bioodpady jiných spoluobčanů. Kontejnery u úřadu jsou pro 
potřebu úřadu, pošty a Městské policie. Nikoli pro odpady občanů 
a živnostníků z okolí. Někteří nejsou ani líní vozit odpad do těchto 
kontejnerů autem a když je kontejner zamčen, tak se nestydí odložit 
odpad mezi kontejnery.

Jak jsme informovali v  mi-
nulém čísle Mramoru, požádali jsme hlavní město Prahu o navýšení 
četnosti svozu tříděného odpadu a  to u  komodity PAPÍR a  PLAST. 
Celkem jsme požádali o  změnu u  10 stanovišť, kde jsme 
vyhodnotili situaci jako neúnosnou. Prozatím máme potvrzeno, 
že od 1.  11.  2015 byla realizována změna u  3 stanovišť, a  to 
na křižovatce ulic Za Farou a K Cikánce, v ulici Rubínová a na 
křižovatce ulic Ke Smíchovu a  Diamantová. Ostatní stanoviště 
zatím na svou změnu čekají. Tato služba, která je plně hrazena 

z  rozpočtu Prahy a  je pro občany zdarma, stojí nemalé fi nanční 
prostředky. Jen za stanoviště v naší městské části platí město cca 840 
tis. Kč ročně, po navýšení četnosti to bude 980,5 tis. Kč.  Jiří Urválek 

Od letošního července převzal hájovnu v Chuchelském háji a s ní 
i péči o jeden z pěti pražských lesnických úseků, které spravují 
Lesy hl. m. Prahy, nový lesní Miloš Stana. Mladý lesník bude 
mít na starosti jihozápadní oblast na levém břehu Vltavy, kromě 
Sliveneckého lesa a Chuchelského háje ho tak budete moci potkat 

také v Prokopském údolí či v lesoparku Cibulka. Miloš Stana pochází ze 
Slovenska, kde v roce 2002 úspěšně absolvoval Střední odbornou školu 
lesnickou v Prešově. Jeho oborem je lesnictví se zaměřením na lesnický 
provoz. Pro příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. Prahy, která se stará 
o 2 900 ha pražských lesů, pracuje od ledna 2004. Nejprve působil jako 
lesník na opačné straně Prahy, v lesnickém úseku Kyje. Při organizačních 
změnách přešel do sídla organizace, kde v minulých letech zastával pozici 
zástupce vedoucího střediska Lesy. Ačkoli se i na tomto postu osvědčil, 
přál si vrátit se přímo do lesnického provozu. A  tak jej dnes nejčastěji 
najdete právě v terénu, anebo v chuchelské hájovně u lesního zookoutku 
v Malé Chuchli. Budete-li potřebovat k aktuálnímu dění v lese cokoli 
blíže vysvětlit nebo s čímkoli souvisejícím pomoci, jeho telefonní číslo 
je 777 827 793, svůj dotaz či podnět můžete směřovat také na e-mail 
stana@lesy-praha.cz. Další informace o  dění v  lese i  o  plánovaných 
zásazích a jejich důvodech naleznete na webových stránkách příspěvkové 
organizace Lesy hl. m. Prahy, www.lesypraha.cz. Neváhejte se na nás 
s  čímkoli obrátit, naše motto totiž zní „Rosteme s  vámi“. Ceníme si 
každého podnětu.  Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel Lesy hl. m. Prahy 

 Směsné odpady – každý objekt má mít popelnici!

 Tříděné odpady

POSLEDNÍ TERMÍNY PŘISTAVENÍ VOK NA BIOODPAD
Termíny  Čas  Stanoviště  

21. 11. 2015 900 – 1200  ul. Rubínová - u tříděného odpadu

21. 11. 2015 1300 – 1600 Holyně – na konečné autobusu

 

 Sliveneckého lesa se ujal nový lesní
inzerce

MČ Praha – Slivenec hledá kronikáře.
Práce na smlouvu o provedení práce.

Vhodné pro aktivního občana,
který má zájem o dění v obci. Info na ÚMČ.
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Cílem předběžného antropologického zpracování lidských 
kosterních ostatků z  výzkumu ve Slivenci bylo seznámení 
se s  nalezeným materiálem a  jeho alespoň předběžné určení. 
V současné době je kosterní materiál v laboratoři, kde je umýván 
a  sušen, než bude předán k  řádnému zpracování. Konečné 
výsledky by mohly být prezentovány na jaře příštího roku při 
další besedě s občany. Celkem bylo dochováno 16 zlomků kostí, 
které všechny pochází z  jednoho rozsáhlého objektu (jedná 
se o  superpozici několika vzájemně jen obtížně rozlišitelných 
objektů). Zlomky kostí jsou poměrně velké, kolem 5-10 cm 
a  zlomy na okrajích jsou prokazatelně starého původu, čili 
k rozlámání kostí nedošlo v průběhu výzkumu. Pravděpodobně se 
tak stalo při manipulaci s ostatky v minulosti, možná při nějakém 
rituálním, kultovním obřadu. Prozatím jsme se setkali pouze 
s  lebečními kostmi, mezi nimiž jsme rozpoznaly tyto: zlomky 
temenních kostí, 2 téměř kompletní kosti týlní, zlomek dětské 
dolní čelisti se zoubky, kompletní kost čelní i s kostmi nosními, 
pravou kost lícní, zlomky horní čelisti a drobné fragmenty kosti 
klínové z  báze lebky a  kosti spánkové. Prozatím se podařilo 
rozlišit kosti ze tří jedinců. V  případě dvou dospělých jedinců 
se pravděpodobně, dle morfologie zlomků lebky, jedná o muže 

a ženu. Pohlaví u třetího jedince není možné určit, jelikož se jedná 
o dítě, jehož věk byl na základě prořezání mléčného a trvalého 
chrupu odhadnut na 5-6 let. Jediným patologickým nálezem byla 
tzv. cribra orbitalia, neboli porozita stropu očnice, a  to v obou 
očnicích čelní kosti pravděpodobně ženské lebky. Nejedná 
se o  vlastní nemoc, ale o  vedlejší projev jiného onemocnění. 
Příčina jejich vzniku není dodnes jednoznačně objasněna. 
Pravděpodobně vznikají v  důsledku nedostatku vitamínu C 
nebo jiné poruchy výživy, nebo poruchy metabolismu. Vznikají 
v prostředí, kde panují nedostatečné hygienické podmínky, šíří 
se infekční a  parazitární nemoci a  děti trpí nekvalitní stravou. 
Dříve často uváděná příčina vzniku, nedostatek železa, není 
pravděpodobně hlavní příčinou, ale jednou z  mnoha z  celého 
komplexu výživových poruch a  onemocnění. Cribra bývají 
běžným nálezem v  jakémkoli kosterním souboru a  svědčí 
o nelehkém životě tehdejších lidí.
Laboratorní a následné podrobné antropologické zpracování možná 
odhalí v  souboru zvířecích kostí i  další kosti lidské, takže naše 
předběžné hodnocení bude možné doplnit o další zajímavá zjištění. 
 Mgr. Marcela Horáková, antropolog, Labrys, o.p.s. 

 Kosterní nálezy z archeologického výzkumu ve Slivenci

Kurátor: Matouš Karel Zavadil, Pomoc při instalaci výstavy: 
Michal Jalůvka
Výstava Ivy Vodrážkové Alegria / radost / byla nazvaná podle 
písně od Cirque du Soleil. Hlavním tématem této skladby je naděje 
a  vytrvalost, „jiskra života“, která je schopna probudit radost. 
V případě vizuální variace na toto téma se jedná o výstavní expozici 
složenou z  jedné textilní práce a  několika maleb z  posledních 
let. Představená díla, byť jsou založena spíše na dekorativním 
či strukturálním fungování výtvarného jazyka, lze vnímat i  jako 
osobní reflexi současných událostí spojených s exodem uprchlíků 
do Evropy. Pro autorku, v jejíž tvorbě najdeme dlouhodobě zájem 
o  tématiku multikulturního dialogu, osobní mytologie či ekologie, je současná nelehká situace definována jako „Uprchlická krize“, podnětem 
k zamyšlení. Tento fenomén lze dle Ivy Vodrážkové vnímat i jako určitý proces změny, nový počátek, který nemusí nutně znamenat úpadek, ale 
naopak růst. Tedy schopnost starého kontinentu absorbovat onu uprchlickou vlnu a v pestré mozaice národů najít určitou vyváženou harmonii 

na bázi solidarity a lidské důstojnosti. Z aktuálního dění je patrné, že solidarita 
a empatie se ukazují jako svého druhu nedostatkové „kvality“ života, které jsou 
nejen v českém kontextu vzácné. Není proto od věci zmínit, že Iva Vodrážková 
společně se svým manželem Mirkem Vodrážkou se před rokem 1989 aktivně 
pohybovala v českém kulturním undergroundu. Společně organizovali bytové 
semináře, kterých se účastnili např. profesor Milan Machovec, filosof Egon 
Bondy či teolog Milan Balabán a ve svém bytě také pořádali setkání mluvčích 
Charty 77. Pro jejich společné aktivity tehdy jako dnes byl dominantní motiv 
solidarity a vymezování se vůči lhostejnosti a otupělosti společnosti. Pro tvorbu 
Ivy Vodrážkové je tak zásadní spojení tvůrčího principu a občanských aktivit, kdy 
jí dnes také mimo jiné imponuje téma feminismu. Je členkou eko – feministické 
skupiny Studna. http://www.ivavodrazkova.wz.cz  Matouš Karel Zavadil  

 Iva Vodrážková / Alegria
     v holyňské kapli

inzerce
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Beseda s archeology 11. 11. v zasedací místnosti

Vernisáž výstavy Ivy Vorážkové (první zleva)
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Tak jsme postoupili na II. stupeň. Co nás čeká? První, v čem jsme se posunuli, je 
naše rozhodnutí, že již začneme navštěvovat představení v pražských divadlech, která nejsou určená pouze dětem. A začali jsme hned v říjnu, kdy jsme 
zhlédli v divadle ABC rozvernou pohádku o nejlakomějších ze všech lakomých obyvatel vesnice Dejvice. Žáci zejména ocenili jedinečný humor, jazykový 
vtip a moudrost Jana Wericha, o kterém se učili v loňském školním roce. Kdyby děti tento den hodnotila „módní policie“, dopadly by skutečně na výbor-
nou. Byly slavnostně oblečeny a věděly, na rozdíl od některých svých přítomných vrstevníků, jak se v divadle chovat. Z toho jsem měla jako třídní velkou 
radost. Na počátku listopadu nás čeká představení v divadle Na Fidlovačce Rok na vsi. V rámci literární a komunikační výchovy děti předem zjišťovaly, 
s použitím tabletů, (dar Unie rodičů škole) ve skupinách informace, které si na závěr vzájemně sdělovaly. A tak již před představením znají historii i sou-
časnost divadla, bratry A. a V. Mrštíky a jejich románovou kroniku Rok na vsi. Všichni žáci hodnotí návštěvy divadelních představení velmi kladně a na 
každé další se těší.  Petra Levá, TU VI. třídy 

V současné době se děti mohou učit číst několika metodami. Ve většině škol se prvňáčci 
stále učí číst analyticko-syntetickou. Tu znají i jejich rodiče. V poslední době je také rozší-

řena metoda splývavého čtení, neboli sfumato, kterou slivenecká škola poprvé úspěšně vyzkoušela v loňském školním roce. Další metoda čtení je 
metoda genetická. Podle ní se poprvé učí číst žáci v 1. B letos. Na začátku se děti setkávají pouze s velkými tiskacími písmeny, ze kterých většinu už 
znají, než nastoupí do školy. Dané slovo nahlas hláskují a poté spojí ve slovo. Díky tomu, že se děti zpočátku soustřeďují jen na jeden typ písma, tak 
zvládnou celou velkou tiskací abecedu velmi brzy a doba, kdy děti začnou číst plynule a s porozuměním, se podstatně zkracuje. Pro děti je to velmi 
motivující. Schopnost číst všechny nápisy kolem sebe povzbuzuje zájem o další čtení. Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. A protože je 
v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, posouvá se i nácvik psacích písmen většinou až do doby, kdy 
už děti nemají problém s tiskacími tvary. Mohou však zapisovat již téměř cokoli a navíc je více času na uvolňovací cviky, které jsou nezbytné pro dětská 
zápěstí a následné jemné a delší pohyby, které proces psaní vyžaduje. Žádná z metod čtení není však univerzální a všechny metody mají své klady, 
ale zároveň i své zápory. Důležitá je také osobnost učitele a jeho zkušenosti se zvolenou metodou. Slivenecká škola v osobě nové paní učitelky 
Aleny Kovářové tuto zkušenou pedagožku má, tak jako loni paní učitelku Hanu Brožovou, která užila metodu sfumato. Nejdůležitější však je vzbudit 
u dětí zájem o knihu samotnou. Proto čtěme dětem a listujme častěji v knihách.  Ivana Rosová ř. š., a Alena Kovářová, třídní učitelka 1. B 

Také v letošním školním roce navazujeme na úspěšnou spolupráci mezi 
žáky z I. a II. stupně naší školy. Projekt s příznačným názvem „MOSTY“ 
spojuje oba břehy a učí spolupracovat mladší a starší spolužáky.
27. 10. byl náš projektový den zaměřen na významný 28. říjen a na po-
rovnání svátků 31. 10. a 2. 11. Žáci pracovali po celý den ve smíšených 
skupinách a získávali informace z  literatury, multimediálních encyklo-
pedií, na internetu (využívali tablety) a dalšími způsoby odpovídajícími 
individuálním možnostem žáka a třídy. Získané informace soustřeďovali 
v textové podobě. Součástí dne byla i tvořivá dílna  – dlabání a zdobení 
dýní, dušičkové věnečky, dekorace z přírodnin, strašidla a duchové.
Na závěr dopoledne proběhla prezentace, výstavka a zhodnocení. Sami 
žáci hodnotili projekt jako velmi přínosný, který jim kromě nových po-
znatků přinesl i zábavu a příjemné chvíle při spolupráci se spolužáky.
CO JE VLASTNĚ PROJEKTOVÁ VÝUKA?
Projektová výuka rozvíjí u  žáků schopnost srovnávat, vyhodnocovat 
texty v klasické i digitální podobě. Podporuje schopnost samostatného 

myšlení a motivuje ke vzájemné spolupráci a komunikaci, rozvíjí práci 
v týmu, učí děti vzájemně se respektovat, obhajovat vlastní názor a je 
kvalitním zpestřením tradiční výuky. Vyžaduje však i zcela jiný způsob 
přípravy ze strany učitele. Tento způsob výuky se nám osvědčil a hlavně 
děti baví, proto plánujeme další podzimní a jarní projektové dny a spo-
lečné akce.  Irena Liscová, třídní učitelka 3. třídy 

Památná hora Říp patří mezi ně-
kolik nejvýznamnějších míst a trva-

lých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich 
prapředků do země a každý Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. 
Vzhledem k probíraným tématům v předmětu Člověk a jeho svět, ve kterém se žáci učí 
o historii České republiky, jejím vzniku a počátcích, vydali jsme se se žáky 4. tříd tam, 
kde to podle pověstí „všechno začalo“ – na památnou horu Říp. Dne 6. 10. 2015 jsme 
objednaným autobusem dojeli do vesnice Rovné, odkud nás čekal výšlap na vrchol. 
Cestou nahoru nám průvodce vyprávěl zajímavosti o vzniku hory (sopečný původ), jejím 
názvu (se starogermánského rip - hora). Tři vyhlídky (Mělnická, Roudnická a Pražská), 
ze kterých jsme měli možnost se rozhlédnout, byly odměnou za vynaloženou námahu. 
Velmi působivá byla i návštěva Rotundy sv. Jiří a turistické chaty, která dnes slouží jako 
výletní restaurace. Výlet se vydařil, a na otázky: Proč na Řípu nefunguje kompas? nebo 
Co je to strdí?“ už všichni známe odpověď.  D. Štolová, tř. učitelka 4.A 

V červenci proběhl v naší škole příměstský tábor inspirovaný starými pověstmi českými v doprovodu A. Daňkové a P.  Stříbrné. Většinu týdne se tedy 
i navzdory neutuchajícím vedrům cestovalo, aby si každý mohl udělat přímou představu o místech, ke kterým se naše pověsti vztahují (např. Vyše-
hrad, Staroměstský orloj, Karlův most, Židovské město). Během týdne se vyráběli Golemové a na závěr si každý vytvořil osobní deník s fotkami pro 
uložení právě nabytých vědomostí. Celý týden byl velmi příjemný, moc se těším na příští léto a další příměstský tábor.  Alžběta Daňková 

 Týden Prahou za starými pověstmi

 Výlet 4. tříd na horu Říp

 Poznáváme pražská divadla

 Genetická metoda čtení

 Projekt „Mosty“ pokračuje

Týden Prahou za starými pověstmi
ŠKOLA



V letošním školním roce se naše škola zapojila do „Sbírky 
pro Kristýnku“, sběru plastových víček pro Kristýnku Kača-
bovou z Radotína, aby jí rodiče mohli uhradit potřebnou léč-
bu na neurorehabilitační klinice. Mezi nejpilnější „sběrače“ 
za září a říjen patří třídy: 3., 2. B a 4. A, ale především jsme 
celkovým množstvím téměř 60 000 víček (89 kg) přispěli na 
dobrou věc. Kristýnka a její rodiče všem žákům naší školy 
moc děkují.  Daniela Štolová, vých. poradce a koordinátor akce 

 Sběr papíru

Milí čtenáři, rádi se s Vámi podělíme o radost z úspěchů našich žáků. Tentokrát 
se jedná o soutěže Talent základek Prahy 5, 6, 13 a 17, kterou pořádala Mensa 
gymnázium v Řepích. Tato soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 
5, 6, 13 a 17. Soutěž má jen 1 fi nálové kolo zvlášť pro každý obvod. Finále 
proběhlo 5. 11. 2015 od 14 hodin přímo v prostorách školy Mensa gymnázia. 
Do obvodního kola postoupilo 15 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem 
tedy 60 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastnili roku 2015 nominačního 
kola Logické olympiády, kterou pořádala Mensa České republiky, a umístili se 
do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole. V obvodu Praha 5 byl 
náš žák 5. třídy, Adam Martin Rek, na 1. místě. Dále ve zmíněné Logické 
olympiádě v krajském kole se Adam umístil na nádherném 4.-5. místě 
a nominoval se tak do celostátního fi nále, které proběhne 30. listopadu 2015 
v Míčovně Pražského hradu. Adamovi veřejně gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. Ivana Rosová, ředitelka školy 

Po úspěšném sběru papíru v loňském školním roce se naše škola opět přihlásila do sou-
těže vyhlášené Pražskými službami. Po odvozu prvního kontejneru jsme obsadili mezi 
přihlášenými školami čtvrté místo. A na co byly fi nanční prostředky získané právě za 
sběr použity? Na konci školního roku obdrželi nejlepší sběrači odměny za 3 516,–. Po-
stupně se nakupovaly další věci, o kterých se radil ekotým i pedagogický sbor. Byly to: 
• sušička na ovoce (4 399,–), • lisy na plastové PET lahve (4 900,–), • obrubníky kolem 
záhonů na školním pozemku (4 551,–), • 13 kusů stromů a ozdobných keřů do školní 
zahrady na obnovení arboreta (8 220,–), • odměny pro soutěžící v Den Země (319,–),
• nejlepší tři sběrači v letošním prvním kole obdrželi sladké odměny (300,–), • informační 
panel o době rozpadu odpadů (cca 6000,–).
Jak je patrné, všechny získané fi nance byly vloženy do nákladů souvisejících s ekologií. 
A tak je to správné. Sběr papíru je ekologický počin a zisk z něho vrací škola zpět do 
ekologických aktivit.
A jaká bude odměna pro nejlepší třídy – sběrače? V loňském školním roce nejvíce přinesli 
žáci současné VI. třídy (5 592 kg) a III. třídy (2 288,5 kg). V listopadu je čeká za odměnu 
zajímavá akce. Pojedou do výletního areálu Pěnčín. Navštíví místní sklárnu, farmu s do-
mácími zvířaty, ochutnají kozí sýr a v korálkové dílně si zhotoví sami výrobek. Z peněz za 
sběr jim bude zaplacena doprava autobusem v hodnotě 10  285,–. Tyto uvedené třídy po-
kračují aktivně i letos. Šesťáci již přinesli 1573,6 kg a třeťáci 1532,5 kg. Udrží si prvenství 
nebo budou mít letos konkurenci v jiných třídách?  Petra Levá, garant projektu 

Slivenecká škola se v pátek 6. 11. zapojila do oslav Světového dne ekoškol a v rámci projektového dne z re-
cyklovaného materiálu a odpadů vyráběla školu budoucnosti - školu v roce 2060. Třeba se vyrobené modely dočkají realizace a vnoučata dnešních malých 
architektů a vynálezců takovou školu budou navštěvovat. V týdnu 16. – 20. 11. proběhne výstava modelů v zasedací místnosti ÚMČ. Ivana Rosová 

 Sběr plastových víček

 Světový den ekoškol

ŠKOLA

 Úspěchy sliveneckých žáků

Přechod Brd Výlety se školní družinou Z činnosti školní družiny
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Na říjnové setkání seniorů jsme pozvali MUDr. Marii Krausovou, která pracovala v letech 2000-2003 v Dháce v Bangladéši jako dobrovolník OSN. 
O své práci napsala knihu „Lékařkou v Bangladéši“. Kniha je tvořena autentickými dopisy přátelům, všímá si stavu tehdejší bangladéšské společ-
nosti a úrovni lékařské péče. Popisuje tamější přírodu, problematiku původních domorodých kmenů. Dotýká se činnosti OSN v zemi, křesťanských 
misií i různých nevládních organizací. Osobní i profesní zkušenosti jsou psány živým a dobře čtivým jazykem, jsou doplněny autorčinými dobovými 
fotografi emi. Tuto zajímavou knihu si můžete vypůjčit v knihovně ve Slivenci.  

Výlet to byl vydařený! Deštivé počasí zůstalo v Praze. Když jsme vystupovali 
z autobusu na náměstí v Novém Městě nad Metují, sluníčko už prokukovalo 
přes šedivé mraky. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památ-
kovou rezervací a je skutečně překrásné. Navštívili jsme zámek, přestavěný 
v první polovině minulého století vynikajícími architekty Jurkovičem a Janá-
kem. Ze zámku se stalo moderní sídlo vybavené vodovodem, ústředním 
topením, elektřinou, telefonem, jídelním a osobním výtahem. Místnosti jsou 
vyzdobeny předními českými umělci. Přestavbu fi nancoval poslední majitel 
textilní továrny v Náchodě – Josef Bartoň, který si novoměstský zámek vybral 
jako své rodinné sídlo. Rodina bydlela v zámku do roku 1948. Od roku 1992 
je zámek znovu majetkem rodiny Bartoň -Dobenín a je přístupný veřejnosti. 
Odpoledne jsme věnovali Adršpašským skalám – největšímu a nejdivočejší-
mu skalnímu městu ve střední Evropě. Průvodkyně nás zavedla ke Džbánu, 
Homoli cukru, na Sloní náměstí, pod Eliščinu věž, k Milencům, k vyhlídce na 
Starostu, k Malému a Velkému vodopádu. Velmi vtipně komentovala 4 km 

trasu mezi skalami. Počasí nám přálo a byli jsme velmi spokojeni. Děkujeme 
MČ Praha – Slivenec za možnost účastnit se takového krásného výletu.

Irena Krejčová, Klub seniorů Slivence a Holyně 

Ráda bych se s vámi podělila o pozitivní dvouměsíční zkušenosti se stra-
vováním ve školní jídelně ve Slivenci, kam dochází na oběd můj manžel 
pan Jiří Miřacký. Velmi si ceníme této možnosti stravování i pro seniory, 
a to zejména z několika důvodů - strávníci mají denně čerstvé a kvalitní 
jídlo, mají možnost výběru ze dvou druhů jídel a oběd mohou sníst přímo 
v příjemném prostředí školní jídelny. Určitě bych v neposlední řadě po-
chválila personál školní jídelny za ochotný a vstřícný přístup ke svým stráv-
níkům. Iva Miřacká 

Blíží se čas Vánoc a jako každý rok se zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec rozhodlo fi nančně pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům 
Slivence a Holyně, kteří mají nízké příjmy. V tomto období se kupuje uhlí, dřevo nebo se platí za plyn. Pokud se ocitáte v situaci, že váš důchod je 
malý a tyto platby jsou pro vás zatěžující, přineste (nebo po někom pošlete) na úřad originály zaplacených dokladů, důchodový výměr a žádost 
o poskytnutí fi nančních prostředků na otop. Po projednání v sociální komisi a následným schválením zastupitelstvem MČ Praha-Slivenec vám 
bude ve II. polovině prosince vyplacen fi nanční příspěvek, který vám členky sociální komise donesou až domů. Pokud si nebudete s něčím 
vědět rady, zavolejte nebo přijďte za mnou na úřad a spolu to dáme dohromady. Žádosti, prosím, dodejte nejpozději 9. 12. 2015. 
 Zdraví vás Bohdana Růžičková, tajemnice soc. komise, Tel.: 251818044 

Úřad městské části zajišťuje pro seniory a občany se zdravotním postižením 
s trvalým pobytem ve Slivenci a v Holyni rozvoz obědů:
- z veřejné jídelny Ve statku – oběd (polévka a hlavní jídlo) - za 50,– Kč
- ze Základní školy ve Slivenci – oběd (lehká strava – polévka a hlavní jídlo – 
možnost výběru ze 2 chodů z jídelníčku) - za 52,– Kč
Obědy se mohou také konzumovat přímo ve školní jídelně v  čase 
11:00 – 11:20 hodin. Rozvážku, kterou fi nančně dotuje Úřad MČ Praha-
Slivenec, provádí paní Šárka Slavíková a to v čase od 10:00 do 12:00 
hodin. Platby obědů: Statek - paní Šárka Slavíková - vybírá osobně, 
týdně Školní jídelna -informace u  paní hospodářky Zelenkové - tel: 
251812391. Žádosti o  dovážku obědů a  informace vyřizuje paní 
Bohdana Růžičková, tel.: 251818044, e-mail: ruzickova@praha-
slivenec.cz (úřad MČ Praha-Slivenec)

sEnIoŘI

 MUDr. Marie Krausová ve Slivenci – Lékařkou v Bangladéši

 Podzimní výlet seniorů do Nového Města nad Metují a Adršpaš-
ských skal (čtvrtek 8. 10. 2015)

 Poděkování za stravování
seniorům

Společenská kronika 2015
Srdečně blahopřejeme těm občanům, 

kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili 
nebo oslaví významné životní jubileum.

Listopad
paní Alena Musilová, pan Antonín Červenka
paní Hana Neumannová, pan Leopold Kruml
paní Božena Pravdová, pan Eduard Klindera
paní Jaroslava Kulíšková, paní Erika Krátká

Prosinec
paní Dana Nedomová, pan Antonín Rambousek

paní Eva Štolbová, paní Milena Kynclová
pan Václav Vorlíček, Pan Václav Kolář

pan Miloš Šteff ek, paní Eva Lackingerová
pan Jiří Šíma, paní Blažena Rysková

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

Mají		-li	jubilanti	nebo	jejich	rodinní	příslušníci	zájem	o	setkání	se	zástup-
ci	městské	části	při	příležitosti	jejich	jubilea	u	nich	doma,	stačí	pou-
ze,	aby	tuto	skutečnost	nahlásili	osobně	nebo	telefonicky	na	úřad	paní	
Růžičkové	na	tel.:	251818044,733121011	nebo	na	email:	ruzickova@
praha	-slivenec.cz.

 Příspěvky MČ Praha-Slivenec potřebným občanům

 Rozvoz obědů až do domu



V  zimních měsících, kdy už tolik nepracujeme na zahrádkách, trávíme 
čas odpočíváním, věnujeme se koníčkům, učení, sledování televize, 
navštěvujeme divadla, kina a  také čteme. Knihovna ve Slivenci nabízí 
čtenářům mnoho nových knih našich i  zahraničních spisovatelů  – čtení 
pro děti s krásnými obrázky, detektivky, romány pro mládež, romantiku pro 
ženy, literaturu faktů i válečnou tématiku pro muže. Snažíme se držet krok 
s vydávanými novinkami a nakupujeme jen knihy pěkné, čtivé a kvalitní. 
Věříme, že využijete možnosti nabídky a brzy navštívíte naší „stále novou“ 
upravenou knihovnu! 

Základní škola ve Slivenci vede své děti velmi dobře k tomu, aby měly 
rády kulturu, knihy, uměly se chovat ve společnosti. Třídy 1. A a 1. B pod 
vedením učitelky Chlumské a Kovářové začaly navštěvovat knihovnu 

ve Slivenci. S dětmi jsme probrali orientaci v knihovně, přihlášku jak se 
stát čtenářem, jak správně s knihou zacházet, jak knihu udržet čistou 
a v pořádku. Za odměnu jsme dětem přečetli pohádku s krásnými ob-
rázky. Děti byly hodné, pozorné a spokojené. Knihovně určitě přibude 
více malých čtenářů!  Irena Krejčová, knihovna 

 První třídy v knihovně

 Beseda s Arnoštem Goldflamem v zasedací místnosti
V  úterý 10.  11. proběhla beseda se spisovatelem, dramatikem, 
hercem, režisérem a  pedagogem Arnoštem Goldflamem. 
V zaplněném sále se pan Goldflam představil autorským čtením ze 
své knížky povídek „Pořád o  jednom a  jiné“, kterou v  roce 2003 
vydal jako svou prvotinu. Nejen při poslechu povídky, ale v průběhu 
celé besedy jsme se s autorem tak trochu vraceli do jeho dětství 

v Brně, ke vzpomínkám na otce a jeho autoritativní, a přesto milující 
výchovu, na silné rodinné vazby a  kořeny, které se prolínají jeho 
literární tvorbou. Vzpomínání střídalo vyprávění o natáčení známých 
filmů a  televizních pořadů, kde pan Goldflam hrál, s  veselými 
historkami z hereckého divadelního zákulisí a také povídání o jeho 
současných režisérských aktivitách.  kud 

Stává se již tradicí, že paní Jana Knotková ze Slivence vystavuje 
v  knihovně v  období předvánočním i  velikonočním své výrobky. 
Jsou to zástěry, ubrusy, prostírání, věnce, košíčky a  různé figurky. 
Používá bavlněné látky s  krásným nápadným a  vkusným dekorem. 
Výrobky z výstavy si můžete prohlédnout i zakoupit. Pokud výstavku 
v knihovně nestihnete, máte možnost navštívit malý krámek paní Jany 
na konečné zastávce autobusu 230 v Holyni.
 Irena Krejčová, knihovnice 

Jistě jste si všimli Ukradené galerie v  říjnu 2015. Ozdobilo ji dílo devíti výtvarnic 
s  přesným receptem na přípravu, ztvárnění a  konečnou úpravu. Zhotovit sošné dílo 
nebylo jednoduché. Každá z výtvarnic si vylosovala část postavy, kterou od začátku do 
konce vytvarovala a namalovala. Nový prvek na Ukradené galerii bude dále sloužit jako 
poutač s cílem ZASTAVIT SE - UPOUTAT – NEPŘEHLÉDNOUT – ŠOKOVAT!
V měsíci září „pracovala“ v galerii útlá postavička šedé myšky od rána až do večera, myla 
okna, uklízela – na sebe čas neměla. Prostor potřeboval změnu! Na vitríně se objevila 
žena: ani oblečená - ani bez šatů, ani poupátko – ani starší ročník, ani smutná – ani 
rozverná, ani zaoblená – ani hubená, ani divoká – ani něžná. Upoutala vás vážná tvář, 
nápadné punčochy s podvazkem a krajkou, střed těla se četl, pod pravým ramenem bylo 
úplně zataženo, pod levým azurově modro. ANI odpočívala, pozorně se na nás dívala – 
jak neustále spěcháme, honíme se, trápíme se, pereme se – a ona nechápe PROČ! 
Výstavky v Ukradené galerii se měsíčně obměňují a vernisáže se pořádají pravidelně 
každou první středu v měsíci od 18.00 hod. Všichni jste vítáni!  IK 

 Knihovna v zimě  Vánoční výstava v knihovně

 Ukradená galerie – Nepřehlédnutelná ANI

V  neděli 1.  11. se konal lampionový průvod Slivencem. Letos nám 
vyšlo nádherné počasí, sešlo se odhadem 70 dětí s  lampionky 
a lucerničkami, někteří i v maskách. V 17 hodin, kdy se původ vydal na 
svou cestu, se začalo stmívat. Když jsme dorazili na hřbitov, kde jsme 
rozsvítili svíčky, byla už opravdu tma a osvícený hřbitov byl neobyčejně 
kouzelný.

za OS Gama H. Morsteinová 

 Lampionový průvod



Když jsme v září po prázdninách otevřeli dveře Sliveneckého Klubu Švestka a ro-
zeběhly se kurzy švestkové i kurzy rodinného centra (tedy ty peckové), dopočítali 
jsme se i pro nás neuvěřitelné číslice 72. Tolik kurzů jsme nakonec otevřeli. Na-
vštěvuje je opravdu téměř 400 návštěvníků ve věkovém rozmezí od miminek po seniory. Jsme rádi, že si 
k nám nalézají cestu noví zájemci, letos ke zvýšenému zájmu přispělo jistě i otevření zrekonstruovaného 
cvičebního sálu.
Zprávy z kurzů kolují švestkovou tichou poštou: Že si španělštináři s dobrým červeným vínem došlápli 
na tvůrce telenovel, že Karkulka navštívila krajinu trpaslíků a obrů, Meluzína založila detektivní kancelář 
malých Čmuchalek a Knoflík je Na cestě s Jackem Kerouacem, že se nový systém permanentek v tě-
lovýchovných kurzech osvědčil, že Paletky oslavily halloween, Rychlí špunti už začínají být rychlejší než 

jejich trenéři a angličtináři si osvojují anglická přísloví, že někteří cvičenci při cvičení ranní jógy usínají a budíme je až navečer, a mnohé další…Pravdou ale 
opravdu je, že jsme uspořádali dva termíny keramických dílen pro seniory, těšíme se, že si zabubnujeme v sobotu 21. 11. na workshopu ve Fit Švestce 
s Petrem Šušorem a než se nadějeme, už nastává čas napřít pozornost k přípravě adventu. Rodinné centrum připravilo na listopad ve spolupráci s kavár-
nou Selanka divadelní představení pro nejmenší děti – ekologickou pohádku s oblíbenými postavičkami Křemílkem a Vochomůrkou. V prosinci pak bude 
rodinné centrum s kavárnou spoluorganizovat setkání s Mikulášem. S této vzájemné podpory máme radost. Z podnětu ochotné maminky paní Rackové 
byla zpřístupněna středeční volná herna, což asi zvláště v zimních měsících ocení maminky dětí 0-5 let. Středeční herna funguje mezi 9-11 hodinou. 
Pokud by se našel někdo, kdo by se ujal vedení herny v pátek dopoledne, je to možné (kontaktujte nás).

 Podzim v Klubu Švestka a v rodinném centru Pecka

Kurz karate Divadelníci Výrzový tanec



Pro veřejnost jsme připravili sobotní keramický kurz 
fi gurální keramiky, kde si zúčastnění mohou zhotovit 
hliněný betlém a ve všech výtvarných kurzech začínají 
vznikat velkoformátové obrazy. Tématem letošní výsta-
vy, kterou každoročně pořádá Klub Švestka v průběhu 
prosince v holyňské kapli, jsou Betlémy. Obrazy vzni-
kající v  kurzech Paletek různými technikami, jako je 
malba, pastel, linoryt, koláž, či mozaika, budou zdobit 
stěny kaple v průběhu celého adventu, stejně jako hli-
něné betlémské postavičky z kurzů keramiky a vánoční 
ozdoby z kroužku Alenčin korálek. Výstavu otevřeme 
při slavnostním rozsvěcení vánočních stromů první ad-
ventní neděli. Vernisáž doprovodí malý hudební recitál, 
na který se připravují naši muzikanti a  zpěváci v  hu-
debních kurzech. V prosinci se bude také konat tradič-
ní vánoční jarmark na návsi, kde připraví rodinné cent-
rum Pecka výtvarné dílny pro malé děti a Klub Švestka 
chystá stánkový prodej výrobků z  tvořivých dílen. Ty 
se uskuteční v  listopadu a v pro-
sinci. Výtěžek z  prodeje podpoří 
klubovou činnost v  příštím roce, 
pro který už teď máme v  zásobě 
spoustu nápadů!

 Jak se připravujeme na Advent?

Poradna zdravého 
životního stylu

(1.patro	Fit	Švestka,	místnost	naproti	
schodišti)

Po 8-12:00 a St 13-17:00
Helena Hlaváčiková,

držitelka	certifi	kátu	Mudr.	Kohouta.

 Poradna	zahrnuje	hubnutí,	přibírání	
do	svalové	hmoty,	sestavování	jídelníč-
ku,	zdravé	recepty,	Analýza	stavby	těla,	
která	nám	ukáže,	kolik	máme	tuku	v	těle,	
viscereální	tuk,	který	je	velmi	nebezpečný	
pro	náš	kvalitní	život.

 Jednou	do	měsíce,	každou	třetí	středu	
proběhne	poradna	pro	ženy	po	ablaci	prsu.

 Do	poradny	bude	zařazena	i	hodinka	
krásy,	která	zahrnuje	péči	o	pleť.

Realizační tým 
Sliveneckého Klubu 

Švestka v podobě Lenky, 
Edity, Veroniky a Dorky 
Vám z celého srdce přeje 

klidné a radostné vánoční 
svátky s těmi,

které máte rádi.



Slivenecký	klub	Švestka		zve	na	dílnu	
Adventní věnce

Lektorka Táňa Kůsová
Sobota 28. 11. 2015 mezi 9:00 – 12:30 

v Klubu Švestka
Vstup:	30	Kč,	

další	platba	dle	Vámi	zvoleného	materiálu
Rezervace	do	25.	11.	na:	tana.kusova@seznam.cz

Keramická dílna pro seniory



V neděli 1.  listopadu se konala v našem kostele pout-
ní mše u příležitosti slavnosti Všech svatých, kterým je slivenecký kostel zasvěcen. Mši 
v zaplněném kostele sloužili velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P.
PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr., P. Mgr. Zdeněk Skalický a P. Mgr. David Kučerka O.Cr.
Během kázání zazněla mimo jiné připomínka nejen historie tohoto svátku, ale i toho, že 
svatí byli kdysi stejní lidé jako my a ke svatosti dospěli svým životem a vírou, což by nás 
mělo vést k zamyšlení, ale i povzbuzení. Bohoslužbu i letos ozvláštnil svým úžasným zpě-
vem soubor Ensemble Hilaris.

Po mši pak byli všichni 
přítomní pozváni na faru, 
kde bylo přichystáno 
malé občerstvení.
V létě byl slivenecký sta-
tek, mírně řečeno v neu-
těšeném stavu, po letech 
navrácen řádu Křižovníků. Na podzim dal Řád opravit místy poničenou střechu a farníci 
se pustili do oprav místností, které by měly v budoucnu sloužit k různým aktivitám farnos-
ti. Před vstupem se podařilo odkrýt krásný mozaikový chodník a část dláždění, uvnitř pak 
nastalo broušení, škrábání, natírání, štukování, malování a další podobné činnosti.  Sig 

Adventní období začne v neděli 29. 11. mší svatou, při které proběhne žeh-
nání adventních věnců. 3. adventní neděli 13. 12. pak zhasneme elektrické 
osvětlení a mše bude sloužena při světle svíček.
V sobotu 12. 12. se můžeme těšit na další koncert Sliveneckého akordeo-
nového souboru, který bude jistě krásným a nezapomenutelným zážitkem.
Před Štědrým večerem si všichni zájemci budou moci od 16:30 do 18 hodin 
přijít prohlédnout betlém a domů si odnést Betlémské světlo.
24. 12. by měla být sloužena mše od 22 hodin. Začátek mše se však ještě 
může posunout a tak se možná dočkáme i mše půlnoční. Aktuální informa-
ce bude možno získat na nástěnce kostela.
Bohoslužby se připravují i na 25. 12. a 1. 1., jejich začátek však bude posu-
nutý na 17 hodinu.

Na sv. Štěpána od 15 hodin připravujeme již VI. vánoční setkání s hraním 
a zpíváním. Zazpíváme si a zahrajeme vánoční písně a koledy, poslechneme 
vánoční příběhy… Program si sestavíme na místě. Co s sebou? Dobrou 
náladu, malí i velcí hudebníci své nástroje a noty, svíčku pro přenesení Bet-
lémského světla…
I letos je slivenecký kostel přihlášen do celorepublikového projektu Křes-
ťanské vánoce a tak bude také možnost získat při návštěvě betléma další 
papírovou figurku. Pokud navštívíte během vánočního období více praž-
ských betlémů zapojených do projektu, získáte tak další figurky, ze kterých 
si budete moci sestavit vlastní betlém. Informace k tomuto projektu i ce-
lému programu ve sliveneckém kostele budou k dispozici na webových 
stránkách www.krestanskevanoce.cz  Sig 

farnost

 Poutní mše

 Adventní a vánoční program v kostele Všech svatých

   Mše svatá Betlém  Betlémské světlo koncerty, setkání
29. 11.   15:50 - 16:40 ----  ----  ----
6. 12.   15:50 - 16:40 ----  ----  ----
12. 12.   ----  ----  ----  Slivenecký akordeonový   
         soubor 18–18:40
13. 12.   15:50 - 16:40 ----  ---  ----
20.12   15:50 - 16:40 ----  ----  ----
24. 12.   22:00 – 22:50? 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00
25. 12.   17:00 – 17:50 16:30 – 16:55 16:30 – 16:55 ----
26. 12.   ----  15:00 – 16:00 15:00 – 16:00 VI. vánoční hraní a zpívání 
         – 15:00 – 16:00
27.12   15:50 - 16:40 15:30 – 15:45 15:30 – 15:45 ----
1. 1.   17:00 – 17:50 16:30 – 16:55  ---- ----

 Budování společenství
Kolik lidí je zapotřebí ke změně světa, obce? Mnoho, tak bychom jistě 
odpověděli. Máme ale důkaz, že někdy stačí dva nejvýše tři. Ti tři dokáží 
změnit zašlé místnosti na polorozpadlém statku Křižovníků v první faru ve 
Slivenci po mnoha letech. Vyčistit je, vymalovat a dokonce připravit ob-
čerstvení pro budoucí obyvatele a jejich hosty po slavnostní mši v našem 
kostele Všech svatých. Především v jejich režii probíhá Noc kostelů, inici-
ovali úklid kolem naší nejhezčí památky, pregotického kostelíka a znáte je 
i z modelářského a zdravotnického kroužku. Potkáváme je a oni na rozdíl 
od mnohých jiných kolem nás o tom nemluví, dělají to samozřejmě a do-
konce rádi a s úsměvem. Jsou v samém středu té – doufejme, že šířící se – 
pozitivní skvrny, z níž vzniká to nejcennější, občanská pospolitost.
Je to rodina Siganova. Děkujeme.  J. Novotná 
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Javor jasanolistý je vzrostlá, oběma svým jmenovcům tak trochu podob-
ná dřevina pocházející ze Severní Ameriky. Jako jasan má lichozpeřené 
listy, ale jeho dvounažky vypadají jako ty, co má javor. I mladí jedinci 
jsou však již díky svým šedě ojíněným větvičkám prakticky nezaměni-
telní. V České republice byl poprvé, jako okrasný strom, vysazen v roce 
1835 v Královské oboře v Praze. Běžně se díky své nenáročnosti pěstuje 
dodnes – je to polostinná dřevina odolná vůči mrazům, imisím i suchu. 
Setkáme se s  ním v  parcích, stromořadích či zámeckých zahradách. 
Vyšlechtěno bylo několik jeho kultivarů, které jsou vřele doporučovány 
různými zahradnickými weby a magazíny. Hojně využívané jsou zejména 
nápadné typy s panašovanými zlatožlutě zbarvenými listy. Dále se vyu-
žívá jako větrolam nebo součást silniční zeleně. Jeho výsadbu podporují 

včelaři, neboť se řadí 
mezi medonosné 
dřeviny produkující velké množství nektaru.
Jak to ale u úspěšných nepůvodních dřevin už bývá, tak ani pěstování javoru jasanolistého 
není úplně bezproblémové. Velice často totiž z kultur zplaňuje do svého okolí, hojně se šíří, ne-
gativně ovlivňuje původní společenstva rostlin a řadí se tak k invazním druhům České repub-
liky. Jeho šíření mu usnadňují strategie rychlého růstu a schopnost plodit už v nízkém věku. 
Nejčastěji se šíří podél vodních toků a cest. V oblasti původního výskytu je nejhojnější v níži-
nách podél řek, potoků rybníků a jezer. V těchto biotopech se mu nejvíce daří i u nás a hojně 
se tak vyskytuje například v Polabí, na jižní a střední Moravě či v Litovelském Pomoraví.
 Jak moc se javor jasanolistý šíří podél pražských potoků?
V létě roku 2014 probíhalo v rámci projektu Ekocentra Koniklec s podporou grantu Hlavního 
města Prahy mapování invazních druhů rostlin podél malých vodních toků v okolí Prahy. Ma-
pování bylo zaměřeno na zjištění rozšíření těch „nejproblémovějších“ invazních rostlin. Bota-
nici prozkoumali více než 160 říčních kilometrů všech levostranných přítoků Vltavy a jednoho 
přítoku Berounky v Praze. Mapovalo se od Únětického potoka s ústím u Roztok u Prahy na 
severu po Radotínský potok ústící v Radotíně na jihu. U každého potoka věnovali pozornost 
všem přítokům a prošli a prozkoumali i jejich břehy.
Výsledky mapování ukázaly, že nebyl tak hojný a rozšířený jako třeba trnovník akát. Přesto 
nebyl jeho výskyt v údolí pražských potoků úplně zanedbatelný. Zaznamenán byl na celkem 
36ti lokalitách a to hlavně u Únětického, Dalejského a Bojovského potoka.
 Co se bude s výsledky mapování dále dít a jak se lze s javorem jasnolistým vypořádat
Hlavním výstupem našeho projektu jsou mapy rozšíření druhů, které bude dále využívat Odbor 
ochrany prostředí a Oddělení péče o zeleň magistrátu města Prahy, jemuž budou naše zjištění 
sloužit jako podklady pro další nakládání s těmito druhy. Likvidace javoru jasanolistého se po-
dobně jako například u trnovníku akátu nebo pajasanu žláznatého skládá ze dvou částí. Nej-
prve je porost vyřezán a potom je na pařezy aplikován herbicid, který zabrání jeho zmlazování. 
V některých případech je ovšem nutné provádět likvidaci opakovaně, protože rostliny dokáží 
i přes ošetření herbicidem zmladit. Nezbytnou prevencí by mělo být zamezení jeho dalšího 
záměrného vysazování jakožto okrasné dřeviny. Informace o tom, jak při nálezu pajasanu, ale 
i jiných invazních druhů můžete sami postupovat, najdete na webových stránkách Agentury 
ochrany přírody a krajiny: http://invaznidruhy.nature.cz/co-delat-kdyz/nalez-invazniho-druhu/ 
 Mgr. Veronika Kalníková   

 Seriál invazních rostlin:
Javor jasanolistý – nová dřevina lužních lesů?

 Místní Agenda 21
V letošním roce městská část v rámci naplňování principů místní Agendy 
21 uspořádala 4 komunitní plánování. V únoru proběhlo pěkné setkání se 
zástupci řádu Křižovníků o budoucí podobě a účelu využití objektů na-
vracených církevními restitucemi. V květnu jsme diskutovali nad budoucí 
podobou komunikací U Náhonu a v červenci o plánované rekonstrukci 
ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu. Tato dvě komunitní plánování byla velmi 
přínosná jak pro občany, tak i pro projektanty, kteří tak získali přímé názo-
ry a přání občanů. Přece jenom se jedná o páteřní komunikace Slivence 
a Holyně. V říjnu jsme se sešli nad záměrem vybudovat relaxační park 
v ulici Granátová. Toto setkání mělo asi největší ohlas, sešlo se nejvíce 

občanů.
Z našich akcí, na kterých se podílejí občané, občanská sdružení, pod-
nikatelé si vzpomeňme na letošní soutěž psích mazlíčků Hafík, kde díky 
pěknému počasí byla bohatá účast a pro porotce nebylo snadné vybrat 
ty nejlepší k ocenění. Leckdy byly výkony tak vyrovnané, že musel po-
moci až „rozstřel“. Rovněž naše tradiční kulturní akce se těší oblibě, ať už 
se jedná o Slivenecký masopust, Velikonoční jarmark či velmi oblíbené 
Letnice. V současnosti finišují práce na přípravě Rozsvěcení vánočních 
stromů ve Slivenci a v Holyni. Díky dokončení další části revitalizace cen-
tra Slivence bude mít i tato akce výrazně lepší prostředí.  Jiří Urválek 

1.	 9:00-9:30	 Real	Holyně	-	FC	Mramor
2.	 9:35-10:05	 Bubovice	-	Libeř
3.	 10:10-10:40	 Hoverla	-	Real	Holyně
4.	 10:45-11:15	 FC	Mramor	-	Bubovice
5.	 11:20-11:50	 Libeř	-	Hoverla
6.	 11:55-12:25	 Real	Holyně	-	Bubovice
7.	 12:30-13:00	 FC	Mramor	-	Libeř
8.	 13:05-13:35	 Hoverla	-	Bubovice
9.	 13:40-14:10	 Real	Holyně	-	Libeř
10.	 14:15-14:45	 Hoverla	-	FC	Mramor
 
 

Javor jasnolistý se často používá do výsadeb městské zeleně, ze kterých 
potom utíká do volné krajiny (Autor fotografie: Veronika Kalníková).
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Kalendář Slivence listopad – prosinec 2015

20. 11. 17:00 Divadélko Jak Křemílek a Vochomůrka uklízeli les 
 (OS Pecka v kavárně Selanka)
21. 11. 14:00 Výtvarná dílna „Knofl íky pro Švestku“ (keramická 
 dílna Klubu Švestka)
21. 11. 16:00 Bubnování s Petrem Šušorem (Fit Švestka)
26. 11. 9:00 – 13:00 Den otevřených dveří v ZŠ Slivenec
28. 11. 9:00 – 12:30 Adventní dílna „Adventní věnce“ (Klub  
 Švestka)
29. 11. 12:30 – 15:30 Adventní dílny pro veřejnost v ZŠ Slivenec
29. 11. 17:00 Rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci
18:00  Rozsvěcení vánočního stromu v Holyni, Vernisáž 
 vánoční výstavy Klubu Švestka v holyňské kapli
4. 12. 19:00 Tvořivá dílna „Filcové ozdoby pro Švestku“ (Ateliér 
 Klubu Švestka)
5. 12. 15:00 – 18:00 Mikulášská v kavárně Selanka
7. 12. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
12. 12. 9:30-13:00 Seminář jógy (Fit Švestka)
12. 12. 14:30 – 18:00 Vánoční jarmark
12. 12. 18:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých
14. 12. 18:00 Veřejné zastupitelstvo
Akce farnosti viz str. 14

MČ, ZŠ, Farnost Slive-
nec, Slivenecký klub 

Švestka

Rozsvěcení 
vánočních 

stromů
29. 11. 2015

17:00 Slivenec setkání
17:00-17:20 Program ZŠ
17:30 Vysvěcení betlému 
Křižovníky
18:00 Rozsvícení vánoč-
ního stromu v Holyni, 
hudební recitál
18:30 Vernisáž vánoční 
výstavy Klubu Švestka
v holyňské kapli

Adventní koncert v kostele Všech Svatých
Sobota 12. 12. 2015 v 18:00 hod

Slivenecký akordeonový soubor zahraje skladby:

H. Purcell, Trumpet Tune and Air, G. F. Handel 
Ode for the Birthday of Queen Anne
J. S. Bach, Jesus bleibet meine Freude (BWV 147)
J. S. Bach, Preludium a Fuga C dur (BWV 553)
J. K. Vaňhal, Fuga C dur Handel, Largo (z op. 
Xerxes)
H. Verdi, Nabucco (Va pensiero)
P. Mascagni, Intermezzo (z op.Cavalleria Rustica-
na) E. Grieg, Ranní nálada (z Peer Gynt)
J. S. Bach, Air (BWV 1068) G. Bizet, Intermezzo
(z op. Carmen)
J. S. Bach, Preludium a fuga g moll (BWV 558)

Modelářský kroužek
modulové železnice

Slivenec
zve na výstavu svých modulů

sobota 5. 12. 2015 9:00 – 17:00
neděle 6. 12. 2015 9:00 – 15:00

Výstava	bude	probíhat	
v	kulturním	sále	nádraží	
Praha	–	Smíchov
jako	doprovodný	program	
Mikulášských	parních	jízd.
(přístup	z	I.	nástupiště)
další	informace	na	www.
cd.cz/zazitky

MČ, kavárna Selanka, vinotéka Prima wine, 
ZŠ, OS Pecka. LESY hl. m. Prahy pořádají

Slivenecký vánoční jarmark
12. 12. 2015 ve 14:30 – 18:00

Stánkový prodej vánočních stromků, řemeslných výrobků, 
předvádění zapomenutých řemesel (svíčkař, dráteník, kovář 
a sklář), kejklíři, koledy, pohádky pro děti, spousta dobrot

a na závěr hra s ohni.


