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  Hafík  ve  Slivenci  po sedmé

Slivenecký mramor 6    2009    1

  granty    výstavba kanalizace     datové schránky    pozvánky
 nový územní plán    podzim ve škole    železnice ve Slivenci  

V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila 
na louce areálu bývalého státního statku ve Sliven-
ci  obecní amatérská přehlídka psích mazlíčků Hafík, 
která je pořádána každoročně již od roku 2003. 

Všichni soutěžící, ať již s rodokmenem, či bez něj,  
zvládli jednotlivé discipliny tak, že mohli obdržet v zá-
věru přehlídky diplom. Na stupních vítězů s pohárem 
však mohli stát se svými páníčky opravdu jen ti, kte-
rým se ten den nejlépe dařilo. 

V kategorii „Velký pes“ obsadila první místo Chelsea, která teprve v zá-
věrečné rozhodující disciplině porazila Ambru se shodným počtem bodů. 
Oba pejsci se vyznačovali výbornou poslušností a obratností zvláště v dis-
ciplině  zvané „Opičí dráha“. 

V kategorii „Malý pes“ zvítězila  Ája, přestože odmítla v disciplíně „Chyť 

si mě“ chytat dětské piškoty 
letící vzduchem.

Nejoblíbenější kategorie 
„Pes s dětským psovodem“ 
byla již tradičně nejobsaze-
nější. Loňské prvenství obhájil 
voříšek Čenda. Zvládl na vý-
bornou „Překážkovou dráhu“, 
ale také „Jízdu v kolečku“ 
nebo „Skok do křesílka“.

Novinkou bylo tentokrát vy-
hodnocení nejmladšího psa, nejstaršího psa a psa „sympaťáka“. Veselým 
zjištěním  při závěrečném ceremoniálu bylo, že nejstaršího psa Jacka vodil 
nejmladší psovod.                pokračování na straně 12

Ambra se svou paničkou při závěrečném rozstřelu Oblíbená disciplína - „Jízda v kolečku“

Viítězové kategorie 
Pes s dětským psovodem

Pes sympaťák
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  Informace z veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 23. zasedání zastupitelstva MČ se konalo 7. října 
2009 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18:00-19:30 hod.

  Zastupitelé schválili pronájem objektu čp. 22 (bývalá pizzerie) spo-
lečnosti Delicato s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, a pověřili 
starostku, aby připravila návrh nájemní smlouvy tak, aby mohla být 
schválena na příštím řádném zasedání zastupitelstva.
Dále zastupitelé jednali

  o žádosti na výstavbu fotovoltaické elektrárny na místě nynější 
skládky fi rmy Svoboda; zamítli žádost o výstavbu na pozemcích parc.
č. 1860, 1862, 1863, 1864 a 1866, vše v k.ú. Slivenec, protože záměr 
není v souladu s platným územním plánem;

  o osudu domku čp. 6, který se nachází na dvoře úřadu MČ – zastu-
pitelé se seznámí s jeho stavem, než bude přijato jakékoliv rozhodnutí;

  o stavu komunikace Na Korálově (horní část nově zpřístupněná) 
a rozhodli, že tato část komunikace bude zatím pouze vyštěrkována;

  o plánovaném kácení převážně náletově zeleně u komunikace před 
rozvodnou, kde proběhne výsadba nových stromů. Zastupitelé se zto-
tožnili s názorem komise životního prostředí, že vzrostlé stromy musí 
být v maximálně možné míře zachovány – a s touto podmínkou byl 
odsouhlasen projekt VPÚ Deco Praha na rekonstrukci komunikací HC2 
a HC3;
·   o přijetí dalšího pracovníka na úklid a údržbu obce, který by měl 
nastoupit od počátku příštího roku;

  o cyklostojanech, které městské části zdarma  poskytne MHMP; 
s jejich umístěním se uvažuje - do školy, u řeznictví, v centru, K Dobré 
vodě, u fotbalového hřiště a u tenisových kurtů, u restauračních zaříze-
ní, u nově zřízených ploch zeleně s lavičkami aj.

  o rozšíření zakázky „Regenerace centra MČ Praha - Slivenec - 
I. etapa“ o autobusovou zastávku MHD (schváleno).  
Řádné 24. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Sli-
venec se uskutečnilo 26. října 2009 v zasedací místnosti 
úřadu MČ od 18.00-20:00 hod.
V úvodu zasedání přednesla starostka RNDr. Plamínková svou zprá-
vu, následovaly zprávy předsedů komisí a poté zastupitelé přistoupili 
k projednání jednotlivých bodů programu jednání a schválili:

  nový „Řád veřejného pohřebiště“ MČ Praha - Slivenec, který bude 
účinný od dubna 2010 – po plánovaném zbudování rozptylové loučky 
na hřbitově;

  prodej pozemku p.č. 1721/2 o výměře 5 m2 za cenu dle cenové 
mapy, tj. za 22 100,-Kč, a pověřili starostku uzavřením smlouvy;
(prodej pozemku p.č. 1170/2 o výměře 101 m2 byl stažen z jednání 
– pozemek se nenachází v cenové mapě, zájemce nesouhlasí s výší 
ceny dle posudku zpracovaného znalcem pro MČ, která činí 413.640,-
Kč, proto mu bylo umožněno, aby předložil vlastní znalecký posudek 
zaploceného pozemku, který nechá vypracovat znalcem);

  připomínky MČ Praha - Slivenec ke konceptu nového územního 
plánu hl.m. Prahy;

  uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu č. p. 22, ul. Ke Smí-
chovu,  s fi rmou Delicato s.r.o. za nájemné 35 000,- Kč/měsíc  a pově-
řilo starostku jejím podpisem;

  přijetí darů -  navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 24 tis. 
Kč. Jedná se o sponzorské dary – 4 tis. Kč od Občanského sdružení 
přátel Slivence (dar je určen jako příspěvek na kulturní akci), 10 tis. 
Kč od fi rmy PATERA CITROEN (dar je určen na fi nancování Základní 
a mateřské školy Praha – Slivenec) a 10 tis. Kč od fi rmy AgE – reklamní 
agentura s.r.o. (dar je určen na fi nancování rekultivace zeleně);

  rozpočtové opatření č. 5/2009;
  rozpočtový výhled běžných příjmů a výdajů pro roky 2010 až 2011;
  poskytnutí daru panu Mgr. Zdeňkovi Atexingerovi ve výši 14 250,- Kč 

na pokrytí výdajů souvisejících s připojením odběrného zařízení k distri-
buční soustavě  PRE v bytovce čp. 462;

  vyhlášení I. kola grantů na rok 2010;
Komunikace Na Korálově – p. Slavík požádal o fi nanční kompenzaci za 
nový povrch části komunikace Na Korálově. Po diskusi k tomuto bodu 
jednání se zastupitelé usnesli, že nesouhlasí s poskytnutím částky 250 
tis. Kč panu Václavu Slavíkovi v souvislosti s výstavbou komunikace 
na pozemku p.č. 222/3, k.ú. Slivenec,  a pověřili starostku dalším jed-
náním. 
Zápisy z obou zasedání v úplném znění naleznete na www.praha-slive-
nec.cz a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.         hol     

Ing. Strauchová - stavební komise se  sešla  26.10. a členo-
vé se  šli  podívat do domečku čp. 6. Konstatovali, že stav není 
tak špatný jak si mysleli, je potřeba objednat fi rmu, která vyčíslí 
náklady na sanaci objektu. Komise byla seznámena se žádostí  
pana Slavíka, který dokončil vybudování části  komunikace Na 
Korálově a který požaduje za část pozemku fi nanční vypořádání. 
Komise s refundací nesouhlasí, neboť před začátkem akce zde 
nebyla žádná  dohoda mezi MČ a panem Slavíkem a ani neprobě-
hl řádný výběr zhotovitele.

Mgr. Kudláková - kulturní komise - pochválila výbornou spo-
lupráci s farností, školou a občanskými sdruženími. Zhodnotila 
akce, které již  proběhly - např. Hafík 2009, dále přednáška o 
Nepálu, a pozvala na nadcházející akce, např. Podzimní koncert 
v kostele Všech Svatých, který se uskuteční v pátek 6.11., a na 
další adventní akce.

M. Hollmannová - 7. října fi nanční  výbor s kontrolním  výbo-
rem prověřil,  jak byly využívány grantové prostředky poskytnuté 
AFK Slivenec naší městskou částí v roce 2008. Bylo zjištěno, že 
AFK využívá přidělené grantové prostředky v souladu se smlou-
vami. MČ poskytla v r. 2008 AFK  dva granty, a to 80 tis. Kč  na 
celoroční činnost a 10 tis. Kč na rekultivaci travnaté plochy hřiště. 
Ve spolupráci s grantovou komisí získal AFK Slivenec také grant 
80 tis. Kč z Magistrátu hl. m. Prahy. Režijní náklady na provoz 
sportovního areálu jsou dle  ekonoma AFK cca 400 tis.Kč ročně.

Zprávy předsedů komisí a výborů:

MČ Praha – Slivenec hledá pracovníka na úklid 

a údržbu obce. Nástup dle dohody. 

Lze i na zkrácený pracovní úvazek, event. na 

dohodu. Hlavně jde o manuální práce v terénu 

– úklid košů, sběr odpadků, čištění ulic 

i chodníků, zimní údržba komunikací atd. 

Pracovitost, samostatnost a manuální zručnost 

podmínkou. Řidičský průkaz skupiny T vítán.

Informace na tel. 251 81 80 44, Ing. Staňková.

V minulém Mramoru si zařádil tiskařský šotek: v inzerátu zuba-
ře MUDr. Racka vypadl telefon a z poděkování za darování po-
zemku na budoucí propojení ulic Za Fořtem a U Svahu omylem 
vypadlo jméno jednoho z dárců pana Koiše, který nám daroval 
polovinu zmíněného pozemku. Oběma jmenovaným pánům se 
velmi omlouváme, inzerát uveřejňujeme znovu a panu Koišovi 
za darování velmi děkujeme. V článku Kronika obce vypadl po-
slední řádek „ve vzpomínkách pamětníků.“     

    J. Plamínková
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   Slovo starostky

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 

24. veřejném zasedání dne 26. 10. 2009  I. kolo na poskytnutí 

grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec. 

Tématické okruhy a podmínky grantového řízení jsou vyvěšeny 

na úřední desce a na webových stránkách MČ Praha – Slivenec. 

Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů 

je 7. 12. 2009 ve 12:00 hodin.

Upozorňujeme občany Slivence a Holyně, že se stále mohou přihlásit 
k posílání informací o tom, co se v naší městské části děje, přímo  na 
svou e-mailovou adresu. Máte-li o tuto službu zájem, přihlaste se na 
mailové adrese starosta@praha-slivenec.cz. A co všechno posíláme? 
Především pozvánky na nejrůznější akce, informace o tom, co se u nás 
děje, ale i praktické informace o haváriích, objížďkách, uzavírkách ko-
munikací apod. 

Vážení Sliveňáci a Holyňáci, 

v polovině října jsme dosta-
li od Magistrátu  koncept no-
vého územního plánu Hlavní-
ho města Prahy. Jsem velmi 
ráda, že Útvar rozvoje hl. m. 
Prahy vyhověl velké většině 
našich připomínek a že s no-
vým územním plánem jako 
celkem můžeme být docela 

spokojeni. Nový územní plán nebude pro nás znamenat žádnou revoluci: 
plochy, které byly určeny k zastavění stávajícím územním plánem, zůstaly 
jako stavební i v novém konceptu, na druhou stranu nepřibyly prakticky 
žádné nové (s výjimkou ploch kolem nové tramvajové tratě, které jsou ale 
podmíněny výstavbou této tratě). Většina obyvatel jistě uvítá, že rozsáhlé 
plochy na západě  a jihu Slivence, které jsou ve stávajícím územním plánu 
označeny jako rezerva určená k zastavění po roce 2010, zůstávají jako 
rezerva i v novém územním plánu. Pořizovatel tak zohlednil fakt, že se 
dosud nevyčerpaly ani zdaleka všechny plochy určené k zastavění ve stá-
vajícím územním plánu. Nám obyvatelům je tak poskytnut určitý čas, kdy 
bude možné dobudovat infrastrukturu obce a dořešit dopravní napojení 
této velké územní rezervy na stávající komunikační síť.  Zároveň budeme 
mít (snad) možnost oddechnout si od té obrovské  a často až téměř neú-
nosné zátěže, kterou nová výstavba pro stávající obyvatele znamená.

A co je u nás dále nového?
Ve Slivenci začala počátkem října dlouho avizovaná výstavba dešťové 

kanalizace. Vzhledem k tomu, že je uzavřena část hlavní ulice Ke Smícho-
vu, to samozřejmě znamená značné ochromení provozu v naší městské 
části. Ukazuje se, jak moc zde chybí paralelní průjezdné komunikace vý-
chodozápadního směru. Situaci navíc zhoršuje i velmi špatný stav  spodní 
části ulice Višňovka, která by jinak v podobných situacích mohla sloužit 
jako objízdná trasa. Jasně se ukazuje potřeba dát tuto komunikaci do po-
řádku, dali jsme proto vypracovat projektovou dokumentaci na její opravu. 
Vše komplikuje i pokládka plynového potrubí v této ulici, která dále zhor-
šuje průjezdnost Slivence, ale tento stav už nebude trvat dlouho.

Výbornou zprávou je, že počátkem listopadu začne výstavba splaško-
vé kanalizace severně od ulice Ke Smíchovu v ulicích Opálová, Tyrkysová, 
Rubínová a v části ulice U Spojky. Načasování na konec roku není zrovna 
ideální, nicméně jsem opravdu ráda, že se vše podařilo a že výstavba začne 
ještě letos. Jde o nejhustší zástavbu ve Slivenci, kanalizaci tak v brzké době 
získají více než dvě stovky sliveneckých starousedlíků. Věřím, že i zbylé tři 
ulice v této lokalitě přijdou na řadu v dohledné době.

Před bývalou zelenou Pizzerií se již rýsuje nové dláždění. Po prove-
deném vzorkování padlo rozhodnutí, že dlažba bude pouze z mramoru, 
a sice z 50 % z růžového sliveneckého a po 25 % z modrošedého a 
z  bílého. Původně navrhovaná kombinace dlažby z kombinace mramoru 
a žuly byla zamítnuta z technických důvodů. Pro větší pohodlí občanů 
zde nainstalujeme nový přístřešek – fi nancovaný z našich vlastních zdrojů, 
protože Dopravní podnik vzhledem ke své kritické fi nanční situaci přístřeš-

ky již několik let neposkytuje.  Bývalá zelená Pizzerie bude nyní zavřená, 
protože v ní budou probíhat úpravy. Na jaře v ní bude otevřená kavárna, 
cukrárna a pekárna. S novým nájemcem, fi rmou Delicato, již máme pode-
psanou smlouvu. Pevně doufáme, že se otevření provozu nebude odklá-
dat, ale bývalý nájemce bohužel objekt  nezanechal v příliš dobrém stavu. 
Navíc za ním zůstaly dluhy, které nyní začneme vymáhat.

Pustili jsme se do opravy přístřešku na zastávce Opálová, který bude 
v konečné fázi natřen speciálním nátěrem proti grafi tti. Chtěli jsme dát 
opravit i zastávku U Křížku, ale ta je už v tak špatném stavu, že vyjde lev-
něji její zbourání a zakoupení nového zastávkového přístřešku. Bohužel se 
nám trochu časově posunuje plánované budování chodníku od zastávky 
Frančíkova. Chodník slíbilo vybudovat konsorcium fi rem stavějících okruh, 
ale vzhledem k napjatým termínům s výstavbou okruhu se zdá, že na něj 
dojde řada až na jaře.  

V rámci projektu „Pěší Slivenec“ jsme dali opravit pěšinu chatovou kolo-
nií mezi hřbitovem a ulicí K Homolce, takže je tam opět možné bezpečně 
chodit.  

V Holyni je již dokončena oprava ulice K Dobré vodě, která se změnila 
opravdu k nepoznání. Oprava výrazně usnadní život tamním obyvatelům. 
Opraveny jsou i části ulice Za Knotkem – část dala opravit městská část, 
část opravil majitel Rohlovského mlýna pan Šimáček a něco ještě zbylo na 
příští rok. Dále pokračuje rekonstrukce ulice Kotovka kolem hřiště u ha-
sičárny. Proběhla další vlna drobných oprav ulic (například na křižovatce 
K Lochkovu x V Lipkách).

Podali jsme dva nové granty: jeden na Nadaci Via na rozsáhlé pole za 
rozvodnou, které jsme získali v rámci pozemkových úprav a ze kterého 
bychom chtěli vybudovat obecní louku se stromy a remízky, a druhý na 
Magistrát na dva sportovní projekty: rekonstrukci tréninkového fotbalo-
vého hřiště a na výstavbu skateparku. Dali jsme totiž vypracovat studii 
intenzivnějšího využití sportovního areálu, z níž vyplynulo, že na stávající 
plochu by se vešel kromě obou hřišť na fotbal i zmíněný malý skatepark, 
víceúčelové hřiště na košíkovou, dráha pro inline bruslení o délce 500 m, 
hřiště pro děti (pokud bychom o ně stáli), hřiště na petanque a atletická 
dráha 50  m s doskočištěm pro skok daleký. Vzhledem k výsledkům ko-
munitního plánování jsme vybrali již zmíněné dvě prioritní akce. 

Bytovka v ulici Ke Smíchovu je již napojena na kanalizaci a je dokon-
čena  její plynofi kace. Ubude tak jeden z velkých zdrojů znečištění naší 
obce. Eltodo dokončilo studie doplnění veřejného osvětlení ve Slivenci 
a v Holyni. Při návštěvě pracovníků Eltoda a OMI jsme řešili technické 
detaily napojení a priority jednotlivých akcí. 

K závěru se chýlí práce na knize o Slivenci a Holyni. Kniha vyjde kon-
cem listopadu a bude opravdu plná informací – nakonec má díky psavos-
ti všech spoluautorů více než 200 stran! Myslím, že mnoho rodin v naší 
městské části bude mít o pěkný vánoční dárek postaráno.

Připravili jsme pro Vás velké množství adventních akcí – spolu s hlavní 
organizátorkou Lenkou Kudlákovou doufáme, že si z nich každý vyberete 
tu svou. 

Vzhledem k tomu, že další číslo Mramoru vyjde až v lednu, přeji Vám 
s předstihem hezké prožití konce roku. 

 RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka     

  Posílání zpráv mailem funguje!   Granty pro rok 2010 



   Výstavba
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inzerce

Oprava ulice K Dobré vodě k Holyni Výstavba nového chodníku na zastávce Slivenec

Výstavba dešťové kanalizace v  centru Slivence výrazně omezila průjezd obcí

Jedna z nových učeben ve správním pavilonu školy

Práce na odvodnění areálu školy

Oprava zdi kostela
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   Výstavba

Výstavba splaškové, dešťové kanalizace a komunikací patří do 
kategorie technické vybavenosti obcí. Slivenec s Holyní jsou měst-
skou částí obce Praha, která prostřednictvím magistrátního odboru 
městského investora (OMI) tyto stavby platí. Na všechny stavby jsou 
v rozpočtu hlavního města vyčleněny jedny peníze, a proto pokud 
se opraví silnice, nezbudou fi nance na kanalizaci a naopak. Je pro-
to těžké rozhodnout, které stavby budou mít přednost a které mo-
hou počkat. Zastupitelé naší městské části se rozhodli přednostně 
budovat splaškovou kanalizaci a území se vybírají podle hustoty 
domů. V současné době probíhá i dostavba jednoho úseku dešťové 
kanalizace, která byla z větší části položena při výstavbě sítí v ulici 
Ke Smíchovu a nyní jde o její zprovoznění napojením na stávající 
systém dešťové kanalizace v ulici Diamantová.

Nemůžeme říci, že do naší MČ se investovalo za posledních 15 
let málo peněz, neboť sem patří i Holyně a zde je položena komplet-
ně  splašková kanalizace a většinou jsou vybudovány nové povrchy 
komunikací. 

Na většinu území Slivence je hotová projektová dokumentace 
včetně vydaného stavebního povolení z roku 2000. Výjimkou je 
pouze část Habeše (od ulice U Jezírka na západ), oblast V Lipkách 

– Na Přídole a oblast Na Korálově z důvodů nevypořádaných ma-
jetkových poměrů.

Dobrou zprávou na konec roku je, že 9. 11. 2009 bylo předá-
no staveniště – ulice Rubínová, Tyrkysová, Opálová a část ulice 
U Spojky – společnostem Javorník a Čermák a Hrachovec, které 
zde položí splaškovou kanalizaci. Tím bude připojena na kanalizaci 
další poměrně velká skupina obyvatel. Bližší informace o uzavír-
kách, objízdných trasách apod. se dozvíte na webu, nástěnkách 
a event. mailem. 

Všechny obyvatele  výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba 
dotkne, bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou 
dokumentaci domovní části kanalizační přípojky, vyřídili si územní 
souhlas na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 a zaevidovali se na PVK. 
Kdo by potřeboval poradit nebo doporučit projektanta, který je scho-
pen vyřídit příslušná povolení a souhlasy, ať mi zavolá na tel: 251 818 
044 (Š. Musilová). Kanalizaci v ulici až po ploty samozřejmě hradí 
hl. m. Praha, ale na svém pozemku si kanalizační přípojku musí vyřídit 
a zaplatit každý sám.  Čím více obyvatel bude mít svou přípojku po-
volenu, tím snadnější bude kolaudace celého kanalizačního řadu.

Ing. Šárka Musilová     

V několika 
posledních čís-
lech Mramoru 
jsme popisovali 
stavební úpra-
vy správního 
pavilonu základní školy. Energetická opatření, na která jsme dostali 
dotaci z OPPK, jsou již kompletně dokončena. Ze školního nádvoří 
již zmizelo lešení a v prvním patře se  fi nišuje s úpravou defi nitivních 
povrchů. Každá třída bude laděna do jiné barvy a těm bude odpoví-
dat obložení umyvadel, barva dveří, lina a jedné stěny. Barevný zá-
měr architekta je založen na kontrastu barevných tříd a sjednocující 
chodby v různých odstínech šedé. Na nádvoří dále probíhají práce 
na odvodnění areálu. 

Rekonstrukce slaboproudých rozvodů
V letošním roce také probíhá rekonstrukce slaboproudých rozvodů 

v areálu školy, která bude fi nancována z dotace Ministerstva fi nancí 
ČR.  Díky těmto fi nančním prostředkům se podaří odstranit veškeré 
kabely, které vzduchem propojovaly jednotlivé budovy a nahradit je 
optickým kabelem uloženým v zemi. Nově byly třídy také vybaveny 
strukturovanou kabeláží pro připojení na počítačovou síť a STA.  Ško-
la získala nový školní rozhlas, centrální zvonění, telefonní ústřednu 
a el. dveřní vrátné.                                         Ing. Šárka Musilová     

Během  letošního 
podzimu je ve Sli-

venci i v Holyni ztížený průjezd jednak výstavbou kanalizace v ulici 
Ke Smíchovu, ale také opravami komunikací. Nový kabát dostala 
značná část ulice K Dobré vodě, opravila se i část ulice Za Knot-
kem v místech, kde nebyla zámková dlažba. Kotovka podél dětské-
ho hřiště u bývalé hasičárny se zámkovou dlažbou propojila s uli-
cí U Smolnic, kde se vyrovnává propadlá vozovka v okolí šachet 
splaškové kanalizace.

Nejenom v Holyni se opravovalo, ale i ve Slivenci se vyspravila 

další část děravých ulic. Před bývalou zelenou pizzerií se již rýsuje 
nový chodník, který bude vzorový pro další chodníky v centru. Kon-
cem  listopadu by se sem měla vrátit autobusová zastávka i s no-
vým přístřeškem a dvěma lavičkami. Zastávka bude funkční až po 
zprůjezdnění ulice Ke Smíchovu.

Pouze Habeš stále čeká na dlouho slibovaný chodník s přecho-
dem k autobusové zastávce ve Frančíkově ulici. Konsorcium fi rem 
stavících silniční okruh nám přislíbilo jeho výstavbu, ale protože je 
tlačí čas na výstavbě okruhu, náš chodník odsouvají na konec roku 
a možná až na jaro...        Mus     

Jak jste si již asi všimli, koncem října byla po třech měsících do-
končena oprava zdi kostela Všech svatých. Vzhledem k tomu, že 
zeď je součástí památkově chráněného kostela, dohlíželo na opravu 
bedlivé oko památkářů. Oprava je provedena velmi citlivě a „ne-
nápadně“, restaurátorům se podařilo dokonale vystihnout původ-
ní odstín zdi. Oprava pomníků stále ještě probíhá. U křížku v ulici 
k Cikánce je již osazen sokl na novém místě, křížku se dočkáme 
v nejbližší době.            Pla     

 Budování kanalizace ve Slivenci dále pokračuje

 Dostavba správního pavilonu ZŠ

 Oprava zdi kostela Všech svatých

 Opravy komunikací

Během léta se nám podařilo získat projektovou dokumentaci a vy-
řídit veškerá povolení k napojení bytového domu v ul. Ke Smíchovu 
na kanalizaci a plyn. Během října byla zrealizována domovní část 
kanalizační přípojky a od začátku listopadu je již celý dům připojen 
na splaškovou kanalizaci v ulici Ke Smíchovu.

S plynovým topením byla situace poněkud komplikovanější, pro-
tože po dokončení veškerých plynovodních rozvodů a instalací bylo 
nutné počkat na dodávku jednotlivých plynoměrů. I když bychom 
předpokládali, že plynárny mají o nové odběratele zájem, dělaly 
s dodávkou plynoměrů velké drahoty. Dnes je již všech šest bytů 
vytápěno plynem a Slivenci ubyly další čmoudivé komíny.

Mus     

 Dům čp. 462 v ulici Ke Smíchovu
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Informace o odpadech v celé Praze najdete na   http://envis.
praha-mesto.cz/

Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení: pátek 14:00 hodin, odvoz: ihned po naplnění 
Rubínová, Na Čisté x Frančíkova - 20. listopadu 2009

Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviš-
tě - 4. prosince 2009

Smaragdová, Na Botě x Na Přídole - 18. prosince 2009

Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy zdarma odevzdat následující druhy nebezpečných 
odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), bar-
vy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebez-
pečné látky, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.

Kromě mobilního sběru je v současné době na území hl. m. Prahy pro 
občany v provozu i 23 stabilních sběren nebezpečného odpadu. Jedenáct 
z nich je zřízeno v rámci provozovaných sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Ke dni 30. 9. 2009 je ukončen provoz sběrného dvora hl. m. Prahy 
v ulici Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře. Od 1.10. 2009 je tento sběrný dvůr 
hl. m.  Prahy přestěhován do ulice Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře. 

Úklid, údržba zeleně, doprava  
Probíhá pravidelné hrabání listí a údržba veřejné zeleně. Prosíme 

vás, kteří chcete pomoci zlepšit vzhled  své obce a je to ve vašich 
silách, udržujte  své předzahrádky. Všem, kteří už tak činí, děkujeme.

V ulici Za Farou bylo nově provedeno osázení pásů podél ulice 
nízkou zelení. Za osázení vynaložila naše městská část nemalé pro-
středky. Úprava byla provedena proto, že tato ulice a nové hřiště pro 
děti je součástí širšího centra obce, a proto nám velmi záleží na jejím 
vzhledu. Navíc jsme na ni získali loni prostředky od fi rmy Central 
Group.  V ulici K Cikánce přibyla nová lavička, koš a zeleň. 

Nové dětské hřiště v „Central parku“ je již oploceno a je zde vyvě-
šen provozní řád. V příštím roce zde bude doplněna potřebná zeleň 
podle projektu, který dáme přes zimu zpracovat.  

Na listí napadené klíněnkou je ještě možno si na ÚMČ vyzvednout 
označené papírové pytle.

Při údržbě zeleně a zahrad neházejte přebytečný bioodpad na cizí 
pozemky, i když nejsou oplocené. Zbavovat se odpadů lze pouze 
tak, že je předáte fi rmě, která má oprávnění k nakládání s odpady!  

V říjnu proběhla oprava směrového značení, bylo osazeno 12 nových 
směrových cedulí, které během několik minulých let vandalové zničili či 
ukradli. Doufejme, že tyto nové rozcestníky vydrží déle než staré. 

V ulicích Za Křížkem, Na Korálově a K Cikánce je stanoveno nové 
dopravní značení, celkem 10 dopravních značek, které budou insta-
lovány v nejbližší době.                                   Sta    

Dne 17. října došlo k rozsáhlé havárii vodovodního přivaděče o průměru 
600 mm na poli severně od ulice K Barrandovu. Voda se valila prudkým 
proudem dolů přes pole k Holyni, kde ji zachytil dešťový žlab v ulici Pod 
Vysokou mezí a svedl bezpečně dolů do potoka. Zanedlouho  se k havárii 
sjeli policisté, kteří odklonili dopravu z jednoho pruhu na ulici K Barrandovu, 
a dobrovolní hasiči z Lochkova a ze Stodůlek, kteří začali vodu odčerpávat 
nejprve na ulici K Barrandovu a později se jim podařilo hadice zaústit do 
dešťové kanalizace ulice K Barrandovu. Proudící voda tak přestala devasto-
vat pole, nicméně ukázalo se, že dešťová voda je pod povrchem  svedena 
do žlabu v ulici Pod Vysokou mezí. Žlab nepřetekl a tak k žádné škodě na 
nemovitostech nedošlo. Po čase se podařilo uzavřít přívod vody z vodojemu 
Ovčín a po havárii zůstala jen jáma o velikosti 2x3x1 m2. Během několika dnů 
pak byla havárie defi nitivně opravena.                                                     Pla    

Odbor územního plánu MHMP vystavil k veřejnému nahlédnutí koncept 
nového územního plánu Hlavního města Prahy, a to od 2. 11. 2009 do 2. 12. 
2009 včetně. Na koncept se můžete podívat:
a) v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy - v přízemí budovy MHMP, Jungman-
nova ul. 29/35, Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod, 
v pátek od 8,00 hod. do 16,00 hod.
b) v elektronické podobě na internetové adrese: http://www.magistrat.pra-
ha-mesto.cz/Územní plánování a rozvoj
c) na ÚMČ Praha – Slivenec kdykoliv  době, kdy je úřad otevřen (do 8. 12. 
2009).
Veřejné projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy spojené s výkladem projek-
tanta a zpracovatele se uskuteční dne 23. 11. 2009 v 9,00 hod. ve velkém 
zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském nám. 2, Praha 1.

Do 15-ti dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9. 12. 2009 včetně, 
je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému kon-
ceptu. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po uvedené 
lhůtě se nepřihlíží. Lze je podat:

- písemnou formou do podatelny MHMP nebo na adresu: Magistrát hlavního 
města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1

- v digitální podobě na formuláři zveřejněném na internetové adrese http://
www.magistrat.praha-mesto.cz/ Územní plánování a rozvoj ve složce vysta-
veného konceptu nového ÚP hl. m. Prahy. 

Stanoviska mohou podávat kompetentní úřady, námitky majitelé pozem-
ků, připomínky může podat každý. 

  Jak se krotí havárie

  Odpad
   Životní prostředí, územní plán

Trasa svozu nebezpečného odpadu 
ve čtvrtek 12. 11. 2009:
křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 16.40 - 17.00
nám. Pod Lípou   -  Holyně     17.10 - 17.30
křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce  17.40 - 18.00
ul. Na čisté       18.10 - 18.30

Starostka MČ Praha – Slivenec 

zve všechny občany Slivence a Holyně

na besedu na téma

Koncept nového územního plánu aneb co nás všechny 

(možná) čeká v příštích deseti letech

Kdy: 18. listopadu 2009 v 18 hodin

Kde: v zasedací síni ÚMČ Praha – Slivenec

  Nový územní plán



Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgá-
ny veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci (orgány veřej-
né moci se míní obce, krajské úřady, soudy, fi nanční úřady, ministerstva atd.). 
Slouží k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob 
a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Informační systém datových schránek je určen k doručování doku-
mentů mezi orgány veřejné moci navzájem (povinně), mezi orgány veřejné 
moci a právnickými osobami (povinně), orgány veřejné moci a podnikajícími 
fyzickými osobami či fyzickými osobami (volitelně). Pozor! Orgánům veřejné 
moci a všem právnickým osobám, které si datovou schránku nezřídily „dob-
rovolně“, byly datové schránky aktivovány  dne 1. 11. 2009 automaticky!!! 
Jak se tedy od počátku listopadu doručuje? Jsem-li např. podnikatel, do 
mé datové schránky mi orgán veřejné moci doručí datovou zprávu, tedy na 
toto místo je mi doručen „doporučený dopis“ od úřadu. Do datové schránky 
„vhodím“ doporučený dopis, který posílám úřadu. Od 1. 1. 2010 se datová 
schránka stane  zaručeným komunikačním kanálem pro zasílání faktur a po-
dobných výzev k zaplacení i navzájem mezi právnickými osobami, fyzickými 
podnikajícími osobami a fyzickými osobami. Od 1. 7. 2010 potom může být 
věcný obsah dokumentů vložených do datové schránky libovolný.
Doručování dokumentů

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumen-
ty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento 
způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podo-
bě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se vám většina kore-
spondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Dodané  úřední listiny  jsou opatřeny  elektronickým podpisem odesíla-
tele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání 
k soudu), musíte označit vámi vytvořený dokument zaručeným elektronic-
kým podpisem. 

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zprá-
va), dle vašeho nastavení se doručí na váš mobilní telefon (za poplatek), po-
případě do vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je 
obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je do-
ručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. 

Obdobně jako u listovních zásilek funguje fi kce doručení: nepřihlásíte-li se 
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 
datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 

dnem této lhůty.

Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlast-

ních rukou!

Czech POINT a datová schránka
Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky 

můžete také získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, 

živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle živnos-

tenského zákona apod.
Na kontaktních místech Czech POINT můžete zažádat o nové přihlašo-

vací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové 

schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o da-
tovou schránku zažádaly.
Zřízení datové schránky

Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost 
fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních 
dnů ode dne podání žádosti. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné da-
tové schránky fyzické osoby. Vykonává-li fyzická osoba působnost v oblasti 
veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka 
plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci. Obdobné ustano-
vení platí i pro podnikající fyzickou osobu.

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně práv-

nické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním 

rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby za-
psané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené záko-
nem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v ob-
chodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby 
zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o je-
jím zapsání do obchodního rejstříku. Právnické osobě, která není uvedena 
(výše), zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na 

žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Právnická 
osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby.  

Bohdana Růžičková    

  O datových   schránkách

 Nemohli byste udělat chodník směrem do Chuchle? Občas pěš-

ky chodím z Chuchle do Slivence  a je to o život...

Chodník by byl dost nákladný a navíc ne všude by se vešel. Do 
katastru Slivence vstupujete směrem od Chuchle - u osady Tučňák, 
kde chodník je. Pak je nutné projít asi 100 metrů po ulici K Homolce 
a druhou cestou se dát doprava. Je tam nově opravená pěší ces-
ta, která vede až pod hřbitov. Cesta je poměrně strmá a jsou tam 
schody, ale komu to nevadí, dostane se takto bezpečně a rychle do 
východní části Slivence. Kdo potřebuje do centra, udělá lépe, když po 
ulici K Homolce bude pokračovat dál. Vpravo minete bývalou vodárnu 
(dnes příjemné místo s posezením)  a po cca 200 m odbočíte doleva 
na cestu uzavřenou vrátky na petlici. Nedejte se zmást případnými 
nevraživými pohledy chatařů, cesta je sice zabezpečená dveřmi, ale 
jde o cestu v majetku naší městské části a každý má právo tudy cho-
dit. Cesta vede zprvu nahoru (tento úsek chceme opravit příští rok), 
pak zabočíte doprava a krásnou rovnou vrstevnicovou cestou se nad 
Vruticí dostanete do zatáčky (esíčka) ulice K Homolce, kterou opatrně 
přejdete a po opravené cestě se schody se dostanete do horní části 
ulice K Homolce a do ulice K Lochkovu. Obě cesty lze též zkombino-
vat jako pěkný fi tness okruh, např. po trase Úřad – Ke Smíchovu - Na 
Křenkově – Granátová – hřbitov – cestou pod hřbitovem dolů – kus 
po ulici K Homolce doprava – zahnout doleva vzhůru – vrstevnicová 
cesta – K Homolce – K Lochkovu – úřad. 

 Proč jste radši nepronajali zelenou Pizzerii na provozování obchodu?

Žádná z nabídek, které jsme obdrželi, tento záměr bohužel neobsaho-
vala. Objekt navíc není pro provoz obchodu vhodně vyřešen. 

 Proč nemůže být ve Slivenci pořádný velký obchod, jako mají jin-

de?

Obchod tu samozřejmě být může, jen by se musel najít někdo, kdo na 
něj prodá pozemek, a dále někdo, kdo ho bude ochotný postavit a pro-
vozovat. Loni zde jeden zájemce o postavení obchodu  byl, ale nepoda-
řilo se mu odkoupit od jednoho z majitelů klíčový pozemek. Současná 
probíhající krize veškeré  investiční záměry výrazně zchladila.  Městská 
část  by samozřejmě podobný záměr  uvítala.

 Proč se kope plyn ve Višňovce a ne ve Smaragdové, kde je kanali-

zace položena už několik let?

Dle informací Pražské plynárenské, která je investorem výstavby,  jde 
o jinou investiční akci. Smaragdová by měla přijít na řadu na jaře 2010, 
stejně jako ulice K Homolce.

 Prosím o informaci, zda se letos bude opět jako v minulých letech 

konat  Den otevřených dveří na stavbě Pražského okruhu (stavba 

514).

Dle sdělení zástupců stavby den otevřených dveří letos na dopravních 
stavbách nebude.                               Pla    

 Jsem osvobozen z placení daně z nemovitosti. Jak to bude příští rok ?

Finanční úřad vydá Hromadný předpisný seznam, který bude vyvě-
šen na obci. Podle tohoto předpisu budou muset občané, kteří byli až 
dosud od placení daně osvobozeni, do konce května daň z nemovitosti 
zaplatit.              Kos    

  Otázky a odpovědi
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 „Zajišťujeme bezpečnost a prevenci“
Pro naši školu se stal školní rok 2009/2010 rokem „Bezpečnos-

ti“. A to jak v oblasti silničního provozu, tak v oblasti protidrogové 
prevence. 

Jak je již známo, naše škola patří ke čtyřem pražským školám, 
které v tomto roce získaly možnost zapojit se do projektu Bezpečné 
cesty do školy. V rámci této akce se podařilo získat fi nanční pro-
středky pro realizaci přístřešků a stojanů na kola, které se v této 
době staví v areálu školy. Žáci všech ročníků se velmi aktivně za-
pojili do příprav podkladů pro dopravního projektanta, které mu 
předávali již koncem června tohoto roku. V září proběhlo předávání 
již vyhotovených prvních verzí projektových studií za přítomnosti 
paní starostky, zástupců odboru dopravy MHMP, členů o.s. Oživení 
a Pražské matky a dalších významných hostů. Naši žáci, zejména 
pak žáci 8. ročníku, se opravdu velmi živě a zorientovaně pustili do 
diskuse se všemi přítomnými. Velmi otevřeně a přitom slušně a sro-
zumitelně sdělovali vlastní názory na způsob řešení nebezpečných 
míst v lokalitě Praha – Slivenec. Další verze projektových studií bu-
dou upraveny právě na základě diskuse se žáky i dalšími účastníky 
a projektantem předány v následujících dnech.

Protože dopravní výchovu a zapojení žáků do řešení problémů 
v této oblasti považujeme za velmi důležité a obohacující, rozhod-
li jsme se začlenit prvky dopravní výchovy do vzdělávání ve větší 
míře. Paní vychovatelka Petra Siganová zahájila spolupráci s oddě-
lením Policie ČR, které zabezpečuje nejrůznější přednášky pro žáky 
základních škol, návštěvu psovodů s ukázkami výcviku a využití 
služebních psů a také přednášky, které mají hlavní přínos k získání 
větší poučenosti dětí v oblasti návykových látek a jejich odmítání 
a také v násilí páchaném na dětech do 15 let, kterému je nutné čelit. 
Některé z těchto akcí již měli naši žáci možnost absolvovat, jiné, 
včetně praktického vyzkoušení mobilního dopravního hřiště, žáky 
teprve čekají.

 Chystáme, připravujeme…
Jaké další akce již v prvních týdnech školního roku proběhly a ja-

ké se ještě do konce kalendářního roku připravují?
V minulých dnech proběhl ve škole víkend ve znamení Zdraví – 

děti nocovaly ve škole a celý víkend plnily nejrůznější úkoly z oblasti 
Výchovy ke zdraví a zdravovědy.

Ve školní jídelně se kolegyně zaměřují na poznávání mezinárodní 
kuchyně – v říjnu to bylo Maďarsko.

Proběhnou další konzultační dny pro rodiče a žáky školy, které se 
v loňském roce velmi osvědčily. Děti se budou samostatně nebo za 

pomoci rodičů zapisovat k jednotlivým učitelům na konzultace, kde 
bude probíhat diskuse zaměřená především na vzdělávací výsledky 
žáků.

Tak jako v loňském roce zveme i letos všechny na:
Den otevřených dveří, a to 10. 12. od 8:30 hodin. Všichni zájemci 
o prohlídku naší školy budou nejprve společně seznámeni se vzdě-
lávacím programem naší školy, se vzdělávacími cíli a záměry, a poté 
budou moci nahlédnout přímo do vyučování, prohlédnout si nové 
prostory školy apod. Den otevřených dveří se samozřejmě týká celé 
školy, to znamená i mateřské školy, která sídlí v jiném objektu.
Vánoční jarmark – 18. 12. Již od 8:00 hodin budou v jednotlivých 
třídách probíhat vánoční dílničky. Některé z nich budou zaměřeny 
na tvorbu vánočních předmětů, jiné budou spíše hudební, literárně 
dramatické či výtvarné. Současně si budou všechny třídy včetně 
dětí z mateřské školy připravovat vlastní stánky, které budou roz-
místěné na nádvoří školy. V nich si budou moci návštěvníci jarmarku 
zakoupit nejrůznější předměty s vánoční tematikou. V odpoledních 
hodinách pak bude probíhat vánoční program podle scénáře vyvě-
šeného na plakátech.

 Hodnotíme, zjišťujeme…
První čtvrtletí školního roku s sebou přináší také první refl exi a se-

berefl exi. Za účelem zjištění spokojenosti žáků a jejich rodičů v naší 
škole jsme uskutečnili tzv. evaluační (hodnotící) třídní schůzku rodi-
čů a žáků 5. ročníku. Cílem bylo zjistit, v čem vidí přínos sami žáci 
a co je naopak nejvíce trápí při vzdělávání v naší škole. Proč jsme 
si vybrali právě 5. ročník? Z dlouholetých zkušeností ve vzdělávání 
žáků nejrůznějších věkových skupin vyplývá, že právě děti na roz-
hraní desátého a jedenáctého věku stojí na prahu nové etapy svého 
života. V tomto období se rozvíjí jejich abstraktní myšlení, začínají se 
vyhraňovat různými směry (přírodovědným, historickým, jazykovým 
apod.) a hledají si nové místo v sociální skupině. Potřebují sdělovat 
vlastní názory a zároveň mají velkou potřebu začlenit se do skupiny 
vrstevníků. Z komunikace s dětmi v rámci této schůzky se opravdu 
potvrdilo, že si nejvíce váží kamarádství, pochopení ze strany spo-
lužáků, jejich ocenění, a jsou ochotny udělat mnoho pro to, aby si 
našly své místo mezi kamarády. 

Protože sociální potřeby jsou pro člověka v jakémkoli věku po-
važovány za ty nejdůležitější, rozhodli jsme se společně s rodiči, že 
budeme usilovat o jejich pozitivní naplnění právě u žáků 5. ročníku. 
Prvním „domácím“ krokem bude dohlédnutí rodičů na to, aby děti 
nehovořily o druhých za použití vulgarismů a hrubých označení. Prv-
ní „školní“ krok proběhne na základě předem připravené diskuse 

   Škola

  Běh podzimní školou

Setkání s projektantem v rámci projektu Bezpečné cesty do školy Děti z družiny na přechodu Brd
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MČ Praha - Slivenec a farnost Slivenec srdečně zvou na

Adventní koncert ZŠ Slivenec a ZUŠ Slivenec

Sobota 12.12. 2009 v 16:00

Kostel Všech Svatých ve Slivenci

S programem adventních písní a krátkých skladeb starých 

mistrů vystoupí žáci slivenecké základní školy pod vedením 

Alexandrose Charalambidise a žáci ZUŠ Na Popelce (pobočka 

Slivenec) pod vedením Michaely Novákové a Petra Čermáka

vytvořením posterů, a to pro každého žáka 5. ročníku. Poster bude 
obsahovat popis dobrých vlastností, které daný žák má a za které 
si ho spolužáci opravdu považují. Cílem těchto kroků je podněco-
vat žáky k odhalování pozitivních stránek lidské osobnosti. Vždyť na 
každém z nás je něco dobrého…

Na závěr této hodnotící schůzky byli rodiče žáků seznámeni velmi 
stručně se způsobem vzdělávání žáků, které ovlivňuje školská re-
forma. Základní školy obecně stále přicházejí o velmi nadané žáky 
a v současné době je nutné konstatovat, že i o žáky snaživé. Dů-
vodem je jejich odchod na víceletá gymnázia. Položme si otázku, 
v čem spatřují rodiče žáků přínos pro své děti. 

Odpověď není jednoduché najít, obzvláště když zvážíme následu-
jící fakta: školská reforma přinesla všem institucím, které poskytují 
základní vzdělávání – tzn. základním školám i víceletým gymnáziím 
(v nižších ročnících) velké možnosti, a to nejen v profi lování školy, ale 
také v povinnosti zpracovat si samostatně učení osnovy pro všech-
ny vyučovací předměty. Pro učitele je to velká výzva, avšak také 
obrovská zodpovědnost. Již od roku 2007 se všichni učitelé v zá-
kladních školách a víceletých gymnáziích vzdělávají pod vedením 
zkušených odborníků právě proto, aby uchopili školskou reformu za 
správný konec a vytvořili pro své žáky smysluplnou školu. Aby se 
však nestalo, že se v každé škole bude učit něco zcela odlišného 
a že absolventi různých škol budou mít různé znalosti, musel být vy-
tvořen tzv. Rámcový vzdělávací program. Tento dokument zajišťuje, 
že všichni žáci budou mít na konci 5. a 9. ročníku stejnou úroveň 
znalostí a dovedností – samozřejmě, že individuální úroveň každého 
žáka se bude lišit (od toho máme hodnocení, klasifi kaci), ale všichni 
dostanou stejnou příležitost dojít ke společnému cíli. 

Jak je to tedy s nižšími ročníky víceletých gymnázií? Platí pro ně 
totéž, co platí pro základní školy. Takže absolventi kvarty nižšího 
gymnázia mají podle zákona dosáhnout stejné úrovně znalostí a do-

vedností jako žáci 9. ročníků, nebo alespoň dostat stejnou příleži-
tost pro získání této úrovně.

Možná, že jedním z důvodů odchodu žáků ze základních škol na 
víceletá gymnázia je bezstarostné řešení středního vzdělávání, ne-
boť s největší pravděpodobností tito žáci na gymnáziu již zůstanou 
až do maturity, možná že rodiče chtějí, aby jejich děti poznaly více 
školních prostředí, možná že některé základní školy prozatím ne-
dokážou uchopit reformu pro ně tím správným způsobem… Mohli 
bychom takto polemizovat do nekonečna. 

Rada našich pedagogů směrem k rodičům našich žáků je prostá – 
prostudujte si školní vzdělávací programy těch škol, na něž hodláte 
umístit vlastní děti, a porovnejte je mezi sebou; jděte se podívat do 
výuky a zkonfrontujte skutečnost s psaným dokumentem; hovořte 
s učiteli, ať se přesvědčíte, že opravdu vědí, co mají ve svých osno-
vách popsáno. Jedině tak můžete pro své dítě vybrat smysluplnou 
a objektivní školu.

Zpracovala: Romana Lisnerová    

   Škola

Dne 14. října jsme uspořádali v knihovně malou přednášku, či spí-
še povídání s pí. Zuzkou Pavláskovou a dětmi z družiny na námět 
„Jak přezimuje hmyz“. Seznámili jsme se s včelami, vosami, mra-
venci, sluníčky, kobylkami a motýly. Řekli jsme si, v jaké fázi svého 
vývoje (vajíčko, larva, kukla, imago) jak a kde přezimují. Děti se pilně 
hlásily, kladly otázky a některé velmi dobře odpovídaly. Nakonec na-
kreslily obrázky podle toho, co si z našeho povídání zapamatovaly.

Irena Krejčová    

  Co dělá hmyz v zimě?

Děti z mateřské školy na projížďce historickou tramvají Záchranářský víkend s Červeným křížem
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Plavání s OZP

Kde: AQUAPARK Barrandov
Kdy: říjen – prosinec 2009, 
středa – pátek 12-22 hod.
sobota – neděle 08-12 hod.
Doba: 60 minut
Cena: dospělí  43,-- Kč, 
děti, studenti, senioři  18,-- Kč

Nutno předložit průkazku OZP při placení !!!!

Senioři ve Slivenci se vždy první pondělí v měsíci od 16.00 
společně setkávají. Mimořádně příjemné odpoledne nastalo 
5. října, kdy nás v knihovně navštívila paní Poláková, která pra-
cuje v Květinářství v BILLE na Barrandově. Paní Poláková nám 
předvedla mistrnou vazbu kytic z čerstvých i suchých květin. 
Pod jejíma rukama kvítí kvetlo, vonělo a hlavně oko „si přišlo“ 
na estetický zážitek. Její umění vazby kytic se přítomné dámy 
(bylo nás 18) snažily napodobit – leč výsledek byl různý. Ale 
důležité je, že víme jak na to! 

Podle paní Polákové musíme skládat květiny zprava doleva, 
nechávat uvnitř prostor, aby kytice byla vzdušná, plastická, do-
plněná zelení a nakonec ozdobená krásnou stuhou. Když jsme 
pozorovaly naši paní učitelku, vypadalo to, že se kytice vlastně 

skládá sama, lehce, rychle a výsledek se musí dostavit. Podob-
né pocity máte třeba při pozorování cvičence na hrazdě. Létá 
vzduchem jak motýl, ale běda, když se pověsíte na hrazdu sami. 
Ani kolena k bradě nedáte. Právě tak se nám vedlo mezi růžemi, 
fréziemi, neposlušnou trávou – všechno bylo v pohybu, ale ne 
jak bychom si přály, ani ty naše mašle nepoutaly. Závěrem jsme 
se usnesly – budeme se pokoušet nadále o krásno v květinové 
oblasti, protože jen cvikem se zdokonalujeme! Ale když nám 
bude na něčem velmi záležet, přenecháme toto umění odbor-
níkům.

Děkujeme paní Polákové za trpělivost a vůbec za celé provo-
něné odpoledne, na které budeme dlouho vzpomínat.  

         Irena Krejčová    

  Provoněné odpoledne v knihovně

Šedesátka – web pro seniory   
www.sedesatka.cz

ŠEDESÁTKA je internetový prostor kde:

 se setkávají staří a noví přátelé
  se dá pohodlně číst a snadno psát tak, aby to lidé kolem věděli
  každý najde maximum informací pro své životní situace
  vám stačí naprosté základy ovládání počítače
 najdete poučení a zábavu

ŠEDESÁTKA je internetový prostor pro:

  aktivní seniory, kteří chtějí „zůstat ve hře“
  seniory v nesnázích
  vícegenerační rodiny
 mezilidské vztahy
 neformální kontakt seniorů a jejich blízkých se zástupci sociál-

ních a zdravotních služeb v regionu
Irena Krejčová, sociální komise    Veřejná knihovna SLIVENEC – SETKÁNÍ SENIORŮ

pořádá autorské čtení Anny Johany Nyklové cestopisu

B A B K A  Ť A P K A
na kraji světa neb NOVÝ ZÉLAND

očima české babičky

Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých 
sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypravila 
se úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své knížce 
nám, díky jejímu vyprávění i četným fotografi ím, nevšedním 

způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Její 
věk a životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, 

kterým zkoumá život v pro nás tak exotické zemi.

KDE: Veřejná knihovna Praha - Slivenec
KDY: PONDĚLÍ  7. PROSINCE  2009

OD 16. HODIN
Knihu, kterou paní Nyklová vydala vlastním nákladem, lze na 
místě zakoupit za 520,- Kč. Více na www.babkatapka.cz

Veřejná knihovna SLIVENEC 
pořádá autorské čtení Milady Motlové 

a besedu s dětmi místní školy pod vedením 
učitelky českého jazyka paní Čížkové

KDE: Veřejná knihovna Praha - Slivenec
KDY:   ÚTERÝ  15. PROSINCE  2009

OD 13.00 HODIN
Paní Milada Motlová je autorkou mnoha dětských knih např.:
Co je to? Naše Zahrada, Se zvířátky za vrátky, Česká říkadla, 
hádanky a písničky, Hádej, co to je? O kohoutkovi a slepič-
ce, Nejkrásnější pohádky naší babičky, Zlatá brána, Usměvavý 
svět, Praha známá i neznámá, Knížka pro Adama a Evu
Kam se ztrácí sněhuláci? Český špalíček pohádek, říkadel
Adam půjde do školy, Dvakrát měř, jednou řež
Knihy označené podtržením naleznete i v naší knihovně

Nově otevřená zubní ordinace
MUDr. František RACEK

Ke Smíchovu 78/98

154 00  Praha 5 – Slivenec

Registrujeme nové pacienty.

Tel: 251 812 847
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Hledáme spolehlivou paní pro domácí 

práce v Holyni (úklid domu, žehlení,...). 

Požadujeme, aby její trvalé bydliště bylo 

v okolí Holyně. Tel. 602 118 594

Milí, věrní fanoušci Obecního divadýlka Knofl ík,
máme se dobře a pilně zkoušíme v nových, krásných prosto-

rách Sliveneckého klubu Švestka. Bohužel nám díky stěhování 
a další umělecké činnosti ubylo pár členů a tak, i když prostory 
máme menší, nadšenci do divadla u nás mají místo vždy. Tak ne-
váhejte a přidejte se. Scházíme se v úterý od 16.30. Pracujeme 
intenzivně na malém Sliveneckém hororu Carpoolka, abychom 
stihli slíbenou premiéru na Mikulášské besídce v Holyni. Bude to 
sice horor, ale jen malý. Bude o tom, čeho se děti bojí a dozvíte se 
také, co strach zaručeně zažene. 

Moc se na Vás těšíme, jak se pěkně postrašíme.     
  Vaši Knoflíci      



Několikaměsíční práce na unikátní publikaci Kniha o Slivenci a Holyni se konečně chýlí k zá-
věru. Dodejme, že k závěru velmi hektickému, protože až do poslední chvíle se přepisovalo, 
doplňovalo, měnilo a vůbec se s knihou pracovalo. Doufám, že výsledek bude stát zato. Z útlé 
publikace o 120 stránkách se nám nakonec vyklubala bichle, která bude mít  přes 200 stran 
(to je více, než mívají velké městské části), velkou část z toho barevnou. Pevně doufám, že její 
vlastnictví se stane nepostradatelnou součástí knihovny každého správného Sliveňáka a Ho-
lyňáka. Jen malá ochutnávka s názvy kapitol:  „Z dějin Slivence a Holyně“ (od nejstarších ar-
cheologických nálezů přes středověké dějiny až po 80. léta 20. století), „Život spolkový“ (Mladá 
chasa obce baráčníků, ochotnické divadlo ve Slivenci, Čtenářská beseda, knihovna, spolek 
holubářů), „Ve zdravém těle zdravý duch“ (dějiny sliveneckého Sokola), „Škola - základ živo-
ta“ (historie školy), „Slivenecký mramor“, „Církevní stavby“ (kostel, hřbitov, kaple, boží muka), 
„Slavný kámen“ (o historii základního kamene Národního divadla), „Dopravní cesty“ (historie 
autobusové a železniční dopravy), „Procházky přírodou“, „Hospodáři a živnostníci“, „Za názvy 
ulic a zdejších zákoutí“, „Vzpomínky a vyprávění“ (vzpomínky významných místních rodů), „Vy-
dejme se na výlety“ (z našeho okolí), „Kopaná je fenomén“ (o historii fotbalu) atd. Věřím, že si 
zde každý najde něco zajímavého.           Jana Plamínková    

Slavnostní křest Knihy o Slivenci a Holyni se bude konat 11. 12.  
v 16:00 v zasedací síni ÚMČ za účasti autorů a pracovníků fi rmy Milpo, která 
knihu vydává. Jste všichni srdečně zváni. Zároveň proběhne vernisáž výstavy  
Co se do knihy nevešlo. 

Diamantová svatba
Šedesát let společného života - to je velký důvod k oslavě. V měsíci září jsme 
měli to potěšení toto krásné výročí manželů Věry a Lea Moťkových společně 
oslavit. Milé povídání v jejich útulném domově, kam je zástupci obce přišli 
navštívit,  rychle uteklo. Nestačili jsme se divit, co vše se dá v takovém věku 
zvládnout. Starat se o zahradu, dům, chodit s trekovými holemi na vycházky, 
cvičit v posilovně, zajímat se o veřejné dění … a vypadat tak báječně. 
Ještě jednou přejeme hodně zdraví do dalších společně naplněných let!

Společenská kronika

Svá kulatá a významná jubilea v měsíci  
listopadu a prosinci oslavili 

a oslaví tito naši občané:

Listopad 
Pan Ivan Pavelka

Paní Růžena Haladová
Paní Ilona Urbanová

Paní Jarmila Váchová
Paní Helena Starcová

Paní Miloslava Ficková

Prosinec
Pan Josef Mlsna

Paní Eva Červinková
Paní Vilma Zachová

Paní Jiřina Růžičková
Paní Eva Leštinová
Paní Libuše Vraná
Paní Mária Šťastná
Paní Marie Vaitová

Všem srdečně blahopřejeme!

  Kniha o Slivenci a Holyni se blíží do finiše

Cvičení pro seniory
Oznamujeme seniorkám a seniorům, kteří si chtějí uchovat 

pružnost a pohyblivost, že každou středu od 16.30 – 17.30 hod.

se koná cvičení, které vyhovuje dříve narozeným. 

Cvičíme v tělocvičně „staré“ školy

Informace u paní Krejčové v knihovně ve Slivenci.
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Blahopřání nejstarší občance naší městské části
Koncem září oslavila paní Pavla Vorlíčková ze Slivence 99. narozeniny. 

Její svěžest, zájem o knihy a své blízké okolí je obdivuhodné. K téměř 
kulatému výročí jí přišla poblahopřát starostka Jana Plamínková a před-
sedkyně sociální komise Irena Krejčová. Vážená a milá paní Vorlíčková, 
všichni Vám  přejeme ještě jednou  hodně zdraví a spokojenosti!!!
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Holyně byla v sobotu 10. října na hřišti U hasičárny svědkem již čtvr-
té holyňsko-slivenecko-světové olympiády, a to za účasti 23 sportovců 
z okolí blízkého i vzdálenějšího. V bojích o medaile malí borci změřili a 
porovnali své síly v našich olympijských disciplínách, které Mezinárodní 
olympijský výbor mezi ofi ciální sice ještě nezařadil, ale pracujeme na tom. 
Kromě hodu holyňskou holínkou a hladkých běhů si všechny děti vyzkou-
šely skok z místa vzad, hod do krabice, přelézání štafl í a běh vzad. 

 Ani rodiče tentokrát nezaháleli. Nejenom, že působili v roli nehrajících 
trenérů, kustodů, psychologů a masérů, někdy i rozhodčích. Sportovního 

ducha prokázali tatínci a maminky v poslední disciplíně – děti  projely 
vytyčenou dráhu v kolečku na čas – každé kolečko bylo poháněno moto-
rem o výkonu jedné rodičovské síly. 

 Počasí se na nás usmálo, takže nakonec byli všichni spokojeni a odchá-
zeli s medailemi, které chutnaly po perníku, s dobrou náladou a spoustou 
vyhraných cen. V hodnocení národů Česká republika jednoznačně zvítězila 
s počtem šesti zlatých, pěti stříbrných a šesti bronzových medailí. 

Uvidíme se zase za rok!! Olympiádě zdar!             Jana Urbancová       

V čase lijáků, mlh a lezavé zimy se z RC Pecka čím dál více 
stává místo příjemného spočinutí... Pravidelné kurzy běží na plné 
obrátky a pozorovat děti, s jakým nadšením cvičí, tančí či si hrají 
na „malíře“ a své výtvory pak nosí hrdě ukazovat domů, přináší 
všem těm, kdo se na činnosti Pecky podílejí, velkou radost a pocit 
uspokojení.

Bylo by však špatné usnout na vavřínech, a proto vymýšlíme pro 
podzimní i zimní čas něco nového. Na přání maminek a díky jejich 
pomoci jsme například rozšířili otevírací dobu herny (pondělky od 
10 do 11:30 a čtvrtky – pokud není jiná akce – od 9:30 do 11:00). 

Dále chodí dětem vyprávět  pohádky paní Vraná, chystáme pro-
mítání pohádek, proběhne kurs masáží dětí a miminek nebo výro-
ba adventních věnců. A nezapomínáme ani na tatínky – po výrobě 
draků a následné drakiádě, která sice probíhala v nevhodných kli-
matických podmínkách (nefoukalo, zato pršelo), ale stejně draci 
vzlétli, přijde dlabání dýní na Halloween nebo výlet do divočiny...

Sledujte aktuální informace na malé nástěnce naproti poště a na 
obecních vývěskách.

Těšíme se na Vás a přivítáme Vaši pomoc i nápady!
Za RC Pecka Dora Poláková       

Třetí zářijový víkend proběhla ve sliveneckém klubu Švestka výstava modelářského krouž-
ku modulové železnice Slivenec. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout 12 metrů dlou-

hé kolejiště ve velikosti H0 (1:87). Kolejiště bylo sestaveno z jednotlivých modulů, které byly výsledkem práce členů kroužku za loňský školní 
rok. K vidění byly nejrůznější kopce a skály, cesty, stromy a keře, potok, lidé i zvířata ....... Zkrátka vše jako ve skutečnosti, jen mnohonásobně 

menší. Samozřejmě nechyběly ani projíždějící modely vlaků, 
které zastavovaly i v nádraží Slivenec. (Holyňským občanům 
se dostalo ujištění, že v plánu modelářů je postavit i nádraží 
Holyně).

Výstava měla velmi pěknou návštěvnost. Během obou dnů 
ji navštívilo celkem 134 lidí, z toho 75 dospělých a 59 dětí. 
Zatímco školou povinní a starší návštěvníci obdivovali detaily 
vystaveného kolejiště, ti mladší se zaujetím stavěli kolejiště 
dřevěné. Pro děti byly připraveny časopisy „Můj vláček“ a 
pro všechny zájemce spousty informací o dalších výstavách 
a burzách modelářů. Mnozí ze starších návštěvníků si také 
zavzpomínali na doby, kdy měli vláčky doma. 

Pokud jste výstavu nestihli, máte zájem se do činnosti 
kroužku zapojit nebo vám někde „překážejí“ díly vašeho bý-
valého kolejiště, které by kroužek mohl upotřebit,  najdete 
veškeré potřebné informace na www.nadrazislivenec.estran-
ky.cz   nebo můžete kontaktovat vedoucího kroužku pana Si-
gana na telefonním čísle 606 805 320.       Daniel Sigan          

  Sydney, Atény, Peking, Holyně ….. Londýn

  Podzimní peckování
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    Železnice ve Slivenci

Celé přehlídky se zúčastnil MVDr. Jan Vácha, který je již po 
léta laskavým maskotem  „Hafíka“ a vykonává nezištně bě-
hem soutěže veterinární dohled. Mnohé ze soutěžících zná 
dobře ze své veterinární ordinace na Barrandově.  Jeho paní 
Sylva Vácha poskytla cenné rady a sponzorské dary. Oběma 
patří velký dík.  Prostor pro celou přehlídku bezplatně propůj-
čila PASka, za což jí patří srdečné poděkování. O odměny 
účastníkům soutěže se postarali štědří sponzoři, fi rmy Acana, 
Royal Canin, Almika a o celý zdárný průběh soutěže se za-
sloužila paní Vlasta Kafková. Všem jmenovaným patří velký 
dík, stejně jako mnohým dobrovolníkům z řad sliveneckých 
a holyňských občanů. 

Lenka Kudláková     

  Hafík  ve  Slivenci
 pokračování ze strany 1
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Drakiáda na holyňském kopci Pták

Cvičení nejmenších dětí v základní škole

Čtvrteční výtvarná výchova pro nejmenší

Holyňská olympiáda

Sobotní dílna s tatínky ve Švestce

Modely obdivovali malí i velcí Výstava modulové železnice Slivenec (s čepicí vedoucí kroužku p. Sigan)



V sobotu 7. 11. 
jsme pokračovali ve výsadbě stromků v aleji podél ulice K Cikánce. Umožnila to 
nová dotace Magistrátu hl.m. Prahy, udělená na základě předloženého projektu ve 
výši 100 000 Kč  občanskému sdružení OS Habeš. V této etapě jsme nakoupili 20 
stromů a na jaře příštího roku bychom rádi ze zbytku prostředků výsadbu dokončili. 
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, bez jejichž přispění by celá akce 
nemohla úspěšně proběhnout, jmenovitě paní starostce Plamínkové s manželem za 
morální i fyzickou podporu, panu Pavlu Dvořákovi za vyhloubení jam pro stromky a 
poskytnutí mechanizace, manželům Pavlovským za poskytnutí místa pro uskladně-
ní stromů, panu Luboši Buriánkovi za technickou podporu, panu Janu Vranému za 
odborný dohled a technickou pomoc během akce a samozřejmě všem cca čtyřiceti 
účastníkům, kteří obětovali sobotní odpoledne pro zkrášlení našeho sliveneckého 
prostředí.                               Za OS Habeš Petr Pick      
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V sobotu 10. října 2009 jsme si užili další pěší výlet do okolí Slivence. 
Tentokrát jsme se pohybovali v relativně zachovalém přírodním terénu mezi 
Slivencem a Velkou Chuchlí. Na startovní čáře před úřadem se nás sešlo 
zhruba tucet, o psu a potkanu raději nemluvě. Důstojným krokem jsme 
prošli Diamantovou ulicí, kde jsem byl opět umlčen ve svých podnětech 
navrhnout lokalitu na rezervaci pestré moderní architektury, a zastavili se 
krátce na hřbitově. Zde jsme se podívali ke hrobu Vlasovců, jehož existence 
není – pokud vím – v obci všeobecně známa, a obdivovali nádherný velký 
jírovec v centrální části hřbitova, jistě jeden z nejmohutnějších stromů ve vsi. 
Pokračovali jsme ke dvěma studánkám, schovaným na místech, kam se 
běžně příliš nechodí – první jsme našli v rokli za  hřbitovem a druhou v za-
táčce silnice pod Drbcem, v místě zvaném V obecních zahradách. Po tomto 
dvojím setkání se sliveneckou pramenitou vodou jsme se propletli chatovou 
osadou na pravém břehu Vrutice a vystoupali k modré turistické značce, jež 
nás spolehlivě dovedla k nově opravené Petzoldově vápence – objektu s ty-
pickými čtyřmi komíny na okraji Velké Chuchle. Od vápenky jsme vystoupali 
umírněně sice, ale místy přece jen divokou boční roklí, vedoucí do polí mezi 
Slivencem a Lochkovem, a ukončili naši pouť opět v centru Slivence. Výlet to 

byl pokojný, 
jeho účastní-
ci se střídali v 
rolích vypra-
věčů podle 
toho, kdo byl 
v dané oblas-
ti či tematice 
právě doma. 
Díky za to a 
na shledanou 
na dalších 
společných 
cestách.
Jiří Plamínek

        

  V sobotu 24. 10. proběhl poslední podnik naší sezóny, volný závod, 
Vrchařský epilog. Rozloučení se sezónou proběhlo ve skvělé atmosféře. 
Nečekaně velké množství diváků  vidělo pěkné pohodové závody. Dou-
fám, že si je užili i samotní aktéři, kteří nezaváhali a přijeli si zazávodit bez 
tlaku a kalkulací. 

K závodu nastoupilo 95 závodníků, kteří v příjemném počasí dopoledne 
absolvovali dvě tréninkové jízdy, zpočátku ještě jinak kvalitní povrch úzké 
trati vlivem chladu klouzal, ale tréninkové jízdy proběhly bez mimořádné 
události. Přestávka na oběd byla vyplněna spanilou jízdou vystavených 
veteránů, po ní se už natěšení závodníci mohli vrhnout do boje s časem 
naostro. Trošku komplikovanější přepravu z depa ke startu, způsobenou 
větší vzdáleností a frekventovaným železničním přejezdem, se podařilo 
sladit a přestávky v jinak plynulém závodění byly opravdu jen nejnutnější.  

Honza Matušinec měl štěstí v neštěstí, když po technické závadě 
neovladatelný vůz si ustlal v široko daleko jediném příhodném místě, 
v náletových křovinách. Nejtvrdší zakončení měla havárie Petra Štěpky 
v poslední zatáčce, ale i tady došlo jen k materiálním ztrátám, jezdec 
zůstal nepoškozen.  Jinak bylo k vidění opravdu hezké závodění, výkony 
všech jezdců zaslouží uznání.  Příjemná atmosféra vydržela až do vyhlášení 
nejúspěšnějších, trofeje byly rozdány, trať byla uklizena (tedy sama se 
neuklidila, díky patří traťákům a klukům od Edy) a naše závodnická rodinka 
se mohla rozjet k trošku delší pauze.                Jarda Malík       

       Vyhlášení  výsledků tříd najdete na www.edda.cz.

V neděli 4. října se ve Slivenci pod kaštanem sešlo 53 dětí, aby se vydalo na 
dobrodružnou cestu za pokladem. Cestou za vysněným pokladem plnily různé 
úkoly, jako například tvorba vlastního chrastítka z přírodních materiálů na za-
hánění nepřítele, zdobení pirátského šátku a nebo příprava důmyslné zbraně 
v podobě balónku plněného rýží. Po zdolání všech disciplín už na děti na Drbci čekal 
jen přechod nebezpečného území, zasažení nepřítele balónkem a samozřejmě pirátský 
poklad.                  Za OS Na kraji Ilona Míková        

    Výlet do málo známých koutů Slivence

  Vrchařský epilog 

Nejvíce zájemců ze Slivence sledovalo závody těsně před cílem v ulici Do Chuchle

  Výsadba stromů pokračuje

  Cesta za pokladem 
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Nový výstavní prostor v centru  Holyně vešel od svého slavnostního 
otevření do povědomí místních občanů i náhodných výletníků.

Od dubna do října je k vidění  každý měsíc nová expozice. Vystřídalo 
se zde celkem deset výstav. Městská část Praha - Slivenec, která kapli 
spravuje, dává příležitost profesionálním výtvarníkům, ale také začínají-
cím malířům, fotografům a žákům slivenecké základní a umělecké školy. 

Obě velmi vydařené podzimní  výstavy ukončily letošní holyňskou vý-
stavní sezonu. V prostorách kaple byla v září prezentována  drobná díla 
Grafi cké dílny akademického malíře Radima Vejvody. Jednotlivé grafi ky 
vznikaly v průběhu několika let, kdy dílna při ZŠ V Remízku na barran-
dovském sídlišti existuje. Dojem z působivé expozice umocnil velkofor-
mátový obraz Radima Vejvody a dřevěná plastika „Pohanská babička“  
z téže dílny.

 Říjnová výstava počítačové grafi ky senátora RNDr. Miroslava Škalou-
da, který vystudoval obor teoretické fyziky a působil jako výzkumný pra-
covník, byla pro mnohé překvapením. Za všechny zápisy v knize hostí si 
dovolím citovat slova nejmenované návštěvnice „…obdivuji lidi, které baví 
a jde jim matematika. K této skupině jsem nikdy nepatřila. Děkuji Vám za 
hezký zážitek a za poznání, jak také může matematika vypadat…“ 

V letošním roce  kaple otevře  své dveře ještě jednou, a to v době ad-
ventu. Letošní předvánoční výstava bude probíhat v souvislosti s 3. roč-
níkem nezávislé tvorby Vánočník, který za podpory MČ pořádá skupina 
VšemiSměry. I na tuto výstavu koláží Vás srdečně zveme! 

Lenka Kudláková     

V tomto roce slaví místní fotbalový klub 85. výročí svého založení. O 
historii klubu, jeho problémech a radostech se naši občané dozví více 
v publikaci Kniha o Slivenci a Holyni, která je před dokončením. Najde-
te tam vše od jeho vzniku až po současnost, fotografi e mužstev nebo 
zážitky hráčů z fotbalového prostředí.

V rozběhnuté podzimní soutěži ale moc spokojenosti v oddíle není. 
Všechna mužstva, která  máme v soutěžích, si nevedou moc dobře 
a pohybují se ve spodních patrech tabulky. Zvláště umístění naše-
ho „áčka“ nás překvapuje. Čekalo se, že se bude pohybovat kolem 
10. místa. Skutečností je však předposlední příčka a boj o záchranu 
v 1. A. třídě. Hráči jsou na tom špatně psychicky a to se projevuje v ne-
proměňování vyložených šancí, které nás stojí body a lepší umístění 

v tabulce. Realizační tým věří, že se mužstvo ve zbytku podzimní části 
zvedne a nějaké body uhraje.
Pár posledních výsledků:   Kunratice – AFK        2 : 1
AFK – Troja           2 : 3  AFK – Nebušice        2 : 2
AFK – Řeporyje    1 : 1 Podolí – AFK             3 : 3 

Radost máme naopak z toho, že byla dokončena fasáda na 1. části 
kabin, kterou provedl p. Lukáš Heráň (hráč béčka) a jeho spolupra-
covníci. Druhá etapa by měla proběhnout příští rok, ale vše závisí na 
fi nancích. Těch v oddíle opravdu moc není. Byli bychom rádi, kdyby se 
našli ve Slivenci lidé, kteří by sponzorským darem přispěli na dokon-
čení druhé etapy (výměna oken, okapů, fasáda).  Další problém, který 
nás tíží, je, že máme hezké hřiště a kabiny, ale velkou hanbou areálu je 
příjezdová cesta ke kabinám a tenisovým kurtům. Je samá díra a po 
dešti je to jedno velké jezero.         Karel Bachroň       

  AFK Slivenec v roce 2009

Nově opravené šatnyZápas s Řeporyjemi dne  25. října 2009 

Výstava Radima Vejvody

  Výstavy v holyňské kapli sv. Jana Křtitele

inzerce

RC Pecka srdečně zve na předvánoční dílnu pro celou rodinu

ADVENTNÍ VĚNCE

Slivenecký Klub Švestka  Sobota 28.11. od 9:00 hod

Vstup 230,-Kč (zahrnuje materiál a vstup do klubu)

S sebou doporučujeme svíčky, příp. tavnou pistoli a 

zdobení dle své fantazie – stuhy, sušené 

ovoce, koření...

Rezervace na tel. 607 503 998 (Jana Urbancová)

Příznivci ledního hokeje, přijďte podpořit hokejový výběr 

Slivence na turnaj

Černošická hokejová minisérie 2009
28. 11. 2009 v hokejové hale v Černošicích

9:00 – 10:15 Slivenec : Stodůlky
10:30 – 11:45 Nová hospoda/Černošice : Stodůlky
12:00 – 13:15 Nová hospoda/Černošice : Slivenec
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Kalendář obce: listopad - prosinec 2009 MČ Praha-Slivenec, OS NA Kraji, OS RC Pecka pořádají
v sobotu 19. 12. 2009 ve 14:00 – 18:00

Slivenecký vánoční jarmark
Na  slivenecké návsi u rybníka

Tradiční jarmareční stánky s převážně řemeslnými výrobky nabídnou 
například keramiku, jmelí, rozličné vánoční dekorace, košíky, šper-

ky, bytové a šité oděvní doplňky, hračky a další  zboží. 
Na návštěvníky budou také čekat stánky s občerstvením, 

praženými ořechy, vánočním punčem a medovinou. 
Jarmark zpestří Pražská mobilní zvonkohra (vystoupení 14:30 

– 15:00 a 16:30 -17:00),  vystoupení kejklířů v průběhu odpoledne, vá-
noční dílničky OS Na Kraji a prezentace OS Rodinné centrum Pecka. 

Stánek MČ Praha – Slivenec bude nabízet ke koupi novou 
publikaci „Kniha o Slivenci a Holyni“.

Listopad
18.11. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 7. lekce  
 (ÚMČ)
18.  11.  18:00 Beseda o územním plánu (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 v Klubu Švestka (předvánoční dílna  
 RC Pecka)
28. 11.   od 9:00 Černošická hokejová minisérie 
 (hokejový výběr Slivence)
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)
29. 11., 5. 12., 12. 12. Předvánoční prodejní výstava koláží 

 v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Prosinec
  2. 12. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 9. lekce (ÚMČ)
  5. 12.  15:00 Mikulášská v Holyni (sál restaurace U Knotků)

  6. 12. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 
 (farnost Slivenec)
  7. 12.  16:00 Schůzka seniorů v knihovně 
 (autorské čtení Anny Johany Nyklové)
  9. 12. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory – 10. lekce (ÚMČ)
11. 12.  16:00 Křest knihy o Slivenci a Holyni 

 + vernisáž výstavy Co se do knihy nevešlo

12. 12. 16:00 Adventní koncert ZUŠ, ZŠ v kostele Všech Svatých
                (ZUŠ, ZŠ, farnost Slivenec)
12. 12.  17:00 Vánočník v sále restaurace U Knotků (VšemiSměry)
16. 12. 15:00 Kurs trénování paměti pro seniory - 11.lekce (ÚMČ)
16. 12.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva (ÚMČ)
18. 12. 17:00 Adventní koncert souboru Solideo v kostele 
 Všech Svatých (farnost Slivenec, ÚMČ)
19. 12. 14:00 – 18:00 Slivenecký vánoční jarmark na návsi

20. 12. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

V průběhu prosince bude na chodbě ÚMČ instalována 

výstava k vydání Knihy o Slivenci a Holyni „Co se do knihy 

nevešlo“
-změna programu vyhrazena-

MČ Praha – Slivenec zve na

Slavnostní rozsvěcení obecních vánočních stromů
V neděli 29.11.2009  

10:00 Zdobení stromů

16:00 Rozsvícení sliveneckého vánočního stromu 

–  (setkání se zvonečky a lucernami)

16:30 – 17:00 Tradiční zvonečkový pochod ze Slivence do Ho-

lyně ke kapli sv. Jana Křtitele

17:00 Setkání u holyňského vánočního stromu

Slavnostní vernisáž výstavy koláží v kapli sv. Jana Křtitele 

s programem a něčím pro zahřátí

Adventní koncert souboru Solideo
Pátek 18.12. v 17:00 

kostel Všech Svatých ve Slivenci


