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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 4  2007

 Slivenecké letnice 2007
Ve dnech 1. – 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem 

I. ročníku multikulturního festivalu Slivenecké letnice byla MČ Praha - Slivenec a Občanské sdružení Na Kraji, hlavním 
partnerem se stala Pizzerie Slivenec. Součástí festivalu byl i velmi úspěšný Dětský den na fotbalovém hřišti.

Festival se podařilo připravit ve velmi krátké době díky entuziasmu přípravného týmu. Pizzerie Slivenec na sebe vzala 
velkou část nákladů a zajistila technické zázemí festivalu. Sponzorskými dary přispěli mnozí další podnikatelé, fi rmy i jed-
notlivci a do přípravy byl zapojen široký realizační tým nadšenců.  Proto můžeme s hrdostí říci, že Slivenec si uspořádal 
festival „sám sobě“.  Z  fotoreportáže je možné vycítit báječnou atmosféru, která po celé tři dny panovala u scény  na návsi, v kostele Všech Svatých, v parku  
i na hřišti AFK Slivenec (pokračování na str. 7 – 10).                              Kud   

  informace z 5. zasedání zastupitelstva    fotoreportáž z Letnic
  investiční akce  dětský den   beseda o centru města
 Slivenec v médiích  škola, školka, družina
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   Informace z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městské části Praha-Slivenec, 
které se uskutečnilo ve středu 25. června 2007 v zasedací místnosti úřadu MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6

   Sociální a bytová komise informuje
Úkolem naší komise je pomáhat občanům naší obce v tíživé situaci. Reaguje-

me na podněty občanů, prověřujeme situaci na místě a podle konkrétní situace 
postupujeme záležitost zastupitelstvu ÚMČ Praha-Slivenec k dalšímu řešení.

Velmi příjemná jsou naše setkání s občany staršími 80 let, kterým chodí-
me osobně blahopřát.

Spolupracujeme s komisí kulturní, zejména při přípravě zájezdů pro senio-
ry a při jejich schůzkách. Dále společně plánujeme obnovit v naší obci milou 
tradici vítání občánků. Rovněž bychom od vás rádi získali informace o našich 
spoluobčanech, kteří se chystají oslavit zlatou/diamantovou svatbu. Dejte 
nám, prosím, vědět.

 Jana Szilvásiová   

   Ze zprávy o činnosti komise pro kulturu, školství, 
sport a volný čas za II. čtvrtletí r. 2007

Druhé čtvrtletí letošního roku bylo pro naši komisi ve znamení příprav  
prvního multikulturního festivalu Slivenecké letnice, který byl jakýmsi 
vyvrcholením naší práce. Pevně doufáme, že myšlenka uspořádat si  ve 
Slivenci festival „sami sobě“ zůstane v nás i pro další roky… Zároveň se 
ještě jednou omlouváme občanům Slivence za omezení, se kterými se v 
době konání festivalu mimořádně setkali.

Nechtěla bych však zapomenout na další akce, které v tomto období 
proběhly. Koncem dubna jsme ve spolupráci s AFK Slivenec uspořádali 
obecní pálení čarodějnic, kterému předcházelo fotbalové derby Slivenec-
Holyně.  Fotbalové utkání mělo takový úspěch, že pro podzimní dny při-
pravuje naše komise derby hokejové, na zimním stadionu v Černošicích.

Další událostí bylo slavnostní otevření nového dětského hřiště a volejbalo-
vého hřiště veřejnosti. Sportovní den spolupořádala ZŠ, občanské sdružení 
Na kraji a komise pro kulturu, školství, sport a volný čas.

Soubor malých ochotníčků s novým názvem „ŠlyVen“ pod uměleckým 
vedením Jany Radojčičové předvedl již třikrát hru o sv. Václavu, jedno (vel-
mi zdařilé) představení jsme měli možnost shlédnout na Sliveneckých let-
nicích. 

Nezapomínáme také na naše seniory, kteří se zúčastnili v tomto čtvrtletí 
dvou zájezdů (do Úštěka a na Šumavu). Začátkem června proběhla další 
schůzka seniorů, tentokrát to bylo setkání nad starými kronikami.

Komise přeje všem  krásné léto a zve zájemce na nejbližší akci, v sobotu 
1.9. na besedu s velvyslancem ČR na Kubě, ing. Vítem Korseltem, spojenou 
s promítáním, salsou a gastronomií.                                Lenka Kudláková   

Přítomni: Ing. Miroslav Brenišín, RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. 
Lenka Kudláková, Michal Láznička, Helena Marková, RNDr. Jana Plamínko-
vá, Ing. Simona Strauchová;
Omluveni: Mgr. Jana Novotná, Aleš Rozehnal, Bc. Kateřina Vrzalová
Zasedání v 18.10 hod. zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková.
Zastupitelstvo schválilo rozšíření programu jednání o dalších 5 bodů nad 
rámec zveřejněného pořadu jednání.
Bod 2. programu –  vydání osvědčení novému členu ZMČ 

RNDr. Jiří Čížek složil slib a převzal Osvědčení o zvolení zastupitelem MČ 
Praha - Slivenec; nahradil pana Aksmana, který se vzdal svého mandátu.
Bod 3. programu - Zpráva starostky – viz samostatný článek
Bod 4. programu - Zprávy předsedů komisí

Mgr. Kudláková, předsedkyně komise pro kulturu, školství, sport a volný čas 
– viz zpráva o činnosti komise za II.  čtvrtletí r. 2007; Ing. Brenišín, předseda 
stavební komise - hovořil o nutnosti jednat se společností Central Group ve 
věci komunikace Za Faru; společnost MCA a.s. podala v posledních dnech 
3 žádosti o změnu ÚP, nebylo zařazeno na program jednání zastupitelstva, 
stanovisko bude projednáno ve středu na stavební komisi; M. Hollmannová 
– fi nanční výbor se sešel, aby  projednal závěrečný účet za rok 2006 a zprávu 
auditora; M. Láznička – kontrolní výbor se sejde v červenci   
Bod  5. programu – Pozemkové úpravy – usnesení č. 67/5/2007 – schvá-
len plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Lochkov;
Bod 6. programu – Sponzorské dary – usnesení č. 68/5/2007 – schváleno 
navýšení rozpočtu přijetím sponzorských darů k fi nancování kultury v soula-
du s uzavřenými sponzorskými smlouvami;
Bod 7. programu – Závěrečný účet za r. 2006 – usnesení č. 69/5/2007 
– zastupitelstvo schválilo závěrečný  účet hospodaření MČ za r. 2006; 
Bod 8. programu – Prodej pozemků  - zastupitelstvo rozhodlo o prodeji 
pozemků a pověřilo starostku podpisem smluv o prodeji pozemků se spo-
lečností Rohlovský mlýn, s.r.o. v k.ú. Holyně za cenu dle znaleckého posud-
ku 767.590,- Kč (usnesení č. 70/5/2007), pí. Ing. Renatě Krupičkové, MBA 
v k.ú. Slivenec 10m2 za 16.400,- Kč (usnesení č. 71/5/2007), manželům 
Jarolímovým v k.ú. Slivenec 28m2 za 56.000,- Kč (usnesení č. 72/5/2007), 
manželům Jarolímkovým v k.ú. Slivenec 156 m2 za cenu dle cenové mapy 
(usnesení č. 73/5/2007),  p. Haně Adamcové, Mgr. Petře Svobodové, PhDr. 
Zdeňce Novákové, Veronice Hladké a Františku Syslovi  pozemky v cel-
kové výměře 626 m2 za cenu dle cenové mapy (usnesení č. 74/5/2007);
Bod 9 programu – Převod pozemků – náprava stavu v souladu s vyhláš-
kou Hl. m. Prahy č. 2/2000 Sb. – převod pozemků do správy té MČ,  v jejímž 

katastru se pozemky nacházejí – přijata usnesení č. 75/5/2007 a 76/5/2007;
Bod 10 programu – Dotace – usnesením č. 77/5/2007 schváleno přijetí 
dotace 600 tis. Kč od MHMP na výkupy pozemků pod komunikacemi a č. 
78/5/2007 dotace 500 tis. Kč na úpravu veřejné zeleně;
Bod 11 programu – zastupitelstvo usnesením č. 78/5/2007 schválilo střed-
nědobý rozpočtový výhled do r. 2013;
Bod 12 programu – Změny územního plánu – zastupitelstvo usnesením 
č. 80/5/2007 rozhodlo o zamítnutí změny územního plánu u pozemku p.č. 
1771/4 v k.ú. Slivenec z funkce NL (louky a pastviny) na OC (čistě obytné); 
další dvě změny územního plánu pozemků odložilo k projednání v září t.r.;
Bod 13 programu – Schválení smluv – usnesením č. 81/5/2007 schvále-
no uzavření dodavatelských smluv na: dodávku a montáž oken v historické 
budově ZČ, rekonstrukci historické budovy ZŠ, objednávku šatních skříněk 
do historické budovy ZŠ, opravu ulice Višňovka a dalších místních komu-
nikací ve Slivenci, dokončení rekonstrukce kaple Sv. Jana Křtitele v Holyni, 
zpracování studie na výstavbu mateřské školy a tělocvičny a dobudování 
areálu ZŠ, zpracování studie rekonstrukce centra Slivence a vybudování 
samozavlažovacího systému na fotbalovém hřišti AFK Slivenec; usnesením 
č. 82/5/2007 schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s PREdistri-
buce, a.s. o zřízení věcného břemene užívání pozemků.
Bod 14 programu – Rozpočtové úpravy -   usnesením č. 83/5/2007 
schváleno rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu na r. 2007;
Bod 15 programu – Finanční dar – usnesením č. 84/5/2007 schváleno 
poskytnutí fi nančního daru Lukáši Dvořákovi pro úhradu asistenta na škol-
ním ozdravném pobytu u moře ve výši 6 000,- Kč;
Bod 16 programu – Revize usnesení č. 61/5/2007 -   usnesením č. 
85/5/2007 schválena revize původního usnesení a rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku ZŠ  v částce 69 091,18 Kč následovně: 55 242,94 
Kč převedeno do rezervního fondu a 13 848,24 Kč do fondu odměn.
Bod 17 programu – Schválení projektu na zástavbu pozemku – usne-
sením č. 86/5/2007 schválena první část projektu na zástavbu pozemků 
94/6, 94/9 a 94/11 v k.ú. Slivenec společností Mramorka, i.s. s domem K1 
zapuštěném do terénu dle výkresu 17d z června 2007.
Bod 18 programu – Různé – starostka Jana Plamínková poblahopřála Ing. 
Simoně Strauchové k úspěšnému zakončení studia na VŠFS.
Starostka ukončila veřejné zasedání zastupitelstva ve 21.45 hod.
Podrobný zápis ze zasedání vč. všech příloh je k dispozici na MČ Praha-
Slivenec a na internetových stránkách MČ  Praha-Slivenec.
Příští termín veřejného zasedání zastupitelstva bude 5. září 2007.       Hol   
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   Slovo starostky
   Kanalizace
Dobrá zpráva na úvod: v létě, pravděpodobně ale až koncem 

srpna, začne výstavba kanalizace v ulici Ke Smíchovu. V současné  
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce. Souběžně s tím 
se začne pokládat i plynovod. Jsem velmi ráda, že se po dlouhém 
období nejistoty konečně vyjasnilo a že se výstavba kanalizace ve 
Slivenci opět rozběhne, byť nikoli v rozsahu, jaký bychom si všichni 
přáli. Z celkové částky 27 mil. Kč, která je pro letošní rok na Slivenec 
vyčleněna, šla totiž větší část na splátky starých dluhů, zaplacení 
projektových prací a na výstavbu kanalizace mezi ulicemi Za Farou 
a K Váze. Pevně doufám, že pro další roky se podaří hlavnímu městu 
využít pro výstavbu naší kanalizace „evropské“ peníze z Operačního 
programu Životní prostředí, kde je jich dostatek. Uděláme vše, aby 
se to podařilo (v tomto smyslu jednáme s odborem pro EU Magis-
trátu a pro náš záměr se snažíme získat i radní HMP,  jimž jsme na-
psali podrobný rozbor situace a vše jim vysvětlujeme i na osobních 
schůzkách). O fi nanční prostředky z tohoto  programu nemohou totiž 
požádat jednotlivé městské části, ale jen obce, tj. u nás Hlavní město 
Praha.

   Komunikace
Opravě komunikací je věnovaný samostatný článek na straně 4.

   Centrum
Na studii regenerace centra jsme dostali od Nadace Partnerství 

a Nadace Penta grant ve výši 100 000 Kč. Proč studie? Protože 
chceme dělat věci koncepčně a vycházet z jasných představ i v těch 
nejmenších detailech, jako je rozmístění laviček, odpadkových košů, 
výsadby zeleně, úpravy parkovišť apod. 21. června proběhlo setkání 
se zástupci Nadace Partnerství a s architektem Petrem Leškem (s 
architektem Hlaváčkem jsme se rozloučili z časových důvodů), na 
němž jsme se snažili si ujasnit, jak by centrum Slivence mělo vlast-
ně vypadat a jaké funkce by mělo plnit. Se svými připomínkami se 
můžete zapojit i vy, písemně nebo mailem. Chceme, aby naše cent-
rum bylo pěkné, funkční a aby splňovalo většinu z toho, co byste si 
přáli, ovšem jak zajisté chápete, všem nárokům a požadavkům se 
vyhovět nepodaří. 

Pracovníci Aquatestu pokračují ve zpracovávání projektu na přive-
dení více vody do našeho rybníka. O výsledcích vás budeme infor-
movat po prázdninách. Grant podaný na MŽP na zeleň jsme bohužel 
nezískali. 

   Škola a školka
Poslední červnový týden začala dlouho očekávaná rekonstrukce 

historické budovy školy. Našli jsme fi rmu, která provede rekonstrukci 
stoupaček, elektroinstalací a výstavby nových šaten za velmi rozum-
né peníze. Díky tomu nám zůstanou peníze i na nová okna, která 
budou na jižní straně dřevěná špaletová, na severní stranu dáme 
dřevěná eurookna. Plastová se nám vzhledem k historické hodno-
tě budovy zdála nevhodná. Vyměníme rovněž nevzhledné hliníkové 
vstupní dveře za pěkné dubové. Na chodbách budou nové dlažby, 
ve třídách nová podlahová krytina, v šatnách nové pěkné skříňky. 
Věřím, že se vše podaří stihnout včas (termín dva měsíce je na tak 
rozsáhlou rekonstrukci  opravdu šibeniční) a že v září budou děti i 
jejich rodiče po příchodu do školy příjemně překvapeni. Rádi by-
chom dali i nové skříňky na věci do všech tříd a nový nábytek do 
obou tříd družin, ale na to nám již peníze bohužel stačit nebudou. 
Chtěla bych proto poprosit rodiče žáků, investory v naší MČ a další 
případné sponzory, aby nám, pokud mohou, na nový nábytek při-
spěli formou sponzorských darů. Nábytek do jedné třídy vyjde na 80 
–100 000 Kč. 

Zadali jsme studii nové tělocvičny a nové školky se čtyřmi oddělení-
mi. Oba objekty budou propojeny chodbou a budou stát za dosavad-
ními pavilony druhého stupně školy. Máme již první návrhy od archi-
tekta Aleše Brotánka, vypadají opravdu zajímavě. Pevně doufám, že 
se nám příští rok podaří sehnat peníze na realizaci, vždyť na obě tyto 
stavby čeká Slivenec  i Holyně již mnoho let. Zde se pokusíme získat 
peníze z  evropského programu pro Prahu, který se jmenuje Konkuren-
ceschopnost. 

   Sport
V květnu se podařilo otevřít pro školu i veřejnost nové hřiště s lanov-

kou, houpačkami a klouzačkou. Rovněž sousední volejbalové hřiště je 
nyní přístupné veřejnosti, a to ve všední dny odpoledne a o víkendech 
a o prázdninách po celý den. Věřím, že obě hřiště využijete i o prázdni-
nách, ale vzhledem k tomu, že ve staré budově bude probíhat rekon-
strukce, žádám všechny o zvýšenou opatrnost. Převzali jsme do své 
správy hřiště pro malé děti ve Višňovce, které je otevřeno každý den. 

Na fotbalovém hřišti začala rozsáhlá rekonstrukce spojená s vybudo-
váním zavlažovacího systému, s vertikutací a provzdušněním trávníku, 
dosevem trávy a osázením brankovišť novým travním kobercem. Práce 
jsou z větší části hrazeny ze sponzorských darů (ČEPS, pan Jarolím), 
část hradí naše MČ. 

   Kultura
V červnu zažila naše městská část největší akci v nových dějinách  – 

třídenní festival Slivenecké letnice. Vzhledem k významu akce je jí věno-
váno v Mramoru poměrně dost místa. Doufám, že se tím nastartovala 
nová pěkná slivenecká tradice.

   Kaple, kostel, hřbitov
Oprava kaple v Holyni se pomalu rozbíhá, jak jste si již asi všimli. Celá 

akce by měla skončit zhruba za dva měsíce, pak bychom chtěli dát ještě 
do pořádku zeleň v okolí a na podzim už bude centrum Holyně vypadat 
daleko lépe. 

Na opravu zdi kolem kostela podáme v červenci ve spolupráci s církví 
na Magistrát grant na opravu památkových objektů, neb v příslušném 
programu zbyly pro letošní rok ještě nějaké peníze. 

Bohužel, velmi se zhoršil stav zdi kolem hřbitova. Situaci se pokusíme 
ve spolupráci s Magistrátem urgentně řešit. 

   Úřad městské části, zastupitelstvo
Na úřadě stále hledáme pracovníka na úseku životního prostředí a 

stavebním. Úřad je nyní otevřen pro veřejnost každý den, zpracovává 
mnohem více agendy, protože v naší MČ se děje mnohem více akcí, 
od kulturních po stavební, intenzivněji jednáme s developery, a navíc se 
více snažíme starat o pořádek. To vše se ovšem bez schopných lidí neo-
bejde. Pokud o někom takovém víte, dejte prosím vědět. V zastupitel-
stvu jsme uvítali po rezignaci pana Radka Aksmana RNDr. Jiřího Čížka. 
Vzhledem k tomu, že dr. Čížek je profesí hydrogeochemik a zabývá se 
ochranou podzemních vod, tak doufám, že nám pomůže s rybníkem a 
že se i jinak stane platným členem zastupitelstva.

   Strategický plán
Dokončili jsme návrh Strategického plánu pro Slivenec a Holyni. Kaž-

dá obec i městská část si potřebuje stanovit své priority okamžité, ale i 
vytyčit své záměry pro budoucnost. Ty by měly platit bez ohledu na změ-
ny v zastupitelstvu obce.  V současné době je Strategický plán vysta-
ven k připomínkování na internetu. Uvítáme Vaše náměty, připomínky i 
návrhy. 

Hezké prožití léta Vám přeje 
RNDr. Jana Plamínková    
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Mnoho z Vás si jistě povšimlo, že se podařilo opravit některé ze skoro nesjízdných 
komunikací v naší MČ. Nechceme totiž čekat až na dokončení kanalizace a alespoň ty 
nejhorší ulice a chodníky se provizorně uvést do přijatelného stavu. Největší akcí byla 
oprava  Višňovky, která od Granátové až ke hřbitovu dostala nový asfaltový koberec,  
po kterém se dobře jezdí a chodí a hlavně se zde již nepráší. Důkladné opravy se 
dočkal konec ulice K Cikánce, dosud důvěrně přezdívaný tankodrom, včetně křižovat-
ky s Frančíkovou. Opravila se i ulice Mramorová, ulice K Váze a parkoviště pod úřadem. 
Část těchto oprav jsme hradili ze svého rozpočtu, část pro nás opravilo konsorcium 
fi rem budujících silniční okruh. Opravy v ulici U Náhonu v Holyni udělala TSK.

Věříme, že se nám podaří na opravy vyčlenit letos ještě nějaké fi nanční prostředky a 
že na podzim budou opravy pokračovat.

Opravu „Prašandy“ mezi Holyní a Barrandovem máme přislíbenu od radnice Prahy 5.
Připravujeme i první etapu zlepšení chodníků, a sice v části od drogerie až k La Festě: 

začínáme zde, protože máme slíbené výměny starých zastávek, ale pouze tehdy, budou-li 
chodníky zřetelně odděleny od komunikací.  V těchto chvílích již byl vybrán zhotovitel.                                                                
            Jana Plamínková              

  Opravy komunikací začaly
   Investiční akce v MČ Praha - Slivenec 

Již několikrát jsme se v Mramoru zmiňovali o přidělování fi nančních pro-
středků z rozpočtu Hlavního města Prahy, které však nejdou přímo naší 
Městské části, ale jsou přidělovány odboru městského investora (OMI) pro 
naši MČ. Během prvního pololetí se zprávy o zahájení prací na další etapě 
velmi často měnily. Jednu chvíli to vypadalo, že se letos ani pokračovat 
nebude. Nakonec se paní starostce častými intervencemi na Magistrátě a 
OMI  podařilo přesvědčit příslušné pracovníky, aby se oddělila alespoň část 
z naplánované další etapy, která by se jinak budovala až příští rok.

V této chvíli máme tedy přislíbeno MHMP, že během druhé poloviny 
srpna se začne budovat kanalizace v ulici Ke Smíchovu. Bude to část od 
křižovatky s ulicí K Holyni po křižovatku s ulicí Nefritová. Tato výstavba před-
pokládá značné omezení dopravy včetně změny trasy autobusů. Současně 
s kanalizací by se měl pokládat i plynovodní řad.

Všechny obyvatele  ulice Ke Smíchovu, kterých se tato výstavba 
dotkne, bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou 
dokumentaci domovní části kanalizační přípojky a vyřídili si územní 
souhlas na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5. Kdo by potřeboval poradit 
nebo doporučit projektanta, který je schopen vyřídit příslušná povolení a 
souhlasy, ať mi zavolá na tel.: 251 818 044. Kanalizaci v ulici až po plo-
ty samozřejmě hradí HMP, ale na svém pozemku si kanalizační přípoj-
ku musí vyřídit a zaplatit každý sám.  Čím více obyvatel bude mít svou 
přípojku povolenu, tím snadnější bude kolaudace celého kanalizačního 
řadu.

Doufáme, že se HMP podaří zažádat o fi nanční prostředky na výstav-
bu kanalizace z fondů Evropské unie a že v příštích letech bude výstav-
ba pokračovat mnohem rychleji.                                Ing. Šárka Musilová     

 Výstavba kanalizace v ulici Ke Smíchovu

Opravená ulice Višňovka

Původní stav na parkovišti pod úřadem Čerstvě opravené parkoviště

Občané Holyně vyjádřili před časem přání zřídit v severní části Slivence, co nejblíže k Holyni, zastávku, která by jim umožnila využívat ve větší míře 
slivenecké autobusy 246 a 247. Svolali jsme proto přímo na místo schůzku všech orgánů, které se k dané věci musí vyjádřit (Dopravních podniků, 
Ropidu, příslušného odboru Magistrátu, příslušného odboru Prahy 5, Policie ČR atd.), včetně účasti autobusu s řidičem. Bohužel se ukázalo, že první 
místo, se kterým zúčastnění pro zřízení zastávky souhlasí, je až u bezejmenné spojky mezi ulicemi K Holyni a U Sportoviště, téměř v polovině cesty 
mezi čtyřproudou ulicí K Barrandovu a ulicí Ke Smíchovu. Naskýtá se tedy otázka, zda má zřízení zastávky tak daleko od Holyně ještě vůbec smysl. 
Šlo by o zastávku provizorní, na několik let, než bude dokončena tramvaj. Po dokončení tramvaje se se zřízením autobusové zastávky blíže k Holyni 
počítá (musí se ale vyřešit majetkové vztahy, šířkové parametry vozovky, zakřivení křižovatky a další věci, které nyní nejsou hotové). Sdělte proto 
prosím, co si o celé věci myslíte, na mail starosta@praha-slivenec.cz, nebo vhoďte lístek se svým názorem do schránek na Úřadu městské části či 
v Holyni u nástěnek.                                                                 Pla               

 Má nová zastávka smysl?
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Prosím vás, obyvatele Slivence a Holyně, kteří zde trvale bydlíte, ale nejste tu hlášeni k trvalému pobytu, abyste se u nás přihlásili k pobytu. 
Přihlášení je možné  na Úřadu městské části (podrobnosti jsou uvedeny níže). 

V MČ Praha – Slivenec totiž ofi ciálně bydlí 2330 obyvatel, ale všichni víme, že neofi ciálně je tento počet mnohem vyšší. Počet lidí, kteří mají 
„občankové“ bydliště jinde, je velmi vysoký a stále stoupá – odhadem jde o 500 – 700 lidí. Městská část tím  každoročně přichází o nemalé peníze 
na dotacích od Magistrátu. Z našeho rozpočtu na rok 2007, který činí 8 281 000 Kč, představují dotace od Magistrátu  5 269 000 Kč. Největší 
položkou této dotace jsou přitom peníze přidělované podle počtu obyvatel. V menší míře se na výši dotace  podílí i rozloha území městské části, 
počet žáků v základní a mateřské škole, plocha vozovek, které nejsou ve správě TSK, a výměra zeleně. Na rozdíl od velkých městských částí 
(Praha 1 – 22) se vůbec na našich příjmech nepodílí daně z příjmů fyzických osob z podnikání, takže náš fi nanční rozvoj bohužel nijak neovlivňuje 
to, že se k nám v posledních letech stěhuje dobře situovaná vrstva obyvatel. Nepomáhá nám ani prudký nárůst počtu domů, protože daně z 
nemovitostí jsou sice jedním z celkem významných příspěvků do našeho rozpočtu (1 300 000 Kč), ale z nových domů se daně 15 let neplatí. 

Jedinou možností, jak si aspoň trochu vylepšit fi nanční bilanci, tak zůstává zvýšení počtu obyvatel. Platí totiž princip tzv. minimálního dotačního 
vztahu na jednoho obyvatele městské části -  pro obě skupiny městských částí  ve výši 2200 Kč na jednoho obyvatele. Zvedne-li se počet oby-
vatel o 500, získá tím naše MČ více než 1 mil. Kč v rozpočtu – a za to už lze opravit velký kus vozovky či vylepšit výrazně centrum. I na vás tedy 
záleží, jak bude naše MČ v příštích letech vypadat.                                                                                                   Jana Plamínková    

  I na vás záleží, jak bude naše městská část vypadat

  Přihlášení k trvalému pobytu
Kdo je oprávněn v této věci jednat
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na 
základě ověřené plné moci; 
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun; 
• za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, 
jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, 
ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce určený sou-
dem;
Kam se obrátit
• Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového 
trvalého pobytu tj. na Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6 
Co s sebou (náležitosti, doklady)
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu 
• předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny 
místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení 
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občan-
ství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství 
• předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru 
nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ově-
řené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny 
místa trvalého pobytu vyplněné na zadní straně přihlašovacího lístku.
• Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná oso-
ba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem 
ohlašovny. 
• Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k práv-
ním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou 
místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan 
hlásí k trvalému pobytu.
Formuláře
• Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na  ohla-
šovně. 
Správní poplatek
• Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí 
správní poplatek ve výši 50,- Kč. 
• Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha – Slivenec

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent(ka) úseku výstavby, majetku 
a investic a životního prosteřdí

Charakteristika vykonávané práce: např. technické a organi-
zační zajištění investičních akcí MČ, veřejné zakázky, stanoviska 
k výstavbě, správa místních poplatků úseku, zajišťování agendy 
životního prostředí, správa a údržba mobiliáře MČ 

Předpokládaný termín nástupu: září 2007,  příp. dle dohody
Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády
Požadované vzdělání: vyšší odborné,  eventuálně středoškolské 
s maturitou 
Požadované znalosti: praxe ve státní správě vítána, dobrá orien-
tace v problematice výstavby a životního prostředí, dobrá znalost 
právních předpisů souvisejících s nabízenou prací, 
zkouška odborné způsobilosti výhodou
Další dovednosti: uživatelská znalost práce na PC, fl exibilita a 
spolehlivost, dobré  komunikační schopnosti  

Více informací a doklady potřebné k podání žádosti naleznete na 
úřední desce před Úřadem městské části a na elektronické úřední 
desce na webových stránkách  www.praha-slivenec.cz.

Přihlášku se všemi doklady zašlete nejpozději do 16.7. 2007 na 
uvedenou adresu nebo osobně do podatelny. 
Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 
Praha 5 – Slivenec

Obálku označte  slovy: „Výběrové řízení – úředník“.                             

Poslední možnost podepsat petici 
Již jen několik posledních dní máte možnost podepsat petici 
za urychlení výstavby kanalizace, která je vystavena na Úřadě 
městské části. Druhý týden v červenci bude petice doručena pri-
mátorovi Pavlu Bémovi. 

Ing. Petr Pick   
                                                                                                       

si můžete stáhnout přímo z webových stránek www.praha-slivenec.cz, 
rubrika Fotogalerie + články. Starší články se zobrazí kliknutím na rubriku, 
nové jsou uvedeny jmenovitě pod tím. Obrázek v tiskové kvalitě získáte 
po rozkliknutí na plnou velikost. 

Fotografie z akcí 
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ODVOZ  A  LIKVIDACE
F E K Á L I Í
auto MAN  9m3

OBJEDNÁVKY
pondělí - pátek:  
606 50 80 15  6:30 – 20:00 hod.
257 91 17 32  6:30 – 15:00 hod.
sobota - neděle: 
606 50 80 15 10:00 - 17:00 hod.

Občan, právnické osoby a další instituce mohou získat ověřený 
výpis z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku na oddě-
lení ověřování pravosti podpisů listin odboru občansko-správního 
v budově Úřadu městské části Praha 5 na Náměstí 14. října č. 4 
(předmětné pracoviště je umístěno v přízemí budovy). Správní 
poplatek za uvedený úkon činí za každou jednu i započatou ově-

řenou stranu výpisu 50,- Kč. Výpisy  se poskytují k nemovitostem 

na celém území ČR. Dle vyhlášky MV ČR č. 550/2006 Sb. povinnost 
vydávat údaje z katastru nemovitostí byla v hlavním městě uložena 
úřadům MČ Praha 1 až 22. Klienti jsou před vytištěním ověřeného 
výpisu z katastru nemovitostí nebo z obchodního rejstříku informo-
váni, z kolika stran se výpis skládá, tedy i o celkové výši správního 
poplatku, který budou muset hradit.           Hol    

  Vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí 
a z obchodního rejstříku

  Pomozte zlepšit 
životní prostředí

Stav životního prostředí v naší městské části zajisté zdaleka není 
uspokojivý a konečné řešení si vyžádá ještě velké fi nanční prostředky 
a tomu úměrnou dobu. Finanční prostředky naší MČ jsou omezené 
a limitované akcemi s nejvyšší preferencí, jako je stav komunikací či 
projekt nové školky. Přesto však je možné při vynaložení přijatelných 
nákladů napravit řadu nedostatků, které snižují kvalitu našeho byd-
lení a radnice ve spolupráci s komisí ŽP by k tomu ráda přistoupila. 
Aby to však bylo možné, je potřeba vaše spolupráce, protože jen vy 
sami nejlépe znáte své nejbližší okolí a jeho potřeby a nedostatky. 

Žádáme vás proto o dodání námětů a připomínek na tyto kontak-
ty: písemně na úřad, mailem na adresu starosta@praha-slivenec.cz 
nebo ppick@seznam.cz.                                          Ing. Petr Pick                    

Ve čtvrtek 21. června se v zasedací místnosti městského Úřadu městské 
části, s doznívajícím šuměním deště, sešla zhruba dvacítka občanů s archi-
tektem, který zpracuje projekt obnovy centra Slivence. Plánování s aktivní 
účastí občanů se uskutečnilo díky grantu, který obec získala z programu 5P 
pro Prahu, fi nancovaného Nadací Penta. Diskusi moderovali zástupci Nada-
ce Partnerství, kteří v rámci programu poskytují obci asistenci při plánování. 

Setkání proběhlo ve velmi tvořivé náladě a po dvou hodinách jsme v klidu 
mohli říci, že jsme se někam posunuli. Kam? Posuďte sami. Je třeba zmí-
nit, že vše je zatím ve stadiu návrhů a úvah. Další možnost ovlivnit podobu 
projektu budete mít během prázdnin a na podzim, kdy už bude představen 
určitý koncept úprav ve variantách. I pak bude ale ještě otázkou diskuse 
a dostupných fi nancí, v jakých krocích se bude celková vize realizovat. 

Na setkání jsme se pokusili nejprve defi novat ty hodnoty a funkce cen-
tra, na kterých by v projektu mělo nejvíce záležet. Je jimi jistě místo setká-
vání, park, rybník, dopravní obslužnost, obchody a služby, ale také místo 
pro maminky s dětmi nebo místo pro „náctileté“. Při tvorbě projektu by se 
nemělo zapomenout na zkulturnění pomníku obětem válek, dořešení systé-
mu chodníků i domyšlení zahradně architektonických úprav centra (dotvo-
ření aleje apod.). Všichni se shodli také na tom, že obnovu centra je potřeba 
postavit na zachování určité atmosféry, kterou určuje kostel a barokní stavby, 
zkrátka historie místa. Ústředním motivem, který debatu provázel, byl také 
slivenecký mramor. Ať už jako možnost využít určité artefakty pro dotvoření 
centra nebo jako příležitost pro nové pojmenování míst a posílení jejich iden-
tity (Mramorové náměstí).

Při detailnější debatě k jednotlivým místům centra jsme se nejvíce věno-
vali místům setkávání. Jako hlavní místo pro tuto funkci byl navržen prostor 
za pizzerií, samozřejmě poté, co by se přeřešilo místní parkování, na nějž 
pochopitelně bude nutné myslet při koncepci celého centra. Předmětem 
poměrně bouřlivé diskuse byl domeček (dnešní sklenářství) v tomto území. 
Zatím pro něj existují tři vize využití. V jedné verzi by zmizel a uvolnil prostor 
pro centrální místo setkávání, ve druhé verzi by byl přebudován na přístřešek 
sloužící jako provizorní pódium či místo k posezení, další verzí je využít jej pro 
účely mini-infocentra nebo jiné společensko kulturní aktivity. 

S tímto prostorem souvisí bezprostředně rybník a park. Úvahy změn zde 
směřují k odstranění některých jehličnanů, úpravě břehů a celkovému zkul-
turnění rybníka. Rozhodnutí v této věci bude ovšem záležet na detailním 
technickém posouzení možností úprav. V parku by se mělo zpříjemnit pose-
zení a v úvahu připadá i doplnění o dětské prvky, které by umožnily přímo 
v centru obce setkávání a odpočinek maminkám s dětmi.

Na děti, respektive mládež, jsme také mysleli při diskusi o prostoru před 
školou. Slušelo by mu oddělení památníku od dalších funkcí, lepší vymezení 
zastávky a parkování a vytvoření místa pro setkávání mládeže. Nutno dodat, 
že řešení zastávek bude v dlouhodobém horizontu záviset i na změnách 
v dopravě, způsobených zavedením tramvajové trati do blízkosti Slivence. 

S dopravou souvisí i místo před církevním statkem (č.p. 8). Zde je nutno 
uvažovat o variantách zklidnění dopravy (přehlednost a zpomalení vjezdu aut 
do centra) a přeřešení parkovacích ploch. Sám statek je sice velkou výzvou 
a příležitostí pro centrum, zatím však z důvodů majetkových není v silách MČ 
jeho využití ovlivnit.   

Diskuse se také dotkla místa bývalého Husova náměstí (dnes parkoviště 
pod úřadem) a prostorů sousedících s radnicí. Je třeba zde zrušit torzo zastáv-
ky, přeřešit parkování, doplnit zeleň. Naskýtají se možnosti využít budovy ve 
dvoře radnice pro kulturní účely (keramická dílna, kroužky apod.). 

Nezapomněli jsme ani na kostel, ať už jde o zkulturnění vchodu do kos-
tela nebo případné využití kostelní zahrady pro posezení, případně nějaké 
komorní aktivity. 

Podrobnější zápis ze setkání a informace o dalším postupu projektu 
najdete na internetových stránkách MČ Praha-Slivenec.

Mgr. Martin Nawrath, Nadace Partnerství

Program 5P pro Prahu v sobě zahrnuje slova prostranství, potkávání, 
partnerství, podpora a prosperita. Jeho cílem je obnova a rozvoj městských 
prostranství za účasti veřejnosti, vytváření atraktivních městských prostor 
sloužících přirozenému setkávání a komunikaci, a tím i posilování vztahů 
k obci a komunitě. Program 5P pro Prahu fi nancuje Nadace Penta, odbornou 
garanci zajišťuje Nadace Partnerství.                                         

  Centrum Slivence – diskuse pokračuje, přidejte se! 
inzerce
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Koncert jazzové skupiny Bridge Band

   Pátek 1.6. 

   Sobota 2.6. 

Starostka Jana Plamínková s moderátorem Jakubem Folvarčným 
při poněkud netradiční úvodní konverzaci o kanalizaci

Představení fantasy hry Čarostřed (Divadlo F. Kreuzmanna) shlédly 
v kostele desítky malých diváků s doprovodem

Kapela Neurol Band pobavila i děti

Highway 61 nadchli nejen muzikou, ale i  akrobatickými kousky 
svého basisty

Soubor Šarbilach, který hraje židovský klezmer, uvedla moderátor-
ka Kristýna Schmitzerová netradičně ve svatebním 
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   Neděle 3.6. 

Kapela Mária Biháriho svými magickými cikánskými rytmy…. ….roztančila každého

Děti z místního divadélka Šlyven předstoupily před publikum 
se hrou Kníže Václav

Taneční soubor Jaro nevystoupil kvůli nepřízni počasí v parku, 
ale musel ve vejít do kostelíku

Country skupina George Band Vystoupení potulných rytířů Taussingera a Novotného zaujalo 
hlavně nejmenší diváky



Slivenecký mramor 4    2007    9

Václav Návrat a Robert Hugo zahráli hudbu J. S. Bacha 
na originální barokní housle a cemballo

Vrcholem festivalu se stalo vystoupení legendární kapely Blue Effect 
s kytarovým mágem Radimem Hladíkem,  ….

 …které sledovaly stovky diváků…. …i vzácný host senátor Miroslav  Škaloud 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na přípravě a organizaci festivalu Slivenecké 
letnice podíleli. Asi nikdo z přípravného a organizačního týmu si nedovedl  zcela představit, kolik 
úsilí, práce, běhání a „papírování“ bude uspořádání  akce v relativně velmi krátké době obnášet.

Děkuji zejména Janě Radojčičové za nápad Slivenecké letnice uspořádat, za zajištění diva-
delních souborů, části kapel, moderátorů, loga i znělky Letnic a za nacvičení hry o sv. Václavovi, 
a Lence Kudlákové za perfektní organizační zajištění celého festivalu.  Děkuji všem sponzorům za 
štědré fi nanční dary, bez nichž by uspořádání akce takového rozsahu nebylo vůbec možné. Panu 
Pavlu Petrovi děkuji za velkorysé fi nanční přispění a zajištění  části kapel (Blue Effekt, Pragasón, 
Highway 61 a dalších), za nápad přeměnit parkoviště za pizzerií na prostor, kde se lidé mohou 
pobavit a poveselit, za obstarání pódia,  výzdoby a mnoha dalších náležitostí včetně závěrečného 
ohňostroje. Děkuji též Hance Morsteinové a Magdě Haasové ze sdružení Na Kraji za zorganizová-
ní dětského dne na fotbalovém hřišti, AFK Slivenec za zapůjčení areálu  fotbalového hřiště k uspo-
řádání dětského dne, dobrovolným hasičům z Lochkova za atraktivní program pro děti, panu faráři 
Zdeňku Skalickému za možnost uspořádat v kostele Všech Svatých divadelní, hudební i taneční 
vystoupení a rovněž pracovnicím ÚMČ Praha – Slivenec Bohdaně Růžičkové, Ivaně Košařové 
a Šárce Musilové za zajištění administrativní agendy spojené s festivalem. 

Na Slivenecké letnice 2008 se těší 
    Jana Plamínková         

   Poděkování

Závěr festivalu patřil ohňostroji



 Dětský den na fotbalovém hřišti
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Občanské sdružení Na Kraji uspořádalo v sobotu 2. června v areálu fotbalového hřiště dětský den. Akce se uskutečnila za podpory spon-
zorů a byla součástí programu Slivenecké letnice 2007. Během odpoledne přišlo více než 400 lidí nejen ze Slivence a Holyně, ale i z Barran-
dova a dalších lokalit v okolí. Zaregistrovalo se neuvěřitelných 180 dětí, které zručně plnily soutěžní disciplíny. Na devíti stanovištích  pro ně 
byly připraveny úkoly jako je házení na cíl, rybaření, kopání do brány, skládání puzzle, fl orbal atd. Nejsložitějším úkolem byla jednoznačně 
příprava těsta a jeho následné pečení nad ohýnkem. Odměnou byl vlastnoručně zhotovený výrobek, ve většině případů i vhodný ke kon-
zumaci. Všichni soutěžící byli nakonec 
odměněni věcnými cenami.

Na závěr dětského dne přijeli i hasi-
či z Lochkova, kteří předvedli techniku 
v akci a nechali děti prozkoumat své 
vozidlo.  

Děkujeme tímto všem sponzorům  za 
poskytnutí fi nančních prostředků a věc-
ných darů a všem  dobrovolníkům, kteří 
se na přípravě dětského dne podíleli.

Po prázdninách plánujeme  sportovní 
akci, tentokrát jak pro děti tak i dospělé, 
a to Slivenecký běh (detaily budou včas 
zveřejněny). Těšíme se na setkání s vámi 
a rádi uvítáme dobrovolníky z řad rodičů 
a dospělých, kteří nám pomohou při plá-
nování a realizacích akcí pro veřejnost. 

Za OS Na Kraji
Hanka Morsteinová  (tel. 606 208 990) 

a  Magda Haasová (tel. 737 464 529)    

V neděli 24.6.2007 od 16:00 hod. jsme měli možnost  zaposlouchat se v kostele Všech svatých ve Slivenci do skladeb Luigi Boccheriniho, 
Josepha Haydna a Jean Baptiste Brevala, v podání Jaroslava Kulhana a Magdaleny Kulhanové.

Jaroslav Kulhan působí nepřetržitě od roku 1968 v Panochově kvartetu, jehož je spoluzakládajícím  členem. Soubor má na svém kontě 
řadu nahrávek pro televizi i rozhlas a více než  50 CD.  Kvarteto získalo za skoro 40 let svého působení řadu ocenění a koncertuje prakticky 
po celém světě. Od roku 1990 působí Jaroslav Kulhan pedagogicky na Pražské konzervatoři. V roce 2005 byl pozván na mezinárodní vio-
loncellový kongres v  Kobe (Japonsko), kde  vystoupil sólově a dokonce tam měl i svůj „open masterclass“.

Magdalena Kulhanová získala v roce 1998 1. cenu s vyznamenáním ve státní violoncellové soutěži, v roce 2000 se umístila na 6. místě 
na Mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. Druhým rokem studuje Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a nadále se 
věnuje soukromému studiu hry na violoncello u prof. Renaty Strašrybkové.

Koncert uspořádalo Slivenecké občanské sdružení Na Kraji ve spolupráci se sliveneckou farností.
Hol      

   Kultura, občanská sdružení 

 Violoncellový koncert
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   Kultura, občanská sdružení 

 Rybářský dětský den
Sdružení sliveneckých rybářů uspořádalo v sobotu 9. června stylovou oslavu dětského dne. Na více než 150 účastníků čekalo na návsi u rybníka 

příjemné posezení s občerstvením (pro děti zdarma), na nejmenší účastníky skákací hrad (či spíše hrádek) a chytání polystyrénových rybiček v nafu-
kovacím bazénku, které mělo mezi dětmi velký ohlas. Dvacet šest větších dětí se zúčastnilo soutěže v chytání ryb, ve které zvítězil Jindřich Alinče 
s úlovkem neuvěřitelných 722 cm ryb (asi 40 kousků). Jeho výkon byl oceněn pohárem a dalšími hodnotnými cenami, které obdrželi rovněž Matěj 
Slavík s 435 cm nachytaných ryb na druhém místě a Bára Zelinková s 353 cm ryb na místě třetím. Gratulujeme všem.                           Pla     
          

Základní organizaci chovatelů poštovních holubů Slivenec k významnému jubileu. Spolek holubářů slaví v červenci 2007 již 60. výročí od 
svého založení. Všem chovatelům přejeme zdravé chovy a mnoho úspěchů do dalších let.

 Zastupitelé a úřad MČ Praha-Slivenec     

Zájemci ze Slivence a z Holyně mají možnost od září navštěvovat kurs jógy. 
Kurs se bude konat ve škole ve večerních hodinách, cca od 19 hodin, přes-
ný den bude ještě upřesněn. Povede ho zkušená cvičitelka jógy paní Jana 
Jelínková z TJ Chuchle. Kdo máte zájem, přihlaste se u paní Ivany Šaradi-
nové na tel. 607 548 846 nebo mailem: saradinovaivana@seznam.cz. Cena 
se bude odvíjet podle počtu přihlášených, ale každopádně bude nižší než 
v komerčních centrech. Cvičitelka vede i zdravotní cvičení, které by se v 
případě zájmu dalo u nás rovněž otevřít. Cvičení je vhodné pro ženy i muže 
všech věkových kategorií.                                                                                        Pla    

  Cvičení jógy

 Srdečně blahopřejeme

6. června 2007 vyšla v Mladé frontě DNES šestistránková příloha o 
Slivenci s mnoha zajímavými informacemi a s fotografi emi naší měst-
ské části. Texty článků si po zaregistrování můžete přečíst na www.
mfdnes.cz (ale články jsou bohužel bez fotografi í).

Přílohu můžete též obdržet na ÚMČ elektronicky ve formátu pdf. 
Článek o výstavbě vyšel poté i v Expresu.

Velký článek o Slivenci nazvaný „Je to jako v manželství“ vyšel ve čtvrtek 
21. 6. také v novinách Náš region. (Jde o čtrnáctideník, který máte všichni 
zdarma dostávat do schránek – pokud ho nedostáváte, kontaktujte poštu.)  

 Slivenec v médiích

V
ítě

z 
Ji

nd
řic

h 
A

lin
če

červenec a srpen  p o u z e  čtvrtek 16:00 – 19:00 hod

  Prázdninový provoz knihovny



Je neděle 20. května 2007, devět hodin sliveneckého času. Na scho-
dech před naším úřadem to hučí jako v úle. 30 lidí a dva psi se tísní 
na startu pěšího výletu do západního okolí naší městské části. Ve čtvrt 
na deset se již dav nedá udržet v nečinnosti. Shluk hlav, těl a více než 
stovky končetin se vzápětí nezadržitelně valí po silnici směrem k Loch-
kovu. Poprvé zastavujeme u severního portálu tunelu nově budovaného 
expresního silničního okruhu. Tátové a děti vzrušeně patří do tmy tunelů, 
matky hlídají, aby nikdo nesklouzl po vybetonovaných stěnách zářezu.

Vše hezké ovšem – jak známo - někdy končí a před skupinou odvážliv-
ců se tyčí zelená hradba přírody. Skupina se noří do tísnivého ticha Slavi-
čího údolí. Pestré kvetoucí louky, siluety mohutných stromů i jemné šumě-
ní lesa jsou naštěstí brzy vystřídány povědomým, uklidňujícím hukotem 
motorů elegantních modelů aut, uhánějících radotínským údolím. My však 
odoláváme civilizaci a tak se již brzy proplétáme lesy a skalami Černé 
rokle. Stoupáme stezkou mezi skalami, a na vápencových útesech nad 
Černou roklí přehlížíme lesy, jimiž povede naše další cesta k Radotínu.

Procházíme vyprahlou Kosoří a do našich rozhovorů stále častěji vstu-
puje obraz stinného restauračního zařízení s dobře vychlazenými nápoji. 
Míjíme zavřenou kosořskou hospodu a naše další cesta se vine přírodní 
rezervací Klapice po obvodu rozsáhlého prameniště Kosořského poto-
ka. Cestu nám kříží divá zvěř včetně nebezpečných slepýšů a nevyzpy-

tatelných ještěrek. Skupina čtyř opozdivších se dobrodruhů se dokonce 
dostane do ostrého konfl iktu s mladým strakapoudem, který ji z bezpečí 
své díry v doupném stromu nevybíravými zvuky a hrozivými grimasa-
mi vyzývá k opuštění svého teritoria. Pochopitelně nechceme riskovat 
setkání s rozzuřenými rodiči hlučného a poťouchlého tvora, a tak je již 
brzy celá skupina zase pohromadě.

Od hřbitova na okraji Klapice se již držíme raději zase pěkně spo-
lu. Postupujeme džunglí po hraně berounského údolí k vyhlídce nad 
Radotínem. Od jeho pohostinských zařízení nás dělí již jen prudký sestup 
úvozovou cestou. Netrvá to tedy dlouho, a naše skupina se v Radotíně 
rozptyluje volně do prostoru, aby se již po rozsáhlé konzumaci nápojů 
a jídel nikdy neshledala v kompletním složení.

Osobní svědectví proto mohu podat pouze o osudu jejího zhruba 
desetihlavého torza, které vystoupalo další úvozovou cestou do oblasti 
Radotínských skal, prozkoumalo jižní portál silničního okruhu a dorazilo 
úboční cestou do prostoru Velké Chuchle, kde se již defi nitivně rozpadlo 
do menších rodinných a jiných celků. Celý výlet měřil zhruba 25 kilome-
trů, převládala na něm žízeň, sousedská pohoda a dobrá nálada, a zřej-
mě přímo volá po nějaké podobné podzimní akci.

Zaznamenal  očitý svědek
                                              Jiří Plamínek                                

  Cesta na Divoký Slivenecký západ 
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V neděli 17. června se v Holyni uskutečnila honba za pokladem. V 9 
hodin ráno vyrazilo od kapličky 20 dětí, podle věku rozdělených do 3 
barevných skupin. Cestou do Prokopského údolí nacházely dopisy a 
plnily úkoly. V údolí jsme si všichni udělali malý piknik a pak děti našly 
ukrytý poklad pana Barrandea. 
Po rozdělení kořisti si ještě zasoutěžili nejen děti, ale i dospělí, kteří nám 
celou cestu pomáhali. Prožili jsme moc pěkné dopoledne v přírodě.
Rodičům i dětem děkuji nejen za účast, ale i za velkou pomoc s organi-
zací. Zase něco vymyslíme.                                        Jana Urbancová   

  Holynčata opět v akci

Slavičí údolí Nad Radotínem
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Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří slaví významné 

životní jubileum

   Senioři, sociální a kulturní akce

v červenci 2007
paní Věra Vráblíková  75 let
pan Stanislav Slivoň  75 let
paní Věra Fischerová  80 let
pan Jan Voženílek  80 let
paní Jindřiška Vejvodová   90 let

v srpnu 2007
paní   Jiřina Dolečková 80 let
paní  Běluše Haladová 80 let
paní Miloslava Janovská 85 let
paní Růžena Možná  92 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Zastupitelé a zaměstnanci 
úřadu městské části Praha-Slivenec

Paní Anna Zívalová oslavila v červnu tohoto roku úctyhodných 98 let.  
K významnému životnímu jubileu jí přišla poblahopřát starostka 
Jana Plamínková a Jana Szilvásiová za sociální komisi.

V pondělí 11. 6. pořádala kulturní a sociální komise 
v zasedací síni MÚ již tradiční schůzku seniorů. Tentokrát 
bylo na programu vzpomínání nad kronikami obce.

Hosté mohli nahlédnout do nejstarších kostelních zápisů  
a do  Kroniky dobrovolného hasičského sboru z první polo-
viny 19. století, i do kronik novodobých. Prohlédli si také 
staré fotografi e z různých významných událostí v naší obci.

Největší úspěch mělo listování v Kronice sokolské, kte-
ré jsme začali úryvkem z vypravování o slavnostní ces-
tě základního kamene ze sliveneckého lomu pro stavbu 
Národního divadla. Za velmi poutavé  vyprávění z dob fun-
gování sliveneckého Sokola děkujeme zvláště panu Václavu 
Morsteinovi a paní  Věře Volfové.

Vzpomínky všech účastníků tohoto velmi příjemného setkání 
mají pro nás, současníky, nenahraditelnou hodnotu.    Kud                

                                                                                                             

  Schůzka seniorů

Vážení spoluobčané, již v příštím vydání 
Sliveneckého Mramoru bychom rádi s vaší 
pomocí uvedli v život společenskou rubriku, 
jejímž prostřednictvím budete moci bezplatně 
zveřejnit oznámení o významné životní udá-
losti (ukončení studia, svatba, narození dítěte, 
úmrtí), blahopřání, poděkování, plánované 
setkání spolužáků ze základní školy apod. 
Příští Mramor vyjde v týdnu po 12. září 2007 
- text oznámení můžete předat osobně na 
úřadě MČ, zaslat poštou, e-mailem, případně 
prostřednictvím schránek v Holyni a U Jezírka 
- nezapomeňte na sebe uvést kontakt, aby-
chom mohli doladit podobu vašeho oznáme-
ní před zadáním do tisku. Těšíme se na Vaše 
příspěvky.                                               Hol    

  Společenská rubrika
„CUBA LIBRE“

Komise pro kulturu, školství, sport a volný čas ve spolupráci s restaurací U Rozcestí
zvou  na posezení s velvyslancem ČR na Kubě ing. Vítem Korseltem

KDY: 1. 9. 2007 v 19:00 hod
KDE: Restaurace U Rozcestí (salonek)

Na programu bude zajímavé povídání o současné Kubě, promítání, 
salsa a překvapení z kubánské gastronomie.

Sociální komise MČ
zve na schůzku seniorů

KDY:  3. 9. 2007  v 16:00 hod, KDE: Zasedací síň ÚMČ

 



   Novinky ve škole, školce, družině 

Dne 23. května 2007 předala starostka J. Plamínková v areálu ZŠ 
do užívání nové dětské hřiště s přírodními herními prvky. Zařízení bylo 
fi nancováno z prostředků MČ Praha-Slivenec. Podmínky jsou nasta-
veny  tak, aby mohlo, stejně jako přilehlé sportovní hřiště s umělým 
povrchem, sloužit škole i  veřejnosti.

Hřiště jsou otevřena denně, ve všední dny je spravuje pan B. Karban, 
školník, a o víkendech a o prázdninách pan O. Volf  (tel. 736232769).

Provozní doba v letním období:

 Slavnostní otevření dětského hřiště

 pro školní tělovýchovu  pondělí až pátek   8.00 – 13.00 hod

 pro školní družinu  pondělí až pátek  13.00 – 17.00 hod

 pro veřejnost  pondělí až pátek  16.30 – 20.00 hod
 soboty, neděle, svátky 
 a prázdniny   9.00 – 20.00 hod

 Sportovní odpoledne
Ve středu odpoledne 23. května uspořádala ZŠ Slivenec 

v areálu školy tradiční turnaj ve stolním tenise o pohár starostky 
a sportovní odpoledne, které bylo tentokrát slavnostně zahájeno 
otevřením nového dětského hřiště s přírodními  herními prvky.

Součástí programu sportovního odpoledne, které spolupořá-
dalo Občanské sdružení Na Kraji  s Komisí pro kulturu, školství 
a volný čas, byl rychlostní závod odstrkovadel a kol, soutěž ve 
vybíjené a další sportovní dovednosti. Nejvíce závodníků bylo 
z řad těch nejmenších, předškolních dětí. Celkem bylo zare-
gistrováno 40 závodníků a  odpoledne se zúčastnilo přes 100 
návštěvníků.

Blahopřejeme těm, kteří mohli vystoupit na stupně vítězů, 
těšit se z medailí, diplomů i sladkých odměn a ostatním budeme 
držet palce na dalších akcích.

                                             Lenka Kudláková

V případě poškození nebo znečištění zařízení kontaktujte úřad MČ Pra-
ha – Slivenec, tel. 251818044, e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz.     
           

 Mateřská škola informuje
V dubnu jsme s dětmi vyrazili na výlet do zámecké zahrady Zbraslavského 

zámku, kde jsme si chtěli prohlédnout rozmístěné sochy. Netušili jsme, že bude-
me mít možnost nahlédnout i do zámku. Pracovnice Národní galerie nás pozvaly 
k prohlídce části expozice asijského umění. Děti byly překvapené krásou vysta-
vených předmětů - váz, sošek i zpodobněním Buddhy. V květnu jsme jeli na výlet 
vlakem a myslím, že pro mnohé děti to byl nevšední zážitek.

Červen je měsíc výletů, rozdání výkresů a loučení. Navštívili jsme Chuchelský 
areál a autobusem jsme se vydali na Dobříš do zámeckého parku. Bylo krásně, 
sluníčko svítilo a tak se nám dobře snilo o tom, jak se po zámeckém parku pro-
cházejí princové a princezny. V závěru školního roku se rozloučíme s předškoláky 
a ještě nás čeká ukázka zdravotnické pomoci.

Informace a fotografi e z dění v mateřské škole jsou k vidění na naší vývěskové 
tabuli, kde se v současné době můžete podívat i na tablo absolventů mateřské 
školy.

Školní rok 2006 - 2007 končí. Všem dětem přeji krásné prázdniny, prvňáčkům 
hodně úspěchů ve škole a v září se těšíme opět nashledanou. Rodičům děkuji 
za spolupráci, sponzorské dary a všem přeji krásnou dovolenou plnou pohody 
a sluníčka.           Eva Vejvodová   

Závod kol vyhráli

- věková kategorie 6 - 10

na 1. místě Martin Kotouč
na 2. místě Nikola Vyšohlídová
na 3. místě Mikuláš Pavel Špalek
- věková kategorie 10 - 16 let

na 1. místě Mikoláš Vavřina
na 2. místě Pavel Pinkas
na 3. místě Dominik Škarda 

 Turnaj ve stolním tenise „Hraje celá rodina“
Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic, které ke hře přistupovaly s velkým nadšením. Dlouho 

nebylo rozhodnuto o jasném vítězi, ale nakonec skončilo umístění na třech prvních místech 
následně : 1. místo – Markovi,  2. místo – Tomanovi,  3. místo – Karbanovi (vždy otec a syn).

 Vybíjená a volejbal
Ve vybíjené II. stupně žáků se stal vítězem Michal Pelíšek z 8. třídy. Velmi 

zajímavý byl i turnaj ve vybíjené smíšených družstev žáků I. stupně.
Ve volejbale proti sobě stanula dvě družstva: dospělí a žáci 2. stupně školy. 

Po urputném a vyrovnaném boji porazili dospělí žáky 2:1 na sety.
Poděkování vedení ZŠ a p. H. Morsteinové a p. M. Haasové z OS Na Kraji  

za organizaci sportovního odpoledne a všem zúčastněným za vytvoření skvě-
lé závodní atmosféry.

VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO DNE

Závod odrážedel vyhráli

na 1. místě Eliška Dvořáková
na 2. místě  Nikolas Jaroch
na 3. místě  Eliška Skálová
Závod malých kol vyhráli

- věková kategorie 3 – 6 let

na 1. místě Adam Škarda
na 2. místě Emílie Kratochvílová
na 3. místě František David
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Starostka předává pohár vítězům turnaje ve stolním tenise 
Miloslavu a Štěpánu Markovým

Soutěž odrážedel
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   Novinky ve škole, školce, družině 
 Výsledky přijímacího řízení
Naši školu opouští 5 žáků páté třídy, kteří uspěli u přijímacího řízení na 

víceletá gymnázia a byli všichni přijati,  dále 1 žák ze sedmé třídy, který 
byl přijat na šestileté gymnázium. Celkem 23 žáků z 9. třídy uspělo při 
přijímacích zkouškách a bylo přijato na střední školy a 5 žáků na střední 
odborná učiliště. Tyto výsledky přijímacího řízení  nás velmi těší, všem 
dětem blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Věřím, že 
výsledky přijímacího řízení svědčí o dobré práci učitelů naší školy.

 Rekonstrukce historické budovy školy
V současné době se škola připravuje na rozsáhlou rekonstrukci histo-

rické budovy, probíhá vyklizení všech prostor, takže jsou všichni pracov-
níci školy plně vytíženi. Stavební fi rma převzala budovu  v pondělí dne 
25. 6. 2007. Už nyní se všichni těšíme, že po prázdninách zahájíme výu-
ku na I. stupni a ve školní družině v nově zrekonstruovaných prostorách.
Závěrem vám všem přeji hezkou dovolenou, hodně sluníčka, klidu a pohody 
a po prázdninách nashledanou.          Mgr. Vladimír Holub, ředitel ZŠ   

 Střípky z práce v příštím školním roce
Vážení rodiče a přátelé školy!
V naší škole budeme pořádat dny otevřených dveří, kdy budou rodiče 

moci navštívit vyučovací hodiny i odpolední činnosti dětí. Škola je otevře-
ná a přístupná všem názorům, které můžete sdělit jednotlivým vyučujícím 
nebo vedení školy bez konzultačních hodin kdykoliv telefonicky nebo osob-
ně, po předchozí telefonické dohodě. Webové stránky školy budou mít od 
září novou podobu a budete zde aktuálně informováni o  dění ve škole.

Začátkem září, po zahájení nového školního roku, plánujeme vyhlásit 
výtvarnou soutěž na téma „Centrum Slivence“ a „Škola budoucnosti“. 
Budeme se těšit, jak se děti nelehkého úkolu zhostí. Nejzajímavější práce 
budou vystaveny na úřadě MČ.

Chceme se rovněž zapojit do ekologického třídění odpadu, a proto bude-
me usilovat o umístění kontejneru na plasty v areálu školy.

 Žákovské sportovní akce
Turnaj v kopané

Tak jako každý rok jsme se i letos přihlásili do turnaje v kopané 
pořádaného MČ Praha 5 a Obvodním ředitelstvím Městské policie 
v Praze 5. Byli jsme zařazeni do šestičlenné skupiny škol, kde první 
čtyři postupovali do fi nále. Z pěti utkání jsme čtyři vyhráli a obsadili 
ve skupině druhé místo. Z druhé stejně obsazené skupiny postoupi-
la do fi nále rovněž čtyři družstva. Ve fi nále se tedy sešlo osm družs-
tev, ale systém nelítostně poslal po prvním kole čtyři družstva domů. 
Protože jsme první utkání vyhráli, postoupili jsme dál mezi poslední 
čtyři týmy. I když se chlapci velmi snažili, soupeři z obou barrandov-
ských škol a ZŠ Drtinova byli nad jejich síly. Celkově jsme obsadili 
pěkné čtvrté místo, což je za daných podmínek velkým úspěchem.

Naši školu reprezentovali: Hrádek, Čureja, Vácha Oldřich, Bauer, 
Kučera,Kozák, Sigan, Růžička, Hozman, Lehovec, Kalous.

Turnaj ve vybíjené „malých škol“
Turnaje se zúčastnily 4 školy – Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence a 
naše škola jako pořadatel. Družstvo našich chlapců získalo pěkné 
druhé místo a dívky skončily na 3. místě.

Lehkoatletické závody na Zbraslavi
Dne 13.6. reprezentovali naši školu žáci 3. – 5. třídy, jmenovitě 

Kristýna Hurychová, Jan Kolář, Jiří Štěpán (3. třída), Alice Bouč-
ková, Kristýna Koišová, Šárka Kotková, Roman Knap, Jan Petráš, 
Imrich Szilvási (4. řída) a Patrik Bechyně, Vojtěch Minařík (5. třída) 
na lehkoatletických závodech ve Zbraslavi.
Umístění v soutěži:

3. třída   Kristýna Hurychová I. místo ve skoku dalekém
   III. místo v běhu na 50 m
 Jan Kolář I. místo ve skoku dalekém
   II. místo v běhu na 50 m
4. třída   Alice Boučková I. místo ve skoku dalekém
   I. místo v hodu kriketovým míčkem
 Roman Knap III. místo ve skoku dalekém
 Imrich Szilvási I. místo ve skoku dalekém
   III. místo v běhu na 60 m
   III. místo v hodu kriketovým míčkem
5. třída   Vojtěch Minařík I. místo ve skoku dalekém
   I. místo v běhu na 60 m
   III. místo v hodu kriketovým míčkem
                                                         
 Všem žákům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

                  Mgr. Stanislav Petrus a Mgr. Markéta Čížková      

 Nabídka kroužků ve školním roce 2007/2008
 1. Anglický jazyk pro 1. třídu Hanáková 30 Kč/hod.
 2. Anglický jazyk pro 2 třídu Nezbedová 30 Kč/hod.
 3. Informatika I. stupeň Krist  30 Kč/hod.
 4. Informatika II. stupeň Krist  30 Kč/hod.
 5. Zdravotní I. stupeň Marková  30 Kč/hod.
 6. Zdravotní II. stupeň Marková  30 Kč/hod.
 7. Moderní tanec  Hanáková 30 Kč/hod
 8. Míčové hry (miniházená) Liscová  30 Kč/hod
 9. Sportovní  Čermáková 25 Kč/hod.
10. Šachy   Černoušek (cena po upřesnění  
      agenturou)
Zahájení činnosti kroužků od 17.  9. 2007. Den a hodina budou 
upřesněny v 1. týdnu září.

 Den dětí
V pátek 1. června se v naší škole konal Den dětí. S některými disciplinami 

nám pomáhali i městští policisté, kteří zde předváděli výcvik psů a učili naše 
mladší spolužáky střílet z paint ballové pistole. Po celém pozemku školy 
byla rozmístěna stanoviště s různými soutěžemi, jako například poznávání 
potravin podle vůně, matematické rébusy, hod granátem, skákání v pytlích a 
spousta dalších disciplin. Protože je v naší škole zvykem, že tuto akci pomá-
hají organizovat žáci 9. třídy, tento rok padla zodpovědnost na nás. Hlavní 
náplní naší práce bylo zapisování bodů dětem, které pobíhaly kolem nás 
už od počátku a snažily se, co mohly, aby měly co nejvíce bodů, za které 
dostávaly ceny. Mezi odměnami byla například lízátka, bonbony, píšťalky, 
bloky, pastelky a další zajímavé věci, které rozdávalo na závěr vedení školy. 
Nad celou akcí měli odborný dohled učitelé, kteří byli s naším výkonem spo-
kojeni. Největší radost už tradičně měly nejmenší děti, které absolvovaly s 
velkým nadšením všechny soutěže – proč také ne, když celý den byl určený 
především pro ně. Na závěr ještě všichni dostali milou pozornost od fi rmy 
Family frost. Řekli bychom, že celý Den dětí se povedl, protože děti byly 
spokojené. Doufáme, že z nás měli radost i učitelé a těšíme se na příští rok, 
který budou organizovat naši nástupci.                             Žáci 9. třídy      

 Školní akademie
Začátkem června měli rodiče možnost zhlédnout školní akademii, kte-

rou se svými žáky nastudovaly paní učitelky, zejména I. stupně. Program 
akademie byl velmi pestrý a měli jsme možnost vyslechnout recitace i zpěv 
a shlédnout tanečky, dramatizaci apod. Průvodního slova se ujaly žákyně 
9. třídy – Hyťhová a Brejchová. Dle názoru rodičů se akademie povedla.

 Pohádkový hrad Točník
V pondělí 18. 6. navštívili žáci z 1. a 2. třídy hrad Točník, kde probíhala akce 

„Pohádkový hrad Točník“. Byla zde připravena řada atrakcí – divadlo, hudeb-
ní vystoupení, sokolník a ukázka práce s dravými ptáky, řemeslné dílny řezbá-
ře, kováře i krajkářky. Děti se také v doprovodu pohádkových postav mohly 
zúčastnit řady soutěží, ve kterých si vyzkoušely svoji šikovnost. Na konci 
pohádkové cesty hradem čekali na soutěžící permoníci s truhlou a pokla-
dem. Každý si mohl odnést drobný dárek na památku. Počasí nám přálo 
a dětem i dospělým se výlet moc líbil.                       Mgr. Petra Svobodová   
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  na základě poptávky sliveneckých občanů po uměleckém vzdělávání 
jejich dětí vznikla dohoda mezi vedením  ZUŠ Na Popelce 1 v Praze 5 a 
vedením ZŠ Slivenec a od září šk. roku 2004/05  byla zřízena pobočka  
Základní umělecké školy se sídlem v Praze 5 - Košířích , Na Popelce 18 
ve Vaší městské části - ve Slivenci. 
Výuka  probíhá v prostorách Základní školy vždy v odpoledních hodi-
nách dle dohodnutého rozvrhu. 
Na základě Vašeho zájmu nabízíme výuku vedenou našimi kvalifi kova-
nými pedagogy v těchto oborech : 
HUDEBNÍ OBOR : 
- hra na zobcovou fl étnu (v tomto oboru výuka individuální i ve skupi-
nách 2 žáků).
Vyučuje pí uč. Mgr. Martina Součková  (tel. 737 888 284), v úterý a ve 
středu.
- hra na klavír (výuka individuální, v přípravném ročníku ve skupině).
Vyučuje pí. uč. Mgr. Magda Křesálková  (tel. 723 346 374),  v pátek  (po 
předchozí domluvě)
- hra na kytaru (výuka probíhá 1x týdně v dohodnutém rozvrhu) – kla-
sická hra i doprovody písní a praktické využití,  v pátek (v případě větší-
ho zájmu i jiný den). Vyučuje pí uč. Vendula Přibylová, dipl. um. (tel. 777 
628 713, e-mail: vendula.pribylova@atlas.cz ).
- hra na trubku a baskytaru (s výhledem i kontrabas). Vyučuje od září  
p. uč. Petr Čermák (tel. 608 240 847,  e-mail: Joudik.P@seznam.cz, 
www.joudik.wbs.cz)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR :
- umělecký přednes, mluvené slovo, divadlo, loutkové divadlo, tvorba 
loutek atd. (výuka v 2hodinových lekcích 1x týdně), v pondělí.
Vyučuje pí. uč. Monika Svobodová (tel. 724 790 906). 

VÝTVARNÝ OBOR :
- kresba, malba, modelování, keramika, dekorativní činnost a další 
výtvarná tvořivost (výuka v 3hodinových lekcích 1x týdně), v úterý nebo 
ve čtvrtek.
Po dohodě s pí. starostkou a p. ředitelem ZŠ bude od září zahájen 
kroužek keramiky pro děti i dospělé pod vedením pí. uč. Mgr. Jaroslavy 
Plačkové (tel. 737 474 136), v úterý od 16. 30.

Do ZUŠ lze přihlásit děti od 6 let, ale i starší! 
Eventuální dotazy týkající se organizace výuky, rozvrhových možností, 
výše školného a způsobu jeho placení zodpovíme osobně přímo v kan-
celáři ZUŠ  Na Popelce 18/1  v odpoledních hodinách nebo telefonicky 
(zást. ředitele Karel Mahelka, tel. 257 326 691, 602 624 730), e-mail : 
skola@zusnapopelce.cz
Další informace o profi lu naší školy na www.zusnapopelce.cz.

Věříme, že tato informace o  naší činnosti, rozvíjející se v ZŠ Slivenec již 
čtvrtým rokem přiláká další zájemce o základní umělecké vzdělávání!

Tomáš Krejbich, ředitel ZUŠ Na Popelce                                                 

 Umělecké vzdělávání ve Slivenci 

    Školní družina
V  pátek  11. 5. jsme  s dětmi  po kratší  pauze opět vyrazili do kina v Ra-
dotíně a 1. a 8. června jsme návštěvu  kina zopakovali. V pátek 8. června  
jsme se krátce po návratu z kina vypravili se 13 odvážlivci směrem 
k Cikánce stanovat pod tee-pee. Tam nás již čekalo  na louce propůjčené 
panem Vorlíčkem připravené tábořiště. Následovalo posezení u ohně, 
opékání buřtů a zpívání  s kytarou. Všechny děti prokázaly značnou odva-
hu při noční  bojovce. Ráno si samy připravily snídani, k obědu gulášovou 
polévku a pochutnali si rovněž na výborném pečeném jablku s rozinkami. 
Dopoledne probíhaly soutěže, mimo jiné si děti mohly vyzkoušet střelbu 
ze vzduchovky. Jediné, co nás trápilo, bylo úmorné vedro. Děkujeme p. 
Piškulové a p. Kratochvílové, které věnovaly na tuto akci dárky.
I letos se děti aktivně zapojily do ekologické soutěže ve sběru víček od 
PET lahví k recyklaci. Během školního roku nasbíraly přes  440 000 ks 
víček (v celkové váze  téměř 800 kg) a ze 113 škol přihlášených do této 
soutěže se umístily na 4. místě, mezi pražskými školami byly nejlepší 
– získaly 1. místo.
Fotografi e jsou k dispozici na www.druzinaslivenec.estranky.cz

  Zdravotnický kroužek
V pondělí 14. 5. proběhlo okresní  kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
(HMZ)  I. stupně, kam jsme vyslali tři soutěžní  družstva a skupinku fi gurantů. 
Družstvo soutěžící za ČČK Prahy 1 (jehož jsou děti členem)  získalo 1. místo. 
Družstva soutěžící za Prahu 4, 5 a západ  se umístila na 1. a  2. místě. Obě 
vítězná  družstva postoupila do krajského kola. Tato  soutěž je vyhlašová-
na pro děti  3. - 5.tříd. Družstvo, které se umístilo na druhém místě, bylo 
složeno převážně z dětí 2. třídy, takže i ony  se předvedly  výborně. Děkuji p. 
Kafkové za pomoc s doprovodem dětí na tuto akci.
Ve středu 16. 5.  pak následovalo krajské kolo soutěže HMZ. Děti si vedly 
opět úspěšně - získaly 1. a 2. místo.  Vítězné  družstvo postoupilo do repub-
likového kola, které se konalo ve dnech 22. – 24. 6. ve Vsetíně. Bohužel těs-
ně před soutěží se nám družstvo z důvodu onemocnění rozpadlo, z původní 
sestavy zůstala jen dvě děvčata, která se nám podařilo doplnit  náhradnice-
mi. Toto narychlo doplněné družstvo nakonec  získalo krásné 5. místo. 
V  úterý  19. 6.  navštívily děti ze zdravotnického kroužku hasiče v Jinonicích. 
Nejprve si prohlédly celou stanici,   její vybavení a techniku a poté jim byla 
namaskována různá poranění a hasiči na nich demonstrovali ošetření zraně-
ných.  Před odchodem si děti ještě prohlédly sanitku a vyzpovídaly pracov-
nici rychlé záchranné pomoci.   Všem dětem přejeme krásné prázdniny a 
těšíme se na ně opět po prázdninách.                                  Petra  Siganová   

   Novinky ve škole, školce, družině 

AFK SLIVENEC
zve na venkovskou zábavu pod širým nebem

KDY: 8. 9. 2007 v 19:30 hod
KDE: Hřiště AFK Slivenec

K tanci a poslechu hraje živá muzika, občerstvení zajištěno.


