
Slivenecký

Během prvního červnového víkendu se uskutečnil čtrnáctý ročník festivalu Slivenecké letnice. Po dvou letech odmlky způsobené lockdownem 
slivenecká náves u rybníka opět ožila. V pátek 3. června zahájila večerní program černošická kapela Timudej, která se pohybuje na rozhraní 
více stylů počínaje word music, přes electro swing, pop, až po elektronické beaty. Otevřela program koncertem s poetickými texty a rytmic-
kými písničkami…Blesková výměna aparatury a na podium nastoupila americká zpěvačka Tonya Graves. Tonya dlouho působila ve skupině 
Monkey Bussines, spolupracovala s Ivanem Králem nebo Lubošem Andrštem a ve Slivenci vystřídala s doprovodnou kapelou skladby ve stylu 
rythm & blues, funky a jazzu. Její vystoupení bylo plné elektrizující energie. Závěr večera patřil poprockové kapele Support Lesbiens, která již 
ve Slivenci s úspěchem koncertovala, a to v roce 2016. Od té doby kapela prošla změnami – zpěváka Czendu Urbánka nahradil Dušan Marko 
a kapela vydala albu Glow. Ve Slivenci roztančili náves a zopakovali (ne-li předčili) svůj předchozí úspěch.
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Zastupitelstvo schválilo:
■ výběr zhotovitele zakázky „Vý-
stavba kontejnerového pavilonu 
pro ZŠ Slivenec“ – společnost CU-
BESPACE, s. r. o.
■ pro volební období 2022 – 2026 
počet členů zastupitelstva Městské 

části Praha-Slivenec na jedenáct.
■ uzavření smlouvy o  smlouvě 
budoucí na zřízení služebnosti pro 
CETIN, a. s.
■ uzavření smlouvy o  smlouvě 
budoucí na zřízení služebnosti pro 
PREdistribuce a.s

■ uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti pro Pražskou plynáren-
skoudistribuce, a. s.
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  122 900 Kč na 
modernizaci polytechnické učeb-
ny

■ navýšení rozpočtu v  příjmo-
vé a výdajové části o 1 097 000 Kč 
– neinvestiční neúčelové dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy
■ přijetí darů v  celkové výši 
162 000 na základě Darovacích 
smluv

33. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 30. 5. 2022

Zastupitelstvo schválilo:
■ Závěrečný účet MČ Praha-Sli-
venec
■ Navýšení rozpočtu o 1,9 mil. Kč 
z MHMP na strategii adaptace na 
změnu klimatu
■ Navýšení rozpočtu o  15 tis. Kč 
Z MHMP na zkoušky odbornosti
■ Navýšení rozpočtu o 1,216 mil. 
Kč pro ZŠ na mzdové prostředky

■ Navýšení rozpočtu o 110 tis. Kč 
z MHMP na Ukrajinu
■ Navýšení rozpočtu o 570 tis. Kč 
z daně z hazardních her
■ Navýšení rozpočtu o  193 400 
Kč z MHMP z příjmů právnických 
osob
■ Navýšení rozpočtu o  5 mil. Kč 
z MHMP na Volnočasový areál Za 
okruhem

■ Navýšení rozpočtu 180 500 Kč 
z  MHMP na ubytování občanů 
Ukrajiny
■ Přijetí darů výši  41 419 Kč  na 
Letnice
■ Přijetí příspěvku na občanskou 
vybavenost ve výši 386 tis Kč
■ Rozpočtová opatření
■ Výběr zhotovitele zakázky na 
bytový dům

■ Starostku do neuvolněné funkce
■ Připomínky k  Metropolitnímu 
plánu

Zastupitelstvo nesouhlasilo:
■  Změna územního plánu na 
parc. Č. 1386/1,2
 Zapsala J. Szilvásiová
Celý zápis ze zasedání si můžete 
přečíst na stránkách úřadu.

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 29. 6. 2022

Městská část nabízí plavenky pro seniory, které je možné využít ke vstupu do plaveckého bazénu v Radotíně 
na dobu 75 minut. Senioři s trvalým pobytem v Městské části Praha-Slivenec hradí za 1 vstupní kartičku 50,- 
Kč, tj. méně než 50 % standardního vstupného.
Plavenky je možné si zakoupit v podatelně úřadu u pí Růžičkové od 4. 4. 2022 vždy v pondělí a ve středu od 
8 -11 hodin a 12 – 18 hodin. Maximální počet plavenek na 1 osobu je 5 kusů a mají neomezenou platnost.

Dovolujeme si vám představit novou zaměstnankyni ÚMČ Praha-Slivenec, paní Ing. Petru Fellnerovou, která od 
června vystřídala paní Janu Valtrovou Vávrovou na úseku životního prostředí a dopravy.
K práci na ÚMČ Praha-Slivenec uvádí: „Těším se na nové zkušenosti a výzvy, které na mě v souvislosti s prací 
na úřadě městské části čekají.“ Zároveň druhým dechem dodává, že ráda chodí na túry do přírody a je proto 
nadšená z kombinace práce v terénu a administrativní činnosti na dané pozici. „Věřím, že péče o zeleň ve městě 
je smysluplná a budu se snažit o její další rozvoj,“ zmiňuje paní Ing. Fellnerová závěrem k motivaci pracovat na 

našem úřadě.
Za ÚMČ Praha-Slivenec pevně věřím, že paní Ing. Petra Fellnero-
vá bude kvalitním přínosem nejen pro náš úřad, ale i pro městskou 
část jako takovou.  Matěj Mlčoch

Plavání pro seniory za zvýhodněné ceny

Představení nové zaměstnankyně  
ÚMČ Praha-Slivenec
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Milé sousedky, milí sousedé,
Léto je před námi, tak mi dovolte, abych jen krátce 
shrnula novinky poslední doby. Dvě nejdůležitější se 
týkají školy a bytového domu. U nového šestitřídní-
ho školního pavilonu už máme podepsanou smlou-
vu s vítězem výběrového řízení. Vzhledem k tomu, 
že zakázku bude provádět firma Cubespace, která 
pro nás dělala i mateřskou školu na Habeši a máme 
s ní dobré zkušenosti, tak pevně doufám, že se plá-

novaný prosincový termín otevření nového pavilonu podaří dodržet. 
V současné době se jednotlivé části pavilonu vyrábějí. V létě firma za-
hájí rozšiřování přístupové cesty k pavilonu z ulice U Sportoviště.
Máme rovněž  ukončenou soutěž na bytový dům. Z šesti nabídek by-
la nejvýhodnější Winning PS – stavební firma. Cena je bohužel o dost 
vyšší než byla ta předpokládaná, ale to se v dnešní době dalo očeká-
vat. Jakmile uplyne termín pro podání námitek, tak smlouvu podepíšu 
a může se začít stavět. Poprvé ve své poválečné historii tak Slivenec 
získá vlastní obecní bydlení (bytovka, kde máme také byty, původně 
patřila Státnímu statku a získali jsme ji od Magistrátu až před pár lety).
Co se týče dokončení výstavby tramvaje do smyčky Slivenec, tak Do-
pravní podnik začne v  červenci vybírat zhotovitele a  na podzim by 
chtěli zahájit výkopové práce, kterých bude poměrně hodně. Na jaře 
pak položí koleje. Dopravní podnik na celou akci dost spěchá, proto-
že potřebují oboustranné tramvaje stáhnout na novou trať do Libuše, 
kde bude dočasně taky úvrať. Parkoviště P+R uvnitř tramvajové smyčky 
bude stavět Technická správa komunikací. Oba projekty jsou zkoordi-
nované, tak doufejme, že na sebe plynule navážou. Parkoviště je ale zá-
vislé na Kauflandu, který má ke smyčce vybudovat přístupovou cestu. 
Podle posledních informací přehodnotil sice Kaufland vzhledem k tur-
bulentním cenám a nedostatku některých druhů materiálu své plány 
a obchod chce stavět až příští rok, nicméně stále platí, že ještě letos 
začnou cestami, tj. kruhovým objezdem v ul. U Náhonu a přístupovou 
cestou ke smyčce.
Křižovatka ulic K Lochkovu a Ke Smíchovu se letos zavírat nakonec ne-
bude, protože to kvůli opravě Barrandovského mostu nepovolila TSK. 
Místo toho se nyní začne budovat dešťová kanalizace v ulici K Loch-
kovu, a to až po zmíněnou křižovatku, a také některá parkoviště podél 
této ulice. A bude se zvedat křižovatka K Lochkovu – K Cikánce, což byl 
požadavek našich obyvatel.
U skládky Velká Chuchle se podařilo na květnovém soudním jednání 
„vybrat zatáčku“. Soudkyně dostala dva posudky, které jasně prokazu-

jí, že odvážet část odpadu je z environmentálního, hygienického, do-
pravního i dalších ohledů zcela nemožné, a navíc že majiteli pozemků 
nevznikla žádná újma, protože své pozemky může využívat ke stejným 
účelům jako předtím. Nevydala proto rozsudek, kterým by Praze naří-
dila skládku odvézt. Souhlasili jsme (obě strany) se stanovením medi-
átora a pokusu o mediaci. Další jednání je stanoveno na září. Zároveň 
je už vyřešena systémová podjatost stavebního úřadu, kterou pan Klán 
namítal. Ministerstva ji zamítla, tak doufejme, že na revitalizaci již brzy 
získá hlavní město územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ve výběrovém řízení na můstky v ulici K Dobré Vodě v Dalejském údolí 
předložila nabídku jen jediná firma, a navíc s cenou výrazně vyšší než 
byl rozpočet projektanta. Bude to tedy muset jít nyní na schvalování do 
Rady HMP, což ovšem znamená další zdržení. Je to nepříjemné, protože 
my nemůžeme začít s rekonstrukcí ulice dřív, než bude tato akce hoto-
vá, protože zde musíme navázat na novou výškovou úroveň.
O dalších stavebních akcích se zmíním už jen velmi stručně: asi jste si 
již všimli, že se konečně začal stavět chodník do Lochkova, o který usi-
lujeme již mnoho let. Poslouží k bezpečnému spojení do Lochkova i do 
Habeše. Zrenovovali jsme sklepy v bytovce, které to už opravdu potře-
bovaly. Prokoukly až neuvěřitelně. Je hotová pěší spojka mezi ulicemi 
Diamantová a U Trpce, i s rampou, kterou požadovali někteří obyvatelé. 
Finep vybudoval aspoň provizorní chodník k nové zastávce tramvaje od 
podchodu Smaragdová.
Do konce června muselo zastupitelstvo schválit připomínky k novému 
územnímu plánu. Pracovala jsem na nich docela dlouho, konzultovala 
s odborníky, a myslím, že připomínky jsou nakonec poměrně důkladné.
Jak možná víte, po aféře s Petrem Hlubučkem jsem byla zvolena ná-
městkyní primátora Hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že jsem 
byla v minulém volebním období radní pro životní prostředí, technic-
kou vybavenost a  infrastrukturu, tak jsem byla v danou chvíli jediný 
člověk, kdo mohl tyto gesce rychle a bezbolestně převzít. Je to ovšem 
pouze dočasné, na tři měsíce do voleb. Důvěry kolegů si velmi vážím.
Po třech letech se u nás zase konaly Slivenecké letnice. Byly velmi vy-
dařené a myslím, že si je návštěvníci po tak dlouhé pauze opravdu vel-
mi užili. Moc děkuji za přípravu paní místostarostce Lence Kudlákové, 
která se svým minitýmem ze sliveneckého úřadu vše opět vymyslela, 
zprodukovala, zařídila, vyjednala…S Lenkou si navíc trochu neskromně 
myslíme, že na Support Lesbiens a  Tonyu Graves jsme zaznamenaly 
historicky největší počet návštěvníků. Objektivní data nemáme, ale lidí 
bylo fakt hodně. Hezké a klidné prožití léta Vám všem přeje  
 Jana Plamínková, Vaše starostka

Plavání pro seniory za zvýhodněné ceny



Vážení občané, 
upozorňujeme, že volby do zastupitelstva městské části Praha-Slive-
nec¨ a do zastupitelstva hl. m. Prahy budou probíhat v pátek 23. září od 
14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. září od 08:00 do 14:00 hod.

Kdo může volit? Ze zákona může volit občan způsobilý k právním úko-
nům, starší 18 let s  trvalým bydlištěm na území MČ Praha – Slivenec 
nebo občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 do-
vrší 18 let, má v městské části trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt 
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

V případě voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy může volit občan způso-
bilý k právním úkonům, starší 18 let s trvalým bydlištěm na území hl. m. 
Prahy nebo občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 
2022 dovrší 18 let, má v hlavním městě trvalý nebo registrovaný pře-
chodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v naší městské části se za poslední 
roky značné navýšil, museli jsme přistoupit k vytvoření nového voleb-
ního okrsku (48003). V souvislosti s novým okrskem však muselo dojít 
k zcela zásadním úpravám těch stávajících. Z toho důvodu věnujte pro-
sím zvýšenou pozornost níže uvedenému seznamu ulic a okrsků.
Zároveň chceme upozornit občany, že na webu městské části si mohou 
vyplnit a podat přihlášku do volebních okrskových komisí. Nebude-li vo-
lební okrsková komise naplněna z pozice zástupců volebních stran, bude 
městská část na základě těchto žádostí oslovovat patřičné zájemce.
Závěrem uvádíme, že volební okrsek č. 48001 se bude nacházet v zase-
dací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec (1. patro); volební okrsek č. 48002 
bude umístěn v KC Na Půdě ÚMČ Praha-Slivenec (2. patro); volební okr-

sek č. 48003 ve veřejné knihovně MČ Praha-Slivenec, která se nachází za 
úřadem (u zadního vstupu).  

■ Volební okrsek č. 48001 v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slive-
nec (1. patro) je určený pro voliče s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Frančíkova, K Cikánce, K Rozmezí, K Rozvodně, K Váze, Kameníků, Ke 
Štěpcům, Mramorová, Na Bělici, Na Čisté, Na Korálově, Na Kraji, Na 
Rovném, U Habeše, U Jezírka, U Svahu, Za Farou, Za Křížkem, Za Fořtem

■ Volební okrsek č. 48002 v KC Na Půdě, Úřad MČ Praha-Slivenec 
(2. patro), je určený pro voliče s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Alabastrová, Diamantová, Do Chuchle, Granátová, Jantarová, K Homol-
ce, K Lochkovu, Ke Smíchovu, Křišťálová, Malachitová, Na Botě, Na Kře-
mínku, Na Křenkově, Na Přídole, Nefritová, Od Rozcestí, Pod Rybníkem, 
Růženínová, U  Trpce, V  Doubcích, V  Lipkách, Ve Smrčině, Višňovka, 
Vltavínová

■ Volební okrsek č.  48003 ve veřejné knihovně (zadní vstup do 
ÚMČ) je určený pro voliče s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Dominínská, K Holyni, Meskářova, Návětrná, Opálová, Rubínová, Sma-
ragdová, Tyrkysová, U Spojky, U Sportoviště
Holyně:
K Dobré vodě, K Lípě, K Zabrkům, Kopanská, Kotovka, Nám. Pod lípou, 
Pod Vysokou mezí, Průtažní, Rohlovská, U Náhonu, U Smolnic, U Vápe-
nice, Zavátá, Za Knotkem
 Matěj Mlčoch, Bohdana Růžičková

Volby do zastupitelstva městské části  a hl. m. Prahy  23. – 24. 9. 2022

Strana 4 l úřední informace  Slivenecký mramor 3 l 2022

Proč nebyli při stanovení objízdných tras v souvislosti s rekonstrukcí komu-
nikace K Lochkovu zohledněni cyklisté? Situace je neúnosná zvláště pro děti 
dojíždějící do školy na kole jednosměrnou ulicí Za Farou. Povolená rychlost 
20 km/hod není v ulici Za Farou dodržována.
Děkujeme za podnět. Pro tuto etapu je na řešení bohužel dost pozdě, 
protože škola za několik dní končí a tato etapa uzavření ulic také. Po-
kusíme se ale vyjednat cyklo obousměrky pro další etapu, která by mě-
la nastat v srpnu. Předělat dopravní značení trvá dost dlouho, protože 
se k tomu vyjadřuje odbor dopravy Prahy 5 a Policie ČR, ale do srpna 
by se to mělo zvládnout. Dáme pokyn městské policii, aby v místě zvý-
šila dohled. Doprava dětí do školy je pro nás prioritou, do srpna se 
vynasnažíme vymyslet co nejlepší řešení.

Kolik stál městskou část festival Slivenecké letnice?
Výdaje na letošní ročník Sliveneckých letnic znamenaly pro naši měst-
skou část výdaj necelých 50 000,– Kč. Za tento pozitivní ekonomický 
výsledek můžeme poděkovat sponzorům festivalu, kteří přispěli cel-
kovou částkou 180 000,– Kč a návštěvníkům festivalu (výtěžek z dob-
rovolného vstupného činil téměř 17 000,– Kč). Zbytek nákladů, a  to 
270 000,– Kč, byl pokryt z příspěvku od MHMP (podíl na výnosu z daní 
z hazardních her a odvod loterií za první pololetí roku 2022) účelově 
vázaných na kulturu.

Jak ovlivní výstavba kontejnerové přístavby tříd chod vyučování v ZŠ a pří-
stup do MŠ?
První stavební práce a  archeologický průzkum proběhnou během 

prázdnin. Od prvního září školního roku 2022/23 budou změny pro 
rodiče a děti znamenat změnu v parkování. Nebude možné používat 
příjezdovou komunikaci k mateřské škole. Parkování bude zajištěno ve 
sportovním areálu AFK,  přes který bude do mateřské školy umožněn 
přístup. V jiném ohledu se stavba provozu školy nedotkne.

Stále se dočítám o  přístupu sliveneckých občanů na budoucí konečnou 
tramvaje, ale jak to bude s přístupem z Holyně? Celá západní část Holyně 
to bude mít blíže na konečnou zastávku Slivenec, než na zastávku Holyně.
V souvislosti s dostavbou tramvajové trati počítáme s prodloužením 
ulice Kopanská pro pěší propojení k tramvaji. Nyní probíhají jednání 
s vlastníky dotčených pozemků.

Jak bude před stavbou tramvajové smyčky ochráněn památný holyňský 
strom?
Zahájili jsme jednání s vedoucím oddělení ochrany přírody a krajiny 
MHMP Ing. Bednářem, ke kterému jsme přizvali Ing. Růžičku (firma 
Baobab - péče o zeleň, s. r. o.) a pana Ing. Wágnera (firma ARBONET), 
který pro Prahu památné stromy dlouhodobě monitoruje. Bude vy-
hodnoceno, jak moc je památný strom dotčen plánovanou stavbou 
točny tramvaje. Poté budou navržena konkrétní opatření, aby se dopad 
stavební činnosti na strom minimalizoval. Je nezbytně nutné nastavit 
plán ochrany památné lípy. (Lípa srdčitá v polích mezi Holyní a Sliven-
cem byla vyhlášena památným stromem v r. 2012 a její stáří je odhado-
váno na 90 let, běžně se mohou stromy tohoto druhu dožít 400-500 let. 
pozn. redakce).  Lenka Kudláková, Jana Plamínková

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Volby do zastupitelstva městské části  a hl. m. Prahy  23. – 24. 9. 2022 V průběhu posledních květnových dní jsme ze Slivence odstěhovali po-
slední ukrajinské rodiny a také veškeré dary ze slivenecké humanitární 
sbírky. Na výzvu v minulém čísle Sliveneckého Mramoru se ozval sli-
venecký občan s velkorysou nabídkou: nezištně poskytnul byt na Ba-
rrandově oběma maminkám ubytovaným v Klubu Švestka i jejich čtyřem 
synům. Zajistili jsme stěhování a veškeré další potřebné úkony (dovyba-
vení bytu, poskytnutí notebooku pro studium, pomoc s úřady). Velmi si 
vážíme pomoci, kterou slivenečtí občané pro Ukrajinu vynaložili a chtěli 
jsme, aby humanitární sbírka byla pro ten účel, pro který vznikla, vyu-
žita. Našli jsme místo, kam jsme vše přestěhovali a kde potřebné věci 
najdou své uplatnění. Dokladem toho je dopis, který jsme obdrželi:
Dne 26. 5. 2022 nám do Dobrodějny napsal Samuel Hornek: „Holky, tohle 
je pro vás super” a dal nám kontakt na Mgr. Kudlákovou, místostarostku 
MČ Praha Slivenec, která si nás přes Sama vyhledala. Jak se ukázalo, tip 
to byl skvělý!
Dobrodějna je místo, kde vydáváme ukrajinským uprchlíkům oblečení, 
drogerii, potraviny, domácí potřeby apod. Také se zde snažíme pomáhat 
při řešení individuálních situací spojených s běžným životem v ČR. Kdo 
nás navštívil, ví, že to u nás žije a snažíme se i v takto těžké situaci brát 
věci s úsměvem na tváři (průměrně odbavíme denně 100 - 150 zákazníků).
Při závozu první várky jsme se vzájemně seznámili a domluvili se na dal-
ším dodání věcí, které poskytli obyvatelé MČ Praha Slivenec pro potřeby 

UA uprchlíků. 
Mezi věcmi bylo 
množství matra-
cí, z  nichž část 
byla použita na 
vybavení bytů 
pro ukrajinské 
rodiny a  zbylé 
matrace si prů-
běžně odebírají 
maminky při návštěvě Dobrodějny. Dětské postýlky si odvezly ženy ve vy-
sokém stupni těhotenství. Hygienické potřeby a  potraviny byly obratem 
předány potřebným ve frontě ještě v den dodání. Vybrané věci dále expe-
dujeme prostřednictvím partnerů přímo na Ukrajinu.
Tímto bychom rádi poděkovali Samovi Hornekovi za tip a paní místosta-
rostce Mgr. Kudlákové, za to, že si nás přes Sama našla a zajistila dodání. 
Především však obyvatelům MČ Praha Slivenec, že se podíleli na této 
materiální sbírce a podpořili tak válečné uprchlíky z Ukrajiny!  
 redakce
Pokud byste chtěli vědět o projektu Dobrodějna více, najdete nás na FB 
“Dobrodějna”, odkaz https://www.facebook.com/dobrodejna
 

Milostivé léto II je pokračováním akce, která proběhla na přelomu mi-
nulého a letošního roku. Znovu dává možnost dlužníkům splatit exe-
kuce bez úroků. Dlužník zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 
1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se mu penále, úroky a  další poplatky, 
čímž dlužník může ušetřit až desetitisíce korun. Milostivé léto bude 
opět trvat tři měsíce a začne 1. září 2022.
Akce je určena pouze fyzickým osobám, které mají exekuci na dluhy vůči 
státu nebo jiným veřejnoprávním institucím (např.  dopravním podni-
kům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky 
České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám) 
a jejichž exekuce začaly před 28. říjnem 2021. Podmínkou je, aby byl dluh 
vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insol-
venci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).  fell
.  

Pomoc MČ Ukrajině

Milostivé léto II

Městská část Praha Slivenec si velmi váží pomoci, kterou pan Linha nezištně 
poskytnul ukrajinským uprchlíkům. Na snímku obě rodiny v novém bytě.

S dobrovolníky v dejvické Dobrodějně
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V těchto měsících probíhají stavební práce i v místech, kde nejsou na 
první pohled vidět. Jedná se o opravu havarijního stavu sklepů obecní 
bytovky v ul. Ke Smíchovu. Sklepy, které byly již v dezolátním stavu, 
budou kompletně zrekonstruovány a důstojně tak budou sloužit ná-

jemcům naší bytovky.
V  rámci oprav došlo k  prac-
nému odstranění staré omít-
ky, ke zpevnění a  zafixování 
stávajících pohyblivých pří-
ček, výměně dveří a  zárubní 
či vedení nové elektroin-
stalace. V  současnosti stále 
probíhá omítání zdí a stropů 
a dílčí opravy podlah. Pokud 
nenastanou žádné komplika-
ce, stavební práce by měly být 
hotové max. do první polovi-
ny léta. 
 Matěj Mlčoch

Do konce června byla zrekonstruována další část ulice K Lochkovu, a to 
úsek mezi ulicemi K Cikánce a Do Chuchle. Začátkem července se ještě 
dokončí chodníky, ale autobus se již od 1. 7. 2022 vrací na svou stálou 
trasu. Od 1. 7. se začne pokládat dešťová kanalizace od ulice K Homolce 
směrem ke kostelu. Bude uzavřen vždy krátký úsek komunikace v jed-
nom směru. Doprava zde bude kyvadlová. Od 1. 8. 2022 se cca 3 až 4 

týdny bude pracovat na zvýšené křižovatce K Cikánce x K Lochkovu. 
Po tuto dobu budou zavedeny objízdné trasy MHD. Ve směru do Lo-
chkova to bude opět Za Farou a K Rozvodně a ve směru do centra to 
bude ulicemi Na Přídole, Na Botě a V Lipkách. Všechny tyto práce by 
měly být dokončeny do 31. 8. 2022. Další etapy pak budou zahájeny 
koncem září.

Zprávy o postupu výstavby Kauflandu se neustále mění. Podle po-
sledních informací investor doufá ve snížení cen stavebních prací 
a materiálu a z toho důvodu posouvá výstavbu vlastního objektu 
supermarketu na příští rok. V letošním roce se chystají vybudovat 
přístupové komunikace, postavit kruhový objezd a zrekonstruovat 
začátek ulice U Náhonu. Bohužel v tuto chvíli nám není nikdo scho-
pen říct, kdy budou práce zahájeny.  

Oprava havarijního
stavu sklepů obecní bytovky

Rekonstrukce komunikace K Lochkovu

Od roku 2018 se připravuje projekt polyfunkčního a bytového domu na 
místě bývalého „Ovčína“. Koncem června byla na základě výběrového 
řízení vybrána pro stavbu pouze bytového domu společnost Winning 
PS – stavební firma, s. r. o. s cenou 88 987 173,79 Kč + DPH a záruční 
dobou 84 měsíců. Stavba by měla být zahájena na přelomu července 
a srpna demolicí budovy bývalého ovčína. Příspěvky Šárka Musilová

Nový bytový dům v ulici  
Ke Smíchovu

Výstavba supermarketu
Kaufland
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V loňském roce se nepodařilo dokončit opravu fasády historické budo-
vy. Společnost Domistav měla personální problémy, a tak jsme s nimi 
domluvili dokončení na letošní prázdniny. V této chvíli se dokončuje 
západní strana budovy a během července a srpna by měla být oprave-
na všechna problematická místa na zbylých třech stranách.

Během června podepsala pí starostka smlouvu na zhotovení pro-
jektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a  postavení 
kontejnerového pavilonu pro 180 dětí prvního stupně. Stavba bude 
dvoupodlažní, se šesti třídami po 30 dětech. Umístěna bude na po-

zemku za mateřskou školou a tělocvičnou, kde v současné době bylo 
provizorní parkoviště. Budova bude z kontejnerů, proto předpoklá-
dáme rychlý postup výstavby.  Šárka Musilová

Nová fasáda základní školy

Nový bytový dům v ulici  
Ke Smíchovu

Stavební práce v areálu ZŠ
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Oprava zastávky 
autobusu

Nová dlážděná propojka mezi ul. Diamantová a U Trpce

Přístřešek na autobusové za-
stávce Opálová má svá nej-
lepší léta za sebou.
Proto máme v  plánu jej do 
konce roku zrekonstruovat, 
aby se vám za nepříznivého 
počasí čekalo na autobus po-
hodlněji a v suchu. Na koneč-
ném výtvarném řešení se bu-
dou po stavebních úpravách 
účastnit výtvarníci z MŠ Kosí 
hnízdo.  Her

Pěšky po Slivenci se lze pohybovat opět 
o něco komfortněji. Nedávno vznikla dláž-
děná propojka mezi ulicí U  Trpce a  ulicí 
Diamantová. Současná dlážděná propojka 
tak nahradila nezpevněnou pěšinu, která 
byla obzvlášť za deštivého počasí nekom-
fortní a  nebezpečná kvůli případnému 
uklouznutí.
V rámci úprav došlo i k opravě propadají-
cích se schodů a stávajícího zábradlí. Zbu-
dována byla rovněž nová nájezdová rampa, 
která usnadní manipulaci s  dětskými ko-
čárky a jízdními koly. Věříme, že občanům, 
kteří si tudy zkracují cestu, nová dlážděná 
propojka dobře poslouží.
 Matěj Mlčoch

V Mramoru 1/2022 jsme informovali o vypracování Analýzy do-
pravy v klidu v souvislosti se zavedením zón placeného stání na 
sídlišti Barrandov. Analýzu zpracovala společnost M. O. Z. Con-
sult, s. r. o. ve dvou etapách.
1. etapa se zabývala parkováním na místních komunikacích 
v  Holyni a  ve Slivenci před zprovozněním zón placeného stání 
na sídlišti Barrandov. Bylo provedeno opakované měření počtu 
parkujících vozidel a stanovena výchozí parkovací kapacita.
Bylo zjištěno 711 zaparkovaných vozidel v  nočním období, což 
představuje obsazenost 87,9% z  celkové kapacity, a  608 zapar-
kovaných vozidel v  denním období, to představuje obsazenost 
75,2% z celkové kapacity.
2. etapa byla poté provedena po zavedení zón placeného stání 

na sídlišti Barrandov. Bylo zjišťováno, jak se situace s parková-
ním v městské části Praha – Slivenec změnila.
Během druhé etapy bylo zjištěno 727 zaparkovaných vozidel 
v nočním období, tj. obsazenost 88,2% z celkové kapacity, a 626 
zaparkovaných vozidel v denním období, což představuje obsa-
zenost 76,0% z celkové kapacity.
Závěrem lze říci, že situace je uspokojivá, zprovoznění zón pla-
ceného stání na Barrandově se zásadně neprojevilo na počtu 
parkujících vozidel v oblasti Slivence a Holyně. Ani zprovoznění 
tramvajové trati Barrandov – Holyně v tuto chvíli nepřineslo do 
oblasti nárůst vozidel. Pouze v části Holyně je v nočním období 
mírně překročena parkovací kapacita.
 fell

Analýza dopravy v klidu
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Péče o zeleň

Znečištěná stanoviště tříděného odpadu

Na konci května proběhla standardní údržba trávníků, a to velké i malé 
seče, úprava keřů a  pletí záhonků. Naše údržba seče pásy zeleně ko-
lem komunikací a podél polních cest. Probíhá také pravidelná zálivka, 
kdy doplňujeme zavlažovací vaky ke stromům a zaléváme vysázené zá-
honky. Bohužel neustále dochází ke krádežím nově vysazených keřů 
a  květin. Příkladem této neblahé praxe jsou truhlíky kolem rybníka, 
záhonek ve sportovním areálu, ale i nová výsadba v ulici Ke Smíchovu. 
Letos ještě plánujeme výsadbu nových záhonků v ulici Granátová a Ke 
Smíchovu. Pevně věříme, že tentokrát výsadba proběhne bez krádeží 
a bude ozdobou našeho okolí.

Žádáme obyvatele, aby dodržovali pravidla pro správné ukládání odpadu do sběrných nádob. Odpad ukládejte do nádob k tomu urče-
ných. Aby se předešlo brzkému přeplnění kontejnerů je nutné krabice, kartony a lepenku sešlapat, natrhat či nařezat. Např. rozměrné 
krabice od spotřebičů, typu mikrovlnné trouby nebo televize, vhozené do kontejneru vcelku, rapidně snižují kapacitu kontejneru. 
Stejně tak u plastů je důležité odpad zmačkat nebo sešlapat. Snažte se takto co nejvíce minimalizovat objem odpadu. V případě odpa-
du velkých rozměrů je nutné ho odvézt do sběrného dvora či vyčkat na přistavení velkoobjemových kontejnerů dle vyvěšeného har-
monogramu naší městské části. Pokud je kontejner již zcela zaplněn, je třeba odpad odložit na jiném stanovišti nebo ho přivézt v jiný 
den, kdy už je kontejner vyvezen. Stanoviště 
tříděného odpadu uklízí Pražské služby, v pří-
padě nutnosti i naše údržba. Upozorňujeme, že 
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa nebo 
přeplňování nádob na odpad je posuzováno ja-
ko přestupek dle zákona 185/2001 Sb. o odpa-
dech a hrozí zde pokuta až do výše 50 000 Kč.

Stále je několik desítek majitelů, kteří neuhra-
dili místní poplatek za svého pejska. Učiňte tak, 
prosím co nejdříve. Děkujeme.
Zda máte či nemáte uhrazeno si můžete ověřit 
na na e-mailu: fellnerova@praha-slivenec.cz 
nebo na tel.: 251812249.  fell

Místní poplatek za psa
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Slivenecké letnice 2022
V sobotu 4. června v odpoledních hodinách nečekaně zaznělo reggae…
Plánovaný koncert Therne Čhave se nemohl kvůli náhlému onemocně-
ní zpěváka uskutečnit. Podařilo se však bleskově sehnat náhradu v po-
době kapely Švihadlo, která již ve Slivenci také vystoupila a ráda se sem 
vrací. Jamajské rytmy poté vystřídaly ztřeštěné písničky hudebně neza-
řaditelné kapely Jokers, která potěšila především nejmladší návštěvníky 
toho odpoledne. Po jejich poslední skladbě to v řadách posluchačů za-
šumělo. Moderátor Jakub Folvarčný totiž ohlásil ve Slivenci velmi po-
pulární a téměř místní rockovou kapelu All Rock. To, že členové kapely 
využili období, kdy se kvůli covidu nemohlo koncertovat, ke kompono-
vání a zkoušení, bylo zřejmé od prvního akordu. Opravdu skvělí!
Kluci z uskupení Vasilův Rubáš vystupující poté vklouzli do skvěle na-
startované atmosféry a jejich agrojazz, acidfolk a hulvát core, jak svůj 
styl označují, nejdříve omráčil, poté rozesmál, rozezpíval a na-
konec roztleskal…Akordeon, bubínek a bláznivé texty…
Výměna aparatury – a nastoupil punk! Muzikanti z pardubické 
kapely Dukla Vozovna, výjimečné dvěma akordeony. Písničky 
z  vlastní dílny kapely, kterou kdysi pomáhal založit under-
groundový harmonikář Jima Čerta, přijali festivaloví návštěv-
níci s opravdovým nadšením. Vrcholem večera a celého letoš-
ního festivalu bylo vystoupení zpěvačky s  nezaměnitelným 
hlasem, Jany Uriel Kratochvílové, zpěvačky, která vždy z běžné 
produkce vyčnívala. V 90.tých letech pod jménem Jana Pope 
vystupovala v klubech a atrnativních festivalech po Velké Bri-
tánii. Jedinečná - ať už svým originálním hlasem značného 
rozsahu – od něžného sopránu po basové hloubky, výstředním 
chováním nebo svými bizarními kostýmy. Obdiv a úžas sklidi-
la také ve Slivenci. A nejen ona - doprovodné kapele Iluminati.

ca. to opravdu „šlapalo“ skvěle. Jana Uriel ještě po půlnoci pokračova-
la ve Slivenci autogramiádou…
Skladbou “Ve stínu kapradiny“ jsme se rozloučili s letošními Letnice-
mi. Žádný jiný stín je neprovázel…počasí bylo ukázkové, nálada vý-
borná, návštěvnost výjimečná.   Lenka Kudláková
 Fotografie: Jindřich Hugo Fibinger,  
 Michaela Veselá, Lenka Kudláková
Poděkování sponzorům, a těm, bez kterých by se letošní ročník 
nemohl uskutečnit:
Paní Bohdaně Růžičkové a  pracovníkům úřadu MČ, Mgr.  Petru 
Šimkovi, firmám Kytary.cz, Andres a Vild, Izomat, Enprag, Truhlář-
ství Marek, Austis, Slavík Pneu, Reklama Slivenec, Pivní Maják, BG 
Technik cs, Bistro Kačák a RC Pecka a sliveneckým dobrovolníkům.

Pokračování ze strany 1

Švihadlo

Jokers All Rock
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Jana Uriel Kratochvílová a Illuminati.ca

Dukla Vozovna

Vasilův Rubáš

Poslouchalo se i v parku Slivenečtí dobrovolníci
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Den dětí ve škole
K příležitosti Dne dětí si žáci 9. třídy a někteří žáci ze 7.B a 8. třídy připravili pro ostatní žáky školy zábavný program. Děti rozdělné 
do 15 týmů napříč ročníky mohly na zábavných vědomostních a sportovních stanovištích zúročit své vědomosti a dovednosti. Všichni 
si dopoledne užili a všem týmům náležela hezká odměna. V. Nespěšná, zástupkyně ředitelky

McDonald’s  Cup je postupovým fotbalovým turnajem školních 
družstev, který začíná třídním a školním kolem, jehož se mohou 
z  jedné třídy zúčastnit i  dvě a  více družstev. Vítězná třída po-
stupuje do okrskového nebo přímo do okresního kola. Vítězo-
vé okresů se setkávají na krajském finále, což je vyvrcholením 
McDonald’s Cupu. Naše základní škola se účastnila turnaje, kde 
hrály děti z 1.- 3. tříd. Podařilo se nám celkově za Prahu 5 získat 
krásné 2. místo. Všem dětem děkujeme za reprezentaci a těšíme 
na další, již 24. ročník.
 M. Mládek, učitel TV

16. června proběhl v aule základní školy koncert ZUŠ Popelka, 
která má ve Slivenci již více než 15 let svoji pobočku. Spolu se 
zpěváky vystoupili žáci všech zde vyučovaných hudebních ná-
strojů. Klavír, kytara, flétna a fagot se předvedly jak sólově, tak 
při souborové hře, za hojné účasti rodičů i přátel účinkujících. 
Zazněla i slova chvály na vzájemnou spolupráci obou škol. Tě-
šíme se na další vystoupení!
 M. Plachta, vedoucí pobočky ZUŠ

ZŠ Slivenec úspěšně bojovala na McDonald’s Cupu

Koncert se ZUŠ Popelka v aule školy



Návštěva v mateřských školkách
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Dění ve školní družině
Ani s blížícím se koncem školního roku nekončí zajímavé aktivity ve 
školní družině, a tak „bohužel“ opět nezvládnu splnit zadání napsat jen 
krátkou zprávu z družiny. :-)
Na konci dubna si jednotlivá oddělení připomněla tradice „čarodějnic“, 
při kterých se také během týdne postupně vystřídala u školního ohniště 
při pálení čarodějnice a pečení buřtů. Tento týden byl završen pátečním 
celodružinovým sletem čarodějů a čarodějnic. Při něm proběhla soutěž 
o nejzajímavější masku s čarodějnickou tématikou a také tradiční čaro-
dějnický víceboj.
Děti z oddělení Daňčat a Vlčat se vypravily k holyňské studánce, které 
je školní družina patronem, aby ji po zimě zkontrolovaly a uklidily její 
okolí.
Začátkem května se některé naše děti zapojily do tradiční charitativ-
ní sbírky Českého dne proti rakovině. Pomáhaly s kompletací symbolu 
sbírky – kytičky měsíčku lékařského a edukativního letáčku. Některé 
děti se následně zapojily i jako dobrovolníci při prodeji kytiček. Všem 
pomocníkům, dobrovolníkům i všem dárcům patří velký dík.
Po nucené covidové přestávce se ve středu 11. května vypravila opět 
skupina dětí na společný program do sliveneckého domova seniorů Se-
neCura. Minimálně jedna návštěva je ještě plánována i v červnu.
12. května jsme pro děti připravili oblíbené Pokusohraní. Zde si děti 
mohly vyzkoušet jednoduché fyzikální a chemické pokusy nebo různé 
optické klamy.
Během dubna a května také všechna oddělení opět navštívila místní 
sliveneckou knihovnu, kde pro ně milé paní knihovnice měly připrave-
no zajímavé a zábavné čtení.

Ve středu 25. května se děti z oddělení Koťat a Žabiček vypravily na 
tradiční otvírání studánky Dobrá voda v  Holyni. Ze začátku si užily 
i  trochu vody z nebe, ale pak se počasí umoudřilo a naše dvě králky 
slavnostně studánku otevřely.
Na MDD připravila družina pro děti všech oddělení sportovně zábavné 
odpoledne s množstvím různých netradičních soutěží.
Děti z oddělení Žabiček a Opiček spolu vyrážely na společné výpravy. 
26. dubna se vydaly do Prokopského údolí. 7.  června pak vyrazily do 
mokřad u Tůní – Malá Řepora. Mokra si díky deštivému počasí užily 
dost, ale výlet k mokřadům i do Prokopského údolí se jim moc líbil.
V květnu také v družině proběhla Schodiáda – soutěž v běhu do schodů.
Ve středu 15. června vyrazila Koťata i se svojí paní třídní učitelkou na 
„školně-družinové“ Toulky Prahou. Během celodenního výletu děti na-
vštívily Staroměstskou mosteckou věž. Díky otci Tomášovi z Rytířské-
ho řádu Křižovníků s červenou hvězdou si mohly prohlédnout kostel 
sv. Františka i část křižovnického kláštera, včetně běžně nepřístupných 
míst. Prohlédly si zblízka druhé nejstarší varhany v Praze a děti, kte-
ré hrají na klavír, na ně dokonce mohly zkusit i zahrát. Dále navštívily 
ostrov Žofín, projely se parníkem, pochutnaly si na zmrzlině a cestou 
stihly ještě soutěžit a plnit různé úkoly.
Děti z oddělení Žabiček oprášily a vypilovaly své dramatické ztvárně-
ní balady „O princezně a o hradu“, které nestihly kvůli proticovidovým 
opatřením zahrát rodičům na podzim a vystoupily se svým představe-
ním na Zahradní slavnosti školy.
V době, kdy bylo vedro, si děti ve školní družině opět dopřávaly vodní 
hrátky.  PeS-

Během dětského dne přišli do obou mateřských škol popřát dětem k jejich 
svátku místostarostka Lenka Kudláková a  tajemník úřadu Matěj Mlčoch. 
Předali také každému malý dárek.
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Vítání občánků narozených v roce 2021
V sobotu 18. června 2022 jsme přivítali ve dvou skupinkách 
občánky narozené v  městské části Praha-Slivenec v  roce 
2021. Původně bylo přihlášeno 25 občánků, ale nakonec se 
v tom parném odpoledni přišlo přivítat 19 dětí, které dopro-
vodili rodiče, prarodiče a sourozenci. V tomto roce se u nás 
narodilo 43 dětí. Jako minulý rok jsme se sešli u  rybníka. 
V  přívětivém chládku stromů k  nám mile promluvila paní 
místostarostka Mgr. Lenka Kudláková, krásnou písničku za-
zpívala rodina Hrubešových ze Slivence a  po rozdání upo-
mínkových dárků jsme se všichni vyfotili na památku. Od-
poledne to bylo sice horké, ale myslím, že se akce vydařila, 
o čemž svědčí i  to, že to letos bylo téměř úplně bez pláče. 
Přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně zdraví 
a úspěchů při jejich startu do života. Bohdana Růžičková 
 foto Josef Marek



PERMANENTNÍ MAKE-UP
Iveta Váchová

Praha-Slivenec, Tel. 602 159 019

e-mail: iveti2013@gmail.com

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN VE 
SLIVENCI BĚHEM PRÁZDNIN

U ROZCESTÍ  22. 8.–4. 9. 2022

PYRAMIDA  otevřeno celé prázdniny

U BŮČKA  4. – 10. 7. 2022

BISTRO KAČÁK  1. – 11. 7.  a 5. – 15. 8. 2022

JÍDELNA STATEK 4. – 8. 7. 2022

KANTÝNA AFK  1. – 11. 7. 2022

KVĚTINÁŘSTVÍ JAVŮRKOVÁ  4. 7.–29. 8. 2022

ŘEZNICTVÍ GÖRGL 1. – 14. 8. 2022
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SOCHA PRO KNIHOVNU
Ve čtvrtek 12.  května se uskutečnilo slavnostní odhalení sochy pro knihovnu. 
Vzácným hostem byl akademický sochař, kameník a restaurátor pan Petra Váňa a 
sochařka Eliška Váňová, pokračovatelka rodové tradice a spoluautorka díla. Slav-
nostní odhalení iniciovala knihovnice, paní Irena Krejčová – ideová autorka sochy. 
Vyslovme ve Slivenci JEJÍ jméno a našlo by se jen málo těch, kteří budou tápat… 
Paní Irenka řídí své slivenecké knižní království od roku 2009 a pod jejím žezlem 
knihovna vzkvétá. Přibyly knihy i čtenáři. Především se však knihovna stala nevy-
čerpatelnou kulturní platformou. Rozsah péče o čtenáře, ať už dospělé, či dětské, 
je tu nadstandardní. Proto ne náhodou byla slivenecká knihovna v  loňském ro-
ce oceněna v pražském Klementinu. Irenka je neutuchajícím motorem a motivací 
pro mnohé. Když za mnou přišla v loňském roce s nápadem realizovat sochu pro 

knihovnu, ani na okamžik jsem nezapochybo-
vala, že by svůj nápad nedotáhla. A  stalo se… 
Děkujeme, Irenko!  Lenka Kudláková

Půjdete-li ve Slivenci do knihovny – v  předzahrádce stojí pod 
stromy akátů socha KNIHY. Je ze sliveneckého mramoru, jedno-
ho kusu. Podstavec a na něm stojí rozevřená kniha se záložkou. 
Kniha je leštěný mramor, má krásnou barvu, jinou než podsta-
vec – i když je to stejný materiál.
Autorem díla je akademický sochař Petr Váňa a jeho dcera Eliška.
Petr Váňa je autor mnoha současných významných sochařských 
děl. Svou ruku a své dláto vztáhl na tak významné stavby, jako je 
například Národní muzeum v Praze, kostel Nejsvětějšího Salvá-
tora na Starém Městě pražském, Mariánský sloup na Staroměst-
ském náměstí, a  naposledy na výzdobu nového chrámu Krista 
Spasitele na Barrandově. Z jeho děl i na nás laiky dýchá přede-
vším jeho silná, jakoby spolehlivá inspirace světem křesťanské 
tradice a jeho hluboká ústa k ní. Je však vyjádřena zcela moder-
ním uměleckým výrazem, takže jeho dílo ve výsledku vnímáme 
jako zcela současné a odpovídající světu, v němž žijeme.
V dílech Petra Váni je uloženo mnoho příběhů ze života – podí-
vejme se do jeho tvůrčí databáze, a doufejme, že i naše socha se 
zařadí šťastně mezi ně.
Kromě Petra Váni jsem měla milou příležitost poznat i jeho dce-
ru Elišku, která otce doprovázela a také se na naší knize autorsky 
podílela. I jí patří naše upřímné poděkování.
Na závěr bych sama ráda vyslovila přání adresované všem – sou-
časným i budoucím – tato socha mohla vzniknout jen díky sou-
hře několika šťastných okolností, díky lidské vstřícnosti a ocho-
tě – prosím, neubližujte jí a neničte ji!
 Irena Krejčová, knihovnice
 Fotografie Jaroslav Balík

O autorech (a nejen o nich)
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Veřejná knihovna Slivenec,
K Lochkovu 6, Praha–Slivenec

Uzavření knihovny
o prázdninách 2022
Od pondělí 11. 7. 2022. do pátku 

22. 7. 2022 (2 týdny).

Otevřeme v úterý 26. 7. 2022

Pokud není knihovna otevřená,
využijte k vracení knih knihobox.

Výpůjční doba knih
bude prodloužena.

                 Veřejná knihovna Slivenec  
pořádá besedu

s akademickým 
sochařem

Petrem Váňou

JAK SE 
DĚLÁ 

SOCHA?

v úterý 20. 9. 2022 
v 18.00 hod.
v zasedací místnosti 
ÚMČ

Co je to sklad 13?
„Je to bývalý nádražní sklad, dříve nazývaném »magacín«, kterému hro-
zila demolice. Díky dlouhodobému úsilí ředitelky ZUŠ Ivany Junkové se 
nakonec podařilo přesvědčit město Řevnice a občany, že Dřevák stojí za 
to zachovat. Architektka Šárka Sodomková zpracovala architektonickou 
studii rekonstrukce a dalšího využití skladiště. Zachovala původní půdo-
rys a vzhled budovy, doplnila potřebné a chybějící prvky i úpravu okolí. 
Provozní výstava modelové železnice se proto v tomto prostoru koná ja-
ko poděkování Ivě Junkové a Šárce Sodomkové za záchranu nádražního 
skladiště.“
Tolik citace z  článku, který vyšel v  poberounském občasníku Naše 
noviny v čísle 8/22.
MKMŽ Slivenec dostal nabídku uspořádat výstavu modulové želez-
nice v Řevnicích. Po obhlídce prostor se obrátil na členy klubu Za-
babov s prosbou spolupráce na výstavě. Do skladu (15x7,5 m) se tak 
vměstnala jednokolejná i dvoukolejná trať v délce 40 metrů. Výstava 
byla velmi úspěšná, provázela ji vysoká návštěvnost, s malými vlaky 
se přišlo potěšit přes pět set lidiček všech věkových kategorií. Jezdilo 

se bez přestávky od rána do noci, nejen na modelovém kolejišti, ale 
i v podobě skutečných vlaků v těsné blízkosti. Vlaky v úrovni očí by-
ly skrz velká okna detailně vidět. Kromě obvyklých osobních vlaků 
a rychlíků jezdily také rozmanitě sestavené nákladní vlaky, speciální 
stavební a servisní soupravy i několik historických vlaků. Projíždějící 
strojvedoucí nám občas zahoukali na pozdrav.
Účastníci dostávali od návštěvníků nespočet osobních poděkovaní za 
nevšední zážitky, kluci byli často rozpačití z tolika obdivu a pochval 
za překvapivě vysokou úroveň, kterou by od dětí očekával jen málo-
kdo.
Díky iniciativě ředitelky ZUŠ a vstřícnosti majitele řevnického pivo-
varu se čepovalo místní pivo.
Poděkování za krásné setkání patří jak paní ředitelce a její dobré duši 
v podobě architektky, tak všem, kteří se podíleli na setkání, ať již for-
mou pořadatelskou nebo účastí na stavbě a bourání moduliště.
Zvláštní poděkování patří Tomášovi Kynclovi za vytvoření GVD a ří-
zení provozu podle GVD během akce.
 Za MKMŽ Slivenec a ZABABOV

SKLAD 13 (tzv. Dřevák) – MKMŽ Slivenec na nádraží v Řevnicích
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Galerie Kaple Holyně
V neděli 1. 5. proběhla vernisáž fotografického cyklu Jana Dytry-
cha s názvem Gen 1980.
Autor zde průběžně zachycoval své čtyři přátele - vrstevníky, 
všichni narození v r. 1980.
Po měsíci zde výstavu fotografií vystřídala instalace kreseb Bar-
bory Křivské, jež byla zahájena 3. 6. pod názvem Linka a tečka.
Barbora Křivská zde nechávala nahlédnout do svého deníku z ob-
dobí let pandemie, kdy si od začátku zaznamenávala den po dni. 
Nebyly vystaveny všechny kresby přímo, ale bylo možno nahléd-
nout do celého deníku, jenž tu byl k dispozici.
A během léta si zájemci budou moci v kapli prohlédnout výstavu 
fotografií cestovatelky Magdalény Radostové s názvem Vietnam 
s vůní koriandru.  
 Adéla Rozehnalová, kurátorka galerie
Kaple je otevřena vždy o víkendech a svátcích od 15. 00 do 17. 00.

V  úterý 18.  května se uskutečnil v  zasedací místnosti úřadu 
koncert Sliveneckého akordeonového souboru. Jedenáctičlen-
ný soubor působí ve Slivenci pod uměleckým vedením Pavla 
Fryše již několik let. Vystupuje ve Slivenci nebo v adventním 
čase v Kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském. 
Letošní koncert byl pro všechny posluchače mimořádným 
uměleckým zážitkem. Děkujeme.  Red

Akordeonový koncert

Výstava Barbory Křivské
v holyňské kapli



Barrandovské ateliéry
Někteří z účastníků naplánované exkurze do v Barrandovských ateliérů tam nikdy nebyli, ale 
dobrá polovina výpravy tam kdysi pracovala.
Prohlídku jsme začali hned v přízemí hlavní budovy. Tam, kde dříve bývaly ordinace lékařů. 
Dnes jsou prostory využity k  výstavě kostýmů a  fotografií z  historie BA. Poté, co jsme si 
osvěžili paměť, nás pan průvodce vzal se podívat nejprve do jednoho menšího ateliéru, který 
rozlohou připomíná asi půlku fotbalového hřiště, a posléze do velkého ateliéru, kde se stavě-
ly právě kulisy a panoval tam čilý ruch.
Musím přiznat, že my, co jsme „na kopci“ léta pracovali, jsme byli zvědaví hlavně na změny, 
které se tam udály. Tak např. je zbořený trikový ateliér a místo něj stojí budova televize Bar- 
randov. Zrovna tak je zbouraný Filmový průmysl a místo něj nestojí nic… Ale budovy, které 
přežily, jsou opravené, upravené, přibyla spousta dalších novostaveb a potkáte tu ještě sem 
tam i nějaký „dřevák“. Po obhlídce venkovních prostor jsme se přesunuli do fundusu. Štendry 
a zase štendry: bílé košile, barevná saka, kožichy, spousty klobouků, spodniček, vycházko-
vých holí.
Ti z  nás, kteří vytrva-
li, se šli ještě podívat na 
exteriéry, kde v  součas-
né době stojí středově-
ké město a  kde už bylo 
natočeno několik filmů. 
Vylezli jsme si na hradby 
toho „papundeklového“ 
hradu a  všechno pečlivě 
vyfotili. Naše spokojenost 
s vycházkou se završila. 
 Pavla B.
 (redakčně zkráceno)
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Procházka k Mariánskému prameni
Na schůzce seniorů jsme se dohodli, že uskutečníme procházku ke studánce nad 
Malou Chuchlí. Výlet byl naplánován na sobotu 7.  května. Byl jsem požádán, 
abych výlet vedl a  připravil si nějaké podklady. Jenže člověk míní a  okolnosti 
mění. Vycházky jsem se nakonec nemohl zúčastnit. Uskutečnila se beze mne, ale 
z doslechu jsem se dověděl, že účastníků bylo devět, počasí bylo pěkné, vycházka 
celkem nenáročná a prostředí u Mariánského pramene se všem líbilo.
Mariánský pramen patří k  nejvýznamnějším pražským pramenům, je dost vy-
datný, dává stabilně 2,5 l vody za vteřinu. Byl dokonce do r. 1984 používán k na-
pájení vodovodu v Malé Chuchli. Bohužel se později ukázalo, že voda v prameni 
překračuje množství dusičnanů, takže dnes je voda nepitná. Dále je voda dost 
nasycená kalcitem, to potvrzuje, že masív kopce je z  vápence. Ten se do vody 
rozpouští a po vývěru se usazuje jako travertin.
Jak jsem se dověděl, procházka k Mariánskému prameni se líbila natolik, že by to 
chtělo ještě nějaký pramen navštívit. Máme jich v okolí několik.  Napsal neúspěšný výletník Pavel (redakčně zkráceno)

Výlet na Střekov a do Ústí nad Labem

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

ČERVENEC
Paní Marta Novotná

Paní Olga Pospíšilová
Pan Vilém Procházka
Paní Petra Štefcová

Pan Lars Hakan Enström
Pan Jiří Chochola

Paní Marie Knotková
Paní Jana Kozohorská
Paní Věra Vorlíčková

Paní Libuše Havránková
Paní Jindřiška Hejrová

SRPEN
Paní Zdena Kolářová
Pan Myroslav Berdar

Paní Jindřiška Nejtková
Paní Jiřina Poustková

Paní Dana Šilhová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Tenhle výlet pro nás uspořádala, jako jeden z letos čtyř letošních výletů naše městská část.
Vyrazili jsme nejprve na Střekov, což je částečná zřícenina hradu před Ústím nad Labem. Vý-
stup byl docela náročný. Z hradu jsou překrásné výhledy na dole tekoucí Labe i okolní krásně 
kopcovitou krajinu. Počasí nám přálo, takže s každým dosaženým patrem hradu jsme se znovu 
a znovu kochali překrásnými panoramaty. V Ústí si zájemci s paní průvodkyní prošli nevel-
ké centrum, kde se snoubí zachovalé a zrekonstruované původní domy se starou zástavbou. 
Prohlédli jsme si Červený kostel, Petschkovu vilu i přírodní amfiteátr, kde mimo jiné kdysi 
probíhala i celostátní kola Porty.
Pak jsme se rozešli na krátký oběd a následně navštívili zoologickou zahradu. Cestou jsme se 
zastavili ve Stadicích, kde podle pověsti oral Přemysl a má zde pomník, který jsme si prohléd-
li, vyfotili a vydali se směrem ke Slivenci. Pavla B. (redakčně zkráceno)
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ŠVESTKA NEBO PECKA?
Volnočasové zařízení Slivenecký Klub Švestka vznikl r. 2011 jako organi-
zační složka městské části, stejně jako třeba slivenecká knihovna. Funguje 
především pro potřeby naši našich občanů. Švestkový realizační tým se při 
vytváření programové náplně klubu snaží reagovat na podněty a nápady 
zvenku, tedy plnit přání Sliveňáků a Holyňáků. Spolupracujeme s rodin-
ným centrem Pecka (které tu má ve vyhrazených časech pronajaté učeb-
ny), s knihovnou, Klubem seniorů, s bistrem v přízemí budovy, se školou, 
ale také s ostatními mateřskými školkami ve Slivenci. Podílet se na komu-
nitním životě v  obci, organizovat kulturní a  společenské akce (ty mimo 
mainstreamový proud zábavy), je alfou a omegou existence Klubu.

POMÁHÁME!
Do klubového fungování se ale také promítají potřeby naší obce, což se 
v posledních měsících projevilo více než kdy dříve, a to v souvislosti s po-
mocí válečným uprchlíkům z Ukrajiny nebo s poskytnutím prostor v hlav-
ní budově na návsi pro důležité zázemí kapel během festivalu Slivenecké 
letnice.

KDE VŠUDE JSME?
Kurzy probíhají, jak je známo, především v hlavní budově na návsi u ryb-
níka (č. p. 22), ale také v budově č. p. 315 (FIT Švestka), v klubovně seniorů 
(KC Na Půdě) a v pronajaté tělocvičně školy.

JAK TO BUDE O PRÁZDNINÁCH?
Když se ukrajinské rodiny před letními prázdninami ze švestkových pro-
stor u rybníka odstěhovaly, nastal velký úklid, návrat kurzů zase do zpátky 
do Švestky a příprava na jedenáctý rok naší existence… Během prázdnin 
se uskuteční letní semestr cvičení v sále Fit Švestka a v hlavní budově nás 
čeká malování. Švestkový rok 2022/23 začne v pondělí 12. září.

NOVÝ ROZVRH!
Nabídka kurzů a rozvrh lekcí budou vycházet z osvědčené nabídky letošní-
ho roku. Připravujeme však i nějaká překvapení. Sledujte náš web a face-
book.  Lenka Kudláková (za realizační tým, 
 který přeje všem příznivcům krásné léto)

V pondělí 23. května se uskutečnil v upraveném sále Bistra Kačák koncert 
žáků Dalibora Pavelky. Děti z kurzů flétny i zpěvu zvládly vystoupení na 
jedničku. Někde nechyběla tréma, ale pokroky v tom, co se malí muzikanti 
ve Švestce naučili, byly nevídané. Dětem i Daliborovi blahopřejeme!
Poděkování: Provozovateli Bistra Kačák za poskytnutí prostor

Slivenecký klub Švestka

Koncert v Bistru Kačák

Zápisy do kurzů
Klubu Švestka:
I. TERMÍN
Čtvrtek 1. 9. 2022 
mezi 8:00–11:00 a 16:00–19:00

II. TERMÍN
Pondělí 5. 9. 2022 mezi 16:00-19:00

III. TERMÍN (v průběhu Sliveneckého Burčáku)
Sobota 10. 9. 2022 mezi 15:00 – 18:00

Práce na přípravách Dne dětí
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Poklad na sliveneckém jezeře…
Čtvrtého dne měsíce růží se do osady Slivenec sjeli indiáni z mnoha kmenů, aby si vyzkoušeli své dovednosti a schopnosti.
V okolí jezera museli skolit bizona, projít strastiplnou stezku, procvičit si rovnováhu ve výškách, ulovit ryby pro obživu kmene, po-
znat stopy, zvládnout plavbu na kánoi a v neposlední řadě si vyrobit čelenku a zvolit válečné malování. To vše se 4. června odehrálo 
u nás ve Slivenci při již tradičním Dni dětí. Po dvou letech, kdy covid podobným akcím nepřál, jsme byli rádi, že dorazilo přes sto 
šedesát dětí nejen ze Slivence a Holyně, ale i z dalších městských částí. Některé dokonce v indiánských kostýmech (a občas i s indi-
ánskými rodiči). Odměnou jim byla ohnivá voda s příchutí malin a samozřejmě různé drobné dárky, jako indiánský přívěsek, náramek 
či bublifuk.
Děkujeme všem za návštěvu a velké díky náleží všem těm, kteří věnovali mnoho hodin přípravě a realizaci dětského dne. Mezi ně 
patří i naše děti, které před lety začínaly jako jedni z nejmenších účastníků a letos se už staraly o děti jiné, menší…
 Za RC Pecka Dora Poláková

Práce na přípravách Dne dětí
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Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii, kdy se tradičně konáva-
jí tzv. májové mariánské pobožnosti. Ty se konaly během téměř 
všech květnových pátků i ve sliveneckém kostele. 13. května po 
nich následovala opět i eucharistická adorace.
V prosinci znovu zprovozněný zvon začal počátkem května zvo-
nit „mimo rytmus“. Zvonařský mistr pan Manoušek rychle od-
halil příčinu. Tou bylo v teplých dnech příliš rychle seschlé dře-
vo v  místě závěsu zvonu, které by se při postupném vysychání 
objevilo při plánované kontrole. To vedlo k drobnému uvolnění 
a posunu při zvonění. Pan Manoušek dal rychle vše do pořádku 
a zvon tak již znovu zvoní, jak má.
V  sobotu 28.  května jsme měli možnost se zúčastnit další spo-
lečné farní pouti s farností Hloubětín a Ďáblice, kde v současné 
době působí otec Tomáš Gregůrek. Naším cílem tentokrát byly 
Západní Čechy. Konkrétně premonstrátský klášter v Teplé a tra-
pistický klášter Matky Boží Nový Dvůr. V Teplé pro nás v kláš-
terním kostele Zvěstování Páně otec Tomáš sloužil mši svatou. 
Tu jsme zakončili společnou pobožností v  severní kapli, kde se 
nachází novorománský oltář s  relikviářem zakladatele kláštera 
blahoslaveného Hroznaty. Po mši svaté dostal náš varhaník mož-
nost zahrát si na místní krásné varhany. Svou hrou nám tak mo-
hl zpříjemnit a ozvláštnit i začátek prohlídky kostela a kláštera, 
která následovala. Společně s průvodkyní jsme si prohlédli kostel 
i  některé části kláštera, jejichž součástí byla i  překrásná stará 
knihovna. Po společné prohlídce jsme se rozešli po areálu kláš-
tera, každý podle svého zájmu. Navštívili jsme i opravený histo-
rický mlýn se zajímavou interaktivní expozicí, která prokázala, 
že člověk je tvor zvídavý a  hravý v  každém věku. Odpoledne 
jsme se přesunuli do trapistického kláštera Matky Boží v Novém 
Dvoře. Zdevastovaný areál původně zemědělského barokního 
statku trapisté částečně zrekonstruovali a doplnili novostavba-

mi v  minimalistickém stylu. Velmi zajímavý je zdejší klášterní 
kostel Matky Boží, který nemá žádná viditelná okna a stejně jako 
zbytek kláštera je zařízen jen velmi skromně. Přesto je zde světlo 
a  rozhodně ne prázdno. My jsme měli možnost při podvečerní 
modlitbě nešpor slyšet krásný gregoriánský chorál zpívaný míst-
ními mnichy. Celá pouť pro nás byla krásným zážitkem a otci To-
mášovi za ni patří náš dík.
Při první červnové nedělní mši svaté se v  našem kostele usku-
tečnily také trojnásobné křtiny. Všem třem dětem i jejich rodině 
přejeme vše nejlepší a hodně Božího požehnání.
10. června proběhl i ve Slivenci další ročník Noci kostelů. Nechy-
běl tradiční program pro děti s  různými výtvarnými aktivitami 
či detektivním pátráním. Návštěvníci měli možnost vyslechnout 
krásná pěvecká vystoupení. Zazpívali nám žáci pěvecké třídy Ja-
ny Vackové i sbor sliveneckého klubu Švestka. A obě vystoupení 
byla opravdu krásná. V kostnici si návštěvníci mohli prohlédnout 
obrazy George Radojčiče, na kostelní zahradě ochutnat skromné 
občerstvení nebo jen tak posedět a popovídat si. V kostele byly 
vystaveny farní kroniky, fotografie zajímavých, některých i ne-
přístupných částí kostela a  prvně byl veřejně k  vidění i  model 
našeho kostela, který se dokončuje. Návštěvníci si mohli odnést 
citát z  žalmů nebo zanechat v  kostele svou prosbu či poděko-
vání. Úmysly prosebníků pak byly při nedělní mši svaté připo-
jeny k přímluvám. Posledním, ale velmi zajímavým bodem pro-
gramu byl komponovaný pořad o  historii sliveneckého kostela 
proložený varhanními skladbami a zpěvem. Historií nás provedl 
PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., hudbou pak varhaník Miloslav Šimek 
a  zpěvák Mikuláš Perla. Kdo si přišel tento pořad poslechnout, 
jistě nelitoval. Konec programu jsme letos měli naplánovaný na 
23. hodinu. Nakonec jsme zavírali ve dvě hodiny ráno .
 -PeS-

Střípky z farnosti

Eucharistická adorace

Noc kostelů– pěvecké vystoupení žáků Jany Vackové

Noc kostelů – pěvecké vystoupení sboru sliveneckého klubu Švestka

Noc kostelů – kostel v kostele – co se asi v tom modelu skrývá



Po dlouhém čekání se sezona konečně dohrála a naše B mužstvo 
ukončilo své zápasy minulý týden na Košířích.
Náš celek skončil na 4. místě, získali jsme 35 bodů, skóre 50:44.

CO HODNOTIT:
Podle postavení v tabulce celkem spokojenost, i když nebýt pro-
hraného utkání v Suchdole, mohlo to být ještě lepší.
Hra se nám také celkem dařila a naši fotbalisté nedělali ostudu, 
ba naopak kam přijel Slivenec, bylo mužstvo soupeře velice na 
pozoru, což svědčí o tom, že naši hráči nehrají špatný fotbal.
Toto jsou ty klady, ale naše mužstvo se potýká i se zápory. Ne-
být někdy obětavosti starších hráčů nevím, jak bychom dávali 
mančaft dohromady. Již v minulosti jsem psal, že když tyto borce 
požádám, vždy, i když mají své fotbalová léta za sebou, přijdou 
pomoci a hlavně nezklamou. Díky patří Marku Lehovcovi, Tomáši 
Tomšů, Michalovi Starcovi a hlavně ikoně béčka Martinovi Ryzá-
kovi. Také zde chci poděkovat Radkovi Vávrovi, který dělá nema-
lou práci pro náš tým. I dalším patří díky, nechci zde jmenovat 
celé mužstvo, ale i přes svá úskalí se zraněním či prací obětují 
svůj víkend fotbalu. Toto je to dobré.
Je zde i další věc, co náš tým sráží z vyšších příček. Je tím lajdácký 
přístup k tréninkům, následně i k zápasům a neustálé výmluvy 
na něco. Neříká se mi to snadno. Vím, není snadné dnes živit 
rodinu, ale i toto jsme si my starší prožili a vždy jsme si ten čas 
na fotbal našli. Nepochopím, jak někdo může v neděli slíbit, že 
ve čtvrtek přijde na trénink a pak bez omluvy nechat kamarády 
ve štychu. Asi jsem už na toto starej a jak říká Marek Lehovec: „Ti 
kluci žijí jinak.“

CO DODAT:
Doufám, že se nám podaří příští rok zkvalitnit kádr a  budeme 
opět dělat dobré jméno AFK.
Ještě mám jednu myšlenku. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
mému kamarádovi Standovi Jechovi. Každý ví, jak tím fotbalem 

žije a já jsem nesmírně rád, že se od tohoto člověka můžu stále 
učit. A pak také chci poděkovat divákům, kteří nelení a vždy si 
najdou cestu na náš stadion, ba i na venkovní zápasy se přijdou 
podívat.
Na konec už jen chci dodat, ať žije SLIVENEC a  doufám, že se 
s Vámi potkám i v dalším ročníku.
  Láďa Kácovský, trenér B mužstva
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Hodnocení sezony B mužstva

Zimní příprava proběhla naprosto podle plánu a k mé spokoje-
nosti. Odtrénovali jsme vše podle plánu, soustředění proběhlo 
k naprosté spokojenosti. Během přípravných zápasů jsme se sna-
žili dostat do mužstva to, co jsem chtěl, abychom v  jarní části 
zlepšili. Sehráli jsme zápasy proti těžkým soupeřům. Naše výko-
ny i výsledky nenasvědčovaly tomu, co jsme předváděli v prvních 
7 zápasech jarní části sezony. Stále si vše zpětně vyhodnocuji 
a jsem přesvědčen o tom, že největší problém byl v hlavách hrá-
čů. Po druhém jarním utkání se podle mého názoru většina hráčů 
v hlavě zlomila, což je tedy pro mě nepochopitelné. Stále jsme se 
snažili do hráčů pumpovat sebevědomí, bohužel najednou začala 
klesat tréninková morálka, docházka na tréninky, přicházely růz-
né výmluvy. Musím říct, že v této fázi sezony jsem si připadal jak 
ochotník, který jen a jen přemlouvá hráče, aby chodili na trénink. 
To se absolutně neslučuje s  mojí představou trenérské práce, 
kterou se snažím dělat s maximálním nasazením, stejně tak jako 
druhý trenér Honza Vávra. Kolik my jsme spolu protelefonovali 
hodin! Jednoduše už se k  tomu vůbec nechci vracet. Přes hod-
ně zklamání které jsem musel poslouchat, ale musím i některé 
hráče vyzdvihnout, že mě v tom nenechali. Je s podivem že jsou 
to ti nejstarší a  nejzkušenější, kterým bych kolikrát rád dopřál 
volno, ale teď to prostě nešlo. Takže Petr Novák, Lukáš Kácovský, 

Jarda Sedlický, Filip Vyhnal, Vojta Zdražil, Marek Čureja, pánové 
já před vámi smekám a děkuji vám.
Teď máme před sebou volno a 11. 7. začínáme přípravu na novou 
sezonu. Potřebuji si odpočinout a vyčistit si hlavu…
 Aleš Majer

Trenér A mužstva hodnotí jarní část sezony 

Červnový turnaj v Lochkově
Sokol Lochkov pořádal v sobotu 18. 6. 2022 malý turnaj.
Z turnaje si odvážíme 1. místo a tři vítězství.
Za účasti hráčů TJ AFK SLIVENEC starší přípravka:
Matyáš Indra, Ondřej Putna, Jakub Císl, Jakub Horák, Petr NO-
vák, Nikolas Valenta, Ondřej Hnilo, Ch. Toma, Ondřej Řezníček, 
Lukáš Konig, Marek Martynov.
Sokolu Lochkov děkujeme za pozvání a  vytvoření kvalitních 
podmínek.
 TrenéřI: Karel Bachroň, Petr Novák, Michal Starec



KALENDÁŘ SLIVENCE
ČERVENEC – ZÁŘÍ 2022
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MČ Praha Slivenec
ve spolupráci vinotékou PrimaWine,

RC Pecka a Bistrem Kačák pořádá

Sliveneckýburčák
Sobota 10. 9. 2022 mezi 14:00-21:00

Zahrají folkové kapely Roháči,
Pětník a další

Odpolední doprovodný program
občerstvení

vstupné dobrovolné

5. 7.–22. 8. Magdalena Radostová: Vietnam s vůní koriandru,  
 výstava fotografií (Galerie Kaple Holyně)
1. 9. Zápis do kurzů Klubu Švestka (1. termín)
3. 9. REUSE na návsi
5. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva
5. 9. Zápis do kurzů Klubu Švestka (2. termín)
5. 9.	 16:00	Schůzka	Klubu	seniorů	(KC	Na	Půdě)
8. 9.–11. 8. Řezbářská dílna na návsi
10. 9. 14:00 – 21:00 Slivenecký burčák a zápis do kurzů 
 Klubu Švestka 3. termín
10. 9. Hafík
20. 9. 18:00 Petr Váňa: Jak se dělá socha (zasedací  
 místnost ÚMČ)
23.–24. 9. KOMUNÁLNÍ VOLBY

Řezbářská dílna na návsi
8. 9.–11. 9. 2022

Zveme veřejnost na 
návštěvu řezbářské 
dílny. Můžete se 
stát svědky vzniku 
soch, které doplní 
slivenecký dřevěný 
betlém. Před vašima 
očima bude pracovat 
řezbář Albert Šimrák, 
umělecký řezbář ze 
slovenského Vlkolín-
ca, autor sliveneckého 
dřevěného betlému.

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu

s cestovatelem
Liborem Drahoňovským
ESTONSKO země hradů 

a dávných eposů
v úterý 25. 10. 2022 v 18.00 hod.

v zasedací místnosti ÚMČ


