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Slivenecký masopust
V neděli 8. února jsme ve Slivenci oslavili masopust. Letos masopustní veselici ovlivnilo proměnlivé počasí, kdy déšť a vítr střídalo chladné zimní slunce.
Již v dopoledních hodinách přijeli těšit děti koníci z cirkusu Kopecký a stánkaři s prodejem masopustních dobrot. Po poledni se na návsi u rybníka začaly
scházet maškary. Letos bylo účastníků masopustu, kteří se převlékli do masek, opravdu málo, což je vždy na škodu této akce. Ostatního veselí bylo však
dostatek a nikdo nežíznil ani nehladověl. Masopust tradičně podpořilo Řeznictví Gorgl velkorysou ochutnávkou jitrnic, jelítek i tlačenky, své dveře otevřela
vinotéka Prima Wine – jak jinak než vínem v podobě oblíbeného „svařáku“. Koláčky napekli zase v kavárně Selanka. Restaurace U Knotků v Holyni
propůjčila svůj sál, kde se točilo pivo a rozdávaly se zabijačkové pochoutky. Právě sem průvod zmrzlých masopustních návštěvníků za skočné muziky
kapely Třehusk doputoval. Během cesty všechny bavili chůdaři. Poskakovali po vozovce s kopce od Slivence do Holyně, jakoby na ní neležela vrstva
namrzlého sněhu. Nechyběla ani oblíbená tombola, o kterou se postarala občanská sdružení Pecka a Gama.
Velký dík patří všem, kteří se na veselém průběhu masopustu podíleli.
Lenka Kudláková
Recitál v holyni
Kapela Třehusk

Průvod začíná

Originální hasičský vůz

Před vinotékou

Zastávka Na Křenkově

Starostka v masce veverky

Sbor ZŠ

Průvod došel do Holyně

Masopustní maska

V hospodě U Knotků

Informace z 3. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
3. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec se konalo v pondělí
2. března 2015 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním vystoupení
starostky RNDr. Jany Plamínkové a Mgr. Lenky Kudlákové zastupitelé mimo
jiné projednali a schválili:
SMLOUVY
Dodatkem č. 4 se prodlužuje smlouva na údržbu zeleně s ﬁrmou Jan Vraný
– SPS BOBR do 15. 03. 2016 za stávajících podmínek.
Z důvodu plánované demolice domku na slivenecké návsi, který slouží
k uskladnění části techniky, byl schválen podpis dodatku k nájemní smlouvě
s pí. Krejčovou, na základě kterého se navyšuje plocha ke skladování veškeré
techniky v majetku MČ Praha – Slivenec z cca 60 m2 na cca 140 m2 a měsíční
nájemné ze 7 000,- Kč na 14 000,- Kč.
GRANTY II. KOLO
MČ vyhlašuje II. kolo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Městské
části Praha – Slivenec na rok 2015 dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky
poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Slivenec“. Výše ﬁnančních prostředků
určených na II. kolo je 50.000,- Kč. Termín ukončení přijímání žádostí 15. 04.
2015 do 18.00 hodin.
ROZPOČET
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2015, včetně povinných příloh,

v celkové výši příjmů 18 815 000,--Kč a v celkové výši výdajů 21 875 000,- Kč.
Rozpočet je schodkový, rozdíl 3 060 000,- Kč bude ﬁnancován z rezerv přes
položku 8115 (viz rozpočet a komentář k rozpočtu).
REVOKACE USNESENÍ
Dodavatelem zakázky „Revitalizace parku v centru Slivence“ byla schválena
ﬁrma Gardenline, s.r.o., za cenu 4 789 463,- Kč + DPH, která skončila jako
druhá v pořadí ve výběrovém řízení ze dne 4. 12. 2014. Firma Green Projekt,
s.r.o., která byla schválena na minulém zasedání z důvodu nejnižší nabídkové
ceny (3 862 804 Kč + DPH), od zakázky z důvodu nemožnosti jejího splnění za
tuto cenu odstoupila.
RŮZNÉ
Zastupitelé odsouhlasili předložení projektové žádosti „Obnova nádvoří
u ZŠ ve Slivenci“ s celkovým rozpočtem 4 608 033,- Kč včetně DPH v rámci
aktuální vyhlášené 15. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurenceschopnost a současně schválili poskytnutí 7,5 %
podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec,
tj. 345.602,- Kč vč. DPH (ﬁnancování nezpůsobilých výdajů projektu 0,- Kč).
Dodavatelem zakázky na rozšíření kolumbária na sliveneckém hřbitově byla
schválena ﬁrma DURST, s.r.o., za cenu 228 888,- Kč + DPH dle cenové nabídky
a na základě provedeného výběrového řízení ze dne 24. 02. 2015.
holl

MGR. KUDLÁKOVÁ – KULTURNÍ KOMISE: poděkovala všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu Masopustu, který se konal 8. 2. 2015,
a poděkovala také sponzorům – Řeznictví Görgl, restauraci U Knotků,
vinotéce PrimaWine a kavárně Selanka, dále OS Pecka a OS Gama. Také

zmínila cestopisné besedy, které pořádá knihovna v zasedací místnosti
úřadu, které se konají cca jednou za měsíc. Připomněla také akademii sliveneckého klubu Švestka, na které vystoupilo 50 dětí a dospělých
z kurzů, které se v klubu Švestka konají.

NÁVRH ROZPOČTU 2015
Výdaje 2015
2212 - komunikace - opravy, investice, mat. a údržba
2219 - chodníky investice, materiál
3314 - knihovna
3421 - hřiště
3322 , 3632 - kaple, pohřebnictví
3745 - veřejná zeleň - opravy, údržba
3113 - ZŠ - příspěvek
3612 - bytovka - opravy
6112,6171,6310 - zastupitel., veř. správa
z toho: mzdy a odvody
ost.materiál, odb.literat.
vodné,energie
pošt., telefon., bank. popl., pojistné
právn. sl., školení, konzul.
opravy, ost. služ., cestovné
granty a dary
6330 - splátka půjčky MHMP
3111 - školka
3399 - sociální služby
3319 - kultura
3428 - Švestka
3429 - Švestka
3399 - Slivenecký mramor
3699 - rek.centrum, nájmy pozemků
3419 - sportovci - šatny
4349 - dary
3613 - č.p. 315 - rekonstrukce
Výdaje celkem

400 000
200 000
180 000
30 000
370 000
1 150 000
2 700 000
350 000
5 590 000
4 000 000
150 000
160 000
260 000
270 000
500 000
250 000
1 700 000
50 000
200 000
450 000
1 100 000
755 000
160 000
740 000
2 700 000
50 000
3 000 000
21 875 000

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2015
Rozpočet MČ na rok 2015, který byl schválen na zasedání dne 2. 3. 2015 je
schodkový s celkovými příjmy ve výši 18 815 000,- Kč a celkovými výdaji
21 875 000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován přes položku
8115, kde jsou ušetřené a nevyčerpané prostředky z minulých let.
Příjmová strana rozpočtu se příliš neliší od předchozích let.
Výdajová strana rozpočtu je oproti předchozím letům vyšší z důvodu financování
několika investičních akcí, které začaly v loňském roce a v roce
2015 budou dokončeny. Jedná se o rekonstrukce některých ulic na území MČ ve
výši 400 000,- Kč (položka 2212). V objektu Ke Smíchovu 462 (bytovka)
bude provedena nutná revize elektrorozvodů za 350 000,- Kč (položka 3612).
Bude provedena další etapa rekonstrukce centra, kde MČ počítá se spoluúčastí
ve výši vynaložených prostředků 700 000,- Kč (položka 3699). Budou
zrekonstruovány šatny sportovců v areálu fotbalového hřiště se spoluúčastí MČ
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Příjmy 2015
1341 - poplatek za psa
1343 - poplatek za užívání veř.prostr.
1345 - poplatek z ubyt.kapacity
1361 - správní poplatky
2111 - příjmy z poskyt.služeb 1
2141 - příjmy z úroků
1511 - daň z nemovitosti
4137 - dotace MHMP
4131 - převod ze zdaňované činnosti
2324 - příjmy Švestka
2321 - příspěvek na obč, vybavenost
4112 - příspěvek na státní správu SR

Příjmy celkem
Financ. - pol 8115 (financování)

80 000
100 000
15 000
40 000
50 000
2 000
3 000 000
8 622 000
6 045 000
480 000
200 000
81 000

18 815 000
3 060 000

ve výši 2 700 000,- Kč (položka 3419). V roce 2015 očekáváme dokončení
rekonstrukce budovy v ul. K Holyni 315 s účastí MČ ve výši 3 000 000,- Kč
(položka 3613). Po zprovoznění objektu zde najdete ordinaci praktického
lékaře, lékárnu a cvičební sál klubu Švestka. Další investiční akcí pro tento
rok je výměna oken a zateplení budovy budovy č. p. 22 (kavárna a Klub
Švestka) počítá se spoluúčastí MČ ve výši 1 100 000,- Kč - položka 3429).
V oblasti provozních výdajů se rozpočet příliš nemění oproti předchozím rokům.
Položka 2219 zahrnuje prostředky na opravy a rekonstrukce chodníků.
Položka 3314 zahrnuje prostředky na nákup knih, energie a mzdové náklady
v místní knihovně.
Položka 3421 zahrnuje prostředky na pravidelné revize dětského hřiště.
Položka 3322, 3632 zahrnuje prostředky na údržbu hřbitova, kaple a výstavbu
nového kolumbária.
Položka 3745 zahrnuje mzdové prostředky pracovníků údržby MČ a zeleně

S L OVO S TA R O S T K Y
Milé sousedky, milí sousedé,
opět se ozývám s pravidelnou porcí novinek z naší
městské části.
Co se týče kanalizace, tak obyvatelé
jihovýchodního Slivence si již mohou uzavírat
smlouvy s PVK. Kanalizace je funkční, čerpací
stanice funguje. Ulice se doasfaltují, jakmile bude
tepleji a budou fungovat obalovny, což předpokládáme v dubnu.
Kdy začne dělat ﬁrma Lionisante ulici Na Přídole, není zatím zcela
jasné, ale mělo by to být během jara. Pak už bude celá oblast v pořádku
a v novém.
V ulici K Holyni se díky mírné zimě podařilo výrazně pokročit s výstavbou
dešťové kanalizace a v nejbližší době již začne vlastní rekonstrukce ulice.
Ukazuje se, že vodovodní řad je ve špatném až havarijním stavu, ale trochu
se obávám, že již není příliš reálné ho vyměnit. Každopádně by to ale bylo
ku prospěchu věci. Na severním konci ulice Návětrná má vzniknout nová
zastávka autobusu, proti které se bohužel postavilo několik místních
obyvatel. Velmi mě to mrzí, protože v roce 2009 a počátkem roku 2010,
kdy se o zastávce intenzivně jednalo, proti ní nikdo žádné námitky neměl.
Rozhodně jsme nechtěli nikoho obcházet, ale domnívali jsme se, že jde
o značné zlepšení komfortu pro lidi se severní části Slivence v okolí
Návětrné, kteří by nemuseli chodit od autobusu tak daleko – navíc v situaci,
kdy zastávka Smaragdová (na čtyřpruhu ulice K Barrandovu) je neschůdná
pro občany se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. Zastávka bude
na znamení a autobus tam bude zastavovat pouze tehdy, když bude chtít
někdo nastoupit či vystoupit. A navíc bude přínosná i pro obyvatele Holyně,
kteří budou mít od zastávky výrazně zkrácenou cestu domů.
U ulice U Náhonu probíhá aktualizace projektové dokumentace. Ulice
by měla být rekonstruována pouze v intravilánu, vzhledem k tomu, že v jižní
části se bude časem stavět tramvajová trať. Pevně doufám, že se podaří
ulici U Náhonu rekonstruovat ještě v letošním roce.
Prodloužení tramvaje je opět blíž ke svému uskutečnění. Během února
totiž proběhla dvě soudní stání, na kterých Hlavní město Praha, Slivenec
a Praha 5 prokazovaly, že stavba tramvaje je ve veřejném zájmu. Obyvatelé
domu Kaskády 3 na Barrandově totiž v loňském roce napadli územní
rozhodnutí na výstavbu tramvaje s tím, že výstavba není ve veřejném zájmu.
Podotýkám, že v době, kdy se tito lidé do svých bytů stěhovali, bylo již
mnoho let jasné, že je výstavba tramvaje před jejich domem plánována,
ale přesto napadli vydané územní rozhodnutí a soud jim předběžným
opatřením vyšel vstříc. Poté se začala Městská část Praha – Slivenec
domáhat své účasti v řízení a naši občané dokonce uspořádali petici za
výstavbu tramvaje. Nakonec se připojila i Městská část Praha 5. Společně
se podařilo přimět soud, aby uznal, že výstavba tramvaje je ve veřejném
zájmu, takže předběžné opatření zrušil. Pevně doufám, že nyní už tramvaj
brzy získá stavební povolení a v příštím roce (a možná i koncem letošního
roku) začne její výstavba.
Velmi nepříjemné překvapení nás čekalo v Granátové. Dlouhou dobu
jsme se dohadovali s majitelkou tamních pozemků paní Skalovou o smlouvě
a prostředky na smlouvu uzavřenou se společností Jan Vraný – SPS BOBR,
dále prostředky na pohonné hmoty a ostatní provozní náklady.
Položka 3113 zahrnuje prostředky na provoz ZŠ, výše příspěvku je stejná
jako v loňském roce.
Položka 6112, 6171 zahrnuje prostředky na provoz Úřadu MČ, včetně
mzdových nákladů na zaměstnance a odměn zastupitelů a veškeré příslušné
provozní náklady (viz. Rozpočet).
Položka 6330 zahrnuje prostředky na splátku bezúročné půjčky od MHMP.
Položka 3111 zahrnuje prostředky na pořízení žaluzií do objektu MŠ.
Položka 3399 zahrnuje prostředky na rozvoz obědů a příspěvek na otop
sociálně potřebným.
Položka 3319 zahrnuje prostředky na všechny kulturní akce pořádané
městskou částí (Letnice, Burčák, Advent, aj.) a na výlety pro seniory
Položka 3429 zahrnuje prostředky na provoz Klubu Švestka (odměny lektorů,
energie, materiál).

o spolupráci – paní Skalová chce prodloužit ulici Granátová až ke křižovatce
na Křenkově, s tím, že by se tam mohlo postavit několik rodinných domů.
Dohadovali jsme podmínky parcelace a celou dobu jsme byli ujišťováni,
že se to netýká pozemků ve východní části ulice, kde prý zatím „není
o ničem rozhodnuto“. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že je
bez jakéhokoli souhlasu městské části rozparcelovaná celá jižní část ulice,
a to s rychlostí, která je na úřadě Prahy 5 absolutně nevídaná, a se stejně
nevídanou rychlostí je to vše zapsané do katastru nemovitostí. Parcelace
zcela opomíjí oprávněnou snahu městské části mít možnost propojení
Granátové a Diamantové pro pěší a pro případy havárií či oprav, proto proti
ní městská část podala odvolání k Magistrátu.
Rekonstrukce domu č.p. 315 se úspěšně chýlí k závěru. Ti, kdo znali
stav v místní drogerii a v bývalé školce, asi budou překvapeni, co se
z budovy podařilo „vydolovat“. V brzké době začne rekonstrukce šaten
fotbalistů. Doufám, že i zde vytvoříme z budovy v příšerném technickém
stavu něco, nač budeme moci být hrdí a kde se bude našim malým i velkým
sportovcům dobře pobývat. A do třetice bude zateplen i dům čp. 22, kde
sídlí kavárna Selanka a Slivenecký klub Švestka. Kdyby někomu připadalo
divné, proč jsme se pustili do tolika akcí najednou, tak vězte, že je to proto,
že končí Operační program Životní prostředí, kde zbyly peníze a byla tak
velmi slušná šance získat dotaci – a my jsme získali dotace na všechny tři
projekty.
Zajímavý vývoj nabral projekt rekonstrukce centra. Firma Greenprojekt,
která měla rekonstrukci provést, podala podle nás velmi nízkou nabídkovou
cenu, nicméně na dotaz dopověděla, že jsou schopni akci za nabídnutou
cenu udělat. Proto zastupitelé na minulém zasedání odhlasovali, že
zakázku provede tato ﬁrma. Ale nakonec zástupci ﬁrmy prohlásili, že to
za vysoutěženou cenu nebudou dělat a odstoupili. Zakázku tak získal
další uchazeč v pořadí. Jsem popravdě docela ráda, že nakonec vše
takto dopadlo, protože extrémně nízká nabídková cena by znamenala
nepochybně nižší kvalitu… Rekonstrukce centra začne hned, jak to dovolí
počasí. I zde jde o akci ﬁnancovanou z EU, konkrétně z Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost.
Rada Hlavního města Prahy schválila výstavbu kompostárny ve Slivenci.
Stavět se začne ještě letos.
Schválila také převod pozemku parc. č. 518 (u bývalé drogerie – loni
odkoupeno od Státního pozemkového úřadu) na naši městskou část. Jde
o završení mého několikaletého úsilí a jsem velmi ráda, že se nakonec
vše podařilo. Stejně tak se podařilo schválit koupi několika pozemků
v areálu školy od soukromých majitelů. Pokud vše ještě schválí březnové
zastupitelstvo HMP, bude po mnoha letech areál školy opět téměř celý
v majetku městské části. Zbývá tam totiž jediný pozemek v cizím vlastnictví,
a na ten již máme s Lionisante uzavřenou smlouvu. Koncem letošního roku
by tedy mohlo již být vše naše.
A poslední zpráva: letos by již konečně měla začít výstavba nové cesty na
poli pod ulicí Na Přídole. Cestu bude stavět i ﬁnancovat Státní pozemkový
úřad v rámci pozemkové úpravy Slivenec.

Jana Plamínková, Vaše starostka

Vyhlášení II. kola grantů pro rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo,
na svém 3. veřejném zasedání usnesením č. 41/3/2015 ze
dne 2.3.2015, II. kolo grantů z rozpočtu Městské části
Praha – Slivenec na rok 2015.
Výše finančních prostředků určených pro II. kolo je 50 tis. Kč.
Tématické okruhy a podmínky grantového řízení
jsou vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách
MČ Praha – Slivenec.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů je
15. 4. 2015 v 18:00 hodin.
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Rekonstrukce centra a zateplení čp.22
Během jarních měsíců dostane nový kabát objekt kavárny a klubu Švestka
v centru obce. Budou vyměněna okna a zateplena fasáda se střechou.
Tato akce se bude muset časově i prostorově zkoordinovat s úpravou
centra. Bude se rekonstruovat část od kostela po ulici Pod Rybníkem až

k již hotové části kolem kavárny Selanka. Součástí je i vyčištění rybníka,
proto nebuďte zaskočeni jeho případným vypuštěním. Snažíme se
všechny akce v centru směřovat tak, aby nenarušily průběh Sliveneckých
letnic.

Rekonstrukce komunikace K Holyni + dopravní opatření
Začátkem března byl dokončen hlavní řad dešťové kanalizace. V
průběhu jarních měsíců budou zahájeny práce na nové komunikaci. Aby
šlo vše rychleji, bude se kopat od středu na obě strany. Během výstavby
nebude komunikace K Holyni průjezdná a do jednotlivých nemovitostí bude
zajištěn pouze přístup. Stavba po domluvě s Pražskými službami zajistí
odvoz domovního odpadu. S tím souvisí i objízdná trasa autobusů MHD.
Autobusy budou dle přiloženého plánku ve směru z Barrandova zajíždět
do Slivence až na „druhé“ křižovatce (směr Řeporyje). Odtud pojedou ulicí
Ke Smíchovu a zatočí doprava do ulice K Lochkovu, kde mezi prodejnou
potravin a budovou úřadu bude zřízena provizorní zastávka. Linka 120 odtud

bude dále po své
trase pokračovat
k
zastávce
U Křížku. Linka
230 pojede ulicí
K Lochkovu, zatočí
doleva do ulice
Do Chuchle, opět
doleva do ulice
K Homolce, potom
doprava do ulicí
K Lochkovu a po další zatáčce doleva se dostane na svou trasu v ulici Ke
Smíchovu, kde bude pokračovat k zastávce Za Farou. Směr na Barrandov
zůstane nezměněn. Stejně bude upravena i trasa noční linky 601. S touto
úpravou se předběžně počítá na cca 3 měsíce.

Kanalizace a povrchy

O zahájení uzavírky budou občané informováni na webu a na vývěskách.

Zateplení šaten fotbalistů

Odpady – kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2015

20. březen 2015
3. duben 2015
17. duben 2015
15. květen 2015
5. červen 2015
26. červen 2015

1400 – 1800
1400 – 1800
1400 – 1800
1400 – 180
1400 – 1800
1400 – 1800

Téměř všichni občané Slivence, až na drobné výjimky, se již mohou
připojovat na kanalizaci. Po obdržení územního souhlasu od Stavebního
úřadu se mohou 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 nejbližších dnech se v lokalitě Na Přídole
začne s obnovou povrchů po výstavbě kanalizace a plynu. Proto všechny
zdejší občany prosíme o trpělivost s momentálně zhoršenými podmínkami.

Do Chuchle x K Homolce
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
ul. Rubínová
Holyně - Nám. Pod Lípou
křiž. Na Čisté x Frančíkova
ul. Smaragdová

V prvním březnovém týdnu byly zahájeny práce na zateplení
šaten na fotbalovém hřišti. Firma XEDOS, s. r. o., která zvítězila
ve výběrovém řízení, vymění všechna okna a dveře, zateplí fasádu
a střechu a osadí tepelné čerpadlo. S tím bude souviset i nové
topení a rozvod vody a odpady. Zrekonstruuje se byt správce
a k objektu bude přiveden nový kabel el. energie. Firma má v úmyslu
většinu prací stihnout co nejdříve, aby nenarušila fotbalová utkání.
Doufejme, že do čarodějnic již bude převážná část prací hotova.

Příspěvky připravila ing. Šárka Musilová
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ROK 2015

Termíny
14. 5. 2015
13. 8. 2015
12. 11. 2015

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 NA ROK 2015

Termíny
Čas
Stanoviště
11. 4. 2015
900 – 1200
křižovatka Na Čisté x Frančíkova
11. 4. 2015
1300 – 1600
Do Chuchle x K Homolce
20. 6. 2015
900 – 1200
ul. Rubínová - u tříděného odpadu
20. 6. 2015
1300 – 1600
Holyně – na konečné autobusu
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

4

Slivenecký mramor 2

2015

Tramvaj do Slivence a Holyně?
Rádi bychom touto cestou poděkovali petičnímu výboru,
který nasbíral 518 platných podpisů, za organizaci petice
za zřízení tramvajové trati do naší městské části. Věříme, že
i tento akt přispěje k napojení naší městské části na ekologické
a moderní dopravní spojení s centrem města. Aktuálně
proběhlo soudní řízení, jehož výsledkem bylo potvrzení
územního rozhodnutí na výstavbu tramvaje.
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR NA ROK 2015

Odpady: objemný, bioodpad, dřevěný odpad, kovový odpad
18. 4. 2015
800 – 1400
Do Chuchle x K Homolce
6. 6. 2015
800 – 1400
Do Chuchle x K Homolce

Změny MHD k otevření nových stanic metra dohodnuty
Ve čtvrtek 19. února 2015 byla dohodnuta konečná verze
úprav povrchové MHD k termínu otevření čtyř nových stanic
metra A v západní části Prahy od 7. 4. 2015. Změny se budou týkat
pouze oblastí dotčených prodloužením metra. Kromě zrušené
linky 2 se ostatní linky tramvají nezmění, autobusové změny budou
znamenat například zkrácení linek jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra, naopak v Patočkově ulici zůstane rozsah

autobusové dopravy zachován. Jasné jsou také parametry provozu
metra A v novém úseku. Od prvního dne provozu bude sledována
a vyhodnocována aktuální poptávka.
Jsme rádi, že zdravý rozum zvítězil a navrhované změny celé
pražské MHD se zatím nekonají. Věříme, že naše argumentace,
připomínky našich občanů byly natolik silné a rozumné, že ROPID
dospěl k tomuto rozhodnutí.

Chovatelé psů
Upozorňujeme pejskaře, že se blíží konec splatnosti poplatku
ze psů pro rok 2015. Poslední termín je zákonem stanovaný na
31. března 2015 a prosíme všechny o jeho dodržení. Současně
připomínáme, že je povinností každého chovatele přihlásit psa
k poplatku. A to i v případě, když uplatňujete slevu, která se váže
k registraci na MHMP a čipování psa. Při nedodržení stanovené
lhůty pro zaplacení, může správce poplatku navýšit poplatek až na
trojnásobek.
Zároveň k nám docházejí stížnosti na čistotu veřejných
prostranství. Každý z nás zná povinnosti všech občanů neznečišťovat
veřejné prostranství, u chovatelů psů se jedná i o úklid exkrementů
svých mazlíčků. Hodně si stěžují občané z okolí ulice K Cikánce,
a proto prosíme VŠECHNY PEJSKAŘE, buďte ohleduplní ke svému
okolí a uklízejte po svých psech.

WEB NEWS
= novinky e-mailem
Chcete dostávat aktuality a pozvánky z MČ Praha – Slivenec
prostřednictvím e-mailové pošty? Této služby v současné době
využívá již více než 300 našich občanů.
Pokud máte zájem, přihlašte se k odběru novinek
na ruzickova@praha-slivenec.cz
Do mailu napište, že máte zájem o zasílání novinek a uveďte emailovou adresu, na kterou si přejete zasílat informace z MČ.

Stanoviště tříděných odpadů pod rybníkem
V souvislosti s rekonstrukcí centrální oblasti Slivence okolo
rybníku a kostela dojde ke zrušení stávajícího stanoviště tříděných
odpadů na parkovišti pod kavárnou. Protože domek bývalého
sklenářství bude zbourán a do nové koncepce vzhledu lokality
esteticky nezapadají kontejnery, bude toto stanoviště přesunuto
do slepého ramene ulice K Homolce, kde přistavujeme kontejnery
mobilního sběrného dvora. Naleznete tam všechny kontejnery
včetně elektrokontejneru a kontejneru Diakonie Broumov na textil.
Přesun stanoviště
p ře d p o k l á d á m e
od 1. 4. 2015.
Víte, že jsme za
rok 2014 nasbírali
do kontejnerů
Diakonie
Broumov 10,4 tun
oblečení?

Národní síť zdravých měst
a místní Agenda 21
Komise Zdravého města naší městské části si v loňském roce stanovila
cíl, postoupit v hierarchii Národní sítě a získat kategorii „D“. Co však je
Národní síť Zdravých měst? Národní síť Zdravých měst ČR je asociací
aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům
udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů
a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že
Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní, zdravé,
příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními
obyvateli. V letošním roce chceme naplňováním kritérií obhájit tuto
kategorii. Nejbližšími aktivitami bude komunitní plánování s představiteli
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a občany a psí soutěž
Hafík 2015.
Příspěvky na této straně připravil Jiří Urválek

Úřad městské části Praha-Slivenec
komise Zdravého města a místní Agendy 21
Vás zve na komunitní plánování na téma

AREÁL ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ
23. března 2015 od 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ
Očekáváme všechny nápady a náměty na využití areálu bývalého statku vraceného v rámci církevních restitucí. Pozvání
přijal zástupce Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou pan Mgr. David Kučerka, O.Cr., který nás
seznámí s vizemi či záměry řádu. Těšíme se, že setkání bude
přínosem pro obě strany, jedna získá nejčerstvější informaci
od restituenta a řád Křižovníků dostane jistě řadu dobrých
a inspirativních nápadů od občanů.
Těšíme se na Vaši účast a nápady.
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Městská policie

inzerce

inzerce

inzerce

Vážení občané Městské části Praha – Slivenec, jako Váš strážník se
k Vám obracím s několika informacemi ohledně bezpečnostní situace v této
městské části. Oproti jiným městským částem se jedná o celkově klidnou
lokalitu, kde se však také najdou nebezpečné a až nesmyslné ukázky
porušování zejména dopravních pravidel.
Když už je tolerováno zastavování a krátkodobé stání na zastávce MHD
u základní školy pro výstup dětí, které zde chodí do školy, ptám se, proč
necháváte vystupovat svoje děti do vozovky? Někteří jedinci dokonce do
zastávky v klidu najedou v protisměru a ve stejném klidu svoje děti nechají
vystoupit do vozovky! Takový manévr je nejen proti všem pravidlům, ale je
hlavně pro děti nesmírně nebezpečný. Co se týká dodržování zákazu vjezdu
na prostranství před základní školou, tak někteří z vás se snaží vzbudit
dojem, že dopravní značení přehlédli. Často používané výmluvy jsou typu

„ já jsem tady poprvé a nevšiml (a) jsem si, že je tady zákaz“ nebo „já jen
vezu děti do školy a hned jedu pryč“. Spíše se jedná o nesmyslnou ignoraci
dopravního značení, které zde je právě z důvodu ochrany bezpečnosti
vašich dětí, aby se nemusely pohybovat při cestě do školy mezi vozidly,
která se snaží vyjet nebo vjet na prostranství. Když vezete své dítě do školy,
zaparkujte pod Zelenou kavárnou a ten kousek spolu s dítětem dojděte.
Nestojí vás to vůbec nic, ale přínosem je bezpečí vašich a ostatních dětí.
Pro všechny majitele psích miláčků: sledujte své čtyřnohé kamarády,
neboť jak se zdá, když se nikdo nedívá, tak jejich nadílku necháváte bez
povšimnutí. Mnozí z vás už také měli možnost si nechtěný dáreček odnést
domů na podrážce svých bot, přestože všichni tvrdíte, že po svém psovi
uklízíte. Že by tajemní skřítci v noci vaše uklizené hromádky znovu roznášeli
okolo kostela, rybníku i jinde?
Tohle jsou největší bolesti mého okrsku, kterým je právě váš Slivenec.

str. Pavel Božek

KOREA – treky a Buddhové

Aljaška divoká a krásná

s RNDr. Alešem Krejčím, cestovatelem specializovaným
na mimoevropské země a kultury, zejména Asii
V úterý 27. ledna 2015 ve večerních hodinách jsme se setkali
s cestovatelem Alešem Krejčím, který již po několikáté
uspořádal ve Slivenci besedu s výletem do dalekých krajin.
Tentokrát to byla Korea, zejména její hornatá část a národní
parky. Prošli jsme horské buddhistické kláštery v národních
parcích Songnisan, Jirisan a Seoraksan, navštívili jsme památky
v kopcích Namsan u Kyongdžu, starého hlavního města říše
Silla. V jedné z pousteven jsme potkali buddhistickou mnišku
z Česka. Trajektem jsme prostřednictvím autorova vyprávění
a fotograﬁí přepluli na vulkanický ostrov Jeju (Džedžu)
s unikátním lávovým tunelem a vystoupili na tamní sopku
Hallasan.
Aleš Krejčí napsal do „památníku slivenecké knihovny“: Byl
jsem tu opět rád, protože slivenecké publikum je vnímavé,
nespěchá hned domů na televizi a určitě také rádo cestuje.

Český geolog v Tichém
oceánu a na ostrovech Fidži
V úterý 3. 3. 2015 Veřejná knihovna ve Slivenci
pozvala na besedu pana RNDr. Zdeňka Táborského,
geologa tělem i duší. Zúčastnil se zahraničních
geologických expedic do Maroka, Tichého oceánu,
pobyl na ostrovech Fidži, v Sýrii, Mongolsku a Íránu.
Vyprávěl nám o půlročním pobytu na ruské námořní
lodi a prováděném geologickém průzkumu dna
oceánu. Tým vědců i posádka lodi byl mezinárodní,
a tak o překvapivé jednání a způsob rozdílných
reakcí na nepředvídané situace nebyla nouze.
S humorem vzpomínal na „překročení“ rovníku,
způsobu stolování, stravování i cíleného tréningu
chování při havárii lodi. Beseda se vydařila.

Beseda s cestovatelkou a fotografkou
Magdalénou Radostovou z Prahy 6 v úterý večer
24. 2. 2015 byla opět velmi inspirující a vydařená.
Paní Radostová nám představila Aljašku jako
rozlehlou, dech beroucí krajinu, nedotčenou
civilizací. Dozvěděli jsme se mnoho cenných
a praktických informací a rozšířili si obzory
poznání. Cestovatelka nás blíže seznámila s místy
jako jsou Anchorage, Fairbanks, městečka
Hope, Homer, Haley, McCarthy, přístavy Seward
a Valdez, dále s národními parky Denali, Katmai
a mnoha dalšími lokalitami. O své cestě Aljaškou
vydala knihu „Aljaška divoká a krásná“, kterou si
můžete zapůjčit ve Veřejné knihovně ve Slivenci
a tak si zopakovat popisované cestování na
besedě, či si přečíst a pokochat se fotograﬁemi
Aljašky – když jste besedu nestihli.

Měli dinosauři blechy?
Měli! A blechy byly 2 cm dlouhé, měly velmi
vyvinuté kousací čelisti, neměly prodloužené
zadní skákací nohy. Unikátní pozůstatky blech
se našly v Číně – celkem sedm kousků!
Víte, že dinosaurus je prapředek kuřete?
Víte, že ve Slivenci bylo třikrát moře? Beseda
s geologem RNDr. Zdeňkem Táborským, jeho
dcerou spisovatelkou a kreslířkou Pavlínou
Táborskou a dětmi třetí třídy Základní školy
ve Slivenci byla velmi zajímavá a poučná. Děti
si přečetly ve škole knihu Táborských „Měli
dinosauři blechy?“ pojednávající o dědečkovi
geologovi, dobrodružstvích Vildy a Fíny a o tom,
co je uvnitř Země. Tuto krásnou knihu si mohly děti nakonec zakoupit a od autorů nechat
podepsat. Jedna kniha je též v knihovně ve Slivenci k zapůjčení. Beseda se nám všem velmi
líbila – zvídavé děti, zajímavé téma a trpělivé fundované odpovědi.

Velikonoční výstava
v knihovně
V Holyni máme krámek. Nakoupíte tam dekorační látky,
záclony, polštářky, obrázky, zástěry do kuchyně, chňapky,
ubrusy – vše nadýchané, čisté, zdobené krajkou, volánem,
zajímavou kombinací různých látek a vzorů – radost
pohledět!
K blížícím se jarním svátkům Velikonoc si může každý doma
ozdobit stůl, okna, připravit dekorační látkové košíčky na
malovaná vajíčka. Inspiraci najdete v knihovně, kde paní
Knotková (majitelka
krámku) pořádá výstavku svých výrobků. Zvířátka ušitá
z látky nápadných
jarních barev a vzorů,
ozdobné ubrusy a zástěry různých velikostí. Přijďte se
podívat a potěšit
oko i duši! Jaro už je
v knihovně!!!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Milé děti a rodiče.
IQ školka a Mateřinka Sluníčko Vás opět po roce srdečně zvou
na Den otevřených dveří, který bude spojený se zápisem dětí do
školky. Přijďte se za námi podívat ve středu 25. 3. 2015 od 15:00
do 17:00 hodin.
Více informací získáte na : www.IQskolka.cz.
Na setkání s Vámi se těší Koťátka, Sluníčka a paní učitelky ☺.

Stranu sestavila
Irena Krejčová,
knihovna Slivenec
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ZŠ Slivenec posiluje informační technologii
Jedním ze čtyř základních pilířů školního vzdělávacího programu je
Informační a komunikační technologie. Tzn., že:
pracujeme s interaktivní tabulí
využíváme počítačovou učebnu
ve výuce využíváme počítačové programy
od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informační
a komunikační technologie
v 8. a 9. ročníku jsme do vzdělávání zařadili proﬁlový předmět Práce
s digitálními technologiemi
Vedení základní školy ve Slivenci se rozhodlo posílit informační
a komunikační technologii z hlediska zařízení i programového vybavení tak,
aby odpovídala současným trendům. Je to samozřejmě záležitost velmi
nákladná, proto škola přivítala a stále i vítá ﬁnanční příspěvky z řad rodičů
i další veřejnosti, kterým není lhostejná kvalita vzdělávání na škole.
V letošním školním roce bylo nutné obměnit většinu počítačů, neboť
většina stávajících fungovala na platformě XP, která již přestala být formou
Microsoft podporována. Pro přípravu a stále narůstající administrativu
učitelů jsme z praktických důvodů zvolili notebooky, aby se mohli
pedagogové na vyučování připravovat i doma, ale mohli je i případně
přenášet do jednotlivých učeben.

Zápis do 1. tříd základní školy
I letos to v době zápisu ve škole ve Slivenci hýřilo barvami kostýmů
pohádkových postav. To známé postavičky, za které se převlékli starší žáci,
měly dětem u zápisu pomoci překonat případný ostych. A také proto, aby
se jim hned od prvních chvílích ve škole líbilo! Vždyť leckdy vzpomínky na
první setkání se školou přetrvávají po celý život.
Zápis pro školní rok 2015/2016 proběhl hned na začátku měsíčního
období určeného zákonem pro pořádání zápisů, tj. od 15. ledna do 15.
února. Ve Slivenci byl 15. a 16. ledna. Do školy bylo přijato celkem 67
dětí, přibližně 10 jich bude mít odklad. Některé děti se zároveň hlásily
i na alternativní typy škol a byly přijaty, proto do slivenecké školy v září
nenastoupí. Počítáme s tím, že v září 2015 budou opět otevřeny dvě první
třídy cca po 25 – 27 žácích. Už se na ně těší celá škola! Ivana Rosová

Za poslední rok jsme nakoupili čtyři nejmodernější interaktivní tabule
Smart Board od ﬁrmy AV Media (jedna tabule byla zakoupena ze zdrojů
sponzorů rodičů a prarodičů žáků). Tím se nám podařilo zajistit, že na
každé dvě třídy máme jednu interaktivní tabuli. Učitelé byli samozřejmě
proškoleni v oblasti jejího využití ve výuce. Nakoupili jsme též nové výukové
programy, kterými učitelé zpestřují výuku při výkladu, procvičování i pro
opakování učiva.
Pro některé z kmenových učeben, na které tabule nevyšly, jsme zakoupili
LCD televize s interaktivními rámečky, které vykazují podobnou funkčnost
jako interaktivní tabule, jen v menším rozměru. Do odborných učeben
budeme instalovat další druh prezentační techniky - dataprojektory.
Ve spolupráci s Unií rodičů připravujeme zakoupení tabletů určených
k výuce – tzv. iTřídu, která bude k dispozici všem vyučujícím i třídám.
K tomu, abychom nové technologie mohli využívat v plném rozsahu,
posilujeme ve všech budovách a pavilonech školy Wi-Fi signál.
V každém případě přesto, že klademe důraz na zpestření a usnadnění
výuky prostřednictvím technologií, je jasné, že ji nepovažujeme za
samospasitelnou, vždy ji budeme brát jako nástroj moderního, vzdělaného
učitele, který je pro žáky vzorem svou osobností a přístupem ke své práci.

Vladimíra Šimáčková – koordinátor ICT

Kurz pro předškoláky
„Těšíme se do školy“
Do adaptačního kurzu pro předškoláky, který naše škola opět tradičně
pořádá, se letos zapsalo 46 budoucích prvňáčků. Malí „školáci“ se během
osmi lekcí seznámí s prostředím školy, jednotlivými vyučovanými předměty,
vyzkouší si některé úkoly a práci, která je bude od září ve škole čekat.
Formou pracovních listů budou děti rozvíjet grafomotoriku, jemnou
motoriku, vyzkouší si soustředění při matematických představách,
samostatnou práci podle pokynů učitele při výrobě velikonočního zajíčka,
chybět nebude povídání o přírodě, hodina angličtiny nebo Taneční
a pohybové výchovy.
Jednotlivé lekce povedou, za pomoci asistentů pedagoga, zkušení
učitelé 1. stupně a budou probíhat (kromě lekce Taneční a pohybové
výchovy, která se uskuteční ve školní aule nové budovy) v historické
budově základní školy.
Kurz „Těšíme se do školy“ začal ve středu 4. února 2015, kdy se děti
poprvé posadily do školních lavic, seznámily se s režimem ve škole a pak
už ukázaly, jak umí držet tužku a vyplňovaly první pracovní list. Další lekce
budou probíhat vždy ve středu jednou za 14 dní a slavnostní zakončení
kurzu je plánováno na 15. května 2015. Děti zde dostanou osvědčení
o absolvování kurzu a pak už se jen budou opravdu „těšit do školy“.

Daniela Stolová – koordinátorka kurzu

Velké poděkování
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat manželům Kláře a Martinovi
Novotným. Připravili pro žáky V. a VII. třídy nezapomenutelný zážitek. A jaký?
Pozvali nás do svého nově zrekonstruovaného penzionu Arnika, který se nachází
ve vesničce Habětice v CHKO Jizerských hor. Po dobu čtyř dnů se o nás pečlivě
starali. V penzionu na nás čekaly nadstandardně zařízené pokoje s vlastním
sociálním zařízením, v každém pokoji byla televize. Hned za budovou se nacházel
Skiareál Severák, v místní lyžařské škole nám manželé zařídili instruktory lyžování,
děti v rámci večerního lyžování čekala i bojovka. Kdo chtěl, lyžoval, komu se
nechtělo, vyřádil se na bobech. Večer jsme si také ve společenské místnosti užili
plno legrace. Nikdo z nás nezapomene na slavný plážový mejdan. A také na
vynikající stravu během celého pobytu. Ještě jednou děkujeme.

Petra Levá a žáci V. a VII. třídy
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Š KO L A
Inkluzivní škola
Jedním z cílů vzdělávání ve slivenecké základní škole je péče a rozvoj
inkluzivního vzdělávání jak žáků s mimořádným nadáním, tak žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola stále hledá další možnosti pro
bezproblémovou inkluzi těchto žáků. Smyslem činnosti je bourat zbytečné
sociální bariéry, ve společném integrujícím výchovném prostředí dopřát
všem žákům vzdělání, které bude naplňovat právě jejich individuální

potřeby. V dalším čísle Mramoru se budeme zabývat péčí o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, v tomto bychom rádi čtenářům
Mramoru představili některé školní aktivity pro žáky s mimořádným
nadáním ve smyslu §17, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský
zákon.
(IR)

Mimořádně nadaní žáci

pochvalují novou moderní interaktivní tabuli. Její využívání ve výuce přivítali
s velkým nadšením. Mimořádně nadaným žákům jsou vždy připraveny
vedle základního učiva i složitější úlohy, které vedou zejména k rozvoji
logického myšlení a čtenářské gramotnosti. Doma si připravují svoje
vlastní prezentace na dané téma. Ty pak představují svým spolužákům.
Jejich projevy jsou velmi kultivované a úroveň se leckdy přibližuje úrovni na
střední škole. A tak se ostatní ve třídě mnoho dozvěděli například o stavbě
Národního divadla, o Janu Werichovi, J. K. Tylovi, o zajímavostech Šumavy
a Jizerských hor, o ruční výrobě papíru, o Masopustu a Popeleční středě
atd. Tato činnost se stala zároveň velkou motivací pro ostatní žáky, sami
také dobrovolně plní nadstavbové úkoly a většina žáků třídy dosahuje velmi
dobrých a nadprůměrných výsledků. Ve třídě se velmi dobře a s radostí
pracuje. Výsledky jsou také dány úzkou spoluprací s rodiči, kteří jsou velmi
vstřícní a jsou ochotni vždy pomoci.
Škola se letos v této souvislosti zapojila také do celorepublikových
projektů, jako je Labyrint vědění – UNIVERZITA PRVNÍHO VĚKU, kterou
pořádá Pedagogická fakulta UK ve svých prostorách a GENIUS LOGICUS,
kde je registrováno sedm dětí.
Petra Levá, třídní učitelka V. třídy

V naší škole je zvláštní pozornost věnována žákům mimořádně nadaným.
Na tak malou školu, jako je právě ta naše, je počet vysoce nadprůměrně
inteligentních dětí až překvapující. Mimořádné nadání některých z nich je
potvrzeno i zprávou z pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče si sami
o toto vyšetření zažádali nebo jim to doporučil některý z vyučujících, jako
tomu bylo na podzim v 5. třídě. Zde se prokázalo mimořádné nadání u čtyř
žáků. Ale i v dalších třídách o ně není nouze. U těchto žáků výuka potom
probíhá podle individuálního plánu, o který si rodiče zažádají a který na ně
„ušila na míru“ třídní učitelka s výchovnou poradkyní. Vyučování u těchto
žáků například v páté třídě potom probíhá následujícím způsobem:
Nadstavbové úkoly jsou zadávány v rámci českého jazyka, matematiky,
vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu (ČAJS) a ve výuce dalšího cizího jazyka.
Ve zmíněné páté třídě například tři chlapci využili možnost návštěvy výuky
druhého cizího jazyka (německého), který je vyučován na slivenecké škole
od 6. ročníku. Ve svém volnu se účastní každé pondělí vyučování se svými
staršími spolužáky. A jde jim to opravdu skvěle. Určitě využijí nabytých
vědomostí při pětidenním pobytu v Berlíně. V poslední době si velmi

Slivenecká škola se zapojuje do mezinárodních
projektů
Slivenecká škola se stále více zapojuje do mezinárodních projektů.
Z minulých let pokračuje v projektu Ekoškola a Noc s Andersenem. Ten
první, Ekoškola, neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších
55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho
mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for
Environmental Education). Základní škola Slivenec je do projektu zapojena
od školního roku 2012/2013.
Noc s Andersenem bude za chvíli. 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.
V loňském školním roce se slivenecká škola poprvé zapojila do
mezinárodního projektu EDISON, který spojuje mladé lidi odlišných
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných
zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní
bariéru. Edison je zkratka pro: Education. Drive. Internacionality. Students.
Opportunity. Network. Skupina osmi vysokoškolských studentů z různých
zemí světa (Thajsko, USA, Pákistán, Ukrajina, Čína, Hong Kong, Filipíny
a Kanada) přijela do České republiky a strávila týden na slivenecké základní
škole. Studenti byli ubytovaní v rodinách některých žáků. Prezentovali svoji
zemi, vedli diskuze se studenty na různá témata, hráli hry atd. Protože se
všem projekt velmi líbil, jsme již přihlášeni do dalšího ročníku a někdy v dubnu
budeme opět shánět laskavé rodiče, kteří by byli ochotni poskytnout těmto
studentům ubytování ve svých domovech.
Tento projekt byl hlavně motivován snahou o posílení cizího jazyka,
v tomto případě angličtiny. V této snaze jsme pokračovali i dále a vzhledem
k tomu, že se povinně od 6. třídy vyučuje ve Slivenci další cizí jazyk –
němčina, byly našim žákům nabídnuty tři zahraniční zájezdy, z toho dva do
německy mluvících zemí. Žáci tak mohou německý jazyk využít v praxi.
V prosinci jsme se vypravili do adventní Míšně. Největším zážitkem byla
návštěva místní porcelánové manufaktury. Zajímavé bylo ale i historické

centrum malebného městečka. Z Míšně jsme se vypravili do nedalekého
Moritzburgu, kde byla natáčena slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Na počátku května čeká na vybranou skupinu žáků V. a VI. třídy pětidenní
práce na mezinárodním projektu v Památníku Sachsenhausen. Budeme
druhou školou z ČR, která se tohoto projektu zúčastní. Součástí je i přijetí
na Velvyslanectví ČR v Berlíně a návštěva vybraných berlínských památek.
V polovině května nás pak čeká dvoudenní poznávací zájezd do polského
Krakova, solných dolů Vělička a Osvětimi. Zájezdů do Míšně a Polska se
účastní i někteří rodiče.
Výčet mezinárodních projektů, jichž se škola účastní, je třeba doplnit ještě
jedním, který byl zahájen v letošním školním roce. Jmenuje se Krokus.
Žáci V. třídy na podzim sázeli na nádvoří školy cibulky žlutých krokusů.
Jde o symbolickou vzpomínku na židovské děti, které nepřežily holocaust.
Žáci přišli s nápadem, že rostliny vysází do tvaru židovské hvězdy. Jaké
bylo naše překvapení, když jsme v únoru zjistili, že se skutečně objevily na
záhonu zelené části rostlin a dokonce se nám rýsuje i tvar židovské hvězdy.
Součástí projektu byla i exkurze do Terezína. Výstupem byl pracovní list –
Terezín – město spojené s holocaustem Židů. Bezprostředně po exkurzi žáci
zhlédli ﬁlm Poslední motýl. Škola nezapomněla ani na výročí osvobození
KT v Osvětimi. Žáci se seznámili s poutavým vyprávěním pamětnice Marty
Kotové prostřednictvím dokumentu Sladké nic.

Petra Levá a Ivana Rosová
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SENIOŘI

Besedy v klubu seniorů v lednu a únoru 2015:
Ječmen a řasa Chlorella
Po vánočních svátcích v loňském roce jsme měli potřebu udělat něco pro naše zdraví. V lednu jsme pozvali Mgr. Janu Kapustovou (Lochkov),
která je jedním z poradců pro zelené potraviny české ﬁrmy Green Ways a uspořádali „Zelené setkání“ s povídáním a informacemi o produktech této
ﬁrmy: „Ječmene a řasy Chlorelly.“ Produkty jsme ochutnali. V knihovně ve Slivenci budou nějakou dobu k přečtení zapůjčené informace: Učebnice
Zelených Potravin, Řasy a Traviny a sborník odborných studií. Je jen na nás samotných, jak pomůžeme svému zdraví – protože: Nemoc je jako vejce.
Bez zahřívání našimi zlozvyky neožije …
Více na www. gw-int.net

AUTOPATIE
V únoru jsme pozvali paní Janu Bílkovou ze Slivence, která má praktické zkušenosti a pozitivní výsledky s metodou AUTOPATIE. Seznámila
nás s jednoduchým praktikováním této metody celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu. Autopatie vyrostla na základech klasické
homeopatie. Je vhodná především pro samostatné zlepšování vlastního zdraví.
Více na www.autopatie.cz, Krejčová, Klub seniorů
ÚMČ Praha - Slivenec ve spolupráci s ÚMČ Praha - Lochkov
zajistil u CA ARCES jednodenní zájezdy pro seniory:

Informace a pozvání nejen pro seniory:

Zveme vás na besedu se spisovatelkou
Janou Červenkovou ze Slivence – přečte
nám několik úryvků ze své nové knihy:
Zavři oči, otevři pusu

16. 4. 2015
VELIKONOČNÍ SYMFONIE
(Přerov nad Labem – skanzen, Loučeň – prohlídka zámku, čas na oběd,
Jabkenice – muzeum a památník Bedřicha Smetany)

Kdy: v pondělí 13. 4. 2014 v 16.00 hod.
Kde: Klub seniorů ve Slivenci – v budově Městské části
Praha – Slivenec, přízemí naproti poště
Na dubnové setkání seniorů v roce 2015 jsme pozvali
paní Janu Červenkovou, která
s námi bydlí ve Slivenci. Po
revoluci působila jako redaktorka Literárních novin, deníku
Prostor, Demokracie, česko-slovenského časopisu Mosty, Tvar,
Nové knihy. Přispívala mj. do
Lidových novin. Věnuje se psaní
i překladům.
Zveme vás na besedu, dostavte
se včas, těšíme se na vás.

Odjezd: 7,30 hod. Lochkov - náves,
7,35 hod. Slivenec - od budovy úřadu
7.40 hod. Holyně - u kapličky

21. 5. 2015
ZA SVATOU ZDISLAVOU
(Český Dub – johanitská komenda,
Kryštofovo Údolí – muzeum betlémů, orloj, dřevěná zvonice,
Lemberk– zámek, Jablonné v Podještědí – dominikánský klášter)
Odjezd: 6,45 hod. Lochkov - náves,
6,50 hod. Slivenec - od budovy úřadu
6,55 hod. Holyně - u kapličky
Cena zájezdů pro slivenecké a lochkovské seniory 300,- Kč
obsahuje dopravu, průvodce, vstupy, úrazové pojištění
Informace a prodej na ÚMČ Praha - Slivenec a Praha - Lochkov

Společenská kronika 2015
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří
v měsíci březnu a dubnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.
Březen
paní Olga Šedivá, pan Václav Korda
pan Miloš Klubert, pan Václav Špirek
paní Miluše Fatková, paní Irena Princová
paní Drahomíra Rysková, pan Karel Vosmík
paní Helena Prokůpková

Duben
paní Dagmar Loučková, pan Alois Wyrwol
pan Jaroslava Majerová, pan Václav Pařízek
paní Vědunka Podškubková, paní Vlasta Cicvárková
paní Božena Vorlíčková

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu a hodně elánu do dalších let.
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Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci městské části
při příležitosti jejich jubilea u nich doma, stačí pouze, aby tuto skutečnost nahlásili
osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 251818044,733121011 nebo
na email: ruzickova@praha-slivenec.cz .

Recitál písničkářky Elišky Sýkorové
Ve středu 21. 1. 2015 jsme měli možnost v naší
kavárně „SELANKA“ strávit příjemný večer na recitálu
Elišky Sýkorové.
Zpívá: „Vím málo o své cestě, je kamení na ní, ještě
nezoufám a věřím, že sny jsou někdy duši k mání.”
Tato mladá, velice sympatická písničkářka, doprovázející
se na akordeon a klavír, měla připravené písně jak vlastní,
tak lidové, které sbírá na svých cestách po celém světě.
V její tvorbě je cítit obrovská láska k cizím jazykům a ke
všem lidem vůbec, bez ohledu na národnost. Kromě
písní v češtině jsme si užili romantickou francouzštinu,
slyšeli jsme rozvernou polštinu, švédštinu. Zazněly
i indické jazyky, které vystudovala na FF UK. Kdo měl
zájem, mohl si zakoupit její CD Vlašťovky z roku 2013.
Elišce patří veliký dík za skvělý recitál. Doufáme, že ji
brzy opět u nás ve Slivenci uslyšíme.
Eva Zichová

Karneval v kavárně
V kavárně Selanka proběhl 20. 2. malý
předprázdninový karneval. Sešlo se téměř
20 dětí v krásných maskách, nechyběli
Červená Karkulka ani vlk, kostlivec či skřítek
a mnoho dalších. Tři nejnápaditější masky
byly odměněny stavebnicemi. Odpoledne
uplynulo v příjemné atmosféře.

T. Princová (fotky T. Mindošová)

Martin Louda:
Setkání s jógou
Slivenecký klub Švestka zve všechny zájemce o jógu, umění meditace a o východní filosofie vůbec na
setkání s Martinem Loudou, který se
zabývá studiem jógy, tai-chi a čínské
medicíny. Své zkušenosti nasbíral v asijských zemích, ve Střední
Americe, pobýval v buddhistických
klášterech a jako osobní poradce pro
vyvážený životní styl působil v Austrálii nebo v arabských zemích. Nyní
pracuje v Praze, žije ve Slivenci
a rád by v místě, kde se rozhodl
zakořenit, učinil něco pro své sousedy. Zaujala jej činnost našeho Klubu
a oslovil nás.

Neděle 12. 4. 2015
a 19. 4. 2015
v 18:00 – 20:00
Klub Švestka (studio)
Poznávací setkání na cestě k uzdravování za využití různých druhů
cvičení (jóga, tai chi chuan, tvarování a posílení těla, význam harmonizujícího dechu, meditace, vhodné
stravování. Obsahem setkání budou
praktické ukázky a společné cvičení,
povídání o tom, proč využívat sebe
sama na cestě za zdravím, spokojeností a láskou.
Vstupné dobrovolné.
Pro zájemce bude možné otevřít
kurzy Harmonizující cvičení (v klidnějším, či dynamičtějším tempu
– dle zájmu)

Přežije výuka latiny alespoň ve Slivenci rok 2015?
Nemám v úmyslu poučovat o solidnosti a neopakovatelnosti vzdělání založeném na znalosti klasických
jazyků, dovolte mi, prosím, spíše osobní vzpomínku:
V roce 1990, třináct let po promoci, kdy jsem se zabývala bohemistikou a dosud nemohla uplatnit svůj
druhý obor latinu, jsem se zeptala ředitelky základní jazykové školy: „Budete také učit latinu?“ Odpověděla:
„Když se najde latinář...“ Byla to hozená rukavice, kterou jsem tehdy zvedla a nikdy jsem toho nelitovala.
Vytvořila jsem tehdy „kroužek antiky“ a pozvala jsem zájemce ze žáků vyššího stupně základní jazykové školy
(11-15 let; posléze se přidal učitel zpěvu, slečna uklízečka a jeden dědeček) k poznávání antického světa
prostřednictvím jeho jazyka, jeho stavby, jeho logiky, jeho temperamentu..., oč větší to umožňuje vhled než
statické prameny hmotné kultury! Je tohoto vůbec možné dosáhnout výukou mrtvého jazyka? Leccos o tom
věděli už rakousko-uherští a prvorepublikoví pedagogové, kteří v době bouřlivého rozvoje přírodních věd
a techniky 20. století sahali pro metodu, systém a řád do tohoto zdánlivě uzavřeného a odlehlého světa.
Výuku jsem pojala jako společné hledání pramenů s respektem k jejich složitosti, k celistvosti světa,
do něhož vstupujeme, s předpokladem noblesního přístupu všech zúčastněných. Nechtěla jsem, aby se
obvyklou ﬁlologickou metodou stala pro studenty latina jejich druhým, třetím, čtvrtým jazykem živým, ale
aby ho pochopili jako svůj první jazyk mrtvý, a jednotlivé jevy jsem jim i s exkurzemi do historické gramatiky
predkládala spíše jako příběhy v čase. Nebylo by ale poctivé pozvat žáky k poznávání antického světa
a zůstat jen u jazyka. Gramatické poučení jsem odlehčovatla vysvětlováním smyslu starověkých pověstí
a informacemi o způsobu života ve starověkém Římě, abych tak zachytila důležité stopy, jež zanechaly oba
antické národy i našemu světu.
Letos jsem vstoupila do důchodu a poprvé v životě jsem se stala paní svého času. Zahlédla jsem ve
Sliveneckém mramoru velmi pěkný program jazykových kurzů v klubu Švestka. Zeptala jsem se: „Učili byste
latinu? Latinář by se našel...“ Odpověděli mi: „Ano, najdou-li se žáci...“Rukavice je teď tedy na vaší straně.

Zdeňka Nováková

Zájemcům mezi 12-100 lety nabízíme kurz PO 14.30 – 15.45 (klub Švestka)
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Akademie Sliveneckého klubu Švestka
V úterý 17. února se uskutečnila v zasedací místnosti úřadu MČ
v pořadí druhá Švestková akademie. Myšlenka organizovat Akademii
vyklíčila z potřeby ukázat, jak se daří v klubových hudebních,
dramatických a tanečních kurzech. V průběhu odpoledního
programu, který sestavila Veronika Borovková, vystoupilo pod
vedením pěti lektorů téměř 50 účinkujících.
V úvodu zahrálo divadýlko Karkulka pásmo básniček o spinkání
motivované básničkou Hajany od Josefa Kainara (sbírka Nevídáno
neslýcháno). Všechny Karkulky si namalovaly svůj sen v hodinách
tvořivé dramatiky na polštářek, který v představení hrál a je k vidění
na divadelní půdě Klubu.
Divadlo Meluzína předvedlo dvě strašidelné pohádky podle knihy
Propánakrále od Jana Vladislava. Bohužel před Akademií onemocněl
náčelník loupežníků, takže představení nebylo úplné. K vidění
budou všechny tři pohádky na divadelní přehlídce Dětského divadla
Otvírání 2015. Meluzína se v pátek 13. 3. této přehlídky zúčastnila
letos poprvé. Podpořil ji i starší soubor – Obecní divadlo Knoﬂík,
který vystoupil také, a to s novým detektivním představením - Peter
H. podle povídky Nejsem tak hloupý autora Raye Bradburyho.
Knoﬂíci se přehlídky zúčastňují již počtvrté. V roce 2011 postoupili
i do celopražské přehlídky v Karlínském Spektru s představením
Babička z Holyně, v roce 2012 do Karlína s představením Elá
Kipling. V roce 2014 se zúčastnili obvodní přehlídky s představením
Jólakotturinn.
Na naší akademii vystoupily malé i nejmenší tanečnice z obou kurzů

Výrazového tance. Ty mladší tančily na písničku Tomáše
Kluse Le Homole, starší ztvárnily pohybem skladbu Turn
Them (Norah Jones). Na kytaru zahráli naši nováčci, kteří
se začali učit hrát teprve v září loňského roku. Vystoupili
s drobnými skladbami, jako např. Halí belí, Skákal pes,
Rožnovské hodiny a patří jim velký obdiv za odvahu, se kterou do
vystoupení šli. Naopak Jitka Prachařová, která přednesla Preludium
od Ivana Kramskeho ukázala, co je možné se naučit za tři roky,
které ve Švestce hru na kytaru studuje. Po vystoupení svých žáků
předvedla malý recitál i lektorka Júlija Šupíková, jejíž kyrgyzský tanec
v kytarovém podání si vysloužil bouřlivý potlesk. Po ní vystoupili
studenti hudebníka Martina Roušara. Flétnistky s písničkami
Točíme se dokola a O šípkových růžích, saxofonisté s písní Černé
oči a s jazzovou etudou Lennyho Nielhause. V přednesu klarinetu
zazněla například skladba Piráti z Egejského moře. Vrcholem
programu byl minirecitál švestkového pěveckého souboru, který
zazpíval Trh ve Scarborough a českou lidovou za doprovodu našich
houslistek. Všechny vede zpěvák a muzikant Pavel Švestka. Celý
více než hodinový program bylo veselo, vystupující se navzájem
podporovali, protože trému cítili opravdu všichni – malí i ti dospělí.
My diváci jsme obdivovali nasazení - především těch dospělých, kteří
se s vervou a záviděníhodnou odvahou pustili do přípravy na svá
vystoupení a věnovali mu svůj volný čas. Účinkujícím děkujeme,
že do toho šli a lektorům, kteří se podíleli na přípravě, že je
k tomu přiměli

Druhé švestkové pololetí v plném proudu
V únoru začalo druhé pololetí. Náš rozvrh doznal jen malých změn. Přibyl
nový kurz „Míčové hry“. V nabídce je nově také kurz latiny a pozvání na
setkání s panem Martinem Loudou – učitelem jógy. Ve výtvarných kurzech
se připravujeme na Velikonoce. Uspořádali jsme opět keramickou dílnu
pro seniory. Oblíbené jsou lekce pilates, jógy a zdravotní cvičení pro
seniory. Moc se proto těšíme na nový sál v právě rekonstruovaném
objektu bývalé mateřské školky, kam se nás na lekci vejde více
a nebudeme tedy muset zájemce odmítat. V novém sále v současné
době probíhá pokládka podlah, dokončují se obklady na sociálkách.
Kolaudace proběhne v dubnu a potom čeká realizační tým vybavit
prostory, ale především musíme vytvořit programovou náplň Švestky tak,
abychom se do stávajících prostor dobře vešli a ty nové dobře využili.
Bude to nová výzva a těšíme se na ni! Na základě podpory členů komise
životního prostředí a sliveneckých občanů byla na základě studie podána

žádost o grant na projekt „Cvičíme, odpočíváme, pěstujeme“. Projekt řeší
okolí rekonstruovaného objektu na přeměnu v relaxační a zelenou zónu
s několika parkovacími místy. Držme nám všem palce, neboť rozpočet
(můžete vidět na str. 2) je vzhledem k několika investičním akcím ve
Slivenci hodně napjatý a ﬁnanční prostředky právě na tuto akci velmi
omezené!
RÁDI BYCHOM OSLOVILI VŠECHNY NAŠE PŘÍZNIVCE
S PROSBOU O PODPORU A O SPONZORSTVÍ. BUDEME SI VÁŽIT
JAKÉKOLI ČÁSTKY. PROSTŘEDNICTVÍM DAROVACÍ SMLOUVY
JE MOŽNÉ SPONZOROVAT KLUB ŠVESTKA NEBO RODINNÉ
CENTRUM PECKA. ZÁJEMCI NÁS MOHOU KONTAKTOVAT NA
INFO@KLUBSVESTKA.CZ

Klubové informace připravil realizační tým Švestky (Lenka Kudláková,
Edita Šimková, Veronika Borovková, Dora Poláková)

Masopustní dílna Klubu Švestka
Ve čtvrtek 5. 2. 2015 odpoledne uspořádal Klub Švestka ve spolupráci
s kavárnou Selanka otevřenou masopustní dílnu pro nejmenší.
V prostorách kavárny se sešlo téměř patnáct dětí s rodiči, aby si vyrobily
masku do masopustního průvodu.

Do jara rovnýma nohama
Rodinné centrum Pecka vstoupilo do druhého pololetí plné sil a v očekávání jara,
které přinese řadu zajímavých akcí. Samozřejmě pokračujeme v nabídce kroužků:
miminka a batolátka si procvičují svaly v kroužku Pecičky, na Pilates dostávají do
těla pro změnu dospělí, karatisté trénují na velký bílý pásek a řada japonských výrazů
je chtě nechtě známá už i jejich rodinným příslušníkům, k Montessori dílnám přibyla
další, kde děti pronikají do tajů vesmíru a na Hliněné pecce vznikají čím dál zajímavější
výtvarná díla. A to samozřejmě není vše. Středeční dopoledne jsou díky ochotným
maminkám vyhrazena také volné herně, která má sloužit nejen jako místo pro pobavení
nejmenších, ale také jaké možnost setkávání pro jejich maminky.
Jarní měsíce přinesou také keramické dílny pro seniory či velikonoční dílnu, kde si
již tradičně vytvoříme nápadité dekorace. A samozřejmě budeme též přítomni na
velikonočním jarmarku. Pak ale napneme všechny síly k největší akci, s níž přivítáme
léto a blížící se prázdniny: chystáme pro vás další dětský den plný soutěží, odměn
a zábavy. V některých kroužcích je ještě volno, takže neváhejte a přijďte se podívat.
A budeme se na vás těšit na našich akcích.
Za RC Pecka Dora Poláková

Vítání občánků
Vážení rodiče,
pokud se Vám v roce 2014 narodilo miminko, máte trvalý pobyt
v MČ Praha – Slivenec a chcete se
zúčastnit Vítání občánků v sobotu 25. 4. 2015, kontaktujete,
prosím, ÚMČ Praha – Slivenec pí
Růžičkovou, osobně, telefonicky
nebo mailem a svou účast potvrďte
nejpozději
do 27. března 2015.
Potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození děťátka, bydliště
a rovněž jméno, příjmení a doručovací
adresu jednoho z rodičů.
Děkujeme za pochopení.
Tel: 251818044
e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz

Chrám Julie Kopové můžete v Ukradené
galerii Slivenec vidět v průběhu března.

Rodinné centrum 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 9.00 - 9.45 / 10.00 - 10.45
místo konání: Slivenecký klub Švestka
lektorka: Dana Irinková
info@klubsvestka .cz
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Začínáme včelařit
Seminář se základními informacemi o včelaření včetně praktických
ukázek jarních prací a péče o včely se koná ve Včelíně Ořech,
Kopaninská 189, Ořech, www.vcelinorech.cz v sobotu 11. dubna od
13.30 do cca 17.00.
Praktický seminář je určen všem zájemcům o včelaření, a to
i těm, kteří včely ještě nemají, nebo pro ně ani nemají prostor (v rámci
včelařského kroužku se mohou starat o svoje včely u nás). Na seminář
je nutné se předem přihlásit (glaser@orech.cz, tel. 602614170). Cena
za seminář je 190,-Kč na osobu, pro členy kroužku je vstup zdarma.
Ing. Vladimír Glaser, předseda ZO ČSV Praha – Řeporyje
Slivenečtí, holynští, řeporyjští, ořešští i další včelaři jsou pohromadě
již od založení spolku, tedy od roku 1899.

Nakrmte včely
Včel za poslední rok hodně ubylo. Důvodů bylo více
a jak to tak bývá, sečetly se v nevhodnou chvíli.
Včely tak nyní potřebují pomoc člověka. A to velmi
rychle!
Jak může včelám pomoci laik?
Může vysadit vrby jívy, případně další druhy stromů, které poskytují
včelám brzy na jaře pyl a pomáhají tak jejich rozvoji hned po zimě
Letos vysazené jívy nepřinesou potravu hned, některé až za několik let,
ale každý rok pro včely dobrý
Vysazením pomůžete především včelám samotářkám, divokým včelám
a zčásti také i včelám žijícím v úlech u včelaře (včelaři si obvykle jívy v těsné
blízkosti včelínů zvládají vysadit sami a tak, aby byly pro včely opravdu
přínosem, se sází do 50 metrů, max. do 100 metrů od úlů)
Kdy a jak se sází vrby?
Vrby se množí pomocí řízků – je tedy třeba nařezat z vrb cca 30cm

dlouhé řízky (větvičky s průměrem cca 1 až 2 cm) – případně lze řízky
i zakoupit, obvykle stojí od 1 do 5 Kč
Vrby se řízkují od konce ledna do začátku března
Vrby se také dají zakoupit vzrostlejší (prostokořenné nebo i s balem),
tam se ceny pohybují od cca 30ti korun až po cca 500,-Kč za velký strom
– tyto stromy se sází obvykle na jaře i na podzim, lze je ale sázet v průběhu
celého roku.
Jak se o stromy dále pečuje?
Vrby nepotřebují žádnou zvláštní péči
Po výsadbě je třeba dát vrbám ochranu proti okusu zvěří a zatlouct do
země kůl, který bude jako opora, než stromek dostatečně zakoření a zesílí
V prvním roce, aby dobře zakořenily, je třeba vrby zalévat
Kam vrbu vysadit?
Vrba není náročná na umístění, může v podstatě kamkoli
Pokud dáte vrbu do míst, kde je dostatek vláhy, poroste výrazně
rychleji
Každopádně je třeba se před výsadbou domluvit s majitelem pozemku
a nejlépe i s místním úřadem
Pokud sázíte vrbu na svůj pozemek, myslete na to, že vyroste ve velký
strom. Na druhou stranu vrba snáší dobře řez. Můžete ji tedy zakracovat
a „zmenšovat“ tak, jak budete pro dané místo potřebovat.
Jak vám včely poděkují?
Budou-li mít včely dostatek potravy brzy na jaře, „dostanou se do
síly“ a až pokvetou ovocné stromy (v tu chvíli je všude i jiných květů plno),
budou mít sílu opylovat i jejich květy a vy budete mít plno ovoce
Upozorňujeme, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.
o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012
Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových
organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin je chovatel
včel povinen oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje
k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

Zahradní odpad a invazní rostliny
Zahradní odpad by měl být nejlépe likvidován přímo na pozemku
v kompostu, který si zvládneme ohlídat. Jenže, co když ho vyprodukujeme
více, než náš kompost dokáže zvládnout? Tento problém by mohla řešit
novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., účinná od 1. ledna 2015,
která obcím stanovila novou povinnost zajistit místa pro oddělené
soustřeďování bioodpadů vzniklých na území obce. K novele zákona
vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR prováděcí vyhlášku, která
vstoupila v platnost rovněž 1. ledna 2015. V případě bioodpadů vyhláška
stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů
a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října každého roku. Je na
obcích, aby si samy určily, jak novou povinnost zajistí, jak budou sběr
provádět. Zda pomocí velkoobjemových kontejnerů přistavovaných
v ulicích, prostřednictvím sběrných dvorů, jestli si postaví tzv. malé
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zařízení
(malá
kompostárna
s omezenou kapacitou) či zda
budou bioodpady sbírat do nádob
nebo pytlů a zajišťovat jejich využití.
V každém případě by tato opatření
mohla vést k tomu, že se náš zlozvyk
vyhazovat zahradní zbytky za plot
omezí a časem úplně vytratí. Zmizela by
tím jedna z cest šíření invazních rostlin
do naší volné přírody.
Převzato z www.koniklec.cz
Mgr. Veronika Kalníková
Křídlatka japonská na břehu Dalejského potoka v Řeporyjích
Foto: Zita Červenková)

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec na cestách
V sobotu 14. 2. se vypravili slivenečtí železniční modeláři nasbírat nové zkušenosti a inspiraci na výstavu, tentokrát až do Drážďan.
Všechny čekalo časné vstávání, které ale stálo za to. Někteří si sice plánovali i brzký odjezd z Drážďan, ale nakonec se odjíždělo až
večer. Na výstavě bylo k vidění nejen množství zajímavých modelů, ale např. i funkční celodřevěné vlaky nebo soupravy parní zahradní
železnice, kterou se mohli návštěvníci svézt. Stejně jako na slivenecké výstavě si zájemci mohli slepit model domečku. Zde však
nejprve museli splnit několik úkolů – najít požadované detaily na kolejištích, správně posunovat lokomotivou vagóny na nádraží, letovat
plošný spoj apod. Nutno dodat, že se naši mladí modeláři nedali zahanbit a všechny úkoly zvládli.
V sobotu 7. března byli naši modeláři pozváni na další setkání klubu Zababov v Modleticích, kde také načerpali nové nápady
a naučili se věcem jako na skutečné železnici - nácvik obsluhy stanice podle graﬁkonu, třídění vozových karet a nákladových listů,
třídění vozů, řazení do souprav a mnoho jiného.
Více fotograﬁí a o našem kroužku na www.nadrazislivenec.
estranky.cz
Daniel Sigan

Příměstský tábor ZŠ Slivenec
V loňském školním roce poprvé škola nabídla nejen svým žákům
příměstský tábor. Probíhal první dva týdny v červenci.
Letos škola účast na příměstském táboře opět nabízí, ale tentokrát
na celých pět týdnů od konce června do konce července. Témata
budou různá a ceny přiměřené. Od 2000 Kč do 2500 Kč. Lektory budou
zkušení pedagogové ze školy, které děti dobře znají. Budete-li mít,
vážení čtenáři, zájem o tuto letní aktivitu, přihlaste své dítě včas! Bližší
informace naleznete na webových stránkách školy. Ivana Rosová
1. běh tábora 29. 6. – 3. 7. INDIÁNSKÝ TÝDEN
lektorky: Petra Stříbrná, Lenka Hasíková
2. běh tábora 7. 7. – 10. 7. TURISTICKÝ TÝDEN
lektorky: Irena Liscová, Petra Levá

Hromadné očkování psů
a koček proti vzteklině
28. května 2015
Slivenec – před úřadem
Holyně – Náměstí Pod Lípou

19:00 hod
20:00 hod

Každoroční vakcinace proti vzteklině je
povinná pro psy starší 3 měsíců
Očkování provádí: MVDr. JAN VÁCHA,
Werichova 947/1, 15200 Praha 5
Tel.: 251 681 177, 602 124 813

3. běh tábora 13. 7. – 17. 7. zatím nestanoveno
lektorky: Lenka Bohuslavová, ?
4. běh tábora 20. 7. – 24. 7. TÝDEN PRAHOU ZA STARÝMI
POVĚSTMI ČESKÝMI, lektorky: Petra Stříbrná, Alžběta Daňková
5. běh tábora 27. 7. – 31. 7. ANGLICKÝ TÝDEN
lektorky: Lenka Hasíková, Alžběta Daňková

HAFÍK bude 23. května 2015!
Po úspěchu loňského Hafíka v nových prostorách
ZŠ a MŠ Slivenec připravujeme tuto soutěž
i na letošní rok. Předpokládáme, že přehlídka
proběhne opět na zahradě ZŠ a soutěže budou
v obdobném rozsahu. Těšte se na 23. květen
2015.

Slivenecký mramor 2

2015

15

Kalendář Slivence duben – červen 2015
Březen
11. 3.
17:00 Pohádkové představení Království (v kavárně Selanka)
18. 3.
9:00 Velikonoční keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
21. 3.
15:00 Vernisáž výstavy obrazů Milana Šandy
v kavárně Selanka
23. 3.
18:00 Komunitní plánování „Areál řádu křižovníků“ v zasedací
místnosti ÚMČ)
24. 3.
8:00 – 12:00 a 15:00 – 16:30 Zápis do MŠ Slivenec
25. 3.
15:00 Vynášení Morany (Klub Švestka, sraz u kaple v Holyni)
28. 3.
9:00 Velikonoční aranžérská dílna pro dospělé (RC Pecka
v Klubu Švestka)
28. 3.
Velikonoční jarmark, velikonoční výstava Klubu Švestka
31. 3.
18:00 Cestopisná beseda Sýrie (Libor Drahoňovský
v zasedací místnosti ÚMČ)
Duben
4. 4. – 26. 4. 2015 Výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni, nám.
Pod Lípou: Jak náprstek o práci přišel aneb Z historie
šicích strojů (ze soukromé sbírky Jana Paula)
13. 4.
16:00 Beseda se sliveneckou spisovatelkou Janou
Červenkovou (Klubovna Klubu seniorů)
25. 4.
Vítání občánků
27. 4.
18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
30. 4.
Obecní pálení čarodějnic (AFK Slivenec)
Květen
1. 5. – 31. 5. Výstava fotograﬁí v kapli sv. Jana Křtitele
19. 5.
18:00 Hašler! Hašler! Hašler! (Divadlo „Kostým
v zasedací místnosti ÚMČ)
23. 5.
Slivenecký Hafík (v areálu ZŠ)
29. 5.
Noc kostelů (Slivenecká farnost)
Červen
5. – 6. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
7. 6.
Dětský den OS Pecka
Bohoslužby se ve sliveneckém kostele Všech Svatých
konají každou neděli od 15:50
Schůzky seniorů se konají každé první pondělí v měsíci
v 16. hod. v klubovně seniorů.

SLIVENECKÝ MRAMOR

MČ Praha – Slivenec,
kavárna Selanka, RC Pecka

Velikonoční jarmark
28. března 2015 od 10:00 – 18:00
Na slivenecké návsi u rybníka
(stánkový prodej, pestré občerstvení
a bohatý doprovodný program)

časopis Městské části Praha – Slivenec
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