SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopi s m ěs t s k é č á s t i Pra h a – Sli v enec

Imatrikulace prvňáčků
V pondělí 1. září v 9:00 proběhl v zasedací místnosti úřadu MČ Praha
– Slivenec slavnostní obřad imatrikulace žáčků prvních tříd. Starostka
Jana Plamínková po krátkém úvodním slovu přivítala mezi slivenecké
školáky celkem 50 dětí. Prvňáčci dostali pamětní list s erbem Slivence
a drobné dárky jako připomínku svého významného dne.
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Informace z 30. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
30. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec se konalo
v pondělí 8. září 2014 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním
slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé projednali
body dle schváleného programu a schválili:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM ČÁSTI OBJEKTU ČP. 22
(ZELENÁ KAVÁRNA)
uzavření nájemní smlouvy na část objektu čp. 22 s Terezou Princovou
a Viktorem Šolcem za cenu 15.000,-Kč/měsíc na dobu 5 let s možností
prodloužení; prostor bude využíván jako restaurační zařízení.
VĚCNÁ BŘEMENA
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků
parc.č. 1731/1, 1740/1 a 1740/2, k. ú. Slivenec, za účelem provozování
plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce,
a.s., s tím, že úplata za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč +
DPH.
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene užívání pozemkům parc.č. 1706, 1708 a 1767/17, k.ú.
Slivenec, za účelem umístění a provozování kabelového vedení se
společností PRE distribuce, a.s.
SMLOUVY
uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 1705/6, k.ú.
Slivenec, s manželi Kirschnerovými;
DARY
přijetí daru na Slivenecké letnice 2014 ve výši 20 tis. Kč od
společnosti Subterra a.s.;
DOTACE A PŮJČKA
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 x 21 600 Kč –
účelová dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce v rámci OP Lidské
zdroje a zaměstnanost;
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 25 000 Kč - účelová

neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určená na projekt „Veřejné
informační služby knihoven VISK 3“;
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 210 169,23 Kč
– vrácení 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy
na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013
formou neinvestiční dotace;
přijetí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč schválené usnesením ZHMP č.
40/9 ze dne 19. 6. 2014; zápůjčka se poskytuje na ﬁnancování projektů
„Výstavba dětského hřiště u MŠ Slivenec“ a „MČ Praha – Slivenec –
zateplení a výměna kotle“, u něhož bylo požádáno o spoluﬁnancování
ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zápůjčka je
splatná ve třech ročních splátkách, splatných vždy k 30. 11. příslušného
roku, počínaje rokem 2015.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
rozpočtové úpravy č. 5/2014
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na období
2015 – 2020;
RŮZNÉ
zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu majetku pro
mateřskou školku – židličky a matrace v hodnotě 30 823,54 Kč;
zastupitelé neschválili navržené připojení pozemků parc. č. 93/1
a 53/1, k. ú. Slivenec, ke komunikaci Na Rovném a trvají na umožnění
průjezdu a průchodu mezi ulicemi Za Fořtem a Od Rozcestí (část
propojení ulic K Váze a K Lochkovu).
Vyjádření zastupitelstva ke stavbě OD Slivenec (obchodního domu)
ﬁrmou Euﬁ - na základě objemové studie OD Slivenec nepovažuje
ZMČ Praha - Slivenec předložené poklady za dostatečné - požaduje
dopravní studii, která zohlední, jak se OD projeví na zvýšení provozu
ve Slivenci, jak ovlivní situaci na křižovatce K Barrandovu a K Holyni,
dále také vyjádření Dopravního podniku a požaduje zákres OD od
Milena Hollmannová
nejbližšího domu.

Slivenec a Holyně vítají návštěvníky
Zajisté neuniklo vaší pozornosti, že jsme obnovili uvítací tabule
ve Slivenci i Holyni. Staré tabule již dosloužily, byly vybledlé, leckde
i popraskané a potrhané. Pouze stroze oznamovaly, že zde začíná Slivenec nebo Holyně. Proto jsme nechali vyrobit nové, abychom návštěvníky naší městské části řádně přivítali hned při příjezdu. Třeba se
i tímto aktem budou návštěvníci u nás cítit lépe ̿.

Nádrž na vodu na hřbitově
Na připomínky některých občanů jsme trochu předělali nádrž na
vodu u hlavního vchodu na hřbitov. Připomínky se týkaly zejména výšky
nádrže, kvůli které byla voda v nádrži nedosažitelná pro menší a slabší
spoluobčany. Druhá připomínka se týkala pomalého vypouštění vody
kohoutem z nádrže. Je to způsobeno tím, že vypouštění je samospádem a tudíž nebude nikdy silné. Proto jsme vedle nádrže udělali ještě
jeden napouštěcí ventil na tlakovou vodu z řadu. Další takový ventil je
za márnicí a naproti rozptylové loučce z druhé strany zdi. Nádrž jsme
snížili tak, aby si odraženou vodu mohl konví nabrat každý.
urv
inzerce

Internet ve Slivenci a v Holyni
Firma harna.cz má s poskytováním internetu ve Slivenci už osm let zkušeností, má 500 spokojených zákazníků včetně školy, komplexu
viladomů U Svahu a firmy, která u nás staví kanalizaci. Nově také poskytuje připojení klubu Švestka i fotbalistům zdarma. Novinkou pro
všechny občany a návštěvníky městské části je od letošního září volné wifi připojení v centru před školou, v parku a okolí rybníka a za
kavárnou. Tam všude se můžete zdarma připojit na internet prostřednictvím sítě harna.cz. Firma harna.cz nabízí připojení domácností
a firem za ceny od 249 Kč za měsíc v rychlostech od 24 Mbps. Existují i jiné firmy, které bezdrátové připojení k internetu nabízejí. Kvalita
jejich služeb však není stejná. Zeptejte se proto sousedů na reference dříve než se zavážete využívat nějaké připojení, které znáte jenom
z letáku. Ať vám internet funguje bez problémů Vám přeje
Ing. Petr Harna, jednatel firmy harna.cz s.r.o. a místní dodavatel internetu
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S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí sousedé a sousedky,
ve čtvrtek 4. září nastal u nás okamžik vpravdě
historický, protože právě v tento den v naší
městské části skončila výstavba hlavních řadů
splaškové kanalizace. Na Přídole se totiž podařilo
dokončit výtlak od čerpací stanice ulicí V Lipkách.
Jak asi víte, vzhledem ke geograﬁckým poměrům
musela být na jihovýchodě Přídola postavena velká čerpací stanice, do
níž tečou splašky z gravitačních částí kanalizace. Z této čerpací stanice
se pak výtlakem poženou splašky do hlavního řadu v ulici K Lochkovu
a odtud do ulice Do Chuchle a K Homolce, kde je už roky položen hlavní
řad ústící ve Velké Chuchli. A vzhledem k tomu, že ve spodní části ulice
V Lipkách je extrémně málo místa a část pozemků navíc ani není naše,
ﬁrma Subterra tam zvolila stavbu výtlačného řadu formou protlaku.
Na povrchu tedy nebylo téměř nic vidět, kromě přesně zakreslených
značek, kudy speciální přístroj v podzemí kanalizaci kutal. Ani někteří
odborníci nevěřili, že se tímto způsobem podaří kanalizaci dokončit,
byl to tedy pro nás všechny poněkud adrenalinový zážitek. Nicméně
vše dobře dopadlo a tak jsme si mohli oddychnout. Nyní zbývá ještě
vybudovat proplachovací šachty a v nich výtlačný řad propojit. Bohužel
to neznamená, že se nyní můžete ihned připojit. Kanalizaci je totiž
nutné zkolaudovat, a na kolaudaci chtějí mít PVK už deﬁnitivní povrchy
komunikací hotové. My bychom ale chtěli nechat chvíli povrchy
sednout, protože ani v sebelépe udusané vrstvě zásypu nelze vyloučit
jeho postupné sedání, jak jsme se názorně přesvědčili nedávno při
velkém poklesu v ulici K Váze. Počítáme proto s tím, že po výstavbě
plynu, která by měla skončit v závěru října, by se ulice udělaly téměř do
čista, ale deﬁnitivní asfaltový povrch by se položil až na jaře. Je to stejné
řešení, které jsme zvolili na západní Habeši, kde se osvědčilo. Na jaře
potom sdružíme ﬁnanční prostředky Subterry, Revisu (staví plynovody)
a naší městské části a uděláme pěkný asfaltový povrch v celé lokalitě.
Ve čtvrtek 25. září by měla proběhnout kolaudace kanalizace
v západní části Habeše, takže pokud vše proběhne dobře (což všichni
doufáme), tak by se zde občané mohli ihned poté začít připojovat. Vše
trvalo mimořádně dlouho kvůli vystrojování zdejší čerpací stanice.
Přes léto jsme dokončili dvě akce, které kompletně ﬁnancovala
naše městská část. Tou první byla výstavba deﬁnitivního povrchu v ulici
U Smolnic v Holyni, kde vznikla na místní poměry „dálnice“. Nyní se tam
ještě dělají deﬁnitivní úpravy zeleně, se kterými se čekalo na září.
Druhou akcí byla výstavba chodníku mezi ulicemi K Cikánce
a K Rozvodně. Chodník je hotový a dali jsme též opravit zastávku, aby
to bylo celé pěkné.
Co se týče ulice K Holyni, tak počátkem srpna jsem se zúčastnila na
bývalém odboru městského investora (nyní odbor technické vybavenosti)
prvního kola výběrového řízení. Od té doby se ale více než měsíc nic nedělo
a druhé kolo bude až 19. září, tak jen tiše doufám, že se vše stihne do
voleb, včetně podpisu smlouvy. Musím bohužel říci, že rychlost a pružnost
jsou slova, která na Magistrátě už patrně všichni zapomněli…
Navíc tam panuje značný chaos, což se projevilo při výkupu pozemků
ve škole od soukromých majitelek. Příslušná úřednice onemocněla a od té
doby nikdo nic neví. Jednání s Magistrátem vyžaduje opravdu silné nervy.
Nicméně podařilo se nám získat jeden pozemek od Státního pozemkového
úřadu a uzavřít s ﬁrmou Lionisante smlouvu na odkup pozemku, na kterém
je nyní opičí dráha, takže se věci trochu kupředu přece jen pohnuly. A rovněž
se zdařilo dohodnout odkup pozemku parc. č. 518 u bývalé školky. Tento
odkup již schválilo zastupitelstvo HMP. To je pro nás velmi důležité, protože
jinak bychom nemohli pokračovat v rekonstrukci objektu č.p. 315, na
kterou jsme zčásti získali dotaci z OPŽP. Budova bývalé drogerie a školky
je nicméně v daleko horším stavu, než jsme předpokládali, a bude nás stát
hodně peněz dát ji do pořádku. Tak např. v přízemí, kde jsme předpokládali
betonové podlahy, se objevilo shnilé dřevo – je skoro zázrak, že se pan

Maroušek s paní Vránovou za celé ty roky nepropadli i s celou drogerií do
sklepa. V patře jsou zase dřevěné prvky napadené houbou. A roky ve vlhku
se podepsaly i na zdivu v přízemí, které se drolí a je nutné některé úseky
vyzdívat zcela znovu. Pomalu si říkáme, zda jsme budovu neměli zbourat
a postavit ji zcela znovu… Na rekonstrukci jsme si museli vzít bezúročnou
půjčku od Hlavního města Prahy, jinak bychom neměli šanci dát budovu
do pořádku. Dotace z OPŽP totiž kryje náklady na zateplení, výměnu oken
a změnu topení, ale nové rozvody, nové podlahy, odvodnění a další věci
musíme prostě uhradit ze svého.
Další budova, na kterou jsme dostali dotaci z OPŽP, ale která nás
přijde celkově mnohem dráž, je budova šaten fotbalistů, která je rovněž
v celkově zbědovaném stavu.
Co se týče dětského hřiště u nové školky, tak již v červenci jsme
vysoutěžili zakázku na první etapu, ale vítězná ﬁrma bohužel do
dnešního dne mnoho práce nepředvedla. Do výběrového řízení se ale
přihlásily jen dvě ﬁrmy a ta druhá byla výrazně dražší, tak doufejme, že
se práce co nejdříve rychle rozběhnou.
Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost jsme získali
dotaci na rekonstrukci centra, takže již příští Letnice by mohly probíhat
v novém, výrazně upravenějším prostředí. Naopak jsme ji nedostali
na rekonstrukci nádvoří ve škole, což nás velice mrzí. Způsob, jakým
experti rozhodují, je ale těžko ověřitelný, informace nejsou veřejné.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že stávající volební období
končí, dovolte, abych na tomto místě poděkovala našim zastupitelům
za práci, kterou za čtyři roky odvedli ve prospěch naší městské části.
Děkuji svým kolegům z hnutí Starostové a nezávislí za podporu, kterou
vedení obce poskytovali. Ale stejně tak děkuji i kolegům zvoleným na
kandidátce Občanské demokratické strany za to, že se vždycky chovali
velice korektně, nepoužívali žádné útoky a vlastně s námi celou dobu
táhli za jeden provaz. Pro nás to bylo velmi důležité, protože jsme se
mohli opravdu věnovat práci pro naši městskou část. Vím velmi dobře,
že to není vždy samozřejmé, a jsem hrdá, že u nás dokážeme tak dobře
spolupracovat. Děkuji.
Jana Plamínková, Vaše starostka

Označení nemovitostí
Protože si někteří z vás dosud nevyzvedli orientační čísla svých
nemovitostí, tak jsme v srpnu dosud nevyzvednutá čísla roznášeli.
S některými jsme mluvili osobně, ti, co nebyli doma, dostali tabulku
do schránky nebo na plot či vrata. Prosíme vás, abyste své nemovitosti označili tímto číslem v souladu s vyhláškou. Správně má být
číslo orientační umístěno na viditelném místě pod číslem popisným.

urv

Kavárna má nové nájemce
Vzhledem k tomu, že v červenci dal dosavadní nájemce, ﬁrma
Cheecup, výpověď z našeho objektu „Zelené kavárny“, vypsala městská
část nové výběrové řízení, do něhož se přihlásili čtyři zájemci. Z nich výběrová komise vybrala projekt pana Viktora Šolce a Terezy Princové. Zastupitelstvo tuto volbu potvrdilo. Doufejme, že noví nájemci uspějí a vytvoří
zařízení, které bude nám všem ku prospěchu. V objektu bude nekuřácká
kavárna-restaurace.
Pla

Výstavba kanalizace a plynu
Jak již avizovala pí starostka na Sliveneckém burčáku, výstavba
kanalizace ve Slivenci se chýlí k závěru. Bohužel to sice neznamená,
že je již 100% obyvatel odkanalizovaných, ale převážná část obce již
má zkolaudované a provozované řady. Koncem září bude již deﬁnitivně
hotovo i v Habeši. Na 25. 9. 2014 je naplánována kolaudace a hned po ní
se tamější obyvatelé budou moct připojit.
Po dostavbě proplachovacích šachet a vystrojení čerpací stanice
V Lipkách by mohla být funkční i kanalizace Na Přídole. PVK bohužel

Výstavba plynu V Lipkách
Čerpací stanice Frančíkova

zatím trvá na dokončení deﬁnitivních povrchů před uvedením kanalizace
do provozu. Zatím se zde pokládá plynovod. Deﬁnitivní povrchy by se
mohly začít dělat v celé šířce komunikací po jeho dokončení. Hrozí zde
však případné sedání zásypů. Proto by bylo vhodnější s deﬁnitivními
povrchy chvilku počkat. Zatím je vše v jednání, stejně jako možnost
předčasného užívání kanalizace.
Jak jsme již psali, nepodařilo se zatím položit řady úplně všude. V ulici
V Doubcích se čeká jednak na zprůjezdnění objízdných tras a zejména
na odplocení obecní cesty panem Buschem. V ulici U Trpce se hledají
technická řešení pro pokládku kanalizace pod hladinou spodní vody
v úzké slepé ulici. Doufejme, že se i pro občany z posledních 4 domů
brzy najde řešení.
Jinak pro občany z Habeše připomínám z minulých čísel: po kolaudaci
se budou moci připojovat a je možné si po obdržení územního souhlasu
od Stavebního úřadu budovat 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.
V lokalitě Na Přídole se současně s dokončováním výstavby kanalizace
začalo s pokládkou plynu. Koncem srpna ﬁrma Revis položila potrubí
v ulici Na Přídole a momentálně pracuje v ulici Na Křemínku. Dále bude
pokračovat s ulicemi Na Botě, Ve Smrčině a V Lipkách. Termín dokončení
mají stanoven na druhou polovinu měsíce října. Snad jim bude přát počasí
a práce budou dokončeny v avizovaném termínu. Ing. Šárka Musilová
Čerpací stanice
Frančíkova

Nový chodník v ul. K Lochkovu
Během srpna probíhala podél západní strany ulice K Lochkovu mezi
ulicemi K Rozvodně a K Cikánce výstavba nového chodníku a následně
oprava zděné autobusové zastávky U Křížku. Akci realizovala vítězná
ﬁrma BEVI stav, a.s. Při výstavbě došlo i k zúžení ústí ulice K Cikánce
a vybudování pruhu pro přecházení včetně bezbariérové úpravy mezi
novým chodníkem a stávajícím chodníkem vedoucím do centra. Pevně
věříme, že úprava přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění
provozu v této lokalitě.
Str
Stavba výtlačné části řadu – ul. V Lipkách
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Bývalá drogerie

Dokončení výstavby ulice U Smolnic
V červenci letošního roku byla dokončena výstavba komunikace
U Smolnic, která konečně završila více než desetileté čekání místních
obyvatel na tuto ulici - podpořené i peticí občanů z roku 2009.
Bývalé vedení obce (za starosty RNDr. Langa) sice odsouhlasilo
výstavbu rodinných domků v této části Holyně, ale bez jakéhokoliv
dořešení problematiky přístupové komunikace U Smolnic. Provizorní
panelový chodník, který dokonce spoluﬁnancovala většina obyvatel
této části ulice, byl jen provizorním řešením po dobu cca 8 let.
Nová ulice se nerodila vůbec jednoduše. Nejprve bylo třeba nejprve
dořešit majetkové poměry (část pozemků nebyla ve vlastnictví obce)
a předělat nepovedený stavební projekt - na základě připomínek
účastníků stavebního řízení z roku 2010. Původní projekt komunikace
vůbec neřešil problematiku přívalových srážkových vod, které po
velkých deštích či jarním tání sněhu každoročně sužují většinu obyvatele
Holyně a působí škody na jejich majetku. Největším problémem bylo
samozřejmě zajištění ﬁnančních prostředků na tuto investici.
V roce 2012 byl postaven propustek pod budoucí komunikací na
jejím západním konci, který úspěšně odvádí část přívalových srážek do
biokoridoru. Následovala stavba dešťové kanalizace v roce 2013 a celá
stavba byla završena letošním vybudováním ﬁnálních povrchů.
Je namístě poděkovat stavbyvedoucímu ﬁrmy Subterra panu Štíplovi
za operativní řešení a vyřešení chyb v projektové a stavební dokumentaci.
A tak po mnoha letech můžeme konstatovat, že vynaložené úsilí a snaha
všech zúčastněných nebyla marná, protože konečný výsledek stojí za
to!
RNDr. Petr Sztacho, Mgr. Michal Hloušek

Rekonstrukce domu čp. 315
Když se v loňském roce otevřela nová mateřská
škola a pan Maroušek s pí Vránovou ukončili provoz
své drogerie, přemýšlelo vedení obce, jak s objektem
naložit. Na základě průzkumu mezi občany se ukázalo,
že největší zájem by byl o ordinaci lékaře a lékárnu. Podařilo se sehnat
nájemce a dokonce i dotaci na zateplení budovy. Rekonstrukci, na které
se bude ﬁnančně podílet i budoucí nájemce, jsme zahájili během prázdnin.
Společnost Ingbau, která zvítězila ve výběrovém řízení, se do práce pustila
s vysokým nasazením a práce jim jde od ruky. V současné době jsou
v podstatě hotovy všechny bourací práce a dokončuje se i odvodnění
budovy. Bohužel je v této lokalitě vysoká hladina podzemní vody a objekt
dosud proti ní nebyl téměř vůbec chráněn. Proto je nutné ze dvou stran
vyměnit zhruba metrový pás téměř zcela rozpadlého zdiva. Práce se
tím o něco zpozdí, ale doufejme, že rekonstrukce bude do konce roku
dokončena dle původního plánu. V současnosti probíhá výměna oken a po
ní hned bude následovat zateplení fasády. Průběžně probíhají i práce uvnitř
budovy.
Ing. Šárka Musilová

Černé skládky
Likvidace černých skládek se bohužel stala jednou z našich stabilních
činností. Jsou mezi námi stále občané, kteří nerespektují zákony, nemají žádný
vztah k přírodě. Jsou bezohlední nejen k sobě, ale k našim i svým dětem,
kterým připravují závadné, nevzhledné prostředí. To je neodmyslitelnou
součástí udržitelného rozvoje, který má za cíl vytvořit prostředí, které bude
energeticky méně náročné při současném zvyšování jeho zdravé hodnoty.
Odkládání odpadů do příkopů namísto ekologické likvidace boří všechny
tyto cíle. Nechápu, jak se může někdo takto chovat, když sběrný dvůr
v Radotíně je „co by kamenem dohodil“, v obci je systém bezplatného
ukládání odpadů různých druhů do velkoobjemových kontejnerů, mobilní
svoz nebezpečných odpadů a do Slivence přijíždí i mobilní sběrný dvůr.
Letos jsme likvidovali skládku u závory za Austisem, odvezli jsme téměř
10 m3 odpadků! Peníze, které jsme vynaložili na tuto likvidaci, jsou určeny
pro všechny, ale de facto je čerpají pouze ti, kteří tyto skládky vytvářejí.
Nenechme se od takových spoluobčanů okrádat, vždyť za ty peníze mohou
být opraveny díry v ulicích, opravené nebo nové chodníky. Jsou to peníze,
které mohou být využity smysluplněji pro všechny.
Urv

Odpady – kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

26. září 2014
24. říjen 2014
7. listopad 2014

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

Harmonogram může být během roku upraven.
Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny

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 BIOODPOAD

5. říjen 2014
9:00 – 12:00
ul. Smaragdová
5. říjen 2014
13:00 – 16:00
křiž. Na Čisté x Frančíkova
22. listopad 2014
9:00 – 12:00
Holyně – na konečné autobusu
22. listopad 2014 13:00 – 16:00
ul. Rubínová - u tříděného odpadu
Doba přistavení: do naplnění kontejneru, max. 3 hodiny
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – SLIVENEC
neděle 12. října 2014 od 10:00 do 16:00
Objemný odpad, Bioodpad, Dřevěný odpad, Kovový odpad
Slepé rameno ulice K Homolce, v místě připojení ulice Do Chuchle.

inzerce

inzerce

Obytný dům 18. 6. 2014

Statek č.p. 13 zmizel…
Celé roky býval tento zchátralý statek ostudou Slivence. Opravdu
jsme se těšili na den, kdy ho někdo zbourá či přestaví. Tento okamžik
nastal přednedávnem. Společnost Lionisante chce na jeho místě stavět
domov pro seniory, a protože statek se pro toto využití nehodil a navíc
byl opravdu ve špatném stavu, byl během letošního léta zbourán.
Vzhledem k tomu, že většina z občanů naší městské části nikdy v areálu
nebyla, rozhodli jsme se udělat malou fotoreportáž, ukazující, jak statek
vypadal před začátkem bouracích prací, v jejím průběhu a po skončení.
Více obrázků najdete na www.praha-slivenec.cz.
Pla

Místnosti v domě 18. 6. 2014

Obytný dům sloužil dříve jako sklad

Přelom července a srpna

Zbouraný statek na konci srpna

Půda

Jedna z bývalých stodol

Informace k volbám do zastupitelstev obcí,
které se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2
VOLIČ
Právo volit do zastupitelstva hlavního města Prahy má volič, který
je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Praze. Do zastupitelstva
městské části Praha - Slivenec má právo volit volič, který je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu v této městské části.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volební okrsky č. 48001 a č. 48002 mají sídlo opět ve volební
místnosti na Úřadu MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 v zasedací
místnosti v 1. patře.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Jdeli o cizince (státního občana jiné členské země EU), identiﬁkuje se
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan
je oprávněn hlasovat na území ČR, potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Ve dnech konání voleb, tj. dne 10. 10. 2014 v době od 14.00 – 22.00
hod. a dne 11. 10. 2014 od 08.00 hod. – 14.00 hod. bude pro občany
MČ Praha – Slivenec v dané době na oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel, přízemí, Štefánikova 13, 15, Praha 5, zajištěna
možnost zažádat si pro účel výkonu volebního práva o občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc (OP). Je třeba
přinést 2 ks fotograﬁí o rozměru 35 mm x 45 mm odpovídající současné
podobě občana a zobrazující ho v předním čelném pohledu. V případě
nahlášení ztráty, poškození, zničení a odcizení OP je nutné uhradit také
správní poplatek ve výši 100,- Kč a předložit jiný doklad totožnosti (např.
rodný list, cestovní doklad nebo řidičský průkaz). Ten se nehradí, jedná-li
se o OP s prošlou platností.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu
hlasování. Toto není možné u občanů dalších států Evropské unie, kteří
se nezaregistrovali k volbám u Úřadu městské části Praha - Slivenec,
a tudíž nejsou zapsáni do dodatku voličského seznamu (do tohoto není
dodatečný zápis možný). Institut voličských průkazů u tohoto typu
voleb není zřízen.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce
a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Počet mandátů pro
ZMČ Praha - Slivenec byl stanoven na 11, v případě ZHMP bude
voleno 65 zastupitelů. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou,
a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe,
případně v následující řadě. Volební stranou jsou politické strany, politická
hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny pro volby do ZHMP otiskem razítka
MHMP, pro volby do ZMČ Praha - Slivenec pak razítkem ÚMČ Praha
- Slivenec. Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3
dny přede dnem voleb, tj. do 7. října 2014. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou, neprůhlednou úřední obálku, která je opatřena
úředním razítkem Úřadu městské části Praha - Slivenec, případně
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hlasovací lístky. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků (tzv. zástěna). Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků si volič upraví
hlasovací lístek dle těchto variant:
Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tímto rozhodnutím
volič dává hlas kandidátům jím takto zvolené volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva.
Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno. Pokud by byl zaškrtáním tento stanovený počet překročen,
byl by takový hlas neplatný. Do Zastupitelstva městské části
Praha - Slivenec se volí 11 zastupitelů, do ZHMP pak 65.
Také lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty z jiných volební stran. V tomto případě
je hlas dán jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Je
třeba mít na zřeteli, že hlasovací lístek je neplatný, pokud by volič
označil křížkem více jak jednu volební stranu, případně opět označil
více kandidátů než je volený počet členů zastupitelstva.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik stejných hlasovacích lístků. Neplatný je ovšem i hlas, kdy
volič na hlasovacím lístku neoznačí ani jednu volební stranu, a ani jednoho
kandidáta nebo nepoužil k vyjádření svého hlasu křížku, ale jiný znak. Dále
jsou neplatné hlasy, když volič označí křížkem na hlasovacím lístku více
než jednu volební stranu, nebo označí křížkem na hlasovacím lístku více
kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič jedinou úřední obálku s hlasovacími lístky do ZMČ Praha Slivenec a ZHMP před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Pokud by volič vhodil omylem (z roztržitosti) do volební schránky např.
občanský průkaz nebo klíče od bytu, bohužel tyto mu mohou být vydány
až po skončení hlasovaní v sobotu 11. října 2014.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Rovněž při volbách do zastupitelstev obcí umožňuje občanovi zákon
hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací schránky. Volič tedy může
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Úřad městské
části Praha - Slivenec a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To však pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími
lístky a výpisem ze stálého voličského seznamu Při tomto aktu členové
okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována
tajnost hlasování. V ÚMČ Praha - Slivenec žádosti o hlasování výše
popsaným způsobem přijímá paní Bohdana Růžičková, tel. 251 818 044,
e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz. Od občana je potřebné získat tyto
informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jakým způsobem
se okrsková volební komise dostane do domu. Vhodné je uvést i telefonní
spojení na žadatele.

ŠKOLA, ŠKOLKA

Začal nový školní rok!
A to nejen pro žáky a učitele, ale i rodiče.
První školní den, 1. září, proběhl rychle a slavnostně, jako léta
předchozí. Je dobré, když se člověk může spolehnout na tradice.
Žáci, jejich rodiče i učitelé se sešli před krásnou historickou budovou
školy. Nejroztomilejší byli ti nejmenší, prvňáčci. Letos jich ve slivenecké
škole bylo 50, tedy dvě třídy po 25 dětech. Po hodině, kterou strávily
děti se svojí paní učitelkou ve třídě, se odebraly i s rodiči do zasedací
síně místního úřadu MČ Slivenec. Tam je paní starostka RNDr. Jana
Plamínková a paní místostarostka Mgr. Lenka Kudláková přivítala, popřála
k tak významnému dni a obdarovala. Všichni dostali pamětní list, kokardu
s nápisem Slivenecký prvňáček a lízátko. V tomto je škola s MČ Slivenec
Ivana Rosová
zajedno. Dětí a školy si musíme hledět!

Dosud neznámé zápisy ze školních sliveneckých kronik
Jeden ze znaků komunitní školy je, že úzce spolupracuje na akcích
se svým zřizovatelem. Ukázkou takové spolupráce byla beseda s panem
Stanislavem Drdou, který v rámci své bakalářské práce prostudoval celou
historii školství ve Slivenci. Nápad prezentovat veřejnosti pozoruhodné
události kolem slivenecké školy přišel od MČ Slivenec, konkrétně Mgr.
Lenky Kudlákové, zástupkyně starostky. Škola se ho chopila a v úterý 9.
září ředitelka školy a paní učitelka Liscová, která již mnoho let na škole
působí, návštěvníky z řad veřejnosti provedly celým školním areálem
i mateřskou školou. Zvláště srdečně byly přivítány kolegyně učitelky, které
kdysi na slivenecké škole učily. Od 18 hodin v aule školy čekaly na hosty
připravené stoly s bílými ubrusy, květinami a hlavně historickými kronikami
a dalšími vzácnými dokumenty, dobovými fotograﬁemi a archivními
listinami, ze kterých pan Drda tak krásně vyprávěl! Úžasné bylo, že kromě
těchto archiválií se hosté mohli seznámit i s archivářkou Miroslavou
Fůtovou a potomkem slavného učitele Karla Bořického. Posluchači se

dozvěděli spoustu zajímavých informací, mimo jiné i jak vypadala nejstarší
slivenecká škola, čemu se v minulosti učily děti, jakou mzdu dostával učitel
v době Rakouska-Uherska, co se zde odehrávalo v období světových
válek nebo čím se někteří slivenečtí učitelé proslavili. Všichni přítomní
byli spokojeni a přítomní učitelé již plánovali, jak tyto informace předat
Ivana Rosová
poutavou formou svým žákům.

inzerce

Zprávy z mateřské školy
„Vítáme vás v naší voňavé školce!“ tak zněla 1. září první věta učitelek
při vítání dětí a rodičů. Půlroční trable se zápachem v naší školce byly
odstraněny během prázdnin. Konečně.
Do školky nám letos nastoupilo 112 dětí, z toho 38 nových. Jsou
rozděleny do čtyř tříd po 28 dětech. Některé z dětí znají již své paní učitelky
ze „zvykacích“ kurzů, jiní se adaptují na pobyt rovnou bez maminek - velmi
dobře. Třídy
máme opět
rozděleny dle
věku a vždy
jsou na třídu
dvě
paní
učitelky. Třídu
Krokodýlů ve
dou paní učitelky
Alena
Koutníková
a Olga Nováková,
třídu
Lvíčat nová
paní učitelka
Zuzana Salmonová a čerstvě
vdaná
Veronika Volfová, třídu Berušek Lenka
Bohuslavová

a Jana Szilvásiová a třídu Rybiček Vendula Havlová a Drahuška Garbaczewská.
A co nás v nejbližší době čeká? Asi to nejdůležitější pro školku
- dobudovávání zahrady. Kontrolou prací byla pověřená paní ředitelka
Ivana Rosová, práce ﬁnancuje MČ Praha – Slivenec, která na základě
výběrového řízení pověřila realizací vítěznou ﬁrmu AQUAFUN s.r.o.
Některé úpravy již proběhly – terénní úpravy a vymýcení náletových
dřevin. To hlavní je však ještě před námi. Na měsíc září a říjen jsme pro
děti připravili mimo jiné tyto akce: Kouzelný svět skřítků v Chuchelském
háji, divadlo Neklid s pohádkou Čertoviny, akce Bramboriáda s rodiči,
fotografování dětí a za předškoláky bude docházet každý pátek na tři
hodiny anglicky mluvící lektor.
Z kroužků dětem nabízíme keramiku, ﬂétnu, tanečky, jógu, Věda nás
baví, Malého šikulu a Malého doktora. Snad si vybere každý. Všem, dětem
i rodičům, přejeme klidný a spokojený rok.

Jana Szilvásiová, DiS.
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Příměstský tábor

Zdálo by se, že o prázdninách je ve školách mrtvo, ale ne tak ve
slivenecké škole. Alespoň ne ještě v první půlce července. Slivenecká
škola totiž letos poprvé pořádala o prázdninách příměstský tábor ve
dvou bězích po jednom týdnu. Rodiče tedy mohli své ratolesti na dva
týdny svěřit škole, která se o ně postarala. Oba běhy byly s tematickým
IR
zaměřením a oba týdny se velmi povedly.

Nález zkamenělin

Indiánský týden
Náš první indiánský tábor začal 30. 6. 2014, trval do 4. 7. 2014
a zúčastnilo se ho 16 dětí a 2 vedoucí.
První den jsme se sešli, seznámili a každý si zvolil své indiánské
jméno. A tak jsme rázem měli tábor plných bratrů a sester jako byl
Černý orel, Bílý orel, Černý drak, Žlutý led, Alheira, Bílé pírko, Uhlazený
pták, Liliana, Pocahontas, Tyguana, Apérko, Luk, Černá myš, Červený
drak, Černé pírko a Červený orel. Vedoucím zvolily děti jména Ribanna
a Vinnetou. Hned poté nám přivezli indiánský stan, nazývaný Tý-pý, takže
všichni účastníci tábora viděli, jak se takový stan staví. Pro naše zkušené
táborníky a majitele Tý-pý to byla otázka 15 minut. Uvnitř Tý-pý jsme
pak snídali i svačili, četli po obědě knihu od Jaroslava Foglara - Hoši
od bobří řeky. Ale hlavně jsme hráli bojové hry. První den děti našly dvě
šifry v morseově abecedě. Vzhledem k tomu, že pouze tři děti uměly číst,
jelikož většina z našich bratrů a sester byli předškoláčci, snažili jsme se
vyluštit šifry společnými silami. To už ale ve školní jídelně, protože nás
vyhnal z naší základny déšť.
Druhý den se děti seznámily s pírky (něco jako „bobříci“), které bylo
možné po dobu tábora lovit. A tak začal velký hon za pírky mrštnosti,
zručnosti, mlčení, ušlechtilosti, dobrých skutků a květin. Pírko mrštnosti
ulovili všichni bratři i sestry. Bobříka zručnosti taktéž, ale horší už to
bylo s pírkem mlčení. Jistě všichni znáte své děti a představte si mu
říci, že dostane odměnu, neřekne-li dvě hodiny jediné slovo! Byli velmi
překvapeni, že se to opravdu třem indiánům povedlo, i když některým až
na několikátý pokus.
Středa pro nás byla velmi akčním dnem. Našli jsme hned ráno vzkaz,
že máme vyrazit za pokladem po indiánské stezce po černých fáborkách.
Ty nás dovedly až do Chuchelského háje ke krásným zvířátkům. Zde děti
objevily další vzkaz a následně poklad, v podobě dřevěných pamětních
placek se jmény každého z nich a též něco na zub. Prohlédli jsme si
zvířátka a moc hodní přátelé indiánských kmenů (pán s paní, co se starali
o ptactvo a ostatní zvířátka) nám přinesli plnou náruč brků a pírek ptáků
chovaných ve voliérách. Nadšeně jsme děkovali a s radostí se vrátili zpět
do tábora.
Následující den jsme si vyráběli pravé indiánské čelenky. Z každého
se stal rázem věrohodný indián, nikdo již nemohl zůstat na pochybách,
o jaký že to tábor jde.
V pátek jsme lovili pírka, která ještě někdo nestihl ulovit a přál si jich
dosáhnout. Náš bratr Červený orel si přál mlčet celých 8 hodin - a světe
div se, až na dvě poděkování (slušné vychování zdá se může být někdy
i překážkou) vydržel opravdu celý den mlčet. Jeho úctyhodný výkon byl
Indiánský týden

odměněn diplomem a všeobecným obdivem. Malí indiáni si vyzkoušeli
i skok do dálky a lezení po horolezecké stěně. Po obědě jsme se pak
v horku zchladili běháním v plavkách mezi kapkami vody (půjčili jsme si
hadici a rozprašovač), a poté jsme si rozdali diplomy za zásluhy v celém
týdnu. Hezky jsme se rozloučili a malí spokojení a unavení indiáni šli
domů odpočívat. Náš velký bratr Luk konstatoval, že již teď ví, jaký bude
náš další společný tábor. „Výborný,“ řekl.
Děkujeme tímto manželům Siganovým za zapůjčení Tý-pý stanu,
indiánského oblečení, též paní a pánovi z Chuchelského háje za krásná
péra, která zdobí naše čelenky. V neposlední řadě pak našim kuchařkám
za dobré jídlo a zmrzlinovou motivaci k vydatnému jídlu a též všem
rodičům, kteří nám zapůjčili své malé indiány. „Howgh“

Ribanna a Vinnetou - Petra Stříbrná a Mgr. Josef Hrubý

Po stopách Golema
Druhý týden tábora probíhal od 7. do 11. července a děti vyrážely na
výlety inspirovanými slavnou postavou Golema.
V pondělí například skupina dětí coby expedice se vypravila hledat
Golema. Nejprve se vydala do Chuchelského háje. Dále pokračovala
k Mirešickému rybníku. Z pirátské lodě se rozhlížely na všechny strany.
Podle toho, co jim řekl dalekohled, se druhý den vydaly na Karlštejn.
Tam vypátraly samotného stvořitele Golema - Rabbiho Löwa. Potkaly
císaře Rudolfa II. a další dvořany a pomocníky. Měly možnost také vidět
Tycho de Brahe, Jana Keplera, Sirael, mistra Kellyho a další osobnosti
z české historie, jako byli středověký kat, bílá paní a samotný Karel IV.
Další den je stopy zavedly znovu do Chuchle, tentokrát do chuchelské
lesní zoo. Po horkých dnech se děti zchladily v bazénu. Ve čtvrtek
výprava navštívila tři medvědy v medvědáriu v Berouně. Nejoblíbenějším
dopravním prostředkem byl vláček „dvoupatráček“, kde si děti užily
spoustu legrace. Stopy je ale znova poslaly do Slivence k naší škole.
Na základě indicií průzkumníci rozluštili všechna hesla, která je dovedla/
nedovedla ke Golemovi. Po celotýdenním hledání všichni byli rádi, že
mohou konečně zapálit ohýnek a upéct buřtíky.
Závěrečný den byl ve znamení vláčků a děti ho strávily v Království
železnic.
Mgr. Veronika Modrá
Jízda vláčkem Golemem
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Ze života komunitní školy
Komunitní škola ve Slivenci už plně pracuje na svém celodenním programu.
Předkládáme nabídku volnočasových aktivit, kterou jsme připravili pro žáky
i jejich rodiče. Vedle této nabídky škola pružně zareagovala na námitky rodičů,
jejichž děti nebyly z kapacitních důvodů přijaty do školní družiny. Vzhledem
k tomu, že žádost o navýšení kapacity se vyřizuje vždy v září na další školní rok,
škola do schválení této žádosti otevřela Klubík, do kterého mohli rodiče nepřijaté
děti přihlásit.

Nabídka volnočasových aktivit
Pořádá škola:
Název aktivity
Cílová skupina
Kdy
Ohebný jazýček
MŠ
Dle dohody s lektorem
Výtvarný kroužek
5. – 9. ročník
Čt 15:20 – 17:20
Kroužek ručních prací
2. stupeň
Pá 14:00 -16:00
Divadelní soubor
1. i 2. stupeň
Nácvik pouze v rámci školy
Angličtina nás baví
1. stupeň
St 13:30 – 14:30, Čt 13:30-14:30
Kroužek „7 návyků“ ZŠ
1. stupeň
Čt 15:30-16:30
Výuka francouzštiny
Dle dohody s lektorem
Výuka houslí
ZŠ
Dle dohody s lektorem
Hrátky s češtinou
Pro 5. ročník
Út 14:00-14:45
Pořádá ve spolupráci se školou jiný subjekt:
Zdravotnický kroužek
1. stupeň
Čt 15:00 – 15:45 ml. ž.
2. stupeň
15:45 – 16:30 st. ž.
Stavění modulové železnice 1. až 2. stupeň
1x za 14 dní Po 15:00 – 17:00
Kroužek zábavné logiky
Žáci ZŠ
Čt 15:00-15:45
Malý šikula
Děti MŠ
Čt 16:00-17:00
Individuální výuka cizích jazyků Žáci ZŠ a další zájemci Út 13:05-13:50 (1.-2.tř.),
Út 14:00-14:45 (3.-5.tř.), Út 13:20 -14:05
(Aj, Nj, Fj, Šj, Rj)
Hra na zobcovou ﬂétnu (soprán., alt.) Žáci ZŠ dle individ. rozvrhu
Výuka hry na kytaru
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka zpěvu
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka hry na fagot
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka hry na klavír
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka hry na basovou kytaru Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka hry na trubku
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Výuka hry na kontrabas
Žáci
dle individ. rozvrhu
Výtvarné etudy
Žáci ZŠ
dle individ. rozvrhu
Příprava na společenské tance 2. – 5. ročník
Čt 13:30-15:00
Věda nás baví
Žáci ZŠ
Po 14:00 – 15:00
Věda nás baví
Děti MŠ
Po 15:00 – 16:00
Cvičení rodičů s dětmi
Rodiče s dětmi
Út 9:00 – 10:45, St 9:00 - 9:45
Rychlí špunti
Předškolní děti
Út 16:30 – 18:00
Karate
Děti školního věku Čt 15:50-17:50
Angličtina
Žáci ZŠ
Dle dohody s lektorem
Lukostřelba
Žáci ZŠ
Po 16:45 – 18:15
Street dance
ZŠ
Po 16:45-18:15
Kick box
ZŠ
St 16:00-17:00
Skateboarding
ZŠ
Pá 14:00-14:45
Joga
ZŠ
Po 15:00-15:45
Hip hop
ZŠ
Út 14:45-15:30
Roztleskávačky
ZŠ
St 14:30-15:15
Florbal
1. – 5. ročník
Po 14:00-16:00
Myslíme i na dospělé:
Zumba
Dospělá veřejnost Po18:30 – 19:30
Taneční pro dospělé
Dospělá veřejnost Čt 20:00-21:30
Powerjoga
Dospělá veřejnost St 18:00-20:00
Dospělí se mohou hlásit do kurzů pomocí emailů přímo u lektora.
Více informací o kroužcích najdete na: http://www.skolaslivenec.cz/zajmovekrouzky. Kroužky jsou v provozu od poloviny září 2014 a otevírají se pouze v případě
dostatečného množství zájemců. Uvedené časy jsou pouze orientační, může dojít
ke změně. Kroužky v mateřské škole se řeší, rodiče jsou průběžně informováni.
Přihlášky do kroužků, pořádaných školou, jsou na webových stránkách školy. Bližší
informace o zájmové činnosti může vysvětlit hospodářka školy paní Jedličková,
Ivana Rosová
která dělá zároveň koordinátorku volnočasových aktivit.

Ekoškola se pustila do práce
Hned na počátku září se sešel Ekotým a zorganizoval pro
žáky dva výukové programy. V prvním týdnu žáci IV. aV. třídy pod
vedením svých třídních učitelek vyrazili do Chuchelského háje.
Cílovou stanicí byla tamější ZOO. Žáci obdrželi pracovní listy.
Na zadaných úkolech pracovali ve skupinách. Hledali rozdíly
mezi houbou a rostlinou, mezi stromem a keřem, mezi dužnatými
a suchými plody, jmenovali pokojové a zahradní rostliny, druhy
ovoce a zeleniny, druhy obilovin, snažili se vysvětlit, co je to
opylení. Velmi dobře také určovali rostliny léčivé a jedovaté.
V oblasti zoologie rozdělovali živočichy podle stavby těla, určovali
hlavní znaky obratlovců a bezobratlých, dělili živočichy podle
druhu potravy, kterým se živí. Prohlédli si všechna zvířata a každá
skupina si vybrala jedno, o kterém zjišťovala co nejvíce informací.
Projekt, jehož cílem bylo poznat přírodu v blízkém okolí naší školy
a vybrané druhy zvířat, prezentovali žáci ve svých třídách a zapsali
si o přírodovědné vycházce do svých deníků. Žáci tuto výuku
mimo školu hodnotili velmi kladně.
V druhém týdnu čekala na žáky IV. – IX. třídy další zajímavá
a velmi kvalitní akce, kterou pro ně připravil pan učitel Martin Šandor.
Žáci se po jednotlivých skupinách vypravili se svými třídními učiteli
do Černé rokle, kde jim pan učitel poutavou formou předal něco
ze svých znalostí a zkušeností. Ve světoznámé lokalitě mohli žáci
pozorovat záznam dávného poklesu hladiny světového oceánu. Do
školy si děti odnesly nalezené zkameněliny (trilobity, ramenonožce,
mlže). V klidu odlehlého místa se všichni, vybaveni kladívky, mohli
alespoň na chvíli ponořit do hluboké minulosti okolí naší školy. Akce
měla u dětí úspěch. Například žáci VI. třídy dokonce doporučovali,
abychom se tam vydali ještě, někteří si prý výpravu zopakují
i soukromě. Výstupem bude instalovaná výstava ze získaných
Mgr. Petra Levá
zkamenělin v prostorách školy.

Taneční studio Style

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ V PÁRU
STŘEDNĚ POKROČILÍ

v aule školy – ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
ve čtvrtky od 16.10. 2014 od 20.00 do 21.30
Kurzovné 1500,- Kč na osobu (9 lekcí a prodloužená)
sleva 10% pro učitele a studenty
více informací a přihlášky na www.tanecniﬆyle.cz
nebo volejte 604281969
GAMA, o. s. vás zve na:

GAMA BAZÁREK

dětského oblečení, obuvi a hraček
Přijďte prodat, koupit věci pro děti
příjem:
11. 10.
9:00 – 11.00 hod.
Prodej:
11. 10. 11:00 – 17:00 hod.
Výdej neprodaných věcí: 22. 10. 10:00 – 10:30 hod.
Kde: Úřad městské části, Klubovna seniorů (naproti poště)
Prodávat budeme pouze věci čisté, nepoškozené, určené pro
podzimní a zimní období. Neprodané věci vrátíme zpět následující den v určených hodinách.
•
Z každé prodané věci do 50 Kč poplatek 5 Kč
•
Z každé prodané věci nad 50 Kč poplatek 10%
!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!
• Max. 30 ks
• Označení každé prodávané věci bude pod písmenem, které
vám bude přiděleno na tel: 608630688
• Seznam věcí bude v tabulce:
Dané písmeno
Popis věci i orientační
Velikost
Cena
Případné dotazy zasílejte na e-mail: albertm@seznam.cz,
hana.morstein@seznam.cz

Klub seniorů z Holyně a Slivence pořádá

Kurz trénování paměti č. 7
– podzim 2014
Kde: v Klubu seniorů ve Slivenci
Kdy: vždy každou středu od 16.00 -17.00 hod.
Cena: 10 lekcí – celkem 200,--Kč
První lekce STŘEDA 17. 9. 2014 od 16.00 hod.
Lektorka: Ivana Fojtů/Otřísalová
Kurz je určen seniorům, kteří se aktivně chtějí seznámit
s novými metodami učení tréninkem paměti. Společná
tvořivost, vybočení z každodenního stereotypu, humor
a vzájemné soutěžení nás přenese do školních lavic.
Bude to již sedmý kurz, který pro seniory ze Slivence a Holyně pořádáme, ale vůbec se toho čísla nebojte
a přihlaste se. Je nám mezi sebou dobře a paní lektorka
je velice vlídná. Po absolvování deseti lekcí dostane každý
účastník certifikát.
Přihlašte se u paní Krejčové v knihovně:
tel. 251 811 297
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz

Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří v měsíci září
a říjnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum
Září 2014
Paní Zdeňka Křížová

Říjen 2014
Paní Marie Volfová
Pan Štefan Koiš
Pan Vladimír Mareš
Paní Daniela Piherová
Pan Rudolf Burian
Paní Růžena Hájková
Paní Věra Moťková
Pan Bohumil Vodrážka
Paní Libuše Tomšů

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do
dalších let přeje zastupitelstvo a úřad
MČ Praha - Slivenec.
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.: 251818044,733121011 nebo na
email: ruzickova@praha-slivenec.cz.

Zveme seniory z Holyně a Slivence na

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.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Ranní jóga pro seniory
KDE: v Klubu seniorů Slivence a Holyně
Kolik se platí: Celkem 10 lekcí za 500,- Kč
Lektorka: Jana Kmochová
První cvičení: čtvrtek 18. 9.2014
Skupina č. 1 od 9.30 hod.
Skupina č. 2 od 10.45 hod.
Ranní jóga je vcelku nenáročné cvičení vhodné i pro úplné
začátečníky v józe i cvičení obecně. Je cílená na protažení,
správné držení těla a dechu a načerpání energie do nového
dne. Každá lekce obsahuje relaxaci a průpravná cvičení.
Protahovací cviky se opakují tak, aby každý mohl vnímat
postupné zlepšení. Cvičí se v pohodlném nešustivém oblečení, v zimním období s dlouhými rukávy a nohavicemi,
doporučená je přikrývka na relaxaci. Podložka na cvičení je
nutná. Vhodný je i polštářek pod bedra nebo kolena.
Zájemci o cvičení, přihlaste se u paní Krejčové
v knihovně: tel. 251 811 297, e-mail: knihovna@
praha-slivenec.cz
Při cvičení dodržujte klid a ticho. Buďte dochvilní!!!
Těšíme se na vás.
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22. 10. 2014 + 5. 11. 2014
10.00 – 12.00

Slivenecký burčák

V sobotu 6. září uspořádala městská část ve spolupráci s vinotékou
Primawine odpoledne ve znamení burčáku. Letos již sedmý ročník se
nesl v duchu country. Skutečně letní počasí přilákalo návštěvníky již
brzy po poledni. Mohli se těšit na skutečně „prima“ burčák z Moravy,
občerstvení v podobě grilovaných dobrot a dětmi oblíbených palačinek.
Doprovodný program slavnosti mladého vína otevřeli moderátoři v 15
hodin. Děti si užily představení „O zlobivé holčičce“ v podání divadelního
spolku Kasperle, během kterého zazněly známé westernové melodie.
Po pohádce vystoupily tanečnice ze souboru Trn v oku s ukázkou tanců,
Populární kankán

O zlobivé holčičce

jaké se tancovaly v saloonech divokého západu. Vyvrcholením celé
slavnosti byl koncert Ivana Mládka a jeho Banjo bandu. Pan Mládek,
jehož písničky si pobrukuje několik generací, přilákal na sliveneckou
náves nevídané množství posluchačů. Známé hity, jako například Jožin
z Bažin, Linda, Jez, Neopatrný křeček nebo Prachovské skály zpívali
spolu s ním snad všichni. Na vystoupení Banjo bandu Ivana Mládka a na
skvělou atmosféru, která v publiku panovala, budou jistě Slivenečáci i
Holyňáci dlouho vzpomínat…

Lenka Kudláková
Skupina Trn v oku tančila dobové tance

Banjo Band Ivana Mládka

Diváci

Slivenecký mramor 5 2014 13

Vydařené cyklozvonění

Na Děvíně

V sobotu 13. září se konal další ročník tradičního Cyklozvonění.
Trasa byla tentokrát kratší, jen „přes kopec“ do Centrálního parku na
Praze 13, a tak se na ni vypravilo skoro 20 cyklistů, včetně několika
malých dětí. A abychom to neměli tak jednoduché, tak jsme si cestu
prodloužili z Nové vsi na překrásnou vyhlídku Děvín a vzpomínali
na ﬁlm Občanský průkaz, který se tam točil. Někoho jsme cestou
ztratili, jiné lidi z jiných ztracených pelotonů zase nabrali, a tak jsme
po dvou hodinách do cíle v parku ve Stodůlkách dojeli ve zhruba
stejném počtu, jako jsme vyjeli. Počasí bylo pěkné, nálada skvělá,
cesta hezká a v cíli nás čekala spousta dobrot… Co víc si přát? Příští
rok se pojede na Prahu 5, tak věřím, že účast bude ještě lepší. Pla
Začátek cesty u rybníka

6. slivenecké vláčkohraní
Během prvního zářijového víkendu mohli zájemci navštívit další
interaktivní výstavu Modelářského kroužku modulové železnice
Slivenec. Tento kroužek pracuje již několik let pod 3. MS Slivenec
při OS ČČK Praha 1 na místní základní škole a jeho činnost začíná
být oceňována i mimo náš region. Je jen škoda, že se nedaří najít
dostatečné prostory pro jeho činnost.
Návštěvníci výstavy si již tradičně mohli vyzkoušet svůj postřeh
při vyhledávání odpovědí na různé otázky zaměřené na detaily
vystavených modulů, přimalovat vagónek ke „ sliveneckému vlaku“,
zakoupit svíčky ve tvaru mašinky nebo si v dílničce vyzkoušet
práci modeláře. Především pro menší děti (ale nejen pro ně) bylo
připraveno ke hře i dřevěné kolejiště. Celkem výstavu navštívilo
zhruba 186 dětí a 193 dospělých. K dispozici byla i návštěvní kniha,
do které byl letos vepsán velmi pěkný zápis, který je jistě velkou
odměnou pro všechny členy kroužku za jejich práci při přípravě této
výstavy.

Na výstavu se přijel podívat také dlouholetý aktivní členkorespondent SMV (Sdružení železničních modelářů spolkové země
Sasko) pan Pohl z Drážďan, který soustavně sleduje modelářskou
činnost také v ČR. Chtěl se zde podrobně seznámit s činností
našeho kroužku a organizací výstavy. Nadchlo ho zejména
maximální aktivní zapojování návštěvníků (především dětí), i jejich
zájem zkusit si sestavit domeček či kousek krajiny. Zaujaly ho
i pokusy některých návštěvníků ovládat vlakovou soupravu na
modulišti, což na obdobných akcí nebývá zvykem. Když viděl, jak
hrdě naši většinou osmi až desítiletí členové kroužku se spontánním
zájmem ukazují a vysvětlují ovládání vlaků pomocí chytrého telefonu
či tabletu dospělým či o dvě hlavy vyšším dětem, prohlásil, že náš
příklad bude dávat za vzor a mimo jiné připraví o výstavě a našem
klubu článek do jejich klubového časopisu. Tím se nám mohou
pootevřít dveře i k mezinárodní modelářské spolupráci. Navíc jeho
nezištný zájem se projevil už v účinné pomoci našemu kroužku při
získávání sponzorského daru od německého výrobce stavebnic
ﬁrmy Auhagen, díky čemuž jsme uvedený „modelářský workshop“
mohli v dané šíři uskutečnit.
Modelářský kroužek děkuje panu Pohlovi za získání sponzorského
daru, ZŠ a MŠ Praha - Slivenec za podporu a poskytnutí prostoru
pro činnost kroužku a pořádání výstavy, ÚMČ Praha – Slivenec za
propagaci a poskytnutí grantu, Železničnímu magazínu za propagaci
a samozřejmě rodinným příslušníkům malých modelářů za pomoc
při instalaci, průběhu i úklidu výstavy.

Petra Siganová, Jiří Čadek
inzerce

Ke Smíchovu 22, Praha – Slivenec, 154 00
www.klubsvestka.cz, info@klubsvestka.cz

Slivenecký klub Švestka po prázdninách
Období letních prázdnin, kdy Klub Švestka uzavře své modré vstupní
dveře, náleží zpravidla přípravám na rok nadcházející. A tak tomu bylo
i letos. Po třech letech nepřetržitého chodu bylo nutno prostory vymalovat
a leccos opravit, natřít, a také připravit nabídku kurzů na další období….
Realizační tým pro návštěvníky Švestky připravil i mnohá další překvapení.
Odkudsi k nám například přivandrovala rodina skřítků. Nastěhovala se do
švestkové aleje v naší herně spolu s obrovským košem švestek. Chodbu
jsme opatřili novým osvětlením a informačními tabulemi. Rodinné centrum
Pecka zakoupilo nové hračky do herny, která bude nově volně přístupna
maminkám s dětmi každou středu mezi 9:00 – 12:00. Kromě stávajících
kurzů jsme nabídli i některé nové, celkem téměř 60 kurzů. Do některých
přicházejí noví lektoři. V tuto chvíli (po třech termínech zápisu) máme přes
300 evidovaných přihlášek a otevíráme 55 kurzů (včetně individuálních
lekcí). Největší zájem je o kurzy tělovýchovné, a to jak pro děti, tak
i pro dospělé. Některé z nich probíhají ve studiu Klubu Švestka, jiné
v pronajaté školní tělocvičně. Zájem je také o kurzy výtvarné a keramické,
ale i hudební (rozšířili jsme na základě poptávky individuální kurzy hry na
kytaru) a jazykové. Doufáme, že ve švestkové partě, v příjemné tvůrčí
klubové atmosféře prožijeme hezký švestkový rok!

Švestkobraní
V pátek 5. 9. odpoledne se
uskutečnila slavnost švestkových
dobrot spojená se zápisem do
kurzů a odpolednem otevřených
klubových dveří. V soutěži
o nejchutnější švestkovou laskominu zvítězily Šárčiny švestky ve
slanině a na druhém místě shodně

RC Pecka
Od září otevíráme Montessori projektovou hernu
pro děti předškolního věku (5 – 7 let). V letošním
roce bychom rádi otevřeli projekt Vesmír – vznik
Vesmíru (Velký třesk), vznik naší galaxie a sluneční
soustavy, planety naší sluneční soustavy, vývoj života na Zemi
od počátku života přes dinosaury až po vývoj lidstva. Kromě
povídání prožijeme s dětmi Velký třesk „na vlastní kůži“ (nebojte se ̿), projdeme se aktivně celým vývojem Vesmíru, naší
galaxie i samotné Země, vyrobíme si vlastní sluneční soustavu,
setkáme se s dinosaury i pralidmi. Projekt je veden interaktivní
a hravou formou, která dokáže všechny děti zaujmout.

výborné koláče z trouby
Edity, Dorky a Veroniky.
Za všechny lektory se na
Vás těší realizační tým
v podobě Lenky, Veroniky,
Edity a Dory!
Kurzy, do kterých je možno se ještě přihlásit:
Angličtina pro mírně pokročilé (Út 19:00), Němčina pro mírně
pokročilé i začátečníky, Keramika pro mládež i dospělé, Kurz Malování
pro mládež, Kurz Fotograﬁe, Paletka (Čt 9:30), Vokální sbor, Prťata III. (St
9:00), Montessori kurzy, Pecičky I. (St 9:00), Alenčin korálek (Út 17:00)
(aktuální info na www.klubsvestka.cz)

První středu v září započala svou novou historii
Ukradená galerie ve
Slivenci. Nebyla ukradena
sliveneckým fotbalistům,
ale po léta v ní na plotě
u květinářství vystavovali
pozvánky na významné
fotbalové mače, než byla
vyřazena…. Vernisáž proběhla i s občerstvením. Přijďte se podívat k objektu, kde
sídlí Klub Švestka a vystavujte!
Více o streetartovém projektu na www.ukradenagalerie.cz
M. + B. + H.
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Kalendář obce září – listopad 2014
ZÁŘÍ
6. 9. – 28. 9. Václav Hájek: Paralelní tahy na cestě za ropuchou
(výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni)
23. 9. 18:00 Petr Škrabala: Perly Andalusie (cestopisná beseda
v zasedací místnosti ÚMČ)
30. 9. 10:00 Kurz Nordic walking, zkušební lekce (nejen pro seniory)
ŘÍJEN
4.10. – 2.11. Veronika Hrušková: Portréty (výstava v kapli sv. Jana
Křtitele v Holyni)
6. 10. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
7. 10. 10:00 Kurz Nordic walking, 1. lekce
8. 10.
16:00 Drakiáda v Holyni (Klub Švestka)
9. 10. Zájezd seniorů (Vyšší Brod, Lipno)
10. – 11. 10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SLIVENEC
A NA MAGISTRÁT HL. M. PRAHY
11. 10. Bazárek (OS Gama v Klubovně seniorů)
14. 10. 18:00 Jiří Lehejček: Mongolsko (cestopisná beseda
v zasedací místnosti ÚMČ)
14. 10. 10:00 Kurz Nordic walking, 2. lekce
21.10. 10:00 Kurz Nordic walking, 3. lekce
22. 10. 10:00 – 12:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
LISTOPAD
3. 11. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
3. 11. 18:00 Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec
4. 11. 10:00 Kurz Nordic walking, 4. lekce
4. 11. 18:00 Martin Mikyska: Pět měsíců v Himálaji
(cestopisná beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
5. 11. 10:00 – 12:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
27. 11. 19:00 Adventní výtvarná dílna pro dospělé (Klub Švestka)
30. 11. 16:00 Rozsvěcení obecních vánočních stromů ve Slivenci
a v Holyni a vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka v holyňské kapli
21. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11. Bohoslužby v kostele Všech svatých
Klub seniorů z Holyně a Slivence pořádá

Kurz NORDIC WALKING
Kde: první setkání před knihovnou ve Slivenci
Kdy: v úterý od 10.00 do 11.00 hod.
Cena: 4 lekce – celkem 200,- Kč (1 lekce á 50,- Kč)
První lekce v ÚTERÝ 30. 9. 2014 od 10.00 hod. zdarma
Na procvičení plánujeme zatím 4 lekce v úterý: 7. 10., 14. 10.,
21. 10., 4. 11. od 10.00 hod. – pak podle dohody
Kurz je určen nejen seniorům, ale všem zájemcům.
Zájemci o kurz se přihlaste u paní Krejčové v knihovně:
tel. 251811297, e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz

Výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Václav Hájek
Paralelní tahy
na cestě za ropuchou
6. 9. – 28. 9. 2014
(otevřeno o víkendech a svátcích 15:00 – 17:00)
Václav Hájek vyučuje
na Fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy teorii umění
a vizuální kultury.
Absolvoval obor dějiny
umění na UK. Eseje
o vztahu výtvarného
umění a masové kultury umisťuje na svůj blog „malý teoretik“ (www.maly-teoretik.eblog.cz) a některé publikoval v knížce „Jak rozpoznat
odpadkový koš“.

Jiří Lehejček: Mongolsko
Úterý 14. 10. v 18:00 (zasedací místnost ÚMČ)
Cestovatel Jiří Lehejček nás
zavede do země Čingischánových potomků, promítne snímky dalekých stepí
a pouští, pozve na návštěvu
mongolské svatby, umožní
nahlédnout do tajemství
mongolské kuchyně a mnoho jiného.

Martin Mykiska: Pět měsíců
v Himálaji
Úterý 4. 11. v 18:00 (zasedací místnost ÚMČ)
Projekce fotografií
a videí představí život
v Ladaku, který je ostrůvkem původní tibetské kultury. Podíváme
se do buddhistických
klášterů, vysoko do hor
i mezi prosté Ladačany.
Vyprávění je založeno
na dlouhodobém pobytu autora v Ladacké vesnici.

Slivenecký klub Švestka

Drakiáda
Zveme Vás na Holyňsku drakiádu.
Vezměte si draky a přijďte je vypustit do
Holyně na kopec zvaný „Pták“
8. 10. od 16. hodin. Sraz v Holyni u kaple.
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