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  Svatojánská pouť v Holyni
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  Slivenecký burčák    výstavba     nové hřiště    RC Pecka
 novinky ze školy    mateřinka Sluníčko    kalendář akcí  

Ve snaze navázat na tradice našich předků uspořádala poslední letošní 
červnovou sobotu  MČ Praha - Slivenec ve spolupráci s farností Slivenec 
a Restaurací U Knotků v Holyni svatojánskou pouť.

V první polovině 20. století se totiž dle vyprávění pamětníků jedenkrát 
ročně, právě na svátek sv. Jana, kterému byla kaple zasvěcena, v kapli 
sloužila mše a do obce přijela pouť.

 A tak opět po letech mohli přijít do  kaple věřící na mši, kterou sloužil 
farář Zdeněk Skalický. Promluvil o biblické postavě sv. Jana Křtitele a při-
pomněl svým kázáním jeho odkaz,  že největší hodnotou je člověk sám.

Dokladem toho ostatně  byly i krásné fotografi e portrétů z cest, které 
v kapli vystavoval po celý měsíc červen slivenecký cestovatel a fotograf 
František Okáč.

Po mši v sále přilehlého hostince U Knotků mohly děti shlédnout velmi 
vydařenou veselou adaptaci pohádky Josefa Čapka v podání amatér-
ského souboru Ochotní Suchdolníci, která po právu sklidila aplaus za-
plněného sálu. Odpoledne zpestřilo další divadelní představení pro děti, 

tentokrát od ochotnického divadelního souboru Gaudium z Radotína. 
Autorské představení „Kočky“ mělo úspěch především u nejmenších di-
váků.

 V pokročilém odpoledni proběhlo v kapli milé setkání s panem Oká-
čem, který zájemcům 
vyprávěl příběhy lidí z fo-
tografi í a zážitky ze svých 
putování po světě. Do 
podvečerních  hodin se 
potom na návsi točil ko-
lotoč a pouťová srdce z 
perníku nenechala nikoho 
na pochybách, že v Holyni 
ožila tradice svatojánské 
pouti.                                                                        

     Lenka Kudláková        

Mše v kapli Ochotní Suchdolníci a jejich publikum Radotínský soubor Gaudium při hře  Kočky 

Pan farář Skalický a paní Růžičková, 
pravnučka zakladatelky kaple

Na pouti nesmí chybět kolotoč

Skákací hrad byl sice malý, ale stále obležený Stánek s perníkem
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  Informace z veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 21. zasedání zastupitelstva MČ svolala starostka 

na 1. července 2009 proto, že bylo nutné, aby zastupitelé schválili 
přijetí dotace z fondu EU, 1. výzvy OPPK, ve výši 5 287,8 tis. Kč, 
a navýšení rozpočtu naší MČ o tuto částku. Dále zastupitelé pro-
jednali a schválili:

  fi rmu BPBP s.a. jako zhotovitele rekonstrukce slaboproudu v 
areálu ZŠ Praha - Slivenec za cenu 2 499 000,- Kč;

  sponzorský dar ve výši 20 tis. Kč;
  uzavření smlouvy o dílo s fi rmou  EkoWATT CZ na posouzení a 

vypracování projektové dokumentace bytového domu čp. 462 ul. 
Ke Smíchovu pro účely dotací „Zelená úsporám“ a „Čistá energie“;

  rozpočtové opatření č. 3.

Řádné 22. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slive-

nec se uskutečnilo  9. září 2009 v zasedací místnosti úřadu MČ 

od 18.00-20:15 hod.

V úvodu zasedání přednesla starostka RNDr. Plamínková svou 
zprávu, následovaly zprávy předsedů komisí a poté zastupitelé 
přistoupili k projednání bodů dle schváleného programu jednání 
a schválili:

  smlouvu na zřízení věcného břemena užívání pozemků parc.
č. 353/1, 353/6, 353/18 396/1 a 401, k.ú. Holyně za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení s 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.
č.1731/1 a 1733/19, k.ú. Slivenec za účelem umístění a provozu 
kabelu NN přípojky s Českou republikou – Ředitelstvím silnic a 
dálnic, zastoupených společností Kapsch Traffi cCom Constructi-
on & Realization spol. s r.o.;

  navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o:
1) 997,3 tis. Kč na základě usnesení ZHMP č. 28/49 ze dne 18. 6. 
2009 - 100% podíl naší MČ na dani z příjmu za rok 2008 ze zda-
ňované činnosti;
2) 400 tis. Kč - poskytnutí investiční účelové dotace na akci „Vý-
stavba dětského hřiště – instalace herních prvků – pro děti 3-12 
let“, kterou schválilo ZHMP svým usnesením č. 28/52 ze dne 18. 
6. 2009;
3) 800 000,-- Kč - přijetí daru od fi rmy ČEPS, a.s. na rekonstrukci 
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec;

  přidělení obecního bytu č. 6 v čp. 462, ulice Ke Smíchovu, nové-
mu učiteli ZŠ panu Zdeňku Atexingerovi, na základě výběru bytové 
komise ze dne 12. 8. 2009;

  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke 
Smíchovu 16;

  Zhotovitele plánovaných staveb/oprav - na základě výběrových 
řízení:

1) kanalizační přípojka k čp. 462 v ul. Ke Smíchovu – fi rma Stani-
slav Novotný - INSTA;
2) vybudování plynofi kace domu čp. 462 - fi rma Topenářství Ladi-
slav Haleš;
3) oplocení dětského hřiště v ul. Za Farou ve Slivenci za cenu 123 
200 Kč – fi rma Marek Lust;
4) oprava komunikací v ul. K Dobré vodě (za cenu 664.500,- Kč 
bez DPH), nájezd ul. V Lipkách a dalších ulic ve Slivenci (610,- Kč/
m2) - fi rma PILA TRANZ;
5) vydláždění části ulice Kotovka – fi rma Pražské fasády, s.r.o.;

  vyvolané vícepráce na dostavbě správního pavilonu ZŠ Praha 
– Slivenec – odvodnění školního dvora, za cenu 246.962,-Kč včet-
ně DPH;

  rozpočtové úpravy č. 4/2009;
  navýšení ceny publikace o Slivenci a Holyni na 348.800,- vč. 

DPH v rozsahu minimálně 184 stran;
  smlouvu na pronájem prostoru Sliveneckého klubu  Švestka  

Občanskému sdružení Pecka – zdarma
  smlouvu na pronájem prostoru Sliveneckého klubu Švestka  

Obecnímu divadélku KNOFLÍK – zdarma;
  kupní smlouvu na pozemek p.č. 170 o výměře 13 m2 v k.ú. 

Slivenec za 1,- Kč pod autobusovou zastávkou U Křížku se správ-
cem konkursní podstaty úpadce Filmový průmysl, státní podnik v 
likvidaci;

  prodej pozemků parc. č. 1801/25 o výměře 298 m2 a parc.
č. 1801/24 o výměře 98 m2, vše v k.ú. Slivenec, Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky za celkovou cenu 534.600,-Kč;

  pronájem 6 zaplocených pozemků podél ulice Ke Smíchovu 
vlastníkům přilehlých nemovitostí za 85,-Kč/m2/rok;

  nový knihovní řád Veřejné knihovny Slivenec včetně Ceníku slu-
žeb

  úpravu koefi cientu míry využití území pro část pozemků PK 
838 a 839, k.ú.Holyně, ze stávajícího kódu „OB-A“ na „OB-B“;

  prominutí platby nájemného ve výši 38 tis. Kč  panu Petrovi a 
paní Petrové vynaložené na jaře t.r. na opravu pronajatého objektu 
čp. 22, pokud k 30. 9. 2009 bude předmětná nemovitost řádně 
předána MČ;

Na závěr zasedání dala starostka zastupitelům ke zvážení, zda 
by nebylo dobré přijmout ještě jednoho člověka na úklid a údrž-
bu obce, a dále podnět jednoho z občanů vybudovat u dětského 
hřiště v ulici Za Farou kiosek s občerstvením, samozřejmě bez al-
koholu.

Zápisy z obou zasedání v úplném znění naleznete na www.praha-
slivenec.cz a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.         hol    

Zprávy předsedů komisí:

Mgr. Kudláková - kulturní komise připravovala kalendář obce do konce 
roku 2009. V úterý 1. září byl slavnostně otevřen  klub Švestka v budo-
vě úřadu, který bude využívat OS Pecka pro volnočasové aktivity rodičů 
s dětmi, ale bude sloužit i k jiným aktivitám. 1. září bylo otevřeno nové 
dětské hřiště v ulici Za Farou. Dále Mgr. Kudláková pozvala přítomné v 
sobotu 12. 9. od 14:00 na 2. ročník Sliveneckého burčáku, na výstavu ak. 
malíře Radima Vejvody Grafi cká dílna do kaple v Holyni, která zde probí-
há v září a v říjnu zde bude instalována výstava počítačové grafi ky pana 
senátora Škalouda a na další chystané akce, na které jsou pozvánky v 
novém Mramoru.

Ing. Strauchová - stavební komise se sešla na začátku července, aby 
vybrala zhotovitele slaboproudu v ZŠ. 9. září  proběhla výběrová řízení 

na zhotovitele kanalizace k bytovce čp. 462 a plynofi kace této bytovky, 
nedávno svěřené do správy naší MČ. Bytovka potřebuje modernizaci a 
jak uvedla Ing. Strauchová, bude nutné dát ji do pořádku, a to zejména 
s využitím dotačních titulů. Rovněž 9. září byl proveden výběr zhotovitelů 
na další opravy komunikací a chodníků ve Slivenci a v Holyni.

Dr. Čížek - komise pro dopravu a životní prostředí se sešla 9. září a řešila 
hlavně  žádosti občanů na kácení stromů, kterému, jak Dr. Čížek zdůraz-
nil, nejsou členové komise nakloněni. Komise se dále zabývala řešením 
situace se zálivkou stromů ve Slivenci v letních měsících a zahájením bu-
dování naučné stezky, která začne ve Slivenci u kostela a dále bude po-
kračovat směrem na Cikánku. Závěrem Dr. Čížek konstatoval, že situace 
s odloženými vraky  se v MČ velice zlepšila.
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   Slovo starostky
Dobrý den vážení Sliveňáci a Holyňáci, 

prázdniny a dovolené už 
pro většinu z nás skončily a 
nastává opět pracovní čas. 
Musím ale říci, že my jsme si 
příliš neoddechli, ba naopak, 
protože úřad musel normál-
ně fungovat a  s menším po-
čtem pracovníků než běžně 
se připravovat na spuštění 

datových schránek a na předčasné parlamentní volby. Navíc o prázdni-
nách probíhaly různé stavební akce, které bylo nutno hlídat. 

Co se tedy událo?
Proběhla rekonstrukce v prostorách policie, kde v přední místnosti vzni-

kl Slivenecký klub Švestka, a také v knihovně. 
Výběrové řízení na zhotovitele dešťové kanalizace vyhrála v červenci fi r-

ma Skanska. V nejbližší době by mělo dojít k zahájení výstavby. Vzhledem 
k tomu, že se mě občané často ptají, proč se vždy s výstavbou sítí začíná 
až na podzim a pak jsou komunikace často uzavřené celou zimu, tak zde 
dopředu zdůrazňuji, že jde o akci odboru městského investora Magistrátu 
HMP a městská část na termíny nemá (bohužel) žádný vliv.  

V Holyni bude v nejbližší době vydlážděna část ulice Kotovka v okolí 
dětského hřiště. Na vydláždění přispěli i místní obyvatelé, kterým bych zde  
chtěla velice poděkovat. Nový asfaltový povrch  dostane i část ulice K Dobré 
Vodě, která je pro běžná auta nyní už téměř nesjízdná. Začátkem léta jsem 
obdržela petici od obyvatel ulice  U Smolnic, kteří požadují vydláždit celou 
západní část této ulice. Dali jsme si zpracovat projekt na výstavbu, ale bohu-
žel částka cca 3 mil. Kč, na kterou by akce vyšla, je nad možnosti naší MČ. 
Navíc většina zastupitelů se domnívá, že vzhledem k tomu, že tamní výstav-
ba je projektem tzv. na zelené louce, měli by si  komunikaci uhradit sami oby-
vatelé, nebo na ni aspoň významně přispět. Ostatně sdružování fi nančních 
prostředků z různých zdrojů je cestou, jak zlepšit co nejrychleji prostředí ve 
Slivenci i v Holyni. Proto jsme velmi rádi, když nám v budování komunikací 
i v dalších akcích pomáhají soukromí investoři. Chci zde velmi poděkovat 
zejména panu Slavíkovi, který v rámci svého developerského projektu v jižní 
části Slivence vybudoval novou komunikaci a opravil i kus ulice Na Korálově 
a Na Bělici. Rovněž chci poděkovat paní Krejčové a paní Volfové, které daro-
valy obci kus pozemku, díky němuž bude možné propojit pěší cestu z ulice 
Za Fořtem do ulice U Svahu, což velmi usnadní život zdejším obyvatelům. 
Zhruba za měsíc bude zahájena výstavba chodníku od zastávky autobusu 
Frančíkova do ulice Frančíkova. Akci pro nás udělá konsorcium fi rem stavě-
jících pražský okruh jako určitou kompenzaci za újmu, kterou utrpěla naše 

městská část v souvislosti s výstavbou okruhu. Ráda bych též poděkovala 
společnosti ČEPS za velkorysý dar 800 000 Kč na dostavbu správního pa-
vilonu ve škole. A konečně můj dík patří i všem, kteří žádají z nejrůznějších 
zdrojů o grantové prostředky. Jejich získání není rozhodně jednoduché ani 
samozřejmé, ale čas od času se zdaří. V červnu tak získalo 100 000 Kč Sdru-
žení Habeš na výsadbu stromů, 150 000 Kč škola na výstavbu venkovní 
učebny a 100 000 Kč Jiří Čížek na naučnou stezku. 

Koncem září začne konečně úprava prostoru před Pizzerií. Akci zdrželo 
získávání tzv. DIRu (dopravně-inženýrského rozhodnutí). Bohužel pení-
ze z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na celkovou 
rekonstrukci centra jsme opět nezískali, což mě velmi mrzí. Důvodem je  
fakt, že v našem projektu jde „jen“ o rekonstrukce chodníků, cest a parko-
višť a že se jen málo zvětší podíl zeleně.  Zkrátka naše centrum není do-
statečně zdevastovaný „brownfi eld“. Mimochodem, v podprogramu 2.1., 
kam jsme i my podávali svůj projekt, uspěly pouze velké městské části a 
Hlavní město Praha, z projektů podaných malými městskými částmi  ne-
získal podporu ani jeden. 

Největší letní stavební akcí bylo samozřejmě mohutné budování ve 
školním areálu, které začalo už na jaře, ale naplno mohlo propuknout, až 
když se děti rozjely na prázdniny. Probíhají zde zároveň dva projekty, do-
stavba a energetická modernizace správního pavilonu a jídelny, fi nanco-
vaná z prostředků EU, městské části a zmíněného daru od fi rmy ČEPS, a 
zároveň rekonstrukce slaboproudých rozvodů, která se týká celé školy a 
je fi nancována především  ze státního rozpočtu. Věřím, že děti i jejich ro-
diče při příchodu do školy ocenili nový vzhled areálu – ten se ale vyloupne 
v plné kráse až za dva měsíce, až zmizí stavební ohrady  a celý prostor 
se uvolní. 

Během léta jsme pro naše děti vybudovali velké dětské hřiště v ulici Za 
Farou. I zde došlo ke sdružení fi nančních prostředků hlavního města, které 
nám poskytlo dotaci 400 000 Kč, a naší městské části. Hřiště si okamžitě 
získalo velkou popularitu mezi dětmi všeho věku. Bohužel také mezi sli-
veneckými teenagery, kteří se na hřišti chovali bezohledně (např. jezdili po 
skluzavkách na skateboardech) a v krátké době je stačili dosti zdevastovat. 
Ač neradi, přistoupili jsme proto k nepopulárnímu opatření – zákazu vstupu 
na hřiště pro děti nad 12 let, a také k omezení provozní doby. Docela nás to 
mrzí, protože při slušném chování by ho mohly bez problémů užívat i starší 
děti, ale vzhledem k tomu, že chceme hřiště uchovat co nejdéle pěkné, ne-
bylo jiného zbytí. Ukázalo se ale, že zde akutně chybí prostor pro sportovní 
vyžití teenagerů, proto v současné době urychleně hledáme řešení.        

   RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ    

  Vydání knihy o Slivenci 
a Holyni se blíží

Během léta značně pokročila příprava knihy o Slivenci a Holyni, kterou 
pro nás vydá v polovině listopadu nakladatelství Milpo.  I díky mnohým z vás 
se podařilo shromáždit značné množství faktického i obrazového materiálu, 
který nelze vměstnat na původně plánovaný rozsah 154 stran. Vzhledem k 
tomu, že zastupitelé odsouhlasili větší rozsah, bude mít kniha nakonec skoro 
200 stran, z toho 48 stran bude barevných. Cena bude i přesto výjimečně 
příznivá – bude činit pouze  348 Kč díky tomu, že knihu budeme prodávat  
pouze za výrobní náklady, bez jakékoli přirážky či marže. Máme totiž samo-
zřejmě zájem na tom, aby se občané Slivence i Holyně dověděli co nejvíce 
o historii i přírodě místa, kde žijí. Vzhledem k tomu, že jde o dílo výjimečné 
svým rozsahem i obsahem (naše městská část se dočká podobné knihy vů-
bec poprvé ve své historii), věřím, že si ji rádi objednáte pro sebe či své blízké 
pod vánoční stromeček.                                           Jana Plamínková    

Nově otevřená zubní ordinace
MUDr. František RACEK

 Ke Smíchovu 78/98

154 00  Praha 5 – Slivenec

Registrujeme nové pacienty.

Hledám podnájem, alespoň 1 + 1 (kk), 
ve Slivenci nebo v Holyni. 

Jsem muž středního věku s dítětem ve střídavé péči, 

dlouholetý obyvatel Slivence, slušný, spolehlivý. 

Pomohu s údržbou domu a zahrady. Nabídky, 

prosím, volejte na tel.: 251 81 80 44, 251 81 37 54.

inzerce



Kdo z Vás měl možnost navštívit areál slivenecké základní školy si jistě všiml, jak 
se změnila tvář celé školy. Již před prázdninami  byly vyzděny všechny zdi, přes 
prázdniny byla dokončena výměna oken, výstavba propojovacího krčku a zateplení 
fasády. Nyní pokračuje instalace silnoproudu, vytápění  a vzduchotechniky. Správní 
pavilon má již novou mod- rou barvu a všechny vstupy z nádvoří mají moderní 
zastřešené vstupy.  U jižní fasády ještě chybí  slunolam, který zastíní okna v přízemí i 
prvním patře. V jídelně již funguje nová vzduchotechnika. Výstavba probíhala během léta velmi hektickým tempem, aby mohla být kuchyně a jídel-
na otevřena pro děti již počátkem září, což se nakonec podařilo. První patro správního pavilonu  je stále ve výstavbě, ale práce pokračují poměrně 
svižným tempem a tak doufáme, že se vše stihne v termínu, tedy do konce listopadu.         Ing. Šárka Musilová    

   Výstavba

  Nové hřiště v „Central Parku“
Během srpna vybudovala fi rma Hras mezi ulicemi Za Farou a K Váze nové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Hřiště bylo pro veřejnost slav-

nostně otevřeno 1. září 2009. V nejbližší době bude provedeno nízké oplocení a chystá se osázení zbylé části „Central parku“ zelení.   Sta     

Pravidla pro užívání dětského hřiště

  Hřiště je otevřeno od 8 do 20 hodin. 
  Hřiště je určeno pro děti od tří do 12 let. 
  Starším dětem není vstup na hrací prvky povolen. 
  Na hřišti platí přísný zákaz kouření.
  Na hřiště je zakázán vstup psům.
  Na hřišti je zakázáno jezdit na skateboardech 

a jízdních kolech. 
  Je zakázáno lézt na stříšky skluzavek, 

jezdit po skluzavkách na kolech či skateboardech.
  Na sedáku lanovky smí sedět vždy jen jedna osoba. 

  Dostavba správního 
pavilonu ZŠ
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Poté, co starostka J. Plamínková slavnostně přestřihla pásku... zaplnilo se hřiště malými návštěvníky i jejich rodiči

Původní stav Nový stav

Původní stav

Nový stav
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   Opravy, údržba, doprava

Během letních měsíců proběhla rekonstrukce dvou  místností služebny 
městské policie v budově Úřadu. S rekonstrukcí se začalo od podlahy, 
která byla kvůli chybějící izolaci budovy ve velmi špatném stavu  a vyžá-
dala si rozsáhlejší úpravu. Dále bylo vyměněno staré nevyhovující osvětle-
ní za nové s úspornými zdroji a vyhovujícími parametry svítivosti. V obou 
místnostech byla provedena výmalba, úprava zásuvek a vypínačů, připo-
jeny integrované kuchyňky. Nový vzhled získala i chodba zadního bezba-
riérového vchodu do budovy ÚMČ, kde je nyní nová dlažba a nové dveře 
a bylo upraveno i sociální zařízení. Nově jsou nalakované zárubně v celém 
přízemí budovy. Městská policie bude nyní užívat místnost přístupnou 
z chodby zadního vchodu do budovy úřadu. Místnost v přední části příze-

mí - proti poště – byla upravena pro klubovou činnost, a tak mohl vznik-
nout Klub Švestka, o jehož činnosti píšeme na dalších stránkách. 

Do nového „kabátu“ byl oblečen také prostor, kde sídlí Veřejná knihov-
na Slivenec. I zde bylo nutné vyměnit staré nevyhovují osvětlení za nové, 
moderní, úsporné. Byla provedena výmalba a nalakování vstupního pro-
storu a zárubní. I když zatím nemáme nový nábytek, tak jeho nové roz-
místění knihovně velmi prospělo a vznikl tak prostor vhodný i na pořádání 
tematických besed, jak tomu je i v jiných knihovnách. 

Jistě uvítáte, že naše knihovna se postupně automatizuje a od příštího 
roku bude on-line přístupný katalog a s tím spojené služby.  

Ing. Simona Strauchová     

  Letní rekonstrukce přinesla Klub Švestka

in
ze

rc
e

Hledám aktivní spolupracovníky na 
práci přes internet a telefon. 

Více najdete na

www.cinnostdoma.cz/vite

Jak jsme vás již informovali v prázdninovém Mramoru, začne se 
letos s výstavbou důležité části dešťové kanalizace, která propojí loni 
položenou stoku v ulici Ke Smíchovu se stávajícím řadem dešťové 
kanalizace v ulici Diamantová. Pod komunikací  zde bude vybudo-
vána retenční nádrž s řízeným odtokem, která zpomalí odtok vody 
do Vrutice.

Zahájení stavby po vyřízení všech nezbytných úředních úkonů je 
stanoven na začátek měsíce října. V současné době probíhají příprav-
né práce a společnost Skanska si před sokolovnou buduje zařízení 
staveniště. Dopravní omezení způsobené stavbou: bude uzavřena uli-
ce Ke Smíchovu od ulice U Sportoviště po ulici K Holyni a nájezd do 

ulice Diamantová.  Dojde i ke změnám tras všech sliveneckých linek 
MHD. Zastávka „Slivenec“ se v obou směrech přesune zhruba před 
budovu úřadu na ulici K Lochkovu. Za úspěch považujeme zachování 
zastávek MHD „K Holyni“ a „Opálová“ ve směru do centra a průjezd 
do ulice Na Křenkově. Výjezd ze spodní části části ul. Diamantová pro 
obyvatele dotčených nemovitostí bude zajištěn provizorní komunika-
cí do ul. Granátová. Doba realizace díla je stanovena na 180 dní při 
vhodných klimatických podmínkách a tudíž dokončení stavby bude 
na jaře r. 2010. Dodavatel bude všechny majitele dotčených nemovi-
tostí informovat s předstihem o termínu skutečného zahájení prací a 
průběhu výstavby.                 Ing. Šárka Musilová     

Po opravách komunikací, které proběhly na začátku léta, zastupitelé roz-
hodli v tomto roce ještě opravit vjezd do ulice V Lipkách, spodní část ulice 
Za Knotkem a nový asfaltový kabát dostane i část ulice K Dobré vodě. U 
Hasičárny v Holyni bude vydlážděna horní část ulice Kotovka a opravena 
propadlá část vozovky U Smolnic a na náměstí Pod Lípou kolem kanali-
začních šachet. V říjnu bude zahájena výstavba dlouho slibovaného chod-
níku od zastávky autobusu Frančíkova do ulice Frančíkova.  Během září a 
října bude v okolí pizzerie položena nová dlažba ze sliveneckého mramoru 
a okolí bude celkově upraveno. S těmito pracemi souvisí i dočasné přelo-
žení autobusové zastávky a dopravní omezení v okolí stavby. Společně se 
zhotovitelem se pokusíme eliminovat dopad stavby na obyvatele a zejména 
zajistit bezpečnou cestu do školy pro děti.       Mus     

Již delší dobu jsme v Mramoru nepsali o probíhajících výstavbách jednot-
livých investorů ve Slivenci.

Obyvatelé ulice K Cikánce a okolí jsou přímými svědky stavebních aktivit 
společnosti Mramorka, která přes prázdniny na rohu ulice K Cikánce a U 
Svahu postavila hrubou stavbu  dvou viladomů. S touto výstavbou souvisí i 
opakovaná pokládka elektrického vedení a nové přípojky inženýrských sítí, 
jejichž budování ztěžuje dopravu v této lokalitě. Na úspěchu prodeje bytů 
v těchto domech závisí pokračování výstavby této společnosti ve Slivenci. 

Poměrně rychlým tempem přibývají domky na východním konci Slivence 
u investora Abbey. Po první kolaudaci před vánoci loňského roku proběhlo 
koncem srpna kolaudační řízení u dalších asi 10 domů. Bohužel výstavba 
inženýrských sítí a opravy komunikací nepokračují takovým tempem jako 
výstavba domů.

Během letních prázdnin byly dokončeny komunikace včetně inženýr-
ských sítí a dopravního značení na jižním okraji obce a došlo tak k propojení 
ulic Na Bělici, Na Korálově, Na Kraji a K Lochkovu.        Mus     

  Dešťová kanalizace v ulici Ke Smíchovu

  Opravy ohradní zdi 
kostela, křížků a pomníků

Během léta začala oprava ohradní zdi kostela Všech Svatých, 
křížku u kostela se sochou Krista a tří pomníků (pomníku padlých a 
Jana Husa ve Slivenci a pomníku padlých v Holyni). Opravy provádí 
fi rma arch. Hubeňáka, která velmi dobře opravila kapli v Holyni. Po-
mníky i křížek jsou již omyty tlakovou vodou, socha Krista prochá-
zí v současné době šetrnou očistou a poté bude opět připevněna 
na původní místo. U sochy na pomníku padlých ve Slivenci bude 
doplněna ulomená ruka, u Husova pomníku dojde k opravě soklu, 
z pomníku padlých v Holyni bude odstraněn nevhodný beton v hor-
ní části a pomník bude doplněn umělým kamenem. Velké změny se 
dočká křížek v ulici K Cikánce, který bude jednak opraven, jednak 
přesunut na nové místo na křižovatce ulic K Cikánce – Mramorová, 
kde nebude tolik zakryt stromy.                    Pla     

  Opravy komunikací

  Výstavba ve Slivenci
Mobilní kadeřnice 

nabízí své služby u vás doma v pohodlí. 

Kvalitní služby, nízká cena, dlouholetá praxe. 

Volat můžete každý den od 9 – 21 hod. 

na tel. 722 940 306.
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   Úklid, údržba zeleně  
Probíhá pravidelné sekání trávy a údržba veřejné zeleně. Je-li ve 

vašich silách, udržujte i svoji předzahrádku.
Prosíme majitele domů v ulici Za Farou, kteří by ještě měli zájem 

si osázet a udržovat  předzahrádku u svých pozemků podle svých 
představ, aby se přihlásili na ÚMČ.

Do ulice K Cikánce byla umístěna nová lavička a koš. Prosíme, 
používejte pytlíky se „psími sáčky“ pouze k vymezenému účelu 
– často je bohužel nacházíme rozházené po celém Slivenci. 

Přichází doba podzimu a padání listí. Připomínáme, že pálit 
je dovoleno pouze palivo na topeništích, přičemž palivem nelze 
rozumět listí a mokré v žádném případě. Využijte možnosti ob-
jednat si popelnici na bioodpad, svoz bude probíhat do konce 
listopadu, nebo odevzdejte spadané listí ve sběrném dvoře nebo 
v kompostárně. Na listí napadené klíněnkou je možno si na ÚMČ 
vyzvednout označené papírové pytle. Tyto pytle odvezou při svo-
zu směsného odpadu Pražské služby.

Naše obec se zapojila do projektu „Zelená obec“ a tím umožňu-
je občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drob-
ných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá k ochraně životní-
ho prostředí. 

Cílem projektu „Zelená obec“ je ochrana životního prostředí za-
bezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je 
rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale 
také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané 
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v přízemí ÚMČ, K 
Lochkovu 6, naproti vchodu do pošty. V případě, že se elektro-
spotřebič do kontejneru nevejde nebo jich máte větší množství, 

dohodněte si na ÚMČ speciální odvoz. Co do kontejneru můžete 
odložit, zjistíte na našich internetových stránkách nebo přímo na 
sběrném místě.

   Opravy, údržba, doprava
ČEPS  ve spolupráci s fy. Lasselsberger provedla opravu a ob-

novu odvodnění cesty kolem rozvodny, která byla ve velmi zubo-
ženém stavu. Tato oprava započala etapu obnov cest za Silničním 
okruhem 514, která bude probíhat od příštího roku a zpřístupní 
tuto část pro volnočasové aktivity obyvatel Slivence. Vše závisí na 
zprovoznění ekoduktu přes nově budovaný obchvat. V současné 
době je průchod po červené značce z oblasti U Jezírka do této 
části velmi obtížný, až nemožný.

   Chřipka
Konzultační bezplatná linka 800 18 97 67
V případě, že máte zájem o více iformací: http://magistrat.pra-

hamesto.cz/80607_Chripka-Pandemic-H1N1-dulezite-informa-
ce-a-doporuceni

    Ing. Miroslava Staňková    

Jak jste si již možná všimli, vzniklo při cestě do 
Chuchle, na místě bývalé, nešťastným způsobem 
zbourané staré chuchelské vodárny, docela pěkné 
posezení. Dala ho zde zbudovat fi rma Ligaservis 
jako určité „bolestné“ za to, že vodárnu zlikvidovala. 
Na místě je už také zasazena tabule, na které budou 
umístěny informace jednak o vodárně, jednak o po-
toku Vrutice. Text nám poskytl pan Hromádka, kroni-
kář z Velké Chuchle.       Pla    

   Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery

Den přistavení: pátek 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění 

Rubínová, Na Čisté x Frančíkova - 18. září 2009

Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště 
za Pizzerií - 2. října 2009

Smaragdová, Na Botě x Na Přídole - 30. října 2009

  Posezení u vodárny

Původní stav Prosinec 2008

Současný stav

inzerce



inzerce

V dosud platném územním plánu Prahy je zachycena tramvajová trať ve 
své krátké variantě, tedy trať ukončená při jihovýchodním okraji Holyně. 
Rozhodující pro pokračování přípravy výstavby trati je tedy jednak změna 
územního plánu, jednak zajištění odpovídajícího objemu investičních pro-
středků. U obou těchto  podmiňujících faktorů je situace velmi nejasná.

Nové řešení bude do Územního plánu Prahy včleněno formou jeho 
změny  č. Z1349/06. Pro tuto změnu bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
v únoru 2006 stanoveno projednávání v nezkráceném postupu (s pod-
mínkou hodnocení vlivů na životní prostředí), což daný proces značně 
prodloužilo. Schválení této změny územního plánu, které je podmínkou 

pro zajištění územního rozhodnutí, je očekáváno v závěru tohoto roku, 
event. až v prvním čtvrtletí roku 2010. 

Původní verze dokumentace pro územní řízení dané stavby byla pro-
jednána v roce 2008 a stanoviska již pozbyla platnosti, proto musí do-
kumentace projít opětovným projednáním. Projednání trvá dlouho, proto 
lze teoreticky zahájit realizaci stavby nejdříve koncem roku 2010, event. 
na začátku roku 2011. Podmínkou je ovšem zajištění fi nancování další 
přípravy a vlastní realizace akce, k čemuž se značnou pravděpodobnos-
tí nebudou vytvořeny předpoklady, takže nelze vyloučit další termínové 
posuny.    Pla (s využitím informací odboru dopravy HMP)    

  Co nového s tramvajovou tratí?

Jak si již možná mnozí všimli, došlo před nedávnem 
k otevření komunikací Na Korálově a Za Křížkem, do kte-
rých nebyl vstup po léta umožněn díky nainstalovaným 
branám. Všechny brány zde byly instalovány neopráv-
něně, protože jde o komunikace zařazené do běžné sítě 
místních ulic a tyto komunikace, byť jsou v soukromém 
majetku, není možné jen tak zaplotit. V praxi  bývá cesta 
k vynucení práva někdy poněkud klikatá, ale ve spoluprá-
ci s odborem dopravy a životního prostředí Prahy 5 se 
dobrá věc nakonec podařila. V nejbližší době zde ÚMČ 
Praha 5 ve spolupráci s Policií ČR stanoví režim doprav-
ního značení a naše MČ tam posléze značky nainstaluje. 
Staronový majitel, tedy Filmový průmysl, s. p., v likvidaci, 
v současné době ulice spolu s dalšími pozemky v okolí 
prodává v dražbě.                                    Pla    

  Otevření komunikace Na Korálově

   Doprava

Původní stav ulice Na Korálově s oběma branami Nový stav po otevření
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  Kronika obce

  Proč jste vybudovali nové a luxusní komunikace   Na Korálově a U 

Habeše a ne ulice, kde bydlí více lidí? 

Ani jednu z těchto ulic nebudovala naše městská část. Ulici U Habeše 
vybudoval Central Group za peníze občanů, kterým tam prodal zasíťova-
né pozemky. Ulici Na Korálově dal opravit a ulici Na Kraji vybudovat pan 
Slavík, který v této lokalitě rovněž prodával zasíťované pozemky. V obou 
případech se postupovalo dle vydaných stavebních povolení. 

  Zajímalo by mě, kolik úředníků z  úřadu má kanalizaci? A kolik 

zastupitelů?

Ze tří  úřednic, které bydlí ve Slivenci, ji nemá žádná. Z jedenácti za-
stupitelů ji má pět.

  Mohu si zřídit na pozemku, který není stavební, mobilní dům? Sly-

šel jsem, že když je dům na kolečkách, není na něj potřeba stavební 

povolení.

Podle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj „předpisy stavebního prá-
va neznají pojem mobilní dům. Pokud by byl takový „dům“ natolik mobilní 
(pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, 
měl by charakter vozidla nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu staveb-
ního zákona. Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním vý-
chodiskem by byla skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci 
stavby (např. pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba by 
proto bylo komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění 
na pozemku. V úhlu pozornosti by bylo zejména zohlednění a ochrana 
veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a kraji-
ny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, 
existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na po-
zemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a prá-
vem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu 
a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanove-
ných podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení 
stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu 
vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový 
doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo 
dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků 
na stavby.“ Je tedy zjevné, že představa majitelů nestavebních pozemků, 
že ošálí stavební zákon tím, že si dají instalovat dům s kolečky a budou 
tvrdit, že jde o mobilní dům, je zcela nesprávná.  

  Proč jste vypověděli nájem zelené Pizzerii?

Nájemce zelené pizzerie měl pronájem nemovitosti a přilehlého par-
koviště sjednán do  30. září 2009 s tím, že pokud některá ze smluvních 
stran smlouvu ve lhůtě 3 měsíců před vypršením její platnost nevypoví, 
bude tato automaticky prodloužena o dalších 5 let. Již v průběhu roku 
jsme jednali o zvýšení nájemného, protože jeho stávající výše (necelých 
12.000 Kč) se ani zdaleka nepřibližovala dnešní cenové úrovni. Vzhledem 
k tomu, že stávající nájemce byl v prodlení s placením nájemného i v této 
minimální výši, se zastupitelé rozhodli nájemní smlouvu ve smluvené lhů-
tě vypovědět a na další období ji neprodlužovat. 

  Proč se tak rozsáhle kácelo kolem rozvodny? Kdo to platil?

Jde o součást likvidace poměrně rozsáhlé havárie v areálu rozvodny 
ČEPS, kdy v důsledku dlouhodobého zanedbání péče o odvodňovací 
kanály došlo k podmáčení  svahu v jihovýchodní části rozvodny  a jeho 
postupnému sesouvání do areálu. ČEPS nyní musí svah zpevnit, ale zá-
roveň potřebovali vyřešit odvodnění. Příkop na dešťovou vodu bylo tedy 
třeba vyčistit od náletů a zprůchodnit propustky. Akci platil ČEPS a Las-
selsberger.

  Jak to vypadá s lávkou pro pěší a cyklisty ze Slivence na Barran-

dov, nebo aspoň s chodníkem  od přechodu Smaragdová na Bar-

randov?

S lávkou to vypadá špatně, protože ji nelze fi nancovat z žádného pro-
gramu z fondů EU a město na ni nemá peníze. Chodník měl lepší vyhlíd-
ky, protože ho Praha 5 zařadila  do plánu akcí na letošní rok v rámci svého 
Chodníkového programu, ale bohužel byl nyní  vyřazen pro nedostatek fi -
nančních prostředků. Pevně doufám, že se jeho realizace zdaří příští rok. 

  Proč nezaléváte nově zasazené stromy?

Stromy samozřejmě zaléváme, ale letos panuje mimořádné sucho a 
bohužel máme pouze jednoho pracovníka na údržbu obce, který má také 
občas dovolenou a navíc má na starosti i sekání trávy, různé opravy a po-
dobně. Pro příští rok proto chceme přijmout dalšího pracovníka údržby. 
Péče nejen o zeleň, ale  obecně o čistotu v naší MČ se tím zlepší. 

  Kdy začne konečně fungovat osvětlení v ulici Za Fořtem?

Až ho Hlavní město Praha převezme do majetku. Zatím ho bohužel 
z nejasných důvodů nepřevzalo. 

  V novinách psali, že město schválilo plán boje proti hluku. Kdy se 

tedy začne stavět protihluková zeď na ulici K Barrandovu?

V novinách, tedy konkrétně v Mladé Frontě Dnes, bohužel neuvedli 
pravdivou informaci. Akční plán boje proti hluku měl sice být zařazen na 
jednání Rady HMP už v srpnu, ale nakonec  až do uzávěrky tohoto čísla 
projednán nebyl. Protihluková zeď na ulici K Barrandovu, která by měla 
chránit ulici K Váze a západní konec ulice Ke Smíchovu, je v něm sice 
zařazena a ví se, že by ji měl budovat odbor městského investora, ale 
termíny zatím nejsou stanoveny. Nejzazší termín pro realizaci celého Akč-
ního plánu je rok 2014.                                                Jana Plamínková    

Do Kroniky Slivence a Holyně není možné v současné době na-
hlédnout. Záznamy o tom, že kronika obce byla v dřívějších dobách 
vedena, máme. Dle pamětníků to není ani tak dávno (snad osm, 
možná deset let), kdy byla na úřadě městské části kronika k vidě-
ní. V současné době však o její existenci nevíme. Prosíme velmi o 
pomoc při pátrání. Záznamy zde ovšem končily kolem roku 1987, 
kdy zemřel poslední kronikář. p. Trávníček. Od té doby kronika ne-
byla vedena, ač je dle zákona o kronikách obcí každá obec povin-
na kroniku vést. Proto jsme se i my rozhodli tuto tradici obnovit a 
kroniku znovu založíme. Kronika bude vedena v digitální podobě a 
bude možné do ní nahlédnout prostřednictvím webu obce. Zároveň 

bude vždy jednou za rok vytištěna a uschována v trezoru. Kroni-
ka v tištěné podobě bude též k dispozici ve slivenecké knihovně. 
Nová Kronika obce bude datována rokem 2006, starší údaje už se 
bohužel nepodaří dohledat. Jak jsme ale již několikrát informovali, 
od loňského roku zpracovává nakladatelství Milpo publikaci „Kniha 
o Slivenci a Holyni“, jejíž vydání je plánováno na polovinu listopa-
du. Kniha zmapuje historický vývoj osídlení naší obce od prvních 
archivních záznamů po současnost. Budou v ní též obsáhle shrnuty 
moderní dějiny Slivence i Holyně tak, jak se je podařilo dohledat 
v písemných materiálech (hlavně ve Sliveneckém mramoru) i ve 

  Otázky a odpovědi

ulice Za Fořtem



  Mateřinka Sluníčko
Proč právě ve Slivenci vzniklo Předškolní centrum - Mateřinka SLUNÍČ-

KO?

„Mateřinka SLUNÍČKO vznikla z podnětu sliveneckých maminek, jejichž 
děti nebyly z kapacitních nebo jiných důvodů přijaty do mateřské školy. 
Všichni víme, že děti v tomto věku stále více inklinují k vrstevníkům a potřebují 
mít kolem sebe kamarády – partnery k hrám i ostatním činnostem. Proto jsme 
se rozhodli založit  Předškolní centrum, které by odpovídalo současným tren-
dům a nárokům na vzdělávání našich nejmenších. SLUNÍČKO jsme otevřeli 
1. 9. 2009  za velkého přispění vedení ZŠ a MČ Praha - Slivenec.“
Kde se Předškolní centrum nachází?

„Mateřinku najdeme v areálu základní školy ve Slivenci, v těsné blízkosti 
vstupu do hlavní budovy.  Díky vstřícnosti paní ředitelky Lisnerové jsme získali 
prostor, který jsme v průběhu letních prázdnin připravili k užívání. Děti mají  
kromě třídy i svoje samostatné sociální zařízení – WC + umývárnu, využívat 
mohou rovněž tělocvičnu a prostory školní zahrady.

Interiér Mateřinky je prostorově uspořádán tak, aby vyhovoval nejrůznějším 
skupinovým i individuálním činnostem a hrám dětí. Na vybavení  se velkou 
měrou podílela MČ Praha - Slivenec, která uvolnila fi nanční prostředky nejen 
na nové podlahové krytiny, ale i na nákup dětského nábytku, židliček a stoleč-
ků, které jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a splňují přísné 
normy pro předškolní zařízení.“
Jak jste vyřešili stravování?

„Velkou výhodou je možnost stravování dětí přímo ve školičce. V průběhu 
dopoledního bloku poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu 
ve formě dopolední svačinky a oběda. Pitný režim je u nás samozřejmostí, 
Sluníčka jej mají k dispozici po celý den neomezeně.“
Můžete nám přiblížit obsahovou náplň dopoledního bloku?

„Dopolední blok probíhá v rozmezí od 8,00 do 13,00 hodin. Po příchodu 
do Mateřinky si děti spontánně hrají. Před svačinkou si ještě společně tro-
chu zacvičíme a po svačince následují tzv. didakticky zacílené činnosti, které 
směřují k naplňování klíčových kompetencí důležitých pro harmonický rozvoj 
dětské osobnosti. A pak hurá ven! Po návratu z vycházky se naobědváme, 
odpočineme při pohádce, pohrajeme a počkáme na příchod maminek.

Vzhledem k četným dotazům rodičů uvažujeme výhledově o prodloužení 
provozu i na  blok odpolední.“
Proč dát  svoje Sluníčko právě do slivenecké Mateřinky?

„Jsme školička rodinného typu s malým počtem přítomných dětí  (přibliž-
ně 15). O Sluníčka pečuje kvalifi kovaná učitelka společně s asistentkou pe-

dagoga, obě s dlouholetými 
zkušenostmi s předškolními 
dětmi. Maminky našich Sluní-
ček nemusí být zaměstnané či 
splňovat jiná kritéria pro přijetí 
dětí, mohou dál pobírat rodi-
čovský příspěvek. Rozvíjení 
dětské osobnosti není u nás 
realizováno nahodile, ale pod-
le Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání. S dětmi 
pracujeme bez zbytečného 
spěchu, snažíme se o kamarád-
ský přístup a celkovou pohodu. Důraz klademe na úzkou spolupráci s rodinou. 
Naší snahou je vytvořit školičku, do které by se děti ráno těšily a odpoledne 
nechtěly odcházet domů. Prosím, nepleťte si nás s hlídacím koutkem !“
Kdo může  Mateřinku SLUNÍČKO navštěvovat?

„Mateřinka je určena pro děti, které dosáhly nebo v dohledné době dosáh-
nou věku tří let. Preferujeme tzv. pravidelnou docházku, to znamená docház-
ku na každodenní dopolední blok. Důvodem je zejména vytvoření stabilního 
dětského kolektivu a návaznost vzdělávacích aktivit a činností. V případě 
volné kapacity  přijímáme děti v průběhu celého školního roku, a to i na do-
cházku nepravidelnou.“
Rodiče určitě zajímá výše „školkovného“ . . . 

„Porovnáme-li ceník obdobných zařízení např. na sousedním Barrandově, 
Mateřinka SLUNÍČKO je v průměru až o polovinu levnější! Vždyť při pravidel-
né docházce zaplatí rodiče  ve Slivenci v průměru 35,-Kč za hodinu pobytu 
svého dítěte ve školičce, a to vše  pod vedením kvalifi kovaných učitelek. 

Cena zahrnuje pronájem prostorů vč. energií, náklady učitelek za péči a 
vzdělávání dětí, výtvarný a další materiál, didaktické pomůcky, hračky, hygie-
nické potřeby, pojištění dětí  apod. Provoz  Předškolního centra není dotova-
ný státem ani MČ Slivenec.“
Mohou se i ostatní rodiče přijít do Mateřinky SLUNÍČKO  podívat ?

„První Sluníčka jsme přivítali v úterý 1. září, slavnostní zahájení provozu 
školičky  proběhlo ještě o den dříve - 31. srpna. Do Mateřinky se však  můžete 
i se svými dětmi přijít podívat a pohrát si v úterý 22. září 2009 přibližně od 
15,00 do 18,00 hodin. Na všechny se moc těšíme. Jste srdečně zváni.“ 

Eva Pavlicová, e-mail : slunicko-slivenec@centrum.cz    
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Dne 12. 8. 2009 proběhlo jednání bytové komise ve složení: pí Marková 
-předsedkyně  a členové p. Aksman, pí Reitmeierová, pí Krejčová, pí Holl-
mannová a tajemnice pí Růžičková. Komise dostala za úkol posoudit došlé 
žádosti o byt a vybrat jednoho zájemce ze šesti žádostí, kterému by byl 

přidělen nájemní byt č. 6 v bytovce  čp. 462 v ulici Ke Smíchovu, která byla 
letos převedena  do vlastnictví naší městské části. Po posouzení všech 
žádostí dospěla komise k jednomyslnému závěru a byt  přidělila  novému 
panu učiteli Zdeňku Atexingerovi, který v tomto novém školním roce nastu-
puje v naší základní škole jako učitel na druhém stupni.                        

   růž    

V sobotu 20. 6. 2009 proběhl ve Slivenci závod kol, koloběžek, odrážedel 
a maminek s kočárky. Závodilo se v ulici Granátová, kde zdatnější jezdci 
zdolávali překážky přejížděním „houpačky“ a objížděním kuželů. Ti mladší 
jeli pouze rovně, tam a zase zpět – „na rychlost“. Celkem závodilo 23 dětí a 
3 maminky s kočárky.
Umístění: Kola starší děti – 1. Jirka Macourek, 2. Jana Přesličková, 3. Jirka 
Štěpán, Odrážedla do 3 let – 1. Adam Šamša, 2. Eliška Kuchaříková, 3. 
Evelína Montrenková, Odrážedla 3-6 let – 1. Karolínka Čurdová, 2.Terezka 
Miková, 3. Valerie Morsteinová, Koloběžky – 1. Petr Procházka, 2.  Richard 
Morstein, 3.  Martin Mika, Maminky s kočárky – 1. pí Šamšová, 2.  pí Čur-
dová, 3. pí Grytsay, Závod v běhu – 1. Ondra Mika, 2.  Karolínka Čurdová, 
3. Eliška Dvořáková 
Všichni obdrželi sladkosti a nápoj od PEPSI, výherci pak diplom a drob-
nost. Doprovodným programem pro čekající závodníky byla výroba sukén-
ky z krepového papíru, omalovánky Čtyřlístku a občerstvení pro závodníky. 

Tyto aktivity děti také upoutaly a akce se tak protáhla do podvečerních ho-
din. Děti i rodiče odcházeli spokojení a v dobré náladě.

Za OS Na Kraji  Hanka Morsteinová a Magda Haasová         

  Závody odrážedel ve Slivenci

Zahájení provozu 31. 8.

  Přidělení  obecního bytu



   Škola
  Škola v novém roce

Jaké proměny zaznamenala naše škola v době letních prázdnin?

Letní měsíce znamenají pro vedení škol především usilovnou práci na 
vytváření vhodných podmínek pro úspěšnou realizaci vzdělávání žáků. Tak 
tomu bylo i v případě naší mateřské a základní školy.

Mateřská škola byla vymalována, do pracoven byly pořízeny nové ob-
razové materiály, které budou rovněž sloužit jako učební pomůcky. Učitelky 
vytvořily dětem Ekonástěnku, která bude průběžně informovat o všech čin-
nostech týkajících se Ekologické výchovy, na nichž se budou děti podílet. 
V tomto školním roce se plánuje výjezd do školky v přírodě, plavecký vý-
cvik a využívání tělocvičny.

V základní škole byly barevně vymalovány některé učebny 2. stupně, 
byl pořízen nový nábytek a lavice se židlemi pro žáky 1. ročníku. V prostoru 
mezi budovou školy a tenisovými kurty byla vybudována dětská lezecká 
stěna, kterou budou žáci využívat ve výuce i v rámci činností školní dru-
žiny.

V neposlední řadě musíme zmínit, že škola získala fi nanční prostředky 
v rámci grantu, který byl podán na odbor životního prostředí MHMP, a to 
na vybudování „Zelené učebny“ a výsadbu stromů – realizace proběhne 
na podzim tohoto roku.

V době prázdnin jsme také pracovali na úpravách školního vzdělávací-

ho programu, do něhož jsme zařadili nové vyučovací předměty.
V letošním školním roce zahájíme výuku dvou nových vyučovacích před-

mětů. Prvním z nich je Osobnostní a sociální výchova (dále OSV). Tento 
vyučovací předmět je zařazen do 3., 4. a 5. ročníku vždy po jedné hodině 
týdně.

Co bude obsahem tohoto předmětu? Již samotný název napovídá, že 
hlavním cílem vzdělávání v rámci OSV je utvářet a rozvíjet u žáků takové 
dovednosti, které jim pomohou lépe se začleňovat do společnosti. Jde 
zejména o kooperativní činnosti, o schopnost zastávat různé role v pra-
covním týmu, o dovednost naplánovat si vlastní práci a vyhodnocovat její 
průběh i výsledky apod. Rozvíjena bude rovněž schopnost sebepoznávání 
a poznávání ostatních spolužáků – velmi významná především pro vytváře-
ní pozitivního klimatu v jednotlivých třídách a postupně v celé škole.

Celý vyučovací proces budou doprovázet netradiční vyučovací metody 
a formy. Výuka nebude tedy probíhat v lavicích, ale v komunitních kruzích 
či ve skupinách. Hlavní činností žáků nebude pořizování zápisů, ale účinná 
a srozumitelná komunikace.

Dalším vyučovacím předmětem, který budeme postupně zařazovat do 
vzdělávání od 1. ročníku, je Taneční a pohybová výchova (dále TPV). 
Hlavním důvodem pro zařazení TPV do učebních osnov je stále zhoršující 
se držení těla jedinců především v souvislosti s nedostatečným či nevhod-
ným pohybem (např. špatné sezení u stolu, nepřiměřený čas trávený u po-
čítače). Cílem tohoto vyučovacího předmětu je vést žáky ke správnému 
držení těla, k uvědomování si postavení vlastního těla v prostoru, k pozná-
vání možností komunikace prostřednictvím pohybu a k provázanosti po-
hybových dovedností s hudebním doprovodem. Výuku tohoto předmětu 
povede absolvent taneční konzervatoře Duncan center v Praze.

Celým školním rokem budou opět prolínat naše hlavní projekty, do je-
jichž realizace jsme se v loňském školním roce zapojili: Ekoškola, Zdravá 
škola a Bezpečné cesty do školy (dále BCŠ). Součástí projektu BCŠ je 
mimo jiné i pořízení stojanů a přístřešků na kola pro žáky i zaměstnance 
naší školy a zpracování několika studií, které budou navrhovat, jak je mož-
né řešit neuspokojivou dopravní situaci v některých lokalitách naší městské 
části. Slavnostní předání studií proběhne v podzimních měsících v základní 
škole za přítomnosti zástupců odboru dopravy MHMP, zřizovatele školy a 
dalších hostů.

Jak byl zahájen školní rok 2009/2010?

Všichni žáci naší školy se shromáždili na hřišti a před historickou budo-
vou, kde se přivítali se svými třídními učiteli, poté proběhlo fotografování 
a uvedení do jednotlivých učeben. Na žáky 9. ročníku čekal zodpovědný 
úkol – představit se svým nejmladším spolužákům a nabídnout jim spolu-
práci v průběhu celého školního roku. Spolupráce 1. a 9. ročníku by měla 
být dalším prostředkem pro vytváření vstřícného a bezpečného klimatu ve 
škole pro všechny žáky. Deváťáci se budou se svými mladšími kamarády 
setkávat na společných akcích i ve výuce. První společnou akcí byla Ima-
trikulace žáků 1. ročníku, která proběhla v zasedací místnosti na Úřadě 
městské části za přítomnosti paní starostky a paní místostarostky.

Dalším stmelovacím prvkem na počátku školního roku byla Škola v příro-
dě. Od 13. do 19. září jeli žáci 3. – 9. třídy do Kořenova v Jizerských horách, 
kde byl pro ně připraven program „Expedice Kořínek“. Žáci se věnovali ne-
jen sportovním aktivitám, ale plnili i úkoly, které souvisejí s projektem Eko-
školy a Zdravé školy. Bližší informace budou k dispozici na našich webo-
vých stránkách.       Zpracovaly: Martina Nezbedová, Romana Lisnerová    
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Dne 1. září přivítala starostka Jana Plamínková na úřadu městské části nové žáčky první třídy slivenecké 
školy, jejich učitele, paní ředitelku i rodiče. Nové školáky přivedli žáci deváté třídy, kteří si nad malými kama-
rády vzali patronát. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu slavnostní okamžik.

Děti po krátkém uvítacím slově obdržely pamětní kokardy s erbem MČ Praha - Slivenec a sladkou pozor-
nost. Všem prvňáčkům přejeme, aby do slivenecké školy chodili rádi!                Kud    

  Imatrikulace prvňáčků



   Škola

inzerce

Na konci školního roku, v pondělí 22. června, proběhlo v zasedací síni úřadu městské části milé posezení, které mělo 
v sobě stopy smutku, nostalgie, ale především příslibu nového začátku. Starostka Jana Plamínková přijala žáky deváté 
třídy,  rozloučila se za obec se všemi, kteří po devět let navštěvovali základní školu ve Slivenci, a popřála jim hodně štěstí 
v jejich dalším studiu.               kud     

  Loučení s „deváťáky“
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1. 9. 2009 se ve Slivenci děly věci. Nejen, že děti 
šly poprvé do školy a školky či do nové mateřin-
ky Sluníčko a že se otvíralo nové hřiště Za Farou, 
ale činnost zahájil i Slivenecký klub Švestka a 
v jeho rámci zřízené Rodinné centrum Pecka.

Všechny maminky, které během prázdnin jeho fungování vymýšlely 
a poté prostory uklízely a zařizovaly, měly trému. Výsledek však předčil 
očekávání. Místnost se během celého dne plnila zvědavými dospělými 
a hlavně dětmi. Ty hned prozkoumaly hračky a knížky a shlédly rozto-
milé divadelní představení „Idunčino kvítí“ (divadlo Štěpánky Gloga-
rové), zatímco maminky se zajímaly o chystané kroužky a akce a také 
přispívaly svými nápady a nabídkami pomoci. K tomu všemu nám milé 
dámy z Klubu seniorů napekly úžasné dobroty. Děkujeme!

Veškeré informace o pravidelném i jednorázovém programu nalezne-
te na nástěnce v chodbě úřadu naproti poště a samozřejmě uvnitř Klu-
bu Švestka, dále snad co nejdříve na webových stránkách RC Pecka a 
dočasně na stránkách www.praha-slivenec.cz, sekce Klub maminek.

A co chystáme v RC Pecka pro nejbližší týdny a měsíce? 
24. září v 10 hod. v rámci cyklu Povídám, povídám pohádku poví 

skvělá vypravěčka paní Vraná dětem pohádku; doufáme, že první 
z mnoha.

A od října vypuknou Soboty s tátou, pro tatínky, kteří chtějí strávit 
příjemné chvíle se svými potomky a pobavit se ve společnosti ostat-
ních otců a dětí. Nápadům se meze nekladou. Zatím plánujeme výrobu 
draků a poté samozřejmě drakiádu a výpravu do přírody (viz kalendář 
akcí obce).

Lenka Petáková si pro Vás připravila kurs šátkování, kde se dozvíte, 
proč a jak dítě nosit v šátku, a dále kurs masáží dětí a kojenců.

A co byste říkali na odpolední cyklus Pojďte s námi do pohádky, kde 
by se promítaly animované fi lmy? Snad i na to zbudou síly a čas...

S tím souvisí i následující prosba: maminky projevily zájem o rozšíře-
ní otvírací doby herny na pondělní a čtvrteční dopoledne (i v týdny, kdy 
není výtvarka). Potřebujeme tedy spolehlivé a ochotné maminky, které 
by byly ochotné mít v herně „službu“ – tedy dbát na provoz, úklid a 
otevření a zavření klubu. Prosím, kontaktujte nás, budeme rádi, když se 
hlavně v zimních měsících budou děti moci uchýlit do příjemné náruče 
Pecky častěji.

Rovněž budeme vděčni za hračky, knížky, dětskou jídelní židličku, 
dětský stolek se židličkami, prostě za všechno, co by Pecku zkrášlilo. 
A samozřejmě za vaše nápady, podněty a připomínky...

Děkujeme všem, kteří se již ozvali (nebo obdarovali) a těšíme se na 
shledanou!  Závěrem děkujeme zastupitelstvu a úřadu městské části, 
bez jejichž iniciativy, pomoci a podpory by žádná švestka a tím pádem 
ani pecka na sliveneckém stromě nevyrostla.  

      Za RC Pecka Dora Poláková,  Jana Urbancová      

Rodinné centrum Pecka zve zájemce (maminky i tatínky) na kurz

ŠÁTKOVÁNÍ

V kurzu se dozvíte, proč dítě nosit a jaké jsou výhody nošení dětí 
v šátku. Vyzkoušíte si jednotlivé úvazy vhodné pro různý věk dítěte. Kurz je 

vhodný také pro maminky s miminky v bříšku a pro tatínky. 
Maximální počet účastníků je 8.

Na kurz si můžete přinést vlastní šátek nebo využít možnosti zapůjčení. 
Dostanete také několik tipů, kde šátek zakoupit, popř. si jej vyrobit.

Termíny kurzu:  7. 10. 2009 v 19:00 – 21:00 
nebo 22. 10. 2009 v 9:30 – 11:30

Kurzovné:  200,-Kč (přihlášky kdykoli v RC Pecka  
nebo na lenkapetakova@seznam.cz)

Začátkem letošního školního 
roku byl dnem otevřených 
dveří zahájen provoz v nově 
vzniklém Sliveneckém klu-
bu Švestka v přízemí úřadu 
městské části.  Klub bude 

sloužit Rodinnému centru Pecka, obecnímu di-
vadýlku Knofl ík, seniorům a dalším plánovaným 
volnočasovým aktivitám v obci. Mimo pravidelný 
rozvrh lze též prostor (po domluvě) pronajmout pro 
dětské oslavy, besedy, kurzy. O klubových aktivi-
tách se dočtete na nástěnkách (především na vý-
věsce naproti poště) a na webu obce.      kud       

  Slivenecký klub Švestka

Rodinné centrum Pecka zve rodiče na kurz

MASÁŽE MIMINEK A DĚTÍ

Masáž od maminky nebo tatínka má pozitivní vliv na prohloubení vazby 
mezi rodiči a dětmi, odstranění poporodního traumatu, zklidnění dětí 

i rodičů, stimulaci krevního oběhu a svalového napětí dítěte. Podporuje 
také léčbu dyslexie, dysgrafi e, lehké mozkové dysfunkce a zvyšuje odol-
nost organismu dítěte proti nemocem. Kurz je vhodný také pro maminky 

s miminky v bříšku a pro tatínky.
Kurz bude mít 1 teoretický večerní seminář bez dětí a 2 praktické dopo-

lední semináře s nácvikem různých technik masáží dítěte.
Maximální počet účastníků je 5-6.

Kurz proběhne v Klubu Švestka ve třech seminářích:
3.11. 2009  v 19:00 – 21:00, 5.11. 2009 v 9:30 – 11:30

19.11. 2009 v  9:30 - 11:30
Kurzovné:  3krát 250,-Kč  (nebo jednorázově 700,-Kč)

Přihlášky v RC Pecka nebo na mail: lenkapetakova@seznam.cz

Odpoledne s pohádkou v Klubu Švestka
Rodinné centrum Pecka zahajuje pravidelné čtvrteční promítání 

fi lmů pro nejmenší.

8.10. , 5.11. 2009 vždy od 16:00

Program Rodinného centra Pecka pro období září 2009 – leden 2010

Rodinné centrum bude sídlit v nově otevřeném Sliveneckém klubu 

Švestka v přízemí budovy ÚMČ Slivenec.

Pondělí    9:00 – 9:45 angličtina pro začátečníky s hlídáním

Úterý     8:45 – 9:30 cvičení Pecičky (6m-15m)

  10:00 – 10:45 cvičení Prťata (15m-3r)

Středa    9:30 – 10:15 Yamaha – Robátka (6m-18m)

  10:30 – 11:15 Yamaha – Krůčky k hudbě (1,5r-4r)

Čtvrtek    9:30 – 11:00 výtvarka s volnou hernou

Na některé kurzy se přihlašte již teď:

Hudební agentura Yamaha – www.yamahakurzy.cz

Angličtina s hlídáním – D. Poláková 603 797 616, dora.nov@email.cz

J. Urbancová 607 503 998, Urbancova.Jana@seznam.cz

  Krásně vyloupnutá pecička...

Z otevírání klubu 1. září 2009 



Druhou zářijovou sobotu se sešli na slivenecké návsi již podruhé mi-
lovníci vína. Možnost posezení nad sklenkou letošního burčáku přilákala 
značné množství návštěvníků. Čekal na ně široký sortiment barrandov-
ské vinotéky Srdeční záležitost a další tradiční občerstvení.

Během slunečného odpoledne se o příjemnou atmosféru staral harmo-
nikář Jindra Kelíšek, s nímž si  mnozí s chutí  zazpívali známé lidové pís-
ničky. Děti pobavilo pouliční pohádkové představení Tondy Novotného a 
večer, kdy se náves zcela zaplnila, na pódium přišel „Spirituál kvintet“.

Jen těžko si lze představit, že dáme  na radu basisty Dušana Van-
čury a následující ročník naší malé slavnosti vína nazveme „Slivenecké 
slivky“, nicméně Spirituál kvintet svým vystoupením nezklamal a potěšil 
všechny  tradičně dobrou muzikou. Ovace ve Slivenci byly bouřlivé.

Lenka Kudláková            
Poděkování: MČ Praha - Slivenec děkuje za součinnost při přípravě 

akce vinotéce Srdeční záležitost z barrandovských Kaskád, Pizzerii Sli-
venec, AFK Slivenec, fi rmě Lucro a p. Frolíkovi.

   Společnost

    Slivenecký burčák
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Členové Spirituál kvintetu v rozhovoru s návštěvníky

Spirituál kvintet Děti si mohly nazdobit perníčky

Pohádka Tondy Novotného Harmonikář Jindra Kelíšek před stánkem s burčákem
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Kurs trénování paměti – NEZAPOMEŇTE!!

V Mramoru č. 4/2009 byla uvedena nabídka kursu trénování paměti. Při-
pomínáme, že se termín začátku kursu blíží a tak se přihlaste, kdo máte 
zájem se trénování zúčastnit.
Kurs trénování paměti povede paní Ivana Fojtů – trenérka paměti, ve-
doucí Stacionáře pro seniory, Praha 5 – Barrandov. Kurs se skládá z 10ti 
lekcí po jedné hodině. 
Začátek kursu:  30. září  2009 ve středu od 15.00 hodin a potom kaž-
dou středu 
Kde: v knihovně nebo zasedací místnosti úřadu městské části ve Slivenci
Cena: celého kurzu  150,-- Kč
Přihlášení: v knihovně u pí Krejčové – osobně nebo telefonicky: 
251 818 044 linka 127       Těšíme se na všechny. 

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás po prázdninách opět přivítali v naší knihovně. Během 

letních měsíců knihovna prošla příjemnou změnou. Nové vymalování, 
osvětlení i prostorové uspořádání Vám zpříjemní návštěvu naší knihovny, ať 
si již přijdete některou knihu půjčit, nebo se do ní začtete přímo na místě, či 
se  posadíte k internetu. 

Provoz knihovny  od 1. 9. 2009:

úterý  13.00 – 18.00
středa  10.00 – 12.00
čtvrtek  16.00 – 19.00
telefon: 251 818 044, 251 813 754 linka 127, e-mail: knihovna@praha-

slivenec.cz
Máme pro vás připraveno 250 nových knih vydaných v posledních le-

tech. Je to zápůjčka z  knižního fondu Městské knihovny v Praze. Určitě  
potěší zájemce o historii, detektivní příběhy, beletrii, dívčí literaturu, sci-fi  a 
je k dispozici i velký výběr pohádek pro nejmenší děti. 

V prvním pololetí letošního roku jsme rovněž nákupem doplnili náš vlastní 
knihovní fond zejména o dětské knihy a  o výběr z nejčtenějších novinek vy-

daných v roce 2008 a počátkem letošního roku. Ctitelům mluveného slova 
nabízíme nahrávky na CD. Pro děti máme vedle českých připraveny cizoja-
zyčné - nejčastěji anglicky - psané knihy. Tímto současně děkujeme všem, 
kteří knihu v cizím jazyce naší knihovně v uplynulé době darovali.

Od 1. září 2009 byl zprovozněn knihovní program CLAVIUS, který by měl 
zrychlit a zpřehlednit veškerou manipulaci a evidenci knih. Každý ze stávají-
cích i nových čtenářů  průběžně obdrží novou průkazku opatřenou čárovým 
kódem. 

A závěrem několik statistických údajů. Ke dni 20. 8. 2009 máme v naší 
místní  knihovně  5 701 svazků. Z původního fondu bylo v letošním roce 
odepsáno 542 svazků. Letos bylo dosud zakoupeno 71 nových titulů (z 
toho 6 v angličtině) a audio fond byl rozšířen o 4 CD. Zaplacený příspěvek 
na rok 2009 má 112 čtenářů, z toho 24 dětí do 15ti let věku. Měsíčně si 
přijde půjčit knihy 150 až 180 čtenářů a máme 30 až 40 přístupů na internet. 
Od začátku roku je evidováno již 1500 výpůjček.

Ale knihovna není jen půjčování knih. V letošním roce jsme uspořádali 
čtyři akce pro družinu a školní děti a dvě pro seniory a další budou následo-
vat.              Irena Krejčová, knihovnice           

   Senioři, knihovna

Setkání seniorů v pondělí dne 5. 10. 2009 
v 16.00 hod.

Místo konání: Knihovna Slivenec

Program: Vazba květin

Pro naše seniory jsme zorganizovali setkání s paní Olgou Polákovou, která 
mistrně ovládá vazbu květin. Praktickou ukázkou, radou a pomocí 

nám ukáže jednoduché i složitější uspořádání květin do kytice.
Abychom se sami mohli přesvědčit o své šikovnosti, doporučujeme účast-
níkům setkání vzít s sebou na schůzku květiny, které se pokusíme uvázat, 

dále nůžky, nůž a zahradnické nůžky.

Společenská kronika:
Svá kulatá a významná jubilea v srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci oslavili a oslaví 

tito naši občané, kterým srdečně blahopřejeme:

Srpen
Marie Dolejší, Růžena Kratochvílová, Ludmila Marková, Alenka Kalinová, Vojtěch Chaloupka

Září
Rudolf Housar, Marie Eliášová, Božena Šedivá, Pavla Vorlíčková

Říjen
Daniela Piherová, Rudolf Burian, Věra Procházková, Růžena Hájková, Věra Moťková

Omlouváme se všem jubilantkám, které oslavily v srpnu svá krásná jubilea a nedopatřením se 
nedostaly do tisku minulého čísla Sliveneckého mramoru. Ještě jednou všem blahopřejeme!

  Místní knihovna Slivenec – po prázdninách

Schůzka seniorů 7.9. se konala poprvé v klubu Švestka. 
Na programu byla prezentace občanského sdružení Život 90. 



JÓGA opět ve slivenecké škole

Cvičení jógy  bylo zahájeno 17. 9. 2009 v časech  18.00 -  
19.30   a  19.30 - 21.00. Během prvního pololetí se bude konat 
17 lekcí. Cena jedné 1,5 hodiny je 80,- Kč pro předplatné, tedy  
1360,- Kč za pololetí. Cena jednotlivě placené hodiny bude činit 
100,- (přednost má předplatné). S sebou potřebujete vhodné po-
hodlné oblečení - tepláky, tričko, mikinu (pro relaxaci), ponožky 
(nejlépe s protiskluzem), overbal (26 cm průměr) .

       Těší se  na vás Jana Jelínková, tel. 605 285 059

V září začínáme 
v obecním divadýlku „Knofl ík“

Na všechny Knofl íky se  22. 9. 2009 v 16.30 hod.  

v Klubu Švestka těší Veronika a Ondra.

 Zpráva pro nové zájemce: Soubor rád přivítá malé 

zájemce o divadlo. Věk od 10ti let. Velikost souboru je 

omezená, proto neváhejte a přijďte se podívat!

(další info na tel.: 736 621 893)

OS Na Kraji a Český červený kříž zvou na 

kurs První pomoci

18.10. 2009 od 14 hod Kurs první pomoci „ 4 hodiny pro 
život“ v budově ÚMČ Praha – Slivenec

1. 11. 2009  od 14 hod První pomoc u dětí  
v budově ÚMČ Praha – Slivenec

cena kurzu 300 Kč (úhrada Českému červenému kříži)
přihlášky na hana.morstein@seznam.cz nebo 606 208 990

 

Občanské sdružení Na Kraji - Keramické dílny 
Tradiční předvánoční keramické dílny pro zájemce z řad široké 

veřejnosti se budou konat ve výtvarné učebně ZŠ Slivenec v termí-
nech 19.10, 9.11. a 30.11. 2009, vždy od 17:30. 

Přijďte si vyrobit vlastní vánoční dekoraci. Dílny jsou vhodné pro 
začátečníky i pro ty, kteří mají s keramickou hlínou již své zkušenosti. 
Na nové  návštěvníky  se těším. Seznámíme se s technikami zpraco-
vání keramické hlíny i s různými způsoby povrchové úpravy.

Vstup do dílny činí 40,- Kč.  Poplatek zahrnuje i materiál.
 Za OS Na Kraji Magda Haasová  (haasova.m@seznam.cz)
                                    

Cyklus cestopisných přednášek

Zveme na čtvrteční setkávání všech, kteří se rádi toulají 
a rádi poznávají jiné kraje a odlišné kultury.

Vždy jedenkrát v měsíci se budeme moci setkat s někým, 
kdo se rád, slovem i obrazem,  podělí o své zážitky s cest. 
V nejbližších termínech budeme objevovat Kalifornii a Nepál.

Přednášky se budou konat buď v komorním prostředí 
Klubu Švestka nebo v zasedací síni ÚMČ.

Informace pro zájemce, kteří by rádi druhým představili za-
jímavá místa, která navštívili, nebo mohou někoho doporučit, 
na tel.: 736 621 893
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Neznámá slivenecká zákoutí

Další ze série výletů bude trochu netradiční: tento-
krát vás totiž zveme nikoli do okolí naší obce, ale na 
vycházku  po méně známých zákoutích Slivence. Kaž-
dý z nás zná především okolí svého bydliště a zbytek 
obce často hlavně z oken auta či autobusu. Kolik z nás 
ale vidělo všechny slivenecké studánky, nejzajímavější 
slivenecké stromy, pozoruhodná skaliska, slivenecké 
rokle nebo zahrady obydlené bezdomovci? Výlet se 
koná v sobotu 10. října 2009, sraz je v 10 hodin  před  
úřadem. Uvítáme, když se v jednotlivých částech obce 
ujmou vypravěčské role místní staro- i novousedlíci. 

Těší se                                     
Jana a Jiří Plamínkovi

Cyklus cestopisných večerů
„KALIFORNIE očima české au pair“

- povídání Nikoly Rybárové s promítáním –

Čtvrtek 24. 9. 2009 v 19:00 
ve Sliveneckém klubu Švestka

Starostka MČ zve občany na besedu na téma 

„Co byste chtěli zlepšit v naší obci“

Kdy? Ve středu 30. září v 18 hodin

Kde? V zasedací síni ÚMČ Praha – Slivenec

MČ Praha Slivenec – Zdravá městská část

V rámci komunitního plánování vás zveme 
k besedě u kulatého stolu na téma

„Jak lépe využít stávající sportovní areál ve Slivenci“

Kdy? Ve středu 23. září 2009 od 18 hodin
Kde? V zasedací síni ÚMČ Praha – Slivenec

V současné době jsme dali zpracovat studii na intenzivnější 
využití stávajícího fotbalového areálu. Přijďte na besedu s archi-
tektem zpracovávajícím studii a uplatněte svůj názor na to, co by 
v areálu mělo být. I na vás záleží!



16    Slivenecký mramor 5    2009

Kalendář obce
září - listopad 2009
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Září
5.9. - 27.9. Grafi cká dílna ak. malíře R.Vejvody 

 (Výstava v kapli sv. Jana Křtitele)

20.9.  Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
24.9. 10:00 Vyprávění p. Vrané, pohádkářky (RC Pecka v Klubu Švestka)
24.9.  18:00 „Derniéra“(setkání s autory výstavy grafi ky v holyňské kapli)
24.9.  19:00 „Kalifornie očima české au pair“, první večer z cyklu   
 cestovatelských večerů (Klub Švestka)
30.9.  15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 1. lekce (ÚMČ)
30.9.  18: 00 Beseda starostky MČ s občany

Říjen
3.-31.10. Počítačová grafi ka senátora M. Škalouda 

 (Výstava v kapli sv. Jana Křtitele)

 3.10.  9:00 Výroba draků (sobota s tatínky v Klubu Švestka)
 3.10.  Zájezd pro seniory (Jelenia Gora, Harrachov)
 3.10.  14:00 Hafík, přehlídka psích mazlíčků

             (areál býv. státního statku, nyní PAS)

 4.10.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
 4.10.  16:00 Putování za pokladem, sraz naproti květinářství (OS Na Kraji)
 5.10.  16:00 Schůzka seniorů – Vazba květin (sociální komise)
 7.10.  15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 2. lekce (ÚMČ)
 7.10.  19:00-21:00 Kurs Šátkování miminek (RC Pecka)
 8.10.  16:00 Odpoledne s pohádkou (Promítání v RC Pecka)
 8.10.  19:00 Cestopisná přednáška T. Beránka „Nepál“ (ÚMČ)
10. 10.  10:00 Výlet Neznámá slivenecká zákoutí
10.10.  14:00  Holyňská olympiáda pro děti, na hřišti U hasičárny (4.ročník)
14.10.  15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 3. lekce (ÚMČ)
17.10.  9:30 Drakiáda na holyňském kopci „Pták“(RC Pecka pro tatínky s dětmi)
18.10.  14:00 Kurs první pomoci v budově ÚMČ (ČČK a OS Na Kraji)
18.10.  Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
19.10. 17:30 Keramické dílny pro veřejnost v ZŠ (OS Na Kraji)
21.10.  15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 4. lekce (ÚMČ)
22.10.  9:30 - 11:30 Kurs Šátkování miminek (RC Pecka)
26.10.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
31.10.  9:00 Dlabeme dýni (Sobota s tatínky v Klubu Švestka)

Listopad
 1.11.  14:00 Kurs první pomoci u dětí v budově ÚMČ (ČČK, OS NA Kraji)
 1.11. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
 2.11. 16:00 Schůzka seniorů (promítání fi lmů pro pamětníky)
 3.11.  19:00 – 21:00 Masáže miminek a dětí (RC Pecka)
 4.11. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory – 5. lekce (ÚMČ)
 5.11.  9:30 – 11:30 Masáže miminek a dětí (RC Pecka)
 5.11.  16:00 Odpoledne s pohádkou (promítání v RC Pecka)
 6.11. 18:00 Podzimní koncert v kostele Všech Svatých 
               (kult. komise ÚMČ, farnost Slivenec)
 8.11.  17:00 Lampionový průvod, sraz před kostelem (OS Na Kraji)
 9.11. 17:30 Keramické dílny pro veřejnost v ZŠ Slivenec (OS NA Kraji)
11.11. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 6. lekce (ÚMČ)
12.11.  19:00 „Jak jsem poznala Grónsko“ 
 (z cyklu cestopisných večerů v Klubu Švestka)
14.11.  9:00 Výlet s tatínky do Chuchelského háje, sraz   
 v parčíku Frančíkova (RC Pecka)
15.11. 15:50 Bohoslužba v Kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
18.11. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 7. lekce (ÚMČ)
19.11.  9:30 11:30 Masáže miminek a dětí (RC Pecka)
25.11. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 8.lekce (ÚMČ)
28.11.  9:00 Adventní věnce, dílna pro celou rodinu 
 (RC Pecka v Klubu Švestka)
29.11.  Slavnostní rozsvěcení obecních vánočních stromů,

            zvonečkový  pochod do Holyně

30.11.  17:30 Keramické dílny pro veřejnost v ZŠ Slivenec (OS Na Kraji)
-změna programu vyhrazena-

Městská část Praha - Slivenec srdečně zve na 

tradiční přehlídku psích mazlíčků

KDY? V sobotu 3. 10. 2009 od 14:00 do 16:00 hodin
KDE? Louka bývalého státního statku (areál PAS) ve 

Slivenci (příchod dvorem od jídelny, 
nebo z ulice Ke Smíchovu)

Odměny pro závodníky všech kategorií. 
Občerstvení pro doprovod zajištěno.
Podmínkou účasti je platný očkovací průkaz. Z přehlíd-
ky jsou vyloučeny hárající a březí feny, vstup zakázán 
nemocným zvířatům.  Kousaví jedinci musí mít košík 
a vystavovatelé mladší 18 let musí mít dospělý doprovod.
Těšíme se na soutěžící i nadšené diváky!!!

afík 2009

MČ Praha – Slivenec zve na cestopisnou přednáškuTomáše Beránka

N E PÁ L
Čtvrtek 8. 10. 2009 v 19:00 v zasedací síni ÚMČ Praha – Slivenec

RNDr. Tomáš Beránek, 
vzděláním kartograf, 
pracuje jako odborník  
na geografi cké názvo-
sloví.  Je autorem nebo 
spoluautorem řady 
geografi ckých publikací. 
Cestuje do mnoha zemí 
světa a samotný Nepál 
navštívil již devětkrát. Je 
zakladatelem a předse-
dou občanského sdruže-
ní Namasté Nepál, jehož 
posláním je humanitární, 
vzdělávací a kulturní 
podpora lidí v Nepálu 
a přibližování života 
v Nepálu lidem v ČR.

MČ Praha – Slivenec zve na

výstavy do kaple sv. Jana Křtitele v Holyni

Grafi cká dílna ak. malíře Radima Vejvody
při ZŠ V Remízku, Praha 5 – Barrandov

5. - 27. září 2009

Počítačová grafi ka
senátor Miroslav Škaloud

od 3. října 2009
otevřeno o víkendech 15:00-17:00

Foto z loňského Hafíka


