SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec
3 2009
Vítání sliveneckých a holyňských občánků
Na sobotní odpoledne 25. 4. byli pozváni k slavnostnímu obřadu noví občánci, kteří se v naší městské části narodili v průběhu roku 2008.
Rekordní počet narozených dětí byl rozdělen do dvou skupin, protože 36
miminek a batolátek s rodiči, prarodiči a sourozenci by se opravdu do zasedací
síně úřadu městské části nevešlo.
Děti zvládly krátké pásmo lidových písní v provedení žáků slivenecké základní školy i projev starostky Jany Plamínkové trpělivě a bez slziček.
Paní starostka, kromě jiného, přislíbila za městskou část, že se bude ze všech
sil snažit, aby byla pro naše nejmenší příjemným místem pro domov, místem,

kde najdou vše, co ke zdárnému růstu a šťastnému dětství potřebují.
Součástí radostného přijetí občánků do Slivence a Holyně bylo předání pamětních listů a upomínkových dárků. V nejbližších dnech bude na ÚMČ pro
každého k vyzvednutí také malé vzpomínkové album s profesionálními fotograﬁemi.
Závěrem ještě jednou: Vše nejlepší do života !

Lenka Kudláková
Poděkování zaměstnankyním ÚMČ za perfektní zajištění obřadu, paní učitelce Markétě Čížkové a žákům ZŠ Slivenec za milé pěvecké vystoupení.

dostavba školy jarní úklid novinky z Czechpointu
předškolní centrum velikonoční jarmark čištění ulic
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Informace z 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se uskutečnilo 22. dubna 2009 v zasedací místnosti úřadu MČ od 18.05 do 20:15 hod.
Úvodem starostka RNDr. Plamínková přednesla souhrnnou zprávu
o významných událostech za uplynulé dva měsíce (viz str. 3), následovaly zprávy předsedů komisí a poté zastupitelé přistoupili k
projednání bodů dle schváleného programu jednání.
Složení slibu nového člena zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
po odstoupení Bc. Kateřiny Vrzalové bylo z důvodu nepřítomnosti
Ing. Václava Vorlíčka, na kterého přešel mandát dnem 28. 02. 2009,
odloženo na příští veřejné zasedání.
Zastupitelé schválili:
prodej pozemku parc. č. 222/56 o výměře 17m2 v k. ú. Slivenec za
cenu dle cenové mapy 4720,-Kč/m2 dr. Čížkovi;
uzavření darovací smlouvy o převzetí pozemku parc. č. 94/98
o výměře 88 m2 v k.ú. Slivenec mezi obdarovanou MČ Praha – Slivenec a dárci paní Irenou Krejčovou, paní Gabrielou Volfovou a panem
Františkem Koišem;
smlouvu na dostavbu správního pavilonu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec uzavřenou se společností Bielskie przedsiedsiebiorstwo budownictwa przemyslowego s.a. za cenu 8 707 775,-Kč (bez DPH);
smlouvu se společností AB design studio, s.r.o. na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu MŠ a
tělocvičny za cenu 1 191 193,- Kč. Společnost byla vybrána na základě výběrového řízení dne 20. 04. 2009.
uzavření kupní smlouvy na komunikaci U Habeše mezi MČ Praha
– Slivenec a Společností pro rozvoj Horních Jirčan, s. r. o. za cenu
1000,-Kč;
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 6, k.ú. Slivenec o velikosti 32 m2 za účelem zřízení letní zahrádky za cenu
5,- Kč/m2/den na období 15. 04. – 31.08. 2009 (Pizzerie);
snížení nájmu drogerii JIMI, s.r.o., o 50 % od 1. 5. – 31. 12. 2009
z důvodu poklesu tržeb;
pojmenování nové ulice v k.ú. Slivenec - Na Kraji - ulice je kolmá
na ulici K Lochkovu, Na Bělici a Na Korálově, jde o pokračování
ulice Na Kraji východním směrem;
nový ceník pronájmů hrobových míst (viz str. 10); hrobová místa
se budou přednostně poskytovat občanům MČ Praha - Slivenec;
přidělení 80 000,- Kč z rozpočtu MČ na II. kolo grantů (viz str. 3);
dotace – neinvestiční dotaci 9900,- Kč pro místní veřejnou knihovnu; investiční účelovou dotaci 1 mil. Kč na rekonstrukci parkového centra; neinvestiční dotaci 4000,- Kč – příspěvek na školství;
účelovou dotaci na zkoušky odborné způsobilosti pro úředníky –

37 000,- Kč a neinvestiční dotaci na vybavení školního hřiště lezeckou stěnou – 100 000 Kč;
rozpočtovou úpravu č.1/2009;
plán činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha - Slivenec na
rok 2009;
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha-Slivenec za rok 2008, který
činí 10 965,08 Kč, a jeho rozdělení – převedení 2965,08 Kč do rezervního fondu a 8000,- Kč do fondu odměn.
Zastupitelé vzali na vědomí:
převod komunikace Za Knotkem v hodnotě 9 406 069,90 Kč
z majetku hlavního města Prahy do majetku MČ Praha – Slivenec;
převod bytového domu čp. 462 v hodnotě 207 979,- Kč z majetku
hlavního města Prahy do majetku MČ Praha – Slivenec (bytovka
v ul. Ke Smíchovu);
Zastupitelé pověřili ﬁnanční výbor ZMČ Praha - Slivenec provedením kontroly využívání ﬁnančních prostředků získaných z doplňkové
činnosti ZŠ a MŠ Praha - Slivenec v náhradním termínu do 30. 06.
2009.
Různé
RNDr. Plamínková přítomné informovala, že úřad navštívila ekoložka
z ﬁrmy Svoboda a chtěla jednat o podmínkách, za kterých by MČ
změnila negativní stanovisko k prodloužení fungování jejich skládky
za budovaným okruhem. Starostka ji ujistila, že MČ negativní vyjádření měnit nebude, a to za žádných podmínek. Bylo jí vysvětleno,
že po dokončení výstavby okruhu nebude pro nákladní auta do této
lokality žádný přístup, pouze pro pěší a cyklisty.
RNDr. Čížek z pověření členů komise pro dopravu a životní prostředí hovořil o zeleni v ulici K Váze, která by měla být prohlášena za
souvislou zeleň, poté by tato zeleň podléhala § 8 vyhlášky 395/1992
Sb. a majitelé pozemků, kteří by chtěli stromy pokácet, by museli o
pokácení žádat úřad MČ. Zastupitelé se neshodli na nutnosti takové
usnesení přijímat.
RNDr. Plamínková hovořila o zkušenostech v jiných MČ a obcích,
kde mají instalovaný obecní rozhlas – i u nás bychom kolikrát ocenili, kdybychom mohli občany aktuálně informovat – např. o čištění
ulic, zájezdech pro seniory, o kulturních akcích a setkáních, o brigádě atd. Zastupitelé souhlasili s poptáním ﬁrem a se zkušebním
nainstalováním a provozem obecního rozhlasu.
Zápis z jednání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz
a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.
hol

Zprávy předsedů komisí:
Ing. Strauchová - stavební komise se sešla 23.3. a projednávala opatření, která bude nutné realizovat poté, co MHMP převedl do vlastnictví
MČ bytovku čp. 462 v ulici Ke Smíchovu (kanalizační přípojka, opravy)
a dále bylo jednáno o postupu výstavby okruhu a ekoduktu. Uskutečnila se schůzka na Praze 16, starostovi Rendlovi budou tlumočeny
připomínky, které má stavební komise k obslužné komunikaci.
RNDr. Čížek - komise pro dopravu a životní prostředí – řešila se dopravní situace v ulici K Homolce, obyvatelé této ulice si vyjasnili situaci
s p. Růžičkou z odboru dopravy Prahy 5, dále řešili žádost pana Krejčího na možnost vykácení náletových keřů a dřevin na jeho pozemku
v Holyni z důvodu vytyčení hranic pozemku, ta byla zamítnuta s tím, že
v místech hranice pozemku lze porost snížit tak, aby bylo možno ge-

odetické měření realizovat. Byl projednán návrh pana Říhy na prohlášení porostu keřů a dřevin západně od ulice K Váze za souvislý porost
dle § 8 vyhlášky 395/1992 Sb. a čištění ulic ve Slivenci a v Holyni.
Mgr. Kudláková – komise pro kulturu, školství, sport a volný čas
- poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci Velikonočního jarmarku, upozornila na akci, která nás čeká v nejbližších
dnech, a to je Vítání občánků narozených v roce 2008, pozvala
všechny na 3. ročník fotbalového derby Slivenec x Holyně a následné obecní pálení čarodějnic. Program Sliveneckých letnic 2009
je skoro hotov, snažíme se získat další sponzory. Pozvánky na Bleší
trhy, které budou 2. květnovou sobotu, a další akce, budou v Mramoru a na nástěnkách.

Změny v zastupitelstvu MČ
Dne 27. února odstoupila ze zastupitelstva MČ Praha – Slivenec Bc. Kateřina Vrzalová (ODS) z důvodu změny trvalého
bydliště. Následující den přešel mandát na Ing. Václava Vorlíčka (nezávislý za ODS), který měl složit slib na zastupitelstvu
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dne 22. dubna. Vzhledem k jeho nepřítomnosti na zastupitelstvu se tak ale nestalo. Dne 27. dubna se Ing. Vorlíček písemně vzdal mandátu, který tak přechází na Ing. Evu Černou (nez.
za ODS).

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás
seznámila s novinkami
v naší městské části.
Dobrou zprávou je,
že odbor městského
investora HMP dostane
dalších 10 mil. Kč pro
výstavbu TV ve Slivenci.
Za tyto peníze bude dokončena a zprovozněna
dešťová kanalizace v ulici Ke Smíchovu. Doufejme, že tak ustanou
stížnosti obyvatel na to, že jejich obydlí jsou po větších deštích zaplavována vodou z komunikace Ke Smíchovu. Upozorňuji ale, že půjde
i nadále o provizorium, protože ke konečnému řešení bude stále ještě chybět přespádování komunikace k nově zprovozněným dešťovým
vpustím.
Horší zprávou je ovšem to, že se těmito deseti miliony vyčerpal náš
příděl z dotace pro městské části a že tedy nedostaneme nic na tři
projekty, o které jsme žádali (dostavba správního pavilonu školy – 6,5
mil. Kč, výstavba školky (29 mil. Kč) a rekonstrukce komunikací v havarijním stavu (4,4 mil. Kč). Dostavba školy, na kterou jsme získali i dotaci z fondů EU, tím sice ohrožena není, ale bohužel budeme muset
omezit některé další projekty, se kterými jsme počítali. Pokusila jsem se
ještě získat další peníze jednáním na Finančním výboru MHMP a přímo
na zastupitelstvu HMP, ale bezvýsledně.
Na dostavbu správního pavilonu byla ve veřejném výběrovém řízení
vybrána polská ﬁrma BPBP, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
S ﬁrmou nikdo z nás nemá zkušenosti, ale vzhledem k výborným referencím (hodně staví pro Škoda Auto v Mladé Boleslavi) pevně věříme,
že s ní bude dobrá spolupráce. Rekonstrukce školy už začala. Prosím
proto všechny rodiče dětí z naší základní školy, aby upozornili své potomky na fakt, že ve škole probíhá stavba a že musí dbát zvýšené
opatrnosti. To samé platí i pro provoz na obou školních hřištích – nechceme hřiště uzavírat pro veřejnost, ale prosím všechny návštěvníky,
aby při cestě na hřiště bedlivě sledovali provoz kolem sebe.
Do ﬁnále se již blíží práce na podrobné prováděcí dokumentaci k rekonstrukci centra. Projekt jsme koncem března opět podali do operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, na podzim uvidíme, zda
jsme uspěli či nikoli. V letošním roce každopádně zahájíme rekonstrukci v okolí zastávky MHD u Pizzerie (z dotace, kterou jsme dostali od
HMP). Dále bude dokončena rekonstrukce rybníka výsadbou vodních
rostlin. S výsadbou se ale dá začít, až bude v rybníku ještě o cca 10
cm více vody. V centru budou rovněž opraveny oba pomníky (pomník
padlým i pomník Mistra Jana Husa) a křížek u kostela.
Dále chceme kompletně rekonstruovat křížek, jehož zbytky lze dosud nalézt v ulici K Cikánce. Opravíme i pomník padlým v Holyni.

Granty
Zastupitelstvo MČ Praha - Slivenec rozhodlo na svém 19. veřejném
zasedání dne 22. 4.2009 o přidělení ﬁnančních prostředků ve výši
80 000,- Kč určených na II. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na
rok 2009:
Klára Vaňková - 7 tis. Kč na Slivenecký vánočník, Český červený kříž
– Oblastní spolek Slivenec - 13 tis. Kč na pravidelnou činnost, Amatérský fotbalový klub Slivenec - 60 tis. Kč na provoz a údržbu areálu.

Mnozí z Vás si jistě všimli, že křížek ze spojky mezi
Holyní i Barrandovem, který na podzim zmizel, je již
nainstalován v plné kráse
na naší kapličkou v Holyni.
Za důkladnou opravu v kamenické dílně i za přesun
chci velmi poděkovat paní
Jiřině Růžičkové, která celou akci sama zařídila i zaplatila. Kéž by měla naše
městská část podobných
mecenášů víc!

Na hřiště v ulici Za Farou jsme nedostali dotaci ani z Magistrátu, ani z programu Oranžové hřiště ČEZ. Hřiště ale každopádně chceme v letošním
roce realizovat, byť nikoli v tak rozsáhlé podobě, jak jsme původně počítali.
A protože nechceme rozhodovat o Vás bez Vás, zveme rodiče k účasti na
besedě u kulatého stolu, kde bychom si společně vyjasnili konečnou podobu hřiště i nezbytnou etapizaci prací (viz str. 15).
V zasedací místnosti Úřadu i na chodbách jsme vyměnili osvětlení, vymalovali a do zasedací místnosti nakoupili nové pohodlné židle. Místnost tím
výrazně „prokoukla“, což veřejnost poprvé ocenila při Vítání občánků. Do
voleb v červnu přibudou ještě nové stoly.
Nového osvětlení a vymalování se letos dočká i knihovna. Pevně doufáme, že zlepšený vzhled se odrazí i na vyšším počtu sliveneckých a holyňských čtenářů. Nového kabátu se dočká i nepěkný bezbariérový zadní
vstup do budovy. V přízemí budovy úřadu zůstane služebna městské policie, ale přibude zde víceúčelová klubová místnost pro seniory, maminky
s dětmi, divadélko Knoﬂík a další aktivity našich občanů.
Dále již jen opravdu telegraﬁcky:
V historické budově školy byly na radiátory nainstalovány termohlavice (instalaci nám ukládá zákon); na hřbitově jsme hledali vhodné místo
pro malou rozptylovou loučku; 30. března se na úřadě sešli obyvatelé ulice
K Homolce s panem Růžičkou z oddělení dopravy Prahy 5 a společně jsme
uvažovali, jak vyřešit organizaci dopravy v této ulici ke spokojenosti všech
(nebo aspoň většiny); na žádost občanů jednáme s TSK o přechodu pro
chodce na křižovatce ulic K Lochkovu a K Homolce; ve spolupráci s Austisem usilujeme o zřízení zastávky na trase autobusu 230 u Austisu; snažíme
se dosáhnout ve spolupráci s ﬁrmou Lasselsberger opravy cest v okolí rozvodny. Vzhledem k tomu, že tato oblast slouží jako jedna velká skládka, na
vjezdu na komunikaci z ulice K Austisu namontovala ﬁrma Lasselsberger
závoru, od níž dostanou klíče pouze ti, kteří mají v této oblasti oprávněné zájmy; ﬁrma vyčistí oblast od skládek. Městská část má nyní najaté tři
brigádníky, kteří odklízejí odpadky jak v intravilánu, tak i rozsáhlejší skládky v okolí rozvodny, třešňovky a v dalších místech za okruhem. Bohužel
od letošního roku již likvidaci černých skládek nezajišťuje Magistrát a nás
tyto akce značně ﬁnančně zatěžují, takže pak budou chybět peníze např.
na opravy komunikací. Nicméně čistota v obci je pro nás prioritou, proto
v odstraňování černých skládek a úklidu veřejných prostranství budeme
pokračovat. V květnu proběhne rozsáhlé čištění komunikací, které nemá ve
Slivenci ani v Holyni obdoby. Jeho úspěch ale bude do značné míry záviset
na spolupráci obyvatel, protože zůstanou-li v den úklidu na ulicích auta, tak
se účinnost čištění značně sníží.

Hezké jaro přeje RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka
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Výstavba

Dostavba správního pavilonu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec
Naše městská část získala dotaci z fondů Evropské unie ve výši
5,8 mil. Kč na dostavbu správního pavilonu základní školy. Celková
plánovaná hodnota projektu činí cca 11 mil. Kč. V březnu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele stavby a společností RAVEN (která pro
nás projekty na získání prostředků z EU zpracovává) byla za účasti
pracovníků MHMP vybrána ﬁrma BPBP s.a. (Bielskie Predsiedsiebiorstwo Budownictva Przemyslowego S.A.), která předložila nejnižší cenovou nabídku (10,3 mil. Kč). Dostavba správního pavilonu
spočívá ve vybudování dvou tříd ve druhém nadzemním podlaží
správního pavilonu a propojení druhých podlaží správního a učebního pavilonu, následné výměně oken, zateplení fasády a vybudování
nové střechy nad celým pavilonem. Střecha bude mít přesah, který
bude plnit funkci slunolamu. V objektu bude instalována nová vzduchotechnika.
Stavební práce byly zahájeny 15. dubna a předpokládaný termín
dokončení stavby je 15.11. 2009 s tím, že hlavní část prací bude realizována během letních prázdnin. V průběhu školního roku stavba ztěžuje provoz školy, a proto paní ředitelka dohodla se stavební ﬁrmou
omezení stavební činnosti v době obědů a vydala příkaz k zajištění
bezpečnosti a ochrany žáků, zaměstnanců i návštěvníků v areálu

ZŠ během probíhajících stavebních prací, který je
k nahlédnutí na internetových stránkách ZŠ a MŠ
Praha – Slivenec.
Po
dostavbě
bude objekt patřit svou spotřebou energie mezi
nízkoenergetické
stavby (spotřeba
bude nižší než 50
kWh/m2.rok). Samostatnou
akcí
bude dále rekonstrukce rozvodů
slaboproudu.

mus

Řešení slaboproudu ve správním pavilonu

Provoz hřiště v areálu základní školy
Stejně jako v loňském roce je pro veřejnost v době Po – Pá od 16.30 do
20.00 a v So a Ne od 9.00 do 20.00 otevřeno dětské hřiště za historickou budovou ZŠ. O letních prázdninách bude hřiště otevřeno každý den
od 9.00 do 20.00. Rodiče s dětmi mohou při pobytu na hřišti využít WC
se vstupem ze zadní strany historické budovy.
V letošním roce se přístup na hřiště poněkud komplikuje probíhající
dostavbou správního pavilonu. Je třeba proto dbát na opatrnost při pří-

V loňském roce požádala MČ Praha – Slivenec Katastrální úřad pro
hl.m. Prahu o zapsání bytového domu čp. 462 v ulici Ke Smíchovu na svůj
list vlastnictví. Ten naší žádosti vyhověl a po jednání s Magistrátem hlavního města Prahy tento objekt minulý měsíc přešel do správy naší městské
části.
Správcovská ﬁrma Acton nám dům nepředala v nejlepším technickém
stavu. Prvořadým úkolem je napojit objekt na řad splaškové kanalizace,
následovat bude zateplení a změna vytápění. Na tyto práce se pokusíme
sehnat dotace z některého z fondů na úspory energie.
mus

Kanalizace v ulici Ke Smíchovu
Již v minulém čísle Mramoru jsme informovali, že začátkem roku byl
zkolaudován řad splaškové kanalizace v ulici Ke Smíchovu. Podle zákona
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb, §3 mají jednotliví vlastníci
nemovitostí povinnost u PVK uzavřít smlouvu o odvodu splaškových vod
a na řad se připojit.
Smlouvu o odvodu splaškových vod je možné uzavřít v zákaznickém
centru PVK, v Dykově ulici čp.3, Praha 10 – Vinohrady (Po – Čt: 8 – 18 hod,
Pá: 8 – 15 hod). Na adrese http://www.pvk.cz/formulare-ke-stazeni.html je
možné si stáhnout formulář žádosti o odvádění splaškových vod.
Vzhledem k tomu, že podle informací PVK se zatím připojily v celé ulici,
kde byla kanalizace vybudována, jen tři nemovitosti, žádáme všechny,
aby tak v brzké době učinili.
mus
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Dům čp. 462 v ulici Ke Smíchovu

chodu a odchodu. Doporučujeme využít chodníček na západní straně
budovy, kde nebude docházet ke kolizi s vozidly stavby. Je nutné rovněž
počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašností. Své děti nenechávejte
bez dozoru a omezte jejich pohyb pouze na oplocenou plochu hřiště.
Než vstoupíte do areálu školy, seznamte se, prosím, s příkazem ředitelky
školy umístěným ve vývěsce před historickou budovou.

Životní prostředí, fondy EU

Operační program Praha – Konkurenceschopnost v letošním roce
Koncem března jsme podali do OPPK znovu projekt revitalizace centra.
Vzhledem k tomu, že podklady jsme měli připravené již od loňska, odehrálo se letošní podávání celkem v klidu. V této výzvě bylo podáno v oblasti
podpory 2.1., o kterou se ucházíme (regenerace zanedbaných území), 32
projektů celkem za 1078 mil. Kč. K dispozici je ovšem jen 400 mil. Kč, poptávka po penězích tedy převyšuje nabídku v poměru 2,5:1. Je to ovšem
lepší než v minulém kole, kde činil tento poměr 4:1.
Pro zajímavost: v oblasti podpory 2.2. na úspory energie je letos podáno 16 projektů za 323 mil. Kč, přičemž rozdělovat se bude 80 mil. Kč.
V minulé výzvě, kdy jsme uspěli s projektem na rekonstrukci školy, to bylo

jen 5 projektů za 105 mil. Kč a rozdělovalo se 70 mil. Kč. Je tedy zřejmé,
že uspět nyní by bylo daleko obtížnější a že naše strategie podat projekt
hned do prvního kola byla zcela správná, byť to vzhledem k nutnosti dát
zpracovat energetický audit bylo hodně hektické.
A ještě dobrá zpráva: zastupitelstvo HMP v dubnu schválilo odkup pozemků pod starou slivenecko-chuchelskou skládkou komunálního odpadu od soukromého majitele. Nyní tedy Magistrátu již nic nebrání podat do
OPPK projekt na celkovou rekultivaci skládky a její přeměnu v lesopark.
Pro občany Slivence se tak výrazně zvýší rekreační možnosti v blízkosti
domova.
Jana Plamínková

Jarní úklid obce
V sobotu 4. dubna se uskutečnila v celé městské části brigáda na
úklid obce. Bohužel mnozí, kteří by se rádi zúčastnili, nebyli o akci informováni, protože pošta distribuovala pozvánky vložené mezi
reklamními letáky, které mnozí z nás rovnou vyhazují. I přesto se na
úklidu naší městské části podílelo více než 90 lidí. Někdo se při vyhlášení brigády netvářil nadšeně, protože mu připomněla „subotniky“ doby nedávno minulé, jiní se zúčastnili rádi, protože chtěli udělat

něco pro obec,
kde žijí, a užít si
se svými sousedy i trochu
legrace.
Nejakčnější
a nejpočetnější
parta se sešla
u ulici K Homolce pod vedením
pana Jonáše.
Podařilo se jim
vyčistit celou
ulici i okolí koryta Vrutice a přistavený kontejner zaplnili až po okraj. A jak už byli
v ráži, vyčistili i docela velký kus ulice K Lochkovu. Již tradičně pilní
byli Holyňáci, ale tentokrát se nedali zahanbit ani obyvatelé z Višňovky, kteří odstranili obrovské množství odpadků z Drbce, ze zeleně pod hřbitovem i z okolí Granátové. Méně početné, ale rozhodně
neméně pilné týmy pracovaly i v ulici K Váze, K Cikánce, v centru,
v Lipkách a na Habeši.
Všem, kteří pomohli, chci touto cestou velice poděkovat. Děkuji
také panu Buriánkovi, který pak celý víkend nasbírané odpadky obětavě uklízel.
Jana Plamínková

Za tajemstvím vrchu Drbce
Vážení čtenáři, pro nedostatek místa zde uvádíme ve značně zkrácené podobě výňatek z rozsáhlého článku o výše zmíněné brigádě. Celý
článek najdete na www.praha-slivenec.cz.
Čistil jsem – spolu s několika přáteli – Drbec. Když jsem jej dostal na
starost, netušil jsem ani trochu, co všechno se tam o nás dozvím.
První, co mne opravdu zaujalo, je zjevná existence lidí, kteří, cítíce
potřebu se vysmrkat, vytáhnou kapesník (to je ta lepší část zprávy),
učiní tak, a pak kapesník odhodí na zem, prostě pod sebe. Zkoumal
jsem to – a opravdu: jeden ﬂek a dost. Povaha míst i skvrn občas
jasně vylučovaly jiný původ, alespoň občas šlo prokazatelně o rýmu.
Místo nerozhoduje. Trousíme v borovém lesíku stejně jako na asfaltový povrch poměrně frekventované silničky!
Také se zřejmě změnil náš vztah k ohništím. Na Drbci je jich několik
a ta tři ve vrcholové části Drbce jsem rozebral na součástky. Kdysi byl
oheň posvátný. Staral se o něj šaman, a později, v trempských dobách, ohnivec – a nikoho z mých kamarádů trempského vzhledu a nátury by nikdy nenapadlo hodit do ohniště jakýkoliv odpadek. Dnes se
tam povalují střepy, krabičky od cigaret, cokoliv. Vývoj zjevně pokročil
i v této starobylé oblasti lidského chování. Nevím, co dnes uctíváme,

ale táborák, který nás zve sednout si zase pěkně bok po boku do
rovnoprávného kruhu, to už asi nějakou dobu není.
V pivapití na sebe můžeme být hrdí – v lahvích i v zátkách vyhrály
místní produkty – 1. místo obsadil Bráník (gratuluji!), druhý se umístil Staropramen (odstup byl ovšem minimální). Jinak pijeme na Drbci
skoro všechno – od jakési ohnivé švestky, pozoruhodné směsi vody,
lihu a barviv, až po překvapivé množství mléka v plastových obalech
(vítězem v kategorii se stalo mléko polotučné).
A nakonec jsem si nechal číslo nejsmutnější – jeden, přátelé, jenom jeden! Pouhý jeden prezervativ jsem na Drbci našel! Kondomy
prohrály dokonce i s krabičkami od měkkého tvarohu, a to v poměru
1 : 2. Nevím, co to znamená, ale tuším, že nic dobrého. Jsem opravdu zvědavý, jaká zjištění přinese na Drbci příští duben. Konec konců,
přijďte se za rok podívat. A pokud přitom posbíráte i nějaké odpadky,
tím lépe.
Jiří Plamínek
Pro naše občany-psavce jsme zřídili na webových stránkách
rubriku „Fotogalerie a články“. Budeme rádi, pokud do ní budete
přispívat i vy svými veselými i vážnými články (a fotograﬁemi) ze
života Slivence a Holyně.
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Životní prostředí

Program Čistá energie Praha
Rada hl. m. Prahy schválila v březnu „Pravidla Programu Čistá
energie Praha pro rok 2009“ (dále jen „pravidla“).
Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem
nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy
v době od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2009 změnila topný systém ve
prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající
obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který
obsahuje převážně trvale obývané byty, které neslouží k podnikání.
Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového ekologického zdroje do provozu (od data uvedení do provozu

potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu). Výjimku tvoří investoři, kteří uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.
9. 2008 do 10. 6. 2009. Pro tyto investory je lhůta podání žádosti do
30. 6. 2009. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou ﬁnanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných
v řádném termínu, rozhodne odbor ochrany prostředí MHMP o jejich
vyplacení v závěru výplatního období.
Bližší informace získáte na webových stránkách MHMP: www.praha-mesto.cz, rubrika Životní prostředí.
inzerce

Psi
V současné době zasíláme složenky všem majitelům psů, kteří nezaplatili
poplatky ze psů do 31. března 2009. Složenku prosíme uhradit do 14 dnů.
Majitelům, kteří poplatek nezaplatí ani na základě zaslané složenky, budou
zaslány upomínky. Kontakt k vyřízení připomínek a dotazů: tel. 251 818 044,
e-mail: stankova@praha-slivenec.cz
Žádáme občany, aby své čtyřnohé mazlíčky nevenčili na dětských hřištích, několik důkazů o tom bylo nalezeno!!!
V lese u ulice Na Přídole je zaběhlý zraněný vlčák, zatím se ho odchytové
službě ani policii nepodařilo chytit, prosím, dávejte pozor.
Děkujeme všem, kteří průběžně udržují pořádek na veřejných prostranstvích, kam chodí venčit své pejsky.
Ing. Miroslava Staňková
Svoz bioodpadu
V tomto roce nebudou pravidelně přistavovány kontejnery na bioodpad
jako v loňském roce. U Pražských služeb a.s. si tuto službu můžete objednat
na svoje náklady. Podrobnosti na www.psas.cz, nebo www.praha-slivenec.
cz.

Zahrádkáře v chatových osadách žádáme, aby si alespoň na letní sezónu pořídili popelnici. Pro jednorázový svoz by mohl ÚMČ objednat a prodávat zahrádkářům označené pytle. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte, zatím je možná pouze pro právnické osoby.

Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení: pátek do 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění
Přídol (křižovatka ulic Na Botě - Na Přídole) a Smaragdová -15. května
2009
Rubínová a křižovatka ulic Na Čisté - Frančíkova -12. června 2009

Opravy, údržba, doprava
Byla dokončena oprava hasičárny v Holyni. Fasáda má nový žlutý nátěr,
dveře byly zrenovovány, zmizel nevzhledný dešťový svod a na půdu byla
osazena nová bezpečnostní mříž. ELTODO přislíbilo opravu poškozené rozvodné skříně veřejného osvětlení.

Úklid komunikací
V týdnu od 11. do 15. května bude probíhat čistění komunikací v MČ
Praha - Slivenec úklidovou technikou Pražských služeb. Dopravní opatření ve formě dočasných dopravních značek „zákaz zastavení“ nebude
provedeno, protože náklady na toto značení by několikrát převýšily náklady na vlastní úklid. Žádáme všechny občany a vlastníky nemovitostí,
aby v uvedeném termínu parkovali na svých pozemcích, aby čištění komunikací bylo skutečně efektivní. Čištění nebude rozhodně levné, proto
všechny velice prosíme o ukázněnost a spolupráci.

Oprava podchodu v Návětrné není dosud ukončena, přestože TSK
plánovalo její dokončení v dubnu 2009. Nyní je termín posunut na květen.
Podchod se používá, osvětlení ještě není deﬁnitivní.

Stará bolest: skládky
Opět se množí skládky všeho druhu, staré pneumatiky, vraky aut, nábytek
apod., které jsme nuceni likvidovat na náklady MČ Praha - Slivenec. Nepořádek odváží pan Buriánek do sběrného dvora v Radotíně nebo jej odváží
ﬁrma na skládku. Většina autovraků je již nahlášena policii. Počet nelegálně odložených pneumatik na území naší MČ za poslední rok velice vzrostl.
Proto prosíme, abyste úřad MČ informovali o nově zakládaných skládkách
a pokud budete přímo svědky takového počínání, abyste registrační značku
vozidla pachatele oznámili buď úřad MČ nebo městské policii.
Prosíme majitele domů v ulici Za Farou, kteří by měli zájem o udržování
předzahrádek svých domů, aby se přihlásili na ÚMČ. Na pásy, které nebudou
ohlášeny nebo nejsou dosud udržovány, bude vysázena jednotná zeleň.
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V červnu se chystá zjednosměrnění dolního úseku Višňovky - od ulice
U Trpce bude ul. Višňovka jednosměrná dolů k ulici K Homolce, v opačném
směru bude zákaz vjezdu.

Ing. Miroslava Staňková

Škola, školka, družina

Mimovýukové aktivity v rámci Základní školy
a mateřské školy
Jednou z možností, jak smysluplně trávit volný čas po vyučování v naší
škole, je návštěva školní družiny.
Školní program družiny navazuje koncepčně na vzdělávání žáků na I.
stupni základní školy. Učitelé a vychovatelky jsou v každodenním kontaktu, komunikují spolu a pořádané akce vzájemně provazují s výukou.
Hlavní cíle výchovného a vzdělávacího procesu školní družiny a jejich
vyústění v konkrétním projektu:
vedeme děti k odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků (projekt
prevence úrazovosti);
podporujeme zdravý životní styl – pobyt venku, pohybové aktivity;
umožňujeme dětem spolupodílet se na přípravě a realizaci programu
(projekt „Na vlastní kůži);
podporujeme soužití a spolupráci žáků různého věku;
pracujeme individuálně i ve skupinách;
v oblasti „Člověk a jeho svět“ seznamujeme děti s místní historií a zajímavostmi (projekt „Trocha historie nikoho nezabije“);
v oblasti „ Člověk a zdraví“ zapojujeme děti do projektu „Zdravé zuby“;
umožňujeme dětem setkání se zástupci záchranné služby a spolupracujeme s Červeným křížem;
v oblasti „Člověk a svět práce“ rozvíjíme u dětí výtvarnou a manuální
zručnost - pracujeme s různými druhy materiálů a výtvarných technik;
v oblasti „Člověk a příroda“ pozorujeme s dětmi okolní přírodu a její
proměny, poznáváme ﬂoru a faunu, připravujeme výlety (přechod Brd);
získané informace zpracováváme ve skupinách (ježek, zoo a „nej“ v přírodě); třídíme odpad; sponzorujeme zvíře v zoo;
v oblasti „Umění a kultura“ navštěvujeme kino, výstavy; spolupracujeme s místní knihovnou.
Největší úspěchy jsme zaznamenali v rámci spolupráce se zdravotnickým kroužkem.
V čem taková spolupráce školní družiny a Zdravotnického kroužku
spočívá? Rádi vám ji představíme:
V úterý 10. 2. jsme se v rámci setkání dětských sponzorů vypravili do
pražské zoologické zahrady. V 8 hodin jsme se sešli ve třídě školní
družiny, kde se děti rozdělily do skupin a seznámily se s úkoly, které je ten
den čekaly. V rámci projektového dne na téma „NEJ ve zvířecí říši“ se přímo v zoologické zahradě snažily získat různé informace o zvířatech a jejich životě. Každá skupinka měla za úkol:
1. zjistit a zapsat co nejvíce „nej“ o různých živočiších;
2. najít a do mapy zakreslit místo výskytu alespoň jednoho živočicha
na každém kontinentu;
3. najít alespoň jedno námi adoptované zvíře.
Po příjezdu k zoo si jednotlivé skupinky vybraly své doprovody z řad
dospělých a rozešly se po areálu zoo. V 11 hodin jsme se znovu na chvíli všichni sešli ve vzdělávacím centru na krátkém předem připraveném
programu. Zde se mohly děti setkat s vybranými živočichy. Po ukončení
programu se skupinky znovu vydaly získávat další informace.

ZŠ a MŠ Praha - Slivenec hledá školníka
na plný úvazek.
Požadujeme: manuální zručnost, zodpovědnost, svědomitost. Platné elektrikářské a topičské zkoušky výhodou.
Nabízíme: příjemné prostředí, plat podle příslušných
tabulek + osobní ohodnocení + možnost dalšího výdělku
+ možnost bytu 2+1.
Kontakt: 251 816 594, Mobil: 739 020 687, 731 521 632

Před druhou hodinou jsme se znovu všichni sešli, rychle nastoupili do
připraveného autobusu a vyrazili zpět ke škole. Pobyt v zoo se dětem
velmi líbil a dokázaly získat i spoustu zajímavých informací. Náš velký dík
patří i dospělým, kteří nám velmi pomohli a svou účastí umožnili dětem
pohyb v zoo po menších skupinkách.
Ve středu a ve čtvrtek se všechny děti sešly znovu, aby připravily prezentaci výsledků svého pátrání. Všechny své získané informace při skupinové práci sepsaly a doplnily obrázky.
Poté si navzájem vyměnily informace.
V úterý 17. 2. jsme navštívili místní knihovnu, kde na nás již čekala
paní Pavlásková z ČSOP, která si pro nás připravila povídání o labutích
(viz foto na straně 13). Během jejího poutavého vyprávění se děti dověděly spoustu zajímavých informací o těchto chráněných ptácích. Paní
Pavlásková dokázala děti i velmi pěkně zapojit do debaty. Závěrem se
děti rozdělily do malých skupinek a snažily se co nejvíce získaných a zapamatovaných informací přenést na papír. Některé skupinky své výtvory
doplnily i kresbami.
I nadále pravidelně navštěvujeme kino Radotín. Naše děti, jejich sourozenci i rodiče měli možnost navštívit s námi další ﬁlmová představení
– Sobík Niko, Cesta na měsíc – 3D, Peklo s princeznou a o velikonočních
prázdninách Loveckou sezónu 2. Do kina se chystáme i v následujících
měsících.
Ve spolupráci s Červeným křížem jsme znovu nabídli dětem a jejich rodičům možnost zúčastnit se zdarma bazénového dovádění, s možností
využití plaveckého bazénu k individuálnímu plavání. Případně se mohou
zájemci zúčastnit nácviku záchrany tonoucího pod vedením zkušeného
záchranáře.
25. 3. se konala v ZŠ V Remízku na Barrandově velká celoškolní akce
zaměřená na ukázky první pomoci. Jako ﬁgurantka a praktikantka se
této akce zúčastnila i naše žákyně, Kristýna Časarová, která učila přítomné, jak správně ošetřovat masivní krvácení, a podílela se i na maskování
těchto poranění.
18. a 19. 4. proběhl záchranářský víkend, kde se děti připravovaly na
blížící se soutěž Hlídek mladých zdravotníků.
Výstava v holyňské kapli
Všichni zájemci měli možnost v dubnu zhlédnout v holyňské kapli výstavu „Velikonoce očima dětí naší školy“. K vidění byla netradičně pojatá
velikonoční vajíčka i další dětské výtvory s jarními motivy v podání dětí ze
základní i mateřské školy. Vernisáže výstavy dne 5. dubna se zúčastnily
desítky rodičů, prarodičů i přátel naší školy. Děti z 1. stupně si pro ně
pod vedením paní učitelek Čížkové, Nezbedové, Liscové a Svobodové připravily pěkné pásmo z písniček, básniček i říkanek s velikonoční
a jarní tematikou. Později předvedly děti pásmo ještě jednou, a sice ve
Slivenci v rámci velikonočního jarmarku. Obě vystoupení sklidila velký
a zasloužený úspěch.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2009 – 2010
V době od 16. 3. do 20. 3. probíhal zápis do mateřské školy. Rodiče dětí
si vyzvedli celkem 15 přihlášek, což svědčí o velkém zájmu a především
o potřebě zařadit děti předškolního věku do kolektivu jejich vrstevníků.
O týden později došlo k pečlivému posouzení přihlášek a podle předem vymezených kritérií bylo k předškolnímu vzdělávání přijato pouze
šest dětí.
Protože jsme z důvodu malé kapacity Mateřské školy v Praze – Slivenci nemohli přijmout více dětí k předškolnímu vzdělávání, pokusíme se
zrealizovat jinou formu výchovného a vzdělávacího zařízení.
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Škola, školka, družina

Děti v zoo

Předškolní centrum
Při Základní škole a mateřské škole Praha – Slivenec budeme,
pokud bude zájem ze strany rodičů dětí, zřizovat „Předškolní centrum“.
Jeho hlavním cílem bude sdružovat děti v předškolním věku (od
3 do 5 let) a umožnit jim poznání a nabytí nových zkušeností podobným způsobem jako v naší mateřské škole.
Předpokládáme, že pobyt dětí v centru by byl půldenní (od 7:00
do 13:00 hodin) v prostorách základní školy, které by byly vybavené vhodným nábytkem, pomůckami a hračkami pro všestranný
rozvoj dětí za podpory zřizovatele základní a mateřské školy.
Strava dětí by byla zajištěna v rámci školní jídelny při základní
škole.
Děti by mohly využívat tělocvičnu, školní hřiště a další prostory školního areálu. Mohly by se rovněž účastnit společně s dětmi
z naší MŠ a ZŠ kulturních akcí.

Pobyt v „Předškolním centru“ by hradili rodiče dětí, a to ve
výši 2 400,- Kč měsíčně při docházce alespoň deseti dětí. Se
snížením počtu dětí by se zároveň zvyšovala i cena pobytu dítěte v centru – např. při sedmi dětech by cena představovala 3 200,- Kč. V ceně by byla zahrnuta výchovná a vzdělávací
péče o děti a strava (svačina a oběd).
V době prázdnin by byl provoz centra omezen, případně by
bylo centrum uzavřené.
Pokud byste měli zájem o docházku Vašeho dítěte do
„Předškolního centra“, obraťte se do 15. května na vedení základní školy.
Zároveň přijmeme pedagogickou pracovnici/pracovníka
pro vedení tohoto zařízení. Podmínky a očekávání bude řešit
se zájemci osobně rovněž vedení základní a mateřské školy.

Zpracovala Romana Lisnerová, podklady
Petra Siganová, Eva Vejvodová
Změny ve výuce v závěru školního roku
Od 16. 6. začíná vzhledem k rekonstrukci jídelny zvláštní provoz v ZŠ:
- 15. 6. poslední oběd ve školní jídelně
- 16. 6. - 17.6. ředitelské volno pro žáky
- 18.6. – 26. 6. vyučování, případně další akce dle třídních
učitelů
V týdnu od 22. 6. do 26. 6. vyučování ukončeno nejpozději
v 13.30 (nekončí-li dříve dle rozvrhu).
Školní rok bude ukončen vydáním výročního vysvědčení dne
26. 6. 2009.

PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy

Stavební činnost
s citem pro detail
stavba - rekonstrukce – úpravy
Praha 5,
Za Mototechnou 1114/4
Tel: 602 318 551
Výstava v kapli
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Josef Zlámal

inzerce

Vystoupení dětí pod kaplí

Společnost

Velikonoční jarmark na slivenecké návsi
O Květné neděli, tedy 5. dubna, ožila slivenecká náves již tradičním
jarmarkem.
Krátce po poledni však jarmarku předcházela vernisáž velikonoční výstavy slivenecké základní školy, která byla nainstalována v holyňské kapli
sv. Jana Křtitele.
Vernisáž zahájili žáci školy s nastudovaným programem jarních písní. Za
doprovodu houslí a kláves děti předvedly také svěží taneční vystoupení.
Velikonoční výstava, která byla v holyňské kapli otevřena po celý duben,
vždy o víkendu mezi 15:00-17:00, se moc líbila.
Po prohlídce vydařené expozice se většina návštěvníků vydala na již
zmíněnou sliveneckou náves zakoupit na jarmark velikonoční pomlázku,
osení, kraslice, či jiné rukodělné výrobky ve stáncích trhovců, ale také ve
stáncích slivenecké školy.
Všichni se pak mohli celé odpoledne bavit kejklířským uměním rodiny
Vlčkovic, vyrobit si zajímavou velikonoční dekoraci ve výtvarné dílně, nebo
si dát nějakou tu dobrotu, která k dobré pohodě jistě také patří …

Lenka Kudláková
Poděkování: učitelům i žákům ZŠ Slivenec, Haně Morsteinové, Magdě Haasové a Iloně Míkové (OS Na Kraji), Pizzerii Slivenec a restauraci U
Knotků.

Vystoupení kejklíře

Stánky slivenecké školy
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Úřad MČ Praha - Slivenec

Novinky z Czechpointu
Dne 16. 4. 2009 byla spuštěna nová funkcionalita na CzechPOINTu.
Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identiﬁkačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se bude
řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za
každou následující 50 Kč.
Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy.
Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace
týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný. .
Insolvenční rejstřík poběží paralelně s registrem úpadců.
Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje
ho však. Oba systémy tedy fungují souběžně s tím, že řízení zahájená
do 1.1. 2008 budou evidována pouze v registru úpadců.
Účel insolvenčního rejstříku:
zdroj informací
nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností
veřejná a snadná dostupnost
uživatelská přátelskost

motivace k aktivnímu zapojení účastníků insolvenčního řízení
o pravidelné sledování insolvenčního řízení
o vyhledávání důležitých informací
Co v rejstříku najdete?
veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení
veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka (podání jsou s ohledem na ochranu
osobních údajů v některých případech anonymizována)
zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích
zákonem stanovené informace o dlužnících
informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU
Co v rejstříku nenajdete?
podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního
právního předpisu
řízení, která probíhají podle zákona o konkursu a vyrovnání, tzn. řízení zahájená do konce roku 2007 (ta bude možné dohledat v již existující
Evidenci úpadců).
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku se také doručuje většina
soudních rozhodnutí. Více naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Dne 16. 4. 2009 došlo také ke změně při vydávání ověřeného výpisu
z Rejstříku trestů. Změna se týká možnosti vydat výpis z RT i cizinci, který nemá přiděleno české rodné číslo. Žadatel musí předložit platný doklad
totožnosti.
Další úprava od 16. 4. 2009 se týká vydávání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů. Výpis bude možné vydat i pro zahraniční organizace na základě jejího zahraničního čísla (označení). ruz

Hroby
Nový ceník poplatků za hrobová místa na hřbitově ve Slivenci, který je platný od 1. 4. 2009:
nájem
urnový hrob

služby

celkem

85,-Kč/rok

115,-Kč/rok

200,-/rok

170,-Kč/rok

150,-Kč/rok

320,-/rok

340,-Kč/rok

210,-Kč/rok

550,-/rok

(vel. 1m x 1m)
hrob
(vel.1m x 2m)
dvojhrob a hrobka

Poplatky se skládají z nájmu a služeb a jsou splatné předem na dobu 10 let.
Hrobová místa na hřbitově se poskytují přednostně občanům MČ
Praha – Slivenec.
ruz
inzerce

Odkud pochází
název Habeš
Po naší výzvě v minulém Mramoru se ozvala Hanka
Morsteinová, jejíž otec pan Karel Suchý si vzpomněl, že
v době předválečné krize místní statkář pan Pašek prodával levně pozemky v lokalitě U Jezírka. V té době však
nebyl k dostání levný stavební materiál, neboť veškerý šel
na bunkry v pohraničí, a tak lidé „splácali“ přístřešky z čehokoliv, většinou z rozmotaných sudů a prken. Na první
pohled pak vypadaly chatrče tak nuzně jako v africké Etiopii (dříve nazývaná Habeš). „Děda tu koupil pozemek v roce 1937, teprve druhý stavební. Spadali jsme pod Okresní
soud Zbraslav,“ dodává paní Morsteinová.
Pla

I vy rozhodujete
Vážení občané, v příloze tohoto Mramoru naleznete obsáhlý dotazník o tom, jaké obchody a služby byste si v naší městské části
přáli. Budeme velmi rádi, pokud nám sdělíte své názory na služby a
obchody, které nejvíce postrádáte. Vaše názory budeme brát v potaz
při jednáních s investory, zájemci o nebytové prostory a pod.
Věc má ale i druhou stranu: i když zde taková služba či obchod vznikne,
udrží se jen tehdy, pokud ji budeme – my občané Slivence a Holyně - využívat. Obchod s potravinami nemůže žít jen z toho, že si tam dojdeme nakoupit jednou za měsíc zapomenutý pepř či rohlík, velkou klientelu potřebuje
i manikúra či ﬁtnes centrum. V současné době má problémy s obratem Drogerie JIMI, jeden z mála obchůdků se všemožným zbožím, který se tu v ostré
konkurenci řetězců a hobbymarketů zatím udržel. I tam ale stále klesají tržby
a bude záležet jen a jen na nás, obyvatelích naší městské části, zda tu nako-

nec bude existovat či nikoli. Každý z nás o tom spolurozhoduje. Zvažte tedy,
až pojedete koupit pelargonie, toaletní papír, šampón či barvy na plot, zda si
je koupíte u pana Marouška a paní Vránové, nebo někde jinde. Nakupovat
v hobbymarketu je samozřejmě vaše plné právo. Jen se pak prosím nezlobte, až tu obchod třeba za rok už nenajdete a kvůli zapomenuté pastičce na
myši či jedné žárovce se budete muset trmácet bůhvíkam. Čím více budeme
nakupovat doma, tím pestřejší nabídku zde budeme mít a tím bude i kvalita
života ve Slivenci a v Holyni vyšší. I naše zodpovědné spotřebitelské chování
spolurozhoduje o osudu naší obce. V takovém Rakousku to pochopili už
dávno, svých malých krámků si náramně považují a nakupují tam, i když
ceny jsou s cenami v hobby, super, hyper a jiných marketech nesrovnatelné.
Snad k tomu časem dospějeme i my.
Jana Plamínková

Hnízdo pro Slivenečátka a Holyňátka
Jaro nám krom sluníčka a rozkvetlých zahrad přineslo ještě jednu příjemnou novinku: v přízemí budovy městského úřadu vznikne zázemí pro pravidelnou zájmovou činnost (např. obecní divadélko) a tedy i pro vytoužené
mateřské centrum, ale také pro různé kurzy a přednášky.
Čeká nás však mnoho práce: bude třeba místnost vymalovat a vhodně
vybavit nábytkem, hračkami, knížkami a dalšími pomůckami, aby přinášela
zábavu a potěšení našim nejmenším.
Doufáme, že se nám podaří od září zahájit pravidelnou činnost, při níž
krom vstupu do „herny“ nabídneme i určité konkrétní aktivity.
Již nyní se úspěšně rozběhl výtvarný kroužek (ve čtvrtek od 10 do 10:45
hod. v zasedací místnosti úřadu MČ), kde obětavé a výtvarně nadané maminky připravují nápaditý program, během něhož se ovšem často nejvíc
„zapotíme“ my dospělí. Odměnou však je hrdý výraz dětí, když ukazují „své“

Otázky a odpovědi
Proč se pořád nic neděje se statkem vedle školy?
Statek je v majetku ﬁrmy Skydd. Firma je v exekuci, navíc o tento majetek
probíhají soudní spory. Řešení dosti pravděpodobně bude zdlouhavé.
V kterých ulicích ve Slivenci a v Holyni bydlí nejvíc lidí?
Ve Slivenci: 1. Ke Smíchovu: 202, 2. K Cikánce: 155, 3. K Lochkovu: 153, 4.
Za Farou: 128, 5. Tyrkysová: 102, 6. K Holyni: 93, 7.-8. Dominínská, K Váze:
86, 9.-10. Meskářova, Rubínová: 83, 11. K Rozvodně: 79, 12. V Lipkách: 76,
13. Diamantová: 75, 14. Opálová: 73, 15. Granátová: 67, 16. Smaragdová
55, 17.-18. Frančíkova, K Homolce: 54
V Holyni: 1. Nám. Pod Lípou: 69, 2. K Lípě: 48, 3. Pod Vysokou Mezí: 45, 4.
U Náhonu: 44, 5. K Dobré Vodě: 41
Počty se ale týkají jen trvale hlášených obyvatel, kolik lidí tam bydlí reálně,
nevíme. U ulice U Náhonu se týká jen lidí trvale hlášených v naší MČ, nikoli
na Praze 5.
Co pro naši městskou část znamená přijetí nového zákona, podle
kterého mají nadále chodníky uklízet obce?
Pro nás to nebude znamenat v podstatě nic. Současné vedení městské části
totiž zastává názor, že nelze po lidech, kteří ráno odjedou do práce a vrací
se až večer, spravedlivě požadovat, aby se o chodníky, které jim nepatří,
sami starali a byli za jejich údržbu odpovědní. Může se přece stát, že začne
padat sníh dopoledne, když jsou majitelé přilehlé nemovitosti pryč, jak tedy
mají potom zajistit údržbu? Proto jsme se v posledních letech snažili zajistit
údržbu vlastními silami.
A budeme tak činit úplně stejně i nadále – Kuberův zákon vlastně jen právně
zakotvuje to, co si také myslíme. Samozřejmě jsme hluboce vděčni každému, kdo si chodník před svým domem uklidí, protože to pak zrychlí celkový
úklid obce. Proto chci na tomto místě všem občanům, kteří se o chodníky před svými domy celou zimu obětavě starali, upřímně a hluboce
poděkovat.

výrobky...
Samozřejmě také pokračuje báječné cvičení pro rodiče s dětmi (v úterý od
10 hod. v tělocvičně ZŠ).
Budoucí mateřské centrum by tedy mělo stávající činnost vhodně doplnit
a rozvíjet. Jeho založení a úspěšný rozjezd jsou spojeny s řadou administrativních úkonů a rovněž si žádají ﬁnanční a materiální prostředky. Proto
budeme vděční za sebemenší pomoc při zařizování prostoru, samozřejmě
uvítáme sponzorské dary a byli bychom rádi, kdybyste mohli našemu mateřskému centru věnovat jakékoliv hračky či knížky, které již nepotřebujete
a přemýšlíte, kam s nimi...Vše je možné přinést do Klubu maminek (každý
čtvrtek 9:30-11:00 v zasedací síni ÚMČ), popř. po domluvě jindy.
Mateřské centrum přece tvoříme právě pro své děti a jejich kamarády!

Dora Poláková, dora.nov@email.cz
Chtěla bych Vás požádat o stručnou a jasnou odpověď na otázku,
kdy obec konečně plánuje opravit ulici K Dobré Vodě?
S opravami této ulice chceme začít již letos. Vzhledem k délce komunikace
se ale oprava protáhne na dva až tři roky. V části ulice (bohužel zrovna tam,
kde je stav nejhorší a počet obyvatel nejvyšší) je ale docela značným oříškem
řešení odvodu dešťové vody. Nejprve proto musíme dát zpracovat projekt,
který tuto otázku vyřeší.
Mrzí mě, že z Prašandy zmizel křížek. Nešlo by tam dát aspoň nějaký
provizorní kříž či lavičku?
Lavičku přislíbila Praha 5 (jde již o území Prahy 5), o křížku neuvažujeme.
V místě bude probíhat výstavba.
Co bude dál s rybníkem? Voda je zelená a kvete...
Magistrát ještě dosází do rybníka vodní rostliny, které budou vodu částečně
čistit. Je ale potřeba, aby stoupla hladina ještě aspoň o 10 cm. Hledáme
proto cestu, jak do rybníka vodu dovést, aby se celá akce mohla udělat co
nejdříve. Rybník trpí kritickým nedostatkem vody a bohužel není odkud ji
přivést – nové čerpací zkoušky, které byly prováděny ve studních u zastávky
a ve škole, neprokázaly, že by se z nich dala čerpat do rybníka voda. Ze školního areálu navíc nejde dovést vodu proto, že do úzké vstupní komunikace
se už svod dešťové kanalizace prostě nevejde. Poslední možností je dovést
do rybníka vodu ze střechy kostela, ale to žádné stabilní řešení také není....

Jana Plamínková
Proč je letošní festival Slivenecké letnice jen dvoudenní?
V letošním roce Slivenecké letnice budou, na rozdíl od minulých ročníků,
opravdu probíhat jen dva dny, a to v pátek 5. 6. a v sobotu 6. 6. 2009.
Důvodem je především nezanedbatelná ﬁnanční úspora (v současné době
je obtížné získat stejné množství ﬁnančních sponzorských darů jako v loňském roce), ale také rozhodnutí program rozvolnit. Oslava dětského dne,
který byl v předešlých ročnících součástí programu festivalu, bude probíhat
o týden dříve na fotbalovém hřišti.

Lenka Kudláková
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Rozhovory s pamětníky, společnost
O sliveneckém Junáku: rozhovor s paní Miladou Chvojkovou (nar. 1931)
V povědomí sliveneckých pamětníků je vaše rodina spjata se vznikem a
fungováním sliveneckého Junáka. Kdy byl Junák ve Slivenci založen?
Junák ve Slivenci vznikl v poválečném nadšení v roce 1945 a fungoval do
roku 1948. Potom v šedesátých letech navázal na tehdejší činnost krátce
pan Šinágl.
Jak vzpomínáte na život v Junáku?
Já byla mladá holka, byla jsem v družině „Kopretiny“ a vedla nás Hana
Komanová. Můj bratr Jiří Sýkora vedl družinu chlapců a můj otec Josef Sýkora vedl Sdružení přátel a rodičů Junáka, v Junáku působil i můj druhý bratr
Václav Sýkora. Celkem, pokud se dobře pamatuji, bylo organizováno šest
družin. Bavily se děti i jejich rodiče. Bratr Jirka byl sportovec, trénoval s Emilem Zátopkem, běhal každoročně například závod Běchovice a také v Junáku organizoval různé závody a výlety. Byli jsme oﬁciálně registrovaní, u nás
byli okrskoví vedoucí, střediskové vedoucí jsme měli ve Štěchovicích. Na
činnost jsme si vydělávali pořádáním plesů, dělali jsme tombolu, drakiádu.
V květnu jsme stavěli před statkem májku a pořádali prvomájové průvody,
účastnili jsme se dožínek a selské jízdy. Pořádali jsme pěší výlety a zpívali
při nich pochodové písně. Pamatuji se na vydařené výlety na Karlštejn a na
Zbraslav. Učili jsme se také signalizaci s praporky a morseovou abecedu. To
nás bavilo. Vždy jeden z nás signalizoval z kopce nad Chuchlí nám ostatním
do Slivence. V létě jsme se chodili koupat na koupaliště do Klukovic a dvakrát jsme byli na letním stanovém táboře v Mrákotíně u Telče. Časem jsme
si ušetřili na junácký prapor, na ten jsme byli patřičně pyšní, protože jsme ho
nechali vyšívat až v Praze. Měli jsme i tři fanfárovky a jednu polnici.
Kde jste se scházeli?
Měli jsem vlastní klubovnu, takovou dřevěnou chatu pod hřbitovem.

Byla to chata po Němcích a svěřil nám ji národní výbor.
Na co z časů v Junáku nejraději vzpomínáte?
Bylo to v období probuzení národa, krásné časy plné euforie, těsně
po válce. Vzpomínám na například na Slavnost lip. Myslím, že to bylo
už v roce 1945, junáci a sokolové sázeli lípy u pomníku padlých ve
Slivenci. Lípy Osvobození a A. B. Svojsíka jsou tam dodnes.
Jaká to byla slavnost, to vidíte na fotograﬁi. Junáci i Sokolové byli
ve slavnostních krojích, přítomni byli představitelé vedení obce, naši
vedoucí… a kolik
lidí se přišlo podívat! Jsou to takové střípky, které
člověka napadají.
Třeba úsměvná je
vzpomínka, jak kluci natrhali chrupky,
koupili košík a jeli
na Pražský hrad za
prezidentem
Benešem. Ani nevím,
jestli se jim podařilo
dar předat, ale pamatuji, že přijeli bez
třešní…

Zapsala Lenka
Kudláková

Řeporyjský Petrklíč zazpíval Slivenci
V pátek 13. března k nám z nedalekých Řeporyj dorazil dětský pěvecký sbor Petrklíč, který rozezněl stěny sliveneckého kostela melodiemi známých skladatelů
jako je např. P. F. Simms, A. Beck, A. Vivaldi. Vrcholem koncertu byla Messe Bréve od L. Delibese. Sílu působivého třicetičlenného sboru ze Základní školy Pro Radost navíc umocňovala
vynikající sóla Barbory Zárubové a Zuzany Pokorné a hudební doprovod Ludmily Bíňovcové.
Repertoár sboru je velice široký, a tak mohla paní ředitelka ZUŠ Pro Radost a zároveň
sbormistryně Milena Kejhová lehce uzpůsobit výběr skladeb posvátnému, a přitom komornímu prostředí našeho kostela. Vážím si postoje pana faráře Zdeňka Skalického, který
umožňuje zpřístupnění kostela široké veřejnosti k pořádání kulturních akcí, tedy událostí,
které nejsou přímo spjaty s církevními obřady, a je to právě prostředí kostela, které jim dává
vyniknout a i „nezasvěcenému“ člověku dovolí nahlédnout pod roušku tajemnosti a úctyhodnosti tohoto místa, které za všedního dne míjíme téměř bez povšimnutí.
Děkuji Aničce Kotové z Holyně, která se postarala o otevření a zateplení kostela.

Ilona Miková

SOLIDEO překvapilo i nadchlo
Muﬂoní, beraní, kozlí a kravské rohy, krocaní a bezová ﬂétna, pštrosí buben a k tomu
ještě třeba středověký cimbál a dudy, jednoručka atd… Mnozí bychom jistě neuvěřili, že
na podobné nástroje se dá hrát - a jak!!! Adama Michnu, Toinota Arbeau, Thomase Morleyho, Marca Charpantiera a mnoho anonymů, ano, protože právě ti jsou charakterističtí
pro období, jehož hudbu interpretuje severočeský soubor SOLIDEO. A dne 4. dubna 2009
jsme si ho mohli poslechnout i my ve sliveneckém kostele Všech svatých. Soli Deo Gloria
– samému Bohu sláva.
Instrumentálně-vokální kvarteto tří žen a jednoho muže hraje skladby z 12. až 18. století,
tedy gotiky, renesance a baroka; díky dobovým hudebním nástrojům se stávají autentičtějšími. Hudební nástrojáři je vyrábějí přímo pro SOLIDEO na základě materiálů z muzeí a
z historické literatury. Jeho hudba nám dodala onu velikonoční radost a útěšnou pohodu
a probudila i naši zvědavost: jak asi vypadají koncerty adventní, vánoční a další, kterým se
věnují. Věřím, že se s nimi znovu setkáme. A protože nás bylo málo, doufáme, že příště si je
již budete chtít poslechnout i vy.
Jana Novotná
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Společnost, senioři

Labutě v knihovně
Dne 17. února jsme v naší knihovně uspořádali s vychovatelkou paní Siganovou pro cca 30 dětí ze školní družiny Základní školy ve Slivenci povídání o labutích. Členka Českého svazu ochrany přírody paní Pavlásková se
s těmito dětmi setkala poprvé, otevřenost a bezprostřední reakce dětí byla
chvályhodná. Téma přednášky jsme vybrali úmyslně jednoduché a všemi
dětmi znalé –„Labutě v přírodě“. Děti se neuvěřitelně živě zúčastnily vyprávění o labutích. Jejich znalosti a zážitky z přírody mile překvapily. Povídání se
týkalo nejen života labutí, ale i popisu stavby jejich těla - podrobněji zobák,
nohy, síla křídel, zabarvení peří dospělých i mláďat. Děti mnohé z těchto
charakteristik znaly a samy uváděly příklady. Neuniklo jim, že labutě spolu
žijí v pevném partnerském svazku a překvapivě se druží i „sourozenci“ mezi
sebou. Jejich rodinný život by nám, lidem, mohl být často i příkladem.
Po hodině vyprávění děti nakreslily na rozdané papíry labutě nebo jejich
detaily a připojily několik poznámek, které si z vyprávění zapamatovaly.
Všichni se loučili se spokojenými rozzářenými tvářemi. Při rozchodu jsme
si společně naplánovali další povídání: „O pěvcích naší přírody“

Irena Krejčová, knihovnice

Zájezdy seniorů
Pro velký zájem z řad našich seniorů se MČ snažila také v letošním roce
poznávací zájezdy zajistit. Účastníci zájezdů určitě letos ocení, že odjezdy
jsou přímo ze Slivence a z Holyně a že cena pro seniory trvale hlášené
v MČ Praha - Slivenec je opět dotovaná MČ a činí pouze 200,- Kč.
ZMĚNA PROGRAMU ZÁJEZDŮ
Vzhledem k tomu, že všechny zájezdy seniorů s CK Arces se podaří
naplnit pouze díky spolupráci s MČ Praha - Lochkov a je nad naše ﬁnanční
možnosti zorganizovat během roku sedm zájezdů, dohodli jsme se na pěti
termínech (souhlasí s termíny již sjednanými) a zvolili program, o který projevili senioři největší zájem.
9. dubna - Kutná Hora (proběhl)
16. května - Říp (již plánován)
4. června - Šumava
10. září - Hluboká
3. října – Harrachov
Na další zájezdy je možné se přihlásit už nyní na úřadu MČ.
První samostatně zorganizovaný zájezd (bez Radotína) se uskutečnil
dne 9. dubna. Zúčastnilo se ho malým autobusem celkem 21 seniorů od
nás a 7 z Lochkova.

Vyhodnocení ankety rodičů
Z vyhodnocení ankety pro rodiče předškolních dětí, především dětí,
jejichž maminky jsou na mateřské dovolené, je zřejmé, že maminky citelně postrádají příležitost k setkávání a zajímavému a aktivnímu využívání
času, který s dětmi tráví.
Všechny maminky, které vyplnily anketní lístky, vítají provizorní stávající
Klub maminek, který probíhá každý čtvrtek v zasedací místnosti úřadu MČ.
Zároveň všechny by uvítaly zřízení sliveneckého Mateřského centra. Několik
maminek je ochotno se aktivně podílet na jeho vedení, popřípadě vést některé pravidelné činnosti. Shoda je i v četnosti dopoledních aktivit pro nejmenší
– většinou se jedná o návštěvu centra dvakrát týdně s konkrétní pravidelnou
činností - největší zájem je o výtvarnou výchovu (ta se již rozebíhá), rytmickopohybovou výchovu, objevil se i zájem o výuku jazyků a hru na ﬂétnu.
Z ankety vyplynulo, že by byl také zájem o hlídání dětí, které v mateřském centru může být zajištěno (maminky si navzájem vypomáhají) a
o přednášky a kurzy o výchově, zdravé výživě homeopatii, popř. využití
prostor budoucího mateřského centra i v odpoledních hodinách např. pro
jazykové kurzy školáků i dospělých.
kud

Na dojmy z prvního výletu jsme se zeptali paní Marie Uhlířové z Holyně:
Co pro vás znamená možnost jezdit na výlety pro seniory, které organizuje v letošním roce MČ Praha - Slivenec ve spolupráci s MČ
Lochkov?
Znamená to pro mě možnost podívat se za málo peněz na místa, kam
bych určitě sama nejela, a prožít tak příjemný den v milé společnosti a
zapomenout na chvíli na starosti všedních dnů.
Jak se vám líbil program letošního prvního zájezdu do Kutné Hory?
Program se mi moc líbil, jenom nás trochu mrzelo, že jsme neměli možnost podívat se dovnitř kostela Sv. Barbory a do muzea. Takže jsme tyto
památky viděli pouze zvenku.
Senioři někdy mívají obavy z dlouhého cestování. Byla doprava autobusem cestovní kanceláře Arces pohodlná?
Cesta autobusem byla pohodlná, pan řidič byl velice příjemný. Nemám
k tomu žádné výhrady.
Jaká byla spokojenost účastníků zájezdu s průvodcovskou službou
CK?
S paní průvodkyní už jsem jela několikrát a vždycky byla bezvadná a
perfektně připravená. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Je vidět, že
je to člověk na správném místě.
Máte zájem o další plánované zájezdy? Máte nějaký svůj tip, místo,
které byste ráda navštívila při některém z následujících zájezdů?
Na další zájezdy bych určitě ještě ráda jela. Žádný konkrétní tip nemám,
myslím si, že všude je krásně. Nejdůležitější je, aby nám přálo počasí.
Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Lenka Kudláková

V pondělí dne 1. června 2009 se od 16:00 hodin koná v knihovně
ve Slivenci schůzka pro seniory. Na programu je odborná přednáška
doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha, CSc.,
zakladatele geriatrické kliniky VFN v Praze na téma:
Jak si udržet pohyblivost do vyššího věku
Vstup zdarma
Na přednášku zveme nejenom seniory, ale všechny zájemce
o své zdraví.
Senioři při své pravidelné schůzce
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Senioři
Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří v měsíci dubnu, květnu a červnu 2009 oslavili nebo oslaví významné
životní jubileum
Duben
Pan Jaroslav Vošický, paní Miluška Kubáňová
paní Vědunka Podškubková, pan Václav Morstein
Květen
Paní Václava Vimmrová, pan František Majer
pan Jiří Vokoun
Červen
Paní Růžena Vraná, pan Jan Šlosar
paní Vlasta Žáková, pan Antonín Ježek
paní Květoslava Jankovcová, paní Jiřina Bečvářová
paní Marie Čuříková, pan Alois Zich
pan Jaroslav Janáček, pan Vladimír Kůstka
Přejeme pevné zdraví, životní pohodu a hodně elánu do dalších let.
Smuteční oznámení
Dne 25. března 2009 nás navždy
opustila naše nejstarší slivenecká
občanka paní Anna Zívalová.
Letos v červnu by oslavila
krásných 100 let. Milovala lidi
a život a my jsme milovali ji.
Budeme vzpomínat.

Denní stacionář pro seniory
Adresa: Renoirova 7/614, 152 00 Praha – Hlubočepy (Dům GLORIA)
Telefon: 251 552 453 Mobil: 605 837 688 – paní Ivana Fojtů, vedoucí stacionáře
e-mail: stacionář@charita-adopce.cz, http://www.charita-adopce.cz
provozuje Arcidiecézní charita Praha.
Otevírací hodiny: pondělí – pátek 8.00-18.00
Stacionář nabízí programy pro seniory, pomoc při zvládání jejich běžných denních
úkonů a při obstarávání jejich osobních záležitostí.
Stacionář je sociální zařízení pro denní pobyty uživatelů provozované v souladu se
Zákonem o sociálních službách 108/2006.
Služby jsou určeny seniorům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale z důvodů zdravotního postižení nebo vysokého věku si nejsou schopni zajistit potřebnou
péči o svoji osobu a cítí se sociálně izolovaní.
Stacionář je vhodný zejména pro lidi s poruchami paměti (např. trpícími demencí Alzheimerova typu nebo jiným typem demence), kteří již nemohou žít bez pomoci pečující osoby. Podle potřeby se lze domluvit i na pobytu klienta jen několik dní v týdnu,
popřípadě v měsíci.
Služby se neposkytují seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, kteří jsou nositeli infekčního onemocnění, kteří svým chováním
mohou ohrozit ostatní uživatele – agresivní chování, závislost na alkoholu, drogách
nebo jiných látkách.
Program v denním stacionáři je zaměřen na aktivizaci tělesných a duševních sil při
současném respektování individuálních potřeb uživatele. Součástí programu je skupinové kondiční cvičení, taneční terapie, trénink paměti, rukodělná činnost, společná
četba, poslech hudby, zpěv, pravidelná biblická hodina, besedy s hosty apod.
Ostatní informace podá vedoucí stacionáře paní Ivana Fojtů – výše uvedený telefon.

Irena Krejčová,
předsedkyně sociální komise
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Informace (nejen) pro
seniory
Pro informaci všech občanů ve Slivenci uvádíme
stručné údaje o sociální pomoci. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetu nebo je zjistíte dotazem
na uvedených telefonních číslech:
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 318 995, Fax: 257 318 995
e-mail: csop5@volny.cz, www.csop5.cz
Poskytuje tyto služby:
Terénní pečovatelská služba
Nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 318 995 – kontaktní pracovnice: pí Chodounská, Krahulíková, Vavrisová, Vybíralová
Domácí ošetřovatelská péče
Telefon 257 318 995 – kontaktní pracovnice: pí Svatošová
Poskytuje v domácnostech odborné ošetřovatelské úkony.
Denní stacionář
Telefon 257 318 995 – kontaktní pracovnice: pí Krahulíková
Poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení.
Střediska osobní hygieny
Zubatého 10, 150 00 Praha 5, tel. 257 318 995
Na Neklance 15, 150 00 Praha 5, tel. 257 318 995
(zajišťuje koupání – vany, sprchy, pedikúru, masáže)
Internet pro seniory
Nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 318 995 – kontaktní pracovnice: Lucie
Vondrová (každý pracovní den dopoledne)
Dům sociálních služeb
Praha 5, Na Neklance 15, tel.: 251 551 626, kontaktní
pracovnice: Alena Králová
(je lůžkové zařízení, které poskytuje přechodné pobyty osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení)
Dům s pečovatelskou službou,
Praha 5, Zubatého 10, tel.: 257 318 995, kontaktní pracovnice: Pavla Vavrisová (byty s pečovatelskou službou)
Linka sociální pomoci
Tel.: 257 319 198
Je určena všem, kteří se dostali do složité životní situace a nejsou schopni ji sami řešit.
Linka sociální pomoci je v provozu nepřetržitě.
Aquapark Barrandov pro seniory
Aktivní seniory, kteří mají rádi pohyb, cvičí a plavou, upozorňujeme, že moderně vybavené vodní centrum na
Barrandově poskytuje seniorům zvýhodněné vstupné:
Vstupné pro seniory: 60 minut: 57,- Kč, 100 minut:
97,- Kč 190 minut: 119,- Kč
Senioři s kartičkou pojištěnce OZP: 18,-- Kč.
Provozní doba: pondělí – neděle (otevírací doba je
proměnná, zavírací – 22.00 hod.)
Vhodná doba návštěvy: středa a pátek: 12.00 22.00 hod., sobota a neděle: 8.00 - 12.00 hod.
Bližší informace zjistíte na www.aquadream.cz nebo
na tel. čísle 251 550 259.

Společnost, pozvánky na akce
Projekt Potex ve spolupráci s MČ Praha - Slivenec vyhlašuje

Charitativní sbírku textilu
Co můžete odložit:
veškeré dětské, dámské i pánské oblečení
bytový textil – lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky
zimní oblečení – pouze nepoškozené, bez rozbitých zipů
kožené nepoškozené bundy, kabelky, peněženky, opasky
knihy, hračky, spací pytle, deky
obuv – prosíme, pouze spárovanou
Co opravdu nemůžeme brát:
vše co je zatuchlé, špinavé poškozené
silonové a dederonové oblečení
molitanové matrace
Balte, prosím, věci do igelitových tašek a pytlů.
Předem děkujeme všem dárcům!
Na místě bude přistavena sběrná dodávka

Velikonoční tvoření
s OS Na Kraji
OS NA Kraji pořádalo velikonoční keramické dílničky, již tradičně ve výtvarné třídě ZŠ Slivenec ve čtyřech termínech před
velikonočními svátky. Děti i dospělí si mohli vyrobit keramické
dekorace.
Na výtvarných velikonočních dílničkách nejen pro děti, které
byly součástí obecního jarmarku na návsi, se vystřídalo 80 -100
návštěvníků. Přišli si do dílniček vlastnoručně vyrobit velikonoční
vajíčko, které zdobili přírodninami. Malovalo se na keramiku, papír, lepilo se a stříhalo. Někteří si odnesli podstavce na vajíčka,
jiní zápichy a nejmenší děti si vybarvovaly omalovánky. Věříme,
že všechny originální dekorace ozdobily sváteční stůl. Děkuji za
pomoc Iloně Mikové a Magdě Haasové.

kdy: v sobotu 16. 5. 2OO9 mezi 9 a 16 hodinou
místo: Slivenec, u Pizzerie Slivenec
bližší informace podá dispečink projektu Potex na tel.: 736 674 560
www.potex.cz, potex@potex.cz

JÍDELNA ve Slivenci „Ve statku“:
poskytuje tyto služby: pondělí – pátek se vaří 3 teplá jídla
polévka á 10,-- Kč, hlavní jídlo á 55,-- Kč
v nabídce jsou rovněž teplé i studené nápoje.
Oběd je možné konzumovat v jídelně nebo odnést ve vlastním
nosiči jídla domů.

Hanka Morsteinová

Starostka MČ Jana Plamínková zve rodiče dětí na
besedu ke kulatému stolu na téma

Jaké chceme hřiště v ulici Za Farou?
Kdy? Ve středu 13. května 2009 od 18 hodin
Kde? V zasedací místnosti ÚMČ
Přijďte si popovídat o tom, jaké hřiště byste si
pro své děti představovali, a společně se pokusíme najít cesty, jak tyto představy uskutečnit!!

Vedoucí: pan Jan ŠIPL, tel.: 739 043 411

Na Drsný sever
Městská část Praha - Slivenec pořádá již třetí pěší výlet do okolí Holyně
a Slivence. Pamětníci si jistě vzpomenou na naši cestu na Divoký západ,
do roklí a pralesů kolem Kosoře a Radotína, i na putování na Dálný východ,
do Růžičkovy rokle a kolem Barrandovy skály až na dominantu našeho
katastru – skládku u Soli.
Nyní se chystáme prozkoumat Drsný sever, což je v našem případě skalnaté území Prokopského a Dalejského údolí mezi Hlubočepy a Řeporyjemi. Cesta to bude mírně dobrodružná. Počítejte prosím s nepřízní počasí,
meluzínou, omrzlinami, polární září a zvětšováním deklinace při pohybu
severním směrem.
Předpokládáme trasu, jež nás zavede na bílé útesy nad peřejemi Dalejského a Prokopského potoka, k mohutnému podmořskému vulkánu
Hamrových skal, dech beroucímu pohledu z rozeklané řeporyjské skály a
dokonce i do nitra Země - do tajemného tunelu ve vápencové skále, aby
nakonec vyvrcholila děsivým výstupem mezi nekonečnými skalami pod
Holyní.
Výlet je zcela neorganizovaný – jde o expedici, na kterou se každý vydává na vlastní nebezpečí a s vlastními zásobami potravin. Kdo nebude stačit
našemu tempu, může být ponechán na místě na pospas masožravým šelmám, nebezpečným trollům a divokým severským kmenům.
Začínáme v neděli 17. května v 10 hodin před nově opravenou kapličkou v centru Holyně. Předpokládá se, že nejvytrvalejší cestovatelé urazí
15 až 20 km a budou přineseni zpět do Holyně či Slivence kolem páté
hodiny večerní. Na shledanou se těší

Jana a Jirka Plamínkovi
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Slivenecké letnice 2009

Kalendář kulturních a společenských akcí
pořádaných v MČ Praha - Slivenec

5. 6. - 6. 6.

Květen
2.5.- 31. 5. „Krajiny“ malířky Miluše Mrvíkové z Mořiny (výstava
pastelů v holyňské kapli)
3.5.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
4.5.
16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise MČ)
13.5.
18:00 Beseda Jaké chceme hřiště (MČ)
16.5.
Zájezd nejen pro seniory - Nelahozeves, Roudnice, Říp (MČ)
16.5.
14:00 -16:00 Slivenecké bleší trhy
17. 5.
10:00 Výlet Na Drsný sever
17.5.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
31.5.
Dětský den na fotbalovém hřišti (OS Na Kraji, AFK Slivenec)

Červen
6.6.-28.6. František Okáč: Portréty z cest (výstava fotograﬁí
v holyňské kapli)
4.6.
Zájezd nejen pro seniory – Šumava a Pošumaví (MČ)
1.6.
16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
5.6. - 6.6. Multikulturní festival „Slivenecké letnice“
7.6.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
21.6.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
22.6.
18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
27.6.
Svatojánská pouť v Holyni

Zveme všechny na první

Slivenecké bleší trhy!
Sobota 16. 5. 2009 ve 14:00 - 16:00
Neváhejte vyčistit své půdy a přijďte nabídnout
za symbolický peníz to, co nepotřebujete, ale jiné
potěší!
Vítány budou knihy, DVD, CD, sportovní potřeby, oblečení, knihy, hračky, ale i další roztodivné věcičky…
Bleší trhy budou probíhat na parkovišti za Pizzerií
Slivenec a na hrázi rybníka. Každý prodejce si zajistí
vlastní stolek, popř. bedýnku, na které svůj prodejní
artikl vystaví a bude prodávat.

VÝSTAVA

„Krajiny“

Pátek 5. 6.
18:00
Zahájení
18:15
Třetí stupeň tortury – slivenecký rock
19:30
České srdce - keltský rock
21:30
Blue Effect a Radim Hladík
Sobota 6. 6.
10:00 - 12:30
Letnice dětem
Dětský divadelní kolotoč
13:00 - 18:00
Hudební maraton
G. Divers – slivenecký funky poprock
Dyk je to jedno – rock/blues
Simplicity - rock
Dědova mísa - rock
Střídmí klusáci v kulisách višní - hudební taškařice
18:00
Mário Bihári a hosté
19:45 Džezvica – balkánský folk/jazz
20:00
Jaroslav Hutka
21:00
Docuku – folkrock
22:00
OHŇOSTROJ
22:30
Vítkovo kvarteto –„ bigbítový nočníček“
-změna programu vyhrazena
- vstupné dobrovolné-

Zveme všechny občany z Holyně i ze Slivence na
Svatojánskou pouť v Holyni dne 27. června 2009
10:00 Mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele
11:00 - 19:00 Pestrý program na holyňské návsi (pouťové atrakce,
prodej dobrot - program bude ještě upřesněn)

V kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

VÝSTAVA „PORTRÉTY Z CEST“

vystavuje

Fotografie obyvatel z nejrůznějších koutů
naší planety, které nafotil během svých toulek
slivenecký cestovatel

Miluše Mrvíková z Mořiny
Květen 2009
Otevřeno o víkendech 15:00-17:00
(zahájení 2. 5. 2009)

SLIVENECKÝ MRAMOR

František Okáč
Červen 2009, v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
Otevřeno o víkendech 15:00 - 17:00
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