
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 1  2011

Ani v roce 2010, v sobotu 18. prosince, den před zlatou nedělí, 
nechyběl na slivenecké návsi tradiční Staročeský vánoční jarmark. 
Náměstí ožilo Pražskou mobilní zvonohrou s varhaníkem Radkem 
Rejškem a řemeslníky nabízejícími tradiční vánoční dekorace, ruko-
dělné  výrobky,  hračky a  jmelí.  Návštěvníci mohli ochutnat  klobás-
ky, halušky a další dobroty, na zahřátí nechybělo svařené víno ani 
horká medovina. Jako každoročně byl připraven i doprovodný pro-
gram. Všechny pobavilo veselé divadélko Trakař pro děti i dospělé. 

Pohádkovou politickou satirou s názvem Kocourkov v podání dvo-
jice Taussinger – Novotný rozehřálo v mrazivém počasí již prokřehlé 
diváky. Šikovné maminky z OS Pecka, Na Kraji a Gama připravily 
vánoční dílničky pro ty nejmenší a maminky žáků slivenecké školy 
otevřely prodejní stánek s výrobky žáků školy.

 Novinkou (a to velmi vítanou) bylo rozšíření celé akce také do pro-
stor Slivenecké cukraarny-kafaarny, kde předváděly výrobu mnoh-
dy již zapomenutých výtvarných technik členky Klubu lidové tvorby 
a kde se mohli zahřát malí návštěvníci na výtvarných dílnách slive-
neckých občanských sdružení.      Miluška Pavlíčková Pravdová    

    Vánoční jarmark ve Slivenci

Pražská mobilní zvonohra Pohádková satira Kocourkov

Prodejní stánek 
s dětskými výrobky Tradiční vánoční zboží se dobře prodávalo

Návštěvníci si mohli pochutnat na klobáskách či haluškách Betlém byl vzhledem k mrazivému počasí pouze na obrázku
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které se konalo dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18:03 
– 19:55 hod.
Přítomni:  Ing. Petr Andres, Ing. Petr Harna, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka 
Kudláková, Ing. Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, Doc. Ing. Petr Pick, CSc., 
RNDr. Jana Plamínková, RNDr. Petr Sztacho, CSc., Ing. Simona Strauchová, 
Ing. Václav Vorlíček
Zasedání zahájila a řídila  RNDr. Jana Plamínková. 
Program jednání byl na návrh RNDr. Sztacha doplněn o problematiku ulice U 
Smolnic v Holyni (zařazeno do bodu Různé). 
Po úvodním slovu starostky RNDr. Plamínkové bylo přikročeno k projednání 
jednotlivých bodů  podle schváleného programu jednání.
Zastupitelé projednali a schválili:

  přidělení fi nančních prostředků ve výši 200 000,- Kč určených na granty v 
oblasti kultury a sportu na rok 2011 subjektům:  
AFK Slivenec 128.000,- Kč
Rodinné centrum Pecka o.s. 35.000,- Kč
Českomoravský svaz chovatelů holubů, základní organizace Slivenec 7.000,- Kč
OS GAMA 30.000,- Kč

  prodej pozemků p.č. 1733/23 a p.č. 1801/3 v k.ú. Slivenec ŘSD ČR za 
celkovou cenu 1.188.000,- Kč;

  záměr odprodat zaplocené pozemky občanům v ulici Ke Smíchovu za 
cenu dle cenové mapy;

  záměr, aby MČ Praha - Slivenec požádala hl. m. Prahu o odejmutí svěřené 
správy koryta potoka Vrutice;

  přijetí sponzorského daru od společnosti ČEPS, a.s. ve výši  200 tis. Kč na 
dostavbu a rekonstrukci Sportovního areálu Slivenec;

  výběr dodavatele služeb - údržby zeleně v MČ Praha-Slivenec – pro r. 
2011; na základě cenové nabídky a předchozích dobrých zkušeností byla 
vybrána fi rma SPS Bobr ze Slivence; výběrového řízení se zúčastnilo sedm 
zájemců;

  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene užívá-
ní pozemku p.č. 1705/1 v k.ú. Slivenec za účelem provozování kabelového 
vedení 1 kV se spol. PREdistribuce, a.s.;

  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 
1773/3,1731/1 a 1733/19 v k.ú. Slivenec za účelem umístění a provozu kabe-
lu NN přípojky s Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic, zastoupe-
ným společností Kapsch Traffi cCom Construction & Realization spol. s r.o.;

  rozpočtový výhled běžných příjmů a výdajů pro roky 2011 až 2012; příjmy 
a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané -  pro r. 2011 ve výši 12,727.000 Kč 
a pro r. 2012 ve výši 12,368.000 Kč;

  rozpočtové opatření č. 5/2010;
  odpis pohledávek ve výši 3.600,- Kč; jedná se o dvě nedobytné pohle-

dávky poplatků za psy;
  bezúplatný převod nábytku základní škole v celkové hodnotě 30.280 Kč;
  hospodaření MČ Praha - Slivenec od 1. 1. 2011 v režimu rozpočtového 

provizoria do doby přijetí rozpočtu roku 2011 zastupitelstvem hl.m. Prahy;
  pověření starostky schvalováním  rozpočtových  úprav do celkové výše 

200 tis. Kč v období mezi dvěma po sobě jdoucími zasedáními zastupitel-
stva s nutností následné informace pro zastupitelstvo na následném zase-
dání zastupitelstva.
V bodě Různé se rozproudila diskuse k výstavbě komunikace U Smolnic. 
Na 21.12. 2010 bylo nařízeno územní řízení na stavebním úřadě Prahy 5 k 
plánované výstavbě komunikace v ulici U Smolnic v Holyni, která byla vyvo-
lána peticí občanů. Pan Vocilka odprodal MČ část svého pozemku, aby zde 
mohla být komunikace postavena a další občané, kteří zde bydlí, přispěli na 
vybudování chodníku. Dr. Sztacho poděkoval  p. Vocilkovi a dále uvedl, že 
by úřad měl  lépe komunikovat s mluvčím petice, nechce hlasování o kvalitě 
projektu, ale požaduje řešit otázku srážkových vod, kterou projekt nezahrnu-
je. Po velkých deštích se komunikace mění v řeku, která z větší části končí 
na pozemcích  přilehlých domů a ve sklepích. Podle Dr. Sztacha má Veolie 
podklady k dešťové kanalizaci v Holyni, která je zaústěná v ul. Kotovka.
Dále proběhla diskuze na téma dešťové kanalizace v Holyni a s problémem 
řešit odvodnění ulice U Smolnic vystoupil i petent pan Hloušek. Starostka a 
Ing. Musilová vysvětlily, že projekt vypracovaný městskou částí řeší pouze 
vlastní komunikaci, tak jak to občané v petici požadovali, a proto nezahrnuje 
odvodnění celého rozlehlého svahu od ulice K Barrandovu po ulici U Smol-
nic. Cílem bylo umožnit obyvatelům ulice U Smolnic dočkat se v co nejkratší 
době vydláždění komunikace. Stávající dešťová kanalizace v Holyni je his-
torická, není znám její stav a přesná dimenze. Námitky by měli obyvatelé 
uplatnit v rámci územního řízení, kde k nim bude přihlédnuto. Množství vody 
protékající ulicí U Smolnic by výrazně zlepšila změna hospodaření na polích 
nad ulicí U Smolnic, to však nemůže městská část řešit za majitele těchto 
polí.                                                              Milena Hollmannová     
Zápisy ze zasedání v úplném znění na www.praha-slivenec.cz a na úřadě MČ.
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Cena za černobílou inzerci  (Kč)

3200,-      1600,-    900,-  400,-  200,-
Cena za barevnou inzerci  (Kč) 
7 800,-      3 900,- 1 950,-   975,-   525,-
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Inzerce na titulní straně se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně  časopisu se uvedené ceny zvyšují o 200 %.

    Seznam podnikatelů
Před svátky vyšel dlouho očekávaný seznam sliveneckých a holyňských podnika-

telů. V brožurce najdete ale i kontakty na Úřad městské části, poštu, knihovnu, školu, 
školky, na různá sdružení a spolky apod. A také telefonní čísla, kam můžete ohlásit 
havárie a poruchy elektřiny, plynu, vody či veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, 
že se nám ihned po vydání začali hlásit podnikatelé, kteří by chtěli být do seznamu 
také zařazeni, chce MČ během roku 2011 vytisknout dodatek, který bude možné do 
brožury vložit. Pokud chcete být do dodatku zařazeni, nahlaste své kontakty na ÚMČ 
Praha – Slivenec.

    Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor 

platný od 1. 1. 2010:
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Prosíme rodiče dětí narozených v roce 2010, trvale žijících v MČ 

Praha – Slivenec, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, aby nahlá-
sili osobní údaje na ÚMČ Praha – Slivenec, nejlépe osobně, even-
tuálně telefonicky nebo mailem pí Růžičkové.  Potřebujeme tyto 
údaje:  jméno, příjmení, datum a místo narození děťátka, bydliště 
a rovněž jméno, příjmení a doručovací adresu jednoho z rodičů.  
Od července 2010 úřady  
městských částí nedo-
stávají z matriky rodné 
listy nově narozených 
miminek a nemají opráv-
nění jinak získat jména 
a adresy rodičů. Děku-
jeme. Tel:  251818044
e-mail: ruzickova@pra-
ha-slivenec.cz 

Vážení a milí spoluobčané a spoluobčanky,

dovolte, abych vám opět 
poreferovala o  novinkách 
z naší městské části. V půl-
ce prosince jsem navštívila  
pana primátora Svobodu. 
Pan primátor upozorňuje, 
že Praha bude mít v  roce 
2011 velmi úsporný rozpo-
čet, protože výběr daní je 
špatný, rozběhlých inves-
tičních akcí je mnoho a fi -
nanční zdroje na investice 
prostě nejsou. Praha bude 

schvalovat svůj rozpočet až v únoru, do té doby bude fungovat v režimu 
rozpočtového provizoria. Mimo jiné to pro nás znamená, že až v únoru 
může nová Rada HMP schválit výstavbu naší školky.  Pro nás neschválení 
rozpočtu města  znamená, že i my budeme mít rozpočtové provizorium 
– proto jsme také na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva ne-
schvalovali náš rozpočet (rozpočet MČ Praha – Slivenec totiž můžeme 
schvalovat až po schválení rozpočtu Hlavního města Prahy). 

Dále jsem byla na setkání primátora Prahy a starostů pražských měst-
ských částí s panem arcibiskupem Dominikem Dukou. Podle něj by se 
měly církevní restituce vyřešit do konce roku 2011 a následně by se tedy 
měla začít konečně řešit situace Dvora křižovníků. 

Jak víte, od počátku  prosince máme stejně jako vloni velmi tuhou zimu 
s vydatnou sněhovou nadílkou. Zdá se, že si po letech mírných zim budeme 
muset opět zvyknout na zimy hodné toho jména. Děti mají možná radost, 
my, kteří se staráme o úklid městské části, už méně. Úklidu se věnují oba 
naši pracovníci pánové Buriánek i Kůstka, vypomáhá i najatý brigádník. 
Traktůrek, který jsme před dvěma a půl roky zakoupili, je sice výborným po-
mocníkem hlavně v úzkých slepých ulicích a na chodnících, ale na úklid ce-
lého Slivence a Holyně by ani zdaleka nestačil. Proto v severní části Sliven-
ce uklízejí Lesy Hl. M Prahy, v centrální a jižní  části pan Hrabánek z Řeporyjí 
a v Holyni tradičně pan Šimáček. Je přitom rok od roku těžší sehnat fi rmy, 
které by pro nás zimní úklid komunikací úklid smluvně zajišťovaly. Možným 
řešením je pořídit  si další techniku do majetku městské části. Touto cestou 
se ostatně vydávají i ostatní malé městské části. 

Stejně jako v loňském roce uklízíme chodníky podél hlavních komu-
nikací i za hlavní město. A stejně jako v loňském roce není při vydatné 
sněhové nadílce sníh kam dávat – my uděláme cestu pro pěší, vzápětí 
přijede velký pluh TSK a na čerstvou pěšinu nám naháže sníh z ulice, a tak 
pořád dokola. 

Koncem listopadu začala tolik očekávaná výstavba kanalizace v ulicích 
Meskářova a Dominínská. Bohužel se stihlo vykopat jenom pár metrů 
a pak nastala zima, která další výstavbu zatím zastavila. S pokračováním 
se počítá, jakmile to počasí dovolí, ale zatím meteorologové předpovídají 
i v příštích týdnech tuhou zimu. V současné době je již podána žádost 
o stavební povolení pro oblast okolo ulice Na Korálově. 

Nyní stručně o dalších akcích. Je již zkolaudovaná ulice U Svahu, kterou 
dělala Mramorka.  Opravili jsme ulici Za Knotkem.  Těsně před Vánoci se 
konalo ústní jednání v rámci územního řízení  na ulici U Smolnic. Tato ulice 
budí v současné době mezi holyňskými občany hodně emocí, ale podle 
mého názoru problém dešťové vody, které se do ulice U Smolnic valí,  je 
třeba řešit tam, kde vzniká – tedy ve způsobu obhospodařování polí nad 
Holyní. Ačkoli zde totiž již dvacet let nemáme socialismus, na způsobu 
zacházení s krajinou se to zatím příliš neprojevilo. Zůstaly obrovské mon-
okulturní  lány, zůstaly rozorané meze, není zde nic, co by zadrželo vodu 
v krajině. Voda se pak valí na vesnice… Mimochodem, naši předci věděli, 
že jsou v této lokalitě  problémy s vodou, proto si zde domy nestavěli a ří-
kali místu  „náplavka“. Myslím, že levným a přitom velmi účinným řešením  

by tam mohla být realizace ochranného pásu zeleně, kterou na západním 
okraji Holyně tak jako tak předpokládá stávající územní plán. 

Za okruhem je již nově vyasfaltovaná  cesta kolem rozvodny až k novému 
ekoduktu a je kolem vysázena velká alej vzrostlých stromů.  Nová velká alej 
vznikla též podél cesty VC2, která vede k obecní louce. Vše proběhlo v rám-
ci pozemkové úpravy Slivenec, tedy naše městská část nic z toho neplatila. 
Na jaře začne výsadba biokoridoru v rámci komplexní pozemkové úpravy 
Lochkov. Mělo se začít  již na podzim, ale Ministerstvo zemědělství bohužel 
nestihlo vypsat výběrové řízení. V první etapě, tedy na jaře, se celá oblast 
jižně od Habeše zatravní, na podzim se pak dosází stromy. 

Dokončili jsme seznam podnikatelů, kteří podnikají v naší městské čás-
ti.  Pevně doufám, že jste  tyto slivenecké a holyňské „zlaté stránky“  již 
dostali do svých schránek jako malý vánoční či novoroční dárek od MČ 
Praha – Slivenec.  Pokud byste je náhodou neobdrželi, můžete se po ně 
zastavit na ÚMČ.  Vzhledem k tomu, že se nám nyní začali hlásit další 
podnikatelé, kteří chtějí být v seznamu také uvedeni, uděláme ještě bě-
hem letošního roku dotisk. Vzhledem k tomu, že jste si vznik této  brožu-
ry sami vyžádali na květnovém Fóru zdravého města, tak věřím, že Vám 
bude k užitku. 

Vše nejlepší do nového roku 2011, hlavně hodně zdraví, optimismu 
a dobré nálady, Vám přeje       RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka     

SLOVO STAROSTKY

V tomto volebním období se naše Městská část hodlá v mnohem 
větší míře věnovat rozvoji sociálních služeb. Abychom věděli, na 
jaké služby se máme zaměřit, potřebujeme znát potřeby příjemců 
těchto služeb. V průběhu února  - května budou na Úřadě městské 
části Praha – Slivenec vykonávat praxi dvě studentky Vyšší odborné 
školy sociálně – právní. Součástí praxe bude monitoring sociálních 
potřeb občanů, kteří bydlí v obci a potřebují naši pomoc. Studentky 
budou proškoleny a vybaveny legitimací MČ Praha - Slivenec. Ve 
spolupráci se sociální komisí vyhotoví dotazník a navštíví občany, 
kteří by mohli jakoukoli sociální výpomoc potřebovat (pečovatelská 
služba, materiální výpomoc, zdravotnické služby, atd.). Na základě 
dotazníku vypracujeme tolik potřebný plán sociálních služeb, kte-
rý nám zatím chybí. Pokud sami víte o někom, kdo je nemocný, 
handicapovaný či jinak potřebný, obraťte se, prosíme (buď přímo 
nebo prostřednictvím úřadu MČ) na novou předsedkyni sociální ko-
mise paní Martinu Havlíkovou (tel. 602 586 257, e-mail mar.havl@
seznam.cz).

    Průzkum sociálních potřeb 
v naší MČ

    Vítání občánků
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V rámci výstavby Pražského okruhu zafi nancovalo Ředitelství silnic a dál-
nic ČR také úpravu polních cest v lokalitách odříznutých novou dálnicí. Po-
zemkový úřad Ministerstva zemědělství, který měl úpravy na starosti, nechal 
opravit, někde i nově zbudovat, cestu od nově postaveného biomostu ko-
lem rozvodny směrem k ulici K Austisu. Cesta má asfaltový povrch, někde 
sypaný drobným štěrkem. Na tuto cestu navazuje již dříve vytvořená nová 
cesta, která směřuje podél obecní louky na Zmrzlík. Cesty  jsou doplněny 
nově vysázenými alejemi vzrostlých stromů. Cesty jsou prioritně určeny pro 
zemědělce, jako přístup na jejich pole. S ohledem na krajinu kolem a blízkost 
přírodních památek Cikánka a Zmrzlík jsou cesty vhodné pro pěší i cyklis-
tické výlety. Část cest se dá  využít i  k jízdě na kolečkových bruslích. Pro 
automobily je zde vjezd omezen a je umožněn jen se souhlasem městské 
části. Budeme doufat, že nám cesty dlouho vydrží a nebudou se kolem nich 
hromadit odpadky, jako tomu bylo dříve. To by byla velká škoda.                                                      
                  Ing. Šárka Musilová     

    Cesty za okruhem

Ve středu 24. listopadu 2010 byly v pražském paláci Žofín slavnost-
ně předány tituly a hlavní ceny vítězům již 8. ročníku celostátní soutěže 
pod názvem Český energetický a ekologický projekt / Česká energetická 
a ekologická stavba roku 2009. Z rekordního počtu 56 přihlášek porota 
ocenila titulem bez určení pořadí 4 projekty a 3 stavby. 

Nejúspěšnější obcí se jednoznačně stala Městská část Praha – Slive-
nec, která bodovala hned dvakrát: Dostavba Základní školy ve Slivenci  

získala jednu z hlavních cen. Porota ocenila pilotní rekonstrukci v níz-
koenergetickém standardu s pasivními prvky a vysoké úspory energie ve 
výši 89 %. Kromě toho jsme ale získali též Cenu Ministerstva životního 
prostředí za projekt novostavby mateřské školky v pasivním standardu. 
Obě stavby projektoval AB ateliér akad. arch. Aleše Brotánka. Cenu MŽP 
předávala bývalá ministryně životního prostředí a současná náměstkyně 
ministra životního prostředí Rut Bízková, která se o naši školku dlouho-
době zajímá.       Jana Plamínková    

    Cena za nejlepší energetický a ekologický projekt putovala do Slivence

Zleva: akad. arch. Aleš Brotánek, zástupce ředitelky školy 
PhDr. Alexandros Charalambidis, starostka Slivence RNDr. Jana Plamínková 
a náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízková

Opět nastala zima a pro některé z našich spoluobčanů začalo 
období shánění dřeva z likvidace starých budov a oken, ti zdatněj-
ší kupují mour, kartóny a bedýnky od ovoce. Nic proti šetření fi nan-
cí, zvláště v nynější nelehké době. Jsou ale opravdu všichni ti, kteří 
zamořují ovzduší, tak chudí, že nemohou zakoupit dřevo na otop? 
Možná by pomohla sbírka pro spoluobčany s tímto handicapem 
a jsem přesvědčena, že nemálo z nás by i přispělo. Snad ale k tomuto 
postupu ještě není ten správný čas a postačí jednoduchá diskuse 
se svým sousedem, zda je opravdu nutné pálit plasty, lakovaná prk-
na apod. Proberte toto téma také doma s dětmi. Možná se budeme 
všichni divit, jaký názor na uvedenou problematiku mají ti nejmenší... 
Smiřme se ale předem s tím, že na některé ze spoluobčanů nezabere 
nic z uvedeného, použijte tedy jako hot-line telefony na ÚMČ Praha-
Slivenec a nebojte se nahlásit výše uvedené jednání. Dávno platí, kde 
není žalobce, není ani soudce. Buďte si jisti, že žádný podnět nebude 
brán na lehkou váhu a vše bude prošetřeno.

Ale abychom jen nekritizovali. Připravili jsme ve spolupráci s od-
borníky ze Železářství U Rotta v Holešovické tržnici i pomoc, a to pro 
občany s trvalým pobytem v naší obci. Pomoc spočívá v zajištění po-
radenství, jaký kotel byste měli používat a zda již případně nemá ten 
váš dosavadní odslouženo. V případě zájmu o nákup nového zařízení 
bude taktéž poskytnuta sleva ve výši 7-15 %. Pro bližší podrobnosti 
se prosím obraťte na ÚMČ na  Ing. Staňkovou, informace naleznete 
také na webu www.praha-slivenec.cz. 

Snad výše uvedené řádky přispějí v letošní topné sezóně k lepšímu 
ovzduší, což bychom jistě uvítali všichni bez rozdílu názorů. 

    Změna chování v pálení 
neekologických materiálů?

V listopadu začala tolik očekávaná výstavba kanalizace. Z poměrně roz-
sáhlého seznamu ulic byly vybrány ulice Dominínská a Meskářova. Bohužel 
rychlý příchod mrazivé zimy práce přerušil, ještě než se stačily pořádně roz-
jet. Doufejme, že s příchodem nového roku se trochu oteplí a počasí dovolí 
stavebním fi rmám pokračovat v pokládce. Připomínám z minulého čísla:  
Všechny obyvatele  výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba dotkne, 
bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou dokumentaci do-
movní části kanalizační přípojky, vyřídili si územní souhlas na odboru výstav-
by ÚMČ Prahy 5 a zaevidovali se na PVK. Hodně lidí si již přípojky vyřizuje, ale 
stále je ještě dost těch, kteří vyčkávají. Vzhledem k tomu, že se s výstavbou 
bude plynule pokračovat v dalších ulicích, měli by si obyvatelé rozkopaných 
ulic pospíšit.                                                            Ing. Šárka Musilová     

    Výstavba splaškové kanalizace

Opravená cesta s novou alejí



Úklid ve velkých městských částech zajišťuje TSK a velké profesionální 
fi rmy přednostně uzavírají smlouvu s nimi. Jejich služby jsou poměrně drahé 
a jejich kapacity vyčerpané. 

Malé městské části si musí úklid svých komunikací zajišťovat samy a svý-
mi silami. Myslím si, že i přesto je úklid prováděn dobře, včas a mnohdy 
lépe než v jiných městských částech i v centru Prahy. Pracovníci se snaží 
nastoupit, kdy je potřeba, pracují často v noci, aby ráno, než vyjedete, jste 
měli ulice prohrnuté. Úklid sněhu na komunikacích ve Slivenci zajišťuje pan 
Kadeřábek z Lesů Praha a pan Hrabánek ze Zmrzlíka, v Holyni pan Šimá-
ček. O schůdnost chodníků a částečně i úklid komunikací a jejich posyp ve 
Slivenci a Holyni se  stará pan Buriánek, pan Kůstka a v letošní zimě bohaté 
na srážky také najatý brigádník.

I přes obtížnou situaci letos  zaznamenáváme jen poměrně málo stížnos-
tí na různé nedostatky v zimní údržbě. Někteří lidé si stěžují, že jim radlice 
nahrnula sníh do vjezdu, který si pečlivě uklidili, jiným vadí vyježděné koleje 
nebo málo posypaná vozovka. Omlouváme se, ale není v silách pracovníků 
odklízejících sníh zajistit, aby radlice nenahrnula sníh do vjezdu, byť byl čer-
stvě uklizený. Chodníky uklízíme v rámci možností. Koupili jsme novou frézu, 
která nám výrazně pomáhá, ale bez pomoci vás občanů, kteří se v případě 
sněhové kalamity chopí lopat a pomohou sníh odházet z kusu chodníku 
před svým domem, se žádná obec neobejde. 

Než si budete stěžovat, ujistěte se, prosím, jestli právě vaše auto nestojí 
na čerstvě protažené komunikaci a neznemožňuje průjezd traktoru s radlicí i 
ostatních aut, takže  ulice není prohrnuta právě kvůli němu. Nestojí tam pro-
to, že ve vašem vjezdu do garáže je hromada sněhu, který se vám zrovna ne-
chce odházet?                                                 Ing. Miroslava Staňková    

Poplatky ze psů na rok 2011 můžete platit od 3. 1. do   31. 3. 2011: 
hotově na ÚMČ
převodem na účet naší MČ:
č. ú. 500 756 998/6000, variabilní symbol 1341
specifi cký symbol:

 Slivenec  10…(+ vaše popisné číslo), např. p. č. 300  s. s. 10300 
             Holyně     20…( +vaše popisné číslo), např. p. č.   72  s. s. 2072

Po 1. 4. 2011 vám bude zaslána složenka. Případné dotazy na výši poplatků 
vám rádi osobně nebo telefonicky zodpovíme. Před tím, než poplatek zapla-
títe, se ujistěte, zda máte psa (psy) řádně přihlášené, nebo odhlášené. 

    Poplatky ze psů 
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    Zimní údržba

Krátce po zprovoznění Pražského okruhu si Holyně a severní část Sli-
vence, dosud sužované obrovským a nikdy nekončícím hlukem z ulice K 
Barrandovu, mohly po letech konečně oddechnout, protože díky odklonění 
kamionů se v těchto lokalitách hluk po letech výrazně snížil.  Navíc celkově 
klesla doprava na ulici K Barrandovu, takže konečně je možné dostat se bez 
problémů do Prahy, projet Jižní spojkou  na druhý konec města atd. Zkrátka, 
zprovoznění Pražského kruhu přineslo naší městské části nezanedbatelná 
pozitiva.  

Přineslo ale i jedno velké a výrazné negativum, a to je zvýšení hlukové zá-
těže v mnoha částech  Slivence. Oproti původním předpokladům se přitom 
hladina hluku nezvýšila pouze v západní části obce těsně u okruhu, kde se 
to dalo předpokládat, ale i v místech od okruhu poměrně vzdálených,  např. 
v Lipkách, Na Korálově, v ulici K Homolce či u hřbitova, kam se hluk nese 
díky konfi guraci terénu a koridorům v zástavbě. Největší hluková zátěž ale 
samozřejmě postihla Habeš. Napsala jsem proto již počátkem října dopisy s 
upozorněním na zvýšení hluku jak na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, tak na 
Ředitelství silnic a dálnic. Doložila jsem na  fotografi ích, že vybudované pro-
tihlukové stěny jsou příliš nízké a na severní straně končí  příliš brzy – a právě 
z této části se line největší hluk. Upozornila jsem, že v jižní části Slivence 
se navíc nese hluk i od Lochkovského mostu, kde jsou rovněž protihlukové 
zábrany příliš nízké. 

Požádala jsem investora, aby učinil nezbytná opatření na snížení hluku: 
1. zvýšit protihlukové stěny západně od Slivence na výšku 4 m
2. doplnit protihlukovou stěnu na severním konci stavby 514 až na konec 

nájezdové rampy na ulici K Barrandovu 
3. zvýšit protihlukové stěny na Lochkovském mostě na výšku 4 m. 
Požádala jsem hygieniky, aby nám jako orgán veřejné moci chránící oby-

vatele mimo jiné také před hlukem pomohli snížit hluk na hodnoty požadova-
né normami, a to nikoli až po kolaudaci, ale co nejdříve. Hygienici odpovědě-
li, že „hygienická stanice sleduje podněty, které k nové komunikaci přijdou“, 
a „požaduje od ŘSD průkaz dodržení hygienických limitů. V případě, že by 
tyto limity nebyly dodrženy, bude požadovat v průběhu zkušebního provozu 
realizaci protihlukových opatření, která by dodržení limitů zajistila.“ 

Z odpovědi ŘSD: „V současné době jsou zadávána kontrolní hluková 
měření v prostoru Zbraslavi, Lahovic, Radotína, Lochkova a Slivence. S vý-
sledky měření v lokalitě městské části Slivenec budete seznámeni, případně 
bude s Vámi konzultováno další měření v místech, které si určíte… Podmín-
kou zkolaudování této stavby je kladné stanovisko hygienika, které je vázáno 
na dodržení všech hlukových limitů. Pokud tyto limity nebudou dodrženy, 
budou provedena taková opatření (zvýšení nebo prodloužení protihlukových 
zdí, osazení oken s protihlukovou zábranou atd.), která zaručí dodržení sta-
novených hygienických limitů. Rozhodnutím MHMP ze dne 17. 9. 2010 byla 
tato stavba uvedena do zkušebního provozu. Dovoluji si citovat podmínku 
číslo dvě tohoto rozhodnutí: „V průběhu zkušebního provozu je nutné měření 
hladiny hluku. Měřením by mělo být prokázáno dodržení hygienických limitů 
hladin hluku. V případě, že by tyto hodnoty nebyly dodrženy, musí být navr-
žena a v průběhu zkušebního provozu realizována další protihluková opatře-
ní…“ Zkušební provoz na této stavbě bude ukončen do 30. 6. 2011. Tedy do 
tohoto data musí být provedena všude taková opatření, aby hlukové limity 
splňovaly všude příslušnou normu.“

Situací se začala zabývat také naše Komise dopravy a životního prostředí, 
která si to vytkla za jeden ze svých stěžejních úkolů pro letošní rok. Počítáme 
i s tím, že si zadáme vlastní, nezávislá  měření hluku.

Všem je nám totiž jasné jedno: jde o čas. Co se nestihne zrealizovat do 
kolaudace, už pak nikdo neudělá.                             Jana Plamínková    

    Hluk z Pražského okruhu

Zbudované protihlukové stěny jsou příliš nízké

Hluk se šíří z Lochkovského mostu



Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností  Prometheus, 
energetické služby, s.r.o., a ÚMČ Praha - Slivenec  nabízí  odběratelům 
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s., mo-
hou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2  a  4. 
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem Pražské 
plynárenské, a.s. , zaparkovaném na parkovišti u rybníka.   
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
  převzetí reklamace
  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
  tiskopisy a informační brožury

Termíny přistavení:

  dne      7. 1. 2011   od    9,00    do  15,00   hod.          
  dne    27. 1. 2011   od  11,00    do  17,00   hod.
  dne    28.  2. 2011   od    9,00    do  15,00   hod.
  dne    20.  3. 2011   od    9,00    do  15,00   hod. 
  dne    11. 4. 2011   od    9,00    do  15,00   hod.
  dne    13. 5. 2011   od    9,00    do  15,00   hod.
  dne      2. 6. 2011   od  11,00    do  17,00   hod. 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech  267 175 174  a  267 175 202.

    MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.    
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Vážení občané, opakovaně zjišťujeme, že značná  část obyvatel, kteří 

ve Slivenci a v Holyni trvale bydlí, zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu. 

Naši městskou část to značně poškozuje, protože dotaci z Hlavního 

města Prahy dostáváme podle těchto kritérií: počet obyvatel (přičemž 

se počítají pouze lidé hlášení k trvalému pobytu), rozloha zeleně, roz-

loha komunikací v naší správě a počet dětí ve škole a školce. Nejdůle-

žitější je přitom počet obyvatel.   Prosíme  vás proto, abyste se zde ve 

vlastním zájmu přihlásili k trvalému pobytu, jinak nebude mít naše MČ 

dostatek fi nancí na své plánované projekty a aktivity. V následujícím 

článku shrnujeme všechny informace potřebné pro přihlášení k trva-

lému pobytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na 
základě ověřené plné moci; 

  za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun; 
  za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, je-

hož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, ohlásí 
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce určený soudem;
Kam se obrátit

  Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového 
trvalého pobytu tj. na Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6. 

  O občanský průkaz s novou adresou si žádá na Úřadu MČ Praha 5, Šte-

fánikova 13-15, Praha 5.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu 
  předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny 

místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení 
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství 
České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství 

  předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru 
nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ově-
řené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny 
místa trvalého pobytu vyplněné na zadní straně přihlašovacího lístku.

  úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba po-
tvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. 

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k práv-
ním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou míst-
nost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k 
trvalému pobytu.
Formuláře

  Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na  ohla-
šovně. 
Správní poplatek

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí 
správní poplatek ve výši 50,- Kč. 

  Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

    Přihlášení k trvalému pobytu    

Téměř denně se provádí kontrola hřbitova, aby se zamezilo krá-
dežím zde uložených věcí. Toto provádí motohlídka Městské policie 
i pěší hlídky. Do současné doby nebyl pachatel zjištěn.  V chatových 
oblastech Holyně a Slivence se provádí kontroly, aby se zamezilo vloupáním 
do chat. Zde byli zjištěni pachatelé vloupání do chaty a  předáni Policii ČR 
MO Praha 5, Barrandov.  Byl zjištěn výskyt nepovolených skládek v ulicích 
Frančíkově, K Homolce a na dalších místech. Tyto skládky byly MP zado-
kumentovány a předány ÚMČ Praha -  Slivenec. Průběžně prováděnými 
kontrolami restauračních zařízení Holyni a Slivenci nebylo zjištěno podávání 
alkoholických nápojů mladistvým osobám. Dále nebylo zjištěno, že by se 
osoby mladší 18 let věnovaly hře na hracích automatech.

Dochází  k rozbíjení skleněných výplní zastávek MHD a jejich postříkání 
nápisy. Tyto zastávky jsou pravidelně kontrolovány, ale pachatel dosud 
nebyl zjištěn. Porušování zákazu kouření v autobusových zastávkách 
MHD se snížilo, neboť  jsou prováděny pravidelné kontroly a uvedené 
přestupky jsou řešeny dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.  

Dětské hřiště v ul. Za Farou je pravidelně kontrolováno, aby nedochá-
zelo k poškozování jeho zařízení. 

Ve spolupráci s ÚMČ Praha - Slivenec je kontrolována skládka Svobo-

da, zda není přivážen další materiál, neboť tato je pro jeho ukládání 
uzavřena. Při kontrolách nebylo zjištěno porušování režimu sklád-
ky.

Na základě oznámení občanů bylo nalezeno 6  vraků osobních 
automobilů. Informace o jejich výskytu byla předána Správě slu-

žeb Městské policie Praha, která provedla jejich odstranění. Občané také 
oznámili poškození sloupu veřejného osvětlení před restaurací „ U Žilinů“ a 
ELTODO po té závadu odstranil.

 Městská policie pravidelně zajišťuje přechod k ZŠ Slivenec v ranních ho-
dinách. Při odchodu žáků školy domů monitoruje okolí školy. 

Stálá pozornost je věnována nepřizpůsobivým osobám a toxikomanům. 
Je prováděná zvýšena kontrola dětských hřišť se zaměřením na poškozová-
ní jejich zařízení, požívání alkoholu a toxikomanii. 

    Zpráva Městské policie

Angličtina kvalitně a zábavně
Lektorka anglického jazyka s několikaletou praxí nabízí kvalitní 
a zábavné kurzy/doučování pro dospělé i děti. Pro fi rmy mož-
nost výuky obchodní korespondence a Business English. Bohaté 
zkušenosti s vedením individuálních i skupinových kurzů a do-
učováním dětí ZŠ i SŠ mi umožňují připravovat lekce přesně 
podle Vašich potřeb či potřeb Vašich dětí. 
Kontakt: Michaela Rothová – 724653308, michaelaroth@seznam.cz

inzerce



První adventní neděli se ve Slivenci, jak je tomu již pět let tradicí, rozsvítil 
vánoční strom na návsi před školou a strom v Holyni před kaplí sv. Jana 
Křtitele. 

Slavnostnímu rozsvěcení předcházelo dopolední ozdobení obou stromů. 
Přišli vesměs rodiče s dětmi a každý si mohl pověsit „tu svou“ ozdobu. Od-
polední program zahájil adventní koncert v kostele Všech Svatých. Program 
koncertu připravila ZUŠ Na Popelce, pobočka Slivenec, spolu se Základní 
školou veSlivenci a nově vzniklým dětským folklorním souborem Trnečky. 
Chrámovou lodí se nesly tóny adventních písní a drobných skladeb starých 
mistrů. Návštěvníků bylo tolik, že se mnozí do kostela Všech Svatých ani 
nevešli. Nabitý program nám potvrdil vzrůstající počet nadějných hudebních 
talentů a dal příslib do budoucna  uspořádat dva samostatné koncerty, či 
zvažovat možnost zregulovat počet návštěvníků zavedením vstupného.

Po koncertě se návštěvníci shromáždili u rozsvíceného stromu na návsi 
k předvánočnímu zpívání, kde byl pro všechny připraven horký čaj a vánoční 
cukroví. Občerstvení laskavých hospodyněk, které si zasloužili především ti, 
kteří v mrazivém počasí a v pozdní hodině nevzdali zvonečkový pochod do 
Holyně, čekalo všechny také v Holyni, kde v kapli sv. Jana Křtitele proběhla 
vernisáž výstavy fotografi í „Holyňská zima“ s doprovodným vystoupením 
souboru Trnečky ve výstavním prostoru kaple.

Do svých domovů jsme se rozcházeli za zvuku zvonu, se sváteční advent-
ní náladou.                                     Lenka Kudláková     

Poděkování patří slivenecké farnosti, učitelům i žákům ZŠ a ZUŠ ve Sli-
venci, Hance a Adéle Červenkovým za zhotovení ozdob, OS Gama  a OS 
Pecka za občerstvení, Petru Mitášovi nejen za zpívání v kapličce a všem 
dalším ochotným sousedům… 

    Slavnost rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a v Holyni

Vystoupení ZUŠ ve sliveneckém kostele

Při vystoupení souboru Trnečky v Holyni praskala kaplička ve švech Vystoupení dětí ze základní školy v kostele

Soubor Trnečky zazpíval i zatančil v kostele s živou muzikou Rozsvěcení vánočního stromu ve Slivenci



Bezpečnost
Bezpečné cesty do školy – fotografi cká soutěž
Několik našich dětí se v rámci kampaně „ Chceme být vidět“ přihlásilo 

do fotografi cké soutěže vyhlášené sdruženími Oživení, Pražské matky a 
Nadace Partnerství. Fotografi cká soutěž má upozornit děti na to, že cho-
dec či cyklista, který na silnici není vidět, je vystaven mnohem většímu 
riziku střetu s automobilem než ten, kdo je pestře oblečen a má na sobě 
refl exní doplňky.

Vzdělávání v naší škole je nejen pro žáky
V letošním školním roce pokračují naši pedagogičtí zaměstnanci 

v dalším sebevzdělávání. Tentokrát se zaměřujeme na alternativní vy-
učovací metody a aktivity, které by pomohly našim žákům více rozví-
jet čtenářskou gramotnost. Domníváme se, že základ úspěchu vzdě-
lávání je ve čtení s porozuměním. Žáci českých škol ve srovnání se 
zahraničními žáky mají právě v této oblasti velmi podprůměrné výsledky: 
nevyřeší správně jednoduché slovní úlohy z matematiky, neboť si nepřečtou 
s porozuměním zadání; řeší jiný úkol, odpoví na jinou otázku, než se po nich 
požaduje – problém tkví opět v nedokonalém porozumění čtenému textu. 
Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu problematických oblastí dále; ješ-
tě že máme schopné učitele, kteří žákům chtějí pomoci a posilovat jejich 
čtenářské dovednosti. Naši učitelé se rozhodli, že v tomto školním roce ab-
solvují vzdělávací program RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení. 
Vzdělávání není pouze o účasti na přednáškách, ale především o praktické 
výuce, plánování vyučovacího procesu a refl exi. Od začátku školního roku 
spolupracujeme s lektorkou a autorkou tohoto vzdělávacího programu, 
PhDr. Hanou Košťálovou, která nám pomáhá při aplikaci zajímavých aktivit 
a metod.

Někteří naši učitelé již mají s realizací nových metod velké zkušenosti, a 
tak je samozřejmě do výuky zařazují. Jednou z metod rozvíjející komunikační 
dovednosti žáků je „volné psaní“. Jde o zadání motivačního tématu, kterého 
se mají žáci držet při svém psaní bez přestávky po určitou dobu. Cílem je ne-
odklonit se od tématu a smysluplně psát a psát… Jak dopadly první dětské 
práce, posuďte sami:

Včera bylo maličko sněhu s deštěm, ale dnes je jen sníh. Všichni se na 
sníh moc těšíme. Když někdo řekne slovo sníh, představím si bílé vločky, jak 
plují na nebi, jak jsou krásně zmrzlé kaluže a rybníky. Na sněhu se může dělat 
skoro všechno, třeba sněhulák, iglů a různé jiné věci. Dá se na něm i lyžovat, 
jezdit na bobech atd. Já ale nejraději házím sněhové koule. Vždy už při prv-
ním sněhu každý nosí čepice, lépe řečeno kulichy a šály, rukavice a kabáty. 
Vždy, když se objeví první sníh, připadám si jako v ráji. Zima je moje nejlepší 
období.                                                                                                       Adéla

Sníh jde použít na stavění sněhuláků a bunkrů. Ale občas přidělává spoustu 
práce. Jako třeba odhrnování zasněžených cest. Také může způsobit spous-
tu autonehod. Občas ale umí docela pobavit.                                       Michal

Včera sněžilo málo, spíš pršelo. Ale dneska doopravdy sněží. Doufám, že 
sněhu napadne hodně, abychom se mohli koulovat. Ať už je sníh! Já se chci 
koulovat, chci bobovat, chci sáňkovat, chci lyžovat, chci chytat vločky do 
pusy. Chci už ozdobit vánoční stromeček a dát pod něj dárky. Chci dělat 
„motýlky“ ve sněhu a taky dělat sněhuláky. Tak si vločky pospěšte, ať už je 
hromada sněhu!                                                                                              Viki

Předvánoční čas 

Předvánoční dovádění s Červeným křížem
O víkendu 4. a 5. 12. měly děti navštěvující zdravotnic-

ký kroužek možnost zúčastnit se dalšího předvánočního 
dovádění s Červeným křížem. Ve škole se sešly v sobotu 
po 12. hodině a ve 13 hodin vyrazily na nádraží Bráník. 
Tam je čekala jízda parním vlakem, kde samozřejmě ne-
chyběli ani Mikuláš, anděl a čert. Po návratu do školy si 
děti uvařily ve školní cvičné kuchyňce večeři. Stejně tak se podílely i na pří-
pravě snídaně a oběda. V neděli měly děti možnost vyrobit si drobné vánoční 
dekorace a procvičit své dovednosti v oblasti poskytování první pomoci.

Vánoční pečení
V úterý 14. 12. připravovaly děti ve cvičné školní kuchyňce jablečné ko-

láče. Děti se rozdělily do dvou skupin, obdržely stejné množství potřebných 
surovin a pak se pustily do práce. Děti tak připravily část občerstvení pro 
vánoční dílničky.

Vánoční dílničky
Ve středu 15. 12. jsme ve školní družině připravili již tradiční vánoční díl-

ničky pro děti, jejich sourozence a rodiče. Již po obědě začaly děti ve škol-
ní kuchyňce připravovat na odpoledne menší občerstvení. V 16 hodin se 
pak třída školní družiny zaplnila dětmi a jejich rodiči. Všichni měli možnost si 
nazdobit připravené perníčky, vyrobit různá vánoční přáníčka, malý vánoční 
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Vánoční dílničky Vánoční pečení



Naše malá Koťátka i velká Sluníčka mají  v Mateřince po celý rok 
o zábavu postaráno. Na konci září jsme společně podnikli výlet do 
Chuchelského háje, kam jsme přinesli zvířátkům kaštany nasbírané 
při podzimních vycházkách. Ty nejhezčí kaštánky a další přírodniny 
jsme si schovali na říjnové „Kaštánkování“.  Pak nám začal pravý 
podzim, ke kterému patří drak. Ve školce jsme ale neměli jen draky 
papírové: Karolínky dědeček nám draka vyrobil ze dřeva, Martín-
kova a Anetčina maminka draka upekla, Sofi nčina maminka draka 
ušila - zkrátka máme šikovné nejen děti, ale i rodiče ☺. V listopadu 
děti shlédly divadélko „Princezna se zlatou hvězdou“ a navštívily 
obrazovou galerii, do které se ještě jednou v lednu podíváme, pro-
tože zážitky byly veliké. 

S adventem přichází i vůně vanilky a hřebíčku. Paní učitelka Lucka 
napekla perníčky a děti si je ve školce barevně ozdobily. Nezapo-
mněl nás navštívit ani Mikuláš – byl veliký, hodný a laskavý. Pro-
sincový pořad „Staročeské Vánoce“ dětem přiblížil vánoční zvyky a 
tradice našich prababiček. V Mateřince SLUNÍČKO nechyběla ani 
vánoční besídka s pestrým programem pro celou rodinu.

A co nás čeká v novém roce ? Nechte se překvapit a navštivte 
naše webové stránky : http://www.skolaslivenec.cz/materinka-slu-
nicko/akce,  nebo se k nám přijďte podívat  v pondělí 7. února 2011 
od 15,00 do 17,00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Sluníčka, 
Koťátka i p. učitelky Eva, Lucka a Bára Vám přejí šťastný nový rok!
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stromek, hvězdičku z těstovin nebo ozdobit květináčky s využitím ubrous-
kové techniky. 

Vánoční jarmark
V pátek 17. 12. Probíhal v naší škole vánoční jarmark. Organizace celého 

dne byla pojata netradičně – dopoledne si žáci se svými třídními učiteli a 
návštěvníky školy (rodiči, prarodiči…) vyráběli vánoční dekorace, které pak 
v odpoledních hodinách prodávali či vystavovali. Odpoledne probíhal v ně-
kterých učebnách vánoční program, rodiče tak mohli zhlédnout dramatizaci 
známých českých pohádek, pásma písní v angličtině apod. 

Od 16 hodin provázela opravdový jarmark kapela Hradní duo.
Během školního vánočního jarmarku byly u vstupu do jídel-

ny vystaveny soutěžní dekorace, které tvořily děti doma spo-
lu se svými rodiči a dalšími členy rodiny. Všichni návštěvníci jar-
marku měli možnost dát svůj hlas výrobku, který se jim nejvíce líbil. 
K vidění byly různé druhy svícnů, dekorace z velké šišky a perníkový stro-
meček.

Připravili: Romana Lisnerová, Petra Siganová, žáci 4. ročníku pod vede-
ním p. uč. Aleny Duškové     V osm hodin odjížděly od školy 

dva autobusy s jediným úkolem. 
Odvézt některé žáky naší školy 
bezpečně do Seiffenu v Německu 
a zpátky do školy. Cestou se v au-
tobusech pouštěly fi lmy. 

V Mostě jsme se zastavili v 
kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Tento kostel je velmi unikát-
ní a  byl posunut o 841 metrů a 
15 cm kvůli tomu, že se pod ním 
nacházelo  kvalitní uhlí. Podob-
né kostely kromě tohoto jsou už 
jen dva. Zhlédli jsme krátký fi lm o 
tom, jak se kostel přesouval. Vnitřek kostela je nádherný. Na osmi 
pilířích sedm apoštolů (ten osmý je v rekonstrukci), troje varhany, 
postranní kaple, krásně vyzdobený oltář a nádherný strop s růže-
mi uprostřed.

 Dále jsme pokračovali do Litvínova, kde jsme si prohlédli brus-
lařskou halu. Při prohlídce jsme se potkali s hokejistou Jiřím Šlég-
rem, který se nám podepsal na fotky. Potom jsme šli na oběd do 
restaurace, která byla v přízemí stadionu. Po obědě jsme odjeli do 
Seiffenu. Tam jsme se rozešli do obchodů  a stánků. Hodně tam 
nabízeli různé postavičky ze dřeva a jídlo. Paní učitelka Sakmaro-
vá a pan učitel Reňák nám pomáhali s překladem němčiny. Bylo 
to tam celkem hezké.

 Cestou zpět se pouštěl další fi lm. Do Slivence jsme šťastně do-
razili po 18. hodině.                                               Jakub Sigan    

    Mateřinka Sluníčko

    Výlet do Seiffenu

Vánoční vystoupení

Na jarmarkuVystoupení kapely Hradní duo na jarmarku



V neděli 5. 12. opět zavítala po roce do Holyně oblíbená trojice - Mi-
kuláš s čerty a početným zástupem andělů. V úvodu odpoledne se 
ale nejdříve v improvizovaném divadelním sále hostince U Knotků 
uskutečnila premiéra původního představení Obecního divadýlka 
Knofl ík s příznačným názvem „Babička z Holyně je prostě bohyně“. 
O tom, že se premiéra vydařila, svědčil bouřlivý potlesk malých i vel-
kých diváků.  Originální kus z dob mládí babiček i prababiček naděj-
ných malých autorů byl nabitý příběhy a verši z vlastní tvůrčí dílny, 
rekvizitami ze skříní prarodičů a nechyběly ani vlastnoručně zhoto-
vené loutky.  Překvapily vtipné fi lmové skeče z prostředí Slivence 
první republiky a bojůvek z konce druhé světové války. Z vydařené 
grotesky bylo znát, že si herci i herečky natáčení opravdu užili…

Po skončení představení si mohly děti zasoutěžit s maminkami z ro-
dinného centra Pecka a očekávat příchod důstojného Mikuláše. 
Letos, stejně jako vloni, nebyla v Holyni o čerty a anděly různých 
velikostí nouze a pro nadílku si přišlo na 60 dětí. Všechny nakonec 
s menšími či většími obavami svou písničku Mikuláši zazpívaly, a tak 
mohly na sále začít opravdové čertí reje…      Lenka Kudláková    

Poděkování patří Veronice Borovkové, Ondrovi Kohoutovi a všem 
Knofl íkům za skvělý zážitek, rodinnému centru Pecka za soutěžení, 
Milušce Pavlíčkové Pravdové nejen za laskavé zapůjčení kostýmů, 
Jitce Šimáčkové, Leoně Šimáčkové a ostatnímu doprovodu svatého 
Mikuláše za nadílku a restauraci U Knotků za zapůjčení sálu.

    Mikulášské odpoledne s premiérou Obecního divadýlka Knofl ík

inzerce

Mikulášská nadílka Vystoupení Obecního divadýlka Knofl ík



SPOLEČNOST, SENIOŘI

Podzim 2010 klub seniorů ve Slivenci věnoval svému zdraví. Patnáct absolven-
tek Kurzu trénování paměti si odneslo domů certifi kát o úspěšném dokončení 
desetihodinového kurzu pro pokročilé. Pod vedením lektorky paní Fojtů, ředitel-
ky stacionáře pro seniory na Barrandově, jsme již druhým rokem procvičovaliy 
paměť. Zábavnou formou, vyplňováním různých testů, hádanek,  používáním 
mnemotechnických pomůcek, cvičením – to vše bylo náplní lekcí pro trénování 
paměti. Všechny jsme se scházely  rády a s chutí se pouštěly do domácích úko-
lů. Rozhodly jsme se, že - bude-li to možné - na podzim 2011  budeme v kurzu 
trénování paměti III.  všechny  pokračovat.                          Irena Krejčová    

    Kurz trénování paměti II.
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Svá kulatá a významná jubilea v měsíci 

lednu, únoru a březnu oslaví tito 
naši občané a občanky: 

Leden
Paní  Božena Feřtrová 

Paní  Hedvika Moravcová 
Paní  Jiřina Vlčková 

Únor
Pan Václav Sysel 

Paní  Věra Prysová 
Paní Růžena Kolářová 

Březen
Pan Václav Čepička 

Paní Naďa  Lukešová 

Všem srdečně blahopřejeme!!!

Pro rok 2011 opět připravila MČ Praha – Slivenec ve spolupráci s CK 

Arces z Radotína  zájezdy pro seniory.  Budou probíhat za stejných 

podmínek jako v minulých letech (pro seniory trvale žijící v obci jsou 

zájezdy dotované, účastník hradí pouze 200,- Kč, bus bude zajíždět 

do Slivence i Holyně, možno se hlásit na ÚMČ u pí Růžičkové ) 

14. 4. - Babiččino údolí a něco navíc    
Kudowa Zdroj, procházka po lázních a možnost předvelikonočních ná-
kupů, Náchod, město, čas na oběd, Ratibořice, zámek, Babiččino údolí, 
procházka kolem mlýna a bělidla k jezu a zpět
12. 5. - U západní výspy   

Soos - procházka přírodní rezervací s tzv. bahen-
ními sopkami,
Františkovy Lázně - procházka po lázních, ochut-
návka pramenů, čas na oběd, volno, Motýlí dům 
- návštěva motýlí farmy
8. 9. -  Český ráj       
pěší výlet ze Sedmihorek na Hrubou Skálu, 1,5 
km, Hrubá Skála - zámek-hotel, odpočinek, Tros-
ky - prohlídka zříceniny, Jičín - čas na oběd, měs-
to, volno, Humprecht - prohlídka zámku, Sobotka 
- dům Fr. Šrámka a roubená stavení 
13. 10. - Český Krumlov      
Český Krumlov - zámek a zámecká zahrada, pro-
hlídka města, čas na oběd, volno, Zlatá Koruna 
- prohlídka kláštera
Zájezdy pro veřejnost (nedotované)

18. 6 - Pasov 590,-Kč

Innstadt - klášter a antické památky, Pasov - 
město na soutoku tří řek, hrad, prohlídka města, 
volno
26. 11. nebo 3. 12 - adventní Vídeň 720,- Kč

Prohlídka Vídně, volno, adventní trhy

    Zájezdy pro seniory i veřejnost

Setkání s Richardem Pachmanem nad jeho knihou „Jak chutná život“ se uskutečnilo  v 
úterý 9. listopadu.

Pro většinu přítomných to bylo setkání první. Přišli plni očekávání – jaký že je ten ohlášený 
skladatel, zpěvák, klávesista, producent, malíř, spisovatel, úspěšný chovatel bordeauxských 
dog, a také rytíř řádu Blanických rytířů?

Mladý (44 let by mu nikdo nehádal), plný pozitivní energie, s milým úsměvem, laskavých očí 
– prvním pohledem, prvním slovem si své posluchače získal. A co teprve když zazpíval svou 
píseň, (kterou svá vystoupení obvykle zahajuje) – „Když máš rád, lásku rozdávej. Když může 
hřát, vše, co máš, jí dej …“ Text, podle jeho slov, vypovídá o jeho představě ideálního světa.

Richard Pachman zpívá, vypráví, čte ze své knihy plné hlubokých myšlenek – a získává si srdce 
svých posluchačů. Mluvené slovo se střídá s ukázkami písní z jeho vlastní tvorby. Mimo jiné zazní 
modlitba k bohu Re ve staroegyptštině z hudebního díla Egypt. Večer vrcholí písní „Neodvolám“ z 
jeho Oratoria Mistr Jan Hus. Není snad nikoho, kdo by spolu s ním neprožíval krásu a vznešenost 
tohoto díla. Díky panu Pachmanovi jsme prožili pěkný podvečer.           Mgr. Hana Slavíková    

    Richard Pachman ve Slivenci

Vedoucí knihovny Irena  Krejčová 
představuje Richarda Pachmana

    Přípravy na vánoční svátky ve slivenecké knihovně
Schůzka seniorů v pondělí 6. 12. 2010 byla věnována přípravě na blížící se vánoce. Učili jsme 
se udělat slavnostní vánoční věnec se svíčkami na stůl nebo ozdobný věnec k pověšení na 
dveře. Naší lektorkou byla studentka Vysoké školy zahradní architektury v Lednici Šárka We-
berová. Šárku můžete vidět i ve sliveneckém květinářství, je velmi zručná a příjemná. Šárka 
pojala výuku vazby věnečků velmi zodpovědně. Nejdříve nás teoreticky poučila a seznámila s 
tradicemi vánoc. Přinesla s sebou ozdoby,  korpusy věnečků, část zeleně, drátky – no prostě 
vše, co je potřeba k vyrobení vánočního - adventního věnečku. Trpělivě, krok za krokem nám 
názorně vysvětlila, jak se dopracovat ke krásnému výrobku. Pomohla radou i svou názornou 
ukázkou upravit naši tvorbu. Nakonec jsme se mohli pochlubit svým adventním věnečkem, 
každý byl jiný – ne jenom použitým materiálem, ale i barvou, způsobem zdobení. Ti trpělivěj-
ší měli věneček jak od cukráře, někdo však 
dával přednost pocuchané a rozčepýřené 
zeleni – ale i ta byla krásná! Děkujeme Šárce 
za její volný čas a ochotu s námi pracovat. 
Bylo to moc příjemné odpoledne, podbar-
vené vánočními koledami, dobrou náladou 
a společnou tvořivostí. Věříme, že se s Šár-
kou ještě sejdeme – plánujeme před veliko-
nocemi 2011.                  Irena Krejčová    
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Oblíbené vánoční dílničky probíhaly ve třech termínech (4. 11., 9.11., 2. 12. 
2010) ve výtvarné učebně ZŠ Slivenec. Hlavním tématem byla nadcházející 

doba adventu a vánoční svátky. Celkem se zúčastnilo 
se celkem asi 20 dětí s rodiči. Vládla tvůrčí atmosféra 
a pohoda. Betlémy i další výrobky z keramických dílen 
byly vystaveny za výlohou potravin paní Dubové.        
    Magda Haasová     

    Keramické dílničky s OS Na Kraji

Třetí adventní neděli, v podvečer 12. prosince se konal v kostele 
Všech Svatých koncert mladého souboru „Musica cum gaudio“, 
který se snaží přiblížit posluchačům hudbu dnes již více či méně 
zapomenutých velikánů. Pro  Slivenec si M. Šmídová – Turchichová 
(soprán), Kristýna Pangrácová Franková (alt) a Martin Šmíd (varha-
ny) připravili program například z děl Adama Michny z Otradovic, 
Alberika Mazáka, Giovanniho Antonia Rigattiho, nebo Giovanniho 
Paola Cima. Během koncertu však zazněla i skladba Sancta Maria 
Claudia Monteverdiho nebo  skladba For unto us a child is born 
Georga Friedricha Händela z oratoria Mesiáš.
 Tři nadějní hudebníci, kteří se sešli v Brně na Akademii staré hudby 
při Masarykově univerzitě, nám přinesli do zaplněného sliveneckého 
kostela čisté a vznešené tóny, skvělý přednes a umožnili krásný hu-
dební prožitek.                                                Lenka Kudláková     

Poděkování patří slivenecké farnosti, především paní Anně Kotové    Adventní koncert  v kostele

Výzva
Prosíme pamětníky amatérského sliveneckého malíře Jindřicha Husníka, aby kontaktovali Mgr. Lenku Kudlákovou buď prostřednictvím 

ÚMČ nebo na tel. 736 621 893.  Hledáme majitele obrazů autora, kteří by byli ochotni je zapůjčit pro plánovanou květnovou retrospektivní 
výstavu v holyňské kapli, přátele rodiny pana Husníka, kteří by nám poskytli kontakt, popřípadě někoho, kdo by zavzpomínal na tohoto 
sliveneckého občana a poskytl redakci Sliveneckého Mramoru rozhovor.

O některých spolcích, které působily ve Slivenci i v Holyni, jste mohli 
nalézt poměrně podrobné informace v Knize o Slivenci a Holyni. Bý-
valo jich zde ale mnohem víc. Mezi ty, o jejichž činnosti toho dnes už 
mnoho nevíme, patří i Spolek Svornost, který působil ve Slivenci od 
15. července 1895, kdy byl zřízen, do roku 1940.  Předsedou ustavu-
jícího výboru byl Václav Žilina. Jak spolek prosperoval, nevíme, jisté 
ale je, že jedním z jeho členů byl i pan František Šic. Z jeho členské le-
gitimace víme, že členem  se stal v roce 1932, platit členské příspěvky 
přestal v roce 1940. Jeho členská legitimace měla číslo 12.
Spolek se ofi ciálně nazýval „Občanský, vzdělávací a vzájemně se 
podporující spolek Svornost“  se sídlem ve Slivenci. 
„Účelem spolku jest: šířiti vědomosti přednáškami  a širšími rozho-
vory, poskytnouti svým členům podpory v nemoci, v stáří a v případě 
úmrtí, pak zakládati odbory vzdělávací, zábavní, jakož i přihlížeti k 
tomu, aby členstvo duševně se vzpružovalo i vzdělávalo a ušlechti-
lými zábavami na duchu se utužovalo. Všeliké politické jednání jest 
vyloučeno.“
„Duševní prostředky k dosažení účele budou hlavně: společné roz-
hovory, přednášky odborné, vědecké a zábavné, dále utvoření odbo-

rů, jako: vzdělávacího, dramatického, pěveckého, podporovacího a 
jiných, mimo to pak ještě veřejná čítárna, spolková knihovna k volné-
mu používání členstvu přístupná, společné zábavy, plesy a výlety. 
„Členové jsou: skuteční, zakládající, přispívající a čestní.“  „Členem 
skutečným stane se, kdož byv přijat zaplatí 1,- Kč zápisného a mě-
síčně 60 hal. co příspěvek platiti se uvolil.“
Členy se mohli stát pouze muži, a to do 45 let bez omezení, od 45 let 
rozhodoval o přijetí výbor. „Hlásí-li se někdo přes 50 let starý, může 
býti výborem, jen tehdy přijat, když zápisné a měsíční příspěvky za 
minulou dobu přes 50 let do pokladny najednou zapraví.“ 
Členové spolku měli mimo jiných povinností  také povinnost „kaž-
dého pohřbu zemřelých členů se účastniti; schůze spolku pilně na-
vštěvovati, jakož i ve všech podnicích, jež směřují k dobru členstva i 
spolku, vždy vřele podílu bráti.“
Činnost spolku řídila valná hromada a jí zvolený výbor, který se sklá-
dal z předsedy, 12 členů a 4 náhradníků. „Výbor volí ze svého středu 
náměstka předsedy, jednatele, pokladníka, hospodáře a knihovníka, 
pak dohlížitele na nemocné a po případě potřeby ustanoví spolkové-
ho poslíka.“ 
„Spolek tento používá hesla: „Prací k životu, životem ku práci.“
          zpracovala pla    

    Spolek Svornost
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Jedna z cen významného projektu na podporu vědecké 

a technické inteligence Česká hlava 2010 putovala letos 

i do Slivence. Cenu Invence fi rmy Kapsch totiž letos spo-

lečně obdrželi dva profesoři z  Českého vysokého uče-

ní technického v Praze, prof. Ing.  Vladimír Mařík, DrSc., 

a prof. Dr. Ing.  Michal Pěchouček, M.Sc. Oba patří mezi 

zakladatele české školy samoregulujících systémů s prv-

ky umělé inteligence. 

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., vedoucí katedry kyberne-

tiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, bydlí již 14 let ve Sli-

venci. Požádali jsme ho proto o krátký rozhovor. 

Pane profesore, se svým kolegou jste byli oceněni za „výzkum 

v oblasti aplikací multiagentních technologií a jejich přenos do 

průmyslové praxe“. Můžete nám laikům stručně říci, oč jde? 

Jde o nový typ softwarových technologií, který umožňuje vytvá-
řet složitá řešení z dílčích složek, kterým se říká agenti. Techno-
logie tedy umožňuje stavebnicově skládat velké kusy softwaru.
Kde najde tato technologie praktické využití? 

Tato technologie je obecná, takže např. při plánování průmyslové 
výroby, při řízení letového provozu, ale také např. v lékařské péči 
o staré osoby, kdy potřebný  člověk  u sebe má mobil nebo ně-
jaký jiný komunikační prostředek, což je jeden „agent“, který je 
sám schopen komunikovat s jinými v případě, že dotyčný člověk 
potřebuje pomoc – např. je-li detekována třeba srdeční arytmie. 
V tom případě se tento systém spojí s jiným softwarem  a může 
získat konzultaci a pomoc. Využití technologie  tedy velmi široké. 
Účastníme se dvou evropských projektů, které se týkají sběru 
informací o nemocných a přestárlých lidech. 
Pracujete i pro americkou armádu a pro NASA. Jak jste se 

k této spolupráci dostali? 

Oni nás před jedenácti lety sami vyhledali, protože naše techno-
logie je pro ně velmi zajímavá. Na našem pracovišti je přes 20 
lidí, kteří se zabývají prací pro americké vládní úřady, ať už je to 
NASA, Úřad pro civilní letectví či pro obranné složky. Naše tech-
nologie prostě v mnoha případech přináší velmi efektivní a jed-
noduchá řešení, je to takový software budoucnosti.  
Prý se podle vašeho softwaru dá  simulovat i chování pirá-

tů v Adenském zálivu. To si vůbec nedovedu jako laik před-

stavit, připadá mi, že tam musí do systému vstupovat velké 

množství dost obtížně předpověditelných prvků…

Ano, ale na druhé straně také máte obrovské množství infor-
mací. Z družic, z radiokomunikačního provozu lodí… A když 

si představíme, že každou loď, kterou jsme schopni při pohy-
bu v oceánu informačně sledovat,  představujeme jedním soft-
warem, modelujeme, co vlastně, dělá, kde se nachází, tak z toho 
lze usoudit a na složitých modelech předpovědět, kam ta loď 
jede, a pokud máme další informace, tak můžeme i odhadnout, 
i proč tam jede. S určitou, dost vysokou pravděpodobností lze 
předpovědět, že by se mohlo jednat o loď  s nekalými úmysly. 
A zaznamenal už váš software nějaké úspěchy v praxi při 

chytání pirátů?

Systém byl fi nancovaný americkým námořnictvem. Umožňuje 
lepší rozmisťování vojenských lodí v Indickém oceánu. A počty 
napadení ze strany pirátů v poslední době rozhodně klesají, což 
je dáno právě tím, že jsou optimálně na moři rozmisťovány vo-
jenské lodi různých států. Ale je tam stále hodně pravděpodob-
nosti, hodně odhadů. 
Zabýváte se také vývojem umělé inteligence, kterou si pod 

tímto pojmem normální člověk většinou představí, tedy růz-

ných robotů? 
Vyvíjíme i vlastní roboty a zabýváme se i spoluprací robotů mezi 
sebou právě pomocí našeho softwaru. Vždyť loď či letadlo není 
nakonec nic jiného než létající či plující robot. Máme silné týmy, 
které se zabývají tím, jak si skupina několika robotů rozdělí úlo-
hu i cíl a jak vzájemně komunikují a optimalizují řešení té úlohy. 
O stupeň složitější úlohou pak je, když skupina robotů spolupra-
cuje se skupinou lidí, například při záchranářských operacích, 
kde se roboti dostanou i tam, kam lidé nemohou, ale lidé s ni-
mi musí nějakým způsobem komunikovat.  I zde dosahujeme 
velmi slušných výsledků, minimálně srovnatelných s evropskou 
špičkou. Podle mě ale není důležité jen to, že  děláme výzkum, 
ale také že vychováváme celé týmy mladých lidí, kteří budou 
jednou schopni v Česku něco technologicky udělat. Když jsme 
na našem pracovišti - katedře kybernetiky ČVUT – před dvaceti 
lety začínali, tak jsme byli dva. Dnes máme 150 lidí.  A to jsou 
všechno lidé, kteří budou sami schopni během pár let vést další 
týmy.
Myslíte, že někdy nastane doba, o které sní autoři sci-fi  romá-

nů,  kdy roboti budou schopni opravdu samostatně myslet?

Časem k tomu dospějeme, ale bude to ještě chvíli trvat. Nic-
méně řada robotů už inteligentní prvky chování prokazuje. Jsou 
nasazeni v průmyslu k jednodušším úlohám, ale v Japonsku se 
vyvíjejí roboti, kteří umí hrát na klavír, vyjadřovat emoce a po-
dobně.
Ale pořád se pozná, že jsou to stroje…

To bude ještě hodně dlouho trvat, než nepoznáme, že jde o stroj. 
A otázka je: chceme to? Chceme pomocníky, nebo chceme by-
tosti, které nerozeznáme od sebe? A nebyla by to pro lidstvo 
škoda, kdyby se samo zřeklo svého lidství? 
Asi byla. Vraťme se nyní z výšin vědy zpět do Slivence. Proč 

jste si s rodinou vybrali bydlení právě tady?

Slivenec se nám líbil, protože není daleko od centra, ale přitom 
je to samostatná jednotka s nádechem historie. Je přímo cítit, 
jak tudy kráčela. Líbila se nám tu náves, historický kostel, celé 
prostředí. Připadá nám to lepší než žít v nových sídlištích nových 
domů. A líbil se nám zdejší klid. 
A co byste uvítali, kdyby zde bylo? Máte nějaké náměty na zlepšení? 

Samozřejmě bychom uvítali kanalizaci. Ale jinak myslím, že se 
zde hodně věcí udělalo. Když se člověk zastaví a podívá se na 
třeba deset let staré fotografi e, tak si uvědomí, co se tu všechno 
změnilo a že se i do té naší vesnice nějaké peníze vložily. Myslím, 
že kromě kanalizace nám tu v podstatě nic nechybí. Jsem rád, 
že se tu udržela i pošta a další věci, které dělají obec obcí. 
Děkuji za rozhovor.               Jana Plamínková    

ROZHOVOR S  OSOBNOSTÍ

    Česká hlava ve Slivenci

Profesor Mařík přebírá ocenění od fenomenální 
olympijské vítězky Věry Čáslavské, foto Česká hlava



Blíží se konec roku a tak je čas rekapitulovat. 
Předvánoční provoz RC Pecka jsme zakončili již tradiční výrobou 

adventních věnců a vánoční besídkou s cukrovím, koledami a dá-
rečky. A hlavně milou společností. 

A co nám podzim přinesl? Spoustu vydařených akcí a báječné 
maminky, které se s vervou zapojily do chodu centra a přinesly nové 
nápady. 

Kromě pravidelné herny, cvičení, výtvarky či kurzů Yamaha se vy-
dařilo též dlabání dýní či drakiáda – vítr fi čel jako na objednávku 
a kopec Pták v Holyni se hemžil dětmi i dospělými a obloha byla 
pokryta pestrobarevnými draky.  A nesmíme zapomenout na  1. fot-
balový miniturnaj, jehož vítězem se stalo právě mužstvo FC Pecka 
složené z dětí a tatínků. Paní Vraná zase přinášela do Pecky krásné 
pohádky a básničky, které se zatajeným dechem poslouchaly nejen 
děti, ale i dospělí; přijďte poslouchat i vy! Také jsme připravily vý-
tvarné dílničky na Slivenecký burčák a mrazivý vánoční jarmark a 
soutěže na Mikulášskou v Holyni.

A novinky tohoto podzimu – herna Montessori a Hrátky s batolát-
ky – si brzy získaly řadu příznivců.

V tom všem budeme pokračovat i v druhém pololetí. Pro velký zá-
jem přibudou ještě ve čtvrtek odpoledne další hudební kurzy agen-
tury Yamaha (informace a přihlášky na www.yamahakurzy.cz).

Chystáme i řadu dalších akcí laděných podle ročního období a 
různých svátků. Poprvé se též ujmeme příprav dětského dne.

Všechny aktuální informace hledejte na nástěnkách obce, RC 
Pecka a na webových stránkách www.rc-pecka.cz.

Závěrem trocha nostalgie a jedno velké po-
děkování: u zrodu našeho centra stála a ob-
rovskou energií ho neustále zásobovala skvělá 
kamarádka a maminka Jana Urbancová. Ta se v únoru vydává s 
rodinou na krásnou dalekou cestu, kterou jí moc přejeme, ovšem 
zároveň si říkáme, že Pecka bez ní už nebude to co dřív. Takže milá 
Jano, za všechny spokojené maminky, tatínky a děti ti moc a moc 
děkujeme a těšíme se, až budeš zpátky!

A my ostatní se vrhneme zase do práce a uvítáme další nápady a 
pomoc tak, aby program RC Pecka byl prostě pecka! 

Za RC Pecka Dora Poláková    

    Pecka pod bílou peřinou
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Občanské sdružení Gama pořádalo v neděli 19.12. zdobení stromku 
pro zvířátka. Z místa srazu v ulici Na Křenkově jsme se vydali smě-
rem k Višňovce. Původně jsme chtěli ozdobit jeden větší strom, ale 
děti se rozutekly po Trpci a začaly ověšovat všechny malé jehličňán-
ky. Zdobilo se jablky, mrkví a pečivem. Věříme že si na dobrůtkách 
pochutnají všechna lesní zvířátka. Vánoční atmosféru při zdobení 
jsme si zpestřili koledami.

                                                    Hana Morsteinová    

OS GAMA ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kří-
že Prahy 1 uspořádaly 20.11. kurz první pomoci na téma 4 hodiny pro 
život. Účastníci kurzu se naučili, jak zastavit masivní krvácení, ošetřit 
úrazy, pracovat s člověkem, který je v bezvědomí, se zástavou dýchá-
ní atd. Na fi gurínách a vzájemně na sobě si vyzkoušeli první pomoc 
při život ohrožujících stavech i pracovat s přístrojem na elektrošoky. 
Děkuji Jarce Markové za skvěle vedený kurz. Hana Morsteinová    

Program na zimu

Leden

  6. 1. 16:00 Promítání pohádek „po staru“ (diaprojektor)
14. 1. 9:30 Montessori dílna
18. 1. 15:30 Povídám, povídám pohádku 
28. 1. 9:30 Montessori dílna

Únor

11. 2. 9:30 Montessori dílna
15. 2.    15:30  Povídám, povídám pohádku
22. 2.  9:00 Karnevalové cvičení
24. 2. 9:30 Výroba masek na Masopust
25. 2. 9:30 Montessori dílna
26. 2.  Masopustní rej ve Slivenci a Holyni

    Vánoční strom pro zvířátka     Kurz první pomoci

Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

10. – 18. 1. 2011

Do zasedací místnosti lze v úředních hodinách ÚMČ nosit 
použité, ale čisté oblečení, hračky, ložní prádlo, školní a kuchyňské 
potřeby.

Pomozte potřebným!
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Po první polovině soutěžního ročníku 2010/2011 vládne v od-
díle velká spokojenost s výsledky a umístěním našich mužstev 
v tabulce. Překvapením jsou výsledky hlavně staršího dorostu a „A“ 
mužstva. Áčko Slivence je po podzimní části dokonce na 1. místě 
v tabulce 1.A třídy. To se ještě nikdy nepodařilo za těch 20 let, co tuto 
soutěž pravidelně hraje. Mužstvo si to ale zaslouží. Oproti minulému 
roku se zlepšilo v přístupu k tréninkům a v zápasech je to znát. Věří si, 
hraje útočný fotbal, který se našim i soupeřovým divákům líbí. V zá-
pasech padá hodně gólů. Bohužel jich i dost dostáváme, ale jestliže 
se vyhrává, tak to našim fanouškům moc nevadí. Horší je to s trenéry. 
Hlavně prohra ve Střešovicích 6:2 je ostudná. Hráči to po nepromě-
něné penaltě za stavu 2:0 pro domácí zabalili a utkání úplně vypustili. 
To byla asi jediná kaňka v podzimních zápasech. V posledních sedmi 
utkáních získalo mužstvo 17 bodů z 21 možných. Škoda jen výsledku 
v posledním kole na Nuslích 2:2. Jinak mohlo mít na Podolí dvoubo-
dový náskok. Nejlepším střelcem áčka je Jakub Brožek - 16 branek. 
Následují Petr Novák  9, Morstein 8, Čureja 5, Havelka 4. 

Tabulka po podzimu:
1. Slivenec  27 bodů
2. Podolí      27 bodů
3. Braník      26 bodů
4. Přední Kopanina  26 bodů
Druhé mužstvo dospělých „B“ je po podzimu na 7. místě se zis-

kem 18. bodů. Střídalo velmi dobré výkony se špatnými. Po prv-
ních pěti kolech dokonce vedlo soutěž. Pak přišlo období bez zisku 
bodů, ale na konci opět dvakrát za sebou vyhrálo, což je vyneslo na 
již avizovanou sedmou příčku. Hlavně vítězství v posledním kole na 
domácím hřišti nad Řepami 4:3, které byly na druhém místě, bylo 
hezkou tečkou podzimu ve Slivenci.

Dalším překvapením je starší dorost. Přitom za něj hrají hráči, 
kteří patří o kategorii níž. Mužstvo se s tím ale skvěle vyrovnalo 

a prakticky celý podzim bylo na 1. místě. O to přišlo až tři kola před 
koncem. Prohrálo ve Stodůlkách 6:2. Tam však vydatně pomohl do-
mácím rozhodčí. V posledním kole dorostenci podcenili mužstvo 
Kingu a prohráli s ním 1:3. Škoda, mohli skončit na 2. místě, ale 
i třetí příčka je hezkým překvapením pro fanoušky. Na první Stodůl-
ky ztrácejí 5 bodů a jaro bude ještě v boji o postup zajímavé.

Starší přípravka pravidelně uzavírá tabulku a tak tomu je i v po-
lovině tohoto soutěžního ročníku. Nemuselo to tak ale být, stačilo 
vyhrát domácí zápas s poslední Přední Kopaninou. Nestalo se. Pro-
hrála 2:3. Se ziskem 7 bodů mohla skončit na 7. místě. Nevadí, na 
klucích je vidět, že dělají fotbalové pokroky. V jarních odvetách jistě 
udělají vše, aby trenéři a fanoušci z nich měli radost.

Pro sezonu 2010/2011 jsme přihlásili mladší žáky, kteří hrají ne-
ofi ciální soutěž formou 7 + 1. Této soutěže se účastní 8 mužstev. 
Naši žáci jsou na 6. místě s 12 body. Tabulka je vyrovnaná. Na třetí 
Lipence ztrácí jen 6 bodů. Vedou Neratovice s 25 body.

Přátelské zápasy začala hrát i minipřípravka. Zatím nepoznala 
hořkost porážky. Porazila Braník 10:7, Lochkov 11:8 a odveta s ri-
valem skončila smírně 11:11.

Zimní příprava mužstev začíná v lednu na UMT ve Slivenci a tělo-
cvičně. Mužstva dospělých jedou začátkem února na zimní soustředě-
ní do Stráže pod Ralskem, mládež jako každoročně do Žihle u Plzně.

A co nového na sportovišti? V listopadu proběhla výměna oken 
v klubovně. Během zimní přestávky se v ní bude předělávat topení, 
bude položeno nové lino a částečně se provede výměna zastaralé-
ho interiéru.                                                           Karel Bachroň     

    AFK Slivenec je jednička!

Na začátku prosince jsme připravili pro „naše“ děti 
již tradiční předvánoční dovádění. Jeho průběh krásně 
popsala žákyně 9. ročníku slivenecké základní školy 
Monika Čížková v materiálu, který je uveden na webu www.praha-
slivenec.cz. Stručně je informace též na str. 8 tohoto Mramoru.  

Od OS ČČK jsme dostali možnost předat sliveneckým a holyň-
ským seniorům několik vánočních balíčků. Poslední adventní neděli 
se tak skupinka dětí vydala do zasněžených ulic  s  úkolem připrave-
né dárky roznést. Kromě balíčku měly děti přichystáno i několik ko-
led, které za doprovodu houslí a fl éten ochotně zahrály a  zazpívaly. 
Odměnou jim byla radost obdarovaných a mnohde i slza dojetí.                                                                    
       Petra Siganová    

    ČČK pro děti a s dětmi

    Kurzy cvičení tai-chi
ve slivenecké škole pokračují od 10. ledna.  

Pondělí, středa v 18 hod – tai-chi,    Pondělí v 19 hod – čchi-kung

    Kurzy afrického tance
ve slivenecké škole pokračují od 5. ledna, ve středu 19 – 20,30 hod.

MČ Praha – Slivenec by se spolupráci s vynikající sliveneckou 
cvičitelkou paní Martinou Křížkovou chtěla zavést ve Slivenci 
pilates – výborné cvičení zpevňující hluboce uložené vrstvy sva-
lů. Vzhledem k vytíženosti paní cvičitelky by připadalo v úvahu 
cvičení v dopoledních hodinách. Cvičení by probíhalo ve škole, 
termín je předmětem jednání. Vzhledem k tomu, že nevíme, zda 
by o cvičení dopoledne byl zájem, prosíme zájemce, aby se ne-
závazně přihlásili  na mailu krizkova.martina@email.cz.

    Cvičení pilates

    Vánoční akademie tanečních kurzů
Dne 15. prosince se konala vánoční akademie tanečních kurzů 

pro děti  ve slivenecké sokolovně.
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Kalendář obce Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu: 

JAPONSKO 
s Mgr. Davidem Hochmanem

KDE: zasedací  místnost Úřadu městské části
 ve Slivenci – Praha 5, K Lochkovu 6

KDY: úterý  11. ledna 2011 od  18.00 hod.

Mgr. David Hochman studoval anglickou a japonskou fi lologii na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. Na jaře 2003 odletěl do města 
Sapporo v severní části Japonska, kde nyní žije a pracuje na své 
disertaci, učí anglickou literaturu, angličtinu, němčinu a pokračuje 
ve studiu japonštiny a japonské kultury. Ve volném čase cestu-
je po Japonsku, Asii a Australasii. Překládá, tlumočí. Organizuje 
zájezdy po Japonsku pro českou cestovní kancelář China Tours. 
Věnuje se kaligrafi i a rád fotografuje. Jeho rodiče žijí v Holyni. 

Využijte možnosti dozvědět se o Japonsku aktuální informace 
a podívat se na krásné fotografi e. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Leden

  2. 1. 15:50 Bohoslužba v kostele všech svatých (farnost  
 Slivenec)
  3. 1.  Schůzka seniorů (Knihovna ÚMČ)
  6. 1.  16:00 Promítání pohádek „po staru“( OS Pecka  
 v Klubu Švestka)
11. 1. 18:00 Beseda s Mgr. Davidem Hochmanem   

 „Vzdálené Japonsko“ (zasedací místnost ÚMČ)
10. – 18. Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov (MČ) 
13. 1. Den otevřených dveří v ZŠ Slivenec

16. 1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 

 (farnost Slivenec)
18. 1. 15:30 Povídám, povídám pohádku (OS Pecka   
 v Klubu Švestka)
 24.1. Zápis do ZŠ Slivenec (1. termín)
28. 1. 19:30 Huba rock band – koncertní zábava v sále  
 restaurace u Knotků v Holyni
Únor

  6. 2.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých 

 (farnost Slivenec)
  7. 2.  Schůzka seniorů (Knihovna ÚMČ) 
  7. 2.  Zápis do ZŠ Slivenec (2. termín)
  7. 2.  Zápis do MŠ Slivenec

  7. 2.  15:00 – 17:00 hodin – den otevřených dveří   

 v Mateřince Sluníčko

15. 2.  18:00 Beseda s Mgr. Helenou Katzlingerovou   

 „Izrael“ (zasedací síň ÚMČ) 
15. 2. 15:30 Povídám, povídám pohádku (RC Pecka  
 v Klubu Švestka)
20. 2. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 

 (farnost Slivenec)
26. 2.  13:30 SLIVENECKÝ MASOPUST 

Březen

  1. 3.  18.00 Autorské čtení se spisovatelkou Petrou  

 Hůlovou (zasedací síň ÚMČ)
  6. 3.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 

 (farnost Slivenec)
  7. 3. 16:00 Schůzka seniorů (knihovna ÚMČ)
20. 3.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých 

 (farnost Slivenec)

Holyňský Šnek production
zve na koncertní zábavu v sále restaurace u Knotků

28. 1. 2011 v 19:30 

Huba rock band
-postpubertální rock středního věku-

Cestopisná přednáška v zasedací místnosti ÚMČ

15. února 2011 v 18:00

Izrael

Besedovat přijde Mgr. Helena Katzlingerová, která tuto zemi 

mnohokrát navštívila jako průvodkyně cestovní kanceláře 

Adventura i při svých individuálních toulkách světem. 

Vyprávění bude doprovázeno videoprojekcí.

Slivenecký masopust
26. února 2011 ve 13 : 30 – 18 : 00

Pojďte s námi masopust-

ním průvodem od kostela 

Všech svatých ve Slivenci 

ulicí Na Křenkově, a dále 

ulicí k Holyni do holyňské 

restaurace U Knotků.  Ne-

budou chybět staropražské 

písničky poberounské kapely 

Třehusk, jitrnice, jelítka, dob-

ré pivečko, pro děti tombola 

a soutěž pro slivenecké a 

holyňské hospodyňky o nej-

lepší masopustní koblížek!

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu 

s českou spisovatelkou Petrou Hůlovou
KDE: zasedací  místnost ÚMČ ve Slivenci 

KDY: úterý 1. března 2011 od  18.00 hod.

Petra Hůlová (1979) studovala kulturologii a mongolistiku na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2007 pravidelně přispí-
vá do časopisu Respekt. Žije v Praze. 
DÍLO A OCENĚNÍ: Paměť mojí babičce, vydav. Torst, 2002 – ro-
mán získal cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku a zvítězil 
v anketě Lidových novin Kniha roku. Přes matný sklo, vydav. Torst, 
2004 – novela, Cirkus Les Mémoires, vydav. Torst, 2005 – román, 
Umělohmotný třípokoj, vydav. Torst, 2006 – román získal Cenu 
Jiřího Ortena. Stanice Tajga, vydav. Torst, 2008 – román za který 
paní Hůlová získala v témže roce Cenu Josefa Škvoreckého 
Strážci občanského dobra, vydav. Torst, 2010 – román
Zveme vás všechny na autorské čtení. Knihy si budete moci za-
koupit a požádat autorku o podpis. Podtržené názvy knih si mů-
žete přečíst v naší knihovně ve Slivenci. 
  Těšíme se na Vaši návštěvu 


