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masopust granty co si kde zařídit kanalizace
zimní údržba autobusy mateřská škola pozvánky

Informace z veřejného 27. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Řádné 27. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha
– Slivenec se konalo v pondělí 22. února 2010 od 18:00 – 19:10 hod.
v zasedací místnosti úřadu MČ a zúčastnili se jej zastupitelé RNDr. Jiří Čížek,
Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana
Plamínková, Aleš Rozehnal, Ivanka Špačková a Zuzana Zdeborská. Z jednání
se omluvili Doc. Ing. Petr Pick, CSc. a Ing. Simona Strauchová.
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková.
Zpráva starostky (viz str. 3) a předsedů komisí
RNDr. Čížek – komise dopravy a životního prostředí se sešla 8. února a jednala
o možnostech umísťování reklamních zařízení u komunikací. Další rozmísťování reklamních zařízení na těchto místech, zejména v nepřehledných úsecích,
považuje komise za nežádoucí a nebude je doporučovat. Dále komise jednala
o rekultivaci kaolinového lomu Lasselsberger a došla k závěru, že nedoporučuje lom zavézt zeminou, ale upřednostňuje rekultivaci v původním tvaru s jezírkem. Na programu byla také zimní údržba komunikací a chodníků a možnost
uskladnění posypového materiálu pro příští zimu. Dalším bodem byla otázka
změny hromadné dopravy v naší MČ. Slivenec se přihlásil mezi Zdravá města,
je třeba vytvořit akční skupinu a program činnosti.
Mgr. Kudláková – za kulturní komisi poděkovala sponzorům, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu sliveneckého Masopustu, jmenovitě řeznictví Görgl,
La Festa Ristorante a hostinci U Knotků a dále také OS Na Kraji, které se
na akci rovněž významně podílelo. Dále pozvala všechny na cestopisnou
besedu „Kouzlo Indonésie“ v úterý 9.3. v 18:00 do zasedací síně úřadu
MČ, a dále na Velikonoční jarmark, který se bude konat v sobotu 27.3. na
slivenecké návsi.
Zastupitelé zvolili pí. Zuzanu Zdeborskou novou členkou Finančního výboru a dále projednali a schválili:
Plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru na rok 2010.
Vyhlášení II. kola na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha - Slivenec. Celková výše poskytnutých ﬁnančních prostředků je 50
tis. Kč. Termín ukončení přijímání žádostí je 16. 4. 2010 do 12:00 hodin.

Záměr vykoupit pozemek parc. č. 1206 v k.ú. Slivenec za účelem rozšíření
hřbitova.
Dodavatele pro opravu komunikace na fotbalovém hřišti, kterou se stala
ﬁrma PILA TRANZ na základě doporučení výběrové komise.
Dodavatele pro zateplení bytového domu čp. 462 v ul. Ke Smíchovu, kterou
se stala ﬁrma Pražské fasády, s.r.o. na základě doporučení výběrové komise.
Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s Telefonicou O2 CR na užívání pozemku parc. č. 1697/1 v k.ú. Slivenec.
Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s Abbey, s.r.o. na užívání
pozemku parc. č. 1681 v k.ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav plynárenského zařízení.
Uzavření nájemní smlouvy se společností Marsilean na pozemky v areálu
základní školy parc. č. 494,495/3 a 496/13 v k.ú. Slivenec za 1,- Kč/m2 a rok.
Poskytnutí daru základní škole ve výši 100 tis. Kč na nákup vybavení nových
učeben ve správním pavilonu.
Podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí pozemků v k.ú. Jinonice.
Podání žádosti o svěření správy nemovitostí pozemku parc. č. 1376/4 v k.
ú. Slivenec.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1956 a 1953, k.ú. Slivenec za účelem umístění venkovního nadzemního vedení 110 kV s PREdistribuce, a.s. (revokace usnesení č.
359/20/2009, které zamítalo přeložení vedení 2x110kV V303/304 TR Chodov
– TR Řeporyje v úseku u Lochkova z katastrálního území Lochkova na katastrální území Slivenec).
Přijetí koncepce rodinné politiky - podporu iniciativ vedoucích k podpoře
rodiny na úrovni obcí. Koordinátorkou rodinné politiky v MČ Praha - Slivenec
byla zvolena Mgr. Kudláková.
Milena Hollmannová
Zápis ze zasedání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.
Příští veřejné zasedání je plánováno na 21. dubna 2010.

Odběr informací e-mailem
Upozorňujeme občany Slivence i Holyně, že mají stále možnost se přihlásit k odběru informací e-mailem. Počet přihlášených stále pomalu stoupá. Posíláme informace o tom, co je u nás nového, ale hlavně různé pozvánky na akce, informace o
haváriích a podobně. V poslední době byly častým tématem informace o plánovaných změnách v autobusové dopravě. Chce-li mít i vy informace včas, můžete se
přihlásit na adrese starosta@praha-slivenec.cz. Protože ne každý má pravidelný
přístup k internetu, zatímco mobil má skoro každý, chceme rozšířit informování občanů i prostřednictvím mobilních telefonů. Běžně se to dělá pomocí služby
zvaných SMS Infokanál, ale tam vychází jedna poslaná esemeska na 1 – 2 Kč.
Chceme proto využít jednodušší, byť nikoli tak soﬁstikovaný systém. Budete-li mít
zájem, můžete se k odběru zpráv přihlásit buď mailem na výše uvedené adrese,
nebo písemně na ÚMČ. Po spuštění systému vám budou zasílány krátké pozvánky
a upozornění.

Nebytové prostory v domě čp. 462
v ulici Ke Smíchovu
V letošním roce bude ukončena rekonstrukce bytového domu č.p 462
v ulici Ke Smíchovu kompletním zateplením obvodového pláště budovy.
Financování bude řešeno v rámci dotačního programu Zelená úsporám.
V objektu se nachází mimo bytových jednotek také nebytové prostory, jejichž část plánuje MČ zrekonstruovat a využívat svými pracovníky údržby
(dílna, sklad). Zbylé dvě nebytové místnosti je možné nabídnout zájemcům z řad veřejnosti k rekonstrukci a pronájmu.
V případě zájmu o pronájem místností částečně zapuštěných pod terénem se informujte o podmínkách na ÚMČ Praha – Slivenec, Ing. Musilová,
tel. 251 818 044. Vhodné využití: drobné služby pro obyvatele, dílna,
sklad apod.
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Výstavba kanalizace v ulici U Spojky, prosinec 2009

Slovo starostky
Letošní zima si s námi pohrávala celý leden i velkou
část února. První sněhová
nadílka přišla o víkendu 9.10. ledna, kdy se Slivenec
pokryl takovou vrstvou sněhu, jaká tu byla naposledy
v roce 1993, a možná prý
ještě větší. V dalších dnech
sněhu ještě připadlo, a padalo pak celý leden i únor. Radost měly děti, které se mohly vyřádit na
sáních a pekáčích na každém kopečku, které tu jsou, a také běžkaři, pro
které se každá pláň a pole proměnila v krásnou běžeckou dráhu. Lyžování jako letos jsme tu opravdu neměli už hodně dlouho. Menší radost
ze sněhové nadílky jsme měli my, kdož máme na starosti úklid a údržbu
obce. O vážnosti situace svědčí svolání krizového štábu správního obvodu Prahy 5, které se konalo 11. 1. – poprvé v tomto volebním období.
Kalamitu první lednový víkend jsme zvládli celkem bez problémů, i když
vyhrabané ulice byly úzké a chodníky také. Nicméně občané byli uznalí,
chápali, že nelze uklidit vše najednou, a stížností bylo minimálně. A ty,
co byly, jsme ihned řešili. V dalších dnech se chodníky i ulice postupně
rozšiřovaly, jenže jsme narazili na velký problém – sněhu napadlo tolik,
že už ho nebylo kam dávat. A pak už nastal několikatýdenní kolotoč
– shrabat, posypat, shrabat, posypat... pořád dokola. Úklid jsme zvládli,
ale oba pracovníci údržby obce, pan Buriánek i pan Kůstka, si opravdu
hrábli až na dno svých sil. Chtěla bych poděkovat jim oběma a zároveň
i všem občanům, a bylo jich hodně, kteří obětavě uklidili chodník před
svým domem, ač nemusí. Jsem opravdu ráda, že se tu stále najde tolik
lidí, kteří chápou, že když přijde kalamita, nelze čekat na pomoc shůry,
ale je třeba využít pomoc na konci svého ramene. Mimochodem úklid
trvá dlouho i proto, že uklízíme i za hlavní město, které se odpovědnosti za „své“ chodníky (to jsou ty podél hlavních komunikací) zřeklo.
Město navíc neuklízí ani mnohé komunikace, které má ve svém majetku,
především Diamantovou a Návětrnou. Neuklízeli ani soukromí majitelé
či vypůjčitelé komunikací (např. Filmový průmysl či Mramorka). V době
kalamity ovšem nebyl čas na dohady, ulice jsme uklidili my a budeme
postupně dotyčným posílat faktury.
V naší městské části znamenala letošní tuhá zima útlum stavební činnosti. Dále nicméně pokračovaly práce na výstavbě dešťové kanalizace

Granty pro rok 2010
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec
vyhlásilo na svém 27. veřejném zasedání
dne 22. 2. 2010 II. kolo na poskytnutí
grantů z rozpočtu Městské části Praha
– Slivenec.
V tomto kole bude rozděleno 50 000 Kč.
Tématické okruhy a podmínky grantového řízení jsou vyvěšeny na úřední desce
a na webových stránkách MČ Praha
– Slivenec.
Termín uzávěrky pro podání žádostí
o přidělení grantů je 16. dubna
do 12 hodin.

v ulici Ke Smíchovu, kde odborníci už měsíce řeší, co s vydatným přítokem vody do jedné z těžních jam, ale ve zbylých částech výstavba
docela slušným tempem postupuje.
A jaké akce náš čekají v letošním roce? Největší naší akcí bude oprava
komunikace a parkovacích ploch v areálu fotbalového hřiště, dále oprava
chodníku před kostelem (to je ten chodník, kteří si mnozí pletou s parkovištěm a parkují tam při cestě na poštu) a opravy komunikací po celé
obci. Dále chceme zateplit bytovku s využitím programu Zelená úsporám a v suterénu vybudovat zázemí pro pracovníky úklidu a údržby obce.
Čeká nás též vybudování obecní louky za okruhem a rozptylové loučky
na hřbitově. Další akce záleží na tom, jaké se nám podaří získat dotace
na MHMP. Z rezervy pro městské části jsme požádali o dotaci 29 mil. Kč
na novou školku, o příspěvek na rekonstrukce komunikací a chodníků
a na cestu v areálu fotbalového hřiště. Dále jsme podali žádost o grant
na vybudování umělého trávníku na tréninkovém hřišti a na skatepark.
Sdružení Habeš ve spolupráci s MČ požádalo o grant na výsadbu zeleně
v Central parku. Podali jsme žádost o havarijní dotaci na opravu spadlých
a poničených zdí hřbitova. Ve spolupráci s farností jsme požádali o další
peníze na opravu ohradní zdi kolem kostela. Na Nadaci ČEZ jsme podali
žádosti o ﬁnance na tři akce v rámci programu Oranžové hřiště (pingpongové stoly za bývalou Včelou v Holyni, hřiště v ulici K Dobré Vodě
v Dalejském údolí a doplnění lanové pyramidy na hřišti v Central parku).
Je ale nejisté, zda tyto akce vyjdou, z Nadace ČEZ jsme zatím nikdy nic
nezískali. Z akcí jiných subjektů by se měla uskutečnit výstavba chodníku
Frančíkova (přislíbilo ŘSD), výstavba cest v rámci pozemkových úprav
Slivenec a Lochkov (za okruhem a v jižní části Slivence), výsadba biokoridoru na jižním okraji Slivence (vše v režii Pozemkového úřadu). Odbor
městského investora HMP by měl pokračovat s výstavbou splaškové kanalizace v ulicích Meskářova, Dominínská a snad i v ulici U Sportoviště.
Společnost T systems zde dále chystá rozsáhlou akci týkající se budování sítě optických kabelů – naše městská část by tímto kabelem měla být
propojena jednak s Barrandovem, jednak s Lochkovem. Znamenalo by
to ale rozkopání dosti podstatné části chodníků ve Slivenci.
A dobrá zpráva nakonec: ulice U Sportoviště je konečně v majetku
městské části.
Závěrem dovolte, abych poděkovala Mgr. Kudlákové za výbornou přípravu letošního masopustu. Masopust se letost opravdu povedl, zúčastnilo se ho hodně lidí a všichni se dobře bavili.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka

Měl být Slivenec bez autobusů?
Autobusy 246 a 247 jsou zrušeny, četli jsme v to v Mladé frontě (Blesku), dělejte s tím
něco! Vyděšených občanů s touto žádostí nám v průběhu ledna a února volalo či mailovalo
desítky. Jak už asi víte, Dopravní podnik dostal koncem loňského roku od pana primátora
a radních hlavního města za úkol ušetřit za letošní rok na provozu asi 300 mil. Kč, což
znamená asi 5 % přepravních výkonů. Pracovníci Ropidu a Dopravního podniku tedy začali pracovat na racionalizačních opatřeních, která by k těmto úsporám vedla, ale přitom
pokud možno co nejméně zasáhla život Pražanů. U nás se to týká linek 246, 247 a 248.
Místo linek 246 a 247 by měla jezdit do Slivence linka č. 120, a to z Knížecí zadem kolem
Úřadu důchodového zabezpečení, v intervalu 10 minut ve špičce (která by měla být delší
než dnes) a 30 minut mimo špičku. Až do Radotína by měla jezdit po 30 minutách ve špičce
a v hodinových intervalech mimo špičku. Linka 248 by měla být zkrácena na Chaplinovo
náměstí a odtamtud by měla zajíždět do Klukovic, kde by měla konečnou (autobusy tam na
rozdíl od Holyně mají zázemí). Výhodou by bylo přímé spojení k Andělu, nevýhodou horší
spojení s Barrandovskými ateliéry, kde je hodně našich občanů zaměstnáno.
Co se týče metra a tramvají, akci stopl primátor Bém. Změny u tras autobusů jsou stále
předmětem jednání. Nicméně buďte ujištěni, že v žádném případě Slivenec ani Holyně
nezůstamou bez dopravního spojení!

Jana Plamínková

Slivenecký mramor 2 2010 3

Výstavba a doprava

Zima a výstavba nejdou dohromady
Mrazivé počasí, které již druhý měsíc panuje, nedovoluje pokračovat
ve výstavbě kanalizace otevřeným výkopem. Sníh a mráz vždycky k zimě patřily, pouze v posledních letech byly zimy velmi mírné, sníh skoro
nepadal a mrazivé dny se daly spočítat na prstech jedné ruky. Jak investoři, tak i stavební ﬁrmy byly zvyklé při mírné zimě pokračovat v rozdělané práci, a proto se stalo na Magistrátě skoro pravidlem, že přidělování ﬁnancí na výstavbu technické vybavenosti a následná výběrová
řízení posouvají zahájení stavebních prací na podzimní měsíce.
Letošní zima je však jiná a technologické postupy, které jsou pro pokládání kanalizačních řadů otevřenými výkopy předepsané, nedovolují
s prací pokračovat. Buďme rádi. Pokud by se výkop zasypal zmrzlým
materiálem, nedal by se pořádně zhutnit a pod asfaltovým povrchem
by zmrzlý vydržel až do léta. Další roky by si pak povrch sedal a sedal
a komunikace by byly samý hrbol. Práce tedy byly přerušeny jak v Diamantové ulici, tak i v Tyrkysové a U Spojky. Jakmile to počasí dovolí
(podle předpovědi meteorologů se to dá předpokládat až v průběhu
března), budou práce pokračovat.

Úsek dešťové kanalizace v ulici Ke Smíchovu je však budován jinou
technologií – tunelováním. I když mráz ztěžuje práce i zde, může se
stavět i v tomto počasí. Ve vyhloubených tunelech se pokládá potrubí, budují se revizní šachty a začalo se i s výstavbou uličních vpustí.
Přesto, že stavba má povolenu celkovou uzavírku tohoto úseku komunikace, umožňuje zde po pracovní době průjezd vozidel a dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí. V souběhu tu vede i značné množství
sítí a většina je ve velmi špatném stavu, zvláště pak vodovodní potrubí,
které je zde již velmi dlouho a bez rekonstrukcí.
Největším problémem je však přetrvávající vydatný přítok spodní
vody do těžní jámy před květinářstvím. V lednu proběhl třídenní čerpací pokus, který vyloučil propojení těchto vod s návesním rybníkem.
Konečné rozhodnutí, jak se stavbou pokračovat, vedoucí projektu vydal v polovině února. Na jeho základě se začalo s intenzivním čerpáním
a výstavba kanalizace v tomto úseku může pokračovat. Práce by měly
být kompletně hotovy během května.

Ing. Šárka Musilová

Zimní údržba
Úklid sněhu na komunikacích ve Slivenci zajišťuje pan Kadeřábek
z Lesů Praha, v Holyni pan Šimáček. O schůdnost chodníků a jejich
posyp ve Slivenci a Holyni se hlavně v centru obce starají pan Buriánek a pan Kůstka.
Letošní zima je opravdu bohatá na sněhové srážky, úklid komunikací a chodníků vyžaduje od nás všech zvýšené úsilí. Srovnáním
s ostatními městskými částmi musíte uznat, že máme uklizeno celkem dobře – např. v Praze 5 některé silnice a chodníky (hlavně ve

vilových čtvrtích) neuklízeli vůbec.
Pracovníci nastupují na úklid mnohdy již před pátou ráno a o víkendu.
Drahý posyp končí často již za pár hodin pod novým sněhem, mechanizace na zledovatělé komunikace nestačí a někdy je lepší sníh odházet
tradičně lopatou. Rádi uvítáme vaše připomínky k zimní údržbě, případně námět na místo pro sklad posypového materiálu, který nám chybí.
V příštím roce se budeme snažit nakoupit další účinnou techniku.
Vaše stížnosti na úklid komunikací, které nejsou v našem majetku,
vjezdy do garáží a na
pozemky jsme se snažili
vyřešit, ale upozorňujeme, že jsou povinností
vlastníka! Také děkujeme
všem, kteří přiložili ruku
k dílu a jako každý rok
uklízeli sníh vyhláškanevyhláška.

Ing. Miroslava
Staňková
Nový nástroj na údržbu chodníků

Úklid a neklid

Údržba komunikací

Tento příspěvek vznikl
na samém konci ledna
2010. Tedy v době, kdy denní příděly sněhu komplikovaly život skoro každému, kdy se nejen v naší obci jitřily emoce o rychlost či rozsah úklidu sněhu
apod. Možná, že v době vydání tohoto čísla Mramoru bude článek z velké
části neaktuální, sníh třeba již žádný nebude. Kdo ví?
Vzhledem k místu pracoviště a charakteru povolání, bydlišti mých rodičů
a neblízké poloze ordinací doktorů mých ratolestí se mi v oné době naskytlo
celkem zajímavé srovnání úrovně prací právě souvisejících s úklidem sněhu.
Jednoduše řečeno: do doby psaní těchto řádků (30. 1. 2010) považuji boj
se sněhem v naší obci za opravdu zvládnutý. Ulice patřící obci jsou sjízdné
a posypané (na můj vkus je posypu až moc, ale to se mi zdá každou zimu),
parkovací místo se většinou také nějaké najde, a chodníky, jsou-li vůbec na
zmíněných komunikacích, jsou většinou schůdné. A když ne, pak se díky
malému provozu dá jít po většině ulic vozovkou. To asi rodiče dětí školou
povinných neberou... Ty moje jsou vzhledem k věku venku stále v doprovodu, a tak i tu „vozovku“ občas zvládneme. No a nyní to srovnání s obecními
- vedlejšími ulicemi na: - Praze 6 – Hanspaulka, Praha 5 – Košíře, Barrandov,
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Praha 2 – Nové Město. Víceméně pro všechny lokality vedlejších ulic platí to
samé: V obytné zástavbě jsou ulice s vyjetými kolejemi (hloubka 10 cm a
více), parkovací místa neuklizená, což obzvlášť v lokalitách „placených zón
parkování“ je s podivem, chodníky ve stavu značně rozdílném. Nejspíše dle
ochoty majitelů sousedících nemovitostí přiložit ruku k dílu. A na závěr pár
specialit: Na Praze 2 byly preventivně uzavřené chodníky z důvodu nebezpečí pádu vody v pevném skupenství ze střech. To v ulicích typu Ječná,
Sokolská pěšák opravdu ocenil..., V ulici Strakonická – Hořejší nábřeží byly
po ránu k vidění doslova úklidové čety (cca 15 lidí) pro boj se sněhem. Že by
se zrovna těmto chodníkům mělo dopřát takové péče? Nebo je to lokalita,
která se dobře čistí a následně jednoduše kontroluje?
Co nemám rád, je paušalizování... Jistě se najdou případy - místa, kde je
co zlepšovat. Ale podle mých poznatků je ve Slivenci v boji se sněhem pro
obyvatele skóre velice pozitivní. Nehledě na to, že každé opatření něco stojí.
A opravdu bychom v létě byli rádi, kdyby se do zimní údržby nasypalo daleko více prostředků? Za sebe musím říci, že rozhodně ne. A tak ještě jednou
děkuji za velice slušný standard úklidu sněhu v obci.

František Polák

Životní prostředí

Kácení dřevin
Novela zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších změn, účinná od 1. 12. 2009, přinesla několik
změn, které se dotýkají mj. režimu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
Nově platí, že nejen fyzické, ale ani právnické osoby nepotřebují
ke kácení povolení orgánu ochrany přírody (ÚMČ Slivenec), pokud
obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80
cm nebo souvislá keřová plocha nepřesahuje 40 m2 (netýká se dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku).
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních (les),
to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě
vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení

Odpady
Sběr velkoobjemového odpadu
Od jarních měsíců opět začíná sběr velkoobjemového odpadu.
Den přistavení VOK: pátek 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění
Rubínová, Na Čisté x Frančíkova
12. března
Holyně - nám. Pod Lípou, ul.Ke Smíchovu-veřejné parkoviště 16. dubna
Smaragdová, Na Botě x Na Přídole
14. května

Nebezpečný odpad
Trasy svozu: ve čtvrtek 13. 5. 2010
křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
16.40 - 17.00
nám. Pod Lípou - Holyně
17.10 - 17.30
křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce
17.40 - 18.00
ul. Na Čisté
18.10 - 18.30
Kontejner na baterie a drobný elektroodpad je umístěn ve vstupu do
úřadu naproti poště.

Jak si zařídit popelnici
Noví obyvatelé Slivence se na nás obracejí o radu, jak si zařídit odvoz
komunálního odpadu. Systém nakládání s komunálním odpadem na
území hlavního města Prahy řeší obecně závazná vyhláška 5/2007.
Podle této vyhlášky je každý vlastník objektu povinen si zajistit dostatečný objem sběrných nádob na odvoz komunálního odpadu uzavřením
smlouvy se svozovou společností. Objektem se rozumí bytový dům,
rodinný dům, stavba s alespoň jedním bytem nebo stavba pro individuální rekreaci. Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová
družstva, společenství vlastníků) má povinnost umístit sběrnou nádobu do domovního vybavení. Minimální dostatečný objem je 28 l/osobu
a týden. Na území Hl. m. Prahy provádí svoz společnost Pražské služby
a.s.
Pro uzavření první smlouvy musíte navštívit zákaznické centrum
osobně (případně váš zástupce s neověřenou plnou mocí) a potřebujete: doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nebo nájemní smlouvu) a osobní doklady, prokazující vaši totožnost, musíte
si též rozmyslet způsob odvozu – druh a objem popelnice, pro zahrádkáře je možný i pytlový systém.
Všechny změny smluv už můžete vyřídit telefonicky.
Zákaznické centrum Pražské služby, a.s.:
Proboštská 1, Praha 6, tel.: 284 091 426 – 9
Jungmannova 29, Praha 1 tel.: fax: 236 007 072,
Průmyslová 615/32, Praha 10, tel.: 284 091 457, 284 091 458
Provozní doba : pondělí, středa 8 - 18 hod., úterý, čtvrtek, pátek
8 - 15 hod
Potřebné informace zjistíte na http://www.psas.cz/, e-mail: info@psas.cz

elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno
jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně
15 dnů předem orgánu ochrany přírody (Magistrát Hlavního města
Prahy - odbor ochrany prostředí).
Tzv. „havarijní kácení“, tj. kácení dřevin v případech, kdy je jejich
stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu, má povinnost oznámit do 15 dnů po jeho
provedení ten, kdo kácení uskutečnil, a to Magistrátu Hlavního města Prahy - odboru ochrany prostředí.
Vše ostatní zůstává v platnosti, tj. budete-li zamýšlet pokácet
strom větších než předepsaných rozměrů, podáte si jako doposud
žádost na ÚMČ Praha Slivenec, ten s vámi zahájí správní řízení a vydá rozhodnutí. Příslušný formulář si můžete stáhnout na http://www.
praha-slivenec.cz/.

Bioodpad
Svoz bioodpadu započne v sobotu 3. dubna 2010 a následně
bude pokračovat každou lichou sobotu. O případných změnách vás
budeme informovat. Jedná se o placenou službu, nové kontejnery
si můžete objednat u Pražských služeb.
Upozornění Odpad, který je umístěn v kontejnerech na tříděný
odpad, se stává dle zákona majetkem obce - Hl.města Prahy. Kdo
kontejnery vybírá, dopouští se krádeže!

Poplatky ze psů
Poplatky ze psů na rok 2010 můžete
platit do 31. března:
složenkou, vyzvedněte si na ÚMČ
hotově na ÚMČ
převodem na účet naší MČ:
č.ú. 500 756 998/6000, variabilní
symbol 1341, speciﬁcký symbol: Slivenec – 10…( + vaše popisné číslo),
např. p.č. 300 má s.s. 10300
Holyně – 20…( + vaše popisné číslo), např. p.č. 72 má s.s. 20072
Po 1. 4. 2010 vám bude zaslána složenka. Případné dotazy na výši
poplatků vám rádi osobně nebo telefonicky zodpovíme.
Prosíme, používejte hlavně v centru pytlíky na psí exkrementy!

Obytná zóna
Téměř celá Holyně je označena jako obytná zóna a nové obytné zóny
postupně vznikají i ve Slivenci, naposledy v ulici Na Kraji. Co se v takové
oblasti smí a nesmí, speciﬁkuje § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je vymezená příslušnými dopravními značkami a výrazným
způsobem preferuje chodce, kteří smějí užívat komunikaci v celé šířce.
Hry dětí jsou dovoleny. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20
km/hod, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno
jen na místech označených jako parkoviště, mimo vyznačená stání smí
řidič zastavit jen na dobu nezbytně nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob nebo k naložení či vyložení nákladu (ve Slivenci těžko realizovatelné, protože parkoviště nejsou vyznačena, resp. vůbec neexistují).
V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu.
Při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič
přednost v jízdě. V prostoru obytné zóny v místech neoznačených křížení
komunikací i nadále platí pravidlo pravé ruky.
Stránku připravila Ing. Miroslava Staňková
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Kompetence ÚMČ Praha – Slivenec, ÚMČ Praha 5
a Magistrátu hl. m. Prahy
Praha má velmi složitý systém správy obce. Z hlediska samosprávy
(toho, co si dělá každá obec po svém – např. údržba ulic a zeleně, výstavba infrastruktury, opravy škol a podobně) je dvoustupňový a zahrnuje
jednotlivé městské části a vlastní Hlavní město Prahu. Z hlediska přeneseného výkonu státní správy (tj. toho, co obec vykonává pro stát) je tento
systém třístupňový a zahrnuje 57 městských části, dále 22 městských
částí pověřených výkonem státní správy a Magistrát Hlavního města
Prahy. Přenesený výkon, který je podrobně rozveden v tomto článku, je
(resp. měl by být) v celém státě jednotný.

Záležitosti týkající se výstavby:

a scelování pozemků, vydává územní souhlas, vydává územně plánovací informace, provádí dělení a scelování pozemků formou souhlasu
vyjadřuje se ke studiím a k dokumentacím staveb pro územní řízení, ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací
předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí, ověřuje soulad projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení s dokumentací k předchozímu územnímu
rozhodnutí
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí
vydává rozhodnutí o připojení sjezdu (nemovitosti či komunikace) k místním komunikacím obvodního charakteru
posuzuje studie a projektové dokumentace z pohledu dopravní problematiky pro účely územního či stavebního řízení

ÚMČ Praha – Slivenec
Úsek výstavby, majetku a investic
jako dotčený orgán, příp. účastník řízení vydává stanoviska k žádostem
o územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení a ohlášení stavebních
prací. Pro vydání stanoviska je nutné podat žádost s přiloženou projektovou
dokumentací, situací nebo náčrtkem podle rozsahu prací. Poté je třeba podat
žádost se stanoviskem MČ Praha – Slivenec a dalšími stanovisky dotčených
orgánů na ÚMČ Praha 5, odbor výstavby a územního rozhodování, který vydává rozhodnutí.
vydává souhlas s napojením sjezdu na místní komunikace
vydává souhlas s uzávěrou místních komunikací při výstavbě inženýrských sítí
vyjadřuje se k záležitostem týkajícím se katastrálního území MČ Praha
– Slivenec tj. k.ú. Slivenec, k. ú. Holyně (např. dělení nebo scelování parcel)
poskytuje informace o územním plánu hl. m. Prahy v rozsahu k. ú. MČ
Praha – Slivenec, přijímá žádosti o změny územního plánu
provádí místní šetření v oblasti stavební, vede archiv domů podle čp.,
provádí vyvěšování záměrů pronajmout nebo prodat obecní majetek na základě usnesení ZMČ
czech point – vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z bodového hodnocení
osoby (řidiče), provádí konverzi dokumentů
Úsek místního hospodářství
zajišťuje agendu místních poplatků za zábory veřejného prostranství
eviduje ohlášení výkopových prací

ÚMČ Praha – Slivenec
Úsek místního hospodářství
spravuje agendu místních poplatků za psy a zábory veřejného prostranství
podává informace v oblasti odpadů, ochrany ovzduší a vod
kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje
kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění odpadů ze své činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s odpady,
včetně udělování pokut při zjištění nedostatků
zpracovává rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les,
zajišťuje kontrolní činnost plnění podmínek rozhodnutí, ukládá nápravná
opatření (náhradní výsadba), včetně sankcí za neplnění, provádí místní šetření
zajišťuje a kontroluje úklid a čistotu MČ, zajišťuje likvidaci tříděného odpadu, likvidaci nepovolených skládek městského charakteru, vyřizuje podněty
a stížnosti občanů v oblasti pořádku a čistoty, zajišťuje přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad (VOK), v rámci kontrolní činnosti vyhledává vraky
v oblasti dopravy navrhuje úpravy dopravního značení, zajišťuje kontrolu
a údržbu dopravního značení na místních komunikací (ve správě MČ Praha
– Slivenec)

ÚMČ Praha 5
Odbor výstavby
vykonává činnost obecního stavebního úřadu, speciálního stavebního
úřadu pro povolování staveb pozemních a v některých svěřených výkonech
i činnost vodohospodářského orgánu, a to na území MČ Praha 5 a Praha - Slivenec tj. k.ú. Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Malá Strana, Motol, Radlice,
Slivenec, Smíchov
vydává stavební povolení pro nové stavby, změny staveb, vestavby, přístavby, nástavby, ve sloučeném územním a stavebním řízení povoluje jednoduché stavby (rodinné domy) a přípojky k inženýrským sítím, provádí kolaudační
řízení a vydává kolaudační rozhodnutí popř. kolaudační souhlas pro dokončené stavby, povoluje a nařizuje udržovací práce, povoluje terénní úpravy, práce
a reklamní zařízení, změny užívání stávajících staveb, nařizuje nezbytné úpravy a zabezpečovací práce, povoluje (příp. nařizuje) odstranění staveb, vydává
rozhodnutí o vyklizení staveb, povoluje vodohospodářská díla v kompetenci,
stanovené vyhl. hl. m.Prahy č. 55/2000 Sb., vykonává státní stavební dohled,
vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona; spravuje archiv odboru, kde jsou uloženy doklady a projektová dokumentace o pozemcích, stavbách na nich a jejich změnách
Odbor územního rozhodování
provádí územní řízení, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení

ÚMČ Praha 5
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí
zpracovává zasílané evidence odpadů; kontroluje, jak jsou právnickými
osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti
odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje; kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění odpadů ze své
činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s odpady, včetně
udělování pokut při zjištění nedostatků
vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení
řeší přestupky na úseku vodního hospodářství (např. nepovolené vypouštění odpadních vod) podle § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
povoluje zvláštní užívání místních komunikací obvodního charakteru (výkopové práce, prodejní zábory, stavební zábory, reklamní stojky, umístění kontejnerů a maringotek, parkovací místa pro invalidy, organizace a fyzické osoby, atd.)
stanovuje instalaci dopravního značení a ve spolupráci s Policií ČR - DI
řeší dopravní situace na území MČ P 5 a praha Slivenec (místní komunikace
obvodního charakteru)
povoluje instalaci dočasného dopravního značení včetně uzavírek místních komunikací obvodního charakteru; provádí státní odborný dozor nad stavem místních komunikací obvodního charakteru;
vydává stanovisko k zařazení komunikací do komunikační sítě hl. m. Prahy
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Záležitosti týkající se odpadů, životního prostředí, dopravy:

Záležitosti občansko – správních agend:
ÚMČ Praha – Slivenec
Úsek občansko - správní
podatelna, ověřování, czech point
vede evidenci obyvatel - přihlašuje občany k trvalému pobytu ve Slivenci
a Holyni, odhlašuje, provádí správní řízení na úseku evidence obyvatel, týkající se zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby nebo
z moci úřední,
vede seznam ulic na území MČ Praha – Slivenec včetně popisných a orientačních čísel (o přidělení popisného i orientačního čísla občané žádají na MHMP)
zajišťuje agendu spojenou s provozováním hřbitova Slivenec, vede evidenci hrobových míst, zajišťuje pronájem hrobových míst, kolumbária, na základě oznámení dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků a vede
o tom evidenci
vydává rybářské lístky
poskytuje informace a pomoc při řešení a zařizování sociálních situací
občanů MČ Praha - Slivenec
projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle správního
řádu a poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním řízení
(pověsti, zbrojní průkazy)
zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací odsouzených
v trestním řízení
zajišťuje inzerci, příspěvky a distribuci časopisu Slivenecký Mramor
zajišťuje správu webových stránek MČ Praha - Slivenec
Úsek ekonomicko - ﬁnanční
povolování výherních hracích automatů (VHA), kontrola a dozor nad činností provozu VHA, místní a správní poplatek za VHA, místní poplatky za ubytovací a rekreační kapacitu, ověřování
ÚMČ Praha 5
Odbor občansko - správní
zajišťuje výkon matriční činnosti prostřednictvím matrik - rodné, sňatkové, úmrtní a státo-občanské
vydání občanského průkazu (prošlá platnost, první občanský průkaz,
změna nepovinných údajů a podoby); vydání potvrzení za občanský průkaz
(ztráta, odcizení, zničení), vydává cestovní doklady, evidence obyvatel
Odbor živnostenský
vede živnostenský rejstřík, vyřizuje žádosti fyzických i právnických osob
o vydání koncesí, přijímá ohlášení živnosti, přihlášky k daňové registraci, důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení o vzniku volných míst nebo
jejich obsazení.
vyřizuje stížnosti, provádí kontrolu podnikatelů a kontrolu nad dodržováním nařízení číslo 16/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve
znění pozdějších předpisů.

Sociální pomoc ÚMČ Praha 5:
Zajišťuje zejména poskytování dávek hmotné nouze, sociálních dávek, mimořádných výhod zdravotně postiženým, starším občanům a rodinám s dětmi. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou
a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci
kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o staré a zdravotně
postižené občany, v oblasti pohřebnictví, zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany.
Dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí; mimořádná okamžitá pomoc; doplatek na bydlení.
Příspěvek na péči; příspěvky na opatření kompenzačních pomůcek
pro těžce zdravotně postižené; příspěvek na zakoupení motorového vozidla;
příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla; příspěvek na úpravu bytu;
příspěvek na individuální dopravu; příspěvek na provoz motorového vozidla;
mimořádné výhody pro zdravotně postižené (průkaz TP, ZTP, ZTP/P).
Sociálně právní ochrana mládeže; péče a pomoc dětem mladistvých

s trestnou činností; spolupráce s azylovým bydlením pro matky s dětmi v krizi;
práce s občany propuštěnými z výkonu trestu a vazby; poradny sociálně právní pro jedince i rodiny v tíživé životní situaci.
Zastupování osoby omezené či zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům.
Poradenství etnickým skupinám.
Pečovatelská služba v domácnosti klienta; pečovatelská služba v domech s pečovatelskou službou; přechodný pobyt (tři měsíce) v domech Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci; telefonní linka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci; domácí ošetřovatelská péče

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Nám. 14. října 11/802, 150 00 Praha 5, tel. 257 318 995, -556
Fax: 257 318 556, E-mail: csop5@volny.cz
Návštěvní doba: Po, Út, St, Čt 8.00 - 16.00, Pá 8.00 - 15.00
Druhé pracoviště: Na Neklance 15, Praha 5, tel.: 251 551 626
Dům s pečovatelskou službou, Na Loužku 2 , tel: 251 556 352
Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 10, tel: 257 319 198
Co pro naše občany zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy
(MHMP)?
Jungmannova 35/29 Praha 1
Registr řidičů odboru dopravně správních agend: řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče a data z registru řidičů formou výpisu z evidenční
karty řidiče nebo ze záznamů bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy
Odbor živnostenský a občansko správní – přiděluje čísla popisná a orientační - odd. matrik, státního občanství, voleb a územní orientace na základě
žádosti doplněné o kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, geometrický
plán domu a potvrzení o jeho předání na MHMP-ÚRM.
Odvolání: proti rozhodnutím vydaným přestupkovou komisí MČ Praha Slivenec se můžete odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení prostřednictvím
našeho úřadu k odboru živnostenskému a občansko správnímu - oddělení
správních činností a správního trestání
Odvolání: proti rozhodnutí o ochraně přírody a krajiny - kácení dřevin do
15-ti dnů ode dne doručení – odboru životního prostředí, prostřednictvím Úřadu
MČ Praha – Slivenec.
Odvolání: proti rozhodnutí o povolení provozu VHP do 15-ti dnů ode dne
doručení – odboru daní, poplatků a cen, prostřednictvím Úřadu MČ Praha - Slivenec
Oznámení o kácení dřevin dle zákona o ochraně přírody a krajiny
ÚMČ Praha - Slivenec
č.114/1992 Sb. podle §8 odst. 2 a 4.

Cizinci přihlášení k trvalému pobytu
Cizí státní příslušníci se k trvalému pobytu přihlašují na Cizinecké policii. Ohlašovna našeho úřadu získává několikrát do roka sestavy přihlášených obyvatel
z Magistrátu hl. města Prahy, kde jsou i cizinci uvedeni. Jejich celkový počet je
218 z celkového počtu 2 774 obyvatel v MČ Praha - Slivenec. Nejvíce je u nás
přihlášených občanů z Ukrajiny - 73, dále Rusů je 39, Slováků 23, Němců 18, ale
růž
je zde hlášeno i devět Francouzů a šest Američanů.

Výměna řidičských průkazů
Oznamujeme, že řidiči, kteří mají řidičské průkazy vydané od 1. 1.
1994 do 31. 12. 2000, mají povinnost si zajistit jejich výměnu do 31.
12. 2010. Pro žadatele s trvalým pobytem v Praze je jediné místo, kde
se průkazy vyměňují, Magistrát HMP, ul. Jungmannova 35/29, Praha 1.
Otevřeno je od pondělí do čtvrtka 7.00 – 20.00 hod. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli, vyvarujete se tím zbytečnému stresu a čekání. Pro
výměnu potřebujete vyplnit formulář a přinést jednu pasovou fotograﬁi.
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004 bude nutné vyměnit do 31. 12. 2013.
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Slivenecké masopustní veselí
pořádala městská část poslední únorovou neděli za krásného slunečného počasí. Setkání maškar v parčíku u kostela Všech Svatých
začalo již v brzkých odpoledních hodinách. Stále ještě zasněženou
náves obarvil pestrý maškarní rej, který dobře bavila skupina kejklířů
na chůdách – Mimotaurus, k poslechu hrála ve Slivenci již dobře
známá poberounská kapela Třehusk a stánky před statkem Křižovníků nabídly medovinu a balonky. Průvod masek se poté vydal na
trasu obcí. První zastavení se konalo u proslulého Řeznictví Görgl, které stejně jako v minulém roce poskytlo sponzorským darem
masopustní pohoštění. Jelítka, jitrnice, domácí tlačenka i slivovička
a navíc dobroty, které napekly ochotné slivenecké hospodyňky ještě
přispěly k už tak dobré náladě. Zahřál i rum, který věnovaly Potraviny paní Dubové. Ta nezapomněla ani na nejmenší - cukrovinek bylo
k radosti dětí dost.

Za zvuků staropražských melodií se průvod vydal
ke druhému zastavení, do zahrádky La Festa Ristorante, kde se všichni mohli občerstvit pizzou a svařeným vínem.
Masopustní rej se potom, jak je již tradicí, vydal za asistence policie
ČR na cestu do Holyně. Tam si na náměstí Pod Lípou mohli masopustní návštěvníci zatančit a zakoupit med, cukrovinky, balonky
a další občerstvení a na sále hostince, který sponzorsky propůjčila
Restaurace U Knotků, tanec i masopustní hodování pokračovalo až
do večerních hodin.
Celý program masopustu se mohl vydařit jen díky obecnímu pochopení, nadšení a velkorysosti Řeznictví Görgl, La Festa Ristorante, Restauraci U Knotků, OS Na Kraji, OS RC Pecka a dalším
nejmenovaným dobrovolníkům. Všem patří dík. Mimořádné poděkování patří Milušce Pavlíčkové – Pravdové. Bez jejích kostýmů by
slivenecký masopust nebyl tím, čím je!
Lenka Kudláková

Kapela Třehusk

Masopustní průvod

Pohoštění u Görglů

Některé masky byly opravdu originální
Domácí dobroty

Občerstvení u La Festa Ristorante

Cesta do Holyně

Informace ze školy, školky a družiny
Zápis do školy a školky
Do 15. února probíhal ve všech základních školách zápis dětí do prvních
ročníků. V naší škole jsme tento slavnostní den pojali pohádkově. Žáci 8.
ročníku vítali coby pohádkové bytosti děti i jejich rodiče v historické budově
školy a doprovázeli je do učeben, kde probíhal pod vedením učitelek 1.
stupně zápis. Žáci současného 8. ročníku se tak již v předstihu připravovali
na budoucí spolupráci s nastávajícími prvňáčky. Závěrem zápisu je 46 zapsaných dětí, přičemž několik se bude ještě dále na vstup do základní školy
připravovat v předškolních zařízeních, a tak očekáváme nástup 36 dětí do
dvou prvních tříd. Výhodu menšího počtu žáků v budoucích prvních třídách spatřujeme především v možnosti uplatňovat větší individuální přístup
a usnadnit adaptaci dětí na školní prostředí. Učební plán, včetně učebních
osnov, se pro budoucí prvňáčky měnit nebude, takže se setkají se stejnými
vyučovacími předměty jako prvňáčci letošní.
Do 19. 2. 2010 odevzdávali rodiče dětí přihlášky k zápisu do naší mateřské školy. Výsledkem je 30 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Jak
je vidět, o docházku dětí do naší mateřské školy je opravdu velký zájem.
Vzhledem k malé kapacitě mateřské školy již nyní víme, že většinu zájemců
nebudeme moci uspokojit. Zřizovatel ZŠ a MŠ Praha – Slivenec však usiluje
o výstavbu nové mateřské školy, která by velmi významně pomohla všem
rodičům, kteří chtějí své děti umisťovat do mateřské školy v naší lokalitě.
Úspěšnost všech snah však záleží hlavně na podpoře MHMP. Všichni věříme, že se dobré věci podpora dostane.
Angličtina s rodilým mluvčím
Výuka anglického jazyka bude na naší škole obohacena o výuku rodilým
mluvčím. Naši učitelé se po analýzách učebních osnov a po rozborech
výsledků vzdělávání žáků v tomto vyučovacím předmětu shodli, že by bylo
vhodné zaměřit výuku více na konverzaci a umožnit žákům poznat a zažít
i komunikaci s cizinci. Navázali jsme proto spolupráci se vzdělávací agenturou Whattsenglish, která již v některých pražských základních školách
výuku provozuje. Odezva rodičů i žáků škol, v nichž výuka rodilým mluvčím
probíhá, je velmi pozitivní. Nechali jsme si tedy předvést ukázkové hodiny
anglického jazyka přímo na našich žácích a po konzultaci s lektory jsme se
rozhodli tento model nabídnout i v podmínkách naší školy. Jak by mohla
tedy výuka angličtiny vypadat? Koncepce i obsah výuky bude v souladu
s našimi učebními osnovami, avšak organizace bude rozdílná – část vyučovací hodiny povede učitel z naší školy a část rodilý mluvčí. V ročnících,
v nichž mají žáci více než jednu vyučovací hodinu týdně, povede rodilý
mluvčí celou jednu hodinu. Oba pedagogové se budou na výuku připravovat společně tak, aby jednotlivé vyučovací aktivity na sebe navazovaly,
společně bude probíhat i hodnocení žáků. Takto koncipovaná výuka bude
probíhat tzv. pilotně do konce tohoto školního roku a pokud se osvědčí,
spolupráce s rodilými mluvčími bude probíhat i v dalších letech. Jisté je,
že tímto krokem také vzrostou náklady na výuku, které, tak jako je tomu ve
všech školách, budou hradit rodiče žáků.

Žáci si nedokonale přečtou zadání úkolu, ne zcela porozumí tomu, co se
po nich žádá, a pak vypracují úlohu nedokonale, zčásti, nebo odpoví na
jinou otázku. Neúspěch není tedy důkazem toho, že by se žáci v daném
vyučovacím předmětu neorientovali, nebo dokonce neměli dostatečné
vědomosti, ale vyplývá z neschopnosti číst s porozuměním. Potřeba zaměřovat výuku všech vyučovacích předmětů na práci s textem, na čtení
s porozuměním, na schopnost soustředěně naslouchat, vyhledávat důležité
informace apod. vyplývá i z analýz, které jsme provedli v naší škole. Proto
se hodláme touto problematikou více zabývat. Noc s Andersenem je jedním z prvních kroků, které zcela jistě povedou k předpokládaným výsledkům. Žáci budou ve škole pobývat dva dny, včetně společného nocování,
a v průběhu svého pobytu ve škole budou plnit úkoly zaměřené na rozvoj
komunikativních a čtenářských dovedností, na schopnost tvořivě pracovat
s textem apod.
Výstava
Naši výtvarníci naplánovali další výstavu v holyňské kapli, tentokrát zaměřenou na téma „Jaro“. Ve spolupráci s naším zřizovatelem se uskuteční
v průběhu dubna. Na zahájení výstavy se budou podílet také žáci ZUŠ Na
Popelce, kteří společně se svými učiteli připravují vernisáž s hudebním programem.
Konzultační dny
Od loňského školního roku zařazujeme vždy v podzimním a jarním období v rámci spolupráce s rodiči žáků „Konzultační dny“ – nyní připadají na
22. 3. a 23. 3. Pokud máme možnost získávat zpětnou vazbu od účastníků,
je vesměs pozitivní. Někteří rodiče vítají setkání s učitelem a svým dítětem
především z důvodu otevřeného jednání, kterého se svým názorem aktivně
zúčastňují i děti. Názory našich žáků na výuku i mimovýukové aktivity nás pedagogy opravdu zajímají, proto zveme žáky i na hodnotící schůzky celých
tříd. Jedna z takových schůzek proběhla v předchozích dnech ve třetí třídě. Cílem společného setkávání všech žáků a jejich rodičů s vedením školy
a třídním učitelem je otevřít komunikaci mezi všemi účastníky vyučovacího
procesu a postupně vést děti k zodpovědnosti za vlastní učení, k vyjádření
svých názorů a také k nalézání různých řešení konkrétních situací.
Ekoaktivity
Také 2. pololetí tohoto školního roku bude ve znamení kroků vedoucích
k získání titulu Ekoškola. Hlavním tématem bude „Zelená učebna“, „Arboretum“, „Život ve vodě“. Naše škola byla úspěšná v dalším grantovém řízení
a získala ﬁnanční prostředky z MHMP právě na realizaci výše uvedených
témat. Do aktivit budou zapojeni i žáci, budou zjišťovat, jaké rostliny mohou
tvořit naše arboretum, společně je budou vybírat, sázet a opatřovat popiskami. Rovněž se budou podílet na budování školního jezírka s vodními rostlinami a živočichy, o které se budou i starat. Všechny úkoly spojené s tímto
projektem budou plnit v rámci přírodovědných předmětů, které jsou velmi
významně časově posíleny. PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy

Akce školy
Ve středu 17. 2. přišli za dětmi do mateřské školy zástupci Městské policie
s pohádkou „Brumla ve městě“. Cílem této akce byla především prevence
sociálně patologických jevů a zajištění větší povědomosti dětí o možných
nebezpečích. Děti se tak dozvěděly, jak se mají chovat, když je osloví cizí
člověk nebo když se ve městě ztratí a jak mají reagovat, když naleznou např.
injekční stříkačku.
Žáci prvního stupně se 26. 3. a 27. 3. společně se svými pedagogy zúčastní projektu „Noc s Andersenem“. Cílem je zlepšit čtenářskou gramotnost žáků, která je podle výsledků mezinárodních výzkumů ve srovnání se
zahraničními školami právě v naší republice na podprůměrné úrovni. Co
to znamená? Například částečný neúspěch žáků ve srovnávacích testech
SCIO, které jsou ve velké míře založeny především na čtení s porozuměním.
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Děti si užily sněhu na školním dvoře

Dočkáme se nové mateřské školy?

Nová školka (v pozadí s objektem plánované tělocvičny)

MČ Praha – Slivenec již desítky let postrádá moderní mateřskou školku.
Nová školka je v plánu již od 50. let 20. století, zůstalo ale jen u plánů. Po připojení Slivence k Praze v roce 1974 stouply naděje zdejších obyvatel na novou
školku, ale až dosud nebyly naplněny. Situace se naopak značně zhoršila počátkem 90. let: v roce 1990 byla sice školka umístěná ve statku u Křížů (dnešní
Schäfer Shop) rekonstruována, ale krátce poté byla budova školky se dvěma
odděleními vrácena v restituci. Děti tak musely být provizorně přemístěny do
jediného oddělení v budově bývalé kampeličky. Mělo jít o nouzové, provizorní
řešení, ale toto provizorium už bohužel trvá od roku 1993, tedy 17 let.
V naší čtvrti, která má v současné době již 2774 trvale hlášených obyvatel,
více než 3500 trvale bydlících obyvatel a rozestavěnou bytovou výstavbu pro
další stovky obyvatel, tak funguje v současné době jen maličká školka pro
20 dětí, jejíž kapacita výrazně nedostačuje. Podle nových norem by zde mělo
být dokonce umístěno pouhých 16 dětí, školka funguje na výjimku hygienika.
Část rodičů proto musí vozit své děti i do velmi vzdálených lokalit, ale vzhledem
k současnému baby boomu je stále těžší je někam umístit. Ještě před několika
lety chodilo hodně našich dětí na Barrandov, ale tamní školky dnes praskají
ve švech. Hodně „vlastních“ dětí mají i v Lochkově a rovněž školka ve Velké
Chuchli, která nám též děti brala, je plná.
V loňském roce se do naší školky hlásilo 15 dětí. Přijato mohlo být 6, tedy
40 %. Mnozí rodiče vzdali pokus o umístění dítěte v naší miniškolce rovnou a
hlásili se do školek v okolí, protože si spočítali, že mají jen nevelkou šanci. I tam
byla ale situace velmi špatná. Loni se do školek v okolí hlásilo minimálně 18
sliveneckých a holyňských dětí (které jsme dohledali, mnohé jsme ani nemuseli
zjistit), přijato jich bylo pouze 8 (viz tabulka).
Počty přihlášených a přijatých dětí v roce 2009

Celkem

Počet přihlášených
Počet přijatých
15
6
8
3
4
2
2
0
rovnou odmítali
rovnou odmítali
2
1
2 (+ mnoho odmítli, toto jsou
sourozenci již přijatých dětí
2
33
14

Městská část
Počet obyvatel
Kolovraty
3073
Ďáblice
3296
Dubeč
3116
Běchovice
3377
Dolní Počernice
2223
Klánovice
3142
Velká Chuchle
1971
Dolní Měcholupy
2019
Satalice
2257
Nebušice
3084
Lipence
2283
Šeberov
2823
Štěrboholy
1808
Slivenec
2774
Újezd u Průhonic
2644
Lochkov
634

Kapacita školky
170
150
110
100
100
100
100
85
84
75
70
50
45
20
50

Jak je vidět, pouze Újezd u Průhonic je na tom hůře než my, protože
nemá školku vůbec. Pevně doufám, že peníze z rezervy letos dostaneme.
Popravdě, je-li přidělování jen trochu spravedlivé, pak je dostat prostě musíme, neboť z rezervy je vyčleněno 100 mil. Kč pouze na stavby školek. Celkový rozpočet stavby školky pro 100 dětí činí přibližně 53 mil. Kč (s DPH), o
další peníze bychom tedy museli žádat v příštím roce. Něco ovšem bychom
sehnali z dalších dotací a z vlastních prostředků. Stavba je díky šikovnému
projektu velmi levná, pro srovnání stejně velká školka ve Velké Chuchli přišla na 80 mil. Kč.
Jana Plamínková

inzerce

Školka
Slivenec
Lochkov
Řeporyje
Barrandov Tréglova
Barrandov Lohniského
Velká Chuchle
Radotín
Lohniského Zdravá MŠ

školské stavby) jsme ho museli absolvovat v komplexní podobě. Navíc uprostřed procesu povolování začala platit nová protipožární norma, díky níž se
projekt musel značně přepracovávat, a problémy byly i se zasakováním dešťových vod. Celý povolovací proces byl tedy značně zdlouhavý. Nicméně nyní
jsme již ve stavebním řízení a čekáme na vydání stavebního povolení, které
očekáváme během jednoho či dvou měsíců. Požádali jsme proto Hlavní město
Praha o přidělení dotace 29 mil. Kč na výstavbu nové školky z rezervy pro
městské části. Pevně věřím, že nám letos Hlavní město Praha ﬁnance přidělí,
protože situace ve Slivenci nemá v malých městských částech obdobu, ve
srovnatelně velkých městských částech mají totiž školky vesměs větší, někdy i
velmi výrazně větší, jak ukazuje tabulka:

Počty narozených dětí přitom zůstávají již několik let dosti vysoké:
2006 – 34 dětí, 2007 – 28 dětí, 2008 – 36 dětí, 2009 – 30 dětí
Celkem za čtyři roky: 128 dětí (trvale hlášených + další bydlící, ale nehlášené)
Kapacita školky: 16 dětí (20 na výjimku hygienika)
Vedené městské části proto dalo vypracovat nejprve studii nové školky (a
tělocvičny, která zde také celá desetiletí chybí) a posléze i projekt k územnímu
řízení a ke stavebnímu povolení. Velmi jsme přitom doplatili na nový stavební
zákon, který měl údajně povolování staveb zjednodušit, ale v našem případě je
rozhodně silně zkomplikoval: zatímco podle starého zákona bychom vzhledem
k tomu, že půjde o stavbu v uzavřeném areálu, vůbec „nespadli“ do územního
řízení, podle nového zákona (a nezkušenosti úředníků s jeho uplatňováním na
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Ozvěny Ekofilmu již počtvrté
Ve dnech 22. 1. a 23. 1. se ve Slivenci konaly již čtvrté Ozvěny Ekoﬁlmu. V pátek 22. ledna se promítání speciálně pro ně vybraných krátkých
naučných ﬁlmů zúčastnily děti ze 4. třídy a z 2. stupně naší základní školy. Nejvíce děti zaujal ﬁlm o fantastických dovednostech ptáků nazvaný
Quarks&spol: Akrobati ve vzduchu. Ze sobotního promítání pro veřejnost vzbudil největší ohlas nesmírně zajímavý ﬁlm Bhútán – hledání štěstí. Působivé vyprávění o společnosti, kde se lidé nehoní za materiálními statky, mají upřímně rádi svého krále a nechápou, proč by měli mít

Napsali o nás
V posledních dvou měsících se o Slivenci hodně psalo, většinou
v souvislosti s dokončením nízkoenergetické rekonstrukce školy.
Den po naší tiskové konferenci, tedy 19. 12. 2009, uveřejnila MF
Dnes článek s názvem „V Praze stojí první nízkoenergetická škola,
děti třídu vytápí svými těly“ (proklik na internetovou verzi, kde jsou
i pěkné fotograﬁe, najdete na našem webu www.praha-slivenec.cz
v rubrice Fondy Evropské unie, kde jsou shrnuty i další články o
škole).
30. 12. vyšel na internetovém portálu tzb-info rozsáhlý materiál
„Veřejné instituce musejí snižovat spotřebu energie“. Několik materiálů se objevilo i v rádiích, především na Rádiu Blaník a Rádiu
Impuls. Dvacetiminutový pořad odvysílala ČT 24 ve svém futurologickém magazínu Milénium dne 28. 1. 2010, a posléze i v několika
opakováních. Lze ho dohledat i na internetu (buď na našem webu,
opět v rubrice Fondy EU, nebo přímo na www.ct24.cz, kliknout na
Věda a technika, najít Milénium a vyhledat datum 28. 1.). Reportáž o
škole, kterou dělal redaktor Ondřej Vrba, byla velmi pěkná – ostatně
pan Vrba se svým štábem v naší škole strávili víc než dvě hodiny, ale v následném rozhovoru se moderátor Jiří Václavek dopustil
značného faux pas, když z celkové ceny dostavby a rekonstrukce
spočítal návratnost energetických opatření na více než 60 let. To
je samozřejmě nesmysl - návratnost dostavby dvou učeben a několika kabinetů, odvodnění areálu, propojení správního pavilonu s
učebními pavilony, přístřešků proti dešti, rampy pro vozíčkáře atd.
se spočítat prostě nedá. Návratnost vlastních energetických opat-

demokracii a chodit k volbám, které se jim král snaží vnutit, neodbytně
nastolovalo otázku, jak dlouho jim tento „ztracený ráj“ ještě může vydržet.
Zaujal také snímek Afghánské ženy za volantem, který ukázal Afghánistán
ze zcela jiného úhlu, než jak ho známe z téměř každodenních zpráv o teroristech a Talibánu. Nesmírně zajímavý, ale trochu zdlouhavý byl snímek
Architekt odpadu o architektu Michaelu Reynoldsovi, který se snaží stavět
levné domy zvané „zemělodě“ ze starých pneumatik, skleněných lahví a
podobných odpadů. Celkem promítání shlédlo asi 70 diváků. Pla

ření spočítat lze a vzhledem k dotaci z EU činila pro naši městskou část
2,5 roku. Redaktor Vrba k tomu napsal: „Mrzí mě, že k Vámi zmíněné
dezinterpretaci došlo - výpočet návratnosti byl opravdu nelogický, ale
myslím, že celé vyznění pořadu bylo pro nízkoenergetické trendy v architektuře určitě pozitivní a škola ve Slivenci byla ukázkou progresivního
myšlení.“ Tolik na vysvětlenou k pořadu, který je jinak docela pěkný.
Další velký článek o škole vyjde v březnovém čísle časopisu Moderní
obec.
Časopis Náš region, který nás v poslední době trochu šidil, se překonal dne 14. 1. 2010, kdy v něm vyšly hned čtyři velké články o naší městské části. Článek „Čas adventní ve Slivenci a v Holyni“ stručně shrnul
předvánoční akce, „Slivenec a Holyně jak je neznáte“ zmínil vydání naší
knihy. Dva materiály byly věnovány škole: „Nízkoenergetická škola“ se
zabýval její rekonstrukcí, „Angličtina povinně od první třídy“ pojednával o
tom, jak se školská reforma uplatňuje ve Slivenci. V dalším čísle počátkem února je velký článek věnovaný Obecnímu divadýlku Knoﬂík.
17. února vyšel v MF Dnes nepotěšující článek Půl roku v kolonách – o plánovaném uzavření části okruhu mezi Slivencem a plzeňskou dálnicí kvůli rekonstrukci.
Pokud někde najdete další materiály věnované naší městské části, budeme rádi, když nám zašlete kopii či odkaz, abychom je mohli
také dát na web.
Články věnované naší městské části najdete na našem webu
www.praha-slivenec.cz v rubrice Napsali o nás, články o rekonstrukci školy jsou vzhledem k povinné publicitě projektu v rubrice
Fondy EU.

Oprava chyb v knize
V Knize o Slivenci a Holyni se samozřejmě vyskytují chyby, to je v podobných dílech jev dosti běžný. Na fotograﬁi je například
uveden někdo jiný než by tam dle popisku měl být, něčí jméno je zkomoleno, text pod fotograﬁí je špatný a podobně. Rádi bychom,
abyste nám tyto chyby pomohli odstranit. Chceme vydat lístek s opravami, který si do knihy budete moci vložit. A v archivu se zachová pro budoucnost jeden opravený výtisk – vždyť kdo ví, třeba vyjde po čase další, doplněné vydání, a to už by samozřejmě mělo
být opravené. Opravy prosíme zasílejte mailem na adresu starosta@praha-slivenec.cz, nebo na jakoukoli jinou adresu ÚMČ,
nebo je můžete napsat na papír a vhodit do některé ze schránek. Rádi si o nich s vámi také popovídáme, když se za námi stavíte.
inzerce

Autorské čtení s Tomášem Zmeškalem
V úterý 9. 2. 2010 uspořádala Knihovna Slivenec autorské čtení a besedu
se současným spisovatelem Tomášem Zmeškalem. Přesto, že vydal zatím
jen dva tituly, Milostný dopis klínovým písmem (2008) a Životopis černobílého jehněte (2009), okamžitě zazářil na českém literárním nebi. Zaslouženě
okouzlil nemálo čtenářů i kritiků nejen způsobem psaní, obsahem svých
románů, ale také krásnou češtinou.
Milostný dopis klínovým písmem byl nominován na cenu Magnesia Litera a získal cenu Josefa Škvoreckého. Životopis černobílého jehněte je
mimořádně působivá kniha líčící nesnadné dětství a dospívání dvojčat Vác-

lava a Lucie, jejichž maminka je Češka a otec Afričan. Přestože toto dílo je
v mnohém autobiograﬁcké, přináší svědectví o celé české společnosti, o
nás samotných.
Zájem o setkání s Tomášem Zmeškalem ve Slivenci byl překvapivě veliký.
Autorského čtení se účastnilo na padesát pilných čtenářů, kteří se zájmem
vyposlechli úryvky z obou knih. Poté následovala beseda, kde jsme probrali
několik románových postav a čtenáři chválili i kritizovali. Pan Zmeškal pak
podepisoval knihy všem, kdo si jeho knihy přinesli či na místě zakoupili.
K zdařilému průběhu večera přispělo i Knihkupectví Barrandov – pan
Koubík a paní Patricie. Přinesli na setkání právě čerstvý dotisk obou publikací a účastníci besedy si mohli knihu
i s autorovým podpisem odnést buď
pro sebe anebo jako dárek pro své
blízké.
Musíme poděkovat i paní Hochmanové a Částkové z Holyně, které
upekly pro autora i besedníky výtečné
moučníky (recepty budou v knihovně
k opsání).
Irena Krejčová,

knihovna Slivenec

Otázky a odpovědi
Připadá mi, že tu děláte málo pro rodiny s dětmi...
Přiznám se, že tento dotaz či spíše povzdech mě naprosto překvapil,
protože mám pocit, že naše zastupitelstvo dělá pro rodiny s dětmi tolik
co žádné před ním. Před třemi lety zde bylo jediné maličké hřiště pro děti
(vybudované občanským sdružením). My jsme vybudovali v roce 2007
veřejně přístupné hřiště ve škole, v roce 2008 hřiště v Holyni u hasičárny a
v roce 2009 velké hřiště v ulici Za Farou. Za tři roky se tak počet hřišť zvýšil z jednoho na čtyři, což srovnalo naši městskou část s běžným pražským průměrem. Dali jsme kompletně opravit historickou budovu školy,
rekonstruovat a dostavět správní pavilon, opravit tekoucí střechu školky,
vypracovat plány na novou školku a tři roky sháníme potřebné desítky
povolení k její stavbě. Vzhledem k nedostatku míst v naší školce jsme iniciovali vznik soukromé mateřinky a vyjednali se školou její umístění v areálu
školy. Dali jsme podnět ke vzniku Rodinného centra Pecka a rekonstruovali
jsme pro ně za nemalé peníze prostory v budově úřadu. Pořádáme ročně
desítky akcí pro děti, vesměs zdarma. Opravdu si myslím, že jsme jednou
z městských částí s nejpříznivějším prorodinným klimatem v celé Praze.
Samozřejmě, že vždy je co zlepšovat, a budeme rádi za náměty a nápady,
co by se zde ještě dalo dělat. Ještě radši bychom samozřejmě byli, kdyby
se do organizace akcí zapojili i další obyvatelé naší městské části.
Proč nepřestavíte zelenou pizzerii na školku? Bylo by to levnější než
nová budova...
Do zelené pizzerie se školka pro sto dětí, kterou zde potřebujeme,
opravdu nevejde. Navíc je nutno splnit četná pravidla – např. na každé dítě
musí připadnout dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 4 m2 zahrady, což
objekt pizzerie opravdu není schopen splnit. A v neposlední řadě si myslíme, že z provozního hlediska je mnohem výhodnější mít školku v areálu
Základní a mateřské školy, kam logicky patří, a objekt zelené pizzerie využít
komerčně.
Nemohli byste tu zastavit novou výstavbu, když chybí infrastruktura?
To bychom opravdu nemohli. Jestliže stavebník má pozemek v územním plánu označený jako pozemek pro výstavbu a jestliže splní vše, co má
(tedy především obecně technické požadavky na výstavbu, dostatečná
šířka komunikace apod.), pak není důvod mu výstavbu nepovolit. Nová
developerská výstavba probíhá v místech, kde infrastruktura (tedy voda,
elektřina, kanalizace a plyn) je, případně je tam developeři musí dobudovat.
Individuální rodinné domy se zatím povolují i v místech, kde není kanali-

Knihovna na webu
Na webu www.praha-slivenec.cz jsme umístili kompletní seznam
knih, které si můžete v naší knihovně vypůjčit. V seznamu knih lze
vyhledávat pomocí abecedního řazení jednotlivých sloupců, např. dle
jmen autorů či názvů knih. Zároveň bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který nám pomůže zkvalitnit služby naší knihovny.
Knihovna má nový telefon: vzhledem k tomu, že mimo otvírací
doby úřadu městské části bývá někdy obtížné se do knihovny dovolat
(knihovna má stejné číslo 251 81 80 44, liší se jen linka - 127), pořídili
jsme do knihovny mobilní telefon. Nyní se tedy během otevírací doby
dovoláte i na mobilní telefon 725 324 988.
zace, pokud jde o zástavbu v prolukách. My máme právo se k projektům
vyjádřit z hlediska zájmů městské části (a využíváme ho!!!). Stavební úřad
ovšem sídlí na Praze 5 a ne všechny naše připomínky akceptuje.
Nechápu, jak jste mohli povolit výstavbu ošklivých kostek Abbey...
To, zda je něco pěkné či ošklivé, je věc individuálního vkusu. Jestliže investor splní všechny požadavky, tak my ani stavební úřad nemáme žádné
právo výstavbu nepovolit jen proto, že se nám to či ono nelíbí...
Nebylo by možné bývalou hasičárnu v Holyni využít jako klubovnu?
Bohužel nebylo. Smlouvy s O2 i s PRE, uzavřené v roce 1998 na 30 let,
jsou totiž prakticky nevypověditelné.
Proč jste nakoupili tak malý traktůrek? Nebyl by lepší větší? Podívejte se, jakou techniku mají v Lochkově a v Chuchli.
V Lochkově i Chuchli mají dobrou techniku, však také na jejím pořízení
pracovali po několik volebních období. My jsme začínali v prosinci roku
2006 od nuly – nebyl zde ani žádný pracovník na úklid, ani žádná technika.
Malý traktůrek jsme koupili jednak kvůli úklidu chodníků, jednak proto, že
ve slepých ulicích, kterých je zde hodně, se velký traktor neotočí. Navíc
jsme v době koupě měli smlouvu s Lochkovem, že pro nás bude uklízet
komunikace svou velkou technikou. Později se ovšem Lochkov dohodl
s ŘSD, že bude uklízet stavbu, a smlouvu s námi neobnovil. S nákupem
větší techniky samozřejmě počítáme, ovšem v letošním superúsporném
rozpočtu hlavního města není šance dosáhnout na jakoukoli dotaci na tuto
techniku. Letos jsme zatím koupili další stroj na úklid chodníků – díky Kuberovu zákonu nám přibyla povinnost uklízet chodníky a není možné, aby
jeden z pracovníků sníh celou zimu odhazoval jen lopatou.

Jana Plamínková
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I v zimě Pecka zahřeje
Loni na podzim zahájilo v budově Úřadu městské
části Praha – Slivenec provoz rodinné centrum Pecka. Scházejí se v něm především maminky s miminky,
batolaty a předškoláky, ale je samozřejmě otevřené i
dětem starším, prarodičům, tatínkům (z nichž někteří se vzorně angažují)
a široké veřejnosti.
Pravidelný program zahrnuje kurz angličtiny pro dospělé, cvičení Pecičky (pro ještě nechodící miminka) a cvičení Prťata (pro ty chodící), hudební
kurzy agentury Yamaha, výtvarku pro nejmenší a samozřejmě volný program v herně. Od tohoto pololetí zahajuje navíc činnost turistický oddíl pro
děti od pěti do deseti let.
Nabízíme však a plánujeme i řadu dalších akcí; namátkou promítání
pohádek (a to ve starém stylu, na diapromítačce, kterou jistě řada z Vás
pamatuje z dětství), kurzy masáží miminek či šátkování, jarní bazárek či
sobotní dopoledne pro celou rodinu (vítání jara, otvírání studánek, apod.).
Co přináší Pecka dětem je vcelku zřejmé: setkávání s jinými dětmi,
možnost naučit se nové, pohrát si s neokoukanými hračkami, zacvičit si,
vyrobit spoustu krásných a hrozně užitečných věcí, se kterými je možno
obdarovávat široké příbuzenstvo a během návštěv kontrolovat, zda jsou
mistrovská díla našich malých patřičně vystavena, apod.
Co ale přináší nám dospělým? Není toho málo. Jednak bohatý a různorodý program pro děti, což je – obzvlášť v nevlídném zimním počasí – neoBřezen
20. 3.
25. 3.
Duben
10. 4.
24. 4.
Květen
22. 5.
Červen
24. 6.

cenitelné. Dále
možnost
si
popovídat u
kávy s dalšími
maminkami
a věřte, že
to rozhodně nejsou
jen hovory o plenách
a kašičkách! Řekla
bych, že právě setkání
s báječnými lidmi je to
nejcennější, co třeba mně Pecka dala. Především v osobách maminek,
které centrum vytvářejí, jsem našla báječné kamarádky. A přicházejí další,
se kterými se rády týden co týden potkáváme a které ochotně pomáhají a
podílejí se na hladkém chodu Pecky.
Pecka však i něco bere. Samozřejmě čas a pak i některé iluze. Třeba tu,
že v obci, kde je tolik mladých rodin s dětmi a kde i tu a tam zaslechnete
stížnosti na nedostatečné vyžití, je těch, kdo jsou skutečně ochotni přiložit
ruku k dílu, vlastně hrozně málo. Tak to ale bývá, nebo ne? O to víc si ceníme, že k nám našly cestu maminky z jiných městských částí, například
z Lochkova či Barrandova.
Každopádně jsme rádi, že se nám ta Pecka tak hezky vyloupla a doufáme, že bude čím dál zralejší a hezčí. Proto přivítáme jakoukoliv pomoc a
nápady a budeme se na Vás všechny těšit! Za RC Pecka Dora Poláková

Program RC Pecka na jaro 2009
10:00
16:00

rodinná sobota – Vítání jara
promítání pohádek

9:30
10:00

Bazárek
rodinná sobota – Sportu zdar!

10:00

rodinná sobota – Otvírání studánek

15:00

Těšíme se na prázdniny

Slivenecké zvony

Pravidelné akce v Rodinném centru Pecka
Pondělí 9:00 – 9:45
angličtina pro každého
10:00 – 11.30
volná herna
Úterý
8:45 – 9:30
cvičení Pecičky (6m-15m)
10:00 – 10:45
cvičení Prťata (15m-3r, tělocvična ZŠ)
Středa
9:30 – 10:15
Yamaha kurzy – Robátka
10:35 – 11:20
Yamaha kurzy – První krůčky
Čtvrtek 9:30 – 11:00
výtvarka s volnou hernou
Umíráček

Ve Slivenci na věži kostela bývaly tři zvony. Dnes dřevěná zvonová stolice nese jen dva, po tom původně největším už zůstala jen původní dřevěná hlavice. Oba dochované
zvony jsou na ruční zvonění a velmi obtížně přístupné. Větší zvon o průměru 470 mm přelila ze staršího zvonu
z r. 1724 Anna Belmannová (vdova po pražském zvonaři Belmannovi) v roce 1871. Povrch zvonu je zkorodován, srdce chybí. Menší zvon (umíráček) má průměr 290 mm. Odlil ho v r. 1923 Arnošt Diepold. V prosinci
loňského roku se na zvony, které jsou velmi špatně přístupné, byl podívat zvonař Petr Rudolf Manoušek (autor
fotograﬁe). Zvony by šlo opravit za částku cca 30 000 Kč, na další peníze by přišlo zabezpečení zvonice před
holuby, elektrické ovládání zvonů a oprava žaluzií na zvonici.
ze zprávy P. R. Manouška
Program Národní síť zdravých měst a Místní
agenda 21

Obecní louka za okruhem
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Kaple bude otevřena o víkendech v 15:00 – 17:00

27. 3. – 11. 4. „Cesty“ - Eva Vejvodová,
akademická malířka
-Velikonoční výstava olejomaleb barrandovské malířky-

17. 4. – 24. 4.
Jarní výstava prací žáků ZŠ Slivenec
-vernisáž s programem se koná 17.4. v 15:00

1. 5. – 30. 5. Drsná krása Islandu
ve fotograﬁích Romana Fišera
Hledám paní na pravidelný úklid RD v Praze 5 – Holyni.
Pečlivá, poctivá, nekuřačka. Zkušenost s úklidem u klientů.
Kontakt na tel: 603 324 550

inzerce

Dne 20. 1. 2010 se v zasedací místnosti ÚMČ uskutečnilo komunitní plánování obecní louky za okruhem. Louka je
v majetku obce, má více než 2 ha a koncem loňského roku
jsme na tento projekt obdrželi grant od Poštovní spořitelny
a ČSOB (o připravované akci jsme informovali v letošním
Mramoru č.1). Schůzky se zúčastnili zástupci městské části, projektanta, zájmových sdružení (myslivci, koňaři), školy i
veřejnosti. Nejdříve starostka RNDr. Jana Plamínková představila projekt i grant a následně se rozpoutala živá diskuse,
jak by měla obecní louka vypadat a k jakému účelu by měla
sloužit. Projektantka odpovídala na dotazy a zaznamenávala si všechny náměty, které zapracuje do konečného návrhu
projektu. Všichni zúčastnění odešli určitě spokojeni. Doufáme, že i vy ostatní se zapojíte do přípravných prací i realizace a že tato nová louka přispěje k zlepšení kvality okolí naší
obce.
Sta

Pozvánka na jarní výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Zájezdy pro seniory 2010

Ve spolupráci s Českým červeným křížem 3. místní skupiny ve Slivenci pořádáme besedu nejenom pro seniory ve Slivenci na téma:

„1. pomoc v domácnosti“
v pondělí 3. 5. 2010 od 16.00 hod. v knihovně ve
Slivenci
Každý účastník je vítán. Dozvíte se zde o: - zdravotnické 1. pomoci
při drobných úrazech - cévních chorobách – prevenci a 1. pomoci
- prevenci úrazů v domácnosti
Obecní divadýlko Knoﬂík hraje pro slivenecké seniory
původní divadelní představení
„CARPOOLKA ANEB MALÝ SLIVENECKÝ HOROR“
Úterý 16. března v 18:00 v Klubu Švestka (přeložené
představení z 23 .2., kdy bylo zrušené kvůli onemocnění)

Kurs práce s počítačem
I v letošním roce se uskuteční velmi oblíbený kurs, v němž se slivenečtí a holyňští senioři mohou naučit pracovat s počítačem. Kurs
je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Celkem bude mít kurs 10
lekcí, platí se 20,00 Kč za lekci, celkem tedy 200 Kč.
První lekce se bude konat dne 22. 3. 2010 od 16.00 do 17.00 hod
ve škole Slivenec; kurz vede pan učitel Atexinger. Kurz se platí předem u pí Růžičkové na ÚMČ Praha – Slivenec. Přihláška do kurzu: u
pí Růžičkové (ÚMČ), nebo u pí Krejčové v knihovně Slivenec.

Služba pro neslyšící
Od počátku února mohou všichni lidé s vadou sluchu využívat zdarma speciální asistenční službu O2 - Hovor pro neslyšící. Společnost
Telefónica O2 Czech Republic provozuje nepřetržitou nonstop linku,
na které speciálně vyškolení operátoři pomáhají neslyšícím a nedoslýchavým komunikovat se slyšícími osobami. Doposud bylo možné tyto
služby využívat buď pomocí textového telefonu nebo faxu, nově lze
pro komunikaci využít také SMS a e-mail. Operátoři linky přitom fungují jako tlumočníci a dokáží uživatelům pomoci v celé řadě běžných
životních situací. Mezi nejčastější patří například komunikace s institucemi a úřady, kontaktování lékařů, objednávání zboží, ale i obyčejná
soukromá sděleni a komunikace s rodinou a přáteli. Bližší informace:
http://www.cz.o2.com/osobni/3066-tiskove_zpravy/169468-Sluzby_
pro_neslysici_zdarma.html
(z tiskové zprávy Telefónica O2)

(cena každého zájezdu pro
seniory s trvalým pobytem v MČ
Praha – Slivenec činí 200,- Kč)
8. 4. 2010 - čtvrtek - Velikonoční
střední Čechy (cena pro seniory
z jiné MČ: 580,-Kč)
Přerov nad Labem - skanzen
Benátky nad Jizerou - muzeum
hraček a čas na oběd; Brandýs
nad Labem - zámek s expozicí
o Habsburcích; Stará Boleslav
- chrám Panny Marie - Palladium
země české, kostel sv. Klimenta a
kostel sv. Václava s místem zavraždění knížete Václava
13. 5. 2010 - čtvrtek - Chodsko
(cena pro seniory z jiné MČ:
690,- Kč)
Klenčí pod Čerchovem - výrobna
chodské keramiky, památník J. Š.
Baara, prodejna chodské keramiky; Výhledy - rozhled po Chodsku;
Domažlice - čas na oběd a procházka městem, volno; Újezd u
Domažlic - Kozinova pamětní síň;
Hrádek - socha Koziny
9. 9. 2010 - čtvrtek - Vysočina
(cena pro seniory z jiných MČ:
640,- Kč)
Lipnice nad Sázavou - hrad a
památník Jaroslava Haška
Havlíčkův Brod - čas na oběd a
procházka po městě, volno
Stvořidla - pěší výlet po břehu
romantické Sázavy v délce 4 km
Ledeč nad Sázavou - (návštěva
hradu-muzea pro ty, kteří nebudou chtít spatřit

Stvořidla), procházka po městě
7. 10. 2010 - čtvrtek - Křivoklátsko (cena pro seniory z jiných
MČ: 580,- Kč)
Zbečno - rychta; Křivoklát - hrad
Rakovník - čas na oběd a procházka po městě, volno; Lužná u Rakovníka - muzeum železnice
Lány nebo Beroun - podle času
(Lány - procházka po zámeckém
parku nebo Beroun -procházka k
medvědáriu)

Nabídka nedotovaných zájezdů
pro širokou veřejnost
12 .6. 2010 sobota - Pasov cena 750,- Kč
Innstadt - klášter a římské památky; Pasov - hrad, soutok tří řek
(Dunaj. Inn a Ils), historické jádro,
volno
27. 11. 2010 - sobota - Adventní
Míšeň a Drážďany - cena 730,Kč nebo jen samotné Adventní
Drážďany - cena 660,-- Kč
adventní atmosféra v německých
městech; k ceně je nutno počítat
s případnými vstupy např.: Míšeň
- porcelánka, Drážďany - Zwinger
a podobně.
Zájezdy je možné si zarezervovat již nyní. Platbu lze provést
také kdykoli a tím si zajistit
místo.

Stop kriminalitě páchané na seniorech
- to byl název velmi zajímavé přednášky, kterou 1. února pro Klub seniorů uspořádalo oddělení prevence Městské policie Praha. Asi dvacítka
seniorů si v knihovně se zájmem vyslechla praktické rady zkušené vrchní
komisařky Hany Krumlovské i jejího kolegy komisaře Petra Lišky.
Základní rada pro seniory (i pro všechny ostatní) je jednoduchá: nezanedbávat ta nejjednodušší bezpečnostní opatření - dům i zahradu zamykat,
nenechávat venku žebříky, kterými je možné vylézt do patra, nenechávat
otevřená okna (ani ventilačky), nezamčené dveře, dát si bezpečnostní zámek. Pravidelně vybírat schránku. Na dveřích mít kukátko a bezpečnostní
řetízek, ale to nestačí, důležité je hlavně neotvírat cizím lidem - nikdo vám
stejně zadarmo nic nedá a velmi často jde o poberty, kteří se vloudí do bytu
pod nejrůznější záminkou (výhra v pochybné soutěži, do které jste se nepřihlásili, odečet vodoměru, kontrola toho či onoho). Cílem těchto lidí je dostat
se do domu, starého člověka nějak zaměstnat a ukrást, co se během chvíle
dá. Takové lidi je nejlepší slušně, ale rezolutně odmítnout. Doporučuje se
nevyprávět cizím lidem na potkání, že vaše rodina je právě na dovolené.
Klíče nenechávejte pod rohožkou či na jiném snadno přístupném místě.
Jméno na zvonku uvádějte v množném čísle (tedy např. Novákovi, ne Nováková). Snažte se budit dojem, že je dům obydlený, i když jste pryč – dobré
jsou třeba tzv. časovače, které lze koupit v hobby marketech (zapínají v nepravidelných intervalech světla, i když v bytě nikdo není). Základem jsou
všímaví sousedé – vůbec udržovat dobré sousedské vztahy je pro bezpečí

lokality značně
důležité! Nenechávejte
doma větší množství peněz, zloději je dokážou najít. Na cennější věci se
vyplatí pořídit si trezor.
Co se týče nebezpečí číhajících na seniory venku, strážníci doporučují
především předcházet vzniku rizikových situací – např. v noci se vyhýbat
tmavým opuštěným místům. Když už to není možné, je dobré mít u sebe
např. alarm. Jeden malý alarm dostali všichni účastníci jako dárek. Smyslem je případného útočníka vylekat. Policisté důrazně laiky varují před používáním pepřových a jiných sprejů – jednak vítr může nebezpečnou látku
zanést do vaší tváře, a za druhé útočníci dokáží chytit vaši ruku a nasměrovat sprej proti vám. Lepší je zmíněný alarm, ale i lak na vlasy, klíče apod.
Co se týče bezpečnosti chodců, strážníci upozorňují, že ročně zemře na
ulicích 200 chodců. Je-li do 50 metrů přechod, podchod či nadchod, je
povinnost ho použít. Tramvaje mají na přechodu přednost. Chodec by měl
upozornit, že chce přecházet, např. upažením. Nikdy se nesmí přelézat
zábradlí. Tomuto bodu se senioři usmívali, ale strážníci je ubezpečili, že i
senior s ročníkem narození 1926 dokáže přelézt zábradlí a inkasovat za to
pokutu. Vzhledem k velkému úspěchu besedy jsme se rozhodli ji v březnu
uspořádat znovu, tentokrát pro všechny Sliveňáky a Holyňáky (a Sliveňačky a Holyňačky) bez rozdílu věku.
zaznamenala Pla
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Kalendář kulturních a společenských akcí
na březen-květen 2010
Březen
8. 3.
17:30 – 19:00 Velikonoční keramické dílničky (OS Na Kraji v ZŠ)
9. 3.
18:00 Cestopisná přednáška „Kouzlo ostrovní Indonésie“
15. 3.
18:00 Diskuse na téma Řešení dopravní situace
v ulici K Váze a v ulicích souvisejících
16.3.
18:00 Obecní divadýlko Knoﬂík hraje pro slivenecké
seniory v Klubu Švestka, (odložené představení)
21.3.
15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (farnost Slivenec)
22. 3.
18:00 Přednáška Městské policie pro veřejnost
22. 3.
17:30 – 19:00 Velikonoční keramické dílničky (OS Na Kraji v ZŠ)
22. 3.
16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
27. 3.
Velikonoční jarmark (MČ, OS RC Pecka, OS Na Kraji,
Slivenecká cukrárna a Rádio Blaník)
27. 3. – 11. 4. „Cesty“ (Velikonoční výstava olejomaleb
ak. malířky Evy Vejvodové v kapli sv. Jana Křtitele)
29.3.
16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
Duben
17. 4.- 24. 4. Jarní výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
(ZŠ Slivenec)
4. 4.
Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
6. 4.
18:00 Cestopisná přednáška „Africká Namíbie“
8. 4.
Zájezd pro seniory (Velikonoční střední Čechy)
12. 4.
16:00 Schůzka seniorů v knihovně „Zubní protetika“
(kulturní komise)
12.4.
16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
17. 4.
15:00 Vernisáž Jarní výstavy žáků ZŠ Slivenec v holyňské
kapli sv. Jana Křtitele
18. 4.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
19. 4.
16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
21. 4.
18:00 Veřejné zastupitelstvo MČ Praha - Slivenec
24. 4.
15:00 Vítání občánků (MČ Praha-Slivenec)
25. 4.
17:00 Jarní koncert v kostele Všech Svatých
– pěvecký sbor Sonaglio (ÚMČ a farnost Slivenec)
26.4.
16:00 – 18:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
30.4.
od 16:30 Dětské čarodějnice - Fotbalové derby SlivenecHolyně - Obecní pálení čarodějnic (AFK Slivenec, kulturní komise MČ, OS NA Kraji, OS RC Pecka)
Květen
1. 5.- 30. 5. Výstava fotograﬁí z cest po Islandu (Roman Fišer)
2. 5.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
3. 5.
16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (MČ, ZŠ Slivenec)
3. 5.
16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise MČ)
4. 5.
18:00 Cestopisná přednáška „Drsná krása Islandu“
13. 5.
Zájezd pro seniory (Chodsko – Klenčí, Domažlice)
15. 5.
14:00-16:00 Slivenecké bleší trhy
16. 5.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost)
30. 5.
14:30 Dětský den na fotbalovém hřišti
MČ Praha - Slivenec, OS Na Kraji,
Slivenecká cukrárna-kavárna a Rádio BLANÍK pořádají
Slivenecký velikonoční jarmark s Rádiem Blaník
27.3. ve 14:00 – 18:00 na slivenecké návsi u rybníčku
Na návsi na velikonočním tržišti
bude možné zakoupit pomlázky,
kraslice a další atributy velikonoc,
dobře se občerstvit i pobavit.
Tradiční výtvarné dílny pro děti
zajistí OS Na Kraji
(14:30 – 16:00).
Od 16:00 program (soutěže pro
děti) a hudební produkce
v režii Rádia Blaník
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Městská část Praha – Slivenec
si Vás dovoluje pozvat na diskusi u kulatého stolu na téma
Řešení dopravní situace v ulici K Váze a v ulicích souvisejících
Kdy: 15. 3. 2010 v 18:00
Kde: v zasedací síni ÚMČ
Diskuse se zúčastní pan Ivan Růžička z odboru dopravy
a životního prostředí ÚMČ Praha 5
Diskusi jsme svolali vzhledem k přetrvávající nespokojenosti
obyvatel ulice K Váze se současným řešením, kdy úzkou ulicí bez
chodníků nadměrnou rychlostí projíždějí auta z jiných částí Slivence, především z Habeše. Je řešením uzavření ulice a vjezd pouze
pro dopravní obsluhu, jak navrhují někteří obyvatelé? Zjednosměrnění ulice? Instalace prahů? A jaké důsledky by to mělo pro
další ulice ve Slivenci? Přijďte se i vy zapojit do této debaty.
Městská část Praha – Slivenec a Útvar prevence
Městské policie Praha Vás zvou na přednášku na téma
Ochrana rodinných domů před vloupáním a ochrana
automobilů před krádežemi
Kdy: v pondělí 22. března 2010 na od 18 hodin
Kde: v zasedací síni ÚMČ
V poslední době se v naší městské části opět rozmohla vloupání do rodinných domů. Přibylo i celkově krádeží a rozmohly se
i krádeže a vloupání do automobilů. Požádali jsem proto Městskou policii o tuto navýsost užitečnou přednášku, ve kterých se
dozvíte o rizicích i možných preventivních opatřeních.
Cestopisné besedy v zasedací síni ÚMČ
„Kouzlo Indonésie“ Úterý 9. 3. v 18:00
MUDr. Tomáš Morcinek, povoláním psychiatr a psychoterapeut,
přijde povídat o svých cestách za přírodními kouzly ostrovní
Indonésie. Součástí besedy bude videoprojekce amatérských
ﬁlmů a fotograﬁí.
„Africká Namibie“
13. 4. v 18:00
Představit africkou Namibii, kde v neúrodné pouštní oblasti
Karas pomáhá obecně prospěšná organizace „Člověk v tísni“,
přijde Martina Novotná, která zároveň představí projekty, na
kterých Člověk v tísni pracuje.
„Drsná krása Islandu“
4. 5. v 18:00
Autor přednášky s videoprojekcí je cestovatel a fotograf Roman Fišer,
který slovem i obrazem představí krásy ostrova uprostřed Atlantiku.

MČ Praha – Slivenec a farnost Slivenec pořádají
JARNÍ KONCERT V KOSTELE VŠECH SVATÝCH VE SLIVENCI
Neděle 25. 4. v 17:00
Vystoupí Pražský smíšený pěvecký sbor SONAGLIO pod vedením
sbormistryně Evy Pavelkové
Na programu budou duchovní písně, lidové písně a spirituály.
AFK Slivenec, MČ Praha – Slivenec, OS Na Kraji a RC Pecka
pořádají
v pátek 30.dubna
16:00 Dětské čarodějnice
(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)
17:30 Tradiční fotbalové derby Slivenec : Holyně
se slavnostním výkopem
20:00 Obecní pálení čarodějnic s živou country kapelou
Koná se na fotbalovém hřišti AFK Slivenec a v jeho okolí.
Občerstvení zajištěno.
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