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Slivenecký velikonoční jarmark
Týden před Velikonocemi, v sobotu 12. března, se konal na slivenecké
návsi tradiční velikonoční jarmark. Návštěvníky přivítalo nádherné,
téměř letní počasí, které vydrželo až do podvečerních hodin. Jarmark
tentokrát probíhal v duchu zapomenutých řemesel, a to těch, které
se nějak vážou ke svátkům jara. U stánku košíkáře nebo dráteníka si
zájemci mohli vyzkoušet staré lidové techniky, u dalších bylo možné
si uplést pomlázku nebo pod vedením zručné malérečky vymalovat
kraslici. Rodinné centrum Pecka připravilo velikonoční výtvarné
dílny a pro děti vystoupili kejklíři divadelního spolku Emillion. Obě
pohádky „Jak šlo tele do světa“ i „Čert a káča“ zaznamenaly velkou
návštěvnost dětských diváků, stejně jako kejklířské výstupy v průběhu
celého odpoledne. Pro dospělé připravila vinotéka Primawine zajímavé
občerstvení v podobě pestré nabídky vína i nealko nápojů, ze kterých
měla jednoznačně největší úspěch domácí levandulová limonáda, ale
Pohádka pro nejmenší

Velký zájem byl
o pletení pomlázek

také gastronomické lahůdky, jako byly například mleté hovězí steaky
s čerstvou mátou. V nabídce trhovců se objevily nejrůznější atributy
Velikonoc. Byla to malovaná vejce z Klubu lidové tvorby, pomlázky,
osení nebo květiny ve stánku sliveneckého květinářství Reliéf, ale
i keramické ozdoby, tradiční pečivo – mazance, jidáše, velikonoční
beránky či výborná velikonoční nádivka. Své místo měla na trhu farma
Koudelkovi s pestrou nabídkou sadby a čerstvých bylinek nebo medař
z Ořecha, který nabízel zajímavé včelařské produkty. Stánek tu měl
i Slivenecký klub Švestka s propagací i drobným prodejem. Ohlas mělo
i zelené velikonoční pivo, okurková limonáda nebo netradiční chutě
medoviny. A komu bylo přeci jen navečer toho slunečného odpoledne
chladno, mohl se ohřát v prostorách kavárny Cheecup, která připravila
pro nejmenší cukrářskou dílnu.

Lenka Kudláková
Stánek květinářství Reliéf

Kurs malování kraslic

Informace z 27. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

inzerce

27. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec se konalo
ve středu 9. dubna 2014 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním
slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé projednali body
dle schváleného programu a přijali příslušná usnesení.
Mimo jiné schválili:
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Dodavatelem zakázky „Skatepark Slivenec – vybavení prvky“ byla
schválena na základě provedeného výběrového řízení ze dne 7. 4. 2014
ﬁrma EIBE Česko, s.r.o., za cenu 630.000,-Kč + DPH. Zápis z výběrového
řízení je přílohou usnesení č. 329/27/2014.
Dodavatelem zakázky „Vybudování povrchu na ploše pro Skatepark
Slivenec“ byla schválena na základě provedeného výběrového řízení
ze dne 7. 4. 2014 ﬁrma Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., za cenu
271.423,40 Kč + DPH. Zápis z výběrového řízení je přílohou usnesení č.
330/27/2014.
Dodavatelem zakázky „Vybudování chodníku podél části ulice
K Lochkovu“ byla schválena na základě provedeného výběrového řízení
ze dne 7. 4. 2014 ﬁrma BEVI STAV- CZ, a.s., za cenu 391.204,-Kč + DPH.
Zápis z výběrového řízení je přílohou usnesení č. 331/27/2014.
SMLOUVY
Schválením dodatku ke smlouvě o pronájmu se společností Telefónica
Czech Republic, a.s. se prodlužuje doba nájmu do 31. 3. 2019.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Na doplacení opravy povrchů komunikací v celé šíři v západní části
lokality U Jezírka bude z rozpočtu MČ uvolněna částka cca 250.000,- Kč.
EVROPSKÉ FONDY
Zastupitelé odsouhlasili předložení níže uvedených projektových
žádostí v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost, schválili uhrazení 7,5 % podílu způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec a uložili starostce
Městské části Praha – Slivenec podat projektové žádosti k uvedeným
projektům:
1. Revitalizace parku v centru Slivence s celkovým rozpočtem 7 422 817
Kč vč. DPH, způsobilé výdaje 7,5 % činí 556 711 Kč včetně DPH.

2. Obnova nádvoří u ZŠ ve Slivenci s celkovým rozpočtem 4 608 033 Kč
vč. DPH, způsobilé výdaje 7,5 % činí 345 602 Kč včetně DPH.
3. Výstavba dětského hřiště u MŠ Slivenec s celkovým rozpočtem
3 774 050 Kč vč. DPH, způsobilé výdaje 7,5 % činí 283 054 Kč vč. DPH.
GRANTY 2014 – II. KOLO
Bylo vyhlášeno II. kolo poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Městské části Praha – Slivenec na rok 2014. Výše ﬁnančních prostředků
určených na II. kolo je 50 tis. Kč.
Termín ukončení přijímání žádostí je 30. 5. 2014 do 12.00 hodin.
DOTACE
Rozpočet Městské části Praha – Slivenec se navyšuje o přijaté
dotace:
- o 8 900 Kč - poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Veřejnou
knihovnu Slivenec od MHMP;
- o 29 000 Kč - poskytnutí dotace MHMP městským částem hl. m.
Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí
roku 2013, přičemž 7 300 Kč je určeno na podporu činností nestátních
neziskových organizací působících na území městských částí hl. m.
Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu
mládeže, a 21 700 Kč je určeno na kulturu, školství, zdravotnictví, sociální
oblast a sport.
- 23 300 Kč (11 600 Kč a 11 700 Kč) – poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR v rámci OP Lidské zdroje
a zaměstnanost na pracovníka Městské části Praha – Slivenec.
RŮZNÉ
Zastupitelé dále schválili:
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec - za rok 2013 je zisk
ve výši 89 777,57 Kč s tím, že tato částka bude převedena do rezervního
fondu;
„Zásady poskytování účelových dotací na podporu kultury, sportu,
zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí z rozpočtu
Městské části Praha – Slivenec“;
Plán činnosti ﬁnančního a kontrolního výboru na rok 2014.

Milena Hollmannová

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí spoluobčané,
Úvodem mi dovolte, abych Vás pozvala
k volbám do Evropského parlamentu, které se
budou konat 23.-24. května. Vím, že mnoho
lidí tyto volby podceňuje, protože mají pocit, že
Evropský parlament je daleko a nemá na náš život
žádný či skoro žádný vliv. Není to ale pravda. Vždyť
už zhruba tři čtvrtiny zákonů, které připravuje
náš domácí Parlament, jen převádí na naše podmínky zákony, které
předtím přijal Evropský parlament. Většina naší legislativy tedy vzniká
v Evropském parlamentu. Je proto velmi důležité mít v Evropě kvalitní
poslance, kteří tam budou dobře hájit naše zájmy, a nikoli druhořadé
politiky, kteří členství v europarlamentu dostanou z různých důvodů
jako dobře placenou traﬁku. Na druhou stranu nám ale moc nepomohou
ani úplní nováčci, kteří o procesu vzniku zákonů nemají ani páru, nemají
žádné kontakty a těžko pro Česko něco vylobují… Stran a hnutí je
tentokrát hodně, a tak každý domů dostanete docela tlustý balíček
s lístky jednotlivých politických stran. Z nich si vyberete pouze jeden
lístek se jménem vybrané strany, který vložíte do obálky. A pozor! Na
tomto lístku můžete zaškrtnout nejvýše dva kandidáty, kterým chcete
dát preferenční hlas (to je rozdíl oproti volbám do našeho parlamentu,
kde může dát čtyři preferenční hlasy).
A nyní k domácím záležitostem. Výstavba kanalizace postupuje zatím
podle plánu. Na Habeši bylo dokončeno vystrojení čerpací stanice a do
doby, kdy budete číst tento Mramor, by už měly být ulice po výstavbě
kanalizace a plynu nově vyasfaltovány. Ulice Na Přídole a Na Botě jsou
už kompletně hotové, v brzké době bude dokončena také ulice Na
Křemínku. V ulici V Lipkách už je gravitační část kanalizace položena
ve východní části, tedy od čerpací stanice skoro k ulici Ve Smrčině.
Snažíme se koordinovat výstavbu sítí s aktivitami ﬁrmy Lionisante, která

inzerce

bude v lokalitě provádět zasíťování parcel pro individuální výstavbu jižně
od ulice Na Přídole. Mimo jiné s nimi řešíme napojení ulice V Doubcích
na ulici Na Přídole, tak, aby uzoučká ulice V Doubcích nebyla již nadále
slepá.
Firma Lionisante nám rovněž představila svůj záměr postavit na
pozemcích západně od školy poměrně rozlehlý soukromý domov pro
seniory. Domov by měla provozovat společnost Anavita, na jejíž dva
domovy v Terezíně a ve Vysočanech jsme se byli podívat. To, co jsme
viděli, se nám opravdu líbilo - domovy zajišťují seniorům skutečně
špičkovou péči. Je zde ale ještě několik věcí, které je třeba s Lionisante
dořešit, především vzhled parteru do ulice Ke Smíchovu, průchod na
budoucí tramvaj atd.
Na ulici K Holyni je již vypsáno oznámení předběžného záměru
rekonstrukce a nyní je nutné, aby bylo urychleně vypsáno výběrové řízení
a aby zastupitelstvo Hlavního města schválilo tzv. originární nabytí, tj.
že si ulici po rekonstrukci město převezme. Ke komplikacím a dlouhým
lhůtám, které vyplývají z nového zákona o veřejných zakázkách, se tak
přidružil ještě poměrně značný nárůst byrokracie, který si město samo
způsobilo v jinak velmi chvályhodné snaze mít větší kontrolu nad svým
majetkem. Neodvažuji se tedy hádat, kdy by rekonstrukce mohla reálně
začít, ale je určitě velmi pozitivní, že se s ní opravdu počítá.
Výrazně se podařilo pohnout s pozemky Státního pozemkového
úřadu. U pozemku na zahradě bývalé školky se mi nakonec po dlouhé
anabázi podařilo uzavřít s SPÚ smlouvu, která umožnila zahájit stavební
řízení, a navíc město již začalo s SPÚ jednat o odkoupení pozemku.
Na druhý pozemek ve škole již máme s SPÚ uzavřenou smlouvu
o bezplatném převodu na naši městskou část. Pozemek by tak měl
být každým dnem převeden (ovšem vzhledem k novému katastrálnímu
zákonu to trvá déle než dřív). Na další dva pozemky v areálu školy
jsme uzavřeli se soukromým majiteli smlouvy o právu provést výstavbu
dětského hřiště, což umožnilo podat projekt výstavby dětského
hřiště do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
Město navíc zahájilo kroky k výkupu obou pozemků. Všem třem
majitelkám, paní Černé, paní Krejčové i paní Volfové, chci zároveň
poděkovat za velkou vstřícnost, s níž k výstavbě hřiště přistoupily.
V dubnu jsme podali všechny tři plánované žádosti do Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost (hřiště ve školce, nádvoří
školy a rekonstrukce centra) a dvě žádosti do Operačního programu
Životní prostředí (zateplení Klubu Švestka a zateplení pavilonů
školy). Bylo to pro nás extrémně hektické, ale jsem ráda, že se vše
nakonec včas podařilo. Nevíme ale, kdy budou projekty schváleny
– dva projekty podané na podzim do OPŽP (bývalá školka a šatny
fotbalistů) zatím schválené nebyly, ač již od podání žádostí uplynulo
více než 5 měsíců. K rekonstrukci bývalé školky a drogerie bychom
přitom rádi přistoupili co nejdříve, protože tam plánujeme otevřít
ordinaci lékaře a lékárnu a nejen samotná rekonstrukce, ale také
zařazení těchto provozu „do sítě“ pak docela dlouho trvá.

Jana Plamínková

Vyhlášení II. kola grantů
pro rok 2014
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém
27. veřejném zasedání II. kolo grantů z rozpočtu
Městské části Praha – Slivenec na rok 2014.
Výše finančních prostředků určených pro II. kolo je
50 tis. Kč.
Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou
vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách
MČ Praha – Slivenec.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení
grantů je 30. 5. 2014 ve 12:00 hodin.
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Výstavba kanalizace a plynu
V průběhu jara probíhaly dokončovací práce na čerpací stanici
na křižovatce ulic Frančíkova a K Cikánce. Po jejím vystrojení budou
ještě provedeny terénní úpravy. Na přelomu dubna a května mají být
dokončeny povrchy komunikací nad kanalizací v západní části lokality U Jezírek. Bylo požádáno o kolaudaci, která by měla proběhnout
koncem května. Majitelé jednotlivých nemovitostí v této lokalitě se
tedy po kolaudaci budou moci připojovat a je možné si po obdržení
územního souhlasu od stavebního úřadubudovat vlastní přípojky.
Jednotlivé kanalizační přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem a geodetické zaměření nechat odsouhlasit panem
Dubským z PVK (tel: 606 608 794), který si přípojku během stavby
i zkontroluje. Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění

splaškových vod.
Intenzivně se pracuje v lokalitě Na Přídole, kde by kanalizace
měla být dokončena během letních prázdnin. Hotovo je v ulici Na
Botě, v části ulice Na Křemínku a ve východní části ulice V Lipkách.
Pracuje se na několika místech v ulici V Lipkách, tak aby bylo možné
rozkopané úseky objet.
Pražská plynárenská momentálně plynovod nikde nepokládá, ale
měli by začít s pokládkou během prázdnin v ulici Na Přídole a okolí.

Ing. Šárka Musilová
Ulice V Lipkách

Výstavba kanalizace v nejužším místě ulice V Lipkách

Výstavba komunikací
Dokončená čerpací stanice na Habeši

inzerce

12.5.2014 by měly být zahájeny práce na budování deﬁnitivního
povrchu v ulici U Smolnic. Povrch zde bude stejný, jako ve zbylých
ulicích, tedy zámková dlažba. Dokončí se tím práce na protažení
dešťové kanalizace, které byly zahájeny v loňském roce. Během
výstavby bude dotčená část komunikace uzavřena, aby bylo možné provádět stavební práce. Vše by mělo být dokončeno začátkem
června.
Do konce srpna by pak měl být vybudován i chodník podél ulice K Lochkovu od křižovatky s ulicí K Cikánce po křižovatku s ulicí
K Rozvodně. Prosíme místní, aby byli během výstavby opatrní, protože v tomto úseku je i zastávka MHD, kterou bude možná nutno na
čas posunout. Doufáme, že se zvýší bezpečnost chodců v tomto
úseku.
Ing. Šárka Musilová

Příprava ulice Frančíkova pro pokládku asfaltu
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Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině
Slivenec – před úřadem
29. 5. 2014 - 19,00hod
Holyně – Náměstí Pod Lípou
29. 5. 2014 - 20,00hod
Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná
pro psy starší 3 měsíců

Splatnost poplatku
ze psů skončila!
Splatnost poplatku ze psů je každoročně do 31. března. Všem
zapomnětlivcům připomínáme, že nezaplacením poplatku ve splatnosti se vystavují riziku navýšení poplatku na trojnásobek podle
zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Zároveň připomínáme,
že je povinnost chovatele přihlásit k poplatku každého psa staršího
3 měsíců a také v případě úhynu odhlásit psa od místního poplatku.
Nezapomínejte ani na povinnou registraci psů v evidenci Magistrátu HMP. Nesplnění této povinnosti je přestupkem podle zákona
200/1990 Sb. o přestupcích!
Jiří Urválek

Poplatky za zábor
Zábor, to je užívání veřejného prostranství, které je podle zákona
o místních poplatcích (565/1990 Sb.) zpoplatněno základní sazbou
10,- Kč za m2 a jeden den. Minimální doba pro placení je jeden den,
i když kontejner bude umístěn na několik hodin. Nejčastějším způsobem užívání veřejného prostranství jsou výkopové práce, složení stavebního materiálu nebo umístění kontejneru. Připomínáme v souvislosti s probíhající výstavbou kanalizace ve Slivenci, že při následném
budování přípojek je nutné ohlásit a zaplatit zábor za předpokladu, že
bude zemina, písek nebo kontejner umístěn na veřejném prostranství. Tuto agendu spravuje pan Urválek, tel. 251 818044 nebo email
urvalek@praha-slivenec.cz, který vám poskytne další informace.

Nový skatepark
inzerce

M

Během dubna byla v areálu fotbalového hřiště vybudována plocha pro skatepark. Finální asfaltový povrch je nyní připraven pro
osazení sedmi prvků, které se momentálně vyrábějí. Deﬁnitivně by
plocha měla být pro „skejtaře“ připravena koncem června či počátkem července (výrobní lhůta prvků činí 10 týdnů), tak aby si ji mohli
užít ještě během prázdnin.

Prodám rodinný
dům ve Slivenci
6.950.000 Kč (k jednání)

Odpady – kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

16. květen 2014
30. květen 2014
20. červen 2014

křiž. Na Čisté x Frančíkova
ul. Smaragdová
ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště

Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny
15. 5. 2014
14. 8. 2014
13. 11. 2014

Trasa svozu – Stanoviště
křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
nám. Pod Lípou – Holyně
křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce
ul. Na Čisté

čas
1640 – 1700
1710 – 1730
1740 – 1800
1810 – 1830

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

tel: 603 154 719

21. červen 2014
21. červen 2014
5. říjen 2014
5. říjen 2014
22. listopad 2014
22. listopad 2014

9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00

ul. Rubínová - u tříděného odpadu
Holyně – na konečné autobusu
ul. Smaragdová
křiž. Na Čisté x Frančíkova
Holyně – na konečné autobusu
ul. Rubínová - u tříděného odpadu

Doba přistavení: do naplnění kontejneru, max. 3 hodiny
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Stav přípravy nového Metropolitního plánu
V půlce dubna jsem absolvovala další ze seminářů, které pořádá Institut plánování a rozvoje ohledně nového Metropolitního plánu. Naděje mě
i dalších starostů, že se tam dovíme už něco konkrétního, se ale opět
nenaplnily. Dostala jsem krásnou krabici plnou zajímavých dokumentů, které ale stále jen shrnují východiska tvorby plánu. Východiska jsou
udělaná poctivě a důkladně, o tom nelze pochybovat, ale přiznávám, že
méně „ducha plánu“ a řeči čísel a více konkrétních dat by bylo přesně to
pravé, co bych po tak dlouhé době přípravy čekala.
Na novém plánu je nepochybně velmi pozitivní, že se hodně zabývá rozvojem veřejného prostoru, což je věc, na kterou současný územní
plán vůbec nedbá. Jen tak se mohlo stát, že ve Slivenci vznikly dlouhé
ulice bez jakéhokoli průchodu, že ulice na sebe nenavazují, že chybí průchody pro pěší. Jsou to vady, které se budou dost obtížně napravovat,
a jsem velmi ráda, že na tyto věci Metropolitní plán klade takový důraz.
Rovněž je výborné, že jsme jako zástupci městských částí neustále zatahováni do děje, odborníci se nás ptají na náš názor ohledně dalšího rozvoje městské části, vytipování slabých míst a představ o nápravě apod.
Některé věci ale vzbuzují obavy, především to, že nový plán má mít jen

čtyři základní barvy: modrou pro produkční lokality, červenou pro obytné lokality, žlutou pro rekreační lokality a zelenou pro lokality krajinné.
Jak se do toho ale vměstnají plochy pro sport? Pro školy, školky a další
veřejnou vybavenost? Pro zeleň v rámci intravilánu? To jsou otázky, na
které jsme s dalšími starosty zatím nedostali žádné uspokojivé odpovědi.
Město hodlá výstavbu výrazně zahustit – jak vysoké domy bude tedy
možné u nás stavět? Nevíme. V současné době se přijímají nové Pražské
stavební předpisy, které mají nahradit dosavadní „otépéčka“ alias Obecně technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze. A tam jsou
věci, které obavy opravdu vzbuzují, např. nové domy by mohly být výrazně vyšší než stávající. Podávala jsem k novým předpisům celou řadu
připomínek a některé byly akceptovány.
Zatím se zdá, že naše MČ bude součástí tzv. rozvojového území 06,
které bude přibližně kopírovat rozvojové území ve zrušeném konceptu
nového územního plánu, s tím rozdílem, že bude umožněna zástavba
mezi jižní částí Slivence a Habeší (to v konceptu stále možné nebylo, což
byla podle mě chyba). Nový plán by měl být přijat v roce 2017.

Jana Plamínková

Otázky a odpovědi
Chtěli bychom požádat o změnu územního plánu z pole na
obytné území. Co pro to můžeme udělat?
V současné době nic. Žádosti o změny se přijímaly do konce října.
Nyní Hlavní město Praha žádosti postupně vypořádává. Vše další
bude už muset počkat až na nový metropolitní plán, který má být
přijat v roce 2017.
Slyšel jsem, že změny koeﬁcientu zastavěnosti budou nyní
složitější. Je to pravda?
Ano, na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu ze září
2013 se tyto změny nyní musí posuzovat jako jakákoli jiná změna
závazné části územního plánu, bude to tedy nyní dlouhý proces.
Jak je možné, že nás městská část neinformovala o tom, že se
v Návětrné staví 35 m vysoký stožár pro Vodafone?
Nebyli jsme o této stavbě vůbec informováni. Sama ulice Návětrná a prostor severně od ní už patří na území městské části Praha
5. Návětrnou tak oﬁciálně nemáme ve své správě. Proto jsme nebyli
účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že o stavbě nebyli informováni
ani bezprostřední sousedé, požádala jsem vedoucího stavebního
odboru ÚMČ Praha 5 o přezkum rozhodnutí, kterým byl stožár povolen. Požádala jsem též Hygienickou stanici hl. m. Prahy o změření
intenzity záření – v územním souhlasu, kterým byl stožár povolen, se
totiž dokládá, že při třech anténách záření vyhoví normám, ale přitom se tam mluví o devíti anténách, které je možné na stožár umístit.
Není tudíž zřejmé, zda těchto devět antén by normě také vyhovělo.
A konečně jsem požádala ředitele českého Vodafone, aby na stožár
neumisťoval další antény než ty tři, pro které je udělán výpočet.
Nový stožár ﬁrmy Vodafone
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Jak je možné, že byl stožár povolen, když jde o vilovou čtvrť?
V území severně od Návětrné povoluje územní plán nerušící výrobu. Navíc antény pro mobilní operátory i pro internet se zcela běžně
povolují i v obytné zástavbě. Samotný stožár není nic pěkného, ale
neškodí.
Slyšeli jsme, že se v ulici Na Botě má stavět zařízení pro nepřizpůsobivé. Je to pravda?
To rozhodně není, nic takového se nechystá, ani mi není jasné,
z čeho taková fáma mohla vzniknout. V ulici Na Přídole (tedy v sousedství ulice Na Botě) se má stavět 16 rodinných domů.
Ve školce je ve třídě Krokodýlů cítit zápach. Proč s tím něco
neděláte?
Rozhodně děláme, řešíme to velmi intenzivně s projektantem
a jeho týmem profesantů, se stavební ﬁrmou i s technickým dozorem. Projektant a dodavatel hází vinu jeden na druhého, protože se
obávají ﬁnančních nákladů nutných ke zjednání nápravy. Věřím ale,
že se situace v nejbližší době vyřeší.
Přišlo nám rozhodnutí, že náš syn nebyl přijat do školky. Je to
divné, protože splňuje kromě věku (nar. v listopadu 2011) všechna další kritéria, jako je trvalý pobyt rodičů, sourozenec ve slivenecké škole, já se potřebuji vrátit do zaměstnání, takže půjde na
celodenní docházku…Jak je možné, že nebyl přijat?
Podobných stížností nám přišlo několik, jen se lišily důvody
maminek, proč by zrovna jejich dítě mělo být přijato. Přijímání dětí do
MŠ je ovšem ve výhradní kompetenci ředitelky školy, nikoli v kompetenci starostky městské části. Je zřejmé, že při počtu více než 50
žádostí a 22 přijatých dětech zde byl velký počet dětí, které přijaty
být nemohly. Věřím ale, že ještě několik dětí se do školky dostane,
protože paní ředitelka musí nyní čekat, kolik rodičů bude požadovat
pro své děti odklad. Až bude jasný počet dětí s odklady, mohou se
přijmout další děti, protože školka má od září navýšenou kapacitu
na 112 dětí. Místo se navíc může uvolnit i během roku, protože je
zde celkem velká ﬂuktuace obyvatel. Co se týče návratu do práce
po rodičovské, tak situaci zkomplikovalo rozhodnutí ombudsmana,
podle kterého je právo na vzdělání ve školce právem dítěte a nezohledňuje se, zda je matka na mateřské s dalším dítětem či nikoli. Děti
do školky tak ve velkém dávají maminky na mateřské a na ty, které
potřebují jít do práce, se nebere ohled.
Jana Plamínková

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek)
se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V MČ Praha – Slivenec se volby konají v zasedací místnosti úřadu
MČ (1. patro) ul. K Lochkovu 6/2, kde budou umístěny oba volební
okrsky č. 48001 a 48002.

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební
komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu
hlasování umožněno.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti. Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České
republiky, který má právo volit, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede úřad městské části.
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014), musí na obecním úřadě v místě
původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového
bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště,
kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem
s aktuálními údaji).
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento
seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode
dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do
8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící,
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého
bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Jak volič hlasuje ?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží
volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem
vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad
(tel.: 251818044 - pí Růžičková) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

inzerce

ŠKOLA

Ze života komunitní školy
Slivenecká základní a mateřská škola přijala myšlenku komunitní školy, tedy školy s celodenním programem. Jejím posláním
je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci komunitního, společenského, kulturního a volnočasového centra. Komunitní škola je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky přirozeným způsobem do života
komunity zapojuje. Nastoupila škola na tuto cestu, co již pro to udělala?
Celý duben byl v naší škole věnován environmentálním akcím. Ty byly
zahájeny hned 1. 4. celoškolním projektem, který byl zároveň největší
akcí tohoto typu. Inspirován byl Dnem Země.

22. 4. - Den Země
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy byla zorganizována série environmentálních protestních setkání a výukových programů
s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. Dnes
slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se
tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost.
Celoškolní projekt - Živly
Škola Den Země uskutečnila o něco dříve než v minulých letech – již 1.
dubna 2014. Vedlo ji k tomu několik důvodů. Hlavní byl brzký nástup jara
a s ním i nutnost začít s jarními pracemi na školním pozemku dříve.
Celoškolní projekt věnovaný tomuto dni byl tentokrát inspirován přírodními živly – Ohni, Vodě, Vzduchu a Zemi. Žáci se na školním hřišti již tradičně
rozdělili do družstev napříč věku. Mladší děti vedli žáci nejvyšších ročníků.
Do družstev byli tentokrát začleněni i předškoláci z naší mateřské školky.
Měli jsme 10 družstev A a 10 družstev B. Po rozdělení do družstev si kapitáni odvedli své „ovečky“ na jednotlivá stanoviště. Žáci družstev A začínali na
stanovištích, která byla věnována již zmíněným živlům. Tam si mohli vyzkoušet různé pokusy, plnit úkoly - vše inspirované právě vodou, vzduchem,
zemí i ohněm. Některá stanoviště byla možno ohodnotit bodově. Úkoly byly
koncipovány tak, aby se mohli zapojit všichni žáci všech věkových kategorií. Velcí i ti maličcí. Družstva B se také rozdělila na několik skupin. Jedna
skupina pracovala pod vedením paní ředitelky na stavbě bylinkové zahrádky ve tvaru spirály a následně i na jejím osázení, druhá část pracovala pod
vedením pana učitele Atexingera na úpravě naší zelené učebny a vyčištění
jezírka. Třetí část pod vedením paní učitelky Sakmarové na osázení truhlíků
a betonových nádob muškáty a maceškami a vysazovaly maliny. Nejpočetnější část pracovala ve výtvarné dílně pod vedením učitelů Štěpánky
Poupětové a Martina Šandora na abstraktním výtvarném ztvárnění živlů.
Okolo desáté hodiny se skupiny vyměnily, a zatímco družstva B šla bádat
na stanoviště, družstva A čekala práce na zahradě.
I letos nám výrazně přálo počasí, svítilo sluníčko. Žáci si den velmi užili,
malí poznali lépe své starší spolužáky a bylo pěkné pozorovat, jak se „staršáci“ úkolu opatrovnictví zhostili se ctí a starali se vzorně o své přidělence.

Za všechny si dovolíme jmenovat a vyzdvihnout Jirku Hozmana, který měl
ve své skupině opravdu malé svěřence a skvěle se o ně postaral.
Věříme, že žáci nabyté zkušenosti zúročí dále ve výuce, a že se dozvěděli i mnoho nových informací.
Živly – výstava v holyňské kapli
Dubnové akce pokračovaly výstavou výtvarných děl žáků ZŠ Slivenec.
Vernisáž proběhla 3. 4. a byla velmi úspěšná. Žáci 2. stupně zpříjemnili
zahájení výstavy zpěvem, který sami doprovázeli hrou na hudební nástroje.
Program nacvičili s paní učitelkou Helén. Poté představili svá výtvarná díla umělecké ztvárnění živlů: Země, Voda, Oheň, Vzduch. Každý z živlů má své
charakteristické vlastnosti a formu. Právě to se snažili žáci zachytit ve svých
dílech. Všechna díla byla realizována spolupůsobením konkrétního živlu,
jeho energie a síly. Výsledkem byly koláže, kresby, malby a keramika, které
přecházely od abstrakce až ke konkrétnímu ztvárnění. Výstava měla i ekologický podtext (změna klimatu, znečištění), který odkazuje ke Dni Země.
23. 4. 2014 - celoškolní Den bez aut + Kdo vyšlápne vyšší horu?
Stejně jako v předchozích letech byli žáci vyzváni, aby se pokud možno
dopravili do školy jiným způsobem než auty. Mnozí opravdu využili ke své
cestě pouze vlastní nohy, kola, koloběžky nebo MHD. Stojany za školou se
ráno zaplnily koly.
Zároveň znovu proběhla soutěž tříd „ Kdo vyšlápne vyšší horu?“. Každé
dítě, které se do školy dopravilo bez použití auta, získalo pro svou třídu
jeden úsek trasy na pomyslnou horu v délce 1000 m. Ten, kdo využil MHD,
získal 500 m. Žáci 9. ročníku následně v hodině matematiky výsledky zpracovali a vyhodnotili. Vzhledem k rozdílným počtům žáků ve třídách byly
výsledky zprůměrovány, aby měly všechny třídy rovné šance. Zvítězila
třída 2.B.
R. Sakmarová, I. Rosová, M. Šandor, P. Siganová
Vernisáž výstavy Živly v holyňské kapli

Sázení malin

Úprava zelené učebny
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Něco o ﬁlosoﬁi výuky na slivenecké škole
(Pokračování - výuka na druhém stupni)
Vážení čtenáři, v minulém čísle Sliveneckého mramoru jsme se vám
snažili přiblížit ﬁlosoﬁi slivenecké školy, aby se škola neprezentovala
pouze akcemi, které s výukou sice souvisí, ale nejsou její hlavní náplní.
Škola je synonymem k pojmu vzdělání, a proto jsme se rozhodli blíže
vás seznámit se způsobem výuky, její ﬁlosoﬁí a cíli. Začali jsme výukou
na prvním stupni, v tomto čísle budeme pokračovat stupněm druhým.
Z minulého čísla již víte, že každá základní škola v České republice má svůj školní vzdělávací program. Náš se jmenuje Bez zábran do
školy. Program byl sestaven podle celostátně stanoveného rámcového
vzdělávacího programu (RVP). Obsahuje mimo jiné klíčové kompetence, organizaci výuky, charakteristiku a výstupy, které by měl každý žák
zvládnout na konci školního roku. Výstupy našeho školního vzdělávacího programu najdete na webové stránce naší školy.
Vzhledem k tomu, že přechod z 1. stupně na 2. stupeň je pro žáky
plný změn (žákům se mění učitelé, už nemají svoji paní učitelku na většinu předmětů, ale učitelé se na jednotlivé vyučovací předměty střídají,
přibývají jim nové – neznámé předměty a učí se dalšímu cizímu jazyku),
snažíme se jim tento krok co nejvíce zpříjemnit a usnadnit.
Při výuce respektujeme tempo a možnosti jednotlivých žáků a navazujeme tak na kolegy z prvního stupně, kdy pracujeme s nadanými
žáky, pro které máme připravené aktivity, které rozšiřují jejich obzory,
ale také pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro
které máme podpůrné pomůcky k výuce. Ve výuce využíváme metody
kritického myšlení (RWCT). Nadstandardním výstupem vycházejících
žáků je vypracování a obhajoba absolventské práce. Téma si žáci volí
s podporou svých učitelů dle svého zájmu v souvislosti s výběrem svého dalšího studia. Nově bylo zavedeno v rámci autoevaluace školy
ověřování znalostí žáků certiﬁkovanými testy (SCIO, ČŠI, Standardy..).
Při výuce přírodopisu, zeměpisu a dějepisu používáme nejen učebnice, ale také mapy, historické atlasy, pracovní listy a dobové materiály z archivů. Důležitou součástí výuky je práce v počítačové učebně
s výukovými programy a práce s interaktivní tabulí. Děti si na počítači
vytvářejí prezentace a posléze své práce prezentují ostatním spolužákům na interaktivní tabuli, čímž rozvíjejí svoje komunikační dovednosti.
Vzhledem k ﬁnanční náročnosti těchto pomůcek a značně omezeným
ﬁnančním možnostem školy vítáme sponzorské dary od rodičů, neboť
se tak výuka díky jejich přispění může zmodernizovat a značně zefektivnit.
Vzdělávání ale neprobíhá jen ve škole. Často s dětmi navštěvuje-

Z vernisáže výstavy Živly

me různé besedy, muzea, komentované prohlídky města zaměřené
vždy na určité historické období, které je probíráno ve škole. Žáci se
tak naučí dívat se kolem sebe a jednotlivá fakta si ověří na vlastní oči
a uvidí, že to, co se učí ve škole, není jen napsané v učebnici, ale je to
skutečnou součástí naší historie a našich tradic.
V naší škole se na druhém stupni děti učí dvěma světovým jazykům.
K angličtině, kterou mají děti už na 1. stupni, přibírají ještě němčinu.
V rámci výuky cizích jazyků jsou používány „Warm-up“ aktivity, které zahrnují jednoduché hry určené k procvičování slovní zásoby. Tyto
aktivity děti motivují a slouží k zopakování jak nové, tak i starší slovní
zásoby. Nebo naopak navozují téma - gramatiku, která se bude v dané
hodině probírat. Cílem těchto aktivit, jak už sám název napovídá, je
upoutat děti, vzbudit jejich zájem a zapojit je do výuky. Další jsou aktivity poslechové, kde se jedná zejména o poslech písní s navazujícím
rozborem textu. Děti tak procvičí nejen slovní zásobu, ale texty písní
je nutí k zamyšlení nad různými sociálními a psychologickými tématy.
S poslechovými aktivitami souvisí i aktivity dramatické, při kterých se
žáci učí dramatickému projevu a sebereﬂexi. Důležitou součástí výuky,
a to nejen ve výuce jazyků, jsou projektové aktivity, během nichž v průběhu roku žáci vypracovávají individuální i skupinové projekty, kdy jsou
vybírána témata vztahující se k probírané látce. Žáci projekty zpracovávají výtvarnou formou a následně prezentují.
K výuce jazyků slouží i výlety a zájezdy do zahraničí. Pravidelně
pořádáme výlety na vánoční trhy do německy mluvících zemí a nabízíme lyžařské zájezdy do Rakouska.
Znalost cizích jazyků je velmi důležitá, ale nesmíme zapomínat ani
na náš mateřský jazyk. Při výuce českého jazyka využíváme kromě
učebnice Fraus a pracovního sešitu i další pracovní listy, které slouží
k procvičení daných pravopisných jevů. Nedílnou součástí českého
jazyka je i komunikační a literární výchova. V rámci literární výchovy
čteme a rozebíráme díla vybraných českých i světových autorů, kriticky je hodnotíme a interpretujeme. Poznáváme, jaká literatura byla
čtena dříve, co a jak zobrazovala. Při společné četbě se děti dozví, co
si o povídkách a básních myslí spolužáci a mohou tak srovnávat své
představy s představami a názory ostatních lidí. Pracujeme také s audio
nahrávkami a videozáznamy. Správný mluvený projev posilujeme recitacemi básní a jejich interpretacemi. Děti se učí výstižně formulovat své
myšlenky, pocity a prožitky, aby kultivovaně mluvily a psaly. Do výuky
také každoročně zařazujeme návštěvy divadelních představení.

Petra Kofroňová, Lucie Matulová, Renáta Sakmarová
– učitelky ZŠ

Žáci slivenecké školy pomáhají
Janko Feranec se narodil s mozkovou obrnou. Neví, co je to běhat ve škole s kamarády po chodbě, jako to dělají jiní a dostávají za to vyhubováno. Janko by běhal rád
i s tím vyhubováním, je však upoután na invalidní vozík. Rád by se svojí maminkou
cestoval. K tomu ale potřebuje nový vozík, terénní. Žáci ze slivenecké školy se mu snaží
pomoci a nasbírali zatím 106
kg víček od PET lahví, které Jankovi předali formou
certiﬁkátu. Jak souvisí víčka
invalidním vozíkem? V rámci projektu NF Algo se víčka promění na peníze a ty
na nový vozík. Blíže o tom:
http://www.algonadace.cz/
janek.html
Se sbírkou však nekončíme. Pokračuje dál.
IR
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Noc s Andersenem 2014 v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec
ZŠ – dlouholetá tradice

MŠ – naše velká premiéra

Máme ohromnou radost, že tak
jako každý rok se
i letos slivenecká
škola zúčastnila
„Noci s Andersenem“. Jedná se
o původně projekt republikový,
později se však
dostal za hranice
České republiky.
Stal se mezinárodní akcí zaměřenou k posílení
dětského čtenářství, při níž děti
nocují v knihovně
nebo ve škole
u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den
dětské knihy.
Těšilo nás, kolik se účastníků letos ve škole sešlo. Akce se zúčastnila více
než stovka žáků ze ZŠ a MŠ. Důležité bylo, abychom si to všichni navzájem
užili. Letos byla „Noc s Andersenem“ ve znaku komisaře Vrťapky od autora
Petra Morkese. V programu nechybělo tradiční nocování ve spacáku, předčítání pohádek a příběhů, outdoorové aktivity nebo noční stezka odvahy.
K vychutnání té opravdové pohádkové atmosféry přispělo i letošní počasí, kdy
zpovzdálí byly slyšet hromy a blesky.
A co je na pořádání této akce neuvěřitelné? Má již svou dlouholetou tradici a podle záznamů vedení organizace, která tuto
událost každoročně pořádá, je známo, že v současné době už
probíhá nocování i u protinožců - v Austrálii. Z registračních formulářů vyplývá, že se ví o 1 385 místech, kde na letošní „Noc
s Andersenem“ určitě nezapomenou! Všichni účastníci mezinárodního pohádkového nocování by zaplnili už ne jen jedno velké
město, ale jistě i dvě, možná tři! Vždyť na světě je podle zápisů
organizace účinkujících přes 80 000 - dětí i dospělých! A číslo
neustále narůstá ....
I proto je naše škola velmi ráda, že Noc s Andersenem je již
mnohaletou tradicí i u nás.
Už nyní se všichni těšíme na termín té příští, jistě opět nezapomenutelné Noci s Andersenem 2015!

Ano, je to tak. Letos poprvé se mateřská škola Slivenec účastnila této akce. Všichni jsme byli plni očekávání, co tato noc přinese.
S odbitím šesté hodiny večerní se začali do školky trousit první
účastníci, a když jsme o půl hodinu později byli všichni, akce mohla
začít. Proč jsme se tu sešli? Kdo byl pan Andersen, po němž je tato
noc pojmenovaná? To byly první otázky, které jsme hned z počátku
vysvětlili, abychom se následně mohli seznámit se psím komisařem
Vrťapkou.
Než se každý detektiv vydá na cestu, musí s sebou mít odznak,
kterým se v případě potřeby může prokázat, a proto ani u nás jsme
na ně nezapomněli. Děti si je poctivě vybarvily a pak už jen šňůrkou
pověsily na krk.
Jejich prvním detektivním úkolem bylo poznat, ve kterém domě je
ukrytý zloděj. Postupovali jsme podle získávaných indicií a všechna
družstva svého zloděje dopadla. Odměnou byly buchty, zákusky,…
které nám rodiče nanosili z domova. To jsme si pochutnali, a hlavně
jsme nabrali síly na další úkoly, které jsme pak hravě zvládli.
Ve třídě jsme si poslechli čtenou pohádku Komisař Vrťapka a zub
moudrosti. Všichni jsme s napětím poslouchali, jak to s tím zubem
moudrosti dopadne.
Než se děti, které ve školce nechtěly spát, rozešly domů, podívali
jsme se ještě na kousek Čtyřlístku ve službách krále, a pak rovnou do
postýlek. Usínali jsme za zvuků zpěvu jedné z paní učitelek, a i proto
jsme snad všichni během chvíle „vytuhli“.
Večerního programu se účastnilo 29 dětí z celé školky. Byli tam
zástupci nejmenších myšek i velkých krokodýlů. Na spaní nám některé děti odešly domů, a proto nám jich spalo jenom 22. Celá akce
se moc vydařila. Všichni jsme si ji užili a už se těšíme na příštího
Andersena.
Vendula Havlová– koordinátorka akce v MŠ

Lenka Hasíková – koordinátorka akce v ZŠ

Slivenečtí žáci zpívají
a hrají miminkům
V sobotu 26. 4. 2014 odpoledne byli nejmladší
občánci Slivence oﬁciálně přivítáni obcí. A aby tato
chvíle byla co nejvíc slavnostní, zazpívali a zahráli jim
žáci ze slivenecké školy pod vedením paní učitelky
Helén a Vendulky Havlové. Kdo tam byl, určitě může
potvrdit, že vystoupení bylo nejen kvalitní, ale také
dojemné.

IR
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Rodiče dětí z mateřské školy pomáhají s realizací zahrady
V sobotu 26. 4. se sešlo 24 rodičů, aby se společně se zaměstnanci
školy pustili do úpravy terénu školkové zahrady. Za slunečného dopoledne vyhrabali a upravili celý areál zahrady určený pro mateřskou školu,
vynesli hromady kamení, srovnali povrch. Čeká nás teď osít travní semeno, vyložit pískové dopadové plochy netkanou textilií, zpevnit kopec
a šikmé stěny dopadové pískové plochy jutou a budeme moci přivézt
dětmi tolik očekávaný písek. Hlavní část realizace však se bude moci,
doufáme, uskutečnit díky čerpání dotace z OPPK. O možnost čerpání
paní starostka žádala v dubnu (viz minulé číslo Mramoru).
V sobotu všichni rodiče na zahradě pracovali usilovně a vládla příjemná atmosféra. Všem ze srdce děkujeme a jejich pomoci si upřímně
vážíme. Jména konkrétních pomocníků v souvislosti s poděkováním jsou
uvedena na webových stránkách MŠ.
Ivana Rosová

Velikonoční dílny
Velikonoční dílny na naší škole se uskutečnily 10. 4. 2014. Před čtvrtou
hodinou už začali přicházet první zájemci o výrobu velikonočních dekorací.
Celkem jich ten den přišlo kolem 50. Všichni nadšeně tvořili z nabízených
surovin. A co si mohli návštěvníci dílen odnést? Letošní dílny byly zaměřené
hlavně na kraslice a těch se také vyrábělo hned několik druhů. Velký zájem
byl o zdobení vajíček voskovou batikou, návštěvníci si také mohli lepit na
vajíčko mozaiku z papíru či vyrobit kraslicové zvířátko. Dále se zdobilo slámou, bavlnkou i semínky. Na dalším stanovišti se vytvářelo z přírodních materiálů. Děti vyráběly velikonoční věnečky z proutí ve tvaru vajíčka a nádherné
slepičky ze sena. Kdo se vydal do kuchyňky, měl možnost si nazdobit vajíčko
z perníku čokoládou a bílou polevou. Všichni příchozí se při tvoření velmi
snažili a vznikla opravdu nádherná díla, která si radostně odnášeli domů.
Budeme se těšit na příště.
Svatava Štrofová

Když Slivenec tančí….
K rysům každé komunitní školy patří, že ve své nabídce volnočasových aktivit myslí nejen na žáky.
Slavnostní závěrečnou hodinou skončil taneční kurz společenských
tanců pro dospělé na úrovni začátečníků a mírně pokročilých. Ten probíhal pravidelně každý čtvrteční večer v nové aule naší školy. Toto krásné
prostředí přímo vybízí k pořádání kulturně společenských akcí a taneční
kurz byl toho důkazem.
Zúčastněné taneční páry složené z řad zájemců ze Slivence a ze
zaměstnanců i žáků ZŠ se naučily základní kroky a jednoduché variace
většiny společenských i netradičních tanců. Kurz se velmi povedl, sešla
se výborná parta, absolventi kurzu se nejen hodně naučili, ale především
strávili večery aktivním pohybem a příjemně se pobavili. Věřím, že na
podzim, kdy bude vyhlášen kurz pro mírně pokročilé, se přidají i další
odvážlivci ze Slivence a blízkého okolí.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení
základní školy, které pronajalo k pořádání kurzu
prostor, a především vedení mateřské školy, které vždycky připravilo na každou lekci prostředí,
které zpříjemnilo atmosféru celého kurzu. Děkuji též všem frekventantům kurzu, kteří vkročili
poprvé do neznáma, a těším se na to, že se na
podzim opět sejdeme, abychom mohli na tento
kurz navázat a založit tak tradici tanečních kurzů
na Slivenci.

Lektorka tanečních kurzů Mgr. Vladimíra
Šimáčková, www.tanecnistyle.cz
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Český červený kříž
V sobotu 16. 3. proběhlo focení pro připravované nové číslo celostátního časopisu Magazín mladého zdravotníka. Děti měly namaskovaná nejrůznější poranění a vyzkoušely si modelové focení s profesionálním fotografem. Maskování bylo tak dobré, že se dětem cestou domů (maskování
samozřejmě chtěly ukázat rodičům) podařilo vyvést z míry i několik dospělých.
Během dalšího víkendu měly děti možnost zúčastnit se již tradičního záchranářského víkendu. Ten byl samozřejmě zaměřen především na praktickou výuku první pomoci. Děti ale také navštívily chuchelskou minizoo s areálem zdraví, opékaly špekáčky a samozřejmě si i hrály různé hry.
V mateřské škole proběhl projekt „Plyšáková nemocnice“. Přednáška byla zaměřena především na praktické dovednosti z oblasti preventivně
zdravotní činnosti. Děti si společně s lektorkou umyly ruce, vyzkoušely si lepení polštářkové náplasti, obvázaly plyšovou hračku, zavolaly záchrannou
službu, vyzkoušely si některé pomůcky lékařů a záchranářů. Takto proškoleny byly děti ze tříd Lvíčků a Krokodýlů.
V sobotu 12.4. proběhla ve škole akce zaměřená na přípravu k soutěži mladých zdravotníků, kde se celý den maskovalo a ošetřovala se nejrůznější
poranění. Této přípravy se zúčastnilo i několik žáků z jiných škol.
Vyvrcholením celoroční práce našeho zdravotnického kroužku bývá účast na soutěži Družstev mladých zdravotníků. Stejně tomu je i letos. Do
soutěže jsme vyslali dvě družstva za mladší žáky a jedno za žáky starší. Děti i letos navázaly na úspěchy z předchozích let a vybojovaly si postup do
krajského kola v obou kategoriích. Starší družstvo se zároveň stalo absolutním vítězem tohoto okresního kola. Většina našich akcí pro děti úspěšně
probíhá díky grantové podpoře MČ Praha – Slivenec a dobré spolupráci s místní základní školou.
Pod 3. místní skupinou ČČK ve Slivenci pracuje i Modelářský kroužek modulové železnice. Mladí modeláři se zde učí pracovat s nejrůznějšími materiály a vytváří si vlastní moduly (díly) kolejiště. Zároveň mají možnost účastnit se i dalších akcí.
V březnu měli modeláři dvakrát možnost zúčastnit se setkání Klubu
Zababov (největší klub železničních modelářů u nás),
kde mohli načerpat nové zkušenosti a zároveň si
i zajezdit podle graﬁkonu (jízdních řádů) na jejich
kolejišti. Vítaným zpestřením byla návštěva dobrovolných hasičů s možností vyzkoušení hasičského auta.
7. 4. proběhla ve škole na části kolejiště sestaveného z modulů sliveneckých mladých modelářů prezentacenového řídicího systému modelové
železnice Z21od ﬁrmy ROCO, který umožňuje
ovládání lokomotiv a výhybek pomocí „chytrého“
mobilního telefonu či tabletu. Modelářský kroužek,
který pracuje na škole již několik let, tak vešel do
16:30 – 18:00 Bavíme se, hrajem, smějem......program pro děti
povědomí dalších modelářů, kteří přijeli i z jiných
18:00 18:20 - Trocha historie nikoho nezabije
– povídání o historii kostela, popis stavby a jejího vybavení
měst. Kolejiště si také prohlédly děti ze slivenecké
18:30 – 19:15 vystoupení dětského pěveckého sboru PEGAS
mateřské školy a školní družiny.
19:30 – 20:15 koncert – Stabat Mater - G.B.Pergolesi
Vybrané skladby přednesou: Jana Kouřimská, Ingeborg Bernbacher,
Elisabeth Lindner, Veronika Ptáčková a Lucie Freiberg.
Slovem provází: Vlasta Pilařová
20:30 – 21:15 koncert - smíšený sbor GAUDIUM PRAGENSE
Duchovní skladby z období baroka (J. D. Zelenka) a klasicismu
(W. A. Mozart).
21:30 – 23:00 Individuální prohlídka kostela
Příležitost ke ztišení a modlitbě
Galerie v kostnici (za dobrého počasí) - výstava kreseb a maleb
George Radojčiće
Výstava ornátů (v době mimo koncerty)
Sběratelské razítko

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu:

Po zamrzlé řece do nitra
Himálaje s Martinem Mykiskou,
cestovatelem a publicistou
KDE: Zasedací místnost ÚMČ Praha
- Slivenec, K Lochkovu 6
KDY: 27. května 2014 od 18:00 hod.
Himálajské údolí Zanskar je dlouhých sedm
zimních měsíců zcela izolováno od ostatního světa. Jen za nejtřeskutějších
mrazů uprostřed zimy se domorodcům na několik týdnů otevře kuriózní trasa
horami po zamrzlé řece. Ve 100 km dlouhé soutěsce mezi Ladákem a Zanskarem je nutné se brodit ledovou vodou, neschůdné úseky oblézat po skalách či
ledových rampách, spát v jeskyních, vzdorovat teplotám až - 40ºC, a když je
třeba, navzájem si pomáhat...
Během promítání proběhne krátké autorské čtení ze stejnojmenné knihy. Tuto
knihu si můžete zakoupit a nechat autorem podepsat.
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Petra Siganová

Vítání občánků narozených v roce 2013
V sobotu 26. dubna 2014 se opět po roce konal již sedmý ročník Vítání občánků narozených
v městské části Praha - Slivenec. Slavnostního přivítání se zúčastnilo 24 z celkového počtu 27
přihlášených občánků. Po přivítání a dojemném proslovu paní starostky k občánkům a hlavně
jejich rodičům všechny přítomné svým hudebním vystoupením mile pobavili žáci a paní učitelky
ze základní školy ve Slivenci. Jejich písničky některé malé hosty roztančily a nebojím se říct, že
někteří dospělí i zamáčkli slzu. Moc jim děkujeme a těšíme se na další ročník, že nás opět překvapí svým talentem a šikovností.
Po kulturní vložce si rodiče převzali
malé dárky a vyfotili se na památku
s paní starostkou. Nakonec se jako
vždy vyfotila celá skupinka občánků i s rodiči. Fotograﬁe dostanou
občánci jako dáreček. Ještě jednou
přejeme novým občánkům Slivence
a Holyně hodně zdraví a úspěchů při
jejich startu do života.

Bohdana Růžičková,
foto Michaela Puldová
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Pletu, pleteš, pleteme
Pleteme z PEDIGU – již podruhé. V loňském roce jsme si domů odnesli oválný košíček na
ovoce. Košíček jsme si mohli uplést z různých barev pedigu, barvy kombinovat s korálky. V druhé
lekci letos v březnu nás lektorka paní Ivanka Otřísalová seznámila s poněkud jiným technologickým postupem práce. Udělali jsme si kulaté košíčky, zdobené stuhou, zakončené barevnou
kombinací pedigu. Barvy jsme volili jarní: zelenou, žlutou, oranžovou, přírodní béžovou. Pletení z pedigu je práce blahodárná, tvořivá a vděčná. Namočený pedig je tvárný, při práci s ním
si odpočinete, naučíte se trpělivosti a pak
máte radost ze svého díla, které se z té spleti
pedigu – podobné nekonečným špagetám
– vyloupne. Velikonoce jsme oslavili oslavíme vlastnoručně upletenou ošatkou na
ozdobená vajíčka. A plánujeme na podzim
lekci třetí, kdy upleteme z pedigu zvonečky –
ozdoby na vánoční stromeček a dárky. Naše
výrobky můžete vidět v knihovně. Připravili
jsme pro vás malou ukázku košíků z Pedigu.
Jste vítáni nejen na výstavce v knihovně, ale
i na plánovaném podzimním kurzu PLETENÍ
Z PEDIGU.
Irena Krejčová

Severní Plzeňsko
24. dubna jsme se vypravili na Plzeňsko. Tento zájezd holyňských
a sliveneckých seniorů byl mimořádně brzy obsazen. Navštívili jsme
krásný kraj a zajímavé památky. Cesta autobusem nebyla daleká, počasí
příjemné. Příroda nám ukázala všechny odstíny barev od šťavnaté zelené
jarní trávy a nového listí na stromech, bílé rozkvetlé jabloně, žlutá řepková
pole. Už jenom jízda po klikatých vedlejších silnicích stála za podívanou.
Prohlédli jsme si poutní místo Mariánskou Týnici, kde je nyní umístěno
národopisné muzeum Plzeňského kraje. Barokní rozkvět a zvelebování
klášterního hospodářství bylo zaznamenáno v 17. a 18. století. Opat
Evžen Tyttl pozval Jana Santiniho Aichla – génia a velkorysého stavebníka českého baroka.
Plasy, to je cisterciácký klášter, kde také prováděl Santini úpravy
a dostavby v obrovském areálu kláštera. Duchovní zanícení, matematika,
mystika, tajemství světla a stínu – to vše je ukryto do křivek a vertikál
fenomenálního stavitele Santiniho.
Velmi zajímavá byla i prohlídka interiéru a anglické zahrady zámku
v Manětíně.
Rabštejn nad Střelou je kapesní městečko v hlubokém údolí řeky.
Maličké domky namačkané jeden na druhý kolem silnice až ke kamen-

Hlaváček
jarní
V druhé polovině dubna jsme se
s několika seniory
vypravili za hlaváčkem
jarním, nápadnou žlutě kvetoucí květinou.
V březnu a dubnu roste na vápenaté půdě zalité
sluncem. Musí se však hledat. Dnes už hlaváček
jarní podléhá mezinárodní ochraně jako ohrožený
druh. Jeli jsme do Srbska vlakem a přes most nad
Berounkou se dali pěšky k lomům. Tam je suchý
palouček poloplný rozkvetlého hlaváčku jarního.
Stihli jsme to včas, dnes už - po vydatných deštích
a vysokém datu - hlaváček odchází, aby opět za rok
nepřehlédnutelně zářil vstříc jaru a slunci. Měli jsme
krásné počasí s výhledy do kraje nad řekou Berounkou. Příjemné odpoledne v přírodě jsme zakončili
v hospůdce u mostu v Srbsku. Výlet jsme zvládli za
odpoledne.
Irena Krejčová

nému mostu. Zámek Mariánská Týnice
na horním konci obce
je nepřístupný, ale
trosky starého hradu
naproti jsme prošli.
Nejmenší městečko
v Evropě se opravuje
a velebí. Z oken na
nás koukaly zbytky
velikonočních svátků,
kraslice a pomlázky.
Průvodkyně zájezdu byla skvělá, dobře připravená a tak se výlet seniorů vydařil. Děkujeme úřadu MČ Praha – Slivenec za organizaci a ﬁnanční dotaci zájezdů.
Irena Krejčová

Blahopřání seniorům
MČ Praha - Slivenec musela pozastavit akci osobní blahopřání seniorům,
kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let v návaznosti na účinnost zákona
o základních registrech. Je třeba zajistit nové organizační zajištění této akce
tak, aby nebyla v rozporu s právními předpisy.
V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění
a omezení využívání osobních údajů. Podle stanoviska Ministerstva vnitra
je vytváření seznamů na akci zasílání nebo osobní blahopřání občanům,
kteří dosáhli věku nad 80 let, nad rámec platné právní úpravy. Vedení naší
městské části, členové zastupitelstva i sociální komise mají velký zájem, aby
se i nadále blahopřálo těm občanům, kteří dosáhli významného životního
jubilea. Bohužel musíme volit tu variantu, že se nám senioři nebo jejich
příbuzní sami aktivně přihlásí.
Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci
městské části při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto skutečnosti
nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 251818044,
251813754, 733121011 nebo na e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz .
Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o setkání při příležitosti
jejich jubilea. Zároveň se omlouváme, že k projevení úcty občanům, kteří se
dožili významného životního jubilea, musíme zatím volit tuto cestu.

Společenská kronika 2014
Srdečně blahopřejeme těm
občanům, kteří v měsíci květnu
a červnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum
Květen 2014
Pan Valér Valica
Paní Václava Vimmrová
Pan František Majer
Paní Ludmila Šubrtová

Červen 2014

Paní Miroslava Šimáčková
Paní Irena Krejčová
Paní Růžena Vraná
Pan Jan Šlosar
Paní Květoslava Jankovcová
Paní Jiřina Bečvářová
Pan Jaroslav Janáček
Paní Cecílie Petrolínová

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu
a hodně elánu do dalších let.
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Postní koncert
V úterý 15. 4. se uskutečnil v kostele Všech svatých ve Slivenci druhý
koncert vokálního komorního souboru Ensemble Hilaris. Soubor tentokrát
přednesl výběr z postního cyklu českého barokního skladatele Jana Dismase
Zelenky. Jde o sbírku 27 responsorií, zhudebňující starozákonní i novozákonní
texty, vztahující se k ukřižování Ježíše Krista. Každému ze svátků svatého týdne
náleží 9 responsorií (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota). Responsoria jsou
psána pro čtyřhlasý vokální soubor a orchestr, který zdvojuje vokální hlasy.
V chrámové lodi sliveneckého kostela zazněly skladby Omnes amici mei,
Vinea mea electa, Tenebrae facta esunt, Jerusalem surge, Caliga verunt oculi
mei, Recessit pastor noster, O vos omnes, Astiterunt a Sepulto Domino. Působivý zpěv tentokrát doprovázely i varhaní pozitiv s arciloutnou a intermezza
vyplňovala hra ﬂétny. Zelenkova Responsoria pro svatý týden patří k jeho nejdůležitějším skladbám a slivenečtí posluchači odměnili protagonisty koncertu
zaslouženým potleskem.
Petra Siganová

Pavel Kosatík ve Slivenci
V úterý 22. 4. 2014 jsme měli tu čest přivítat na čtenářské besedě
spisovatele, novináře, literárního historika a v neposlední řadě autora scénáře nového seriálu České televize „České století“ – JUDr.
Pavla Kosatíka. Autorské besedy se staly pro čtenáře slivenecké
knihovny již tradicí. Mohli jsme se již setkat například s Václavem
Větvičkou, Václavem Cílkem, Tomášem Zmeškalem či Petrou Hůlovou. Tentokrát beseda probíhala poprvé jinak – připravili jsme si
pro pana Kosatíka mnoho otázek týkajících se jeho literární tvorby, osobního života a zkušeností ze setkání s významnými osobnostmi našeho národa. Rozhovor vedla Mgr. Kudláková. Měli jsme
možnost reagovat a využít situace přítomnosti spisovatele, který
na základě sesbíraných historických materiálů, ale i autentických
vzpomínek sepsal memoáry například mnoha českých státníků,
ﬁlosofů, politiků. V průběhu besedy se živě diskutovalo. Součástí
byl i prodej knih spisovatele, který zajistil pan Koubík, knihkupec
žijící ve Slivenci. Pan Kosatík všem zájemcům knihy podepsal.
V knihovně ve Slivenci si můžete přečíst od Pavla Kosatíka:
Člověk má dělat to, nač má sílu – život Olgy Havlové (2008), Ferdinand Peroutka (2011), Jana Masaryk – pravdivý příběh (2009),
Manželky prezidentů (2009), Věra Čáslavská. Život na Olympu (2012),
Bankéř první republiky (2010), Česká inteligence (2011), České okamžiky (2011), České snění (2010), Čeští demokraté (2010), Fenomén
Kohout (2013), Já jsem oves (2012), Sám proti zlu (2009), Tigrid,
poprvé (2013)
Irena Krejčová

Židé ve Slivenci
Stejně jako v jiných českých obcích žilo i ve Slivenci několik židovských rodin.
Největším statkem, který patřil rodinně Neumannů, byl velký statek vedle školy.
Židé byli pohřbíváni na židovském hřbitově v Třebotově – ten je dnes opuštěný
a zbývá tam jen pár čitelných náhrobků, ale jedním z nich je shodou okolností
náhrobek Jakuba a Josefy Eksteinových ze Slivence (viz foto).
O existenci dalších židovských rodin nemáme informace. Bohužel jedinou
velmi smutnou informací tak je nápis na stěně Pinkasovy synagogy na Starém
městě, kde jsou mezi jmény 70 000 Židů odvlečených za války do Terezína i jména pěti občanů ze Slivence: František Bauer, nar. 1901, Alžběta Bibrdlíková, nar.
1915, Helena Brumlíková, nar. 1894, Jana Dolenská, nar. 1872, a Egon Poláček,
nar. 1908. Na stěně není uvedeno datum jejich smrti, které se většinou ani neví,
ale datum jejich transportu do terezínské Malé pevnosti, které si naopak Němci
poznamenávali s až puntičkářskou přesností. Jména lze vyhledat velmi jednoduše
– v synagoze jsou jména obětí srovnána
podle jmen měst a vesnic a v jejich rámci podle abecedy. Slivenec byl v tu dobu
samostatnou obcí a je tedy uveden samostatně.
Mimochodem: zbytky pražského židovského města, které dnes obnáší pět synagog, obřadní síň a starý hřbitov, navštěvují
každoročně statisíce cizinců, ale jen naprosté minimum Čechů – zřejmě i kvůli ceně
(350 Kč + 200 Kč do Staronové synagogy).
Přitom právě pro nás mají v muzeu významné slevy, a to jak pro majitele karty Opencard, tak v rámci tzv. programu proti antisemitismu, kdy každou neděli ve 14 hodin
můžete s průvodcem navštívit všechny
objekty za 120 Kč (80 Kč pro děti). Sami
se tak můžete jít na jména našich bývalých
spoluobčanů podívat. Jana Plamínková

Cestopisná beseda Kanada
V úterý 8. dubna se uskutečnila v zasedací místnosti cestopisná beseda Mgr. Jiřího Lehejčka, který prožil půl roku na západním
pobřeží Kanady. Návštěvníci besedy měli možnost prostřednictvím
promítaných fotograﬁí nahlédnout do nekonečného přírodního
bohatství severoamerického kontinentu. Nádherné snímky drsné
krajiny Skalistých hor, ledovcová jezera, téměř neobydlené ostrovy a zajímavé vyprávění o životě místních obyvatel, to vše zaujalo posluchače natolik, že jsme pozvali autora besedy na zářijové
setkání věnované Mongolsku.
Kud
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S Peckou na cestách
Slunečné jarní počasí nám všem v Pecce připomnělo, že Den dětí
je už téměř za dveřmi a že je třeba přiložit ruce k dílu, aby se naše
nejmasovější akce opět setkala s úspěchem. Již jsme tu měli středověk s rytíři a princeznami, safari i indiánskou vesnici s teepee
a šamanem… Co tedy dál? Neskromně musím konstatovat, že
my dámy z Pecky (a naši nezbytní mužští pomocníci) nemáme
o nápady nouzi, takže to vypadá, že dětské dny jsou i do příštích let zajištěny; letos se ponesou v duchu CESTY KOLEM SVĚTA. Na rozdíl od proslulého Angličana, Philease Fogga, nebudou děti potřebovat osmdesát
dní, ale jen odpoledne v neděli 1. 6. 2014, kdy budou moci od 15 do 17
hodin na hřišti s umělou trávou navštívit všechny kontinenty. Takže neváhejte a vydejte se s námi na cestu (cestovatelským převlekům se meze
nekladou…)!
Krom akcí budoucích se však sluší zmínit i to, co bylo a je. Stále běží
lekce cvičení pro miminka a batolátka Pecičky (kde se průběžně uvolňují
místa, takže neváhejte, je možné se zapojit i takto ke konci pololetí), kurzy
karate, hudební škola Yamaha či Montessori dílny v několikerém vydání
a zaměření dle věku účastníků (získaná průprava je opravdu důkladná:
jeden nejmenovaný účastník konstatoval, že když se v 1. třídě bavili o lidském těle, tak všechno dávno věděl!). S velkým úspěchem se setkávají
keramické dílny, kde vznikají opravdová umělecká díla, a již tradiční velikonoční dílna pod vedením Lucky Javůrkové – poznáte, kdo se zúčastnil,
podle nápaditých věnců a květin u sliveneckých a holyňských domů.
Na velikonočním jarmarku, kterému letos konečně přálo počasí, jsme
Stánek Klubu Švestka na jarmarku

přivítali nejmenší návštěvníky výtvarnými dílničkami a dále jsme nabídli
vystoupení divadla eMILLIon, které přivezlo dvě pohádky a kousky kejklířů.
Doufáme, že nám svatý Petr bude i nadále nakloněn a sejdeme se
s vámi všemi nejpozději při cestě kolem světa.
A stále hledáme do našich řad další spolupracovníky, lidi tvůrčí, hravé
a nadšené, kteří za slovy „občanská společnost“ vidí něco konkrétního
a smysluplného, něco, co mnohdy přináší „jen“ radost. Právě o to nám
v rodinném centru Pecka i ve Sliveneckém klubu Švestka, v jehož rámci
fungujeme, jde.
Za RC Pecka Dora Poláková
Velikonoční výtvarná dílna RC Pecka

Meluzínky na Radotínské radosti

RC Pecka
nabízí volná místa v kurzu

Pecičky
- stimulační cvičení kojenců
a batolat
(cvičení nabízí formu velice příjemného setkávání nejen maminek s dětmi, ale dává i možnost
v klidu popovídat o problematice dětského vývoje
a také o každodenních problémech)

Přijďte si s námi zacvičit
1. LEKCE ZDARMA

Středa 10.00 - 10.45 nebo 11.00 - 11.45
místo konání: Slivenecký klub Švestka
lektorka: Jana Novotná
info@klubsvestka .cz

RC Pecka
Vás srdečně zve na
tvořivou dílnu pro dospělé

Veselé náušnice
ze superduo korálků
14. 5. 2014 v 19.00
místo konání: Slivenecký klub Švestka
veškerý materiál k dispozici
cena 150,-Kč

rezervace nutná
na info@klubsvestka.cz

Slivenecký Klub Švestka
Divadlo, tanec, hudba i zpěv, ručky od barev i hlíny upatlané, cizojazyčné konverzace a jógové ásány – to vše (a mnoho dalšího)
je k vidění ve volnočasovém centru, který před třemi lety zřídila
městská část v prvním patře „zeleného objektu“ na návsi u rybníka.
Také v letošním druhém pololetí, po zdařilé únorové švestkové akademii, probíhají ve Švestce všechny kurzy nerušeně. Pro druhé pololetí je
otevřeno 15 kurzů pro předškolní děti, (z toho10 kurzů pro rodiče s dětmi),
22 kurzů pro děti školního věku a 19 kurzů pro dospělé (z toho 2 pro seniory).
Největší zájem je tradičně o kurzy, kdy trochu potrápíme svoje tělo (scénický
tanec, jóga, cvičení s batolátky, zdravotní cvičení seniorů, pilates, ale také
cvičení rodičů s dětmi, sportovky Rychlí špunti nebo kurzy karate). Tyto kurzy
probíhají buď ve studiu Klubu Švestka, nebo v pronajaté školní tělocvičně.
Zájem o jmenované lekce je značný a budeme na tento fakt reagovat i po
prázdninách. Pociťujeme však jako vážný nedostatek Slivence absenci tělocvičny či alespoň tanečního sálu, který by odpovídal současným nárokům.
Ve Švestce ale nezaměstnáváme jen schránky tělesné – zaznamenali
jsme příliv do kurzů angličtiny a španělštiny a také němčináři drží krok. Velkou
radost máme i z rozrůstajícího se vokálního sboru dospělých, který zkouší
pod vedením lektora Pavla Švestky, zároveň i lektora hry na housle, a stejně
tak i z pokroků kytaristů, saxofonistů, klarinetistů nebo ﬂétnistů lektorů Ondřeje Kohouta a Martina Roušara, i z keramických kurzů pro dospělé.
A co se událo?
První dubnovou sobotu odjely dva naše divadelní soubory na pozváKarate

ní kulturního střediska U Koruny do Radotína na amatérskou přehlídku
divadelních souborů Radotínská radost. Vybaveni vlastním autorským
představením se vydali za hranice katastru vystoupit Meluzínky a Knoﬂíci.
Soubor Meluzína navštěvuje 10 dětí ve věku 5 – 8 let, z toho 5 malých herců hraje již třetím rokem. V předchozích letech zahrál soubor na otevřených
hodinách pro rodiče, na švestkové akademii a také ve slivenecké knihovně
pro seniory. Tentokrát to však bylo jiné. Velký sál ani skutečné pódium, nic
z toho Meluzínky neznejistělo a celé představení s názvem „Slepice a televize“ předvedly s jistotou a báječnou dětskou hravostí. Zkušenější herečtí
kolegové z Obecního divadýlka Knoﬂík (soubor navštěvuje 6 dětí ve věku 11
– 18 let, z toho dva již od roku 2006, kdy byl založen původní soubor) rozptylovali trému Meluzínek známými divadelními rituály a se slovy: At tě husa
kopne! vyslali Meluzínky na jeviště. Sami předvedli derniéru upraveného
autorského představení s prvky horroru s názvem Jólakotturin. Knoﬂíci byli
v Radotíně potřetí, mají za sebou nespočet vystoupení ve Slivenci, v šuplíku
několik diplomů z celopražských přehlídek a Radotínská radost byla pro ně
příjemnou možností předvést na jevišti, co během roku dali pod vedením
Veroniky Borovkové s Ondřejem Kohoutem dohromady. Hojně zaplněné hlediště odměnilo oba švestkové soubory mohutným potleskem.
Třetí dubnovou sobotu se švestkové studio proměnilo v dílnu rodinného centra Pecka a pod vedením Lucie Javůrkové vznikaly nevídané velikonoční dekorace z proutí, bambusu, kraslic a dalších darů přírody. Některé
z nich zdobí okna Klubu dodnes.
Kroužek Malování pracuje intenzivně pod vedením lektorky Markéty

Hra na kytaru

Kroužek malování

Angličtina

Jiroutové na výtvarném návrhu i vlastní realizaci vstupních dveří do keramické dílny.
Na keramické půdě proběhly dvě keramické
dílny pro seniory. Zúčastnilo se vždy téměř 10 seniorek a pod vedením Edity Šimkové vznikaly keramické
výrobky, které ozdobily nejednu velikonoční tabuli.
Fotograﬁe zdařilých výrobků keramických kurzů a dílen posloužily pro výrobu klubových velikonočních pohlednic, o které byl na velikonočním
jarmarku velký zájem. Příspěvek za prodej pomůže
přispět na nákup dalšího keramického materiálu.
Co chystáme?
Švestka plánuje vstoupit do atmosféry letošního
festivalu Slivenecké letnice, a to nevídanými výtvarnými počiny. Doufáme, že naše nápady osloví kreativní
návštěvníky festivalu i celou švestkovou partu.
Výtvarné a keramické kurzy připravují výstavu svých
prací do interiéru kavárny Cheecup. Měla by proběhnout také v průběhu festivalu Slivenecké letnice.
Pololetí zakončíme otevřenými lekcemi pro zájemce z řad rodičů a příznivců.
Lenka Kudláková
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AFK Slivenec v jarní sezóně
Snad i k té nejmenší vesnici u nás by měl patřit sportovní oddíl. V minulosti to tak jistě i bylo, postupem času a úbytkem nadšenců se však organizovaný sport z vesnic pomalu vytrácí. Dokonce i tradiční oddíly z měst
mají nyní problémy s existencí. Ve Slivenci naštěstí nadšenci vždy byli, jsou
a věřím, že i nadále budou. Především díky nim oslaví letos náš oddíl krásné
devadesáté narozeniny. (Podrobnější článek uvedeme v příštím Mramoru.)
Jak se našim týmům daří v průběhu jara?
A-tým
Naposledy remizoval 2:2 v Nebušicích a v tabulce mírně klesl. Na páté
místo tak ztrácí dva body. Právě umístění do pátého místa je naším cílem
do zbytku této sezóny. Na umístění v první trojce už to letos nevypadá
i díky tomu, že A-tým v průběhu jara přišel o několik hráčů, ať už kvůli
pracovním povinnostem nebo mimofotbalovým úrazům. Na druhou stranu šanci dostávají další mladí hráči, které bychom do A-týmu rádi zapojili
nastálo. Přehled domácích utkání A-týmu je uveden pod tímto článkem.
Těšíme se, že nás přijdete podpořit a bude-li vám přát trochu štěstíčko,
můžete o poločasu vyhrát zajímavé ceny v tombole.
B-tým
Rezerva mužů se stále drží v první polovině tabulky na šestém místě, což
považujeme za úspěch. Do konce jarní části sezóny zbývá odehrát ještě šest
utkání, bodů je tedy k mání ještě dost. B-týmu proto budeme i nadále držet
palce, ať jich vybojuje co nejvíce. Přijďte se podívat i na naší „juniorku“.
Starší žáci (ročníky 1999 a ml.)
Starší žáci se pohybují okolo středu tabulky, což na nováčka soutěže
není nejhorší. Nový impuls má navíc týmu dodat změna trenérského dua.
Tento tým se bude připravovat pod vedením trenérů Bachroně a Růžičky.
Původní trenéři (Kácovský, Heráň) se posunou k mladším kategoriím. Za
jejich práci u žáků jim děkujeme a přejeme jim, ať je práce u mladších
kluků baví a daří se jim minimálně stejně tak, jako u žáků.
Starší přípravka (2003+2004)
Do zápasů nasazuje i fotbalové nováčky a tak se celkově výsledkově
a samozřejmě i trochu herně zhoršila. Na výsledky však nemyslíme a naopak jsme rádi, že se daří zapojovat i další hráče do týmu. Vždyť příští sezónu už kluci (ročníky 2003) budou hrát za mladší žáky na polovinu hřiště
a budou potřebovat více spoluhráčů než dosud. Sportovně nadané nebo
třeba do fotbalu zapálené děti se proto stále mohou zapojovat do našeho
týmu. V této věkové kategorii se pořád ještě děti učí neuvěřitelně rychle
a počáteční rozdíly se mohou poměrně rychle vyrovnat. Zkuste to i vy,
těšíme se na nové spoluhráče!
Mladší přípravka (2005+2006)
Mistráky v této kategorii kluci nehrají. Místo toho jim jako příprava stejně dobře a možné i lépe slouží přáteláky a turnaje. Společně s ročníky
2004 jsme se například účastnili největšího mládežnického turnaje v ČR
– Eon Junior Cupu pro ročníky 2004 a mladší. Kluci ročníku narození 2004
mají samozřejmě více zkušeností a tím pádem i výhodu oproti klukům
z ročníku 2005. Na hřišti to bylo znát a starší kluci se na turnaji neztratili.
Vždyť porazili i pozdějšího lídra naší základní skupiny Braník. Pro mladší
kluky to byla především velká škola a příval zkušeností. Přesto i oni dokázali pár zápasů vyhrát, takže paráda! Klukům i rodičům za účast děkuji.
Herně se nám turnaj povedl a splnil to, co jsme od něj očekávali. Za účast
na turnaji si navíc každý hráč odnesl dárkovou tašku, kvalitní fotbalový
míč nebo třeba podpis od ambasadora turnaje Milana Baroše. Jen doplním, že do ﬁnále turnaje postoupila Slavia (pozdější vítěz) a Dukla a bylo
na co koukat. I zde platí, že rádi uvítáme nové hráče do našeho týmu.
Halový turnaj 2005 a mladší

Každý správný „sliveňák“ a „holyňák“ by si fotbal měl vyzkoušet, i kdyby
to měla třeba být jen přestupní stanice k jinému sportu. Pravidelný pohyb
dětí je strašně důležitý, myslete na to!
Před-přípravka (2007 a ml.)
Dělá ohromné pokroky a tak jsme klukům začali domlouvat mnohem
více zápasů a turnajů. Daří se jim při nich parádně a dělají nám jen a jen
radost. Rovněž spolupráce s rodiči je zde báječná, děkujeme. Závěrečná
rozlučka, která se blíží, tak bude hodně veselá a budeme na ní moci jen
a jen chválit. Pro hráče je připraveno mnoho soutěží a každý si odnese
minimálně jeden dárek domů. Pak budeme ještě poctivě trénovat, až do
prázdnin, i když někteří kluci už tou dobou budou u moře (proto je rozlučka letos o něco dříve). Kdo se k nám chce připojit, je vítán.
Čarodějnice
Na závěr se ještě ohlédneme za tradiční společenskou akcí, která 30.4.
proběhla v našem areálu. Jednalo se o „čarodějnice 2014“. Počasí bylo
tentokrát parádní a v našem areálu se i díky tomu sešlo přes 400 lidí ze
Slivence, Holyně, Barrandova i okolí. Tentokrát bylo místo exhibičního
utkání Slivenec vs. Holyně v plánu mistrovské utkání naší starší přípravky.
Bohužel soupeř z druhého konce Prahy uvízl v zácpě a na utkání nedorazil. Zápas tak byl přeložen, ale kluci si aspoň zahráli proti sobě v tréninkovém utkání. Po jeho skončení poděkoval náš oddíl úřadu, konkrétně
paní starostce Plamínkové, za podporu sportu v naší obci. Tou dobou už
zábava jela naplno a věřím, že se všichni dobře bavili. Po zapálení ohně se
čile začalo i s opékáním uzenin. K poslechu a k tanci zahrála kapela a po
několika sklenkách se našlo i pár odvážlivců, kteří se chopili mikrofonu.
Bylo prostě veselo a dle posledních zpráv dokonce až do rána. Děkujeme za návštěvu a těšíme znova na viděnou.
St.žáci
Slivenec – Libuš
24. 05. 2014, 14:15
Slivenec – Uhřiněves
15. 06. 2014, 14:15
St. přípravka
Slivenec – Cholupice
Slivenec – Zbraslav
Slivenec – Uhřiněves

16. 05. 2014, 18:00
23. 05. 2014, 18:00
06. 06. 2014, 18:00

Domácí mistrovská utkání našich týmů (pozn.: ml. přípravka a před-přípravka hrají „jen“ přátelská utkání nebo turnaje a jejich přehled naleznete
na našich internetových stránkách).
A-tým
Slivenec – Slavoj Podolí 11. 05. 2014, 17:00
Slivenec – Sparta Krč
01. 06. 2014, 17:00
Slivenec – Modřany
15. 06. 2014, 17:00
B-tým
Slivenec B – SK Praha 4 10. 05. 2014, 17:00
Slivenec B – ČZU
24. 05. 2014, 17:00
Slivenec B – Olymp
07. 06. 2014, 17:00
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-slivenec.webnode.cz nebo na tel. čísle: 723 420 275 (Jaroslav Sedlický – trenér mládeže)

Předpřípravka vs Háje

Poděkování starostce J. Plamínkové

Čarodějnice 2014

Tréninkové utkání přípravky
Zábava v plném proudu

Opékání špekáčků

Malé čarodějnice...

... a malý kouzelník

Valda-Cup 2014 – Poprvé s putovním pohárem
Stejně jako předešlé dva roky, i letošní letní prázdniny můžete přivítat s Valda-Cupem. Tento turnaj v malé kopané se odehraje konkrétně v sobotu 28.
června od 8:00 a jak jinak než na slivenecké umělce. Průběh turnaje bude
takový, na jaký jsou diváci zvyklí. Tedy osm týmů bude rozděleno do dvou
skupin, z nichž dva nejlepší postoupí do semifinálových bojů. Dále následuje
duel o třetí místo a finálový souboj. Jedna podstatná novinka tu však oproti
minulým dvěma ročníkům je. A sice poprvé se bude hrát o putovní pohár. O
ValdaCup. Na tomto poháru budou vytištěna jména vítězného týmu (zatím FC
Lochkov a Vejprnice), který ho také bude moci mít po celý rok u sebe. K tomu
vítěz samozřejmě dostane pohár, který mu bude patřit trvale. Stejně jako minulý rok by neměl chybět slavnostní výkop.
V roce 2013 nás navštívil bývalý skvělý fotbalista a tč. trenér reprezentace pan Josef Pešice. Jeho návštěva byla pro nás
poctou. Konkrétní jméno na letošek zatím nechceme prozrazovat. Nebude chybět bohaté občerstvení obdobně, jako tomu
bylou minulých ročníků.
Jménem Realu Holyně, pořadatelského týmu, zveme všechny, kteří chtějí strávit příjemný sobotní den ve společnosti fotbalu, a věříme, že třetí ročník bude minimálně tak úspěšný a bude se líbit, jako dva předešlé turnaje. Více informací najdete
v následujících dnech na Facebooku Real Holyně.
Miroslav Fical ml.
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Kalendář obce
KVĚTEN
1. – 25. 5. Výstava fotograﬁí „Toulky jihem Afriky “ Ing. Andrese
v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
14. 5.
19:00 Korálková tvořivá dílna pro dospělé (RC Pecka
v Klubu Švestka)
17. 5.
HAFÍK, přehlídka psích mazlíčků (MČ, ZŠ)
20. 5.
18:00 Divadlo Kostým: Cyrano (Knihovna v zasedací
místnosti ÚMČ)
24. 5.
NOC KOSTELŮ (Slivenecká farnost)
26. 5.
Veřejné zasedání (zasedací místnost ÚMČ)
27. 5.
18:00 Cestopisná beseda Martin Mykiska: „Po zamrzlé
řece do nitra Himálaje“
29. 5.
Zájezd seniorů (Telč, Slavonice, Landštejn)
ČERVEN
1. – 29. 6. Svatojakubská cesta - výstava fotograﬁí
(Karel Procházka v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni)
1. 6.
DEN DĚTÍ RODINNÉHO CENTRA PECKA
(na fotbalovém hřišti)
2. 6.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
6. – 7.6. SLIVENECKÉ LETNICE
14. 6.
Genessis bike Prague (mezinárodní cyklistický závod
– z Barrandova Holyní do Prokopského údolí)
18. 6.
Rozloučení s žáky 9. třídy (slavnostní obřad pro žáky,
rodiče a přátele školy v aule)
20. 6.
Konec 2. pololetí Klubu Švestka
25. 6.
Veřejné zasedání (zasedací místnost ÚMČ)
28. 6.
Svatojánská pouť v Holyni
28. 6.
Valda Cup (Real Holyně na fotbalovém hřišti)
ČERVENEC-SRPEN
5. 7. – 31. 8. Houby pohledem Václava Burleho (výstava kreseb
v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni)
18. 5., 1. 6., 15. 6. 15:50
Bohoslužby v kostele
Všech Svatých
(Farnost Slivenec)

Sobota 28. 6. 2014
Svatojánská pouť
v Holyni
Kaple sv. Jana Křtitele,
náměstí Pod Lípou, Holyně
10:00 Mše svatá (slouží pan farář
Zdeněk Skalický)

15:00 – 17:00 Cesta do Santiago
de Compostela
Doprovodný program k výstavě fotografií holyňského poutníka a fotografa Karla Procházky
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