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Slivenecká novoročenka
Slivenec a Holyně, ač jsou od roku 1974
součástí Prahy, si donedávna zachovávaly
punc vesnice se všemi jejími atributy. Ať
už se to týkalo způsobu života nebo myšlení lidí: ještě nedávno nebylo výjimkou
chovat králíky, v chlívku prasátko, chodit
na sena, obhospodařovat pole, nosit vodu
ze studny a běhat telefonovat do jediné
telefonní budky ve vsi… Děti si hrály venku hned, co odhodily doma školní aktovku,
sousedé klábosili u plotu, hospody měly
funkci komunikačního uzle. Ještě i dnes
jsou Slivenec a Holyně jakýmsi ostrůvkem
klidu odděleným a chráněným od prvních
mnohopodlažních bytových domů pásem
polí z východu, reliéfem Prokopského údolí
ze severu a Chuchelským hájem z jihu… Ale
život tady doznal větších změn, než třeba
ve „velké Praze“. Za posledních deset let se
díky nové výstavbě rozrostl Slivenec z 2,5
tisíce obyvatel na téměř 3,5 tisíce, máme konečně kanalizaci, po které jsme leta
volali, zúžil se počet hospodařících země-

dělců, namísto některých polí vyrostla zástavba a zchátralé objekty státního statku
s přilehlými pozemky mají díky restitucím
šanci na zmrtvýchvstání. Blíží se výstavba
tramvajové trati a tím se velkoměsto logicky a nezadržitelně přiblíží a propojí. Nikoliv katastrálně, pro nás však velmi zásadně
a každodenně. Važme si ale našich tradic,
našich kořenů, zvyklostí a toho, co je pro
nás specifické a jedinečné… Zůstaňme ostrůvkem, kde máme tu výhodu, že je soused
k sousedu blíž, blíž ku pomoci, k vyslechnutí… Blíž k možnosti zapojit se do věcí veřejných, ať už podporou místních aktivit, či
přispěním vlastními náměty, přičiněním se
ke zvelebení veřejného prostoru, nebo pomoci tomu, kdo žije vedle nás a pomocnou
ruku potřebuje…
Přání do nového roku: Buďme takovým ostrovem! A jak se (i dle obsahu tohoto čísla)
zdá – snad jsme na dobré cestě… Šťastný
rok 2017!
Lenka Kudláková
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Informace z 18. a 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
Mimořádné 18. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 28. 11. 2016.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zastupitelé schválili výběr dodavatelů, jejichž nabídky byly ve výběrovém řízení dne 23. 11. 2016
vyhodnoceny jako nejvýhodnější:
■ zakázku „Rekonstrukce komunikace Na Křenkově“ provede firma AMIKA FIRST, s.r.o., za cenu
4,415.619,– Kč + DPH;
■ projektovou dokumentaci na
bytový dům v ul. Frančíkova vypracuje Ing. Jan Panoch za cenu 343.000,– Kč; smlouva bude
podepsána až po získání kladné
územně plánovací informace;
■ projektovou dokumentaci na
cyklostezku Slivenec - Řeporyje
vypracuje společnost PK FLORA,
s.r.o. za cenu 397.184,– Kč + DPH.

SMLOUVY
■ Se společností Ingbau CZ, s. r.
o. bude podepsán dodatek č. 1 ke
smlouvě, kterým se mění termín
dokončení výstavby tělocvičny
na 9. 6. 2017 a cena se navyšuje
o 778.770,93 Kč + DPH.

řízení MČ Praha – Slivenec“. Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 200.000,– Kč.
Termín ukončení přijímání žádostí je 31. 1. 2017 do 12:00 hodin.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
■ Byla odsouhlasena změna využití části pozemku parc. č. 1759/1
k. ú. Slivenec ze ZP na NL, o kterou požádali vlastníci pozemku.

MÍSTNÍ AGENDA 21
■ Zastupitelé schválili dokumenty: „Projekt Zdravá městská část Praha - Slivenec – deklarace“, Zápis Veřejné fórum
2016“ a „Hodnotící zprávu místní
Agendy 21 za rok 2015“.

GRANTY 2017 – I. KOLO
■ Zastupitelstvo vyhlašuje I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec
na rok 2017 dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky grantového

DOTACE
■ Rozpočet r. 2016 bude navýšen v příjmové i výdajové části
o 257 600,– Kč; jedná se o dotaci
HMP pro ZŠ na mzdové náklady
asistentů pedagoga.

■ TJ AFK Slivenec, z.s. bude poskytnuta z rozpočtu MČ Praha-Slivenec investiční dotace ve
výši 900 000,– Kč na spolufinancování akce „Rekonstrukce plochy na multifunkční sportoviště“,
podpořené grantem HMP.
RŮZNÉ
■ Na základě výsledku výběrového řízení bude uzavřena smlouva
na úpravu vzduchotechniky v MŠ.
■ Na základě návrhu Mgr. Lenky
Kudlákové bude na příštím zasedání uděleno Čestného uznání MČ Praha-Slivenec paní Ireně
Krejčové, knihovnici.
■ Byla schválena směrnice č. 13 –
Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha - Slivenec.

Řádné 19. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 19. 12. 2016.
Po úvodním slovu starostky
RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé projednali a schválili:
SMLOUVY
■ Byl odsouhlasen prodej části pozemku parc.č. 1731/1 v k.ú.
Slivenec o velikosti 3 m2 za cenu
5.540,– Kč/m2.
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SOCIÁLNÍ DARY
■ Občanům s nízkými příjmy
a občanům nemohoucím budou poskytnuty z rozpočtu MČ
Praha – Slivenec finanční dary
v celkové výši 19.000,– Kč. Částka bude rozdělena mezi jednotlivé žadatele na základě posouzení
žádostí sociální komisí.

ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ
ÚPRAVY
■ Zastupitelé schválili rozpočet
na rok 2017 (viz str. 3) a rozpočtové úpravy č. 8/2016.
RŮZNÉ
■ Bylo odsouhlaseno nové znění
Knihovního řádu Veřejné knihovny Slivenec.
■ MUDr. Čupka požádal o změ-

nu nájemce nebytového prostoru
v čp. 315. Žádost bude projednána v lednu na společné schůzce
zastupitelů s nájemci.
■ Na závěr veřejného zasedání předala starostka paní Ireně
Krejčové medaili, Čestné uznání,
květinu a finanční dar za zásluhy
pro obec. K blahopřání se připojili členové zastupitelstva a úředníci Úřadu MČ Praha - Slivenec.

Udělení Čestného uznání MČ Praha – Slivenec
paní Ireně Krejčové
Čestné uznání městské části Praha-Slivenec za rok 2016 bylo uděleno paní Ireně Krejčové za mimořádný podíl na budování občanské společnosti ve Slivenci a na přeměně místní veřejné knihovny v komunitní
a osvětové centrum.
Paní Irena Krejčová působí od roku 2009 jako knihovnice slivenecké veřejné knihovny. Pod jejím vedením
se knihovna proměnila v moderní komunitní centrum. Paní
Krejčová se věnuje nejen modernizaci knihovny, aktualizaci knižního fondu, ale především dlouhodobě působí svými
nadstandardními aktivitami na děti, mládež a dospělé ve
smyslu budování občanské společnosti ve Slivenci. Dlouhodobě vede Klub seniorů Slivence a Holyně, spolupracuje
se sliveneckou základní školou, Klubem Švestka, organizuje
čtenářské besedy pro děti, autorská čtení pro dospělé, výlety pro seniory, osvětové besedy a výstavy. Pracuje v sociální
komisi MČ Praha – Slivenec a je vždy připravena naslouchat a pomoci potřebným. Na většinu těchto mimořádných
aktivit věnuje svůj volný čas.
Pozitivním a tvůrčím přístupem působí kladně nejen na
čtenáře, ale na celé své okolí. Její osobnost je vzorem pro
ostatní.
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Vážení a milí sousedé,
Ani jsme se nenadáli
a už skončil rok 2016, který
pro nás utekl jako voda.
Co přinesl nového? Tak
především začala dlouho
očekávaná rekonstrukce
ulice U Náhonu. Letos se
zatím udělala jen rekonstrukce dešťové kanalizace mezi kaplí a točnou autobusů. Vzhledem k počasí se většina
prací přesunula na rok 2017, kdy se začne brzy
na jaře opravdu naostro s rekonstrukcí celé
ulice. Konečně byly také podány na územní
rozhodnutí obě hlavní slivenecké ulice, tj. ulice Ke Smíchovu a K Lochkovu. Teď musí odbor
technické vybavenosti magistrátu co nejrychleji získat stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a začít s rekonstrukcí.
Co se týče dalších ulic, tak máme kompletně hotovou ulici V Doubcích a ulici U Sportoviště. Bohužel, v ulici K Doubcích, která
je velmi úzká, je stále její část neoprávněně
zaplocená soukromými majiteli přilehlých
pozemků. Spor budeme zřejmě řešit soudní
cestou. Pracuje se na ulici Kotovka, která bude
hotova zjara.
Získali jsem 400 000 Kč na přípravu cyklostezky mezi Slivencem a Řeporyjemi. Na
projektu se již pracuje. K vlastní cyklostezce
povede ještě dlouhá cesta, mimo jiné proto,
že bude nutné vykoupit některé pozemky, ale
jsem ráda, že se s akcí již podařilo výrazně pohnout. Tělocvična pokračuje velmi dobře a na



jaře příštího roku bude otevřena, byť zde došlo
k určitému zpoždění. Získali jsme peníze na
instalaci nové rekuperační jednotky s chlazením, která bude umístěna na střeše mateřské
školy. Akce začne hned, jak to dovolí počasí,
tj. na jaře. Každopádně se již rodiče nemusí
bát, že by ve školce bylo dětem příliš horko. Při
této příležitosti bychom chtěli dokončit nedokončené terasy nad atriem tak, aby děti mohly
terasy bez problémů užívat. Zároveň jsme dali
zpracovat studii dalšího rozvoje areálu, neboť
musíme myslet do buducnosti. Místnosti ve
škole docházejí a během pár let bychom neměli kam umísťovat školní děti.
Počátkem prosince jsme měli velmi inspirativní setkání s Křižovníky, tedy s otcem
Davidem. Seznámil nás s plány křižovníků na
další fungování Dvora křižovníků, kde by měl
být pivovar, jídelna, křižovnický archiv, chráněné bydlení pro dívky z jejich katolické školy
a pokud by městská část chtěla, mohli bychom
mít v areálu i sál pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že chtějí křižovníci prodat areál bývalého
ovčína, chceme se pokusit ho získat, neboť na
tomto pozemku by bylo výborné mít jak sociální byty, tak i společenský sál, eventuálně
též knihovnu, služebnu policie a další veřejně
prospěšné věci.
Během letošního adventu jste se mohli zúčastnit celé řady akcí, které pro vás připravila
městská část, ať již jde o jarmark s výborně
šlapajícím orchestrem Tomáše Kočka, koncert souboru Hilaris v kostele Všech svatých
či koncert „našeho“ akordeonového souboru
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tamtéž. Povedlo se i slavnostní rozsvěcení
vánočních stromů, kde letos proběhlo školní
vystoupení na nově rekonstruovaném školním
nádvoří a pak jsme se přesunuli do Holyně,
kde byla připravená vernisáž vánoční výstavy
Klubu Švestka. Všechny tyto akce byly opravdu podařené.
Přeji Vám všem mnoho štěstí v novém roce
2017.

Vaše starostka Jana Plamínková

Strana 4 l výstavba



Slivenecký mramor 1 l 2017

Multifunkční hřiště ve sportovním areálu
V areálu fotbalového hřiště se podařilo koncem loňského roku z prostředků získaných
AFK Slivenec z grantu MHMP a dofinancovaného z rozpočtu MČ Praha – Slivenec, vybudovat nové multifunkční hřiště. Jak jsme již avizovali v minulém čísle, na jaře po oteplení se
na stávající asfaltový povrch nanese ještě vrstva speciálního umělého povrchu. Jinak je již
vše hotovo – oplocení hřiště se zapuštěnými
brankami, chodník mezi tímto hřištěm i fotbalovým hřištěm s umělým povrchem i instalace
dvou buněk, které tvoří zázemí pro sportovce.
Jsou to dvě stejné buňky se šatnou, sprchami
a záchody. Hlavně jsme rádi, že se podařilo
uklidit a „zkulturnit“ další část sportovního
areálu. Na jaro nám pak zbyl ještě jeden úkol,
a to srovnat a uklidit nasypanou zeminu mezi
valem a brankou.

Výstavba tělocvičny
Od minulého čísla moc času neuběhlo a ještě mezitím byly vánoční
svátky, takže u stavby tělocvičny moc novinek není. Stále se postupně pracuje na zateplení objektu, což je při tolika vrstvách a velké
ploše dlouhodobý proces. Instaluje se zdravotechnika a natahuje
elektrika. Všechna řemesla se postupně musí střídat tak, aby byly

jednotlivé instalace ve správných vrstvách, nepřekážely si a nemusel se k nim nikdo vracet. Vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní
stavbu, je důležité kromě řádného zateplení dbát na vzduchotěsnost
objektu. Začátkem února by se pro ověření vzduchotěsnosti objektu
měl dělat první blower door test.

Komunikace
Od začátku prosince už zase provoz na ulici U Náhonu funguje stejně jako před začátkem opravy. Autobusy opět přestanou
jezdit v březnu. Přesné datum zatím není
možné stanovit, protože vše záleží na klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu,
že se bude pokračovat v pokládání dešťové kanalizace a následně by se měla dělat
nová komunikace, bude uzavírka tentokrát
dlouhodobá. Nebude však uzavřen celý
úsek, ale bude to po částech. Autobus opět
bude končit nahoře nad Holyní, stejně jako
v loňském roce. Vzhledem k tomu, že zatím
není jasné, jaké bude v březnu počasí, nemůžeme dopředu stanovit harmonogram
prací.

Koncem loňského roku byly
zahájeny stavební práce na
rekonstrukci spodní části ulice Kotovka (viz foto). Ty však
byly přerušeny vánočními
svátky a následně nevhodnými klimatickými podmínkami. Jakmile to počasí dovolí,
pracovníci se sem vrátí a s rekonstrukcí se bude pokračovat. Zámková dlažba by měla
být položena až k nejspodnějšímu domu a tam vyspádována směrem do potoka,
aby odváděla dešťovou vodu.
Příspěvky Ing. Š. Musilová
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Doprava

Zastávky MHD

V zájmu zlidnění dopravy na exponovaných
místech obce budou instalovány nové měřiče rychlosti – radary. Budou osazeny na
ulici Ke Smíchovu ve směru od ulice K Barrandovu a na ulici K Lochkovu ve směru od
Lochkova.
Další prvky zklidnění dopravy budou instalovány před parčíkem v ulici Jantarová, kde
řidiči naprosto nerespektují pravidla pro
jízdu v obytné zóně a mnohdy si tuto klidovou oblast pletou se závodištěm. Málokterý
takový řidič si uvědomuje, že ohrožuje na
životě nejen děti své, ale i děti svých sousedů, které mají PRÁVO si v obytné zóně hrát
ve vozovce, neboť v obytné zóně je vozovka braná za auty pojížděný chodník! Protože dopravní značení není respektováno
a zdravý rozum chybí, budeme muset přistoupit k vynucení pomalé jízdy překážkami se šikanami, zpomalovacími prahy nebo
obdobným opatřením.


Požádali jsme Dopravní
podnik o zlepšení stavu
autobusových přístřešků
na zastávkách MHD. Bohužel, není ve finančních
možnostech modernizovat
všechny přístřešky, nicméně máme přislíbenou
výměnu přístřešku zastávky U Křížku ve směru
na Barrandov. Tam bude
přesunut přístřešek ze zastávky v Holyni u kapličky.
V Holyni budou v rámci rekonstrukce ulice U Náhonu
totiž nové přístřešky. Dále
Dopravní podnik obnovil
oplechování zastávky Za
Farou. Nicméně se budeme
snažit najít nějaké řešení
i pro zastávky Frančíková.
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Péče o zeleň

Pejskaři

Firma Bonsoft provedla v posledních listopadových dnech dosadbu záhonu u pomníku ve Slivenci a také parčíku u č. p. 315.

S novým rokem začalo i nové placené období pro místní poplatky. Pro
letošní rok jsou sazby poplatků ze psů stejné. Ti, kteří si uschovali poslední potvrzení, mohou platbu poslat na účet za podmínky správně
uvedeného variabilního symbolu. Nezapomeňte – platba musí být provedena do 31. března!!!

Zimní údržba
Zimní údržbu na komunikacích ve správě TSK
(U Náhonu, K Austisu, Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Holyni) zajišťuje TSK svými dodavateli. Ostatní komunikace zajišťuje městská
část jak vlastní údržbou tak pomocí dodavatelů (pan Šimáček v Holyni a Lesy Praha
ve Slivenci). Na problematických svahových
úsecích jsou rozmístěny žluté bedny s posypovým materiálem pro okamžitou pomoc
v případě kluzkého povrchu. MČ zaměstnává
tři pracovníky na údržbu, dva na ruční úklid
a jednoho na obsluhu pluhu a sypače.

Příspěvky Jiří Urválek
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Kotlíkové dotace
Žádosti se podávají na hlavní podatelně
MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).
Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn.
až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015), a to včetně doporučených mikro-energetických opatření. Nemá
proto smysl ji podávat předem.
Na koho se tato dotace vztahuje:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických
osob s občanstvím členského státu EU i občanů
členských států Evropského sdružení volného
obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy byt
v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní
zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním
přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
– kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
– kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa
s automatickým přikládáním;
– plynovým kondenzačním kotlem;
– tepelným čerpadlem.
Dotační podporu obdrží pouze ten nový zdroj,
který je obsažen v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese:https://svt.sfzp.
Již několik sliveneckých a holyňských občanů kotlíkovou dotaci dostalo. Pokud máte stále kotel na uhlí, neváhejte a o dotaci si
požádejte, peněz je zatím dost a a dotace je
vysoká, cca 120 000 Kč. Zároveň upozorňuji, že začal platit nový zákonm podle nějž je
možné kontrolovat, čím kdo v kotli topí. Na
„udiče“ se tedy budeme stále více zaměřovat.
Jana Plamínková

cz (aktualizovaná podoba seznamu od 11. 4. 2016).
Pozn.: seznam je poskytován Státním fondem životního prostředí pro všechny kraje ČR centrálně a obsahuje i výrobky, které podle pravidel hl. m. Prahy
nejsou podporovány, např. kotle pouze na uhlí.
Získat dotaci na instalaci solárního systému je
možné pouze v kombinaci s některým s výše uvedeným tepelným zdrojem.
Tam, kde je u domu většinového spoluvlastníka –
žadatele o dotaci již zřízena plynová přípojka,
bude dotována pouze instalace buď plynového
kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla.
Současně musí být provedena alespoň minimální
opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, viz Mikro-energetická
opatření.
Posouzení, v jakém stavu je dům z pohledu energetické náročnosti, provede energetický specialista. Pro dům, který má předpoklad, že splní energetické kvalifikační požadavky na energetickou
třídu „C“, zpracuje průkaz energetické náročnosti budovy a mikro-energetické opatření není
nutné provádět. Pokud dům není v tak “dobrém
stavu“, žadatel si průkaz zpracovat nenechá, ale
provede některé z navržených mikro-energetických opatření od specialisty. Seznam energetických specialistů - ke stažení na portalzp.praha.eu.
Rozhodne-li se občan pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám (dále
jen „NZÚ“). Z něj získá prostředky na zateplení
a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací
vytápění (pak doloží doklady uvedené níže). Nicméně i v tomto případě při podání žádosti musí
doložit provedení alespoň takového/ých energetických opatření na úrovni některého z mikro-energetických opatření uvedených v „Kotlíkové
dotaci Praha“, a to:
■ zateplení střechy nebo půdních prostor,

■ zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
■ dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
■ oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch
fasády – eliminace tepelných mostů,
■ oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
■ dílčí výměna oken,
■ výměna vstupních a balkonových dveří,
■ instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří,
■ výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla.
Pro další upřesňující informace můžete psát
na e- mail: kotlikovedotace@praha.eu
Žadatelé, kteří si nejsou jisti správností vyplnění
podávané žádosti nebo kompletností přikládaných dokladů, si mohou nechat žádost ještě před
podáním na podatelně MHMP zkontrolovat ve 4.
patře, kancelář č. 419 v budově Škodova paláce.
Telefonické konkrétní dotazy:
Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483
Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379

Fórum Zdravého města 2016 – jak dopadlo?
Anketou došlo k určité změně pořadí TOP10 problémů v naší městské části. Ověřilo se, že hlasování na Fóru nepředstavovalo zcela reprezentativní
vzorek občanů. Došlo k výraznému posunu problémů „Zachování nízkopodlažní výstavby“ a „Hluk z dálnice“, které občané upřednostnili nad vítěznými problémy z Fóra. Jinak ostatní problémy korespondují s výsledky hlasování na Fóru. První čtyři problémy jsou velmi vyrovnané, je patrné, že
se jedná o skutečně závažné problémy, které občany tíží. Sečtením výsledků hlasování na Fóru a hlasování v Anketě došlo k finálnímu vyhodnocení.
Řešení těchto problémů se bude MČ věnovat v nadcházejícím období.
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Participativní rozpočtování
Participativní rozpočtování je cesta, jak zapojit občany do rozhodování o využití části
městského rozpočtu. Umožňuje, aby se občané aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji
své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy,
co by se za tyto peníze mělo v městské části
v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské
části setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na
nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom,
které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Na jaké téma můžete podat návrh?
Jednoduše na jakékoli, které bude splňovat
níže uvedená Pravidla. Může se jednat o vybudování nového hřiště nebo rekonstrukci
stávajícího hřiště, zvelebení nějakého veřejného prostranství, prostě cokoliv smysluplného na obecním pozemku.

Detailní informace budou prezentovány na veřejném setkání k této
problematice, které bude
8. 2. 2017 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti úřadu. Od
tohoto data LZE NÁVRHY PODÁVAT
AŽ DO 28. ÚNORA 2017!!!

Pravidla pro podávání návrhů
Aby byly návrhy zařazeny do hlasování, musí splňovat tato kritéria:
■ Realizace návrhů musí být v kompetenci
městské části.
■ V případě investičních projektů se tyto
mohou týkat pouze pozemků a majetku, jenž
je v kompetenci MČ (může se jednat pozemky
ve vlastnictví HMP nebo ve správě MČ).
■ Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou
být ale jeho jedinou položkou.
■ náklady na realizaci návrhu nepřesáhnou
limit 250 tis. Kč. vč. DPH
■ Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 50% nákladů na realizaci.
■ Návrh musí být realizovatelný do konce r.
2017.
■ Návrh musí podat osoba starší 15 let, která prokáže bydliště v Městské části Praha-Slivenec.
■ Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden projekt.
■ Návrh musí být podán předepsanou formou (viz dále)

Jak podat návrh?
■ Návrh musí být podán do 28. 2. 2017 na
Úřad městské části elektronicky na adresu
posta@praha-slivenec.cz, případně v papírové podobě na podatelnu na adresu: Městská část Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2,
Praha-Slivenec
■ Návrhy občanů budou mít podobu projektové fiše, ve které bude popsáno následující:
■ název
■ stručné shrnutí návrhu v max. 300 znacích
■ ilustrativní fotografie (např. fotografie současného stavu, ilustrace možného řešení atp.)
■ uvedení lokality, ve které má k realizaci
dojít (GPS nebo parcelní číslo, v případě
konkrétního místa)
■ detailní popis návrhu (obsahující zejména
popis výchozí situace, popis navrhovaného

řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
■ odhadované náklady na realizaci projektu
(včetně informací o nákladech na údržbu)
■ osobní údaje autora návrhu (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)
Součástí pak musí být:
■ podpisový arch, který dokládá, že návrh
podporuje alespoň 10 obyvatel MČ,
■ souhlas autora se zpracováním osobních
údajů
■ Nepovinnými přílohami pak jsou všechny
další podklady, které ilustrují autorův záměr
(např. studie, výkresy, ilustrační fotografie atp.)

Aktuální informace na
www.praha-slivenec.cz


Zpracoval Jiří Urválek
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Škola ve víru událostí
Jak už si všichni zvykli, škola se nezastaví. A tím
nemám na mysli jen klasické vzdělávání žáků
ve vyučovacích hodinách, ale i realizaci různých projektů, které se již staly samozřejmou
součástí vzdělávacího procesu. Také propojení
některých aktivit i s aktivitami obecními je pro
žáky nesmírně přínosné, a proto škola přijala
již před několika lety filosofii komunitní školy.
Pro názornost uvádím telegraficky přehled aktivit od listopadu do poloviny ledna.
Listopad
■ zahájení celorepublikového programu „Hodina pohybu navíc“ - v minulém čísle Mramoru více
■ 3x workshopy pro žáky i učitele o zdravém
stravování v rámci celorepublikového projektu „Fandíme zdraví“
■ Fazety lucemburského věku v ČZ
■ celoškolní projekt – Světový den ekoškol
■ návštěva večerního představení divadla Jezerka (žáci 2. st.)
■ preventivní program „Než užiješ alkohol…“,
„Nenechám se vyprovokovat“, „Jsem, jaký
jsem“ (žáci 2. st.)
■ výukový program „Dřeviny“ – Lesy hl. m.

Představení Živý betlém na nádvoří školy

Prahy – v Chuchelském háji i v budově školy
■ sběr papíru
■ návštěva dopoledního představení Divadla
U Hasičů (žáci 1. st.)
■ sportovní den některých tříd
■ návštěva mezinárodní výstavy dětské kresby v Lidicích
■ komunitní nedělní akce – Adventní dílny
■ představení pro veřejnost – Živý betlém
(v souvislosti s obecní akcí rozsvěcení vánočního stromku)
Prosinec
■ adventní zájezd do Rakouska
■ adventní zájezd do Königsteinu
■ 2 cykly vánoční besídky s představeními
tříd pro rodiče
■ třídní vánoční besídky
■ návštěva dopoledního představení divadla
Minor a Vinohradského divadla

konzultace pro rodiče a další vzdělávání pedagogických pracovníků, které letos proběhlo
i formou zahraniční stáže ve vídeňské škole.
To vše za kvalitního vyučovacího procesu, který vysoce ohodnotila listopadová komplexní
inspekce, jež přišla zkontrolovat a ohodnotit
práci školy v MŠ, ZŠ, ŠJ i ŠD. Jak se inspekce
v závěrečném hodnocení doslova vyjádřila,
byl to pro sliveneckou školu „velký den“, neboť
všechny oblasti inspektoři hodnotili jako výborné a velmi dobré. Celá zpráva je zveřejněna
na webových stránkách školy.
A co nás čeká? Z velkých akcí, které se týkají
rodičů, bych ráda upozornila na adaptační kurz
pro předškoláky a zápisy do MŠ a 1. tříd ZŠ.

Ivana Rosová, ředitelka školy

Leden
■ návštěva Národního památníku hrdinů
heydrichiády
■ představení „U našich sousedů v Evropě“ studio Karavana
Ve výčtu akcí nejsou uvedeny všechny porady,

Žáci IX. třídy v Národním památníku hrdinů heydrichiády
10. ledna navštívili žáci IX. třídy
s paní učitelkou Petrou Levou
Národní památník hrdinů heydrichiády. Na počátku zhlédli dokument, který zachycuje přesnou
rekonstrukci provedení atentátu
na R. Heydricha. Již tento dokument je poměrně zaujal. Dále
pokračovali v komentované prohlídce krypty a pravoslavného
kostela Cyrila a Metoděje. Kvalitní a velmi poutavý výklad paní
průvodkyně je uchvátil natolik,

že nikdo ani nedutal. Na závěr
si samostatně prohlédli moderně pojatou expozici věnovanou
právě jedné z největších kapitol
našich dějin 20. století. Někteří se
dokonce před odchodem sami do
krypty ještě vrátili, aby si pořídili
pár vlastních snímků. Při zpáteční cestě velmi zaujatě o tom, co
viděli, také diskutovali. Tato exkurze se stala vhodným doplňkovým učivem pro hodiny dějepisu.

Petra Levá
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Zápisy do 1. ročníku základní školy
a nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
Jak jsme již v minulém čísle Mramoru veřejnost upozorňovali, v zápisech jsou od tohoto školního roku výrazné změny, proto si dovolujeme znovu na ně upozornit. Nový termín zápisů byl zaveden
poslední novelou školského zákona. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017
a v mateřských školách od 2. května do 16. května 2017. O odklad povinné školní docházky mohou rodiče na základě doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna
PPP nebo speciální pedagogické centrum SPC) požádat nejdéle do
30. dubna 2017 (dříve bylo do konce května).
Zápis do ZŠ Slivenec:
5. a 6. dubna 2017 (St, Čt) od 14:00 do 18:00 h
Zápis do MŠ Slivenec:
10. května 2017 (8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00) – vyzvednutí přihlášek (lze si je stáhnout i z našich webových stránek)
16. května 2017 (8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00) – odevzdání přihlášek
do MŠ
Den otevřených dveří pro ZŠ i MŠ ve stejném termínu:
2. února 2017 (od 9:00h do 13:00h)
23. března 2017 (od 9:00h do 13:00h)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
Pozor změna i u přijímání do mateřských škol! Poslední rok
před povinnou školní docházkou je předškolní vzdělávání povinné!
§ 34 školského zákona
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(nabývá účinnosti 1. 1. 2017)
Děti do MŠ a poprvé i děti do ZŠ budou přijímány dle kritérií, jejichž
znění bude zveřejněno k 1. 1. 2017 na webových stránkách školy.

Ivana Rosová

Školní družina je stále v akci
V pátek 2. 12. se školní družina měla možnost
zúčastnit jízdy speciálně vypraveným historickým motoráčkem po trase Pražského Semmeringu. Během jízdy děti navštívil Mikuláš
s andělem a neposedným čertem. Děti jim
zazpívaly čertovskou písničku, předaly obrázky a všechny obdržely malou sladkou odměnu
a volnou vstupenku do Království železnic.
Kupodivu si čert ani nechtěl nikoho s sebou
odvést do pekla, a tak jsme všichni šťastně dorazili zpět na Smíchovské nádraží. Zde jsme si
ještě vyprosili možnost nahlédnout do kabiny
strojvedoucího v „Zamračené alias Bardotce“,
která náš vláček táhla, a potom i v „Šlechtičně“, krásné parní lokomotivě, která se na nádraží chystala na další den. Odvážlivci si dokonce mohli vyzkoušet přiložit pod kotel nebo
zahoukat parní píšťalou. Slivenečtí modeláři
nás pak ještě vzali na krátkou prohlídku své
výstavy, kterou na Smíchovském nádraží přichystali na nadcházející víkend.
Před vánocemi děti projevily zájem navštívit výstavu betlémů. Vyrazili jsme ve středu
21. 12. na Jungmannovo náměstí ke kostelu
Panny Marie Sněžné, kde jedna z takových výstav právě probíhala. Cestou jsme si vyprávěli,
proč se stanice metra jmenuje Můstek. Děti
to velmi zaujalo, a tak jsme se nejprve vydali ten historický můstek najít. Cestou jsme si
ještě stihli prohlédnout adventní trh na Vác-

lavském náměstí, pohladili zvířátka v ohradě
a nahlédli do kádí s kapry. Na výstavě betlémů
pak děti nevěděly, kam se dříve koukat. Viděli
jsme betlémy velké i ve skořápce ořechu, betlémy dřevěné, skleněné, keramické, papírové,
z vlny, korálků, moduritu, perníku… – zkrátka
z nejrůznějších materiálů a v nejrůznějších
provedeních. Po prohlídce výstavy jsme ještě nahlédli do přilehlého kostela. Měli jsme
štěstí, protože jsme narazili na místního pana kostelníka, který dětem ochotně zodpověděl všechny jejich všetečné otázky. A že jich
vzhledem k bohaté výzdobě bylo!
Na Tři krále jsme se již tradičně vydali na prohlídku sliveneckého kostela s vystaveným betlémem, abychom si řekli něco o tradici slavení
svátku Tří králů a historii betlémů, kostela
i samotného Slivence. 
Petra Siganová

Adaptační kurz pro
předškoláky
„Do školy jako do
pohádky“
Také v letošním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, které nastupují v příštím školním roce 2017/2018
do 1. tříd, kurz pro předškoláky.
Cílem kurzu je pomocí herně vzdělávacích aktivit, pohybových aktivit a plněním pracovních listů podpořit rozvoj
školní zralosti dětí. Předškoláci se během kurzu seznámí s prostředím školy,
předměty vyučovanými v 1. třídě a s pedagogy základní školy.
Vzhledem k tomu, že na základě novely
školského zákona se zápis do 1. tříd bude
konat až v měsíci dubnu, předškolácký
kurz začne v předstihu, a to již v únoru.
Jednotlivé lekce budou probíhat každých
14 dní v čase 15,00 – 15,45 hod. První
lekce začíná 14. února! Další informace a přihlášku získáte na schůzce předškoláků, která se koná 31. 1. v 16,30 hod
v aule školy nebo v mateřské školce kdykoliv.

Petra Chlumská,

garant projektu

Strana 10 



Slivenecký mramor 1 l 2017

Domov seniorů
Výstavba domu seniorů se dle
zpráv od zástupce investora Ing.
arch. Snášela z důvodu nepříznivého počasí poněkud protáhne.
Takže původně plánovaný termín
dokončení na začátku letošního
roku se posouvá do poloviny roku,
na kdy je předběžně domluvena se
stavebním úřadem i kolaudace.
V současné době se pracuje na
střešních konstrukcích. Objekt
nejblíže ulici Ke Smíchovu už pokrývači uzavírají střešními taškami. Na dalších objektech se montují krovy a osazují okna. Je škoda,
že se uzavření objektů nepodařilo
dokončit před příchodem zimy.
Během léta by se pak měli nabírat
zaměstnanci domova seniorů, kterých by podle předběžných odhadů mělo být asi 80 a na podzim už
by zde mohli přivítat první klienty.

mus

Stylová rezidence Anavity
nabídne po dokončení stavby v průběhu roku 2017 lidem s Alzheimerovou
chorobou i seniorům celkem 220 akutně nedostatkových míst. Moderní,
zajímavě architektonicky řešený kompex dvoupatrových budov se sedlovými střechami a funkčním podkrovím ve tvaru písmene „U“, poskytne svým
klientům veškeré zázemí a komfort ke spokojenému seniorskému bydlení
evropského standardu. Domininatu historické slivenecké návsi plné zeleně, kterou v ulici Ke Smíchovu Anavita vytvoří, ještě skvěle doplní relaxační biotop uvnitř komplexu. Příjemným prvkem pro klienty i sliveneckou
veřejnost bude také mateřská školka, vybudovaná přímo v areálu Domova.
Vzájemné setkávání seniorů a nejmenších umožní propojení generací a zajistí klientům potřebné sociální kontakty s okolím. Zařízení se specializací
na Alzheimerovu chorobu a další typy demencí ve všech stádiích nabízí
ovšem nejen 220 lůžek - většinu z nich právě v tzv. zvláštním režimu - ale
hlavně příjemnou filozofii důstojného dožití, postavenou na přívětivém lidském přístupu, kvalitní vztahové péči a domácké atmosféře. Svým klientům poskytuje respektovaná celostátní síť Anavita čtyřiadvacetihodinovou komplexní péči, pravidelně proškolovaný personál a lékařský dohled.
V současné době již přijímáme žádosti o umístění v Domově seniorů Anavita v Praze Slivenci. Kontaktovat můžete sociální pracovnici
Anavity Mgr. Moniku Holickou na emailu holicka@anavita.cz, tel. 725 823 926. Nabídnout můžeme jak volná místa v Domově se zvláštním
režimem, tak i ve službě Domov seniorů. 
(převzato z www.ds-slivenec.cz)

Fit hřiště (nejen pro seniory)
Koncem roku jsme rozšířili nové hřiště vybavené FIT prvky pro outdoorové cvičení. Vybírali jsme takové prvky, které jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Věříme, že
budou hojně využívané našimi seniory pro utužení jejich
zdraví. V současnosti je instalováno 5 prvků, které umožňují současné cvičení až 7 osob, protože dva nově instalované prvky jsou oba pro dvě osoby. Hřiště naleznete v ulici
Za Farou u dětského hřiště.

urv
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KONOPNÁ LÉKÁRNA – Konopí – Cannabis
V Klubu seniorů 2. 1. 2017 jsme uspořádali besedu
s Ing. Martinou Včelákovou z malého, příjemného
krámku ve Voskovcově ulici na Barrandově. Povídali
jsme o všestrannosti konopí, zvlášť o jeho využití
v kosmetice, potravinách, ale také při léčbě různých nemocí. Paní Včeláková nás nejprve seznámila s historií rostliny a vysvětlila, čím se jednotlivé
druhy konopí liší. Ochutnali jsme BIO konopný olej
a povídali jsme si o jeho možném užití v našich kuchyních. Získali jsme představu, s jakými konop-

nými produkty se lze v Čechách potkat. Zvlášť nás
zaujaly doplňky stravy s obsahem CBD vhodné při
různých zdravotních obtížích. Překvapením bylo, že
i známá česká firma RYOR nově nabízí konopnou
kosmetiku s obsahem CBD pod názvem Cannabis
Derma Care vhodnou pro každodenní péči o suchou
šupinatou podrážděnou pokožku.

Více informací o konopí lze nalézt na:

www. sakl.cz; www. spolek-KOPAC.cz

www. konopa.cz

Poslední schůzka v Klubu seniorů 2016
V předvánočním období jsme v Klubu seniorů věnovali čas vlastní fantazii, tvorbě a šikovnosti. Pod
vedením paní Táni Kůsové jsme si udělali ozdobné
svícny, které můžeme použít jako dekoraci vánočního slavnostního stolu, ozdobu oken nebo použít jako
pozornost – dárek i ozdobit hrob. Rozmanitý mate-

riál nám nabízel různé kombinace – od svítivých
koulí, umělých květin, stříbrných a zlatých vlasů, po
skořápky ořechů, sušeného ovoce, mechu, dřevěných
ozdob. Barevné svíčky kulaté, špičaté, zdobené, jednobarevné – rovnali jsme, lepili, kombinovali. Každý
si domů nesl svůj originální výrobek.

Činnost Klubu seniorů ve Slivenci a Holyni v roce 2016
Pravidelně se scházíme v klubovně seniorů každé
první pondělí v měsíci. Jezdíme na výlety, které
pro nás organizuje MČ (v roce 2016 jsme navštívili
Kroměříž, zámek Kratochvíle, Netolice a Písek, Kuks
a přehradu „Les království“ a Svatou Horu u Příbrami). Turistické výlety si také organizujeme sami
(vloni jsme putovali za vzácným kandíkem nebo hlaváčkem jarním, prohlédli si pradávný Tetín, pluli lodí
po Berounce do Černošic a cestovali do Panenského
Týnce), pořádáme poznávací a naučné besedy, kurzy
(kurz trénování paměti – vloni již 9. ročník), cvičíme

jógu v kurzech Sliveneckého klubu Švestka, který pro
nás také připravuje keramické dílny. Každý týden pořádáme společné vycházky do Chuchelského areálu,
zorganizovali jsme besedu s Domovem seniorů ANAVITA, které se zúčastnil ředitel společnosti Jiří Dušek
(info o budovaném domově pro seniory ve Slivenci).
Klubovna Klubu seniorů je umístěna v budově
Městské části Praha-Slivenec. Vítáme všechny,
kdo mají zájem se přidat k naší činnosti!
Vedení úřadu velmi podporuje činnost seniorů.

Příspěvky Irena Krejčová – za Klub seniorů

ZÁJEZDY PRO SENIORY 2017
Také v novém roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory (trvale hlášené v naší městské části)
připravili ve spolupráci s CK Arces nabídku čtyř poznávacích zájezdů. Zájezdy budou probíhat
za stejných podmínek jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu. Příspěvek účastníka zájezdu pro rok 2017 činí 300,– Kč. Přejeme šťastné cesty! 
Kud
Přihlášky od 1. 2. 2017 na ÚMČ (v úředních hodinách - PO nebo ST, pí Růžičková, tel.: 251 818 044)

11. 5. 2017 – Brno – vila Tugendhat

Vstupy v 11.00, 11.30 a ve 12.00 hod. Vila Tugendhat (musí se jít na tři skupiny - což časově naruší volno
na oběd, s čímž účastníci musí počítat). Odpoledne pěší prohlídkový okruh historickým centrem (mimo
jiné: Zelný trh, Stará radnice, Brněnský drak, Brněnské kolo, socha Moravského Jošta a další) a před odjezdem zpět i osobní volno kolem náměstí Svobody.

8. 6. 2017 – Velehrad a Strážnice

Velehrad – vstup do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a prohlídka podzemí. Ve
Velehradě čas na oběd. Strážnice (skanzen staveb a zvyků jihovýchodní Moravy).

21. 9. 2017 – Pardubice, Kladruby nad Labem

Pardubice – exkurze v perníkářství, ochutnávka a možnost nákupu perníků; prohlídka zámku - sály a kaple; čas na oběd; Kladruby nad Labem (návstěva hřebčína a prohlídka zámku).

19. 10. 2017 – Most, Červený Hrádek, ZOOpark Stará Ves,
Kadaň, Panenský Týnec

Most – návštěva přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie (včetně filmu o jeho přesunutí), Červený
Hrádek (návštěva zámku), Stará Ves (návštěva skanzenu a projížďka vláčkem po ZOO parku, čas na oběd),
Kadaň (prohlídka města, volno), Panenský Týnec (cestou do Prahy zastávka v tzv. pozitivní zóně na mystickém místě nedostavěného kostela).
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společenská
kronika
Srdečně blahopřejeme těm
občanům, kteří v měsíci lednu
a únoru oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

leden
pan Karel Stejskal
paní Naděžda Krátká
pan František Pýcha
paní Marie Boháčová
pan Jan Drábek
paní Veronika Rýmonová
paní Anna Burdová
paní Anežka Polívková
paní Olga Janejová

únor
pan Petr Brdička
paní Václava Novotná
pan Karel Seidl
paní Naděžda Fialová
paní Jaroslava Šlosarová
pan Leo Moťka
paní Marie Kopecká
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let přeje
zastupitelstvo a úřad MČ Praha-Slivenec.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
S politováním oznamujeme, že
advokát Mgr. et Mgr. Václav Sládek
dne 27. 11. 2016 neočekávaně
zemřel. Věříme, že kdo jste ho
znali, nikdy nezapomenete na
jeho úžasné právní porady, které
vždy činil srdcem a nikdy nepřestal věřit, že právo zvítězí.
Advokátní kancelář navzdory
nečekané a smutné události pro
všechny klienty pokračuje ve své
práci beze změn.
Za projevenou soustrast děkujeme.
Mgr. Ivana Sládková
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Autostopem po Sýrii
v roce 2010

Knihovna ve Slivenci
v roce 2016

V úterý 22. 11. 2016 jsme se s panem Mgr. Liborem Drahoňovským podívali do Sýrie. Cestopisná beseda byla velmi zajímavá – už jen tím, že autor srovnával fotografické snímky různých
míst svého pobytu v roce 2010 se současným stavem pohledů
na trosky ulic, zničené památky, narušenou přírodu a s tím související pohnuté osudy lidí. Cestovatel projel zemi dopravními
prostředky hlavně autostopem, setkával se s vřelým pozvání do
rodin, s pohostinností a vlídností obyvatel. Pohyboval se kolem
řeky Eufrat, navštívil města Raqqa, Palmyru, Dera, Damašek,
Homs, Hamu, Lattákiu, Alepo, Bosru, Tartous, hrad Krak a jiné
pamětihodnosti. Ptali jsme se ho na pocity - jak hodnotí Sírii,
kdy před několika lety chodil zeleným kvetoucím parkem a pulzujícím městem – dnes zaprášenou pustinou s rozbitými domy.
Cítí smutek a zmar. Mnoho rozesmátých přátel na fotografiích
už není, bída a bezmoc se usadila v nejbližším okolí.

Knihovna v roce 2016 uspořádala několik kulturních i naučných
besed, z kterých si posluchači mohli vybrat podle svého zájmu.
V uplynulém roce jsme v knihovně měli např. besedy se spisovateli – Ivankou Devátou a Kateřinou Karáskovou. Také besedy
s cestovateli jsou velmi zajímavé – „navštívili jsme“ řeky Střední
Ameriky, Island, Irán, Sýrii. Co nás velmi těší je spolupráce se
školou ve Slivenci. V knihovně již byli všichni prvňáčci a žáci
2. A. Učili jsme se zacházet s knihou a četli jsme pohádky. S žáky
7. třídy jsme si povídali o J. A. Komenském, poutavě o něm vyprávěla PhDr. Nováková. Pravidelně se knihovnice účastní akce Noc
s Andersenem ve škole – výběrem a čtením pohádek.
V květnu nás navštívilo divadlo s představením „Václav III.“

Pozvánka nejen pro seniory

Počet registrovaných čtenářů v roce 2016:	
216
Počet výpůjček	
4 142
Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře	 19,17
Beletrie půjčená dospělým	
2 447 ks
Naučná literatura dospělým	
868 ks
Beletrie půjčená dětem	
549 ks
Naučná literatura dětem	
278 ks
Nakoupené nové knihy v roce 2016	
271 ks

Anna Johana Nyklová
– BABKA ŤAPKA ve Slivenci
Kdy: v pondělí 6. února 2017 od 16.00
Kde: v Klubu seniorů ve Slivenci – K Lochkovu 6 (dveře proti POŠTĚ ve Slivenci)
Zveme vás na besedu
s paní Nyklovou, spisovatelkou a cestovatelkou, která svým
optimismem, kuráží a vitalitou může
být všem příkladem.
Paní Nyklová začala
psát v pokročilém
věku, sama se vydala na Nový Zéland po svých sedmdesátých
narozeninách. O svých cestovních zážitcích napsala knihu BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky.
Knihu vydala na své náklady, nabídla do knihoven a besedovala se
čtenáři po celé republice, byla i ve Slivenci. V loňském roce vydala
knihu SNĚNÍ BABKY ŤAPKY, kde autorka mapuje svůj život a zachycuje všechny politické události v tomto období. Obě knihy jsou
k vypůjčení v knihovně ve Slivenci.
Zveme vás na besedu, autorské čtení – kde si poslední
knihu budete moci i koupit a nechat podepsat.
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Malá statistika knihovny
ve Slivenci v r. 2016:

Knihovna ve Slivenci má zájem o každého čtenáře. Snažíme
se doplnit knižní fond různými žánry tak, abychom uspokojili
většinu návštěvníků. Najdete zde detektivky, romány, historii,
knihy pro odpočinek, válečná dramata, literaturu naučnou, cestopisy, sci-fi, knihy pro děti a jiné.
Těšíme se na Vás v roce 2017!!!

Příspěvky z knihovny Irena Krejčová

výstava boba sobotky v ukradené
galerii
leden 2017
Vernisáže
Ukradené
galerie (je umístěna na
budově, kde sídlí kavárna Selanka) se konjí každou první středu
v měsíci v 18 hodin.

Zajímavé stromy Prahy
Beseda s dendrologem Ing. Alešem Rudlem byla velmi inspirující a poučná. Vyprávěl a ukázal fotografie památných a významných stromů
na území Prahy, zmínil se i o skupině pozoruhodných lip velkolistých
ve Slivenci před základní školou. Lípy byly vysazeny pravděpodobně v roce 1908 u příležitosti „Stromkových slavností“. Významným
stromem je i lípa na rozhraní Slivence a Holyně a nádherný mohutný
jírovec na sliveneckém hřbitově. Po Praze je mnoho památných a významných stromů, ke kterým si můžete udělat s dětmi výlet. Návody
kudy a kam v níže uvedené literatuře a webových stránkách.

Více na webu „Pražské stromy“ - www.prazskestromy.cz
V knihovně ve Slivenci je naučná literatura k zapůjčení:
Aleš Rudl: Významné stromy – živá historie našich obcí a měst
Pavel Kyzlík, Aleš Rudl a kol.: Památné stromy Prahy
Peter Wohlleben: Tajný život stromů – co cítí a jak komunikují, objevování fascinujícího světa
Giono Jean: Muž, který sázel stromy
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Rozsvěcení vánočních stromů
První adventní neděli, která letos připadla na 27. listopadu, se ve Slivenci i v Holyni rozsvítily vánoční stromy. Do Slivence
(tradičně před historickou budovu základní
školy) strom věnovaly Lesy Praha z polesí
Velká Chuchle, doplnil jej dřevěný betlém,
který nám před čtyřmi lety vyřezal slovenský řezbář a to odpoledne jej za přítomnosti
přihlížejících posvětili křižovníci. Holyňský
strom byl získán z prořezu ve Slivenci a zdobil, jako každoročně, prostranství před kaplí.
První a slavnostní rozsvícení obou stromů,

které zářily až do svátku Tří králů, podpořila
divadelním vystoupením základní slivenecká škola a Klub Švestka komorním recitálem. V Holyni se s vernisáží vánoční výstavy
v kapli i hudebním recitálem se připojil Klub
Švestka, zazpívaly děti ze školky Kosí hnízdo,
kavárna Selanka nabídla svařené víno, vánoční štolu a maminky z rodinného centra
Pecka navařily čaj. Do té chvíle pochmurné
podzimní plískanice jakoby mávnutím kouzelného proutku vystřídala opravdová adventní atmosféra…

Křižovníci žehnají slivenecký betlém

Rozsvěcení holyňského stromu

Představení Živý betlém na nádvoří školy

Vernisáž vánoční výstavy v holyňské kapli

Hraní u sliveneckého stromu
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Slivenecký vánoční jarmark
Vánoční a velikonoční trhy pořádá městská část od roku 2007. Zdá se však, že
teprve v posledních letech se daří naplňovat původní ideu o našich řemeslných
jarmarcích. Totiž, že se všichni sejdeme,
a ti vzácně tvořiví z nás, kteří mají co nabídnout k obdivu, prodeji i pro radost, se
s odvahou a v termo oblečení postaví za
prodejní stánek. Všichni si potom pospolu (prodávající, nakupující i obhlížející)
dají něco na zahřátí a vymění pár úsměvů.
Letošní jarmark se konal v sobotu 19. prosince s převahou domácích (tedy sliveneckých a holyňských) „trhovců“. Mohli jsme
si koupit jmelí ve stánku sliveneckého
květinářství, vánoční dekoraci u paní Táni

ze Slivence a ubrus zase u paní Jany z Holyně. Zajímavými výrobky přetékal stánek
slivenecké školy, a bylo tu celé odpoledne
velmi veselo. Stromky a chvojí nabízelo
blízké Polesí Velká Chuchle, občerstvení
v podobě vynikající rybí polévky a dalších
dobrot kavárna Selanka, výborné svařené víno vinotéka PrimaWine. Originální
dárky jsme mohli zakoupit u stánku slivenecké firmy LoLoLu, výrobky z tvořivých
dílen, z keramického ateliéru, oblíbená
štěstíčka a další, to nabízel stánek Klubu Švestka. Rodinné centrum Pecka zorganizovalo výtvarné dílny pro děti a celý
jarmark doplnily čtyři stánky historických
řemesel. Hlavním bodem doprovodného

programu pak byl koncert moravského
muzikanta, dvojnásobného držitele hudebního ocenění Anděl, písničkáře World
Music s moravskými kořeny Tomáše Kočka a jeho souboru. Svým vánočním koncertem „Hej, koleda“ rozezpíval celou
náves. Když se setmělo, rozsvítila se silueta kostela Všech Svatých, blízký vánoční
strom s betlémem a zábradlí rybníka, celé
to odpoledne završila hra s ohni. Světla
adventu ten den předznamenala očekávané sváteční chvíle…



Vánoční příspěvky připravila
Lenka Kudláková
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Advent v Klubu Švestka
Adventní švestkové dny proběhly v dychtivém dětském očekávání a v tvořivé atmosféře. Tvůrčí dílny, adventní dílny, keramické dílny, účast na všech předvánočních akcích pořádaných městskou částí a báječná pohoda v našich kurzech, ať už
těch pro děti nebo těch pro starší a pokročilé…
Velkou radost jsme pak měli z vánočního stromu přání, který jsme pro všechny kolemjdoucí letos nově připravili… Přejeme Vám splnění všech přání, která jsme v lednu ze stromečku odstrojili. A rádi k tomu dodáváme, že pro nás bylo potěšením překvapivé zjištění,
že mnohá přání (a psaná mnohdy dětskou rukou) nebyla jen tak obyčejná, ale dávala jistotu, že si stále uvědomujeme, že ty největší
hodnoty si za peníze nekoupíme… Ještěže máme Ježíška!
Realizační tým Sliveneckého Klubu Švestka

Vánoční výstava v Holyňské kapli
Již tradičně se v prosinci prezentují švestkové výtvarné kurzy na vánoční výstavě v holyňské
kapli. Také letos děti z kurzů Paletek a Hliněné pecky pod vedením Edity a malé návrhářky
z kurzu Alenčin korálek pod vedením Veroniky připravily úžasnou podívanou. Velkoformátové obrazy na motivy českých koled, keramičtí andělé, betlém a neobvyklé ozdoby z korálků,
to vše potěšilo oko návštěvníků nejen během vernisáže, kterou doprovodily zpíváním děti ze
školičky Kosí hnízdo, ale také po následující tři adventní neděle.

Recitál muzikantů Klubu Švestka pod vedením M. Roušara

Tvůrčí dílna Klubu Švestka
V pátek 2. 12. proběhla v ateliéru Klubu Švestka příjemná kreativní dílna. Tak, jako
v loňském roce, sešli se ti, kteří měli zájem něco hezkého vyrobit k prodeji na vánočním jarmarku, obohatit
nabídku klubového stánku
a přispět do švestkové kasičky. Výtěžek z prodeje bude
použit na nákup výtvarných
potřeb ateliéru. Poděkování
za organizaci a nákup materiálu a za výborný domácí
štrůdl patří Šárce a spol, za
dobrou náladu všem! 

Adventní dílna
V sobotu 26. 11. se v dopoledních hodinách uskutečnila v Klubu Švestka adventní dílna. Pod
vedením paní Táni, stejně jako
v loňském roce, vznikaly originální adventní věnce. Paní Táňa
přivezla pestrou škálu materiálů k dekorování již připravených
korpusů z chvojí, a tak si každý
mohl vybrat. Někdo volil přírodní
charakter zdobení, jiný slavnostně
nablýskaný. Již nyní se těšíme na
Táninu velikonoční dílnu.
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Vánoční strom přání Klubu Švestka
Když letos na podzim dřevěné
plato u kavárny osiřelo, protože stolky a židle bylo potřeba
uklidit před chladným počasím
a zimy valem přibývalo, přišla
paní místostarostka Kudláková
s nápadem. Při cestách dalekou
cizinou v předvánočním čase
si všimla jednou, tuším v Andalusii, že mají na náměstí vánoční strom přání. Každý, kdo
chtěl, tam mohl napsat a zavěsit

své přání. A proč něco takového
nemáme my? Vždyť ta dřevěná
teráska přímo vybízí k tomu, že
by tam mělo něco být. A tak šikovná děvčata dala hlavy dohromady a spojila své úsilí. Byla přivezena a upevněna krásná štíhlá
jedlička, dvě sedátka a stoleček
s tajemnou krabičkou. V ní byly cedulky, fixa a razítka. Vedle
umístěna tabule s adventním
kalendářem, kde bylo možno

!!! NOVÉ !!!
PERMANENTKY PRO DRUHÉ POLOLETÍ SE BUDOU
PRODÁVAT PŘÍMO V BUDOVĚ, KDE SE CVIČÍ
(1. PATRO Č.P. 315 - U SÁLU FIT ŠVESTKA).
Nikoliv na úřadě městské části!
Zřizujeme v místě novou kancelář (každý čtvrtek
mezi 15:00 – 19:00), kde si můžete u paní J. Bílkové
permanentku zakoupit (nejlépe platbou v hotovosti, při platbě převodem je nutné uhradit částku
alespoň 5 dní před koupí permanenty). V kanceláři
budou také podávány informace k veškerým kurzům
a akcím Klubu Švestka ústně i tel. čísle 739416180.
Kancelář bude otevřena poprvé
ve čtvrtek 2. 2. 2017 (15:00 – 19:00)
Permanentku vystavujeme:
– na 15 lekcí (1500,- Kč) od 2. 2. 2017
– na 10 lekcí (1000,-Kč) od 6. 4 .2017
– na 5 lekcí (500,-Kč) od 4. 5. 2017
Permanentka je přenosná. Můžete ji využít k návštěvě
všech kurzů, které v sále probíhají. Jeden Vámi vybraný
kurz bude Váš kmenový.
Noví zájemci si nejdříve musí vyplnit a odevzdat
v kanceláři přihlášku

Info také na www.klubsvestka.cz a na facebooku

odškrtávat jednotlivé dny do
Štědrého dne a těšit se.
První dny se nic nedělo, ale
postupně začaly cedulky s přáníčky na stromku nesměle
přibývat, nejdříve od dětí, ale
později i od dospěláků. To víte,
jistota je jistota. Někdo možná
napsal dopis Ježíškovi a dal ho
za okno, ale když je možnost to
ještě posichrovat, že? 

Jiřina Haningerová

Slivenecký mramor 1 l 2017
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Adventní a vánoční čas ve slivenecké farnosti
Ještě krátce před začátkem adventu jsme měli možnost vyslechnout si další krásný koncert
Sliveneckého akordeonového souboru, který si ve Slivenci získal své
pravidelné posluchače.
Advent tento rok začal v neděli
27. 11. , kdy se při mši svaté tradičně světily adventní věnce. Otec
David posvětil nejen ten, který
byl určen pro potřeby kostela, ale
i všechny věnce, které si ten den
zájemci na mši přinesli.
První prosincový den navštívil
v rámci vizitace naši farnost pražský arcibiskup Dominik kardinál
Duka. Seznámil se s chodem a činností farnosti a v podvečerních
hodinách spolu s otcem Davidem
sloužil mši svatou.
V pátek 9. 12. zajistil bratr Tomáš
pro farníky a členy Červeného
kříže jedinečnou prohlídku Arcibiskupského paláce, který není
návštěvníkům běžně otevřen. Během prohlídky jsme měli možnost vidět reprezentační prostory
s krásnými tapisériemi, množství
obrazů, vzácného porcelánu a dalších uměleckých děl. Velmi pěkná
a zajímavá byla i domácí kaple.
I ve výzdobě Arcibiskupského paláce jsme mohli vidět využití sliveneckého mramoru.
V podvečer 9. 12. pak zazněly sliveneckým kostelem tóny úžasného adventního koncertu vokálního souboru Hilaris. Posluchači,
kteří si na koncert udělali čas, jistě
nelitovali.
Třetí adventní neděli proběhla ve
Slivenci již tradiční mše, při které se vypne elektrické osvětlení
a jako kdysi je kostel osvětlen jen
svíčkami. Při mši je sice méně vi-

dět, ale má jedinečnou atmosféru.
Závěrem adventu si zájemci mohli
přijít poslechnout koncert dětského pěveckého sboru Pegas, který
si i tentokrát pro posluchače připravil krásný program.
V podvečer 24. 12. byl již tradičně
kostel otevřen pro všechny zájemce, kteří se chtěli přijít podívat na
betlém (zatím ještě bez Ježíška)
a odnést si s sebou domů Betlémské světlo. Během hodiny a půl
letos kostel navštívilo přes 200
návštěvníků.
Novinkou letošních Vánoc byl
noční koncert. V podání Barbory
a Pavla Hrubešových, Marie Černé, Evy Lukášové, Šimona Nešvery (zpěv), Pavla Fryše (varhany),
Petry Chlumské (tenorová flétna), Petry Siganové (sopránová
flétna), Jakuba Sigana a Martina
Roušara (klarinety) zazněl výběr
z díla Jakuba Jana Ryby Česká mše
vánoční. Při jedné zkoušce se sice
jednomu z klarinetistů od topení
vzňaly kalhoty (může teď tvrdit,
že pro hudbu doslova plane ),
ale samotný koncert již naštěstí
proběhl v poklidu. Po koncertu
následovala půlnoční mše svatá.
V pondělí 26. 12. proběhlo již sedmé setkání s hraním a zpíváním,
při kterém zazněly různé koledy
a vánoční příběhy.
Se starým občanským rokem jsme
se rozloučili mší svatou a stejně
tak jsme přivítali i rok nový.
V pátek 6. 1. na svátek Zjevení
Páně, lidově zvaný Tři králové, při
mši svaté posvětil otec David vodu, zlato, kadidlo a křídu. Se svěcenou křídou, vodou a kadidlem
se pak vydali koledníci na tříkrálovou koledu po Slivenci. Sku-

pinky koledníků se snažily i ráno
před školou a v sobotu dopoledne na obchůzce Slivencem získat
finanční prostředky pro charitativní účely. Děkujeme všem, kdo
koledníkům otevřeli svá srdce

a podpořili je v jejich snažení. Velký dík patří i všem koledníkům,
kteří sbírce věnovali svůj volný čas
a pro které to v letošních mrazech
nebyla právě lehká služba.

PeS-

Protagonisté koncertu Česká mše vánoční (24. 12.)

Arcibiskup Dominik Duka ve sliveneckém kostele slouží mši svatou

Tříkrálová sbírka

Koncert Sliveneckého akordeonového souboru a vokálního souboru Hilaris uspořádala Městská část ve spolupráci s farností.
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MKMŽ Slivenec na výstavách
V prosinci naši mladí železniční modeláři připravili hned dvě výstavy svých modulů. Ta první proběhla první prosincový víkend v kulturním sále na Smíchovském nádraží jako součást
programu tradičních Mikulášských jízd.
Druhá výstava se konala o týden později na Novoměstské radnici v rámci akce „Česká hračka“.
Zde si modeláři museli poradit s členitostí určeného výstavního prostoru i jeho převýšením.
Nakonec vše zdárně vyřešili a tak i zde bylo
k vidění zajímavé funkční kolejiště, po kterém
naši modeláři celý víkend proháněli nejrůznější
typy lokomotiv a vlakových souprav.  -PeS-

inzerce
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Podzimní sezóna
Slivenecké A-družstvo mužů
hraje druhou nejvyšší soutěž
Pražského přeboru a s podzimní sezónou se muži rozloučili
venkovní výhrou 2:0 nad nepříjemným soupeřem SK Újezd
Praha 4. Po zápase se v naší
klubovně sešla Členská schůze, která schválila nové stanovy
a zvolila si vedení klubu, včetně
nového orgánu, tzv. kontrolní
komise.
Výborným výkonem a výhrou
3:1 na hřišti SK Aritma D uhájili mladší žáci Slivence po podzimní části třetí místo v tabulce. Pro naše mladé hráče to bylo
již šesté vítězství z devíti odehraných mistrovských utkání.
Bohužel letos FAČR (Fotbalová asociace České republiky)
nedělá tabulku fotbalových
přípravek, proto vám alespoň
předkládáme foto ze zápasu
v Březiněvsi (viz. foto Luděk
Frolík).
Na závěr roku založili mladší žáci tradici Silvestrovských
fotbálků s vyhlášením výsledků v anketě o „Nejlepší mládežnické sportovce roku 2016“.
Výsledky všech devíti kategorií
jsou následující:

1. Nejlepší hráč Samuel
Motl (Slivenec)
2. Nejlepší střelec Petr Bukáček (Barrandov)
3. Nejlepší brankař Martin
Vlček (Rudná)
4. Nejlepší obránce Tony
Ayoub (Slivenec)
5. Nejlepší záložník Patrik
Marx (Slivenec)
6. Nejlepší útočník Vojta
Vocílka (Slivenec)
7.
Nejužitečnější
hráč
Adam Šimáček (Holyně)
8. Nejlepší trenér Václav
Motl (Slivenec)
9. Nejlepší rozhodčí Karel
Mašek (Holyně)
Přijďte na jaře zafandit a podpořit naše A-družstvo v boji
o třetí místo a hlavně mladší
žáky, kteří i přes úzký hráčský
kádr mohou získat stříbrné
medaile nebo dokonce mohou
svoji soutěž vyhrát, což jim zaručuje postup do vyšší soutěže.
Sportovní areál hostil na podzim nejenom hráče fotbalu a širokou veřejnost, ale i stavební
firmu, která realizuje stavbu
víceúčelového hřiště s umělým
povrchem pro tenis, nohejbal,
volejbal, streetbal a malou kopanou. Tímto bychom chtěli
poděkovat Městské části Praha-Slivenec za podporu mládež-

nického sportu a pozvat mladé
sportovce do našich řad. Již od
začátku roku bude pro starší

a mladší žáky pořádáno několik
turnajů o hodnotné ceny.
Jaroslav Sedlický, správce areálu
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Kalendář Slivence
ÚNOR – březen 2017
ÚNOR
2. 2.
4. 2.
6. 2.
8. 2.
11. 2.
13. 2.
15. 2.

15. 2.
19. 2.
BŘEZEN
1. 3.

1. 3.
4. 3.
6. 3.
16. 3.

23. 3.
25.3.

9:00 – 13:00 Den otevřených dveří ZŠ
a MŠ
10:00 – 13:00 Seminář jógy (Fit
Švestka)
16:00 Schůzka seniorů (klubovna 		
Klubu seniorů)
18:00 Participativní rozpočet – veřejné setkání (zasedací místnost ÚMČ)
16:00 Workshop bubnování (sál
Fit Švestka)
18:00 VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO
16:00 – 17:00 Kurz trénování paměti
pro seniory (Klubovna seniorů), další
lekce 22. 2., 1. 3. , 8. 3., 15. 3. a 22. 3.
9:00 – 12:00 Jarní keramická dílna pro
seniory (Klub Švestka)
13:00 – 17:00 Slivenecký masopust

10:00 Pohádka Jak Kašpárek s princeznou zachránili království (Loudkové
divadélko v Klubu Švestka)
9:00 – 12:00 Jarní keramická dílna pro
seniory (Klub Švestka)
10:00 – 13:00 Seminář jógy (Fit Švestka)
Schůzka seniorů (klubovna Klubu
seniorů)
18:00 Beseda se spisovatelem
V. Vondruškou (veřejná knihovna
v zasedací místnosti ÚMČ)
9:00h – 13:00 Den otevřených dveří
ZŠ a MŠ
15:30 Kruhové tance (Fit Švestka)



VEŘEJNÁ KNIHOVNA SLIVENEC ZVE NA BESEDU
„Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám
říká, jde o talk-show, v němž se pokouší
zábavně vyprávět o životě, své literární
tvorbě a také o životě našich předků. Není
to ovšem pohled obrácený jen do muinulosti, protože dějiny se neustále opakují,
někdy až s děsivou pravidelností. I tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy
knihy, ani tento pořad
nepostrádá nadhled, ale
je současně postaven na
reálných faktech. A protože se autor jako spisovatel dívá na historické
prameny jinýma očima,
než školní učebnice, dozví se posluchači řadu
překvapujících odhalení.
Věděli jste, že se hojné
pití piva nejen neodsuzovalo, ale naopak patřilo
ke společenským povinnostem? Napadlo by vás,
že naši předkové měli ve
středověku v erotickém
konání větší svobodu, než
má dnešní společnost?
Vlastimil Vondruška jako
autor historických detektivek však přiblíží rovněž
středověkou spravedlnost
na základě skutečných

S livenecký
masopust 2 0 1 7
Neděle 19. 2.
13:30 – 17:00
Průvod Slivence do
Holyně doprovodí
Kapela Třehusk,
kejklíři na chůdách
Čeká Vás spousta
masopustních dobrot
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dobových případů, kdy podle něj soudci
nesoudili formálně jako dnes, ale hledali
spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom
se měli podle něj inspirovat. A nejen my,
ale především mocní tohoto světa, protože
národ, který zapomene na svou minulost,
ztratí budoucnost.

Workshop B ubnování
s P etrem Š ušorem
Sobota 11.2. 2017
v 16:00 - 17:00
sál Fit Švestka
Příspěvek 200,-Kč dospělý, 150,-Kč dítě
(zapůjčení bubínků v ceně)
rezervace na info@klubsvestka.cz

