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Velikonoční jarmark ve Slivenci
V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní
velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením. Jejich básničky
a zpívání za doprovodu ﬂétniček i kláves a slunečné počasí - to vše
dohromady naladilo návštěvníky jarmarku do jarní pohody.
Trhovci otevřeli na návsi své stánky s bohatou nabídkou rukodělných
výrobků. Mnozí z nás zakoupili kraslice, velikonoční pomlázky a osení,
keramiku, košíky, dřevěné dárky či ručně vyrobené šperky z kůže a korálků. Velký zájem vzbudil rovněž stánek slivenecké školy a lochkovské
mateřské školy, kde děti představovaly své nápadité a originální výrobky.
Program jarmarku osvěžila dvě vystoupení kejklíře Vojty Vrtka,
který rozesmál děti i dospělé a při jehož žonglování s hořícími loučemi se až tajil dech. Z nedalekého Barrandova přiletěli se svými ﬂétničkami „Kanárci“, předvedli pásmo lidových písniček a vypořádali

Publikum sleduje vystoupení kejklíře

Na počátku zarecitovaly děti ze školy

se i s větrem, který jim občas nečekaně odnášel noty. Ti nejmenší
si - již tradičně - užili ve výtvarné dílně občanského sdružení Na
Kraji a v obležení dětí byl i stánek s oříšky a domácími karamelami.
V podvečer, když zašlo slunce a zima nám dalo najevo, že se ještě
nevzdává, se mohli i poslední návštěvníci jarmarku zahřát medovinou u stánku s včelími produkty nebo grilovanými specialitami Pizzerie Slivenec.
Lenka Kudláková
PODĚKOVÁNÍ
Za zdárný průběh jarmarku děkujeme OS Na Kraji, ZŠ Slivenec,
MŠ Lochkov, amatérskému souboru „Kanárci“, Pizzerii Slivenec
a mnohým ochotným dobrovolníkům z řad občanů.
Více fotograﬁí najdete na www.praha-slivenec.cz.

Kejklíř Vojta Vrtek

Stánky na jarmarku

dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice
diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé
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Informace z veřejných zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 11. zasedání zastupitelstva
se konalo 13. března 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ od 15:05 do 16:15
hod. Po zprávě starostky následovalo projednání bodů dle schváleného
pořadu jednání. Hlavním důvodem ke svolání mimořádného zasedání bylo
projednání žádostí o ﬁnancování projektů z fondů EU. Zastupitelé schválili předložení dvou projektových žádostí do 1. výzvy Operačního programu
Praha - Konkurenceschopnost – a to projekt „Revitalizace centra MČ Praha
– Slivenec“ a Projekt „Nízkoenergetická rekonstrukce správního pavilonu
a jídelny ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ a současně odsouhlasili uhradit příslušný 10% podíl z rozpočtu MČ Praha-Slivenec a dále nezpůsobilé výdaje
projektu v plné výši.
Zastupitelé schválili místopředsedkyní ﬁnančního výboru Ing. Ivanu Šaradinovou a místopředsedkyní kontrolního výboru Ing. Helenu Pickovou, dále
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha - Slivenec za rok 2007. Zastupitelé
pověřili ﬁnanční a kontrolní výbor k předložení plánu činnosti na r. 2008 na
příštím zasedání zastupitelstva a kontrolnímu výboru bylo uloženo provést
kontrolu plnění usnesení přijatých zastupitelstvem MČ Praha - Slivenec v r.
2007 a výsledek kontroly předložit na příštím zasedání zastupitelstva.

Řádné 12. zasedání zastupitelstva
se konalo v pondělí 21. dubna 2008 od 18:15 do 21:30 hod., poté následovala diskuse s občany.
Před projednáním jednotlivých bodů schváleného pořadu zasedání vyslechli
přítomní zprávu starostky a předsedů komisí a později, dle pořadu jednání,
zprávy předsedů výborů.
Zastupitelé projednali body dle schváleného pořadu jednání a schválili:
doplnění podnětů k návrhu nového územního plánu (mapka a popis na
ÚMČ)
opravu komunikace K Rozvodně v hodnotě 176.637,70 Kč provedenou
ﬁrmou ASKO, spol. s r.o.
opravu chodníku u křižovatky ulic K Lochkovu a K Homolce p. Chládkem.
uzavření smluv o zřízení věcného břemene užívání pozemku s PREdistribuce, a.s. (parc.č. 1731/1, k.ú. Slivenec – kabelové vedení 1kV) a s Outdoor
akcent s.r.o. (parc.č. 1798/94, k.ú. Slivenec – umístění elektropřípojky
k reklamnímu zařízení)
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku o velikosti 32m2 za cenu 5
Kč/m2/den s p. Pavlem Petrem na období 1. 5. – 31. 8. 2008 (letní zahrádka
u „Zelené pizzerie“)
organizační řád úřadu MČ Praha - Slivenec
statut a jednací řád výborů zastupitelstva MČ Praha - Slivenec
plán práce ﬁnančního a kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha Slivenec na r. 2008
rozpočtové opatření č. 1 a navýšení rozpočtu o 9.400 Kč (neinvestiční
účelová dotace pro knihovnu poskytnutá Magistrátem) a přijaté ﬁnanční dary
(100 tis. Kč od ﬁrmy Smažík, 20 tis. Kč od Nadace Partnerství)

Ze zpráv předsedů komisí na 12. zasedání zastupitelstva
Komise pro dopravu a životní prostředí – Doc. Ing. Petr Pick
Komise doposud neobdržela žádné připomínky a podněty od občanů, proto žádáme o větší součinnost. Zahájili jsme prohlídky MČ za účelem zjištění
nedostatků v ŽP a dopravě. Zjišťujeme, že opakovaně dochází ke spalování
plastů a jiných nevhodných materiálů v lokálním topení. Upozorňujeme, že se
jedná o protiprávní jednání, které ohrožuje zdraví spoluobčanů a zhoršuje kvalitu ŽP a může být pokutováno. Připravujeme anketu o možnostech snížení
dopravního zatížení naší MČ a omezení rychlosti projíždějících vozidel. Anketa bude zveřejněna na www stránkách MČ Praha-Slivenec a v Mramoru.
Komise grantová – Mgr. Jana Novotná Více v usnesení zastupitelstva.
Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas – Mgr. Lenka Kudláková
Komise pokračuje v nastaveném systému spolupráce s různými subjekty, které v obci působí. Od začátku roku proběhly jednorázové akce jako masopust,
rehabilitační seminář, velikonoční jarmark či koncert duchovní hudby. Každý
měsíc se scházejí senioři na svých pravidelných schůzkách, stejně jako v loň-
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na návrh grantové komise přidělit 50 tis. Kč určených pro 2. kolo grantů MČ
Praha-Slivenec následovně: Kláře Vaňkové a Janu Luprichovi 20 tis. Kč na akci
Májové semeniště, Kláře Vaňkové a Janu Luprichovi 9 tis. Kč na akci Slivenecký
vánočník, ČČK OS Slivenec (zdravotnický kroužek) 11 tis. Kč na pravidelnou
činnost a AFK Slivenec 10 tis. Kč na rekultivaci travnaté hrací plochy
přijetí věcného daru od ﬁrmy Mramor Slivenec v hodnotě 64.220 tis. Kč
(26m2 dlažby ze sliveneckého mramoru pro podlahu kaple sv. Jana Křtitele
v Holyni)
poskytnutí ﬁnančního daru 8 tis. Kč pro asistenta L.D. na školu v přírodě
v Bulharsku
Nový ředitel ZŠ a MŠ: starostka informovala o výběrovém řízení na ředitele
ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, které proběhlo začátkem dubna.
Euﬁpark: Zastupitelstvo opětovně jednalo o žádosti společnosti EUFIPARK o úpravu územního plánu: změna míry využití území ze současného
kódu C na kód F na pozemcích p.č. 1792/18 a 1792/32, k.ú. Hlubočepy
(pozemek mezi ulicemi K Barrandovu – K Holyni – Návětrná). Společnost
plánuje v lokalitě vybudovat své administrativní sídlo. Bylo přijato usnesení 208/12/2008, kterým bylo zrušeno usnesení č. 188/11/2008 přijaté 13.
3. 2008 a souhlas s úpravou územního plánu byl podmíněn tím, že výška
zástavby nepřesáhne 12m nad terén a výjezd do ulice Návětrná bude používán pouze v případě nouze.
Mramorka: Zastupitelstvo schválilo II. etapu projektu Obytný soubor „Na
Štěpánce“ předloženou společností Mramorka, s.r.o. Podmínkou je varianta
podle výkresu č. 17d z června 2007 a závazek společnosti Mramorka s.r.o.,
že pokud se jí nepodaří vybudovat propojovací komunikaci přes pozemek
paní Stephany Grifﬁth Jones, uhradí společnost městské části odpovídající
ﬁnanční částku nutnou pro odkup pozemku. Pokud majitelka odmítne pozemek prodat, zavazuje se společnost při vydání územního rozhodnutí předat
do rozpočtu MČ Praha – Slivenec částku 2 mil. Kč. Při územním jednání
dne 29. 4. 2008 bude starostka dále požadovat, aby společnost opravila po
dokončení výstavby ulici K Cikánce (rekonstrukce ul. U Svahu je řešena přímo ve stavebním řízení). Občané z této části Slivence, kteří se velmi aktivně
účastnili zasedání, byli vyzváni, aby se územního řízení rovněž zúčastnili.
Informace z diskuse s občany po skončení pořadu zasedání
Pí. Marková hovořila o skladu pneumatik v lokalitě U Jezírka, starostka ji
ujistila, že o černé skládce víme, bohužel je to další nová skládka pneumatik,
60 kusů pneumatik jsme za peníze MČ z této oblasti nechali odklidit (celkem
šlo v MČ o 110 kusů pneumatik).
Pan Špaček upozornil na situaci v ulici K Cikánce před čp. 602 a 603, kde
jsou složeny betonové žlaby, které odváděly vodu z pole. Je třeba ﬁrmu,
která zde staví, na to upozornit a požadovat zábor. Podle starostky ﬁrma
Stavounion tvrdí, že ještě se stavbou neskončili a že vše dají do pořádku.
Budeme požadovat uhradit zábor.
Zápis včetně příloh je občanům k nahlédnutí na úřadě MČ Praha-Slivenec
a na www.praha-slivenec.cz.
hol
ském roce se ve spolupráci s radotínským kulturním domem podařilo zajistit
zájezdy pro seniory. Rozeběhl se počítačový kurz pro seniory, který je plně hrazen ze sponzorských příspěvků. Pro veřejnost jsou pořádány keramické dílničky. Komise se podílela na přípravě nedávného vítání občánků. Z nejbližších
akcí si dovolujeme pozvat občany na fotbalové derby a slavnostní otevření
kaple sv. Jana Křtitele v Holyni. Vyvrcholením kulturního dění v naší obci bude
druhý ročník Sliveneckých letnic. Naším cílem je, aby tento ročník, stejně jako
ten loňský, byl v co nejvyšší míře hrazen sponzory. Obracíme se tímto na slivenecké ﬁrmy, podnikatele i jednotlivce s prosbou o ﬁnanční příspěvek.
Komise stavební a majetková – Ing. Simona Strauchová
Komise na své poslední schůzce projednávala druhou etapu výstavby společnosti Mramorka, obytný soubor Na Štěpánce, dále změnu míry využití
území pro společnost EUFI s.r.o. v místech mezi halou Arri rental a Truhlářstvím Markových. Projednávala se také žádost občana na vybudování bazénu na pozemku pronajatém MČ a dále nabídka spol. ASKO na vybudování
chodníku u Pyramidy.
hol

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
letošní jaro se neslo ve znamení mnoha společenských akcí. Potěšil
nás váš zájem – ať už to byl velikonoční jarmark, vítání občánků,
počítačový kurs pro seniory, keramické dílničky či sázení lip a javorů
v Holyni. O všech uskutečněných, ale i plánovaných akcích přinášíme informace v tomto Mramoru a na webových stránkách www.
praha-slivenec.cz, kde v rubrice Fotogalerie a články najdete i mnoho
fotograﬁí.

Fondy EU
V březnu jsme velmi intenzivně pracovali na náročné přípravě projektů pro Operační program Praha – Konkurenceschopnost, jejichž
cílem je získat ﬁnanční prostředky na revitalizaci centra a na nízkoenergetickou rekonstrukci správního pavilonu ve škole. Projekty jsme
připravovali ve spolupráci se specializovanou ﬁrmou RAVEN a také
s architekty obou architektonických ateliérů - Projektil architekti a AB
design studio. Projekty byly řádně připraveny a podány v termínu
a nyní je před námi zhruba půlroční čekání na to, zda na prostředky
z EU dosáhneme. Pokud ano, budou to perně získané peníze.

Komunikace a sítě
Pokračuje výstavba sítí v ulici Ke Smíchovu - splašková i dešťová
kanalizace jsou hotové, nyní se pokládá vodovod, následovat bude
plyn a teprve pak bude možné položit v ulici znovu asfalt a obnovit provoz autobusů. Intenzivně jednáme s Hlavním městem Prahou
o položení deﬁnitivního povrchu v celé ulici a zprovoznění dešťové kanalizace, která tam je zatím položená jako suchovod, ovšem
výsledek je zatím nejistý. Město v současné době nemá peněz nazbyt
a výstavba kanalizace v malých městských částech rozhodně nepatří
mezi priority. Zastupitelstvo HMP zatím schválilo 5 mil. Kč na pokračování výstavby. V květnu začne výstavba kanalizace ve východní
části Granátové.
Tam, kde je už zbudovaná kanalizace, lze pokládat plynovod –
v poslední době byl položen v ulici Do Chuchle, v části Granátové
a v ulici U Svahu, zanedlouho bude položen i ve Smaragdové. Pokračují i opravy komunikací - naše MČ dala opravit ulici K Rozvodně,
která byla už ve velmi špatném stavu, TSK opravily aspoň zčásti ul.
K Lochkovu, K Homolce a U Náhonu, Skanska opravila velkou díru
u zastávky autobusu v ulici K Holyni. Firma Hope P by měla v nejbližší
době opravit díry v Návětrné (už to dlouho slibuje). Central Group by
měl dokončit výstavbu ulice U Habeše a rozšířit severní část ulice Za
Farou.
Za pomoci techniky ze sousedního Lochkova probíhá postupné čištění komunikací v naší MČ. Zatím je vyčištěná Holyně a Habeš. Povrch
komunikací na většině území Slivence je však tak nerovný a hrbolatý,
že není možné problematické úseky vyčistit na sto procent.

Hřbitov a kaple
Oprava jižní zdi hřbitova byla deﬁnitivně dokončena, takže už se
nemusíme obávat, že se část hrobů sesune po svahu. Na hřbitově
letos přibude nové zábradlí, které zlepší bezpečnost návštěvníků,
a také chceme opravit poněkud zašlé a poničené kolumbárium.
V kapli Sv. Jana Křitele v Holyni je už položena nová dlažba (dar ﬁrmy
Mramor Slivenec), dokončují se úpravy povrchu kaple a výsev trávy
a výsadba keřů. Na zídku u zastávky autobusu přibudou nové lavičky.
Doufáme, že se vše podaří dokončit do 17. května, kdy zde proběhne
slavnostní otevření kaple a vernisáž výstavy „Všechno, co opravdu
potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“. Na vernisáž i výstavu vás všechny srdečně zveme.

Škola
Ve škole proběhl počátkem dubna konkurs na nového ředitele. Konkursní komise vybrala ze sedmi přihlášených uchazečů PhDr. Romanu Lisnerovou. Dr. Lisnerová pracuje ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde se zabývá reformou školství. Po seznámení se s prací Dr.
Lisnerové jsem přesvědčena, že je to ten pravý člověk, který dokáže
naši školu přetvořit v moderní vzdělávací instituci. Samotné jmenování Dr. Lisnerové do funkce poněkud zkomplikovala žaloba bývalého
ředitele Mgr. Holuba na určení neplatnosti jeho výpovědi, ale nakonec
se vše vyjasnilo a Dr. Lisnerová do funkce od července nastoupí.
Co se týče staveb a oprav ve škole, doufali jsme, že dostaneme od
Hlavního města Prahy dotaci 7,5 mil. Kč na dostavbu správního pavilonu a jeho propojení se zbytkem školy. Zdá se ale, že nedostaneme
nic – bývalá rezerva v rozpočtu MHMP určená pro malé městské části
je nyní dostupná i pro velké městské části a právě jim byla v letošním
roce zřetelně dána přednost – malé městské části při rozdílení peněz
přišly zkrátka. Rozhodně se ale nevzdáváme, situaci budeme řešit
jednáním s investory a sponzory. V historické budově školy připravujeme instalaci bezpečnostních dveří. Návštěvníkům obou hřišť sportovního i dětského – tak bude umožněno používat WC v přízemí
i v době, kdy bude škola zavřená. Na léto máme naplánovánu opravu
nátěrů dveří. Pro školu se podařilo získat dalšího sponzora. Firma AT
Development darovala 60 000 Kč, za něž jsme nakoupili nábytek pro
druhou třídu družiny. Firmě AT Development tímto velmi děkuji. V historické budově školy jsou tak nyní všechny třídy vybaveny novým
nábytkem, jehož zakoupení bylo vesměs ﬁnancováno z prostředků
získaných od sponzorů.
Na závěr bych vás ráda pozvala na přednášku o historii Slivence od
Dr. Matáka z Národního památkového ústavu. Věřím, že rádi využijete ojedinělé možnosti dovědět se více o historii obce, kde žijete.
A samozřejmě také na Slivenecké letnice, kde se nepochybně dobře
pobavíte u kvalitní muziky.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2008
V letošním kole soutěže o nejlepší internetové stránky zvítězila v kategorii velkých městských částí Praha 14, v kategorii malých městských
částí Praha – Petrovice. Naše webové stránky www.praha-slivenec.cz
letos získaly 6. místo, oproti 3. místu v loňském roce. Porotci nám vyčetli
zejména barevné řešení a špatnou čitelnost stránek, poskytování infor-

mací a jejich aktualizace byly hodnoceny kladně. Na změně vzhledu se již
pracuje a budeme se i nadále snažit jak vzhled, tak i obsah www stránek
naší MČ zdokonalovat a zejména nabíjet informacemi pro Vás. Uvítáme
rovněž vaše náměty a nápady, napište nám na adresu posta@praha-slivenec.cz . Budeme se těšit.
Růž
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Výstavba ve Slivenci

Oprava zdi hřbitova
Mnozí z Vás, kteří navštěvují slivenecký hřbitov, si jistě všimli, že
jihovýchodní část opěrné zdi je již opravena. Díky železobetonové
konstrukci je nová zeď pevnější a stabilnější. Část cesty, která vede
pod hřbitovem, je nyní širší, což s povděkem přijali i zahrádkáři, kteří zde udržují své pozemky. Investice přesáhla částku 350 tis. Kč
a byla ﬁnancována převážně z havarijní dotace Magistrátu hl. m.
Prahy.
Mus

Kanalizace Granátová
Výstavba společnosti Abbey, s.r.o. přináší obyvatelům Slivence
zatím spoustu nepříjemností. Začátkem června se na východní straně Granátové ulice začne kopat splašková kanalizace, díky které
bude možné na kanalizaci napojit i šest domů stávajících obyvatel.
Poté zde bude položen plynovod a nakonec bude vybudována slíbená nová komunikace jak v Granátové, tak v Nefritové ulici. Většina
prací by měla být dokončena během léta.
Mus

Postup plynofikace

Orientační čísla
Vážení spoluobčané, kteří jste si dosud nevyzvedli orientační číslo Vašeho domu úřad MČ zajistil u Magistrátu hl. m. Prahy přidělení orientačních čísel k nemovitostem
a z prostředků MČ zakoupil cedule s těmito čísly, aby se zjednodušila orientace v ulicích naší MČ. Cedule s orientačními čísly vydáváme již půl roku denně v podatelně
úřadu MČ, přesto nám ještě cca 190 cedulí zůstává na skladě nevyzvednutých, a proto
opakovaně zveřejňujeme tuto výzvu. Orientační čísla obdržíte zdarma. Všimněte si, že
skoro celá vaše ulice je již těmito čísly označená, přijďte si cedulku také vyzvednout, ať
nejste úplně poslední !!!
Růž

Během posledních dvou měsíců se Pražským plynárnám, a.s. podařilo zavést plyn v ulicích U Svahu,
v západní části ulice Granátová a v ulici Do Chuchle.
I když místní obyvatelé měli po nějaký čas ztížené životní podmínky, nyní mohou přejít na pohodlnější způsob
topení. V letošním roce sde snad podaří zavést plyn i do
Smaragdové ulice a samozřejmě do ulice Ke Smíchovu.

Mus

Přerušení dodávky vody
Z důvodu napojení nových vodovodních řadů dojde dne 14. 5. 2008 od 8:00 k přerušení dodávky vody ve velké části Slivence (viz mapka). Počítejte prosím se skutečností, že budete celý den bez vody.
S obnovením dodávky se počítá až ve večerních hodinách – zhruba okolo 20:00.
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Výstavba ve Slivenci

Ulice Ke Smíchovu
Všechny obyvatele Slivence jistě zajímá, jak pokračuje a hlavně kdy
bude dokončena výstavba inženýrských sítí v ulici Ke Smíchovu - kdy
se sem vrátí doprava. I když se mnohým zdá, že práce probíhají pomalu
a občas se nic neděje, opak je pravdou. Čas od času jsou nutné technologické přestávky, během kterých probíhají proplachy nebo tlakové
zkoušky, občas celou stavbu pozdrží i technický dozor z PVK, bez jehož
povolení nemohou být provedeny zásypy řadů. Nebuďme proto rozladění a neviňme z prodlení stavební ﬁrmu, která práce provádí.
Koncem února bylo dokončeno pokládání řadů splaškové i dešťové
kanalizace včetně veřejných částí přípojek. Byla to nejobtížnější část
stavby, neboť většina řadů vede ve velkých hloubkách.
V současné době probíhá obnova vodovodního řadu, který byl v havarijním stavu. Nový řad má větší dimenzi a zlepší tak zásobování vodou
nejenom v ulici Ke Smíchovu, ale i ve velké části Slivence. Do provozu
by měl být uveden 14. 5. 2008, kdy bude z důvodu přepojování provi-

zorního vodovodu na nový přerušena dodávka vody ve východní části
Slivence. Pražské vodovody a kanalizace při té příležitosti napojí i novou
zástavbu společnosti Abbey.
Ihned po dokončení vodovodu zahájí Pražské plynárny pokládku plynovodu. Jelikož mají dvě dodavatelské ﬁrmy, měly by výkopové práce
probíhat současně z obou konců staveniště. Doba výstavby by se měla
pohybovat okolo 40 dnů. Poté zde bude ještě uložen optický kabel.
Všechny tyto „podzemní práce“, které hned po zasypání přestávají být
vidět, i když dají mnoho práce a úsilí, mají být hotovy do konce června.
Poté bude na komunikaci vytvořen provizorní povrch tak, aby se sem
mohly po prázdninách vrátit autobusové linky. Deﬁnitivní podobu, včetně odvodnění (zprovoznění dešťové kanalizace včetně jejího napojení na
řad v Diamantové ulici), komunikace dostane až po přidělení dostatečných ﬁnančních prostředků, což se bohužel zatím nepodařilo.

Mus

Otázky a odpovědi
Nedávno jsem se nastěhovala do Slivence a nyní řeším problém jaký je vlastně oﬁciální název obce, v níž bydlím? Je to Praha, Praha 5,
Praha - Slivenec, Praha 5 - Slivenec nebo nějak úplně jinak? V občanském průkazu mám Slivenec, pod tím ulici a pod tím Praha 5, takže
z toho také nejsem moc moudrá :-) . Můžete mi prosím poradit?
Z hlediska samosprávy jsme Praha - Slivenec a jsme na stejné úrovni
jako třeba Praha 5. Praha má 57 městských částí a my jsme jednou
z nich. Praha 5 pro nás pouze vykonává některé z výkonů státní správy,
které u nás nejsou. V tomto směru jsme součástí správního obvodu
Praha 5 (jinak řečeno Praha 5 je pro nás jakoby „střediskovou“ obcí)
- těchto „střediskových“ městských částí je v Praze 22. V občanském
průkazu máte nahoře název katastrálního území (Slivenec či Holyně),
pod tím adresu. Název MČ v občanském průkazu uveden není. Praha
5 pod názvem ulice je název střediskové neboli trojkové „obce“, pod
niž spadáme. Obec píšu v uvozovkách proto, že Praha 5 vykonává
funkce střediskové obce, ale ve skutečnosti je tu jedinou obcí Praha
jako celé město, my i Praha 5 jsme jen městské části. Praha je tedy
obcí a zároveň i krajem. Je to hodně komplikované. Takže: oﬁciální
název obce, v níž bydlíte, je Praha. Oﬁciální název městské části, v níž
bydlíte, je MČ Praha - Slivenec. Ze správního hlediska spadáme pod
Prahu 5.
Proč investuje městská část do nábytku ve škole, když ZŠ má
vlastní rozpočet?
Škola má vlastní rozpočet, který ale ani zdaleka nestačí pokrýt její potřeby. Je velmi napjatý vzhledem k tomu, že ve škole je málo dětí a peníze
se ze státního rozpočtu přidělují „na dítě“, ale také proto, že škola sídlí
v několika budovách, což její provoz značně prodražuje. Snažíme se
proto pomáhat, jak můžeme – dělají to ostatně všechny městské části.
Všichni máme samozřejmě zájem na tom, aby děti ve škole vyrůstaly
v pěkném a upraveném prostředí. Vzhledem k omezenému rozpočtu
naší městské části se ale snažíme co nejvíce investic ve škole pokrýt
z peněz od sponzorů - na rozdíl např. od výstavby kanalizace se na školu peníze od sponzorů sehnat dají, neboť jde o daňově odečitatelnou
položku. Investice do nábytku ve škole tak pokryly dary od ﬁrem Abbey,
Galstian & Galstian, Smažík, Strabag a AT Development.
Proč MČ nakupuje nové lavičky a dláždí malé kousky chodníků,
zatímco v uliciKe Smíchovu se tak dlouho brodíme blátem?

Většina nových laviček se nakoupila z dotace určené na tento účel.
Chodníky dláždíme tam, kde je to nejpotřebnější – např. u drogerie si
lidé dlouhodobě stěžovali na špatný stav chodníku a louže, které na
něm byly (za deště se nedalo ani vystoupit z autobusu). Nyní budeme
stavět další malý kousek chodníku okolo restaurace Pyramida, protože
tam chodník chybí a chůze po silnici je pro lidi, kteří tudy chodí, velmi nebezpečná. Občané z ulice K Homolce na tuto situaci opakovaně
upozorňují a myslím, že oprávněně.
V ulici Ke Smíchovu se už dlouho brodíme blátem, protože se tam
staví kanalizace (dešťová i splašková), nový vodovod, bude se tam
pokládat plyn a pravděpodobně i optický kabel. Vodovod se pokládá
mezi chodník a vozovku, na místo, kde byly žlaby na dešťovou kanalizaci, proto je nutné v současné době chodit po té rozkopané vozovce, protože vedle výkopů vodovodu se chodník momentálně nevejde.
Teprve až se všechny sítě položí, bude možné udělat nový povrch celé
komunikace i s chodníkem, nyní to prostě nemá smysl. Mohu tazatele ubezpečit, že nové lavičky ani námi budované kousky chodníků
neubírají peníze na ulici Ke Smíchovu. Budování kanalizace a dalších
sítí v ulici Ke Smíchovu je totiž akce Hlavního města Prahy, hrazená
z prostředků Hlavního města Prahy prostřednictvím odboru městského
investora. Pouze a výhradně na nich záleží, jak dlouho bude akce trvat.
Stavba ale zatím probíhá tak rychle, jak to počasí a občasné technologické přestávky umožňují. Pokud se vám někdy zdá, že stavba stojí,
je to proto, že zde probíhají práce, které nejsou na první pohled patrné
– např. proplach provizorního vodovodu trval týden, aby byly splněny
požadavky hygieniků. A jen pro srovnání: lavičky jsou záležitost v řádu
tisíců korun, kusy chodníků přijdou řádově na statisíce, ale ulice Ke
Smíchovu bude stát i s povrchy a dešťovou kanalizací více než 40 milionů korun.
Jak to, že si naše chudá MČ může dovolit plánovaný třídenní
hudební festival?
Přesto, že program festivalu vypadá docela impozantně, nestojí
žádné ohromující peníze. Kapely vystupují většinou za nižší než běžné ceny, některé i zcela zdarma. Peníze na festival navíc z velké části
pokryjí peníze od sponzorů – naštěstí zde ve Slivenci i v Holyni žije
dost lidí, kteří si myslí, že se můžeme bavit, i když nemáme chodníky či
kanalizaci. Městskou část vyjde asi na tolik, kolik by stála výstavba pěti
až sedmi metrů kanalizace.
Jana Plamínková
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Životní prostředí

Požádejte si o dotaci na ekologické vytápění
Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za
moderní vytápění, a to hned ze dvou dotačních programů.
Státní fond životního prostředí ČR začal 25. března přijímat žádosti o investiční
podporu instalace kotle na vytápění s využitím biomasy, solárních systémů pro
ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel.
Žádosti bude přijímat až do 31. prosince 2008.
Na podporu ekologického vytápění Ministerstvo životního prostředí ČR vyčlenilo částku 100 milionů korun. Žadatelé by se svými žádostmi neměli otálet.
Čím dříve svou žádost podají, tím větší budou mít šanci ﬁnanční podporu získat – peníze se totiž poskytují průběžně, dokud nedojdou.
Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelů může dosáhnout až 50 procent
investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 procent nákladů. Maximální
výše podpory může být 50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systémů
na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění může
dotace dosáhnout až 60 tisíc korun.
Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na biomasu nebo tepelná
čerpadla, která nahrazují původní kotle na pevná fosilní paliva (o dotaci tedy
nemohou žádat ti, kdo mají např. elektrokotel).
Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje
pouze na akce, jejichž realizace a ﬁnancování byly zahájeny po 1. lednu 2005.
Pro podání žádosti je nutno vyplnit formulář, který najdete na webové adrese
www.sfzp.cz v rubrice Národní programy. Dále je nutno doložit odborný posudek.
Žádosti se podávají na krajské pracoviště SFŽP, které pro Prahu sídlí na stejné

adrese jako centrála SFŽP, tedy Kaplanova 1931/1, Praha 4 – Chodov, tel. 267
994 350, e-mail zdenka.benesova@sfzp.cz.
Druhou možností je požádat o dotaci přímo na Magistrátu, neboť Rada HMP
schválila v březnu pravidla pro přidělování dotací na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2008. Tyto dotace jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které změnily topný systém ve prospěch
ušlechtilých paliv, případně OZE, a sice v období od 1. 11. 2007 do 31. 10.
2008. Žádosti doložené požadovanými doklady (co vše je potřeba, najdete
na žádosti, kterou si můžete stáhnout i na internetu) se podávají v úředních
hodinách Magistrátu na oddělení energetických systémů odboru ochrany
prostředí, tel. 236 004 314, e-mail dotace.topeni@cityofprague.cz. Lhůta pro
podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového topného zdroje do
provozu (od data uvedení do provozu potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu). Výjimku tvoří investoři, kteří přeměnili topný zdroj od
1. 11. 2007 do 10. 6. 2008. Pro tyto investory je lhůta podání žádosti do 30. 6.
2008. Žádosti podané po těchto lhůtách budou uspokojeny, pokud zbudou
volné ﬁnance. Na rozdíl od programu SFŽP se zde podporuje i přechod z uhlí
na elektřinu či plyn, a to částkou 2000 Kč na kilowatt (max. do 70 % vynaložených nákladů). Na tepelné čerpadlo můžete dostat až. 80 000 Kč (max. 50
% nákladů), na kotel na dřevo až. 40 000 Kč (max. 50 % nákladů), na solární
kolektory či fotovoltaiku 4000 Kč/m2 a max. 80 000 Kč na jedno zařízení, na
pořízení kogenerační jednotky (zařízení na společnou výrobu tepla a elektřiny)
80 000 Kč a max. 50 % nákladů. Podrobnější informace najdete na webových
stránkách HMP – http://magistrat.praha-mesto.cz rubrice Dotace a granty –
Životní prostředí a energetika.
Pla

Poplatky ze psů
V současné době zasíláme složenky všem občanům, kteří nezaplatili poplatky ze psů do 31.
3. 2008. Pokud poplatek nebude uhrazen do 28. 4. 2008, budou zapomnětlivcům zaslány upomínky. V případě, že poplatek za psa nebude uhrazen ani na základě upomínky, může být
poplatníkovi vyměřena pokuta až v trojnásobné výši poplatku. Prosím uhraďte platby včas.

O psech a jejich lidech
V poslední době se v naší MČ množí případy volného pobíhání psů, došlo
i k napadení člověka psem. Prosíme proto občany Slivence i Holyně, aby
zkontrolovali svoje ploty a při venčení měli svého psa pod kontrolou.
Uvádíme některá ustanovení příslušných zákonů, které podmínky chovu psů
upravují:
Chovatel je povinen zabránit tomu, aby pes obtěžoval nebo omezoval jiné
osoby a nebo jiná zvířata 1). V případě, že by nezabránil takovému chování
psa nebo ho k němu dokonce přiměl, může být jeho jednání posouzeno jako
přestupek proti občanskému soužití.
Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat 2).
Každý chovatel zvířat je povinen učinit opatření proti úniku zvířat 3).
Zvíře nesmí znečišťovat veřejné prostranství - každý chovatel je povinen
neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobilo chované zvíře. Veřejným prostranstvím se myslí všechny veřejné plochy (ulice,
náměstí, mosty …), a to včetně ploch veřejné zeleně.
Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v současnosti řeší pouze vyhláška hl.m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Touto
vyhláškou je přímo zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště,
umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. Na ostatní plochy veřejné
zeleně je vstup se psy sice povolen, ale není povoleno jejich volné pobíhání. Na ostatních veřejných plochách není volné pobíhání psů prozatím nijak
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upraveno. Pes nemusí mít náhubek ani být na vodítku. Zároveň ale musí
chovatel psa dostatečně slovně ovládat tak, aby nedošlo k obtěžování nebo
omezování dalších lidí a zvířat (viz ustanovení občanského zákoníku).
V prostředcích městské hromadné dopravy je pohyb zvířat upraven příslušným přepravním řádem.
Přihlašovací povinnost a poplatky ze psů upravuje vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č.
18/2004 Sb., která vstoupila v platnost od 1.1. 2005. Novela vyhlášky přinesla podstatné změny do chovu psů, jedná se konkrétně o označování psů,
a to buď čipem nebo tetováním. Chovatelé psů jsou povinni nechat svého
psa staršího 6 měsíců označit a zaregistrovat. Evidenci vede Magistrát hl.
m. Prahy. Pomocí údajů z této evidence lze nyní snáze dohledat vlastníka
zatoulaného psa. Pozitivní je rovněž osvobození od poplatku za psa 2 roky
následující po jeho označení a zaregistrování u Magistrátu hl. m. Prahy.
Žádáme proto chovatele psů, aby zákonné podmínky chovu psů respektovali a dodržovali a aby tak předcházeli situacím, které je nutné řešit a postihovat v rámci příslušného přestupkového řízení.
Ing. Miroslava Staňková
1)
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník §§ 3, 4, 5, 126, 127 a 711
2)
zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 6 a § 13 odst. 1
3)
vyhláška NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy čl. 2 a čl. 7, odst. 1
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Plán přistavování VO kontejnerů na rok 2008
Den přistavení : pátek do 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění
Rubínová
Holyně - nám. Pod Lípou
Přídol - křiž. Na Botě-Na Přídole
křiž. Na Čisté-Frančíkova ul.Ke Smíchovu-veřejné parkov. Smaragdová
14. března 2008
18. dubna 2008
16. května 2008
13. června 2008
11. července 2008
8. srpna 2008
19. září 2008
3. října 2008
31. října 2008
21. listopadu 2008
5. prosince 2008
19. prosince 2008

Trasy svozu nebezpečného odpadu
15. 5. - čt

14. 8. - čt

13.11. - čt

křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
nám. Pod Lípou - Holyně
křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce
ul. Na čisté

16.40 - 17.00
17.10 - 17.30
17.40 - 18.00
18.10 - 18.30

Pálení větví, trávy,
rozdělávání ohňů
Na území naší MČ není rozdělávání ohňů
na vlastních pozemcích omezeno, pokud je
prováděno na ohništích a topeništích. V nich
se ale mohou spalovat pouze suchá paliva,
není dovoleno spalovat cokoli, co je možné
považovat za odpad. Palte prosím pouze
suché dřevo nebo dřevěné uhlí, nepalte mokré dřevo ani trávu, v žádném případě nepalte
lakované dřevo, desky na bázi dřeva, odpadky a plastické hmoty.
Při opékání, grilování, ve chvílích pohody,
berte ohled na své sousedy!

Sta

inzerce

Informace o trasách v Praze naleznete na http://envis.praha-město.cz. Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma
odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů: - rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk
( kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující
nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.
Kromě mobilního sběru je v současné době na území hl. m. Prahy pro občany
v provozu i 23 stabilních sběren nebezpečného odpadu. Jedenáct z nich je zřízeno v rámci provozovaných sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Přistavování kontejnerů
na bioodpad
V dubnu proběhlo přistavení kontejnerů na bioodpad.
Další kontejnery budou opět přistaveny na podzim na stejných stanovištích.
Data přistavení budou uveřejněna v Mramoru.

Máte zájem o pravidelný odvoz bioodpadu ze své zahrádky?
Pak čtěte dál.….
Kontejnery na bioodpad pro jednotlivé domácnosti můžeme mít i u nás,
pokud se ve Slivenci a v Holyni najde alespoň 50 obyvatel, kteří budou mít
o uvedenou službu zájem. Magistrát hlavního města Prahy a společnost
Pražské služby, a.s. zavádějí tuto novou službu v rámci projektu „VRACEJTE PŘÍRODU, VRÁTÍ VÁM TO!…aneb BIO odpad patří do kompostejneru“,
a to pro občany, ale i další původce odpadu.
Společnost Pražské služby, a.s. nabízí speciální sběrné nádoby hnědé
barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, tzv. kompostejnery, které jsou určeny
výhradně ke shromažďování „biologicky rozložitelného komunálního odpadu“, zkráceně BRKO. Jde o veškerý odpad ze zahrad a údržby zeleně,
jako např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní
štěpky z větví stromů či keřů, spadaného ovoce apod., ale také o kuchyňský odpad, především zbytky ovoce a zeleniny, čajových sáčků a kávové
sedliny, skořápek od vajec apod. Pozor!!! Nádoba není určena na odpady
živočišného původu, především není určena na zbytky masa (zápach).
Kompostejnery jsou vyváženy společností Pražské služby, a.s. v pravidelné
četnosti 1x za 14 dní (v sobotu) s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální
svozovou technikou pouze ve vegetačním období, tzn. od 1. dubna do 30.
listopadu kalendářního roku.
V současné době je služba sběru a svozu odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností provozována na území MČ Dolní Chabry, Klánovice,

Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy a Šeberov. Společnost Pražské služby, a.s. má ambice postupně rozšířit tuto službu i na území dalších cca 34
městských částí, tedy samozřejmě včetně naší městské části.
Sběr bude v naší MČ zaveden, pouze pokud o něj bude dostatečný zájem,
tedy až se najdou zájemci minimálně o 50 kusů kompostejnerů. Několik
zájemců už se přihlásilo. Pokud byste se chtěli přihlásit i vy, je nutné se telefonicky zaregistrovat prostřednictvím call centra společnosti Pražské služby, a.s. na tel.č.: 284 091 888 v provozní době: po – pá od 8.00 do 18.00
hodin. Registrace je velmi jednoduchá a rychlá - až se vás automat začne
vyptávat, zvolte jedničku. Po nakumulování minimálního počtu registrací
bude se zájemci uzavřena smlouva.
Cena za službu vč. pronájmu kompostejneru činí pro letošní rok 412,Kč/120 l nebo 714,-Kč/240 l (s DPH). Služba se může i ﬁnančně vyplatit,
pokud máte velké množství bioodpadu, který jste až dosud dávali do popelnice na směsný odpad – cena za svoz bioodpadu je nižší.
Kompostování na vlastní zahradě je samozřejmě jednodušší a ekologicky
vhodnější, ale pokud nechcete kompostovat nebo se vám prostě tráva
a listí už do kompostérů nevejdou, jde o velmi přínosný a vhodný způsob
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Vzhledem k tomu, že mnozí
z vás projevili o zavedení této služby v loňském roce značný zájem, věřím,
že ji nyní využijete a tím přispějete ke zvýšení úrovně nakládání s bioodpady
v naší městské části.
RNDr. Jana Plamínková
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Společnost

Keramické dílničky

V průběhu února až dubna proběhly ve výtvarné učebně ZŠ Slivenec
veřejné keramické dílničky. Keramické dílny organizuje sdružení Na kraji
ve spolupráci s ÚMČ Praha - Slivenec a ZŠ Slivenec.
Jeden ze tří termínů velikonočních dílen musel být z technických důvodů
zrušen, ale pro zájem veřejnosti proběhly dílny hned ve dvou náhradních
termínech. Tentokrát s tématem „keramický šperk“. Účastníci kurzu měli
možnost vyrobit si vlastní keramické korále, závěsy či knoﬂíky s ﬁnální úpravou engobou nebo glazováním. Veřejné dílny jsou určeny pro širokou veřejnost, děti i dospělé, maminky s dětmi již od tří let a vítáni jsou i senioři.

Vstupní poplatek činí symbolických 40,-Kč, materiál a pomůcky jsou k dispozici.
K nahlédnutí je literatura a ukázky různých technik zpracování a povrchové úpravy modelovací hlíny. Zkušená lektorka je nablízku s radou, ale
každý má možnost realizovat podle svého vlastní tvůrčí ambice a fantazii.
Poděkování patří paní učitelce Plačkové, která hotové výrobky vypaluje
ve školní keramické peci. Hotové výrobky si mohou jejich tvůrci po předchozí domluvě ve škole vyzvednout.
Kud

Diamantová svatba
Den 24. 4. oslavili manželé Jarmila a Václav Čepičkovi diamantovou
svatbu neboli 60 let společného života. K významnému životnímu
jubileu jim přišli s patrovým svatebním dortem poblahopřát zastupitelé naší obce i děti zdejší školy. Od místostarostky Ing. Strauchové
i dalších gratulantů vyslechli slova plná obdivu a úcty k jejich společnému životu a přání hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Děti pak s manželi Čepičkovými udělaly rozhovor pro projekt „Paměť
Sil
obce“.

Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu,
květnu a červnu 2008 oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum
DUBEN 2008
Paní Libuše Vejvodová
Pan Egon Eckstein
Pan Josef Kulíšek
Paní Marie Kichererová
Pan Václav Morstein
KVĚTEN 2008
Pan Karel Hozman
Paní Hana Hladíková
Paní Jitka Svobodová
Paní Růžena Uxová
Pan Vladimír Dolejší
Paní Jiřina Tahavská
Pan Květoslav Prys
ČERVEN 2008
Paní Anna Zívalová
Přejeme pevné zdraví, životní pohodu
a hodně elánu do dalších let.
Jóga
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Dne 24. dubna
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Čepičkovi
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Gratulujeme
a přejeme
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do dalších let
-Aerobic
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Společnost

Zájezdy pro seniory
z MČ Praha-Slivenec 2008
Jednotná cena 200,- Kč na každý zájezd pro seniory s trvalým
bydlištěm v Městské části Praha – Slivenec. Odjezdy ze Slivence, příp. z Holyně.
7. května - Planá (horn. muzeum), Kladruby (klášter), Stříbro
Přihlásit se a zaplatit můžete do úterý 29. dubna do 12.00 hodin
na úřadu MČ Praha-Slivenec
28. května - Nové Město (zámek), Slavoňov, Dobruška (rodný dům F. V. Heka, židovská mikve)
Přihlásit se a zaplatit můžete do úterý 20. května do 12.00 hodin
na úřadu MČ Praha - Slivenec
25. června - Jindřichův Hradec (hrad), Červená Lhota (zámek)
Přihlásit se a zaplatit můžete do úterý 17. června do 12.00
hodin na úřadu MČ Praha-Slivenec
17. září - Karlovy Vary, Loket (hrad), Kyselka
Přihlásit se můžete do úterý 9. září do 12.00 hodin na úřadu MČ
Praha-Slivenec
1. října - Červený Hrádek (zámeček), Klášterec (muzeum),
Kadaň
Přihlásit se a zaplatit můžete do úterý 23. září do 12.00 hodin na
úřadu MČ Praha-Slivenec
22. října - Hluboká (zámek), Temelín (exkurze), Písek
Přihlásit se můžete do úterý 14. října do 12.00 hodin na úřadu
MČ Praha-Slivenec
Cena zájezdu obsahuje vždy dopravní služby, průvodcovské
služby, úrazové pojištění a avizované vstupy.
Časy odjezdů budou publikovány na vývěskách a na webových
stránkách úřadu MČ Praha – Slivenec.
Informace vám poskytneme také na tel. číslech: 736 621 893
– Mgr. Kudláková, 251 818 044, 251 813 754 – pí Růžičková
Změna programu vyhrazena.
Zájezdy jsou zajištěny u CK ARCES, Pavel Čornej.

Schůzka seniorů
V pondělí 7. dubna se od 16:00 hodin konala v zasedací místnosti úřadu
MČ tradiční schůzka seniorů. Úvodem byli účastníci informováni o probíhajícím počítačovém kurzu seniorů a o připravovaných zájezdech pro rok 2008.
První zájezd do Českého Krumlova byl během schůzky téměř obsazen. Při
kávě jsme si povídali o akcích, které nás v nejbližší době čekají a na které naše
seniory srdečně zveme. Zároveň jsme vyslechli i jejich připomínky a rady.
Ve druhé části setkání seznámila Mgr. Edita Šimková účastníky s projektem
„Paměť obce“, jehož je autorkou a který je realizován ve spolupráci s úřadem
MČ a ZŠ Slivenec. Cílem projektu je ﬁlmový dokument, který se pokusí zaznamenat a zmapovat významné události z historie naší MČ. Sbírání materiálů
pro ﬁlm bude probíhat v delším časovém úseku. Žákyně základní školy se
ujaly novinářské role víc než dobře – naše seniory připravenými otázkami, diktafonem ani kamerou nezaskočily. Zavládla spontánní atmosféra, vzpomínalo
se na staré časy a události a prohlížely se obecní kroniky. Prosíme pamětníky,
aby přišli na nejbližší schůzku 5.května 2008 a přinesli s sebou k nahlédnutí
dobové fotograﬁe. Poděkování patří paní učitelce Janě Majorové, která ve
škole žáky pro projekt připravuje.
Kud

Seminář na téma Pohyb a rehabilitace seniorů
V sobotu 16. února se v rámci akcí pro seniory konal v prostorách
městského úřadu seminář na téma: Pohyb a rehabilitace seniorů, vedený MUDr. Helenou Urbancovou, primářkou lázeňské skupiny Eden
Group v Karlových Varech. Tento seminář navázal na přednášku: Pohyb
a výživa v pozdním věku.
Sešlo se nás celkem 17, a to nejen seniorů. Seznámili jsme se s procedurami lázeňské léčby a uvědomili jsme si, že lze léčebné a rehabilitační
postupy aplikovat i v domácích podmínkách. Zacvičili jsme si jednoduchou sestavu, zaznamenali jsme si i další cvičební postupy a seznámi-

ana Plamín-

li se s jednoduchými rehabilitačními pomůckami, které si každý může
pořídit. Dozvěděli jsme se například, jak si doma udělat parafínový zábal,
když nás zlobí revma atd.
Přednáška byla hodnocena velmi pozitivně, a to jak bezprostředně po
ní, tak i několik týdnů poté, kdy se účastníci akce svěřovali se svými
pocity a úspěchy při cvičení a ptali se na další detaily. Děkuji, že Vás přišlo tolik a doufám, že se nám podaří něco podobného brzy zopakovat.
P.S. Elastická lana na cvičení podle MUDr. Smíška stojí 550 Kč. Pokud
by měl někdo zájem, ozvěte se na příští schůzce seniorů.
Urb

Počítačový kurs pro seniory
Ve čtvrtek 27. března se v počítačové učebně ZŠ Slivenec sešli na první lekci účastníci kurzu počítačové gramotnosti. Kurz organizuje MČ Praha-Slivenec a je plně hrazen ze sponzorského příspěvku
společnosti OSKAR SCHUNCK spol. s r.o.
Kurz je určený pro seniory s trvalým bydlištěm v naší městské části. Posluchači se během deseti dvouhodinových lekcí naučí základům práce s počítačem a internetem. K dispozici je 10 počítačů, ale zájem
o kurz byl tak veliký, že jsme se s lektorem kurzu - panem Miroslavem Kristem, učitelem informatiky ZŠ
- dohodli původně plánovaný počet účastníků zdvojnásobit. Kurz tedy navštěvuje dvacet posluchačů, po
dvojici u každého počítače. Během lekcí panuje v učebně tvůrčí atmosféra a lektor je velmi spokojen se
zájmem, s nímž posluchači přistupují k novým informacím. Po vyhodnocení ankety na závěr kurzu budeme případně uvažovat o podobném podzimním kurzu, aby se dostalo i na ty, kteří tentokrát nemohli být
z důvodu limitované kapacity počítačové učebny do kurzu zařazeni.
Kud
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Škola, školka, družina

Velikonoční jarmark
V sobotu 15. března 2008 konečně vysvitlo po několika deštivých
dnech sluníčko. Byli jsme moc rádi, protože se konal na návsi naší obce
velikonoční jarmark. Zapojila se i celá naše škola. Dne 12. března proběhly školní dílničky, při kterých žáci zapojili svoji fantazii a připravovali
výrobky k velikonočním svátkům. Celá řada těchto dětských výtvorů
se na jarmarku i prodala. Garantem této akce byla letošní devátá třída.
Částka získaná prodejem bude použita ke koupi venkovní lavičky, která
bude sloužit dětem.
žáci deváté třídy

Turnaj ve stolním tenise
Na červen – předběžný termín je 11. června (dle počasí) - připravujeme již tradiční turnaj ve čtyřhře stolního tenisu „Hraje celá rodina“.
Zúčastnit se může žák naší školy a jeho rodinný příslušník (sourozenec, rodič, prarodič apod.). V loňském roce jsme měli již bohatou
účast rodinných družstev. Rodinné týmy mohou přihlásit buď sami žáci
ve škole u svých třídních učitelů, je možné se přihlásit i telefonicky u p.
zástupce ředitele Petruse nebo u třídních učitelů.

Mgr. Stanislav Petrus

Sběr starého papíru a víček
Od 31. 3. do 11. 4. 2008 proběhla na naší škole soutěž ve sběru
papíru a víček od PET lahví, do které se zapojily děti ze všech tříd. Nejvíce papíru se podařilo nasbírat dětem ze II. třídy – celkem úctyhodných 1667,5 kg, nejúspěšnějším žákem se stal Jaroslav Čermák ze IV.
třídy, který nasbíral celkem 451 kg. I ostatní děti dosáhly úctyhodných

Školní družina

V předchozích měsících jsme hojně využili bohaté nabídky kina
v Radotíně a celkem pětkrát jsme vyrazili na ﬁlmová představení, která
se dětem velmi líbila.
V rámci školní sběrové akce jsme odevzdali další víčka od PET lahví.
Tentokrát bylo odvezeno 18 plných pytlů.
1.4. přichystaly děti ve spolupráci s MŠ Slivenec, MŠ Lochkov
a Radou rodičů již tradiční prodejní výstavu svých prací. Výtěžek tohoto prodeje je určen na adopci zvířátka v pražské ZOO.
V neděli 6. 4. jsme se zúčastnili akce „Bezpečnost v dopravě“, kterou pořádal Český červený kříž před Rudolﬁnem. Počasí nám bohužel
zrovna nepřálo. Milým překvapením však byla účast tří tatínků. Před
Rudolﬁnem si všichni mohli vyzkoušet základy resuscitace nebo se
svézt v alko-káře. Tatínkové si mohli vyzkoušet v automobilu 3D program, který navozoval nejrůznější situace, které mohou na vozovce

výsledků, a proto touto cestou děkujeme všem dětem, jejich rodičům,
ale i ostatním spoluobčanům, kteří se do soutěže tak aktivně zapojili.
Podrobný přehled o sběrové akci naleznete v nejbližší době na webových stránkách naší ZŠ – http://zsslivenec.webz.cz/.

Renáta Sakmarová

nastat. Nejvíce se však všichni bavili při slalomu se zvláštními brýlemi,
které ovlivňovaly vnímání. Člověk se s nimi pohybuje, jako by byl silně
opilý, přestože má pocit, že má vše pod naprostou kontrolou. Nejlépe
chůzi s těmito brýlemi zvládly děti, které velice snadno porazily své
rodiče. Všechny děti si také odnesly několik dárků.
7. 4. jsme navštívili místní knihovnu, která měla pro děti připraven
pěkný program s tématem knížek Roalda Dahla - Karlík a továrna na
čokoládu, Jakub a obří broskev a Danny, mistr světa. Čtení a povídání
o těchto knížkách se dětem moc líbilo.
V současné době probíhá v družině projekt, při kterém si děti mohou
vyzkoušet, co obnáší připravit a zorganizovat program pro někoho jiného. Nejprve musí předložit „písemnou přípravu“. V předem dohodnutou dobu se pak stávají zhruba na hodinu organizátory programu pro
zbývající děti.
Petra Siganová

Zdravotnický kroužek
Děti ze zdravotnického kroužku měly možnost se začátkem března
zúčastnit „ Záchranářského víkendu “. V sobotu 8. 3. jsme se dopoledne sešli ve škole. Po vybalení věcí a přípravě místa na spaní jsme se
vypravili na návštěvu hasičské stanice č. 5 ve Strašnicích. Nejprve
jsme si prohlédli vozový park stanice a veškeré možné vybavení. Většina dětí si s chutí vyzkoušela ochrannou helmu i dýchací přístroj.
Po prohlídce techniky jsme se přesunuli ven ke cvičné věži. Tam se
všichni zájemci mohli nechat „svézt“ na plošině hasičského žebříku a vyzkoušet slaňování. Před odchodem si ještě většina účastníků
zkusila sjet po hasičské tyči. Do školy jsme se vrátili až k večeru. Po
večeři se děti rozdělily do skupinek. Dvě skupiny soutěžily v připravených hrách s tématem první pomoci a druhým dvěma skupinám byla
maskována různá poranění, která pak ti první ošetřovali. Po skupinovém zhodnocení provedeného ošetření se děti seznámily s teoretickými základy vodního záchranářství. Následně si skupiny vyměnily role

a znovu probíhaly hry, maskování a ošetřování. V neděli ráno jsme se
rychle nasnídali a vyrazili do aquaparku na Barrandově. Zde si v pronajatých drahách děti prakticky vyzkoušely různé způsoby záchrany
tonoucího. Po rozplavbě se učily, jak bezpečně plavat v divoké vodě,
jak skákat pro tonoucího, jak s ním plavat nebo jak ho snadno vytahovat na břeh. Trénovaly hody tonoucímu i práci s profesionálními
záchranářskými pomůckami. Pod Michalovým vedením si také mohly
vyzkoušet „opravdické“ potápění s kyslíkovou lahví. Jejich pozornosti
samozřejmě neušel ani místní tobogán. Kolem poledne jsme se vrátili
zpět do školy. Po obědě a krátkém odpočinku následoval test z oblasti
vodního záchranářství. Potom proběhlo ještě pár her a okolo 16. hodiny se děti začaly pomalu rozcházet domů.
I nadále spolupracujeme s profesionálním záchranářem ZZS hl. m.
Prahy, který k nám dle možnosti dochází. V současné době se děti připravují na soutěž Hlídek mladých zdravotníků.
Petra Siganová

Mateřská škola
Pololetí uteklo jako voda a všichni se těšíme na sluníčko, abychom
mohli zprovoznit pískoviště na naší zahrádce, která díky zahradnické
ﬁrmě BOBR zkrásněla a projasnila se. Opět nastává doba výletů, kdy
vezmeme batohy, pití, svačinu a vyrazíme na polodenní výlety. Kam
půjdeme? To je naše tajemství, ale určitě se o tom dozvíte.
Do konce školního roku za námi přijede divadelní společnost a věříme, že na děti nezapomene naše bývalá kolegyně p. Vraná s pěknou
pohádkou. Ještě bych chtěla vzpomenout na velikonoční svátky. I naše
malá drobotina se zúčastnila se svými výrobky velikonočního jarmarku.
Za utržené peníze jsme pro děti zakoupili výtvarný materiál.
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V měsíci březnu začal zápis do mateřské školy. Z provozních důvodů
nebyl uskutečněn den otevřených dveří, ale kdo měl zájem, mohl si
naši školičku prohlédnout. A že se malým školáčkům u nás líbilo, by
vám maminky mohly vyprávět.
K zápisu bylo vydáno 22 přihlášek, ale protože můžeme přijmout
pouze 13 dětí, byl výběr tvrdým oříškem. Věřím, že přijatým dětem se
bude v mateřské škole líbit tak, jak se jim líbilo při návštěvě u zápisu.
A nyní budeme netrpělivě čekat na dlouho očekávané jaro, až ukáže
svoji sílu, abychom se mohli těšit z krásně rozkvetlé přírody.

Eva Vejvodová

Škola, společnost

Škola bude mít novou ředitelku
Ve středu 9. dubna se konal konkurs na nového ředitele Základní
a mateřské školy Praha – Slivenec. Náročného konkursního řízení se
zúčastnilo sedm zájemců, což je dle zkušených členů konkursní komise
zcela neobvykle vysoký počet, běžně se hlásí 2 – 3 zájemci. Konkursní
komise ve složení Mgr. Kudláková (předsedkyně – za zřizovatele), Ing.
Strauchová (za zřizovatele), pí Turečková (za Radu školy), pí Sakmarová
(za ZŠ a MŠ Praha – Slivenec), PaeDr. Drmotová (za státní správu), Mgr.
Mikoláš (za Českou školní inspekci) a PhDr. Klesnilová (za Magistrát)
rozhodně neměla lehkou práci. Po pohovorech s jednotlivými uchazeči

vybrala do druhého kola tři zájemce (dvě ženy a jednoho muže – ředitele
základní školy na Žižkově). Z nich pak drtivou většinou hlasů vyhrála
PhDr. Romana Lisnerová, kterou dalo na první místo pět členů komise.
Vzhledem k tomu, že bývalý ředitel Mgr. Holub podal žalobu na neplatnost svého odvolání, dolaďovaly se nějakou dobu právní záležitosti
kolem jmenování nové ředitelky. V pondělí 28. 4. s nástupem od 1. července jmenuji Dr. Lisnerovou ředitelkou ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. Na
práci školy se nová ředitelka začne podílet již od května.

RNDr. Jana Plamínková

Obnovená prvorepubliková tradice stromkových slavností
„V sobotu 5. května 1927 konána stromková slavnost za přítomnosti občanstva a zástupce místního obecního zastupitelstva. Zasazena byla lipka
při polní cestě ze Slivence do Malé Chuchle, aby byla orientačním znamením
v době zimní nepohody. Při slavnosti promluvil o významu stromoví učitel J.
Houda. Žáci zapěli píseň „Lípa naše, lípa milá a přednesli básně. Ku konci zapěny národní hymny.“

(meziválečná kronika obecné školy ve Slivenci)
V sobotu 5. dubna 2008, tedy 81 let po výše zmiňované události, jsme vysazením nové aleje javorů a lip v holyňské ulici U Vápenice na tradici úspěšně navázali.
Akce měla tentokrát poněkud jiný ráz, ale podstata zůstala stejná: snaha o zlepšení
našeho prostředí a bližší sousedskou pospolitost…Občané Holyně vzali „slavnost
sázení stromů“ za svou. Z aktivity občanů bylo již v pátek malým bagříkem vyhloubeno 15 jam, sousedé rovněž iniciativně zapůjčili traktor a terénní auto pro převoz
stromů a materiálu. V sobotu dopoledne se sešlo 35 dospělých a blíže neurčitelný počet hrajících si dětí. Zkušený zahradnický dohled se postaral o to, abychom vzrostlé (4-5 m vysoké) stromy zasadili správně. Nechyběla dobrá nálada,
čerstvě upečený štrůdl, domácí likér, ale hlavně vlastní nářadí a chuť do společné
práce…Nad každým stromem převzala patronát jedna holyňská ulice, včetně obyvatel Rohlovského mlýna. Stromy byly opatřeny cedulkami se jmény svých patronů
a logem sponzorů - Nadace Partnerství a ﬁrmy Skanska. Z přiděleného grantu byly
uhrazeny více než dvě třetiny celkových nákladů a díky obětavému zapojení obyvatel byl ﬁnanční podíl MČ minimální. Pěkná alej z lip a javorů zde bude též jako
náhrada za přestárlé topoly, které pokácel na naši žádost Magistrát, neboť u nich
hrozilo riziko pádu na blízký dům.
Vzniklá alej je novým krajinným prvkem, který potěší oko nejen občanů naší
MČ, ale i četných návštěvníků přilehlého Prokopského údolí a těm, kteří sázeli,
snad zůstal dobrý pocit, že se podíleli v přátelské atmosféře na něčem, co tu
po nás zůstane do budoucna.
Lenka Kudláková
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Cvičení rodičů s dětmi
V minulém Mramoru jsme přinesli informace o cvičení dospělých v tělocvičně ZŠ. Ale ani děti se nedají zahanbit - OS Na Kraji úspěšně pokračuje v úterních dopoledních cvičeních pro rodiče a děti. Vždy je to podobné,
začínáme s procvičením, říkankami, tanečky, hrou s padákem, následuje
opičí dráha, závody a na závěr tvořivé aktivity na podporu rozvoje jemné
motoriky dětí. Děti jsou nadšené, maminky si „ v klidu“ popovídají a hlavně všichni mají příležitost se vzájemně poznat.

Hanka Morsteinová

Vítání občánků
V sobotu 12. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky narozené
ve Slivenci a v Holyni v roce 2007.
Vzhledem k radostnému zjištění, že nově narozených miminek je za
loňský rok 31, rozhodli jsme se, že pozveme občánky ve dvou skupinách, aby se do naší nevelké zasedací síně vešli i hosté z řad rodičů,
prarodičů, sourozenců a sousedů.
Ukázalo se to jako rozhodnutí dobré, protože naší milou povinností
bylo přivítat nakonec 25 dětí s opravdu četným doprovodem. Slavnostní, ale přitom spontánní atmosféru dokreslila veselá výzdoba sálu

a pěkné hudební vystoupení žákyň slivenecké školy, které nacvičily
s paní učitelkou Markétou Čížkovou.
Při milých slovech starostky Jany Plamínkové ukápla nejedna slza
dojetí v řadách dospělých, ale děti zvládly samotný obřad k obdivu
všech bez pláče a v dobré pohodě. Vzpomínkou na slavnostní odpoledne jim zůstane pamětní list s erbem naší obce, kolekce mincí z roku
jejich narození a fotograﬁe obou skupin uvítaných dětí.
Všem nejmladším občánkům Slivence a Holyně přejeme hodně
štěstí!
Lenka Kudláková

Sociální a bytová komise vyhlašuje

Soutěž „O nejhezčí zahrádku/zahradní koutek v naší městské části
Fotografie s uvedením jména majitele zahrádky/zahradního koutku, adresy a dne, kdy byl snímek pořízen, zasílejte do 30.09.2008
e-mailem na adresu ruzickova@praha-slivenec.cz nebo jej můžete doručit osobně na úřad MČ, případně zařídíme vyfotografování
zahrádky/zahradního koutku na základě vašeho upozornění, resp. žádosti.



Uzávěrka soutěže je 30. září 2008, poté proběhne vyhodnocení a následné vyhlášení vítězů soutěže.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v Mramoru a na webových stránkách úřadu MČ Praha-Slivenec.
Těšíme se na vaše příspěvky! Szi



MČ Praha – Slivenec vás srdečně zve na přednášku

Ze starého Slivence a okolí
Kdy? 15. května od 18 hodin
Přednáší PhDr. Márius Maták z Národního památkového ústavu. Seznámíme se s historií našich tři kulturních památek - kostela
Všech svatých, Dvora křižovníků ve Slivencí a holyňské kaple sv. Jana Křtitele, ale i celkově s historií Slivence a Holyně.
Sraz v 18 hodin před kostelem, prohlídka kostela s výkladem, prohlídka Dvora křižovníků, poté beseda v zasedací místnosti ÚMČ.
Využijte této ojedinělé možnosti seznámit se s historií obce, kde žijete!
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Rozhovory s pamětníky: Vzpomínají pan Václav Pařízek ( 80 let )
a paní Jiřina Pařízková ( 80 let )
O kouzelníkovi, „Pepi“ Bicanovi a Vlasovcích ve Slivenci
Pojďme společně zavzpomínat na „staré dávné časy“, na události a příběhy, které kdysi prošly Slivencem a bylo by škoda na
ně zapomenout. Oba zde žijete od dětských let, na co rádi vzpomínáte? Co se ve Slivenci dříve dělo, kam jste jako mladí rádi
chodili?
Možností, kam jít za zábavou nebo společenským vyžitím, bylo
dříve mnohem více než dnes. Kulturní život byl bohatší, konaly se
hasičské bály, taneční zábavy, v Sokolovně jsme hrávali ochotnické
divadlo. Soubor jezdil i na zájezdy, například až do Rejholtic v Jeseníkách. Do hospody U Procházků, která bývala na dvoře u Görglů,
pod dnešním řeznictvím, také každý měsíc přijížděl Matěj Kopecký se svým loutkovým představením. Chodilo se tam i na kuželky,
vystupoval tam také kouzelník. Ve Slivenci býval i biograf – u školy,
naproti dnešní pizzerii. Promítaly se tam ﬁlmy z Barrandova.
A co sport, určitě se žilo alespoň fotbalem?
Samozřejmě! V zimě se chodilo bruslit na rybník, dříve byl větší,
než je dnes, konala se tam i hokejová utkání. Sáňkovalo se, lyžovalo, nebo se chodilo cvičit do Sokola. A slivenecký fotbal, ten má
nějakou historii! Za Sokol Slivenec jsem hrával jako brankář.
Se zdejším fotbalem se pojí i jméno slavného Josefa Bicana.
Ano, v roce 1938 udělil Slivenec Josefu Bicanovi čestnou domovskou příslušnost. S.K. Slavia Praha, za kterou v té době hrál, pak
na oplátku sehrála se Slivencem přátelský zápas. Přestože zvítězila 13:1, byl to pro všechny krásný sportovní zážitek. Josef Bican
a František Plánička zde při té příležitosti položili věnec k pomníku padlých. Nebo později, v roce 1947, provedl Josef „Pepi“ Bican
čestný výkop v prvním mezinárodním utkání, ve kterém proti Slivenci
nastoupil tým Slovanu Vídeň. Míč byl tenkrát na hřiště shozen přímo
z letadla, a to dokonce ženou – letkyní.
Blíží se květen a s ním další výročí konce války. Jak na tyto dny
vzpomínáte ?
To víte, těch vzpomínek je hodně. Šel jsem třeba v noci spát a když
jsem se ráno probudil, koukám, a vedle mě spali u nás doma Rusové.
Vlasovci tenkrát zabránili Němcům, aby pronikli přes Slivenec
do Prahy.
Jistě, odehrávaly se tu tvrdé boje. Kromě vojáků padli i místní,
například pan Panýrek nebo pan Kestřánek. Na Homolce jsme viděli spoustu postřílených esesmanů, většinou samí mladí kluci. Mrtví
se potom nakládali do náklaďáku. Vlasovci mají hrob s pomníkem
na zdejším hřbitově. Když pak Vlasovci utíkali před Rusy, celá naše
parta je tenkrát doprovázela až k Loděnici, vedli jsme je na západ.
Cestou zpátky jsme se schovávali do škarp před nálety německých
hloubkařů. Stejně tak lidé ze Slivence, který se musel celý evakuovat
a obyvatelé před Němci utíkali - třeba do Ořecha nebo na Kopaninu.
Stříleli po vás?
Nalétávali hodně nízko, takže když poznali civilisty, nestříleli na

ně. Nad Slivencem se
také odehrál letecký
souboj, byla sestřelena německá Stuka,
která spadla mezi
Slivencem a Klukovicemi. Šel jsem se
tam podívat, byla tam
obrovská díra, ale
už ji hlídal ozbrojený
německý voják a nikoho tam nepouštěl. Pří- Dům rodiny Pařízkových před válkou
mo nad Slivencem se
také létalo velmi nízko,
pamatuji se, že jsem
v letadle poznal černocha. Postavili jsme
zde i barikády, ale pak
jsme zaslechli, že se
od Bílého Beránku
blíží Američané, tak
jsme je zase sundali.
Byly to dramatické
události.
Dnes už si to těžko
dokážeme představit, alespoň mladší
generace…
(Pan Pařízek a paní
Pařízková se usmějí).
Je to dávno… Dnes
je úplně jiná doba a žije tu spousta nových
lidí. Ale měli jsme tu Pan Václav Pařízek
pěkné mládí, pořád
bylo rušno, všechno bylo takové sousedské. Dříve nebyla televize,
večer se lidé scházeli venku na lavičkách, povídali si, hrávalo se na
harmoniku. Nebo se chodilo do Višňovky a na Trpec, tam se pálily
i čarodějnice.
Co ještě je v současné době jinak než kdysi?
Bývalo zde více obchodů, asi tak pět koloniálů, drogerie, papírnictví, dvě záložny, cukrárna, mlékárna, pekařství, švec... Zato s dopravou to bylo pochopitelně horší. Jezdil tu jen jeden dopravce – pan
Morstein s autobusem. Trasa vedla přes Holyni a Hlubočepy (zastávka Na Srpečku) až k Andělu. Jinak se chodilo pěšky, buď na vlak do
Holyně, anebo na konečnou pod Barrandovem – ke Zlíchovu. Když
to nešlo jinak, muselo se po svých třeba až na samotný Anděl.
Za rozhovor děkuje
Jana Baudyšová

Velikonoční varhanní koncert
V sobotu 15. 3. v 18:30 pořádala MČ Praha - Slivenec spolu s Farností Slivenec velikonoční varhanní koncert duchovní hudby.
Kostel Všech Svatých ve Slivenci hostil varhanní virtuosku paní Irenu Kosíkovou. V jejím přednesu zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha,
Dittricha Buxtehudeho a Domenica Zipoliho. Hudba z nově zrekonstruovaných varhan těšila posluchače i v poněkud chladných prostorách kostela
a paní Irena Kosíková se dočkala zaslouženého potlesku publika.
Kud
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Šipkovaná v chuchelském háji
OS Na Kraji pořádalo v sobotu 5.4 Šipkovanou do Chuchelského háje. Na procházce lesem, značenou šipkami, si soutěžící
prověřili své dovednosti v devíti disciplínách - házení šipkou na
terč, nalezení dubového listu, ustříhnout banán se zavázanýma očima, treﬁt se kroužkem na opici, 2x se šiškou treﬁt na
cíl, přejít po lavičce s pingpongovým míčkem na lžíci, přeskočit
překážky a skákat v pytli. V cíli čekala všechny sladká odměna. Děkuji všem 34 soutěžícím za příjemně strávené odpoledne,
zejména děkuji dobrovolníkům za pomoc při přípravě této akce
- díky Editě Šimkové, Radce Dvořákové a Terezce Haasové.
Těším se na setkání na našich dalších akcích.

Hanka Morsteinová

PRODEJ SADBY
BALKÓNOVÉ KVĚTINY,
LETNIČKY, TRVALKY
ZELENINA, KOŘENÍ
Pondělí – Pátek
Sobota – Neděle

16:00 – 20:00
09:00 – 19:00

Jaroslav ČERV
K Váze 375/10
Praha-Slivenec

Tajuplné chuchelské podzemí
Pamětníci možná ještě pamatují, ale většina obyvatel Slivence dnes už
vůbec netuší, že při cestě ze Slivence do Velké Chuchle leží jižně od
skládky komunálního odpadu rozsáhlý komplex starého dolu na dolomit
– Dolomitový důl Homolka. Podzemní bludiště důlních štol je překvapivě
rozsáhlé a ve spodní části velmi dobře dochované. Dolomit se zde těžil
hlubinným způsobem v sedmi těžebních patrech a používal se jako příměs pro výrobu železa v železárnách v Kladně a Nučicích. Dobře přístupná jsou dnes jen dvě nejspodnější patra – 6 a 7. Těžba zde probíhala od
konce 19. století až do počátku šedesátých let minulého století. Později
objekty patřily Ústavu pro výzkum nerostných surovin v Kutné Hoře, ještě
později Metrostavu a dnes je majitelem ﬁrma Explozive Holding a.s. Ve
štolách se až donedávna skladovaly výbušniny pro výstavbu metra – od
roku 1983 až do roku 1997 se zde ve speciálních komorách skladovalo
velké množství rozbušek a průmyslových trhavin. Dnes už se zde skladuje jen minimální množství výbušnin užívaných při stavbě tunelu na budovaném okruhu, jinak ﬁrma Explosive Holding užívá bývalý objekt šaten
jako své administrativní sídlo a přemýšlí, co s komplexem dál. Mimochodem, raketa při levé straně silnice ze Slivence do Velké Chuchle, která
slouží jako poznávací znamení ﬁrmy, se užívala při vojenských cvičeních
k simulaci atomového hřibu.
Prostory dolomitového dolu jsou dodnes výborně odvětrány – na větrání
se zde dbalo velmi důsledně, protože tak velké množství uskladněných
výbušnin produkovalo poměrně značné množství CO2. Až donedávna
byly i osvětleny, ale kabely byly přednedávnem ukradeny bezdomovci,
kteří museli překonat velice bytelné zabezpečení objektu. Nicméně kabely, čtyři tuny těžký kompresor i další kovy vytahali ven větrací šachtou
vysokou 27 m – až si člověk maně říká, zda by si poctivou prací nevydělali
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své peníze daleko jednodušeji… „Vše bylo odvětrané, osvětlené, do štol
mohla zajíždět lokomotiva“, říká Ing. Jan Řehák, ředitel pro strategii ﬁrmy
Explosive Holding. Koleje jsou ostatně ve štolách dodnes, stejně jako
zbytky důlních vozíků. Ve spodním patře je dodnes přístupných cca 1260
metrů. A kolik je zde chodeb celkem? „Nevím, do některých prostor jsme
nikdy ani nevkročili“, krčí rameny Ing. Řehák. Dnes jsou mnohé chodby
zazděné a jen díry v nich prozrazují, že se i za nimi bezdomovci snažili najít cenné železo. Firmě vznikla jejich řáděním škoda za více než 200 000
Kč. Škoda, že prostory nejsou zpřístupněny pro veřejnost ve formě např.
geologického muzea, zájem veřejnosti o takový areál by nepochybně byl,
jak ukazuje příklad ostravského Landeku.
Jana Plamínková

inzerce

Přijďte na hřiště!
Po zimní pauze jsou opět otevřena obě dětská hřiště ve Slivenci – v areálu školy
a ve Višňovce. Hřiště ve Višňovce je otevřeno pro veřejnost denně od 9.00 do 20.00
hodin. Hřiště ve škole (dětská i sportovní část) je otevřeno takto:
pro školní tělovýchovu
pondělí až pátek 08:00 – 13:00
pro školní družinu
pondělí až pátek 13:00 – 17:00
pro veřejnost
pondělí až pátek 16:30 – 20:00
soboty, neděle, prázdniny a svátky 09:00 – 20:00
Ve všední dny spravuje školní hřiště školník pan Karban, o víkendech a prázdninách
pan Volf, správce tenisových kurtů (tel. 736 232 769).
U pana Volfa si zájemci mohou zdarma zapůjčit síť a míč na volejbal.
V případě jakýchkoli problémů, poškození či znečištění kontaktujte úřad městské
části Praha – Slivenec, tel. 251 818 044,
e-mail slivenec@praha-slivenec.cz.

Společnost
Kalendář obce: duben – červen 2008
DUBEN
28.4. 14:30 Keramické dílničky pro veřejnost, téma šperk
(OS Na Kraji, kult.komise MČ)
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 v knihovně - téma reﬂexní masáže
(sociální komise MČ)
7.5. Zájezd seniorů (Planá, Kladruby)
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 Slivenec)
17.5. 17:00 „Májové semeniště“ (Všemisměry)
18.5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
28.5. Zájezd seniorů (Nové Město, Dobruška)
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)
15.6. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých
(Farnost Slivenec)
25.6. Zájezd seniorů (Jindřichův Hradec)
25.6. 18:00 Veřejné zastupitelstvo

Kurzy první pomoci pro dospělé
Čtyři hodiny pro život / First Aid Course
- 4 hours for life
Nejzákladnější kurz pro ty, kteří chtějí umět zachránit
lidský život. Doba trvání: 4 hodiny. Předmětem kurzu je
naučit se základní metody poskytnutí první pomoci, oživování v případě bezvědomí a zástavě oběhu u dospělých
a dětí. Teorie je omezena na nutné minimum, důraz kladen na praxi.
Nabízíme výuku první pomoci pro veřejnost. Kurzy školí zkušení lektoři ČČK. Výuka se skládá z teoretického
úvodu a významnou část zaujímá praxe. Během kurzů je
používáno realistické znázorňování poranění divadelními
líčidly (krev je opravdu červená, bledý poraněný je opravdu bledý ...).
Ke všem kurzům nabízíme učebnice. Úspěšní absolventi obdrží certiﬁkát.
Cena kurzovného je 300 Kč.
Termín kurzu: neděle 18.5. od 14-18hod v zasedací síni úřadu MČ Slivenec (změna termínu vyhrazena).
Vhodné je sportovní oblečení.
Uzávěrka přihlášek je v úterý 13. května 2008.
Přihlašte se, prosím, e-mailem na:
hana.morstein@seznam.cz nebo SMS 606 208 990
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 10 zájemců.
inzerce

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉ KAPLE
SV. JANA KŘTITELE V HOLYNI

v sobotu
dne 17. 5. 2008

M U LT I K U LT U R N Í F E S T I VA L
S L I V E N EC K É L E T N I C E 2 0 0 8
P áte k 3 0 . 5 .
-OTEVŘENÍ HUDEBNÍ SCÉNY(podium na návsi)
18:30 Slavnostní zahájení, setkání se sponzory
19:00 Koncert skupiny Milo – „hudební šou“
20:00 Koncert Blue Effect
Sobota 31.5.
-DEN VĚNOVANÝ DĚTEM A TEENAGERŮMDopoledne 10:00 – 13:00
(podium na návsi)
Přehlídka dětských divadelních amatérských souborů
Odpoledne 14:00-16:00
(fotbalové hřiště)
Den dětí - hry, soutěže a atrakce pro děti

Po oficiálním zahájení v 16.00 hodin
bude následovat doprovodný program a vernisáž výstavy
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

14:00 – 18:00
-Přehlídka hudebních skupin(podium na návsi)

VšemiSměry ve spolupráci s AFK Slivenec pořádají

14:00 Bikiny Shop – rock –metal

polykulturní festival

15:30 Makomako – run´n´be band

MÁJOVÉ SEMENIŠTĚ

17:00 Docuku – folkrockový nářez
18:00 Makomako – run´n´be band

v sobotu 17.května 2008 na fotbalovém hřišti ve Slivenci

Večer

Pojďte za kulturou celá rodina!

19:00 Koncert Jaroslava Uhlíře

16:00 Divadlo Malé Vinohradské – „Beruščina detektivní kancelář“
Kdo by asi tak mohl chtít ukrást panu Žluťáskovi křídla? Naštěstí je tu nově otevřená detektivní kancelář slečny Berušky. Spolu
s Beruščiným „Watsonem“ mandelinkou Delinkou děti krok po kroku
pomáhají vypátrat ukradená křídla a v samotném závěru se stanou
svědky zlodějova polepšení. www.male-vinohradske.com

20:00 Jan Budař a Eliščin band
– „nevýdaný koncert“
21:30 Mário Bihári - folk ethno
22:30 Garage a Tony Ducháček - kultovní pub rock
Neděl1.6.
-HUDEBNÍ MARATON-

17:00 Trefenmezipsem (blues-rock) www.trefenmezipsem.wz.cz
18:15 Szidi Tobias (slovenská šansoniérka) www.sziditobias.sk
19:30 Hromosvod (folk-rock) www.hromosvod.com
20:45 Nedělní lidé (experimental rock) www.nedelnilide.cz
22:00 The Craps (revival band)
Afterparty: Ondřej Kobza a jeho Tančírna
Doprovodný program:
Jízda na koních, sportovní disciplíny pro děti, sladké odměny…
Prodej fairtrade kávy, ručních výrobků ze dřeva, oděvních a ručně
malovaných modelů…

(podium na návsi)
14:00 Minimax – rock
15:30 SeToPlete – poprock
16:30 MadFinger – jazzrock
18:00 Highway 61 – rockabilly-jumpi’n blues

Koná se za každého počasí!
Změna programu vyhrazena

SLIVENECKÝ MRAMOR

20:00 Ivan Hlas – blues - rock
21:30 Ohňostroj k zakončení festivalu
-změna programu vyhrazena-
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