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Čarodějnice 2010 se vydařily
Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi šesti stovek návštěvníků.
red
Podrobnější článek přineseme v příštím čísle, zde aspoň obrazová reportáž.
Vítěz Běhu pro zdraví Pavel Pinkas přebírá diplom od pana učitele Atexingera

Účastnice čarodějnického odpoledne pro děti

Děti plnily různé úkoly

Zápas Výběru Slivence a Realu Holyně byl tentokrát mimořádně napínavý.
Z vítězství 3:1 se radovali fanoušci Realu Holyně.

Obě mužstva po zápase

Kvečeru vzplála pravá čarodějnická vatra

vítání občánků velikonoční jarmark sbírka na zvony
vyhodnocení dotazníku důležitá telefonní čísla Letnice

Informace z 28. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se konalo ve středu 21. dubna 2010 od 18:00 – 19:25 hod. v zasedací místnosti úřadu MČ a zúčastnili se jej zastupitelé RNDr. Jiří Čížek, Milena
Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. Jana Novotná, Doc. Ing. Petr Pick,
CSc, RNDr. Jana Plamínková, Aleš Rozehnal, Ing. Simona Strauchová a Ivanka Špačková; z jednání se omluvily Helena Marková a Zuzana Zdeborská.
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková.
Po schválení programu jednání přednesla svou zprávu starostka a předsedové
komisí.
Zastupitelé projednali a přijali usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání:
Výběrová řízení (usnesení č. 449/28/2010 – 451/28/2010)
výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, ﬁrmu Jaroslav Janáček – Staviso, za cenu 208.518,- Kč;
výběr zhotovitele stavby rekonstrukce druhé etapy centra, ﬁrmu Pila Tranz,
s.r.o., za cenu 822.315,- Kč;
provedení havarijní opravy rozvodů vody a kanalizace ve dvou bytech bytového domu čp. 462 a tím vyvolané nejnutnější rekonstrukce koupelen ﬁrmou
INSTA – Stanislav Novotný za cenu 120.325,-Kč;
Smlouvy (usnesení č. 452/28/2010-460/28/2010)
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1206, k. ú. Slivenec o výměře 461m2 pro
rozšíření hřbitova za cenu 300.000,-Kč;
prodej pozemku parc. č. 1170/4 o výměře 101m2 v k. ú. Slivenec za celkovou cenu 150.000,-Kč;
další směny a prodeje části pozemků, pronájmy a změny nájemců u dříve
uzavřených nájemních smluv;
Granty (usnesení č. 461/28/2010)
ve II. kole grantů pro oblast kultury a sportu na rok 2010 částku 31. 098,Kč, a to Kláře Vaňkové na akci Vánočník 7.500,- Kč; OS Na Kraji na celoroční
činnost 15.000,- Kč a Obecnímu divadýlku Knoﬂík 8.598,- Kč;

Věcná břemena (usnesení č. 462/28/2010-464/28/2010)
smlouvy na zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. (uložení kabelových rozvodů) a smlouvu budoucí na užívání pozemků s T-Systems Czech
Republic a.s (uložení veřejné komunikační sítě);
Sponzorské dary (usnesení č. 465/28/2010-473/28/2010)
pro slivenecký hřbitov - na rozptylovou loučku - 2 tis. Kč od pana Petra Pilného;
na Slivenecké letnice - 20.000 Kč - fa BULLOG; 10.000 Kč – fa ICS-Praha
s.r.o.; 12.000 Kč – fa Proscon, s.r.o.; 5.000 Kč – p. M. Strauch; 6.000 Kč – fa
PILA TRANZ s.r.o.; 25.000 Kč – fa AUDIO PARTNER s.r.o.; 20.000 Kč – fa Andres a Vild, s.r.o.; 5.000 Kč – pí. Jana Hutchinson;
Dotace (usnesení č. 474/28/2010-478/28/2010)
účelová dotace MHMP ve výši 71.000 Kč pro ZŠ a MŠ na integraci žáků pro
období od 1.1. 2010 – 31. 8. 2010;
neinvestiční dotace MHMP ve výši 200.000 Kč na odstranění havárie zřícené
východní obvodové zdi a zřícené opěrné zdi hřbitova ve Slivenci;
neinvestiční dotace MHMP pro místní knihovnu ve výši 8.400 Kč;
investiční dotace MHMP ve výši 2,500.000 Kč na projekt Rekonstrukce a
dostavba Sportovního areálu Slivenec 1. část;
investiční účelová dotace MHMP ve výši 1,000.000 Kč na rekonstrukci parkového centra obce;
Rozpočtové opatření č. 1/2010 (usnesení č. 479/28/2010)
Různé (usnesení č. 480/28/2010-481/28/2010)
zvýšení odměny každé neuvolněné místostarostce na částku 13.000 Kč/
měsíc od 1. 4. 2010;
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za r. 2009 ve výši 7.958,28.

Milena Hollmannová
Zápis ze zasedání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz
a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.

Vyhodnocení dotazníku z minulého Mramoru
Na dotazník, vložený do minulého čísla Mramoru, se vrátilo zpět 29 vyplněných formulářů, tedy relativně malé množství. Zdá se, že knihovna, sport,
lavičky ani koše nejsou nic, co by naše občany závažným způsobem trápilo.
Přesto ale některé zajímavé skutečnosti z dotazníku vyplynuly.
Knihovna
Knihovnu ve Slivenci navštěvuje 41,4 % respondentů, nenavštěvuje ji 27,6
%. Z lidí, kteří ji nenavštěvují, by ji přiměl začít navštěvovat především větší
výběr knih (17,2 %) a více cizojazyčných knih (6,9 %). 10,3 % respondentů
knihovnu sice nenavštěvuje, „ale hodláme to napravit“ (podle slov paní knihovnice se po zveřejnění dotazníku zájem o naši knihovnu překvapivě zvýšil).
Těm, kteří knihovnu navštěvují, otevírací doba většinou vyhovuje (34,5 %), jen
necelým 7 % se zdá příliš krátká. Výběr knih pro dospělé podle 31 % odpovědí dostačuje, pro 13,8 % respondentů je malý. Někteří by uvítali více nově
vydávaných knih. Výběr knih pro děti dostačuje 24 %, malý se zdá 6,9 % respondentů. 31 % lidí by uvítalo více knih v angličtině. Jen v jednom případě
se vyskytl požadavek na knihy ve španělštině. Z cizojazyčných knih je největší
poptávka po zjednodušených textech pro začátečníky (27,6 %) a pro mírně
pokročilé (17,2 %); jen 6,9 % poptává knihy v originálním znění. Jen jeden čtenář poptává audioknihy, většina to pokládá za zbytečné. Naprostá většina respondentů nenapsala žádného konkrétního autora, kterého by si chtěli přečíst,
jen výjimečně byla zmíněna Tereza Brdečková či Magda Váňová. Pochválena
byla meziknihovní výpůjční služba, která rozšiřuje naši nabídku. Z kulturních
akcí, které by občané v knihovně uvítali, jsou zmíněny autogramiády, pořady
pro děti, cestopisy a besedy se spisovateli (vždy po jednom hlasu). „Především
bych chtěla pochválit pí Krejčovou, která dělá svoji práci velmi zodpovědně
a s opravdovým zápalem“, zněl jeden komentář, s nímž nelze než vřele souhlasit.
Sdružení a spolky
Obnovení činnosti Sokola by uvítalo 69 % respondentů, dalších 17,2 % by
dalo přednost jiné organizaci zabývající se sportem pro veřejnost. Je tedy zřejmé, že poptávka po sportovním vyžití mezi občany je (jen jeden člověk napsal,
že je to zbytečné). Celkem 51,7 % uvedlo, že je ochotno se zúčastnit sportovních aktivit, ať už pravidelně či nepravidelně. 13,8 % sice sportuje, ale nechtějí
být organizováni, event. sportují jinde. Zajímavé ale je, že nikdo není ochoten
se zapojit do vedení takové organizace (pouze jedna odpověď zněla, že dotyčný by se zapojil, ale nemá čas, a další respondentka nabídla pomoc s hodinami
aerobiku). Z nabízených sportovních aktivit je největší zájem o powerjógu či
pilates (41,4 % -„protahovací cvičení pro nás, které celý den v práci sedíme
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a kvůli bolavým kolenům nemůžeme poskakovat na aerobiku“), o tance (34,5
%) a o zdravotní cvičení (27,6 % - „výborný nápad, záda bolí pomalu každého“), vše spíše pro ženy. Ženy mají dále zájem o aerobik (20,7 %). Muži i ženy
mají stejný zájem o volejbal (celkem 27,6 %), muži i o nohejbal (6,9 %). U dětí
je největší zájem o míčové hry a o turistický oddíl (shodně po 20,7 %). Menší
zájem je o ﬂorbal, sálovou kopanou, šachy či bojový sport.
Obnovení tradice hasičů by uvítalo 34,5 % respondentů („ale nevím, jestli
jsou zájemci – hasiči“, zněl jeden komentář), čtvrtině to přijde zbytečné. Zájem
o jiné spolky zde není, jen v jednom případě byl zmíněn skaut – junák.
Lavičky a koše
Více laviček by uvítalo 27,6 % respondentů, stejný podíl jich už víc nechce.
Z lokalit je uveden Trpec, ulice K Cikánce (s výhledem na Brdy) a ulice K Homolce („chodíme do kopce a funíme a funíme a když jdete s taškama, je to
ještě horší a bohužel nemládneme“).
Téměř 45 % lidí by uvítalo více košů, proti je jen 13,8 % respondentů. Z lokalit je zmíněn taktéž Drbec (tedy Trpec), centrum, ulice K Homolce, autobusové
zastávky (tam ale koše jsou) a Holyně (na začátku každé ulice). „Faktem je, že
kdo není zvyklý házet nepořádek na zem, tak k nejbližšímu koši počká a kdo je
„bordelář“, ten vyhodí papír na zem kdekoliv, i kdyby to měl ke koši 2 metry.“
„Koše bych uvítala, protože je stále moc lidí, kteří odhazují odpadky kdekoliv,
snad by jim potom došlo, kam odpadky patří.“ „Uvítal bych pravidelný sběr
odpadků a úklid zelených ploch, ochranu zeleně uvnitř obce před budovatelským pleněním a vhodné omezení průjezdu obcí pro automobily.“
Mnoho lidí zmiňuje výslovně koše se sáčky na psí exkrementy (např. do Višnovky ke hřbitovu). „Namísto košů v obci naprosto chybí dohled (a sankce
především) nad tím, aby se do těch košů něco házelo. Psí výkaly v měrném
výskytu 3 ks/1m cesty jsou toho důkazem“. „Chybí koše na psí výkaly hlavně
na okrajové části obce, kam všichni chodí venčit a nechávají po svých „miláčcích“ nepořádek.“
V jednom případě respondent napsal, že je mnohem důležitější řešit problematiku absence „důstojného“ obchodu s potravinami ve Slivenci a že možnost dojít si nakoupit by ocenilo velké množství našich spoluobčanů. S tím
samozřejmě všichni souhlasíme, jenže se zde zatím nenašel nikdo, kdo by byl
ochotný takový obchod postavit a provozovat. Doby, kdy „sámošky“ stavěly
obce v akci Z, už totiž dávno minuly.
Všem, kdo si našli čas a odpověděli, velmi děkujeme. V květnu budete mít
možnost sami si nadeﬁnovat nejzávažnější problémy, které pálí Slivenec a Holyni, a to na Fóru zdravého města, které se bude konat 12. května. Tyto probléJana Plamínková
my pak bude vedení obce řešit přednostně.

Slovo starostky
Milí

spoluobčané,

úvodem dovolte, abych se
s Vámi podělila o jednu velmi
radostnou novinu: zastupitelstvo Hlavního města Prahy
schválilo na svém březnovém
zasedání dotaci 15 mil. Kč na
výstavbu mateřské školy ve
Slivenci. Jsem opravdu nesmírně ráda, že naše značné
úsilí o získání ﬁnancí došlo svého cíle a že se Slivenec a Holyně konečně dočkají nové, pěkné moderní školky. Získali jsme třetí největší dotaci mezi malými
městskými částmi, což je opravdu úspěch. Školku bude stavět odbor městského investora podle projektu zpracovaného naší městskou částí. Školka
již má i stavební povolení, brzké výstavbě tedy opravdu nestojí nic v cestě.
Situace s přijímáním dětí do školky je v letošním roce opravdu špatná. Jak již
asi víte z denního tisku, z televize či z časopisu Náš region, ze třiceti dětí bylo
možné přijmout jen jedno, tedy museli jsme odmítnout 97 % přihlášených
dětí. I na základě této skutečnosti jsme ovšem získali již zmíněnou dotaci.
Další dobrou zprávou je, že jsme získali grant ve výši 2,5 mil. Kč na výstavbu hřiště s umělou trávou třetí generace v areálu AFK Slivenec. Je
to mimochodem zdaleka největší dotace mezi malými městskými částmi....Vzhledem k tomu, že v areálu letos plánujeme ještě opravu příjezdové cesty a parkovišť a také vzhledem ke skutečnosti, že na severní straně areálu bude muset být zřízena staveništní komunikace pro
školku, nás nyní čeká nelehký úkol skloubit všechny toto akce dohromady.
Dostali jsme též mimořádnou havarijní dotaci na opravu zdi hřbitova ve
výši 200 000 Kč, za kterou opravíme zřícenou východní zeď a opěrnou zeď
pod kolumbáriem. A konečně Farnost Slivenec získala grant 300 000 Kč
na opravu vnitřní části ohradní zdi kolem kostela, takže letos bude moci
být oprava zdi kompletně dokončena. Zároveň bude opraveno to, co přes
zimu začalo prýskat. Zeď je v záruce, oprava bude provedena zdarma.
Firma Tabus odstranila grafﬁti na hřišti v Central parku a také natřela antigrafﬁti nátěrem zastávku Opálová. Na Habeši už je dokončena výstavba
chodníku od zastávky Frančíkova.

Dobře, ale pomaleji než jsme si mysleli, pokračují práce na výstavbě
splaškové kanalizace v ulicích Opálová, Rubínová, U Spojky a Tyrkysová,
která bude dokončena v létě. A konečně se už chýlí ke konci i výstavba
dešťové kanalizace, která nás všechny opravdu značně potrápila. Už se
všichni těšíme, až bude zase Slivenec normálně průjezdný. Na Ministerstvu
zemědělství leží nyní žádost o přidělení ﬁnančních prostředků na další výstavbu kanalizace ve Slivenci. Pokud budou peníze přiděleny, rozeběhne
se výstavba kanalizace dosud nevídaným tempem, což by bylo naprosto
skvělé. Upozorňuji ovšem dopředu, že by to znamenalo další vlny uzavírek
komunikací a nepříjemností pro všechny, kdo v okolí bydlí. Jak jsme dopadli, se dozvíme koncem května.
Blíží se opět volby do Poslanecké sněmovny. Jako představitelka nepolitických zastupitelů, kteří šli do komunálních voleb s jediným cílem – pomoci
naší obci – jsem se až dosud důsledně jakýmkoli politickým komentářům
vyhýbala, byť mě občas řádně svrběl jazyk. Tentokrát udělám výjimku, protože se mě mnozí lidé ptají, koho volit. Milí občané a občanky naší krásné
městské části, zkuste se prosím zamyslet nad sliby jednotlivých politických
stran. Mnohé z nich totiž znějí lákavě, ale mohou být pro ekonomiku této
země opravdu zhoubné. Uvažte prosím, že dluh naší země už se vyšplhal
na 1,3 bilionu korun (to je 1300 miliard korun). Jen úroky, které stát každý
rok musí bankám uhradit, nás stojí 80 miliard korun ročně (pro srovnání:
Temelín stál 100 miliard korun). Zatím splácíme jen úroky, o tom, že by se
někdy splatila jistina (tedy ten vlastní dluh), se většina stran vůbec nezmiňuje. Za celou dobu existence samostatného českého státu se ze vznikajícího
dluhu dosud nesplatila ani koruna!!! Kam toto zadlužování může vést, je
jasné každému ekonomovi a většině soudných lidí se zdravým rozumem:
ke krachu státních ﬁnancí. Podle mého názoru je dnes v programu stran
důležité už jen jedno: zda hodlají nás a hlavně naše děti a vnoučata dále
zadlužovat a v jaké míře. Zda nás stahují do pasti, ze které není a nebude
úniku, protože mladých lidí, kterých by za nás tyto dluhy splatili, je velmi
málo a budou mít co dělat, aby uživili stále početnější generaci nás, budoucích důchodců. Není tedy ani správné ani morální nakládat jim na ramena
další břímě. Každou korunu předvolebních slibů, za které si některé strany
kupují hlasy voličů, bude potřeba jednou splatit, a to i s úroky. Opakuji, že
platit budeme my, naše děti a naši vnuci. Nikdo jiný tu totiž není. Moudrou
volbu Vám přeje
Jana Plamínková, Vaše starostka

Důležitá telefonní čísla
Havárie a poruchy
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. : 840 111 112 (cena hovoru:
1,33 Kč/min)
Pražská plynárenská, a.s.: 1239 (NONSTOP volání)
ELTODO: Veřejné osvětlení a světelná signalizace: 800 101 109
(NONSTOP volání zdarma) http://www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
PREdistribuce, a.s.: 224 915 151 nebo poruchy@pre.cz
Co byste měli vědět, než začnete vytáčet telefonní číslo na poruchovou linku PREdistribuce?
PREdistribuce odstraňuje pouze poruchy v síti PREdistribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu. Situaci
inzerce

při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít
místo závady.
Pokuste se zjistit:
stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
překontrolujte elektroměr – přítomnost všech fází (na displeji signalizace L1, L2, L3)
v případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah,
vodárna atd), zda je plně funkční
pokuste se o identiﬁkaci a přesvědčte se, zda se stejná závada
nevyskytuje i v sousedním objektu
Při kontaktu s operátorkami budete požádáni o:
speciﬁkaci poruchy (co vám nefunguje)
Vaše jméno a příjmení
přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační)
telefonní spojení pro zpětný kontakt
Díky technickému vybavení je distributor o poruše většího rozsahu informován ihned při jejím vzniku prostřednictvím informačního systému. Tehdy vyjíždějí čety k odstranění závady ještě dříve,
než se stačí dovolat první zákazník, který je výpadkem postižen.
Proto vás prosíme, je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek
sítě, nevolejte ihned, vyčkejte asi 20 až 30 minut, pak vám bude
možné poskytnout více informací k dané poruše.
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Výstavba, opravy
Další etapa úpravy centra Chodník u zastávky
MHD Frančíkova
Na 28. veřejném zasedání zastupitelstvo naší
MČ odsouhlasilo práce na další etapě úpravy
centra. Dle dostupných ﬁnančních prostředků
pro tento rok vybral architekt ucelenou plochu
u přechodu před kostelem. Je to zde velmi zapotřebí, protože současný povrch je samá díra
a hrbol. Se stavebními pracemi bude možné začít hned po tom, co se zastávka MHD vrátí zpět
před bývalou pizzerii. V současné době by práce
ohrožovaly chodce, především děti, které tudy
chodí od zastávky do školy.
Povrch bude ze stejného materiálu jako v první
etapě a po dokončení celého centra se barevné
linky jednotlivých etap propojí a vytvoří jednotný
ráz. Před kostelem bude dlažba doplněna sloupky, které zabrání řidičům tuto plochu používat
jako parkoviště.

Po roce slibů je chodník konečně hotov. Společnost Strabag, jejíž nákladní
vozy naší městskou částí projížděly na
stavbu městského okruhu, nám v březnu
jako „odškodnění“ vybudovala chodník
u zastávky MHD Frančíkova, jak podél
ulice K Lochkovu, tak i u části ulice Frančíkova. Chodník vypadá pěkně a nyní
pouze čekáme, až nám TSK namaluje na
komunikaci bílé pruhy (přechod).
V minulém roce jsme požádali na Magistrátě hl. m. Prahy o speciální přisvětlení tohoto přechodu. Jsme zařazeni v pořadníku a čekáme, až na nás přijde řada.
Čekací doba je bohužel až 3 roky.

Oprava hřbitovní zdi
S ohledem na havarijní stav jak obvodových, tak i opěrných zdí na sliveneckém
hřbitově žádáme téměř každý rok magistrát o ﬁnance na jejich opravu. V letošním
roce jsme z městského rozpočtu dostali přidělenu sumu 200.000,- Kč na havarijní
opravu těchto zdí. Poptali jsme tedy čtyři stavební ﬁrmy s poptávkou opravy dvou
částí zdi. Vzhledem k tomu, že zdi jsou špatně přístupné a je nutné brát velký ohled
na vedlejší hroby, nabídku nám zaslaly pouze dvě ﬁrmy. Pouze jedna se však vešla
do ﬁnančního limitu. V nejbližší době se tedy společnost Staviso pana Janáčka pustí
do opravy zdí. Bude nutné zajistit některé hroby poblíž stavby proti sesunutí. Žádáme proto návštěvníky hřbitova, aby se stavbou měli trpělivost. Zároveň probíhá
v areálu výstavba rozptylové loučky a celková úprava severní části hřbitova.

Splašková kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace v ulici
Opálová (konec března 2010)

Po dlouhé zimě, která bránila stavební ﬁrmě v ulici Rubínová zaasfaltovat výkopy po
kanalizaci, je tato ulice opět průjezdná bez nebezpečí, že zapadnete do vyježděné díry.
Povrch však stále není deﬁnitivní, ještě chybí proříznutí spár a jejich zalití asfaltovým
tmelem. Komunikace ale již byla vyčištěna a zelené pruhy u plotů srovnány ornicí.
Firma Vodohospodářské stavby Javorník, která začala po novém roce s pracemi v ulici Tyrkysová, Opálová a U Spojky, však stále pracuje. Práce jim jdou pomaleji
a teprve v první polovině května dokončí Tyrkysovou. Opálovou a U Spojky plánují
budovat až do poloviny června. Kolaudace proběhne pravděpodobně během letních
prázdnin, o tom vás budeme předem informovat v dalším čísle Mramoru. Ti z obyvatel uvedených ulic,
kteří si ještě nenechali udělat projekt na kanalizační přípojku a nevyřídili územní souhlas, by to již měli
urychleně řešit.

Výstavba dešťové kanalizace se blíží ke konci
Výstavba dešťové kanalizace na ulici Ke Smíchovu a v ulici Diamantová se blíží ke konci.
Těžní jámy, které sloužily pro stavbu tunelů, jsou již zasypané, zabetonované a na povrchu
je nový asfalt. Opravené jsou i nerovnosti, které vznikly během výstavby, jak provozem stavební ﬁrmy, tak i zásahy jiných společností. Před převzetím a předáním staveniště se ještě
budou upravovat plochy okolo stavby. Máme slíbeno, že ač termín dokončení byl investorem
posunut na konec května, obě ulice by mohly být zprůjezdněny již v průběhu tohoto měsíce.
I zástupci Dopravních podniků přislíbili operativně vrátit autobusy na jejich normální trasu.

Stránku připravila Ing. Šárka Musilová
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Nátok do retence v ulici Diamantová

Životní prostředí
Psi
V současné době zasíláme složenky
všem občanům, kteří nezaplatili poplatky
ze psů do 31. 3. 2008. Letos nezaplatila více než polovina majitelů. Složenku
uhraďte do 14 dnů. Následně budou zasílány upomínky. Omlouvám se za případné chyby, které ráda vyřídím telefonicky.

Pohyb psů na veřejnosti
Setkáváme se s dotazy, jak je to s volným pohybem psů, případně zda
existuje nějaká právní úprava, která jej zakazuje.
V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů
na veřejnosti.
Vlastník psa (chovatel) odpovídá za chování psa a sám musí určit, jestli
je pes nebezpečný svému okolí, zda má být veden na vodítku nebo má mít
ještě náhubek.
Řešit - sankcionovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost
vlastníka psa nebo chovatele, a to buď v oblasti veterinární (očkování psa
proti nemocem) nebo za ublížení na zdraví (dle trestního zákona). Mimo tyto
zákony se ještě touto tématikou zabývá:
Zákon o ochraně zvířat proti týrání hovoří o tom, že nelze omezovat
bez nutnosti svobodu pohybu zvířete, pokud by mu omezování způsobilo
utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky,
která by upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní město Praha takovou obecně
závaznou vyhlášku nemá. Částečně je tato problematika řešena v obecně
závazné vyhlášce O ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni a stanovuje zákazové značky, které se
umísťují u vstupů do parků a ploch veřejné zeleně. Takto máme ve Slivenci
označená dětská hřiště a hřbitov, kam je vstup psů zcela zakázán (!!!)
Zákon o myslivosti řeší volné pobíhání psů v honitbě. Tam je volné pobíhání psů mimo vliv svého majitele nebo vedoucího zakázáno, a to i na
účelových komunikacích procházejících honitbou. Zákon o myslivosti nepřipouští vymezení nějaké zóny v honitbě pro volný pohyb psů. Z praxe je
známo, že např. umožnění výcviku psů bývá řešeno mezi majitelem psa
a uživatelem honitby většinou dohodou. Myslivecká stráž má oprávnění
inzerce

zastřelit v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího pronásledují zvěř, a toulavé kočky, a to ve vzdálenosti větší než 200 m od oplocení
nejbližšího obydlí. To se nevztahuje na psy ovčácké, lovecké, slepecké, záchranářské a služební.

Svoz bioodpadu
V tomto roce bylo opět obnoveno přistavování kontejnerů na bioodpad.
Naší městské části bylo Magistrátem přiděleno celkem 6 kontejnerů na bioodpad. Tři byly přistaveny 25. 4., další budou přistaveny až na podzim a budeme vás včas informovat. Jestliže máte o svoz bioodpadu zájem, můžete
si tuto službu objednat u Pražských služeb, a.s., ovšem na svoje náklady.
Podrobnosti na www.psas.cz, nebo www.praha-slivenec.cz.

Velkoobjemové kontejnery
Den přistavení VOK: pátek 14.00 hodin,
odvoz: ihned po naplnění
Smaragdová, Na Botě x Na Přídole - 14. května 2010
Rubínová, Na Čisté x Frančíkova - 11. června 2010
Holyně - nám. Pod Lípou - 9. července 2010
ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviště - 9. července 2010

Jarní úklid komunikací
Jako každé jaro, proběhlo i letos strojní čistění komunikací, které tentokrát
zajistila ﬁrma Akrop. Ta slíbila vše zvládnout v jednom dni. Bohužel, termín
nesplnila, proto následný den probíhalo čistění ulic za ztížených podmínek.
Mnoho majitelů poctivě uklidilo vozidla na své pozemky, některé ulice však
zůstaly plné parkujících aut a nebylo možné je kvůli tomu uklidit vůbec (Za
Fořtem, Na Bělici). Před stavbami parkovaly vozy dělníků, kterým majitelé
zapomněli čistění oznámit. Ulice V Lipkách vydržela čistá přesně půl hodiny,
než si ji „vychutnal“ zabahněný mix vyjíždějící z jedné ze staveb. Tito noví
obyvatelé určitě budou požadovat ulice vzorně uklizené. Krátké a špatně
přístupné ulice a chodníky uklidili pracovníci úklidu obce.

Údržba zeleně
V letošním roce jsme objednali dvě profesionální ﬁrmy na
ořez stromů lezeckou technikou. V době vydání tohoto čísla bude prořez stromů již hotov. Ořez byl proveden v centru
obce, před úřadem, v areálu školy, na hřbitově a v ulici Frančíkova, a rovněž v Holyni na náměstí Pod Lípou. Při obhlídce
stromů se ukázalo, že mnoho stromů je ve velmi špatném
stavu a to jak zdravotním, tak i v důsledku nepříliš šťastně
provedených ořezů v minulosti se závažnými růstovými defekty, které bude nutno výhledově řešit. Tři stromy byly pro
svůj havarijní stav pokáceny. Z důvodu poměrně
velké ﬁnanční náročnosti
jsme se rozhodli v letošním roce objednat pouze
bezpečnostní a zdravotní
řez, v dalších letech budeme pokračovat v prořezu výchovném a v provedení stabilizačních vazeb.

Stránku připravila Ing.
Miroslava Staňková

Úprava ořechu ve škole
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Vyhlášení sbírky na zvony ve sliveneckém kostele
Momentálně nezvoní. A ve věži kostela jsou přitom dva. Větší zvon o spodním průměru 470 mm je z roku 1871, ale materiál je převzat ze zvonu staršího z roku 1724.
Chybí mu ale srdce. Menší zvon o spodním průměru 290 mm je z roku 1923. Je silně
znečištěn a zkorodován. Nosné trámy se však zdají dobré a pro vyzvánění vyhovující.
Po rozmluvě s paní starostkou a s panem zvonařem Petrem Manouškem jsme se rozhodli je zrestaurovat a zprovoznit. Postup by byl následující. Oba zvony by se spustily
z věže a odvezly do zvonárny k restaurování. Poté bude nutné vyrobit nové hlavice
z tvrdého dřeva, včetně kovaných upevňovacích prvků a čepů s ložisky. Srdce pro
velký zvon nově vykovat z měkkého železa a srdce menšího zvonu pouze překovat do
správného tvaru, aby zvony dobře zněly. Zavěšeny budou na kůži. Tato obnova, dle
slov pana Manouška, zajistí dlouhodobou bezporuchovou funkci. Celkové náklady na
opravu zvonů jsou odhadnuty na 30 000,-Kč, ale dalších 34 000 Kč bude stát oprava
elektroinstalace a elektrický pohon zvonů, 25 000 Kč zvonící stroje a 3000 – 10 000
Kč spínací hodiny. Dalších cca 20 000 Kč bude stát vyčištění zvonice, zabezpečení
před holuby a nezbytné truhlářské práce, celkem tedy je nutné získat asi 120 000 Kč.
Proto se Římskokatolická farnost Slivenec s důvěrou obrací na všechny občany, kteří
by chtěli tento záměr podpořit, vyhlášením sbírky, do které bude možné přispívat při
každé nedělní mši svaté a ve spolupráci s Městskou částí Praha - Slivenec také na
úřadě. Možné je přispět i bankovním převodem na číslo farnosti 2742917001 / 5500
s poznámkou _na zvony_. Až bude příslušná částka pohromadě, objednáme uvedené
práce. Věřím, že odměnou nám bude pravidelný a malebný zvuk zvonů a zachování
kousku historie této části Prahy.

Naše městská část
vyvěsila vlajku Tibetu
Dne 10. března se i MČ Praha – Slivenec připojila
k vyvěšení vlajky Tibetu na budově úřadu městské
části. Připomněla tím 51. výročí povstání Tibetu proti čínské okupaci.

Zdeněk Skalický, administrátor farnosti Slivenec

Malý zvon

Velký zvon

Otázky a odpovědi
Co bude dál s novým územním plánem?
Odbor územního plánu Magistrátu dostal v prosinci několik tisíc
připomínek, které se nyní zpracovávají. Po jejich projednání, sladění
protichůdných stanovisek a event. zapracování připomínek do konceptu nového územního plánu vznikne návrh nového územního plánu, který bude znovu podroben připomínkovému řízení a projednání
(snad na podzim letošního roku). Nový územní plán by tak měl začít
platit asi od roku 2011.
Nemám kanalizaci ani plyn. Proč mám platit stejnou daň
z nemovitostí jako ti, kdo mají plně zasíťované nemovitosti?
Daň z nemovitostí zatím bohužel nezohledňuje nenapojení na inženýrské sítě ani jiné nepříznivé faktory, např. blízkost hlučné komunikace, páchnoucí skládky či továrny v blízkosti. Ministerstvo
ﬁnancí sice jedná o tom, jak učinit tuto daň spravedlivější, ale jde
spíš o vzdálenější výhled. V současné době je v připomínkovém řízení novela zákona o dani z nemovitostí, která novou konstrukci
ještě nezohledňuje. Zatím novou metodiku jen testovali v Kamenici
a v několika dalších obcích a zjistili, že je životaschopná.
Proč bývalá sokolovna neslouží slivenecké a holyňské veřejnosti?
Podle pana Karla Vítka, předsedy SK Slivenec, kterému objekt
patří, bývalá sokolovna veřejnosti slouží. Cituji z dopisu: „...tento
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objekt souží svému účelu, tedy jako zázemí sliveneckých a holyňských občanů“.
Některé ulice ve Slivenci i v Holyni jsou v hrozném stavu.
Budete je někdy opravovat?
Určitě budeme. V letošním roce máme v plánu opravu komunikace ve sportovním areálu, která je v opravdu ostudném stavu. Původně jsme počítali s opravou již na jaře, nyní se termín posunul
vzhledem k tomu, že zde budeme stavět nové hřiště s umělým povrchem – komunikace chceme udělat až po výstavbě tohoto hřiště.
Dále počítáme s opravou ulice U Sportoviště, ale až po výstavbě kanalizace. Opravovat budeme i spodní část Višňovky, kde právě vyřizujeme stavební povolení, protože zde největší problém dělá odvod
dešťových vod a bez zajištění odvodu dešťovky by oprava neměla
dlouhé trvání. V plánu máme i opravu ulice U Smolnic, ale zde vyřizování stavebního povolení zatím naráží na nevyřešené majetkové
vztahy. Ulici Granátová by měl teď na jaře opravit investor rodinných
domů, ﬁrma Abbey, který ji zničil. Na TSK neustále urgujeme opravu
ulice K Holyni a U Náhonu. TSK se ovšem rozsáhlejší opravě brání
s tím, že u obou ulic je nutné udělat generální rekonstrukci, která je
v pravomoci odboru městského investora. To je ovšem stejný balík
peněz, z něhož se platí i výstavba kanalizací, která má zatím přednost.
Jana Plamínková

Národní síť Zdravých měst
MČ Praha - Slivenec je zdravou městskou částí
Naše městská část se již před dvěma lety zapojila do Národní sítě zdravých měst a do Místní agendy 21. Místní agenda 21 je systém hodnocení
a měření kvality, který se určuje stupni D až A. Do těchto stupňů se obce
zařazují na základě plnění předepsaných ukazatelů. Naše městská část
si v letošním roce určila cíl postoupit z kategorie Začátečník do kategorie
D.
Jedním z ukazatelů je ve spolupráci s místními organizacemi a sdruženími zapojovat veřejnost při pořádání různých akcí. V letošním roce zatím
proběhlo:
Komunitní plánování dopravy v ulici K Váze
Komunitní plánování - Obecní louka za okruhem

Série přednášek a autorských čtení, akce pro děti a seniory
Série akcí školy, např. Mezinárodní prezentace Město pro děti – Bezpečné cesty do školy, Den země
Dny zdraví a obecní pálení čarodějnic
Chystá se :
Fórum zdravého města a stanovení 10 nejpalčivějších problémů obce
O průběhu akcí se více dozvíte na stránkách www.praha-slivenec.cz
v rubrice Zdravé město - Agenda 21.
Na akcích se podílí především ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, AFK Slivenec,
knihovna, Rodinné centrum Pecka, Pražské matky, MČ a ÚMČ, Sdružení Na
Kraji, myslivecké sdružení Radotín a další.

Obecní louka za Okruhem
MČ Praha – Slivenec získala grant Nadace Via v rámci projektu na obnovení krajiny a péči o životní prostředí na realizaci projektu Obecní louka
za okruhem. Louka se nachází za rozvodnou na okraji naší městské části
vlevo od červené turistické značky směrem k Přírodní památce Cikánka.
V současné době je cesta přerušena nově vybudovaným okruhem, ale
bude opět propojena po otevření ekoduktu.
Pozemek o rozloze cca 2,7 ha, na kterém postupně vzniká louka, je v majetku naší městské části. Projekt zpracovala Ing. Ivana Barošová z VÚKOZ
Průhonice. Výsadba dřevin a keřů je rozdělena do několika etap a s pomocí
dobrovolníků z řad veřejnosti bude v letošním roce vysázeno 84 stromů, 8
keřových remízků a za pomoci místního zemědělce bude oseta louka směsí
květnatého osiva. Pro budoucí návštěvníky, turisty a cyklisty bude vybu-

dováno posezení a také infopanel
s údaji o blízkém okolí, turistickými
trasami a informacemi o rostlinách.
V rámci první etapy bylo na podzim vysázeno několik skupinek stromů,
které vymezují pozemek louky od ostatních ploch. Po dlouhé zimě bude
potřeba plochu připravit pro osetí květnatým osivem a postupně budou
za přislíbené pomoci dobrovolníků, dětí z naší školy, členů mysliveckého
sdružení Radotín a členů místních občanských sdružení vysázeny keře do
remízků. Výsadba stromů bude probíhat opět zase až na podzim, aby se
stromy dobře ujaly. Všichni dobrovolníci, kteří by rádi přispěli svými silami
při výsadbě, jsou vítáni – informace na ÚMČ. Završením společného úsilí
bude výlet zakončený oslavou na louce.

Komunitní plánování dopravy v ulici K Váze
Dne 15. 3. 2010 se v zasedací místnosti ÚMČ Praha - Slivenec konalo
komunitní plánování na téma „Řešení dopravní situace v ulici K Váze“.
Schůzky se zúčastnilo přibližně 25 občanů z ulice K Váze a přilehlých
ulic, vedoucí oddělení dopravy ÚMČ Praha 5 pan Ivan Růžička a starostka RNDr. Jana Plamínková, zastupitel RNDr. Jiří Čížek a za komisi dopravy
a životního prostředí pan Jan Říha.
Schůzka probíhala bouřlivě, občané poukazovali především na zintenzivnění dopravy osobních i nákladních automobilů, na rychlou jízdu, malou šířku vozovky a absenci výhyben, malou vzdálenost vozovky od plotů,
což je nebezpečné hlavně pro chodce. Také byly připomenuty nevyřešené
majetkové vztahy - obecní je pouze polovina komunikace.
Občany bylo navrženo zjednosměrnění celé ulice, případně jejích úseků.
Pan Růžička připomněl, že se jedná o provizorní nezkolaudovanou
komunikaci s malou šíří vozovky a všechna navržená opatření budou

jen provizorní. Upozornil také, že zjednosměrnění situaci neřeší, pouze
posouvá dopravu do jiných míst a navíc auta by v jednosměrce jezdila
rychleji. K vyřešení situace navrhl:
osazení značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů s výjimkou dopravní obsluhy“,
osazení značky
„Chodci ve vozovce“ a snížení rychlosti na 30 km/hod.,
osazení zpomalovacích prahů.
Opět se rozvinula diskuse, jestli prahy žádné, nestavební či stavební
(součástí tělesa vozovky), které jsou drahé a jejichž osazení před provedením kanalizace je více než sporné. Pokud se vybudování kanalizace bude
dále odsouvat, budou osazeny cca tři kusy nestavebních prahů (pravděpodobně terčové), k jejichž instalaci je nutný souhlas majitele přilehlé
nemovitosti.
Přítomní se shodli na tom, že se po čase provedená opatření vyhodnotí
a případně se ulice osadí značkou Obytná zóna.

Fórum Zdravého města a stanovení
10 nejpalčivějších problémů obce

Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města,
obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město
(PZM). Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu
veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na
udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich
názory. NSZM má dnes 92 členů, s regionálním vlivem na 1870 měst
a obcí, ve kterých žije 3,2 milionu obyvatel (32 % populace ČR). Více
informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.
zdravamesta.cz.
místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle
místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných
obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci
s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.zdravamesta.cz/ma21.

Dne 12. května od 17 hod. proběhne v zasedací místnosti
ÚMČ Praha - Slivenec Fórum zdravého města.
Cílem této akce je otevřít prostor pro diskusi, poznat vaše názory. Akce je
určena pro širokou veřejnost, zástupce podnikatelů i neziskového sektoru,
sídlící v Praze - Slivenci a zajímající se o rozvoj naší obce. Cílem je stanovit
u kulatých stolů, rozdělených podle tematických okruhů, největší problémy naší městské části a následným hlasováním z nich vybrat deset nejpalčivějších problémů obce. Problémy budou následně ověřeny anketou
a podle důležitosti začleněny do strategického plánování, jehož výsledkem
je strategický plán. Ten má napomoci k tomu, aby se obec vyvíjela směrem
k udržitelnosti, vyrovnanosti a stabilitě. Fórum je osvědčeným a jednoduchým nástrojem k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Povede
ho Ing. Petr Švec, dlouholetý ředitel Národní sítě Zdravých měst, který má
s organizací podobných akcí rozsáhlé zkušenosti. http://www.nszm.cz,
http://www.zdravamesta.cz/index.shtml http://www.cenia.cz

Stránku připravila Ing. Miroslava Staňková
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Velikonoční jarmark s Rádiem Blaník
V sobotu 27. března se slivenecká náves otevřela tradičnímu velikonočnímu jarmarku. Tentokrát jsme ve Slivenci přivítali nejen trhovce
s velikonoční pomlázkou, kraslicemi a osením, ale svůj stánek tu otevřela populární rozhlasová stanice Rádio Blaník. Součástí produkce
byly soutěže pro děti a koncert mladé, talentované hvězdy české populární hudby Josefa Wágnera. Nechyběly oblíbené výtvarné dílny
občanského sdružení Na Kraji, které je připravilo opět ve spolupráci s občanským sdružením RC Pecka. Nejmladší návštěvníci s chutí
vyráběli, zpívali i soutěžili a ostatní se mohli těšit nad zbožím prodejců nebo ochutnat z nabídky některých lahůdek. Občerstvení v podobě
grilované klobásky zajišťovala budoucí Slivenecká cukrárna a také mnozí jarmarečníci.
Kud
Na trdelník se stála celé odpoledne fronta

Prosluněné jarní odpoledne přilákalo mnoho návštěvníků

Malování na obličej

Nadšení především mladých návštěvníků zaznamenala vycházející
zpěvácká hvězda – Josef Wágner

inzerce

Rádio Blaník připravilo pestrý program

Vítání sliveneckých a holyňských občánků narozených v roce 2009
V sobotu 24. dubna byli v zasedací
místnosti přivítání nejmladší občánci
naší obce. Celkem se v loňském roce
narodilo v MČ Praha – Slivenec 34
dětí, proto slavnostní obřad proběhl ve dvou skupinách. Přesto bylo
v sále živo. Obřad slavnostně zahájili
hudebním pásmem žáci slivenecké
školy pod vedením paní učitelky Markéty Čížkové. Poté děti v doprovodu
rodičů, mnohdy i sourozenců, přijaly z rukou starostky Jany Plamínové
pamětní list a drobné upomínkové
předměty. Součástí obřadu bylo fotografování.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme šťastné vykročení do života!

inzerce

Lenka Kudláková

Informace ze školy, školky a družiny
Nocování ve škole
V České republice se již podesáté konala Noc s Andersenem. Touto akcí,
která má podpořit zájem dětí o čtení knih, si připomínáme narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, narozeného 2. dubna před
205 lety. Na tento den také připadá Mezinárodní den dětské knihy. Letošní
jubilejní Noci s Andersenem se zúčastnilo na 40 000 dětí, učitelů a knihovníků z České republiky, Slovinska, Polska a Slovenska. Při tak velké akci
nemohla chybět ani naše škola. Snažili jsme se našim dětem ukázat, že
četba není jen zdrojem poučení, ale i zábavy.
A jak vnímali toto noční čtenářské dobrodružství naši žáci? „V pátek večer jsme přišli do školy. Nikdo z nás si ovšem nenesl tašku s učením, ale byli
jsme vybaveni karimatkou, spacákem, batůžkem plným jídla a oblíbeným
plyšákem na spaní. Bylo toho tolik, že nám s tím museli pomoct rodiče.
Rychle jsme se však s nimi rozloučili a plni očekávání spěchali do třídy, kde
už nás čekala paní učitelka. Vyprávěla nám, kdo byl pan Andersen a jaké knihy pro nás napsal. Měli jsme připravenou spoustu knih z knihovny,
ze kterých jsme si vybrali ty nejlákavější k noční četbě. Potom nás čekala
vědomostní hra na interaktivní tabuli. Zvládli jsme ji lehce, protože v četbě
pohádek jsme přeborníci. Ještě jsme na závěr této části večera vyplňovali
pohádkový list a už jsme se těšili na večeři. Jídla bylo opravdu dost, některé
maminky dokonce napekly výborné buchty.
Dostatečně posilněni jsme se pak sešli s ostatními třídami v tělocvičně.
Vytvořili jsme si skupinky, každá měla za úkol namalovat ilustraci ke knize
pana Andersena. Kdo měl namalovaný obrázek, vydal se ztemnělou školou vstříc noční hře. Vybaveni baterkou jsme procházeli celou školou a plnili
úkoly, které v tmavých školních chodbách nebylo tak snadné najít. Když
měli všichni splněno, vyčistili jsme si zuby a zavrtali se do svých pelíšků.
Paní učitelka nám při světle lampičky četla různé pohádky a povídky, dokud
jsme všichni nespali.
Ráno jsme se probudili trochu rozlámaní. První na to přišla Emilka. Měla
totiž ve spacáku hrášek. Rychle jsme se podívali i my do svých spacáků.
Opravdu – všichni jsme spali na hrášku! Jako ta princezna z pohádky, co
nám o ní večer paní učitelka četla. Prý si hrášek zasadíme. Už se těšíme, co
nám z toho vyroste. Ale nejvíce se těšíme na příští noční čtení.“

Mgr. Lenka Prixová, tř. uč. 2. ročníku, žákyně a žáci druhé třídy
Netradiční tělocvik
Ve školním roce 2009/2010 jako každý rok mají žáci třetího a čtvrtého
ročníku naší základní školy možnost naučit se plavat a zdokonalit v plavání
v rámci školní výuky tělesné výchovy. Od konce března tedy začali třeťáci
a čtvrťáci chodit na výcvikový plavecký kurs. Každé úterý se po první vyučo-

Družina v knihovně
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vací hodině vydávají městským autobusem několik málo zastávek do Aquaparku na Barrandově. U bazénu si děti po příchodu převezmou profesionální cvičitelky plavání, rozdělí je do plaveckých skupin podle stupně vyspělosti
v plavání a plně se jim věnují dvě vyučovací hodiny. Po uplynutí hodin naplněných výcvikem plavání a hrami ve vodě si je opět přebírají učitelky a za
pomoci dvou ochotných maminek jim suší vlasy a pomáhají jim posbírat
všechny věci. Odměnou za nové plavecké dovednosti je také možnost nákupu lahůdek a sladkostí v občerstvení ve vestibulu plaveckého areálu.
A pak zpátky do školy a zakončit den poslední vyučovací hodinou. A že
nás plavání všechny baví, se můžete přesvědčit na našich fotograﬁích.

Mgr. Alena Dušková, tř. uč. 3. ročníku
Mateřská škola na Šumavě
V pondělí 8. března odjely děti a učitelky z mateřské školy na ozdravný
pobyt do školy v přírodě do šumavských Čestic. Tamější příroda je přivítala
čerstvě napadaným sněhem a sluncem zalitou oblohou.
Děti prožily krásný týden především hrami ve sněhu, sáňkováním, ale také
učením. Vzdělávání bylo v tomto týdnu zaměřené především na oblast Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Děti se dozvěděly mnoho nových informací
o chovu zvířat i o šumavské přírodě – navštívily ovčín, seznámily se s okolím
i centrem šumavské vesnice, našly školu, obchody i kostel. Celý týden doprovázely i další akce, jako např. dětský karneval a hledání pokladu střežený
„Pavoučí královnou“.
Eva Vejvodová, PhDr. Romana Lisnerová
Den Země
Žáci naší školy mají o tomto významném dni již mnoho informací. O planetě Zemi se dozvídají ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk
a příroda a Člověk a zdraví. V letošním školním roce jsme tento významný
den pojali jako celoškolní akci propojenou od mateřské školy až po devátý
ročník základní školy.
Hlavním cílem bylo zasadit pro každou školní třídu jeden strom nebo keř,
který bude tvořit školní arboretum. Všichni žáci se nejprve seznámili jak s latinským, tak s českým názvem „svého stromu“ a poté se podíleli na jeho
vysazení. V učebnách pak vyhledávali další informace o „svých“ stromech
a o jejich životě. Pro žáky z této akce vyplývá i dlouhodobá povinnost starat
se o stromy a pozorovat jejich proměny v průběhu kalendářního roku.
Další aktivitou Dne Země se stal úklid prostor školní zahrady a psaní
vzkazu naší planetě. Každý ročník sepsal vzkaz planetě Zemi, který všichni
společně vypustili balónem do ovzduší.
Školní arboretum prozatím tvoří tyto dřeviny: Catalpa bignoides (Katalpa
obecná); Magnolia soulangiana „Susan“ (Šácholan Soulangeův „Susan“); Liriodendron tulipifera (Liliovník tulipánokvětý); Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný);
Prunus serrulata „Kanzan“ (Sakura „Kanzan“); Amelanchier ovalis (Muchovník
vejčitý); Sorbus aucuparia (Jeřáb obecný); Morus alba (Moruše obecná); Staphylea pinnata (Klokoč zpeřený); Corylus avellana (Líska obecná).
Naši žáci v prostorách MHMP
V loňském roce se naše škola zapojila do projektu Bezpečné cesty do
školy, v rámci něhož se podařilo zapojit žáky školy i jejich rodiče do dění
kolem řešení dopravní situace v Praze – Slivenci. Realizace projektu se ujali
nejaktivněji žáci 8. ročníku společně s garantkou – p. Petrou Siganovou a ve
spolupráci s třídní učitelkou paní Evou Hanákovou. Děti se účastnily vyjednávání se zástupci MHMP a přispívaly k ﬁnální podobě projektové studie,
kterou vypracoval odborník (ﬁnancovaný z prostředků projektu) a která byla
předána MČ Praha – Slivenec a MHMP k realizaci. Tímto aktem však zapojení naší školy do otázek bezpečnosti nekončí, naopak… Ve škole jsme
vytvořili tzv. plán mobility, který zahrnuje všechny akce spojené s výukou
a řešící tyto otázky v naší městské části. Podle plánu mobility budou do budoucna pracovat i další školy v ČR. Protože byla naše škola vyhodnocena
jako jedna z nejaktivnějších, byli naši žáci pozváni na konferenci Město pro
děti na MHMP (Mariánské náměstí – velký sál), kde měli ve středu 14. dubna
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nelehký úkol – prezentovat aktivity naší školy a školu jako celek. Tři žáci 8.
ročníku – Monika Čížková, Kristýna Časarová a Miroslav Tureček si vytvořili
vlastní Power Pointovou prezentaci a slavnostní akce se zúčastnili. Kromě
získání nových zkušeností a zdokonalení se v komunikačních dovednostech
měli možnost využít také své znalosti z oblasti cizích jazyků. Této konference
se zúčastnily i školy zahraniční, konkrétně základní školy z Německa a Anglie, jejichž zástupci prezentovali výsledky tohoto projektu v jejich zemi. (Pozn:
naše děti se vyučují dvěma cizím jazykům – anglickému a německému). Do
naší školy přinesli účastníci konference nové náměty na vylepšení školního
prostředí i vzdělávací nabídky.
PhDr. Romana Lisnerová
Fotodokumentaci ze školních akcí najdete na www.skolaslivenec.cz.

Záchranářský víkend a cvičení humanitárních jednotek
V pátek 17. 4. uspořádal ve Slivenci Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 cvičení krizové připravenosti. Cvičení se účastnily i další
oblastní spolky z Prahy a Středočeského kraje a jednotka SDH Nebušice.
Za 3. místní skupinu Slivenec se zúčastnila i skupina dětí ze zdravotnického kroužku místní základní školy. Námětem cvičení bylo vyhledávání ztracené osoby. V budově základní školy proběhla schůzka krizového štábu
a instruktáž všech účastníků akce. Následoval přesun do Chuchelského
háje, vybudování základny s elektrocentrálou a nácvik vyhledávání v rojnici.
Potom začali všichni účastníci v rojnici prohledávat vymezený úsek lesa.
Přestože terén byl mnohdy velmi neprostupný, plný křovin a trní, všichni se
statečně a pečlivě snažili prohledávat svůj svěřený úsek. Již za úplné tmy se
pak podařilo najít „ztraceného“ chlapce. Z nepřístupného terénu jej následně k „ošetření“ transportovali hasiči. Zejména pro přítomné děti bylo cvičení
velkým zážitkem. Děti, které se cvičení zúčastnily, přespaly ve škole. Druhý den dopoledne trénovaly první pomoc na namaskovaných poraněních.
V odpoledních hodinách se pak přesunuly do Radotína, kde probíhala na
dopravním hřišti akce Bezpečné jaro. Zde se aktivně podílely na ukázkách
první pomoci pro veřejnost.
Petra Siganová

Mateřinka SLUNÍČKO
bude pomalu oslavovat první rok svého působení ve Slivenci. V září
2009 nastoupilo prvních „7 statečných“ do nově zrekonstruovaných prostor v základní škole a postupně se Mateřinka k naší velké radosti rychle
zaplnila. V zimě jsme již museli děti odmítat z důvodu naplnění kapacity,
kterou nechceme překračovat, protože naším cílem není velký počet dětí,
ale kvalita vzdělávání.
Vzhledem k velkému množství nepřijatých dětí do slivenecké školky
jsme připraveni otevřít pro naše předškoláčky další třídu. V současné
době čekáme na vyjádření z hygienické stanice. Od září 2010 bychom
tak měli kromě třídy starších dětí „Sluníček“ i třídu malých „Koťátek“.
Zároveň bychom vyšli vstříc rodičům a prodloužíli provoz Mateřinky do
16,00 hodin. Pro děti bychom chtěli kromě pestré vzdělávací nabídky
a zajímavých aktivit organizovat nově i odpolední kroužky. Sluníčka i Koťátka můžete přihlašovat již nyní elektronicky až do naplnění kapacity.
e-mail : materinka-slunicko@centrum.cz.
Základní informace najdete také na www.skolaslivenec.cz ( vpravo nahoře = odkaz Mateřinka SLUNÍČKO ).
Eva Pavlicová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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spojený se zápisem dětí proběhne
v úterý 12. 5. 2010 od 15,00 do 17,00 hodin.
Přijďte se k nám i s dětmi podívat – těšíme se na Vás!

V březnu navštívili děti z mateřinky Sluníčko naši knihovnu

5
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Mateřinka SLUNÍČKO
srdečně zve všechny slivenecké a holyňské rodiče ,
jejich děti a kamarády na zábavné odpoledne plné her,
soutěží a legrace:

KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ
. . . aneb Maminko, tatínku – pojď si se mnou hrát!
Rodinné týmy budou společně soutěžit a plnit veselé úkoly,
které Vás určitě pobaví.
Zábavné odpoledne proběhne v sobotu 29. května od 15,00
hodin na nádvoří základní školy.
Na všechny se moc těšíme!
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Cestopisné přednášky v zasedací síni
Kouzlo Indonésie
V úterý 9. března se zaplnila zasedací síň posluchači, kteří přišli nasát
exotiku a vůni dálek z vyprávění MUDr. Tomáše Morcinka, který si zamiloval ostrovní stát Indonésii. Zprostředkoval všem přítomným slovem i
obrazem své zážitky ze dvou pobytů na ostrovech Jáva, Borneo a Sulawesi. Nad šálkem zeleného jávského čaje, který byl milou pozorností
autora sliveneckým posluchačům, se účastníci přednášky mohli ponořit
do autentického vyprávění o zemi tisíců ostrovů, starobylých chrámů,
tropických pralesů a sopek.
Africká Namíbie
V úterý 13. dubna přišla o svých pracovních i poznávacích cestách do
africké Namíbie besedovat paní Martina Novotná z obecně prospěšné
organizace Člověk v tísni. Ti, kdo přišli, měli to štěstí seznámit se prostřednictvím videoprojekce s přírodními krásami a zajímavostmi této
bývalé německé kolonie na jihu Afriky. Na závěr besedy přítomní dlouze
diskutovali o původu a důsledcích sociálních rozdílů v zemi a o projektech české humanitární pomoci v této oblasti. Součástí besedy byl im-

provizovaný obchůdek místních tradičních rukodělných výrobků právě z dílny
organizace Člověk v tísni.
kud

Koncert ve sliveneckém kostele
V kostele Všech Svatých ve Slivenci se dne 25. dubna konal „Jarní koncert“. Chrám rozezvučel svým krásným zpěvem smíšený pěvecký sbor Sonaglio. Sbor vznikl již v roce 1988 a od roku 1992 vystupuje pod vedením sbormistryně Evy Pavelkové, která speciálně
pro tento sbor složila mši s názvem „Missa“. Všechny písně, i překrásná Missa, byly zazpívány od srdce. Jako slunce ten den ohřálo
a potěšilo všechny lidi, tak soubor Sonaglio svým zpěvem vlil radost
a pokoj do srdcí všech přítomných.
Anna Kotová

Zahájení třetí výstavní
sezóny v holyňské kapli
Akad. malířka Eva Vejvodová : „Cesty“
S příchodem
Autorka výstavy při vernisáži v kapli
jara byla otevřena
slavnostní vernisáží
olejů akademické
malířky Evy Vejvodové letošní výstavní
sezona v holyňské
kapli sv. Jan Křtitele.
Slavnostní vernisáž
proběhla 24. března
za účasti pozvaných
hostí z řad přátel,
výtvarné veřejnosti i zástupců obce. Milovníci moderního umění se potom
mohli do 11. dubna těšit z mimořádně vydařené expozice autorky, která žije
a pracuje v Choceradech. Její obrazy mohli v minulosti shlédnout návštěvníci nejen pražských galerií, ale malířka vystavovala například v Paříži, Nantes
nebo v Sionu. Duchovní rozměr olejomaleb v podobě křížů nás, kteří jsme
na výstavu zavítali, přiměl k velikonočnímu zastavení. Děkujeme za něj!
Jarní výstava ZŠ a MŠ Slivenec : „Jaro v naší obci“
V sobotu 17. dubna otevřeli hudebním pásmem žáci slivenecké školy jarní
výstavu svých prací. Vernisáže se zúčastnili zástupci základní školy a základní umělecké školy, obce a rodičovské veřejnosti. Expozici tvoří velkoformátové malby s jarní tematikou. Na výstavě se podílela ZUŠ Na Popelce, pobočka Slivenec. Všem žákům a učitelům patří poděkování. Výstavu mohou
kolemjdoucí navštívit o víkendech až do konce dubna.
Kaple sv. Jana Křtitele je otevřena až do konce října vždy o víkendech 15:00 – 17:00.
kud
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Obecní divadýlko Knoflík
se připravuje na hostování
Stejně jako v loňském roce byl slivenecký soubor dětské tvořivé
dramatiky pozván k hostování na přehlídku amatérských divadelních souborů do Radotína. Festival „Radotínská radost“ je dvoudenní a účastní se jej soubory z okolí Radotína a z regionu Prahazápad. Obecnímu divadýlku Knoﬂík, které pilně zkouší a zahrálo
si v průběhu březnu také pro slivenecké seniory v Klubu Švestka,
mohou příznivci
divadla přijet držet
palce 15. května
do sálu radotínského kulturního
střediska Koruna.
Více o programu
divadelní přehlídky na www.praharadotin.cz nebo
www.ukoruny.net/
o-nas/

kud

Babka Ťapka na kraji světa
V knihovně ve Slivenci dne 1. března 2010 se senioři setkali se spisovatelkou paní
Nyklovou – babkou ťapkou, která se sama vydala na osudovou cestu po Novém
Zélandu ve svých 72 létech. Paní Nyklová velmi humorným způsobem líčila své cestovatelské dobrodružství, dokázala přesvědčit, že věk není překážkou aktivitám a
hlavně odvaha, kuráž a sebedůvěra - a samozřejmě zdraví - je základem uskutečnění snů i reálných přání. Motto paní Nyklové v plánované příští knize zní: „MÁM DEVATERO NEDUHŮ, SE KTERÝMI JSEM SE UŽ ALE NAUČILA ŽÍT, A TAK POVAŽUJI
ŽIVOT JEŠTĚ STÁLE ZA JEDNO VELKÉ A KRÁSNÉ DOBRODRUŽSTVÍ“. Po besedě paní Nyklová podepisovala zájemcům svoji knihu BA BKA ŤAPKA na kraji světa
neb Nový Zéland očima české babičky. Kniha paní Nyklové je k zapůjčení ve Veřejné knihovně Slivenec. Více na www.babkatapka.cz
Irena Krejčová

Dubnová schůzka seniorů
Na pravidelnou schůzku seniorů, která se tentokrát uskutečnila 12. dubna
v zasedací místnosti úřadu městské části, zavítal MUDr. Racek, který na podzim
loňského roku otevřel ve Slivenci novou stomatologickou ordinaci.
Na přednášce o zubní protetice hovořil zkušený stomatolog o problematice
a možnostech zubních náhrad. Seznámil také všechny přítomné s fungováním
nové stomatologické ordinace ve Slivenci.
kud

Počítačový kurz pro seniory
Na letošní kurz základů počítačové gramotnosti, pořádaný letos již potřetí pro seniory z naší městské části, se přihlásilo 14 zájemců. Kurz probíhá v počítačové učebně ZŠ
Slivenec pod vedením pana učitele Zdeňka Atexingera. Kurz seniory v deseti lekcích
seznámí s technickým vybavením počítače, naučí je pracovat s klávesnicí a s myší,
seznámí účastníky se základní ﬁlosoﬁí operačního systému Windows, vysvětlí pojmy
software a hardware, naučí, jak pracovat se soubory, s textem, jak vkládat obrázky a
také pracovat v programu MS writer. Do kurzu se zapojili žáci deváté třídy ZŠ Slivenec
individuální pomocí v průběhu lekcí. Kurz je dotovaný MČ Praha – Slivenec. kud

Zájezd pro seniory do Polabí
Ve čtvrtek 8. dubna se uskutečnil první z letošních čtyř zájezdů, které MČ Praha
– Slivenec pořádá ve spolupráci s MČ Praha – Lochkov a CK ARCES z Radotína. Výlety
jsou pro seniory s trvalým bydlištěm ve Slivenci či v Holyni dotované. Dubnovému výletu
počasí přálo. Celý den svítilo slunce a nic nestálo v cestě dostát naplánovanému programu. Účastníci navštívili skanzen v Přerově nad Labem, Benátky nad Jizerou, Brandýs
nad Labem a největší dojem, dle vyprávění nadšených výletníků, zanechalo poutní místo, pro české země tak významné – Stará Boleslav. Srdečně zveme 13. května na výlet
do Chodska!
kud

Sázení stromků

V úterý 6. 4. odpoledne proběhla
druhá etapa sázení stromků v ulici K Cikánce v rámci grantu poskytnutého Magistrátem hl. m. Prahy občanskému
sdružení Habeš. Vzhledem k mimořádným klimatickým poměrům letošního jara jsme
byli nuceni akci uspořádat v pracovní den a chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat všem účastníkům, kteří se navzdory tomu dostavili a zasloužili se tak o úspěšné
dokončení výsadby. Nemenší díky patří panu Pavlu Dvořákovi, bez jehož poskytnutí
mechanizace i osobního nasazení bychom těžko uspěli. Jako
minule naše poděkování patří
také manželům Pavlovským za
poskytnutí místa pro uskladnění
stromů a panu Janu Vranému za
odborný dohled a technickou pomoc během akce. Odměnou nám
všem bude rozkvetlá alej po obou
stranách ulice K Cikánce.

Za OS Habeš Petr Pick

Společenská kronika
Svá kulatá a významná jubilea
v měsíci dubnu, květnu a červnu
oslavili a oslaví tito naši občané:
Duben
Paní Božena Vorlíčková
Pan Václav Morstein
Pan Václav Pařízek
Pan František Havránek
Květen
Pan Antonín Fojtů
Pan Přemysl Hřebačka
Pan Jiří Chudoba
Červen
Paní Milada Dolejšová
Pan Zdeněk Janeček
Paní Cecílie Petrolínová
Všem srdečně blahopřejeme!
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AFK Slivenec

0:8; ÚJEZD P-4 – AFK 12:0. Lépe si nevede ani „B“ mužstvo. To je po
čtyřech jarních kolech na posledním místě. Ztrácí 5 bodů na předposlední Olymp Praha. Mrzí hlavně odevzdané body v utkání s Chuchlí,
kdy mužstvo dostalo gól v poslední minutě a prohrálo 1:0. V dalším zápase si dalo na Olympu tři vlastní góly a prohrálo 4:2. Výhra doma nad
Lipencemi, v poměru 3:0, dala mužstvu ještě aspoň naději na záchranu.
Největším zklamáním AFK Slivenec jsou výkony „A“ mužstva. To po zimní přípravě věřilo v dobrý vstup do jarních bojů o body. Nic takového
se ale nekoná. Zbytečná prohra na Braníku 2:1, doma remíza s Horními
Měcholupy 1:1, prohra v derby na Stodůlkách 3:1, když v poločase se
vedlo 1:0. V dalším domácím zápase mužstvo podlehlo Střešovicím 1:3.
Ze čtyř kol získalo „áčko“ jen jeden bod, což je žalostně málo. Výkony
hráčů jsou nevyrovnané. Tréninková morálka se zhoršila příchodem jara.
Většina hráčů podniká a nestíhá tréninky z pracovních důvodů. To má za
následek zhoršení fyzické kondice a to se projeví při zápasech. Trápí nás
také zranění několika hráčů. Proto je mužstvo na předposledním místě a
bude muset hodně zabrat, aby po 19. letech nesestoupilo do 1. B třídy,
což by bylo pro Slivenec škoda.
Karel Bachroň

Co mi v knize chybělo

vodišti nic nepřipomíná – či já o tom zatím nic nevím.
Druhá událost je spojená s rokem 1955, kdy se v Chuchelském háji slavnostně otevřelo první Fit cvičiště v přírodě v naší republice v rámci konání
I. celostátní spartakiády. Přímo se jménem obce Slivenec je spojeno jméno
zakladatele českého skautingu Antonína Františka Svojsíka, ale toto téma si
zaslouží samostatný článek, který naleznete v některém příštím čísle.

Příprava dospělých na jarní mistrovská utkání začala už v polovině
ledna. Trénovalo se dvakrát týdně. V úterý byly výběhy do Chuchelského
háje a herní část probíhala v pátek na umělce ve Stodůlkách. O víkendech
se hrály zápasy na zimním turnaji v Radotíně. V polovině února měla mužstva dospělých soustředění ve Stráži pod Ralskem, kde jsou výborné podmínky na trénování i rehabilitaci. K dispozici jsme měli velkou halu, umělku,
bazén se saunou a samozřejmě okolní kopce, kde hráči nabírali kondici.
V jarní části mistrovských utkání se Slivenci moc nedaří. Ze čtyř mužstev AFK jen dorostenci nejsou na konci tabulky a nemají starosti se
záchranou. Prozatím mají 16 bodů a jsou na 9. místě. Na jaře sehráli
čtyři zápasy. Na Libuši prohráli 3:0, doma remizovali 2:2 s Ďáblicemi a
dvakrát vyhráli - nad Čechií Smíchov 4:3 a doma přehráli PSK Union 4:2.
Starší přípravka stále uzavírá tabulku ve své skupině. Její výkony se ale
stále zlepšují a trenéři věří, že nějaké body ještě do konce soutěže uhrají
a poslední neskončí. Mužstva Modřan a Hostivaře hostí na domácím
hřišti, a jestliže je porazí, tak se posunou v tabulce před ně. Prozatímní
výsledky: AFK – JUNIOR „B“ 1:3; NUSLE – AFK 5:0; AFK – ZBRASLAV
Knížka o historii
Slivence a Holyně
mi udělala velkou radost. Jak to však bývá, tak radost je často spojená i s
malým zklamáním nad tím, co jsem v knížce nenašel, i to, že jsem se o výstavě „Co se do knížky nevešlo“ dozvěděl až po jejím skončení. Z povídání
o okolí si myslím, že by si tam zasloužila místo informace o dvou akcích
celostátního významu.
13. května 1911 odstartoval letec Jan Kašpar z Pardubic na svůj první
dálkový let, který bývá označován jako začátek letecké éry v naší zemi. Sice
se píše, že letěl do Prahy, ale skutečností je, že přistál mimo tehdejší Prahu,
a to na závodišti ve Velké Chuchli. Letadlo, se kterým tehdy letěl, je možné
spatřit ve sbírkách Národního technického muzea, ale jeho čin zatím na zá-

Ing. Vladimír Ondruška , který prožil své dětství ve Velké Chuchli
Pokud máte i vy zajímavosti či informace, které vám v Knize o Slivenci a
Holyni chyběly, a chcete se o ně podělit, napište je prosíme redakci Sliveneckého mramoru, rádi je otiskneme. Stejně tak znovu vyzýváme všechny,
kdo našli v knížce chyby, aby nám je laskavě sdělili – všechny si je zapisujeme. Děkujeme.
red

Slivenecká knihovna pro děti
Středa 21. 4. byla pro knihovnu ve Slivenci moc příjemný den. Dopoledne
nás navštívily děti z mateřské školky s paní učitelkou Szilvásiovou. Mnohé
byly v knihovně poprvé. Protože jsme v loňském a letošním roce doplnili dětský knižní fond o krásné obrázkové knížky určené předškolním dětem, mohli
jsme nabídnout k prohlížení každému několik novinek. Všechny děti s knížkou
uměly opatrně zacházet, byly hodné a pozorné. Za odměnu vyprávěla paní
Vraná krátkou pohádku. Jsme s dětmi i paní učitelkou domluveni, že přijdou
do knihovny brzy znovu. Rádi bychom z návštěv mateřské školky udělali pravidelnou tradici, aby se kniha stala součástí potřeb každého dítěte.
Odpoledne, po půjčovní době, knihovna praskala ve švech. 38 dětí z družiny
1.-5. třídy slivenecké školy, pod vedením paní Siganové, navštívilo knihovnu již po několikáté. Tentokrát jsme se zástupkyní Městské knihovny v Praze paní Romanou Friesseovou připravili besedu „Cesta za knihou“. Vtipný a
profesionální výklad a přiblížení knihy s tématem odkazujícím k blížícímu se
datu pálení čarodějnic (Francois Futer, Ann Rocardová – Čarodějka Hermína
a její povedené kousky, Alois Mikulka – Ježibaby, Pacička a zajíci a František
Nepil – Co vyprávěla noc) velmi děti zaujalo. Účastnily se povídání a nakonec nakreslily
obrázky. Většinu kreseb
si
můžete
prohlédnout
na výstavě v
knihovně.

Výsledky ankety Kniha mého srdce 2009
V loňském roce probíhala v celé republice anketa s volbou nejoblíbenější
knihy. Z velkého množství návrhů byly vybrány níže uvedené knihy. Na
prvních dvanácti místech jsou svazky, které najdete v naší knihovně ve
Slivenci. Oblíbené knihy umístěné na pořadovém čísle 13 - 100 uvádíme
na webových stránkách Úřadu městské části Praha - Slivenec - http:
//www.praha-slivenec.cz. Z tohoto výběru nemáme v knihovně pouze
tři tutuly, které v současné době nejsou na trhu. Ostatní vybrané knihy si
můžete zapůjčit a přečíst.
1. Saturnin
Zdeněk Jirotka
2. Babička
Božena Němcová
3. Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry
4. Stmívání
Stephenie Meyer
5. Harry Potter
J.K.Rowlingová
6. Egypťan Sinuhet
Mika Waltari
7. Děti z Bullerbynu
Astrid Lindgrenová
8. Pán prstenů
J.R.R.Tolkien
9. Co život dal a vzal
Betty MacDonaldová
10. Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek
11. Rychlé šípy
Jaroslav Folglar
12. Alchymista
Paul Coelho

Veřejná knihovna Slivenec pořádá autorské čtení
a besedu s RNDr. Václavem Větvičkou
Fenoménem botanické popularizace

KDE: zasedací místnost ÚMČ ve Slivenci
KDY: úterý 18. května 2010 od 18.00 hod.
Irena RNDr. Václav Větvička publikoval řadu odborných a populárně-vědeckých
prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za
Krejčová
popularizaci vědy. Je autorem (spoluautorem) 13 odborných knižních publikací; záznamy jím moderovaných Dobrých jiter v programu ČRo 2 - Praha
vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra (2003) a Moje vzpomínková dobrá jitra (2004). Spolupracoval i s televizí Prima v programu „Receptář prima nápadů“. Na besedu zveme všechny milovníky přírody!
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Jarní Peckování
Víte, proč už přišlo jaro? Protože jsme ho
20. března v RC Pecka pořádně přivítali. Děti vyrobily Morenu, kterou jsme za zvuku bubínků a tamburín a za doprovodu lidových říkadel donesli ke sliveneckému rybníku, tam
ji zapálili… a sluníčko zasvítilo!
Samozřejmě pokračujeme v pravidelné činnosti: v pondělí anglicky konverzujeme, v úterý děti cvičí, ve středu se vlní v rytmu hudby a ve čtvrtek
malují, stříhají, lepí a následně se myjí… Malou ochutnávku skvělých nápadů Edity Šimkové a Lenky Petákové, které výtvarku pro nejmenší připravují,
jste mohli vidět na velikonočním jarmarku, kde se u stánku s tvořivými dílničkami RC Pecka a OS Na Kraji dveře netrhly.
Snažíme se rozšířit pole působnosti i na děti starší. Turistický oddíl Špageta, který Jana Urbancová vede ve čtvrtek odpoledne (16:30-17:30), je již
zcela naplněn a kluci a holky pronikají do světa Rychlých šípů, do tajemství

map, morseovky či bobříků.
22. 5. chystáme od 10 hodin další Rodinnou sobotu – tentokrát pod
heslem „Otvírání studánek“.
27. 5. se v RC Pecka uskuteční další bazárek s oděvy a potřebami
pro děti; přijďte nakoupit za opravdu skvělé ceny. Zveme obzvláště rodiny očekávající příchod potomka – nabídka věcí pro miminka bude velmi
široká.
Pak už zaklepe na dveře léto, a proto ho 24. 6. od 15 hodin uvítáme a na
dva měsíce se rozloučíme s naší milou Peckou („Těšíme se na prázdniny“).
A konečně se v květnu a červnu uskuteční ve spolupráci s MČ Praha - Slivenec bezplatné počítačové kurzy organizace Attavena, určené především
rodičům na mateřské dovolené. Zájem maminek je obrovský, což nás těší.
Doufáme tedy, že si z naší nabídky vyberete a budeme se na vás těšit.
Další informace naleznete na nástěnkách ve Slivenci a Holyni, přímo v RC
Pecka a již brzy na našich webových stránkách www.rc-pecka.cz.

Za RC Pecka Dora Poláková

Vynášení Moreny

Velikonoční dílničky
OS Na Kraji a RC Pecka

Hry v rodinném centru

Pecka rozšířilo své aktivity o turistický
Turistický oddíl RC
kroužek - oddíl „Špageta“, kde se děti každý
týden učí poznávat přírodu, hrají týmové hry a drží pohromadě jako správná parta kluků
a holek. Při nepříznivém počasí se kroužek schází v prostorách Klubu Švestka, kde děti pracují s mapou a učí se s kompasem, dozvědí se, jak se chovat v přírodě, sestavují
krabičky KPZ, luští různé šifry, ale také se zdokonalují ve zručnosti a týmové práci formou
her. Pokud počasí dovolí, pobývají děti venku. Zatím je cílem výprav hřiště, ale plánované
jsou i celodenní výlety do přírody. Za skvělé vedení kroužku a nepřeberné množství nápadů patří velké poděkování Janě Urbancové a Andree Javůrkové. Hanka Morsteinová

27. března od 14 hodin byly na Velikonočním jarmarku ve
Slivenci otevřeny dílničky pro děti. Dospělí se přišli pobavit,
podívat, co je nového a jejich děti si zatím mohly vyrobit
něco pěkného na velikonoční stůl. Na vystřižená papírová
vajíčka lepily barevné papíry, konfety nebo přírodniny. Jiní
si vybrali vybarvení papírového vajíčka voskovkami a poté
je natřeli tuší, a nakonec vyškrábali ozdobné ornamenty. Starší děti si
zase raději vybraly nalepování kousků krepového papíru na papírovou slepičku. Malé děti si nejraději polepily umělé vajíčko vystříhanými obrázky. U stolů
s dílničkami se vystřídalo asi 60 dětí
a všechny si pyšně odnášely své
výrobky domů. A
radost měly nejen
děti, ale i dospělí.

Magda Haasová

BAZÁREK
čtvrtek 27. května 16 - 19 hodin
v RC PECKA (budova ÚMČ Praha - Slivenec bus č. 246, 247, 248 zastávka Slivenec)
Nové i použité oděvy pro miminka a děti předškolního i školního
věku, boty, hračky, kočárky, odrážedla, sportovní potřeby...
Maminky, tatínkové, babičky i dědečci či tety a strýčkové, přijďte se
podívat a nakoupit za bezkonkurenční ceny vše, co děti a dokonce
i ta nejmenší miminka potřebují.
Příjem označených a oceněných věcí - RC Pecka Slivenec :
neděle 23.5. 17-19 pondělí 24.5. 10-12 úterý 25.5. 16-18
Informace na tel. 607 503 998
nebo email: urbancova.jana@seznam.cz

Přednáška Praktická homeopatie
V pondělí 19. dubna do naší městské části zavítala pediatrička MUDr.
Věra Budková, která se dlouhá léta zabývá mimo zavedené postupy klasické medicíny i homeopatií. Homeopatie je šetrná terapeutická metoda
založená na principu podobnosti, tedy na poznání, že existuje využitelný
vztah mezi toxickým a terapeutickým účinkem dané látky. Posluchači se
naučili, jak pomocí zdraví šetrných globulí, granulí a kapek účinně pomoci

od bolesti, chřipky, léčbu při katarech horních a dolních cest dýchacích,
alergické rýmy, zánětech, zažívacích potížích, únavy atd. Během přednášky bylo zodpovězeno bezpočet dotazů. Paní doktorka zanechala v RC
Pecka publikaci Poznáváme homeopatii z nakladatelství Grada, kterou si
mohou všichni zájemci kdykoliv prohlédnout či zapůjčit. Pokud máte i vy
jakékoliv dotazy na téma homeopatie, můžete se MUDr. Budkové zeptat
na stránkách www.maminka.cz / poradny / homeopatie. Děkujeme Petře
Hekrlové za zprostředkování přednášky.
Hana Morsteinová
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Kalendář kulturních a společenských akcí
na květen-červen 2010
Květen
1. 5. - 30. 5. Výstava fotograﬁí z cest po Islandu
4. 5.
18:00 Cestopisná přednáška Romana Fišera „Drsná krása
Islandu“ (MČ)
10. 5.
10:30 - 11:00 Stopy, stopičky - otisky dětských ruček a nožek
na hliněnou kachličku (OS RC Pecka v Klubu Švestka)
12. 5.
17:00 Fórum Zdravá města (zasedací místnost ÚMČ)
13. 5.
Zájezd pro seniory (Chodsko – Klenčí, Domažlice)
15.5.
14:00 - 17:00 Slivenecké bleší trhy
16. 5.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
18. 5.
18.00 Beseda s RNDr. Václavem Větvičkou (knihovna
v zasedací místnosti ÚMČ)
22. 5.
10:00 Rodinná sobota - Otvírání studánek (OS RC Pecka)
23. 5.
16:00 Závod kol a odrážedel na hřišti Za Farou (OS Na Kraji)
27. 5.
19.00 Bazárek dětských věcí (RC Pecka)
30. 5.
14:30 Dětský den na fotbalovém hřišti (OS Na Kraji,
OS RC Pecka, AFK Slivenec)
Červen
6. 6. - 28. 6. Mgr. Jiří Pavlíček: Mandaly (výstava v holyňské kapli)
1. 6.
16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
4. 6. - 5. 6. Multikulturní festival Slivenecké letnice
6. 6.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
12.6.
Zájezd pro veřejnost (Pasov, Innstadt)
19.6.
Svatojánská pouť v Holyni (farnost Slivenec, MČ,
hostinec U Knotků)
20. 6.
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
23.6.
18:00 Veřejné zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec
24. 6.
15:00 Těšíme se na prázdniny (OS RC Pecka)
Pravidelné aktivity a kurzy:
Pondělí: 16:00 – 17:00 PC kurzy pro seniory v ZŠ Slivenec
Úterý
10:00 – 11:00 cvičení pro maminky s dětmi (RC Pecka
v tělocvičně ZŠ)
Čtvrtek 18:00 – 19:30 a 19:30 – 21:00 jóga pro zdravá záda
Čtvrtek, pátek: PC kurzy pro maminky na mateřské dovolené
(obecně prospěšná org. Attavena pro RC Pecka v zasedací místnosti ÚMČ)

SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HOLYNI
MČ Praha - Slivenec, Farnost Slivenec a hostinec U Knotků
srdečně zvou na holyňskou svatojánskou pouť
19. 6. 2010
10:00 Bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele
15:00 Pohádkové představení „Jarní pohádky“
divadelní spolek Gaudium z Radotína (sál hostince U Knotků)
Pouťové atrakce na náměstí Pod Lípou
po celé odpoledne

Slivenecké letnice 2010
Pátek 4. 6.
18:00 Zahájení, All-rock (slivenecký bigbít), Simplicity (pop rock)
20:00 Michal Prokop & Jan Hrubý & Luboš Andršt trio
21:30 Blue Effect a Radim Hladík

Sobota 5. 6.
10:00 – 12:30 Letnice dětem (dětský divadelní kolotoč)
10:00 – 10:45 Kocour v botách (Divadlo Elf)
11:00 – 11:45 O nešťastném staviteli (Divadlo Jakuba Folvarčného)
11:50 – 12:00 Obecní divadýlko Knoﬂík
14:00 – 19:00 Hudební maraton
Hand Grenade (poprock)
M.Z.H (punk-rock)
Natural (poprock)
G. Divers (funky poprock)
Tiditade (africké rytmy)
20:00 – 20:45 Santy y su marabú (kubánské rytmy)
21:00 – 21:45 Docuku (folk-rock)
22:00 Traband (country punk)
-Změna programu vyhrazenaMČ Praha – Slivenec pořádá

Slivenecké bleší trhy
15. 5. 2010 ve 14:00-17:00
Neváhejte 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 u sliveneckého
rybníka. Každý prodejce si zajistí vlastní stolek,
popř. bedýnku, na které svůj prodejní artikl vystaví a bude
prodávat za ceny, které si sám stanoví.

MČ Praha – Slivenec ve spolupráci s CK Arces z Radotína pořádá
dne 12. června

Zájezd pro veřejnost
do německého Innstadtu (klášter a římské památky)
a Pasova (hrad, historické jádro města).
Cena 750,-Kč Na zájezd se můžete přihlásit
u pí Růžičkové na ÚMČ.

Drsná krása Islandu
Výstava fotograﬁí Romana a Evy Fišerových
Kaple sv. Jan Křtitele v Holyni 1.-30.5.2010

Mgr. Jiří Pavlíček: Mandaly (kombinovaná technika)

Cestopisná přednáška o cestě krajinou ohně a ledu

Výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni od 6. 6. – 28. 6. 2010

4. 5. v 18:00 ÚMČ Praha-Slivenec

SLIVENECKÝ MRAMOR
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