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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 2  2008

  zasedání zastupitelstva  
  nová výstavba   názvy ulic
 granty   odvolání ředitele školy
  kalendář obce  holubáři   poplatky za psy 

Zastavení u špýcharu

V sobotu  9. 2. se rozsvítil Slivenec nejen sluníčkem, ale (znovu 
po roce) také pestrým masopustním veselím. Brzy po poledni se 
za krásného počasí na slivenecké návsi, před kostelem Všech Sva-
tých, shromáždila celá plejáda masek: rytíři, piráti, víly, klauni, indiáni, 
pohádkové bytosti i rozmanité masky z říše zvířat.  Mnohé kostýmy 
byly velmi originální a nápadité, vyrobené s důvtipem a fantazií.

Masopustní průvod  se ve 13.45 hod. vydal na cestu Slivencem 
a k dobré náladě hrála celou trasu poberounská kapela Třehusk. 
Novinkou,  kterou snad ocenili všichni, bylo doprovodné masopust-

ní vozidlo, které zajišťovalo dospělým i dětem pitný režim a výborné 
domácí koláčky. V cíli masopustního průvodu, v holyňské restauraci 
U Knotků, na všechny čekaly zabijačkové dobroty, na děti tombola 
a bujaré masopustní tanečky.

Poděkování patří mnohým nadšeným sousedům, zvláště pak Miluš-
ce Pavlíčkové-Pravdové za kostýmní poradenství a Hance Morstei-
nové za to, že nikdo nežíznil…                            Lenka Kudláková      

 Slivenecký masopust

V ulici Za Farou měl průvod 270 duší

Cesta přes dálnici

Některé masky se vyznačovaly značnou originalitou

Do kroku hrála poberounská skupina Třehusk
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  Informace z 10.  veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, které se 
konalo dne 6. února 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Praha - Slivenec

Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod. a ukončeno ve 20:15 hod.
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kud-
láková, Michal Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, 
RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona Strauchová, Ivanka Špačková. 
Omluveni: Aleš Rozehnal, Bc. Kateřina Vrzalová 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková a zastu-
pitelstvo projednalo body podle schváleného rozšířeného programu 
jednání.

  Zpráva starostky – viz samostatný článek na str. 3
  Zprávy předsedů komisí – viz článek na straně 3
  Škola

Z podnětu předběžného auditu provedeného MHMP zastupitelstvo 
projednalo a schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Praha - Sli-
venec.
Dne 31. 1. 2008 odvolala starostka z funkce ředitele ZŠ a MŠ Praha 
– Slivenec Mgr. Vladimíra Holuba. Na dotaz RNDr. Čížka, na zákla-
dě čeho byl pan ředitel odvolán, uvedla Ing. Strauchová zákonné 
důvody, na základě kterých k odvolání ředitele ZŠ došlo (viz článek 
na str 10).
Protinávrh RNDr. Čížka odvolat pana ředitele až ke konci školního 
roku nebyl přijat z důvodu platného odvolání z 31. 1. 2008. Zastu-
pitelé odhlasovali v poměru 8 pro, 1 proti souhlas s odvoláním ředi-
tele a uložili starostce vyhlásit nejpozději do 15. 2. 2008 konkurz na 
funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16.

  Strategický plán MČ Praha - Slivenec (SP)

SP byl aktualizován – v kapitole Školství doplněna energeticky 
úsporná tělocvična a nová školka a energeticky úsporná rekon-
strukce a dostavba správního pavilonu a jeho propojení s novými 
pavilony.

  Střednědobý rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled MČ schválený dne 25. 6. 2007 byl doplněn 
o položku na  techniku pro údržbu zeleně (2008)  a byly provedeny 
změny termínů - výstavba školky a tělocvičny - 2009, rekonstrukce 
správního pavilonu ZŠ – již v r. 2008.

  Mramorka

Společnost Mramorka žádá o souhlas s II. etapou výstavby bytů 
ve Slivenci. Zastupitelstvo přijalo protinávrh RNDr. Čížka na stažení 
projednání tohoto bodu z programu jednání a souhlasilo s návrhem 
starostky (bez usnesení) svolat společnou schůzku zastupitelů, sta-
vební komise, Mramorky a zástupců Útvaru rozvoje města, na které 
by se hledalo řešení nastalé situace.

  Granty – vyhlášení II. kola

Zastupitelstvo schválilo přidělení fi nančních prostředků ve výši 50 
tis. na II. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na r. 2008.
Uzávěrka přijímání žádostí o granty je 15. dubna 2008.

  Sponzorský dar

Zastupitelstvo schválilo peněžní dar OS Na Kraji ve výši 12.444,- na 
pokrytí vyúčtovaných nákladů za akce organizované až do konce  r. 
2007 a vyúčtované až po termínu, kdy bylo možné čerpat prostřed-
ky z grantu přiděleného OS Na Kraji na rok 2007.

  Výběrové řízení

Dne 6. 2. projednala výběrová komise nabídky na údržbu veřejné 
zeleně v MČ Praha - Slivenec na r. 2008. Ze tří účastníků výbě-
rového řízení byla komisí vybrána fi rma SPS BOBR. Neuspěl Jiří 
Synek  a dále Jiří Vinklát (přihlásil se do výběrového řízení a mezitím 
zastavil činnost). Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s fi rmou 
SPS BOBR.

  Pozemky

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 552/1, k.ú. Sli-
venec o výměře 168m2 za cenu stanovenou cenovou mapou, tj. 

2.910,- Kč/m2. Jde o narovnání právního stavu, pozemek je již roky 
zaplocený.
Zastupitelstvo neschválilo vyplacení nájemného za pronájem 
pozemků zastavěných komunikací a zastávkou MHD parc. č. 232/2 
a PK 290/1, k. ú. Slivenec, zpětně od r. 2005.
Zastupitelstvo rozhodlo požádat hlavní město Prahu o převod 
pozemků parc. č. 103, 104, 470/1, 471, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 
1169/4, 1169/6, 1701/1, 1701/4, 1770/18, 1783/5, 1784 a 1798/109 
vše v k.ú. Slivenec, zapsaných na LV 97 – ve vlastnictví České 
republiky (svěřená správa nemovitostí Státní statek hl. m. Prahy 
„v likvidaci“) do správy MČ Praha - Slivenec.

  Věcná břemena

Zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích se 
společnostmi:
Telefónica O2 Czech Republic – na zřízení bezúplatného věcného 
břemene užívání pozemku parc.č. 1739/1 , k.ú. Slivenec za účelem 
umístění a provozování veřejné komunikační sítě;
Telefónica 02 Czech Republic a Hlavním městem Praha, zastou-
peným společností Zavos, s.r.o. - na zřízení bezúplatného věcného 
břemene užívání pozemku parc. č. 1798/94, k.ú. Slivenec za účelem 
umístění a provozování veřejné komunikační sítě;
PREdistribuce, a.s. a Hlavním městem Praha, zastoupeným spo-
lečností Zavos, s.r.o. – na zřízení bezúplatného věcného břemene 
užívání pozemků parc.č. 6, 314/1, 315/1, 394/3, 412/3 a 418, k.ú. 
Holyně za účelem umístění a provozování zařízení distribuční sou-
stavy – kabelové vedení 1 kV a 22 kV.

  Různé

Paní starostka informovala o dotazu z kanceláře starosty MČ Prahy 5 
Dr. Jančíka, zda máme zájem o internet zdarma pro naši MČ. O vývoji 
této nabídky budeme občany informovat. 
Pí. Marková – kdy bude dokončena ulice Ke Smíchovu a kdy přesta-
nou náklaďáky rozjíždět pole u ulice Návětrná?
Ing. Musilová – o problému víme, nebude však vyřešen samotným 
dokončením výstavby kanalizace v ulici Ke Smíchovu, návazně se 
zde bude budovat nový vodovod, poté plyn.  Doufáme, že bude nejen 
hotový projekt na novou komunikaci, ale zejména že magistrát najde 
peníze potřebné na dokončení této investiční akce. Bohužel termín 
zprovoznění ulice Ke Smíchovu nám v současné době není znám, 
pouze předpokládáme a věříme, že to bude v horizontu několika 
měsíců. 
Úplný zápis z veřejného zasedání zastupitelstva vč. příloh a usnese-
ní je občanům k dispozici na úřadě MČ a rovněž na www stránkách 
MČ. 

Opravená kaple v Holyni
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   Slovo starostky

Mgr.  Jana Novotná – grantová komise

Na konci minulého roku jsme schválili granty pro holubáře, fot-
balisty a OS Na Kraji a II. kolo grantů pro r. 2008 je na pořadu 
dnešního jednání. Byli jsme nuceni přehodnotit nastavení podmí-
nek pro příjemce grantů a v současné době pracujeme na jejich 
změnách. Vyburcovala nás k tomu situace OS Na Kraji, které 
nestihlo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy předat na 
úřad MČ vyúčtování za r. 2007 ve stanoveném termínu a z toho-
to důvodu nemohlo vyčerpat prostředky z přiděleného grantu. 
Členky OS Na Kraji tak hradily ze svého náklady na některé akce, 
které probíhaly ještě na konci prosince. Situace je tentokrát řeše-
na  sponzorským  darem od MČ, jehož výše pokrývá vynaložené 
a vyúčtované náklady na uskutečněné akce OS Na kraji v rámci 
limitu přiděleného a nedočerpaného grantu.
Ing. Strauchová – ke grantům

V loňském roce jsme žádali o grant z nadace Lívie a Václa-
va Klausových na počítačový kurz pro seniory, nic jsme bohužel 
nedostali, tak jsme se nakonec  rozhodli, že letos použijeme vlast-
ní prostředky na zrealizování této akce, která bude probíhat ve 
škole. Senioři již byli na své schůzce informováni.
Ing. Simona Strauchová - stavební komise

Komise projednávala žádost spol. Mramorka – vyjádření ke II. 
etapě - výstavbě bytových domů. Komise konstatuje, že podmínky 
stanovené v souvislosti s I. etapou výstavby bytů spol.  Mramorka 
nesplnila, a proto je její stanovisko k předložené žádosti negativní. 

Dále se ve stavební komisi projednávalo  defi nitivní schválení 7. vlny 
změn územního plánu zastupitelstvem HMP.  Žádná změna ÚP pro 
Slivenec a Holyni v této vlně nebyla schválena  (např. MCA apod.).
Doc. Ing. Petr Pick, CSc. – předseda komise životního pro-

středí a dopravy

Komise usiluje o osazení výstražné tabule o přednosti zprava 
v ulici K Cikánce, která by měla přispět ke snížení rychlosti pro-
jíždějících vozidel.  Schválení dosud nebylo vyřízeno na odboru 
dopravy Prahy 5.

V rámci snahy o zklidnění dopravy v naší MČ komise zvažuje 
možnost zjednosměrnění některých ulic. Toto řešení se předpo-
kládá pouze se souhlasem obyvatel dotčených komunikací.

Komise trvale sleduje zneužívání veřejných ploch ke sklado-
vání odpadů nebo činnostem poškozujícím ŽP a ve spolupráci 
s úřadem MČ se snaží těmto jevům zabraňovat. V této souvislosti 
komise žádá občany, aby podobné nešvary oznamovali na úřadu 
MČ.

Komise ŽP plánuje v jarním období provést  zmapování stavu 
ŽP ve Slivenci a v Holyni. Do té doby bude vděčná za připomínky 
a nedostatky týkající se této problematiky.
Mgr. Lenka Kudláková – kulturní komise

Chtěla bych občany pozvat na sobotní Masopust, který pro-
běhne 9. února, dále chystáme v březnu Velikonoční jarmark 
s programem a velikonoční keramické dílničky ve škole, srdečně 
Vás zveme.

Vážení spoluobčané,

po předvánočním hektickém období nastalo zdánlivé období pokli-
du. Ale jen zdánlivé, pro nás je tento čas vyplněn především přípravou 
projektů na letošní rok a také sháněním fi nancí na jejich realizaci. 

Úspěšně pokračují práce na projektu Revitalizace centra Slivence, 
který budeme do konce března podávat do Operačního programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost. Probíhá též příprava projektu na rekon-
strukci a dostavbu správního pavilonu a jídelny základní školy. Zde byl 
již základní projekt hotov, ale abychom ho mohli podat do evropských 
operačních programů (Konkurenceschopnost, event. Životní prostře-
dí), museli jsme ho „upgradovat“ z energetického hlediska. Příprava 
projektů je velmi náročná, kritérií, která je nutno splnit, je celá řada a ne 
vždy jsou zcela srozumitelná. Dle informací odboru ochrany prostředí 
MHMP je též hotová studie mostu (ekoduktu) mezi Slivencem a Bar-
randovem a připravuje se projekt na výstavbu. I zde se počítá  s fi nan-
cováním z evropských peněz. Připravoval se též projekt na kompletní 
regeneraci staré skládky komunálního odpadu mezi Slivencem a Vel-
kou Chuchlí, ale tento projekt je zatím pozastaven z důvodů problema-
tických majetkových vztahů. 

Podali jsme několik žádostí o granty: Nadaci Partnerství na výsadbu 
stromů v ulici U Vápenice a na revitalizaci prostoru u hasičárny v Holyni, 
z něhož bychom chtěli vybudovat stejně pěkný kout jako je nyní kolem 
kapličky,  a nadaci Oranžové hřiště společnosti ČEZ  na vybudování 
hřiště za bývalou Včelou. Grant pro Sdružení Habeš na výsadbu aleje 
v ulici K Cikánce byl bohužel zamítnut, ve hře je stále grant na opravu 
zdi kolem kostela. Podali jsme žádosti  o dotace  - letos jsme mohli 
uvést tři akce, na které chceme dotaci od MHMP získat (loni to ještě 
bylo 5 akcí). Žádáme město o peníze na dostavbu kanalizace v ulici Ke 
Smíchovu, peníze na traktor na údržbu zeleně s vybavením a o peníze 
na dostavbu správního pavilonu základní školy. 

Stavební akce

Ze stavebních akcí pokračovala výstavba kanalizace v ulici Ke 
Smíchovu, kde dobré počasí umožnilo i v lednu a únoru pracovat na 
výstavbě přípojek splaškové kanalizace. Projekt nového vodovodu už 
získal stavební povolení, v současné době probíhá výběr zhotovitele, 
realizace by měla začít počátkem března. Rovněž pokračuje oprava 
zdi hřbitova. V brzké době dojde k pokládce dlažby v holyňské kapli. 
Krásnou dlažbu ze sliveneckého mramoru máme přislíbenu darem od 
fi rmy Mramor Slivenec. 

Odvolání ředitele školy

Dne 31. 1. 2008 jsem odvolala z funkce  ředitele školy Mgr. Vladi-
míra Holuba (podrobnější informace viz samostatný článek na str. 10 
tohoto čísla Mramoru). 

Další informace

Odbor ochrany prostředí MHMP z fi nančních důvodů stáhl kontej-
nery pro chataře, což vzbudilo jejich značnou nevoli. Vychází z toho, že 
každý musí za svůj odpad platit, ale vzhledem k tomu, že šlo o rozhod-
nutí přijaté a realizované poměrně rychle, mají nyní chataři technické 
problémy s odpadem, které se, věřím,  v brzké době podaří vyřešit. 
Stejně tak je z fi nančních důvodů omezeno přistavování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad, které by do budoucna mělo být úplně zrušeno. 
Naproti tomu magistrát nově zavádí kontejnery na bioodpad. Občané 
mají možnost odvážet svůj odpad do sběrných dvorů, jejichž provoz 
hradí rovněž MHMP.

Pozitivní zprávou je skutečnost, že se podařilo odvrátit další soud, 
tentokrát šlo o pozemky pod školními budovami. Paní Myšičková, 
která žalobu zdědila po panu Černém, ji při začátku soudního jednání 
stáhla. Za tento vstřícný krok tímto paní Myšičkové děkuji.

  RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka     

  Zprávy předsedů komisí na 10. veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec
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  Proč a kdo pokácel stromy na Drbci?

Stromy pokácely Lesy hl. m. Prahy v rámci pravidelné údržby. Poká-
cely se tam akáty, aby mohly lépe růst v podrostu zasázené borovice 
a javory babyky. 

  Říká se správně Drbec nebo Trpec? Ulice se jmenuje U Trpce, ale 

tak kopci nikdo neříká…

Správný název je Trpec. Odráží fakt, že na kopci bývala ve středově-
ku šibenice (nevím, zda název odráží fakt, že tam odsouzení trpěli, nebo 
zda se tam provádělo právo útrpné).  Drbec je běžný lidový název. Ulice 
U Trpce se jmenuje podle názvu ofi ciálního. 

  Proč mám mít před svým domem kontejnery na tříděný odpad, 

když jsem si pořídila velkou popelnici a netřídím? Třídit odpad přece 

není povinné!

Třídit odpad je každý občan povinen dle § 17 odst.  4 zákona 185/2001 
Sb., o odpadech. V Praze navíc i dle vyhlášky č. 5/2007, o odpadech. 
Vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony jste povinna 
odkládat do označených sběrných nádob. 

  Co je pravdy na tom, že pole mezi Holyní a Barrandovem se mají 

zastavět výškovými byty? Psalo se, že ve Slivenci nikdy výškové 

budovy nebudou a já doufám, že ani v Holyni….

Pole mezi Holyní a Barrandovem je už území Prahy 5, kde je staros-
tou JUDr. Jančík. Obraťte se, prosím, se svým dotazem na něj. Pevně 
doufám, že tamní výstavba bude mít únosnou výšku, ale z pozice sou-
sední městské části to bohužel nejsme schopni ovlivnit. Území je určeno 
pro zástavbu bytovými domy, ne rodinnými domky. V územním plánu je 
Holyně od Barrandovského sídliště oddělena pásem zeleně, na kterém 
se budeme snažit trvat, aby  Holyni „nespolkl“ Barrandov.

  Platí Skanska při výstavbě kanalizace za zábory veřejného prostran-

ství?

Neplatí. Vzhledem k tomu, že Skanska provádí výstavbu kanalizace pro 
naši městskou část a je placena z fi nancí hlavního města Prahy, nemělo by 
smysl, aby za zábory platila – město by jí to pak muselo stejně proplatit.

  Kdy bude kanalizace v jižní části Slivence?

Opravdu nevíme, záleží na tom, jak dá Hlavní město Praha peníze. Kanaliza-
ci platí město prostřednictvím odboru městského investora (OMI), nikoli naše 
městská část. Usilovně se však pracuje na dokončení dokumentace a vyřízení 
stavebního povolení. Pak už skutečně budou chybět pouze ty peníze.

  Proč není plyn v ulici Smaragdová? Říkalo se, že po výstavbě kanali-

zace bude i plyn, ale my už máme kanalizaci rok a plyn stále není…

Zatím nebylo kudy tam plyn přivést. Plynaři mají potrubí v projektu vedeno 
ulicí Ke Smíchovu a tam ho zatím nebylo možné položit, protože chyběla 
kanalizace (plyn se pokládá až po výstavbě kanalizace, protože je umístěn 
v menší hloubce). Nyní po vybudování kanalizace bude do ulice Ke Smícho-
vu zaveden i plyn a následně bude potrubí položeno i do Smaragdové. 

  Nedá se něco udělat se „špejcharem“?

Snažili jsme se. Dvakrát jsme vyzvali majitele, aby dali objekt do pořádku 
tak, aby neohrožoval okolí. Majitelé nereagovali, proto jsme kauzu předali 
stavebnímu úřadu v Praze 5, který ji v současné době řeší. 

  Komu připadne církevní půda? Slivenci nebo Praze 5?

S velkou pravděpodobností původním majitelům, tj. u nás ve Slivenci 
řádu křižovníků s červenou hvězdou, event. státu. Bude záležet na podobě 
zákona o církevních restitucích. Zatím pozemky spravuje Pozemkový fond. 
Požádali jsme o vydání aspoň některých z nich.                                   Pla     

  Otázky a odpovědi

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení 
Městská část Praha – Slivenec
vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání  a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkurzní řízení na místo ředitele(ky)  ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 

Předpokládaný nástup: červen 2008, příp. dle dohody

Úplné podmínky konkurzního řízení jsou zveřejněny na úřední desce (i v elektronické podobě na www.praha-slivenec.cz) 
Informace pro zájemce na tel.: 251 682 234, e-mail: starosta@praha-slivenec.cz.

Prohlídka školy pro zájemce: v pondělí 25. února 2008 od 16 hod.
Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 10. března 2008. 

RNDr. Jana Plamínková
starostka MČ Praha - Slivenec           

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 10. veřejném zasedání dne 6. 2. 2008 II. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části 
Praha – Slivenec. 
Tematické okruhy a podmínky grantového řízení zůstávají stejné jako v prvním kole a jsou vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách MČ 
Praha – Slivenec. 
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů je 15. 4. 2008.

Granty pro rok 2008
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 Výstavba kanalizace
V posledních číslech Mramoru jsme Vás pravidelně informovali 

o pokračování prací v ulici Ke Smíchovu. V současnosti je prakticky 
dokončena jak splašková,  tak i dešťová kanalizace včetně veřej-
ných částí přípojek. Ke kolaudaci těchto staveb je nutný konečný 
povrch komunikace, a proto si na ni, a tím i na možnost připojení 
jednotlivých objektů, zatím počkáme. O kolaudaci splaškové kana-
lizace budeme samozřejmě informovat jak na elektronické vývěsce, 
tak i na vývěsce před úřadem a v Mramoru.                     

S ohledem na možné únorové mrazy se s výstavbou vodovodu 
v severní části ulice Ke Smíchovu začne začátkem března. V lokalitě je 
totiž nutné položit provizorní rozvod vody, který povede po povrchu.

Na jaře začne výstavba kanalizace v ulici Granátová podél nových domů 
fi rmy Abbey. Na tento řad, hrazený fi rmou Abbey, se napojí jak nové domy 
lokality Řepkové pole, tak i naši obyvatelé v ulici Granátová. Upozorňuje-
me, že zde bude v důsledku výstavby výrazně omezen provoz.

V ulici Diamantová se konečně podařilo zkolaudovat hlavní řad 
splaškové kanalizace. Obyvatelé této ulice se tak mohou (koneč-
ně!!!) napojit na řad, který jim několik let vedl kolem domů. Jsme 
opravdu rádi, že se podařilo tento bolavý problém zdárně dotáhnout 
do konce a žádáme tímto všechny občany v Diamantové, aby se 
na řad připojili. Po vyřešení majetkových problémů převezme MČ 
Praha – Slivenec komunikaci do své správy. 

Oprava hřbitovní zdi
Koncem loňského roku se začalo s opravou jižní části hřbitovní 

zdi. Aby nedošlo k sesunutí některého z hrobů, byla oprava rozděle-
na na dvě části. V současné době se pracuje na druhé etapě. Práce 
komplikuje malý pracovní prostor a špatná dostupnost (ulička pod 
zdí je velmi úzká a nedostane se na ni těžší technika). 

Výstavba domů a bytů na území naší MČ

Central Group – výstavba Za Farou

Společnosti Central Group se podařilo v loňském roce dokolaudo-
vat všechny sítě a rodinné domy. Nyní zbývá pouze komunikace, 
jejíž kolaudace vázne na nedokončené severní části u kamenné 
zdi. Ta se zdržela slíbenou dostavbou vodovodu, na kterou PVS 
však ani v letošním roce nemá peníze, a proto by se na jaře měla 
tato část komunikace dokončit a tím by celá investiční akce spo-
lečnosti Central Group v této lokalitě byla ukončena.

Galstian&Galstian – výstavba Za Fořtem
Na ulici K Cikánce se napojila nová ulice Za Fořtem, která pokra-

čuje do ulice Na Rovném. Podél ulice Za Fořtem jsou na západní 
straně zkolaudované řadové domy, do kterých se již stěhují noví 
spoluobčané. K naší radosti se zde většina hlásí k trvalému poby-
tu. Brzy by měly následovat i rodinné domy na východní straně. 
Investor se zavázal vysázet v nových ulicích zeleň, aby se rozbila 
jednolitá šeď nových domů a ulice.

Abbey – výstavba Řepkové pole (směrem k Barrandovu)

Výstavba společnosti Abbey probíhá podle plánu, pouze se tro-
chu zkomplikovala výstavbou kanalizace v ulici Ke Smíchovu, kvůli 
které dopravní trasy vedou ulicemi Smaragdová a Návětrná. Kon-
cem března by se měla začít budovat kanalizace na východním kon-
ci Granátové ulice a po ní bude následovat i plyn.

Mramorka – výstavba v ulici U Svahu
Společnost Mramorka získala územní povolení pro I. etapu 

výstavby, která se skládá z řadových domů v severní části a vila-
domů v jižní části lokality. V současnosti probíhají jednání o podobě 
druhé etapy výstavby. Společnost Mramorka už domy snížila pod 
10 m  (dvě podlaží + jedno ustoupené) a nyní se vedou diskuse 
o délce a šířce těchto domů.

Výstavba v ulici Na Korálově

Ulice Na Korálově a Na Bělici se prodlužují a kolmo na ně bude 
vybudována nová komunikace, která bude ústit na ulici K Lochkovu. 
Podél těchto nových ulic se budují nové rodinné domky jednotlivých 
investorů. Ještě před výstavbou vlastní komunikace se v současné 
době pokládají inženýrské sítě – aktuálně jsou zde výkopy dešťové 
kanalizace.              Ing. Šárka Musilová     

   Výstavba ve Slivenci
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Přistavování VO kontejnerů na objemný odpad máme v letošním roce z Magistrátu potvrzeno pouze na 14. března 2008  v ulicích Rubí-

nová  a na křižovatce  Na Čisté - Frančíkova. Využijete příležitosti, Magistrát uvažuje o zrušení této služby pro městské části.

V jarních měsících opět proběhne akce MHMP - sběr bioodpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených místech vždy 
od 13,00 do 16,00 hod :
- v sobotu 12. 4. 2008 -  Holyně na konečné 248 u kontejnerů na tříděný odpad

- v neděli  13. 4. 2008 -  na křižovatce  K Cikánce - U Svahu

- v sobotu 19. 4. 2008 -  ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný odpad

Kontejnery jsou určeny především na odpad ze zahrad -  listí, trávu, neznečistěnou zeminu, bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků a menší větve. Štěpkovač není možno zajistit. Po celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejnerů, 
četnost návozů a čistotu bioodpadu.           Sta     

  Kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad

K 31. 12. 2007 defi nitivně ukončil MHMP svoz směsného odpadu 
ze zahrádkářských kolonií na území hl. m. Prahy, který provozoval 
na své náklady. Podle vyhlášky 5/2007 o odstraňování komunálních 
odpadů na území hlavního města Prahy je každý vlastník objektu 
povinen si zajistit odvoz komunálního odpadu uzavřením smlouvy 
se svozovou společností. Všichni chataři, kteří bydlí v chatě celoroč-
ně, jsou povinni uzavřít smlouvu se svozovou společností - Pražské 
služby – www.psas.cz , obchodní oddělení Praha 1, Jungmannova 
29/35, tel. 28409 2889, 2986 -   a opatřit si popelnici na směsný 
odpad o dostatečné kapacitě. 

Otázkou je „kam s ní“. V našich podmínkách je těžké si před-
stavit, že budete v krkolomných svazích každý týden smýkat svojí 
popelnici na svozové místo k silnici. Také je těžké si představit velké 
množství malých popelnic u silnice. Proto trvale žijící chataři mohou 
popelnici umístit na „svozové“ místo, kam dříve odnášeli odpad do 

VO kontejnerů.  Pro ostatní chataře, kteří chatu neobývají trvale, se 
nabízí řešení ve formě společného velkého uzamykatelného kontej-
neru (1068 Kč/měsíc s vyvážením 1x týdně, univerzální klíč), který 
bychom rovněž umožnili umístit na stanovišti, kde doposud kontej-
nery bývaly.

Chataři, organizovaní v rámci svazů nebo spolků  jako právnický 
subjekt, by měli uzavřít smlouvu se svozovou společností v rámci 
tohoto právnického subjektu (osada Tučňák) a opatřit si VO kon-
tejner. 

Situaci jsme se snažili vyřešit s pražským magistrátem, ale nepo-
dařilo se, protože s Pražskými službami a.s. mohou uzavřít smlouvu 
pouze občané nebo organizace (právnické subjekty), které budou 
službu nejen odebírat, ale zároveň i platit.

Proto naléhavě žádáme všechny chataře, aby se s touto situací 
co nejdříve vyrovnali.             Ing. Miroslava Staňková     

  Stažení sběrných nádob na směsný odpad 

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají 
lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Czech POINT je nyní rozšiřován na 
1300 matričních úřadů, krajské úřady a během roku také na 800 pracovišť 
České pošty, vybrané zastupitelské úřady a kanceláře Hospodářské komory. 
Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informač-
ního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z cent-
rálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel 
navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru 
nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku - od letoš-

ního roku přibyla možnost žádat i o výpis z Rejstříku trestů (více informací na 
www.czechpoint.cz).

Úřad městské části Prahy 5 otevřel pracoviště Czech POINTu a nové pra-
coviště pro ověřování pravosti podpisů a listin dne 16. 1. 2007 v budově rad-
nice ve Štefánikově ulici č. 13-15.

Ověřování a legalizaci pravosti podpisů a listin provádí rovněž Informač-
ní středisko Barrandov, které sídlí v Krškově ulici 807 (budova polikliniky) 
a samozřejmě také náš úřad MČ Praha-Slivenec.              hol     

  Co je „Czech POINT“?

 Poplatek ze psů
Roční sazba poplatku ze psa v  MČ Praha - Slivenec:

Fyzická osoba - občan: za prvého psa  300,- Kč, za dalšího psa 
stejného držitele 600,- Kč
Právnická osoba: za prvého psa 600,- Kč, za dalšího psa téhož 
majitele 900,- Kč.
Důchodci: za prvého psa 200,- Kč, za dalšího psa téhož majitele 300,- 
Kč (poživatelé důchodu starobního, invalidního, vdovského nebo vdo-
veckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmů).
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se 
poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem 
a přihlásí se do evidence chovatelů psů, registrační  místo MHMP, 
odbor občansko správních agend, Jungmannova 29 Praha 1. Na 
úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích 
letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.  

Placení poplatků v MČ Praha - Slivenec:

Do  29. 2. 2008 je možné uhradit poplatek ze psa v hotovosti na 
ÚMČ, složenkou (k dispozici na úřadě) nebo převodem na účet MČ 
č. 500 756 998/6000, v.s: 1341, specifi cký symbol (s.s.) platby:  

 pro Slivenec: 10+č. popisné (např. - č.p. 300 - s.s. 10300, 
č.p.0180 - s.s.100180)

  pro Holyni: 20+č. popisné (např. - č.p. 72  - s.s. 2072)
 - Držitelům psů, kteří neuhradí poplatek ze psa do 29. 2. 2008, 
bude zaslána složenka.
 - Držitelům psů, kteří nezaplatí poplatek do konce března, bude 
poplatek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. vyměřen platebním 
výměrem s možností navýšení poplatku až na trojnásobek původní 
výše.
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inzerce

Malířské práce – Benátské Štuky
Imitace Betonu – Stěrkování

Nátěry Fasád  - Zateplování Fasád
Zakrývání 

Mobil: 604 827 632, Tel: 242 488 882 
E-mail: skala-benatsky

stuk@seznam.cz
K Lochkovu 39  Praha 5  Slivenec

Martin Skalain
ze

rc
e

KRMIVO  PRO ZVÍŘATA
Ke Smíchovu 52, Slivenec - Praha 5
(vedle prodejny potravin)

      
Prodejní doba:
Po 15:00 – 18:00 hodin
Út   9:00 – 12:00 hodin
St 15:00 – 18:00 hodin
Čt   9:00 – 12:00 hodin
Pá 15:00 – 18:00 hodin
So   8:00 – 11:00 hodin

Větší množství
krmiva 
– dovoz zdarma !!!

Kvalitní 
krmivo 
z dovozu 
– CANADA

Vzhledem k tomu, že v posledních letech 
vzniklo ve Slivenci několik nových ulic a něko-
lik dalších, dříve bezejmenných, se dočkalo 
svého pojmenování, uvádíme zde přehlednou 
mapku se všemi novými názvy. V Holyni vznik-
la jediná ulice Kotovka (pod hasičárnou).

Máte na svém domě  číslo popisné? Určitě ano, neboť je to zákonná povin-
nost vlastníka nemovitosti. 
A co číslo orientační? Pokud jsou  v obci čísla orientační  přidělena, je  rovněž 
povinností vlastníka nemovitosti ceduli umístit vedle čísla popisného (nebo třeba 
na plot).  Většina obyvatel ve Slivenci a v Holyni si už své orientační číslo vyzved-
la. Vy ještě ne? Nevíte kde a kdy ?
Vaše cedule s orientačním číslem na vás čeká od října loňského roku na úřadě 
MČ Praha - Slivenec v podatelně. Vyzvednout si ji můžete každý den. Cedule 
jsou občanům poskytovány zdarma!

  Nové ulice ve Slivenci Orientační čísla 
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  Cvičí celý Slivenec...

Společenská kronika

Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří 
v měsíci lednu, únoru a březnu 2008 oslavili 

nebo oslaví významné životní jubileum

paní  Panochová Julie
pan Haman František                           

pan Hrách Jaroslav
pan Slavík František
paní Vejvodová Jana

pan Janovský František
pan Růžička Václav

paní Pařízková Jiřina
paní Kůstková Marie

paní Papežová Jaruška
paní Křivanová Irena

pan Slanec Václav

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu 
a hodně elánu do dalších let.

a také Holyně, ba dokonce i Lochkov. Velkou oblibu si získaly 
obě formy cvičení, které od podzimu probíhají v tělocvičně naší 
základní školy – aerobik a jóga. Každé pondělí se koná Cvičení 
s Jardou, které  si velmi oblíbily nejen ženy všech věkových kate-
gorií, ale i jeden mladý muž. Hodina je převážně aerobní s kroko-
vými variacemi a posilováním na závěr. Náš lektor Jarda, pozitivně 
naladěný mladý muž, cvičí opravdu rád a my, ač odcházíme domů 
propocení na kůži, máme dobrou náladu a pocit, že jsme něco 
udělali pro své tělo.

Ve čtvrtek probíhají dvě lekce jógy, každá v délce 1,5 hodiny. 
Zejména první lekce, která začíná v 18.00 hodin, bývá hojně nav-
štěvovaná. Cvičitelka paní Jelínková je povoláním rehabilitační 
sestra a její cvičení, při kterém často využívá malých míčků - over-
balů, dává jak ženám, i tak i několika mužům občas dost zabrat. 
Zjišťujeme, že získat ohebnost jogínů není jednoduché, nicméně 
dle slov paní cvičitelky jsme všichni od počátku cvičení udělali zna-
telný pokrok.                                                    Kos, Pla     

V pondělí 4. 2.  se konala pravidelná schůzka seniorů, tentokrát v maso-
pustním duchu. Program začal promítáním fi lmu „Slivenecký masopust 
2007“.

Při kávě a masopustním koblížku se všichni přítomní naladili na nad-
cházející masopustní oslavy v obci

Závěrem schůzky byli návštěvníci informováni o připravovaném jarním 
kurzu počítačové gramotnosti pro seniory, který bude pořádán městskou 
částí v ZŠ Slivenec.

Na kurz je možné se hlásit u paní Růžičkové na ÚMČ. Jedinou podmín-
kou je trvalé bydliště v naší městské části.                                   Kud      

  Schůzka seniorů

Dne 3. 3. 2008 od 16,00 hodin 
se uskuteční pravidelná schůzka seniorů.

     Jelikož se blíží svátky jara, budeme si povídat o Velikonocích. Jaké 
jsou kde zvyky, co kdo připravuje v kuchyni, jak se plete pomlázka 
(prosím naše seniory mužského pohlaví, aby se k nám přidali a před-
vedli nám jejich umění z mládí). Seniorky prosím, zda mohou s sebou 
přinést různé recepty velikonočních pokrmů.

Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek
Zde naši senioři mohou předvést své umění jak ve 
výrobě kraslic, pomlázky, květinové výzdoby v květi-
náči atd. Fantazii se zde meze nekladou.
Své výrobky, prosím, přineste na ÚMČ Praha Slivenec 
do 13. 3. 2008. Všechny výrobky budou vystaveny na 
našem jarmarku dne 15. 3. 2008 a nejhezčí velikonoční 
výrobky budou oceněny.                                 Szi     

   Společnost

Jóga Aerobic s Jardou

MČ Praha  – Slivenec pořádá

 Počítačový kurz pro začátečníky
Kurz je určen pro seniory naší MČ. 

Kurzovné hradí MČ.
Místo konání: Počítačová učebna ZŠ Slivenec

Kurz bude probíhat v pěti dvouhodinových lekcích, 
vždy ve čtvrtek 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2008

V průběhu kurzu si účastníci pod vedením 
zkušeného lektora osvojí základní vědomosti pro 

práci s počítačem a internetem.

Zájemci se mohou přihlásit na ÚMČ 
(vyřizuje p. Růžičková 251 818 044)
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  Ozvěny Ekofilmu 2008
Městská část Praha – Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí uspořádala ve dnech 25. a 26. 1. 2008 druhou přehlídku pořadů 
z XXXIII.  Mezinárodního fi lmového festivalu o životním prostředí, přírodním 
a kulturním dědictví EKOFILM 2008. V pátek 25. 1. dopoledne proběhlo pro-
mítání pro druhý stupeň základní školy. Děti shlédly fi lmy Ukrutně dobrá kou-
pě a Nepříjemná pravda (dojmy viz články v rubrice Škola).

V sobotu odpoledne probíhalo promítání pro veřejnost. Největší zájem 
vzbudil poněkud kontroverzní fi lm Nepříjemná pravda, jehož hlavním prota-
gonistou je nositel Nobelovy ceny míru a bývalý americký viceprezident Al 
Gore, ale zájem byl i o fi lmy Ukrutně dobrá koupě či Konzumační. Celkem 
shlédlo letošní Ozvěny Ekofi lmu více než 60 diváků.          Pla     

   Společnost
   ZO chovatelů poštovních holubů ve Slivenci

  Charitativní sbírka
OS Na Kraji ve spolupráci s úřadem MČ Praha - Slivenec pořádali ve dnech 14. - 18. 1. 2008 charita-

tivní sbírku pro Diakonii Broumov.
Vámi darovaný nepotřebný textil dal práci lidem bez domova, kteří tento materiál zpracovávají k dalšímu 

využití. Použitelné oblečení, hračky a nádobí je určeno  pro sociálně slabé občany a silně poškozený textil 
projde ekologickou recyklací. Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří přispěli. Děkuji zvláště Luboši 
Buriánkovi a Bohdaně Kratochvílové za pomoc při odvozu této sbírky z prostor sliveneckého úřadu. 

Diakonie Broumov má zřízena kontaktní místa s celoročním provozem: sběrné středisko v Radotíně, 
v Prvomájové ul. 909/7 (kde je i dobročinný bazar); otevírací doba úterý - čtvrtek od 8 - 16 hod. ; zde se 
přijímají oděvy, hračky, boty, nádobí; a v Praze 5 - Zličíně, před OD IKEA, kde je možné odevzdávat textil 
(i silně poškozený) do dřevěného domečku, který je na parkovišti přímo před vchodem

Hanka Morsteinová      

V loňském roce oslavila základní organizace chovatelů poštovních holubů 
ve Slivenci již 70. výročí od svého založení. Máme tu čest představit mimo-
řádné úspěchy člena ZO Slivenec, pana Václava Slavíka. Citujeme z infor-
mačního zpravodaje Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů 
č. 4/2007 z příspěvku pana Petra Husáka (redakčně zkráceno): „Rozhodl 
jsem se napsat reportáž o úspěšném chovateli Českého sdružení CHPH, 
o kamarádovi a soupeři z OS, o jednom z nejúspěšnějších chovatelů Čech 
posledních let, je jím p. Václav Slavík ze Slivence, který se v prosinci dožil 69 
let. S Vaškem si velice dobře rozumím, protože s takovým elánem a energií, 
s jakou se věnuje chovu poštovních holubů, se často nesetkáme u chovatelů 
o generaci mladší. V jeho případě nesmím zapomenout na jeho manželku 
paní Ivanu, která ho v jeho koníčku podporuje. 

S chovem poštovních holubů začal v roce 1953 ve svých 15ti letech, kdy 
choval holuby společně se svým otcem. Po 6-ti letech otec pro názorové 
neshody v chovu celý chov synovi přenechal. V té době byl jedním z 27 čle-
nů ZO Slivenec, která byla začleněna v OS Středočeská. OS Středočeská 
měla kolem 780 chovatelů, což se zdá až neuvěřitelné, když dnes největší OS 
v České republice nemá ani 300 chovatelů. Tehdy choval kolem 42 ks holubů 
a dle jeho vlastních slov dosahoval jeho chov pouze průměrných výsledků. 
V roce 1964 s chovem holubů skončil a celý chov prodal p. Bláhovi, který 
hned následující rok s chovem začal vyhrávat. Bez holubů však nebyl dlouho, 
v roce 1966 mu kamarád ze Slivence Václav Vorlíček daroval 10 holoubat 
a tak s chovem holubů opět začal. Od té doby vytváří  rovněž svůj vlastní 
chov, který zpočátku tvořili holubi od chovatele  Blahovce z Radotína a rovněž 
od dlouholetého kamaráda ze Slivence Bedřicha Růžičky. S těmito holuby již 
dosahoval dobrých výsledků, nikdy však nedosáhl na metu nejvyšší, a to 1. 
místo v OS. Změnou režimu v roce 1989, kdy se se syny začal plně věnovat 
hospodářství, chov holubů utlumil. Závodů se zúčastňoval sporadicky a dvě 
sezóny vůbec nezávodil. V roce 1997 se opět rozhodl věnovat chovu poštov-

ních holubů naplno a v r. 2001, kdy ZO Slivenec závodila ještě v OS Praha, 
se stal poprvé generálním mistrem OS. V roce 2002 ZO Slivenec přestoupila 
do OS Lidice a od roku 2002 Generálním mistrem OS Lidice není nikdo jiný 
než Václav Slavík.“ 
Závodní úspěchy Václava Slavíka v roce 2007

Mistrovství OS Lidice: Generální mistr (1. místo ve všech závodních kate-
goriích)
Mistrovství ČS CHPH: PROFI mistr – 1. místo, Generální mistr – 
2. místo, střední tratě - 4.místo, dlouhé tratě - 3. místo; 
Celostátní mistrovství: Generální mistr - 8. místo;
Český maratón klub: 2. místo

Panu Václavu Slavíkovi k dosaženým mimořádným výsledkům blahopře-
jeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů s jeho 
chovem poštovních holubů.             hol     

Pánové holubáři Václav Slavík, Mirek Kocourek a Bedřich Růžička



Dne 31. 1. 2008 odvolala starostka MČ Praha – Slivenec z funkce ředi-
tele Základní a mateřské školy Praha – Slivenec Mgr. Vladimíra Holuba. 
Starostka  plní úkoly zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha 
– Slivenec dle zákona o hlavním městě Praze.  Dne 6. 2. 2008 schválilo 
tento krok i zastupitelstvo naší MČ (poměrem 8 hlasů z devíti přítomných 
pro, jeden proti). 

Důvodem odvolání pana ředitele byla nespokojenost zřizovatele s jeho 
řízením školy. Výhrady k jeho práci jsme vyjadřovali jak na schůzkách na 
úřadě, tak i na Školské radě. Jednání Školské rady probíhala v poslední 
době pravidelně tak, že zástupci zřizovatele dávali škole náměty a nápady 
ke zlepšení chodu školy a pan ředitel vysvětloval, proč to či ono nejde 
(proč nejde zřídit učitelům e-mailové schránky, proč nemají rodiče přístup  
do školy před vyučováním, proč se nemohou jít podívat do hodin, proč 
nemají děti na WC toaletní papír a mýdlo atd. atd.).

Pan ředitel nedokázal naplnit základní požadavek, který na něj vedení 
obce mělo: zvýšit počet žáků ve škole. V době, kdy počet obyvatel MČ 
Praha – Slivenec stoupl meziročně o více než 10 %, počet žáků ve škole 
klesl k 30. 9., což je rozhodné období pro přiznání dotací ze státního roz-
počtu, o čtyři děti. Škola tím přišla o peníze, které pan ředitel požadoval 
následně po zřizovateli, tedy po nás. Škola se tak stále nachází v krizové 
situaci, kdy průměrný počet žáků na jednu třídu je jen o jednoho žáka 
vyšší, než je nezbytné pro záchranu školy před zavřením ze strany Magis-
trátu. V případě pokračujících odchodů žáků v průběhu roku toto riziko 
reálně hrozí. 

Veřejnosprávní kontrola provedená v listopadu a prosinci 2007 uká-
zala, že škola nemá k dispozici  smlouvy na služby, které si objednává. 
Po obstarání smluv počátkem ledna se ukázalo, že platí zcela nesmyslné 
částky za připojení na  internet – měsíčně 3201 Kč, ač v ceníku Českých 
radiokomunikací, od nichž službu odebírají, žádný takový tarif neexistuje. 
Správná cena za tutéž službu je pouze 701 Kč měsíčně, a to už dva roky. 
Škole tak vznikla škoda 57 500 Kč. Konkurenční poskytovatelé nabízejí 

službu obdobných parametrů také za cenu cca 700 Kč již několik let. Dále 
platila škola zbytečně 12 kusů 110 l popelnic na komunální odpad namísto 
výrazně levnějšího kontejneru o objemu 1100 l, což za roky 2006 a 2007 
stálo školu zbytečně 10 433 Kč. Celkem tak škola  přišla zcela zbytečně 
o více než 67 000 Kč. 

Ve škole se též zanedbávala údržba a úklid: ukázalo se např., že se  
mnoho let nečistily fi ltry vzduchotechniky používané ve kuchyni. Filtry se 
mají čistit každé 3 měsíce a zanedbání údržby vede k ohrožení zdraví per-
sonálu kuchyně i všech strávníků v jídelně. Opakovaně jsme upozorňovali 
i na problémy s čistotou ve škole, kdy např. dlažba ve staré budově, ač 
teprve půl roku stará, vypadá špinavě a zašle a na skříňkách leží vrstva 
prachu. Přes opakované výtky byl tento tristní stav zjištěn i během  Dne 
otevřených dveří.

Na veřejné besedě s panem ředitelem dne 23. ledna 2008 se ukáza-
lo zcela jasně, že ředitel nemá naprosto žádnou vizi, kam by chtěl školu 
dovést. (Doslovný zápis z besedy je uveden na našich webových strán-
kách.)

Ač tedy konkrétním zákonným důvodem odvolání podle §166 odst. 
5 písm. a) školského zákona bylo nehospodárné nakládání s fi nančními 
prostředky,  tak nespokojenost s výkony pana ředitele v jeho manažerské 
funkci byla hluboká a dlouhodobá a nehospodárné nakládání  bylo tou 
pověstnou poslední kapkou.

Školu nyní povede až do nástupu nového ředitele či ředitelky dosavadní 
zástupce ředitele Mgr. Stanislav Petrus. Zároveň byl vypsán konkurs na 
nového ředitele/ku školy (viz inzerát na straně 4). 

Věříme, že na základě konkursu bude vybrán nový kvalitní ředitel/ka 
školy, který/á pozvedne úroveň  naší školy na kvalitní vzdělávací zařízení 
hodné 21. století,  s jasnou vizí.

   RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ                                          
                                     Ing. Simona Strauchová, zástupce starostky                                                                                

Mgr. Lenka Kudláková, zástupce starostky     

   Škola, školka, družina

  Odvolání ředitele školy

Dne 25. 1. navštívil II. stupeň naší školy přehlídku pořadů Ozvě-
ny Ekofi lmu pořádanou ÚMČ Praha – Slivenec. Ukrutně dobrá 
koupě, tak se jmenoval první fi lm, který se natáčel v Indii a získal 
velkou cenu EKOFILMU. Pojednával o špatném zacházení s jedo-
vatými chemikáliemi, díky nimž umírají v Indii ročně desetitisíce 
lidí. Zjištění, jak draze se platí za levné věci, všechny poučilo. Dru-
hý fi lm - Nepříjemná pravda – se vyznačoval tím, že poukazoval na 
špatné životní prostředí, globální oteplování a tání ledovců. Hlavní 
představitel, Al Gore, varoval před tepelnými elektrárnami a nabá-
dal lidi, aby si všímali životního prostředí a chránili ho. Žákům se 
oba fi lmy líbily a vzali si z nich ponaučení.

                                      Michal Pelíšek,  IX. třída    

Dne 5. 2. 2008 navštívila  7. – 9. třída výstavu „Albrecht z Vald-
štejna a jeho doba“, která se konala ve Valdštejnské jízdárně na 
Pražském hradě. Albrecht z Valdštejna je jedna z nejvíce rozporu-
plných osobností našich dějin. Stal se vrchním velitelem císařské 
armády. Roku 1634, poté co byl prohlášen za zrádce, je zavražděn 
vlastními důstojníky. Jeho ostatky jsou uloženy v Mnichově Hradišti.

Tato výstava byla pro žáky velice poučná a zajímavá, dozvěděli 
jsme se spousty nových informací. Měli jsme možnost zhlédnout 
pořad o jeho životě a době. Všem se to moc líbilo.
                                                   Kristýna Maršálková,   IX. třída     

  Školní akce
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Ve čtvrtek 14. 2. 08 jsme uspořádali pro děti na I. stupni karnevalový 
rej. Zúčastnili se téměř všichni žáci z 1. - 5. třídy naší školy a každý se 
snažil předvést co nejkrásnější masku. Děti z 1. a 2. třídy v rámci pracovní 
a výtvarné výchovy se na karneval připravovaly a vyráběly pod vedením 
paní učitelek masky zvířátek, karnevalové brýle a čepice. Svoje výrobky 
pak někteří při karnevalu využili.

Z každé třídy porota vybrala tři nejkrásnější masky a všechny masky 
pak byly oceněny třídními učiteli ve svých třídách. Děti dostaly diplomy 
a drobné odměny. 

Žáci si při karnevalu zatančili, užili si legrace a zpříjemnili si tak čekání na 
jarní prázdniny.                                 Irena Liscová, Petra Svobodová     

  Karneval ve škole
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  Školní družina a zdravotnický kroužek
  V pondělí 7. 1. jsme se v rámci akce  „Trocha historie nikoho nezabi-

je“  vypravili na prohlídku  místního  kostela, který  se pyšní dvěma uni-
káty - nejstarším dochovaným  původním krovem a vitrážovými okénky, 
jejichž originály  byly uloženy v Uměleckoprůmyslovém  muzeu. Děti  si  
nejprve poslechly  krátký  výklad  týkající se historie  a  zvláštností  této 
pamětihodnosti. Potom se ptaly na celou řadu věcí, které  je v  interiéru  
kostela zaujaly. Jejich pozornosti  neušel snad jediný  detail. Následně 
si mohly prohlédnout varhany  i  vystavený  betlém.

V pátek 25. 1. jsme po skoro dvouměsíční přestávce znovu vyrazili 
do kina Radotín, tentokrát na fi lm Pan Včelka. Zájem o něj byl opravdu  
velký. Samotný  fi lm byl  velmi  pěkný. Dětem  nenásilnou formou uká-
zal sílu přátelství  a jednoty. Zároveň předvedl, že i zdánlivé  maličkosti  
mohou ovlivnit  i celý  svět a že každý   má v životě  svou důležitou 
úlohu. Do kina se chystáme i během února. 

5. 2. proběhly ve školní družině pod  vedením paní Hanky Mors-
teinové masopustní  dílničky, kde si  děti mohly vyrobit různé masky. 
Dílničky byly otevřeny i pro děti, které družinu   nenavštěvují,  a  
všem  zúčastněným  se líbily. 

S  novým  kalendářním   rokem   bylo   prostředí   našich  tříd   zno-
vu  vylepšeno.  29.1.  byly  v  II. oddělení vyměněny  klasické  školní  
lavice  za pěkné nové  stolky a  barevné židle, které se dětem ihned 
zalíbily. Dokončují se  i  další drobné úpravy v obou třídách.

Schůzky zdravotnického  kroužku  nám zpestřil  svým výkladem 
i praktickými  ukázkami profesionální záchranář, který   s námi  
bude spolupracovat  snad i nadále. Zároveň se nyní budou děti  
více připravovat  na blížící se  soutěž   Hlídek mladých zdravot-
níků.

 Petra Siganová      

V úterý 5. 2. odpoledne proběhly ve školní družině masopustní dílničky pro veřej-
nost. Děti si vyrobily indiánské čelenky s bažantími brky, čepice pro bílou paní, čepice 
pro vodníky a  papírové masky tygrů, koček, lvů a různých strašidel. Děkuji za podporu 
ze strany družiny,  zvláště pak Petře Siganové za trpělivou pomoc dětem a všem za 
krásné, tvořivé odpoledne.

I naši nejmenší se v úterý na cvičení rodičů s dětmi ve škole připravovali na Maso-
pust. Masky, které si s rodiči vyrobili, se jim natolik líbily, že si je odmítali sundat, a tak 
v nich i závodili.              Hanka Morsteinová      

  Masopustní dílničky

Zápis do mateřské školy ve Slivenci bude probíhat ve dnech 
17. 3. – 21. 3. 2008, kdy si rodiče mohou vyzvednout přihlášky. Vypl-
něné přihlášky je třeba odevzdat v termínu od 7. 4. – 11. 4. 2008.

Den otevřených dveří v naší mateřské škole není z důvodů 
malých prostor možný.

Kdo má zájem se do naší mateřinky podívat, může přijít kdy-
koliv, rádi rodičům ukážeme, kde si děti hrají, pracují a stolu-
jí. Kdo se přijde podívat, určitě nebude litovat a věřím, že se 
každému u nás bude líbit.

A co nového ve školce?
Protože máme období Masopustu, veselí probíhá i u nás a tím 

je každoroční karneval. Začal veselým tanečním pásmem, pro-
menádou jednotlivých masek a končil vyhodnocením nejlepší 
masky. Samozřejmě všechny masky byly ty nejlepší, a tak odmě-
na a diplom patří všem. Celé karnevalové dopoledne skončilo 

diskotékou a pocitem, že děti měly z celé akce radost a těší se 
na příští rok s novou maskou.                            Eva Vejvodová      

  Zápis do mateřské školy

   Škola, školka, družina

 
Kroužek keramiky

Ve II. pololetí máme ještě volná místa!!!
Začátek: úterý od 16.15h

Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny a cena jedné tříhodinové 
lekce je 90,-Kč

Výuka probíhá v budově ZŠ v pracovně výtvarné výchovy 
v prvním pavilonu.

Ideální pro ty,kteří se nudí!!
Bereme i žáky předškoláky.

Přihlásit se můžete u p. uč. Plačkové
Těšíme se na Vás!

Výsledky zápisu 
do 1. třídy školy: 

během lednového a únorového zápisu se přihlásilo 

celkem 28 dětí, z toho 3 až 5 dětí bude mít odklad. 

Ve třídě bude tedy 23 až 25 dětí.



Únor

23. 2. Zábava U Žilinů (SP Slivenec)
28. 2. 14:30 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost
                    (kult. komise MČ, OS Na Kraji, ZUŠ, ZŠ)

Březen

2. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
3. 3. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
5. 3. 18:00 Beseda starostky  a zastupitelů s občany (MČ)
6. 3. 18:30 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost 
   (MČ, OS Na Kraji, ZUŠ, ZŠ) 
15. 3. Velikonoční jarmark na návsi (MČ, OS Na Kraji, ZŠ)
          Velikonoční koncert
16. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (Farnost Slivenec)
17. 3. Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost (MČ, OS Na 
Kraji, ZUŠ, ZŠ)
27. 3. Počítačový kurz pro seniory (MČ)

Duben

3.  4. Počítačový kurz pro seniory (MČ)
5. 4. Šipkovaná do chuchelského háje -  pro rodiny s dětmi (OS Na 
Kraji)
6. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
7. 4. 16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise)
10. 4. Počítačový kurz pro seniory (MČ)
12. 4. 15:00 Vítání občánků (MČ Praha-Slivenec)
17. 4. Počítačový kurz pro seniory (MČ)
20. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
21. 4. 18:00 Veřejné zastupitelstvo
24. 4. Počítačový kurz pro seniory (MČ)
27. 4. 16.00 Dětské čarodějnice ve Višňovce (OS Na kraji)
30. 4. 16:30 Fotbalové derby Slivenec - Holyně (AFK Slivenec, 
kulturní komise MČ)
          19:00 Obecní pálení čarodějnic

Květen

4. 5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
5. 5. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise MČ)
10. 5. 15:00 Závod kol, odrážedel a koloběžek (OS Na Kraji)
17. 5. 16:00 Slavnostní otevření kaple sv. Jana Křtitele v Holyni
            Vernisáž výstavy “Všechno, co opravdu potřebuju znát, 
jsem se naučil v mateřské škole“ (kulturní komise MČ, MŠ Slive-
nec) 
18. 5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)

Červen

30. 5. - 1. 6. Multikulturní festival „Slivenecké letnice“
1. 6. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
2. 6. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise MČ)
11. 6. Turnaj ve stolním tenisu „Hraje celá rodina“
15. 6. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
25. 6. 18:00 Veřejné zastupitelstvo
28. 6. 19:30 Zábava na hřišti (AFK Slivenec)

Kalendář obce 
únor – červen 2008
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časopis Městské části Praha - Slivenec 

MČ Praha-Slivenec, OS Na Kraji, ZŠ Slivenec a ZUŠ Na Popelce zvou na

VELIKONOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY
pro veřejnost

KDY?  28. 2. 14:30  
 6.3. 18:30    17. 3. 14:30

KDE? Výtvarná učebna ZŠ Slivenec

Keramické dílny jsou tentokrát tematicky zaměřené na výrobu velikonočních dekorací. 
Vstupní poplatek na každou dvouhodinovou lekci je 40 Kč. 
Večerní termín 6.3. je určen spíše pro starší děti a dospělé.

CO SI PŘINÉST? Kelímek na vodu, bavlněný hadr, štětec, tvořítka (dle uvážení), dále 
doporučujeme váleček na těsto

MČ Praha – Slivenec, farnost Slivenec zvou na

Velikonoční  varhanní koncert
Ireny Kosíkové

Na programu budou skladby J. S. Bacha, 
F. M. Bartholdyho, A. Dvořáka, I. Kosíkové

V sobotu 15. 3. v 18:30
V kostele Všech Svatých ve Slivenci

Ceník inzerátů ve Sliveneckém mramoru 
 1 stránka  A4............................. 3.200,- Kč
 1/2 stránky  A4.......................... 1.600,- Kč
 1/4 stránky A4........................... 900,- Kč
 1/8 stránky A4 .......................... 600,- Kč
 1/16 stránky A4 ........................ 400,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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Beseda starostky a zastupitelů s občany

se bude konat dne 5. 3. 2008 od 18 hodin 

v zasedací síni ÚMČ.

Jste srdečně vítáni!


