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Adventní čas ve Slivenci a Holyni
Rozsvěcení vánočních stromů
Rozsvítit v obou našich částech vánoční stromy a založit tak
tradici, která u nás dosud chyběla, se rozhodla naše nová komise pro školství, kulturu, sport a volný čas. Komise se dávala
dohromady spontánně a jak nás přibývalo, přibývaly i nové
nápady. Výsledek mnozí z vás mohli posoudit sami.
Bylo báječné, že i přes nepřízeň počasí přišlo v sobotu 9.
prosince do kostela Všech svatých ve Slivenci tolik lidí. Kostel se rychle zaplnil, bohužel mnozí se nevešli a zůstali přede
dveřmi. Setkání zahájil pan farář Zdeněk Skalický v 15.00
hodin. Děti předvedly Mikulášskou hru, kterou s nimi v rekordním čase nastudovala paní Jana Radojčičová. Dále za zvuku
varhan a houslí zazněly vánoční koledy, které jsme si společně
zazpívali. Kromě profesionálních hudebníků přispěli hrou na
ﬂétnu a kytaru a zpěvem také zástupci naší mladé generace.
Po shlédnutí milého dětského představení, obklopeni prostředím starobylého kostela, jsme při zpěvu koled pocítili sváteční
atmosféru vánoc.

Na rozsvícení čerstvě ozdobeného vánočního stromu před
školou jsme čekali více než 30 minut v dešti a nepohodě,
protože rozsvěcení je závislé na provozu veřejného osvětlení.
Při čekání nás zahřál nejen horký čaj, který zajistili manželé
Polákovi, ale i sváteční nálada, kterou jsme si spolu s koledami
přinesli z kostela. Nejotužilejší jedinci poté absolvovali plánovaný zvonečkový pochod k rozsvícenému vánočnímu stromu
u kapličky v Holyni. Také zde, přes nepřízeň počasí, panovala
vánoční nálada, opět zazněly koledy a zimu pomáhal překonat
horký čaj. Rozcházeli jsme se ke svým domovům sice prokřehlí, ale s dobrým pocitem, že se nám právě podařilo založit
novou tradici rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a v Holyni. Přípravě akce jsme se věnovali s opravdovým nadšením,
a proto děkujeme všem, kteří jste přišli. Vaše hojná účast byla
pro nás velkou odměnou. Těšíme se na další setkávání.

Za komisi pro školství, kulturu, sport a volný čas Lenka Kudláková

informace ze 2. zasedání zastupitelstva rozpočet na rok 2007
slovo starostky
investiční akce v MČ Praha-Slivenec
ředitel školy informuje

zveme na akce v lednu a únoru
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Informace z 2. veřejného zasedání zastupitelstva
městské části Praha-Slivenec
Zasedání se konalo 19. 12. 2006 v zasedací místnosti úřadu
MČ; bylo zahájeno v 16.03 hod. a ukončeno v 17.45 hod., poté
následovala beseda s občany.
Přítomni: Radomír Aksman, Ing. Miroslav Brenišín, Milena
Hollmannová, Michal Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana
Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Bc. Simona Strauchová.
Omluveni: Aleš Rozehnal, Mgr. Lenka Kudláková
Omluvila se také paní Bc. Kateřina Vrzalová, která má nastoupit jako členka zastupitelstva za Ing. Jitku Skružnou, která rezignovala na svůj mandát v zastupitelstvu MČ Praha-Slivenec.
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé body programu a schválilo: rozpočet na rok 2007, rozpočtové změny na rok 2006,
odměny neuvolněným členům zastupitelstva (500 Kč měsíčně, 1000 Kč měsíčně předseda komise), odměnu neuvolněné
zástupkyně starostky (3000 Kč měsíčně), nový jednací řád
zastupitelstva (byl upraven tak, aby umožňoval přímé zapojení
občanů do jednání zastupitelstva), udělení grantů zájmovým
organizacím (140 000 Kč pro celoroční činnost AFK Slivenec,
10 000 Kč pro celoroční činnost spolku Chovatelů poštovních
holubů), ﬁnanční dorovnání pro základní a mateřskou školu
(225 000 Kč k posílení rozpočtu r. 2006), stanovení ceny věcných břemen (za úplatu stanovenou sazebníkem TSK), smlouvu
Komise jmenované starostkou pracují v tomto složení:
Komise přestupková
předsedkyně: JUDr. Bc. Anna Čeledová
členové: Bc. Simona Strauchová, Mgr. Martina Šumšálová,
Milena Hollmannová
tajemník: Bohdana Růžičková
Komise sociální a bytová
předsedkyně: Miloslava Pavlíčková Pravdová
členové: Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Miluše
Hrubá, Karla Reitmeierová, Eva Kalhousová, Anežka Orlovičová
tajemník: Bohdana Růžičková
Komise stavební a majetková a pro rozvoj infrastruktury
předseda: Ing. Miroslav Brenišín
členové: Ivanka Špačková, Eva Kalhousová, Mgr. Václav
Sládek, Ing. Romana Tomašíková, Ing. Pavel Remsa, Ing. arch.
Zdeněk Nový, Simona Pletánková, Ing. Milan Kadlec
tajemník: Ing. Šárka Musilová

o smlouvě budoucí s PRE distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene (umístění kabelového vedení), navýšení ceny za pronájmy pozemků k zahrádkářským účelům z 5,-Kč/m2/rok na
7,-Kč/m2/rok, prodej již při výstavbě zaplocených částí pozemků v ulici K Cikánce za cenu 2000 Kč/m2, poskytnutí ﬁnančního
daru občanům s nízkými příjmy v celkové výši 12 000 Kč a poskytnutí sociální výpomoci p. F. Brožovi (dovážení obědů z jídelny Pražské agrární společnosti). Zastupitelstvo dále projednalo
a zamítlo žádost společnosti B&P, spol. s r.o., o umístění výkupny kovového odpadu v prostorách bývalého státního statku
(nyní Pražská agrární společnost).
K jednotlivým bodům byla přijata příslušná usnesení.
Pod bodem Různé:
- jmenovala starostka do Školské rady Bc.Simonu Strauchovou a Mgr. Lenku Kudlákovou po rezignaci Ing. Evy Černé
a Ing. Jitky Skružné na tyto funkce.
- paní Marková informovala o vzniku černé skládky - vyvážení stavební sutě na pole v Holyni; starostka ubezpečila občany, že záležitost se již řeší.
Úplný zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec včetně příloh je k nahlédnutí na úřadě MČ a na internetových stránkách www.praha-slivenec.cz.
Holl

Komise pro dopravu a životní prostředí
předseda: Doc. Ing. Petr Pick, CSc
členové: Ing. František Polák, Jan Říha, Ivanka Špačková, Eva
Nešverová, Radek Otoupal, Karel Seidl
tajemník: Eva Aksmanová a Ing. Šárka Musilová
Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas
předsedkyně: Mgr. Lenka Kudláková
členové: Miloslava Pavlíčková Pravdová, Helena Marková,
Jana Radojčičová, Jiří Růžička, Miluše Hrubá, Magda Haasová, Edita Landová, Jana Urbancová, Hana Morsteinová
tajemník: Bohdana Růžičková
Komise grantová
předsedkyně: Mgr. Jana Novotná
členové: Michal Láznička, Simona Strauchová
tajemník: Bohdana Růžičková

Beseda s občany po skončeném veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec dne 19.12.2006
Úroveň vozovek postupem času na mnohých místech převýšila
úroveň okolního terénu, jak to bude s odvedením povrchových,
zejména přívalových dešťových vod, kdy voda zaplavuje sklepy?
Tato věc se bude řešit při rekonstrukci povrchů komunikací, týká
se to hlavně ulice Ke Smíchovu.
Výstavba kanalizace se zastavila v polovině Granátové ul., kdy
bude tato etapa dokončena?
Přesný termín neznáme, ale bude se to řešit v rámci nynější
etapy výstavby kanalizace.
Neúměrný hluk doléhá z komunikace k Barrandovu, co se
s tímto problémem dá dělat?
Budeme žádat po TSK instalaci protihlukových stěn. Výrazný
pokles hladiny hluku z této komunikace očekáváme po dostavbě
pražského okruhu.
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Je plánována plynoﬁkace Holyně?
V Holyni se s plynoﬁkací nepočítá s ohledem na výsledky průzkumu, který proběhl zhruba před třemi lety.
Jak bude řešen problém s parkovacími místy pro pacienty
polikliniky Barrandov?
Tato věc je plně v kompetenci Prahy 5, můžeme je pouze upozornit na stávající problém s parkováním a požádat o řešení.
Jak to bude s úklidem nejen v bočních ulicích na Habeši?
Zimní úklid zajišťuje v této oblasti společnosti PAS (Pražská
agrární společnost). Kromě toho máme nyní pracovníka na úklid
a údržbu naší městské části, který by měl odklízet sníh tam, kam
se nedostane traktor s radlicí.

Jana Plamínková

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou první týdny v úřadě. A věřte, že byly opravdu
hektické.
V prvních dnech jsme museli urychleně připravit nový návrh rozpočtu – ne vše se dalo změnit podle našich představ, ale snažili
jsme se splnit náš slib a posílit rozpočet v oblasti údržby komunikací.
Vyčlenili jsme i peníze na pracovníka, který se bude starat o čistotu
v obci a údržbu zeleně. V posledních dnech starého roku se nám
podařilo tohoto pracovníka zajistit a věřím, že to bude brzy v naší
městské části vidět. Přidali jsme peníze též škole, protože chceme,
aby se prostředí především ve staré budově školy výrazně zlepšilo.
V rozpočtu Hlavního města Prahy je letos vyčleněno pro Slivenec
27 milionů Kč na výstavbu kanalizace. Dohodli jsme se s organizací
ZAVOS, který výstavbu připravuje, že se kanalizace bude stavět
v nejhustěji obydlené oblasti Slivence – začne se v ulici Ke Smíchovu
mezi ulicemi K Holyni a Nefritová a posléze budou navazovat odbočky do ulic Dominínská, Rubínová, Opálová, Tyrkysová, Meskářova,
U spojky. Na celou oblast však bohužel tyto peníze asi nevystačí.
Rádi bychom, aby se spolu se splaškovou kanalizací v ulici Ke
Smíchovu položila zároveň i dešťová kanalizace, ale potíž je v tom,
že zatím není jasné, jak se budou dešťové vody z hlavních sliveneckých komunikací likvidovat – ve výstavbě naplánované (a potřebné)
retenční nádrže v ulici Diamantová zabránila (jinak rovněž potřebná)
rekonstrukce povrchů v Diamantové, kterou provedl Magistrát.
Dále Slivenec získal od Hlavního města Prahy 600 000 Kč na výkupy pozemků pod komunikacemi, které použijeme na řešení nejožehavějších problémů v této oblasti, a 500 000 Kč jsme dostali na „úpravu
veřejné zeleně“. Za tyto peníze bychom chtěli především upravit park
mezi kostelem a rybníčkem a vysázet nové stromy. O dalších ﬁnan-

cích intenzivně jednáme jak na Magistrátu, tak i s investory, kteří
tu mají zájem stavět. Intenzivně též pracujeme na získávání peněz
z různých grantů.
Po dlouhých jednáních se podařilo zajistit zimní údržbu komunikací, což byl hlavně ve Slivenci oříšek. Nakonec ji bude zajišťovat
Pražská agrární společnost ve Slivenci a pan Šimáček v Holyni.
S Technickou správou komunikací se podařilo dohodnout aspoň
provizorní opravu největších výmolů na hlavních komunikacích.
Rovněž nám po dlouhé době vyčistili i příkopy podél cest. Obojí
stihli doslova za pět minut dvanáct, než přišla opravdová zima.
Kromě toho dala naše městská část opravit nájezd z ulice K Lochkovu do ulice Frančíkova a největší díry na této ulici z vlastních
prostředků.
Obyvatelé Holyně se v prvních lednových dnech dočkají tabule,
na které budou vyvěšovány všechny důležité informace. A my všichni se v době, kdy budete číst tento Mramor, už budeme moci těšit
pohledem na nové internetové stránky naší městské části - budou
pružné, interaktivní a budou obsahovat daleko více informací. Rámec
je již hotov, teď zbývá ho „pouze“ nakrmit patřičnými informacemi,
což ovšem bude ještě nějakou dobu trvat. Proto Vás prosím o trochu
trpělivosti. Mimochodem, růžovohnědý podklad stránek tvoří fotograﬁe nádherného kusu sliveneckého mramoru z Obecního domu.
Úřad městské části neměl koncem roku poprvé po mnoha letech
„z technických důvodů zavřeno“, ale normálně fungoval. A konečně:
o Slivenci se začalo mnohem více psát. V Mladé frontě Dnes o nás
vyšlo za poslední dva měsíce již pět článků!
S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2007 Vás zdraví

RNDr. Jana Plamínková
Vaše starostka

Schválený rozpočet na rok 2007
Výdaje
komunikace opravy,údržba
600 000,00
knihovna
100 500,00
dětská hřiště a sportoviště
247 000,00
pohřebnictví
48 000,00
veřejná zeleň - opravy, údržba
200 000,00
ZŠ
2 000 000,00
zastupitelé
730 000,00
veřejná správa
3 506 000,00
z toho: mzdy a odvody
2 617 000,00
odborná literatura
30 000,00
DrHM
30 000,00
všeobecný materiál
30 000,00
vodné,energie
135 000,00
poštovné, telefon, bankovní poplatky
204 000,00
právní služby, školení, konzultace
100 000,00
cestovné, pohoštění
40 000,00
opravy
50 000,00
ostatní služby
180 000,00
sociální služby
90 000,00
granty
150 000,00
oprava kaple
700 000,00
Výdaje celkem

Příjmy
poplatek za psa
poplatek rekreační
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozování automatů
odvod výtěžku z provozovaných automatů
správní poplatky
příjmy z poskytovaných služeb
příjmy z úroků
dobývací poplatky
daň z nemovitosti
dotace MHMP
státní dotace
převod ze zdaňovací činnosti

60 000,00
4 000,00
300 000,00
1 000,00
7 000,00
120 000,00
70 000,00
50 000,00
108 000,00
4 500,00
6 000,00
1 300 000,00
5 269 000,00
282 000,00
700 000,00

Příjmy celkem

8 281 500,00

8 281 500,00

Poznámky
Vzhledem k tomu, že rozpočet musel být vyvěšen 14 dní před zasedáním zastupitelstva na úřední desce k připomínkám, bylo na
jeho přípravu opravdu velmi málo času. Proto bude postupně dolaďován prostřednictvím rozpočtových úprav. Oproti roku 2006 byla
výrazně navýšena položka na opravu komunikací – na 600 tis.Kč. Do položky „mzdy“ je zahrnuta i mzda nově přijatého pracovníka na
úklid a údržbu obce - tyto peníze fakticky navyšují položku na údržbu zeleně a komunikací, i když z účetních důvodů se to do nich
nedalo zahrnout. Nově jsou do rozpočtu zahrnuty i peníze ze zdaňovací činnosti (zejména příjmy z pronájmů majetku ve vlastnictví
a správě MČ).
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Akvapark na Barrandově
V předvečer vánoc, 22. prosince 2006, byl na Barrandově
otevřen a do zkušebního provozu uveden akvapark ﬁnancovaný z prostředků městské části Praha 5. Toto nové zařízení
nabízí svým návštěvníkům 25 m dlouhý bazén s hloubkou od
1,2 – 1,6 m se čtyřmi plaveckými drahami. V úrovni bazénu je
hladina „divokého kanálu“, masážní lůžka, dětské brouzdaliště, whirlpool a parní kabina. Bazény jsou doplněny o dva
uzavřené tobogány, jejichž trasy jsou umístěny převážně mimo
objekt. Nástup na jeden z tobogánů je veden po točitém schodišti věží na střechu objektu, nástup na druhý tobogán, který
je určen pro jízdu na gumovém člunu, je umístěn v nejvyšším
rohu bazénové haly. Pro bezpečnost návštěvníků areálu jsou
veškerá schodiště opatřena speciálními protiskluzovými dlaždicemi. V patře objektu je na ochozu umístěna restaurace a tři
parní kabinky s různými vůněmi. Z ochozu je možný přístup na
terasu s nástupem na jeden z tobogánů a také do samostatného komplexu sauny (ta zatím není v provozu). Do bazénového
prostoru se vstupuje halou přes recepci, dále přes prostor
s přezouvací lavicí do společných šaten s převlékacími kabinami. Zkušební provoz je uvažován do června 2007, otevřeno je

denně – v lednu od 10 – 22 hod., od února od 6 – 22 hod. (kromě pondělí – sanitární den – otevřeno od 14 – 22 hod.). V této
zkušební době je jednotné vstupné 99,- Kč za 1,5 hodiny,
180,- Kč za 3 hodiny; po uvedení zařízení do trvalého provozu
bude možné využívat různých slev – např. rodinné vstupné,
předplatné apod.
Věříme, že i mnozí občané naší městské části budou využívat
služeb tohoto moderního zařízení.

Investiční akce v MČ Praha-Slivenec
Ulice Za Farou – investor společnost Central Group,
a.s.
Ve fázi dokončení je 49 rodinných domů. Z důvodu nevyhovující kapacity vodovodního přivaděče je pozastavena kolaudace těchto domů do doby, než bude vybudován
nový vodovodní přivaděč. Výstavba tohoto přivaděče je
v současné době v jednání.
Ulice K Cikánce – investor společnost Galstian &
Galstian invest s.r.o.
Realizaci výstavby 35 rodinných domků provádí ﬁrma
Stavounion, s.r.o. na základě stavebního povolení ze září
2006. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec
roku 2007. Pro lepší představu umístění rodinných domů
je připojena mapka – po západní straně nově vzniklé komunikace vyrostou řadové domky a na východní a severní
straně jsou plánovány jednotlivé domy. Zástavba bude
napojena na stávající kanalizační a plynovodní řad v ulici
K Cikánce. Vzniknou dvě nové ulice, které zatím nemají
jméno. Tímto žádáme občany o návrhy na pojmenování
těchto nových ulic v naší městské části.
V příštím čísle Mramoru přineseme více informací
k plánované výstavbě 95 rodinných domků mezi ulicemi Ke Smíchovu, Nefritová a Granátová. Investorem je
společnost ABBEY, s.r.o., která již má stavební povolení
na vodovodní řad a dešťovou a splaškovou kanalizaci
a začátkem roku 2007 by měla obdržet stavební povolení
na výstavbu 95 rodinných domků. Průběžně by chtěli
navázat dalšími zhruba 32 domky, čímž by zaplnili prostor
určený územním plánem pro obytnou zástavbu.
Posledním investorem, který plánuje výstavbu rodinných domů ve Slivenci, je společnost MCA, a.s., která
v současné době žádá o územní rozhodnutí na komunikaci a parcelaci pozemků v ulici Na Přídole.

Ing. Šárka Musilová

4 Slivenecký mramor 1 2007

Milena Hollmannová

Úřad městské části Praha - Slivenec
Úřad městské části zaměstnává v současné době čtyři úřednice na plný úvazek a dále na částečný úvazek knihovnici a uklízečku.
Nově zaměstnává na plný úvazek též pracovníka na úklid a údržbu naší městské části.
Kontakty:
Starostka a tajemnice RNDr. Jana Plamínková
tel. 251 68 22 34, 251 81 80 44, l. 24, mobil 602 102 684
mail starosta@praha-slivenec.cz
Ing. Šárka Musilová - stavební a majetková agenda
tel. 251 81 80 44, l. 21
mail musilova@praha-slivenec.cz
Eva Aksmanová - místní poplatky, výherní hrací přístroje,
životní prostředí, ověřování
tel. 251 81 80 44, l. 26
mail aksmanova@praha-slivenec.cz
Bohdana Růžičková - evidence obyvatel, ověřování, sociální
agenda, správa hřbitova, rybářské lístky, podatelna
tel. 251 81 80 44, l. 23
mail ruzickova@praha-slivenec.cz; posta@praha-slivenec.cz;
slivenec@praha-slivenec.cz
Ivana Košařová
tel. 251 81 80 44, l. 22
mail kosarova@praha-slivenec.cz
- mzdová a účetní agenda, rozpočet
Upozornění! Linky platí pouze pro telefony s tónovou
volbou.

Luboš Buriánek - úklid a údržba městské části
kontakt přes pí Aksmanovou
Jana Szilvásiová - knihovnice
tel. 251 81 80 44, l. 27
mail knihovna@praha-slivenec.cz
Aktuální otevírací doba v knihovně: úterý 16-19 hod.,
čtvrtek 16-18 hod.
Jarmila Macourková - uklízečka
Úřední hodiny:
pondělí a středa 7.30 - 18.00, úterý 7.30 - 15.30,
čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek 7.30 - 13.00
Návštěvní dny:
pondělí a středa 8.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
Klienti mohou přijít v úředních hodinách i mimo návštěvní dny,
úřednice ale mohou vyřizovat agendu i mimo budovu, proto je
lepší se s nimi předem domluvit.
Služebna městské policie Praha 5 v budově úřadu
MČ Praha-Slivenec
Jméno okrskáře: Jana Sodomková
Telefonické spojení: 251 811 153 (v době úředních hodin)
Úřední hodiny: každou středu od 15.00 – 17.00 hodin
Mobilní telefon: 722 537 590 (mimo úřední hodiny)

Otázky a odpovědi
Proč došlo v prosinci k pokácení tří vzrostlých topolů v ulici
Smaragdová?
Pozemky na východní straně ulice Smaragdová spadají již do
obvodu Městské části Praha 5 a má je ve správě Pozemkový fond.
Ten podal na odbor dopravy a ochrany životního prostředí MÚ
Praha 5 žádost o pokácení, které bylo v září 2006 vyhověno z důvodu „špatného stavu stromů a nebezpečí pádu větví na komunikaci“. Městská část Praha – Slivenec na kácení nebyla upozorněna, protože nejde o náš katastr. Když jsme dne 20. 12. 2006 po
upozornění občanů dorazily s místostarostkou S. Strauchovou na
místo, nemohly jsme už kácení zabránit, protože pracovníci ﬁrmy,
která topoly kácela, se prokázali platným povolením. Nic nemohla
dělat ani městská policie, která případ pouze zadokumentovala.
Bohužel, náhradní výsadba nebude
provedena ve
Smaragdové,
ale ve zcela jiné části
Prahy 5.

Kdy bude postavena tramvajová trať do Slivence?
Půjde-li vše optimálně, pak v roce 2009. Záleží na prioritách
investora, tedy Dopravního podniku hl. m. Prahy, a pochopitelně také na ﬁnancích. V současné době skončilo řízení, zda bude
záměr „Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně
– Slivenec“ posuzován podle zákona o hodnocení vlivů na životní
prostředí. Bylo rozhodnuto, že záměr nebude podle tohoto zákona posuzován, nicméně že je třeba zohlednit naši připomínku, že
vedení tramvajové trati musí vést mimo územní systém ekologické
stability na jižním okraji Holyně (tj. nechceme, aby tramvaj ubrala
z pásu zeleně, ale aby vedla okrajem plánované průmyslové zóny).

RNDr. Jana Plamínková

Foto archiv Městské policie

Slivenecký mramor 1 2007 5

Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří slaví významné životní jubileum
v měsíci lednu 2007
paní Nováková Božena
paní Burdová Anna
paní Polívková Anežka
paní Rýmonová Alžběta

70 let
75 let
80 let
85 let

v měsíci únoru 2007
pan Křížek Zbyněk
paní Vosmíková Anna
paní Bejlková Marie
pan Nesvěcený Miroslav
paní Kopecká Marie
paní Kotašková Jiřina
pan Janovský František

70 let
75 let
80 let
80 let
85 let
85 let
93 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městské části Praha-Slivenec

Předvánoční setkání seniorů
Velmi příjemné odpoledne s šálkem kávy se uskutečnilo ve čtvrtek 14.
prosince od 15.00 hodin v zasedací síni MÚ, kam pozvala starostka Jana
Plamínková seniory z naší městské části. „Jste to právě vy, senioři, kdo tu
spolu s maminkami na mateřské dovolené opravdu žije a ne jen přespává,“
řekla úvodem starostka. „Záleží nám proto na tom, abyste se tu dobře cítili,
chceme vědět, co Vás v naší městské části trápí, s čím nejste spokojeni, a
chtěli byste to proto změnit.“ Senioři obdrželi anketní lístky, kde se mohli
k těmto otázkám vyjádřit.
Úvod setkání zpestřily děti ze 3. třídy
slivenecké základní školy předvedením
pohádkového hudebního pásma na téma
Princezna ze mlejna. Děti ze školní družiny
vytvořily pro seniory půvabná vánoční přání.
Starostka seznámila hosty s plány nového zastupitelstva pro nejbližší období
a nastínila vize do budoucna. V průběhu besedy i po vyhodnocení ankety se ukázalo,
že je to zejména nepořádek v naší městské
části, který seniory velmi trápí. V dopravní

obslužnosti jde například o nenavazující jízdní řád pro cestu z Holyně do
Radotína. Hovořilo se také o možnosti založit u nás Klub seniorů – z odevzdaných anketních lístků vyplynulo, že by si 90 % dotazovaných přálo
takový klub založit. „Vítáme takovou aktivitu a založení a činnost Klubu
seniorů budeme ze strany zastupitelstva a komise pro školství, kulturu,
sport a volný čas podporovat,“ řekla starostka. V prostorách městského
úřadu je možné organizovat různá setkávání, besedy, přednášky, promítání, kurzy. ÚMČ pomůže získat pro Klub
seniorů ﬁnanční prostředky na činnost, např.
zájezdy, o které mnozí senioři rovněž v anketě projevili zájem. K tomu je ale nutný
impuls ze strany samotných seniorů, někdo,
kdo by měl zájem Klub seniorů pomoci
založit a posléze ho i vedl.Poděkování patří
paní učitelce Kilingerové a dětem ze 3.třídy
za pohádkové hudební pásmo, paní učitelce Siganové a dětem ze školní družiny za
výrobu vánočních přání.

Lenka Kudláková

Vánoční mše ve Slivenci
Na Štědrý den v podvečer se v kostele Všech svatých, nejvýznamnější kulturní a historické památce v naší městské části, konala po dlouhé
době vánoční mše svatá, kterou celebroval za velké účasti obyvatel Slivence, Holyně, farníků z Černošic a Barrandova František Hylmar, provinciál jezuitů z kostela u sv. Ignáce.
pochopit smysl Jeho narození. Naznačil, že cesta k víře není jednoduchá
Svou homilii rozdělil na tři body: 1. Proč jsme sem přišli? 2. Co se tady
ani rychlá, potřebuje čas a zamyšlení se nad sebou. Bůh dal člověku
děje? a 3. Co si odsud odneseme? Smyslem této homilie bylo přiblížit
svobodnou vůli a nevnucuje se, člověk se sám rozhoduje, zda ho přijme
všem slavení narození Ježíše Krista z křesťanského pohledu. Vysvětlil, že
do svého srdce. A co si odneseme? Třeba touhu vykonat první krok ve
Ježíš je Boží dar, který přinesl na zem vykoupení, víru, naději a lásku. My
víře, vyzkoušet si, zda led pod ním nás udrží, pak opatrně druhý. Může se
také můžeme své okolí obdařit svým opravdovým zájmem o jiné, dobrým
stát, že při tom třetím se propadneme, ale někdo nás opět vytáhne a tak
skutkem
se naučíme čím dál jistěji kráčet dál.
a pomocí.
Kázání P. Hylmara doprovázeli zpěvem Martina Podéšťová a Vít Bulíček
Prošel celými
z Opery Praha, hrou na varhany J. Panoch a na ﬂétnu P. Siganová.
dějinami
Na závěr mše svaté starostka obce paní Plamínková předala P. FranKristova života, protože tiškovi kytici s poděkováním, že si v současné hektické době udělal čas a
přišel mezi nás.
až na konci
Poděkování paní Janě Radojčičové za organizační zajištění mše svaté.
Jeho života
můžeme
Anna Kotová, Jana Novotná

Poděkování za pomoc při realizaci setkání „Rozsvěcení vánočních stromků“
Paní Janě Radojčičové za nastudování Mikulášské hry a panu faráři Zdeňku Skalickému za mimořádnou ochotu, trpělivost a za spoluautorství na
Mikulášské hře, dětem a mládeži za herecké a hudební výkony, rodičům dětí za pomoc při přípravě hry, vedení ZŠ za propůjčení tělocvičny k nácviku,
paní Pavlíčkové Pravdové za zapůjčení kostýmů z Národního divadla, panu Jirmářovi za hru na varhany, paní Pokorné-Šimkové za doprovod na housle, panu Strauchovi za dárky pro děti, panu Kadeřábkovi z polesí Velká Chuchle za vánoční strom pro Holyni, pánům Kudlákovi, Jágrovi a Koudelkovi
za zajištění materiálu a instalaci stromu v Holyni, paní Hrubé a Urbancové za ozdoby pro oba stromy, panu Pavlíčkovi za originální plakáty, manželům
Polákovým za výborný čaj, ﬁrmě Schäfer shop za pomoc při přípravě adventu – osvětlení stromů.
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Novinky ve škole
Od posledních informací o škole uplynulo krátká doba, takže
i informací o dění o nás je méně. V měsíci prosinci byla s blížícími
se vánočními svátky ovlivněna i atmosféra v činnosti školy. 5. prosince proběhla v prostorách školy pěkná mikulášská nadílka jak na
I., tak i na II. stupni a dále pokračovala společně se zástupci MČ
i v mateřské škole a tradičně i na úřadě MČ Praha – Slivenec.
6. a 7. prosince se konal 2. ročník vánočního turnaje ve stolním
tenise „O putovní pohár ředitele školy“. Žáci se již delší dobu na
tento turnaj připravovali o přestávkách i ve svém volnu. Jelikož byl
o soutěž velký zájem, proběhla ve třech kategoriích:
1. mladší žáci, 2. starší žákyně,
3. starší žáci
Vítězem jednotlivých kategorií se stali tito žáci :
kategorie dívky:
kategorie chlapci mladší:
1. Veronika Brejchová 1. Milan Sitnianský
2. Tereza Jelínková 2. Patrik Bechyně
3. Barbora Tichá
3. Vojtěch Minařík
4. Natálie Filipová
4. Stanislav Holouš

kategorie chlapci starší:
1. Lukáš Hrádek
2. Štěpán Marek
3. Jan Kotrbatý
4. Tomáš Barvich

13.12. se konala v MŠ vánoční nadílka pro žáky a 14.12. vánoční
besídka pro rodiče. Naši nejmenší se na toto představení pečlivě
připravovali a v závěru vystoupení předali rodičům dárečky, které
sami vyráběli.
Také ve škole připravovala p. uč. Kilingerová se svými žáky program na vánoční besídku. Nejprve žáci svým vystoupením potěšili

seniory obce a potom si představení prohlédly nejenom děti ostatních tříd I. stupně, ale i děti z MŠ Slivenec a MŠ Lochkov.
Dne 21.12. proběhlo v tělocvičně školy slavnostní vyhodnocení sběrových akcí žáků a vánočního turnaje ve stolním tenise s předáváním
diplomů a odměn vítězům a též i odměn jednotlivým třídám. 22.12.
vyvrcholila vánoční atmosféra besídkami jednotlivých tříd a návštěvou různých programů s vánoční tématikou mimo školu.
Závěrem bych Vás rád seznámil s tím, co nás čeká do konce
1. pololetí školního roku 2006 – 2007. Dne 11.1. 2007 je pro zájemce
o naši školu připraven na I. stupni Den otevřených dveří a dne 18.1.
2007 se bude konat zápis žáků do 1. třídy. Zápis proběhne
od 13 do 17 hodin v historické budově školy. Pro zájemce, kteří se
nebudou moci v daném termínu dostavit, je stanoven náhradní termín
na den 6. 2. 2007, popř. jiný termín po předchozí telefonické dohodě
na tel. 251 816 594 nebo 603 439 410 s ředitelem školy Mgr. Vladimírem Holubem nebo zástupcem ředitele Mgr. Stanislavem Petrusem.
V současné době připravují žáci školy pod vedením svých pedagogů
pro prvňáčky k zápisu drobné dárky, které jim budou tento důležitý
den připomínat.
Dále bych Vás rád upozornil na skutečnost, že od ledna bude hradit
veškeré náklady na kroužky škola z vlastních zdrojů, a proto se zvyšují
od 2. pololetí školního roku 2006 – 2007 poplatky na 20 Kč/hod.

Mgr. Vladimír Holub

Školní družina a zdravotnický kroužek
Ve dnech 2.- 3. 12. 2006 proběhlo v DDM v Modřanech předvánoční dovádění s MČČK. Děti se na profesionálně maskovaných
poraněních v modelových situacích učily praktickým dovednostem při
poskytování první pomoci. V době „přípravy“ dalších poranění si mohly vyrobit různé vánoční dekorace, připravit vánoční přání nebo třeba
nazdobit (a dost často také okamžitě sníst) voňavé perníčky. Všem se
také líbila sobotní odpolední jízda Mikulášským parním vláčkem, kde
samozřejmě nechyběli ani Mikuláš, anděl a čert. Čert, který stále hledal někoho zralého pro peklo, nakonec odešel s nepořízenou a všechny děti od Mikuláše s andělem dostaly sladkou odměnu a drobný
dárek. Všechny také obdržely pamětní list, který jsme následně ještě
dali označit pamětním razítkem. Večer pak na všechny děti čekalo
další překvapení - malý vánoční stromeček s dárky.
V úterý 5.12. a ve čtvrtek 7.12. navštívily některé děti keramickou
dílnu v Lochkově. Bohužel kapacita dílny nedovolila vzít všechny děti,
které měly o tuto návštěvu zájem. Přednost dostali ti, kteří se přihlásili jako první. V trošku stísněném prostoru si tak děti mohly vytvořit
vánoční svícen ve tvaru komety. Všichni se snažili a každá kometa se
stala jedinečným originálem, který po vypálení a naglazování udělal
jistě všem radost. Naše poděkování patří paní Vlaďce Schwabové

z Lochkova, která nám tuto návštěvu umožnila a děti v jejich práci
vedla.
V úterý 19.12. jsme uspořádali pro naše děti vánoční dílničky, kde
si spolu se svými rodiči, prarodiči či známými mohly vyrobit drobné vánoční dekorace. Čekalo je zde již tradiční zdobení medových
perníčků, výroba svíčky z včelího vosku nebo andělíčka z buráku,
zdobení jablíčka či možnost zhotovit si různá přáníčka. Do výroby
se s chutí pustili i někteří rodiče. Na počátku našeho setkání se
také předvedly se svým uměním děti, které se učí hrát na ﬂétnu. Děti
též připravily pro všechny občerstvení. Již v pondělí přichystaly
dva plechy jablkového koláče a v úterý přidaly ovocné jednohubky a banánové překvapení. Poděkování patří všem rodičům, kteří
si udělali chvilku času a přišli se podívat. A samozřejmě také těm,
kteří dětem přinesli limonády a dětské šampaňské, které mělo velký
úspěch.
V lednu se chystáme znovu, tentokrát dvakrát, do kina Radotín.
Také připravujeme prodejní výstavu dětských prací, jejíž výtěžek
chceme použít na adopci zvířátka v pražské zoologické zahradě.
V sobotu 20. 1. by také měl proběhnout Den s první pomocí.

Za kocourem Mikešem
Během podzimu tohoto školního roku byl pro děti I. stupně naší školy zorganizován
poznávací výlet do Hrusic za kocourem Mikešem.
Návštěvou Ladových Hrusic jsme si připomněli nejen černého kocourka a jeho kamarády, ale také kmotru Lišku, bubáka Mulisáka a další tvorbu našeho národního umělce Josefa Lady. Prošli jsme se kolem tak známého hrusického kostelíka, viděli jsme
Mlejnkovy hrušky, místo, kde stávala chalupa Pepíka ševců. Ale hlavně jsme navštívili
památník Josefa Lady s množstvím obrázků, knížek a říkanek, z nichž některé umí
děti zpaměti už ze školky. Paní průvodkyně, převlečená za Rusalku, vyprávěla dětem
o životě a díle dobře známého spisovatele a malíře. Aby se dětem výlet ještě více líbil,
dostaly na závěr malý dáreček.
Mgr. Iva Kilingerová

Petra Siganová

ZŠ a MŠ Praha - Slivenec,
Ke Smíchovu 16,
přijme pomocnou kuchařku
do školní kuchyně na 6 hodin
denně. Nástup možný ihned.
Zájemci se mohou přihlásit na
tel. 251 816 594 u ředitele školy
nebo u jeho zástupce.
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Pozvánky
Ozvěny Ekofilmu ve Slivenci
Městská část Praha – Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá dne 20. ledna 2007 přehlídku pořadů
z XXXII. ročníku Mezinárodního ﬁlmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2006.
Program:
DOPOLEDNE: FILMY ZAJÍMAVÉ PRO OBYVATELE SLIVENCE, HOLYNĚ A OKOLÍ
11.00 – 11.23 Chráněná území jihozápadní Prahy
Nahlédnutí do mnoha zajímavých rezervací mezi Barrandovem a Radotínem – objevíte místa s unikátní geologickou stavbou, ale i jedny z nejkrásnějších pražských lesů a hájů, romantická údolí i pozapomenutá ramena Vltavy. Přijďte se podívat na ﬁlm, který Vám přinese určitě mnoho nových
poznatků o blízkém okolí Vašeho bydliště i vhodné tipy na jarní výlety!
11.25 – 11.55 Stát – vlastník – krajina
Film velmi srozumitelně vysvětluje smysl a cíl komplexních pozemkových úprav. Vzhledem k tomu, že Slivenec a Lochkov jsou místa, kde v současné
době komplexní pozemkové úpravy probíhají, bude jistě zajímavý pro mnohé z Vás, kterých se tyto změny týkají.
12.00 – 13.00 přestávka na oběd
Zájemci mohou v této době shlédnout počítačovou animaci o Pražském okruhu. „Projížďka“ po okruhu je velmi zajímavá, i když našeho bezprostředního okolí se týká jen krátká sekvence.
Dále bude možné vidět ﬁlm Nedej se: Pražské panorama – zapomeňte, o plánované dostavbě Pankrácké pláně. Po šestnácti letech úvah se
připravuje dostavba v okolí stávajících tří mrakodrapů, která může nenávratně zničit pražské panorama. Kontroverzní snímek, který vyvolal v České
televizi bouřlivé a emotivní reakce.
ODPOLEDNE: VÝBĚR OCENĚNÝCH FILMŮ
13.00 – 14.15 Jiné světy. Region Šariš na východním Slovensku leží na hranici mezi západní a východní Evropou. Vliv kultury slovenské, maďarské,
romské, židovské a rusínské z něj tvoří jeden z „malých Babylonů“ tohoto světa. Tento pozoruhodný snímek oprávněně získal Velkou cenu Ekoﬁlmu.
14.20 – 15.00 Klimatické zařízení má poruchu. Film nahlíží netradičním způsobem na změny klimatu, kvůli kterým se i u nás ve střední Evropě
počasí v posledních letech „zbláznilo“. Fakta, která přináší, jsou tvrdá, ale reálná, souvislosti netušené, ale velmi logické. Ne nadarmo získal tento
slovenský snímek Cenu za publicistiku.
15.10 – 15.35 Bekyně velkohlavá – červi z pekla. Maďarský ﬁlm o událostech v letech 2004 – 2005, kdy bylo téměř 100 000 ha maďarských lesů
napadeno housenkami bekyně velkohlavé. Film získal Cenu za vzdělávací pořad.
15.35 – 16.30 Pururambo. Unikátní cestopisný snímek legendárního slovenského scénáristy a režiséra Pavola Barabáše o stromových lidech na
Nové Guineji, kteří stále ještě žijí v době kamenné, získal Cenu za režii a Cenu studentské poroty.
16.30 – 16.55 Ta naše povaha česká: země zaslíbená hypermarketům. Proč právě naše republika drží středoevropský primát v počtu nových
nákupních center? Film získal Cenu města Český Krumlov.
16.55 – 17.20 Prapodivný svět. Dobrodruh Steve Lichtag, který ﬁlmoval bez klece velkého bílého žraloka, si tentokrát vybral téma podstatně mírumilovnější, ale až překvapivě zajímavé: život v tůních malého karpatského potůčku. Možná zjistíte, že o životě v tropických mořích víte více, než o
vodním světě kolem nás… Snímek získal cenu za scénář.
Promítání se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha – Slivenec. Vstup volný.
Zveme všechny obyvatele Holyně i Slivence na žhavě aktuální besedu na téma:

Přítomnost a budoucnost komunikace mezi Holyní a Barrandovem
Besedy se zúčastní p. Ivan Růžička, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 5, a Mjr. Ing. Josef Zajíček
z oddělení dopravního inženýrství Dopravního inspektorátu Policie ČR.
Kdy?
v pondělí 15. ledna 2007 v 18.00 hodin
Kde?
v restauraci u Knotků v Holyni
Proč je tato důležitá komunikace v současné době jednosměrná? Proč jí hrozí zavření? Proč tam místo ní není pěší zóna? Proč není možné ji rozšířit?
Na tyto i mnohé další dotazy dostanete na besedě odpovědi z úst nejpovolanějších.

Pozvání na setkání seniorů,
které se uskuteční v pondělí 5. února 2007 od 15.00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ Praha-Slivenec. Na programu bude beseda
o novém zákonu o sociálních službách. Výklad a informace k tomuto tématu poskytne paní Eva Kalhousová. Dále budeme hovořit o možnostech
a podmínkách založení Klubu seniorů a uvítáme další Vaše náměty. Srdečně zve Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas.

Předběžné termíny zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
v roce 2007
středa 21. února Slivenec
středa 25. dubna Holyně
pondělí 25. června Slivenec
středa 5. září Slivenec
pondělí 29. října Holyně
středa 19. prosince Slivenec
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Přihlášení k pobytu
Prosíme všechny občany, kteří trvale bydlí v naší městské části, aby se zde přihlásili k
trvalému pobytu. Jak vidíte z uveřejněného rozpočtu, největší příjmovou položkou naší
městské části je dotace od Hlavního města Prahy. A tyto peníze jsou přidělovány z největší části podle počtu obyvatel (dále též podle rozlohy území, počtu žáků mateřských a
základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část, podle ploch vozovek, které nejsou ve
správě TSK, a podle ploch zeleně). Dotace na osobu činí v letošním roce 2200 Kč. Tím, že v
naší městské části mnoho lidí bydlí, ale není tu trvale hlášeno, přichází Slivenec o poměrně
značné množství ﬁnančních prostředků (stovky tisíc korun ročně), které bychom mohli jinak
využít na údržbu komunikací, zeleně, na zlepšení čistoty a podobně. Je to i na Vás!
Pla
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