SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec
Slivenecký jarmark
Vyvrcholením letošního sliveneckého adventu byl vánoční jarmark
pořádaný 16. prosince, třetí adventní neděli, na návsi u rybníčku.
Do organizace se zapojila MČ Praha-Slivenec, ﬁrma Schäfer
Shop, Pizzerie Slivenec a Polesí Velká Chuchle. Všem organizátorům patří velký dík, protože právě na základě jejich entuziasmu
mohl prostor za Pizzerií po půlroce opět oživnout, tentokrát stánky
s trhovci a jejich tradičními řemeslnými výrobky.
Úsměvy dětí vykouzlil živý betlém, andělský průvod a rozsvícení
stromu uprostřed tržiště. Atmosféru Vánoc přiblížila také vůně jehličí,
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vánočního punče a koledy.
Doprovodný program zpestřily vánoční dílničky OS Na Kraji,
vystoupení žáků ZŠ Slivenec a divadelní představení souboru milevských ochotníků v sále restaurace U Žilinů.
V průběhu celého odpoledne přišly na slivenecký jarmark stovky návštěvníků a doufáme, že kromě hezkých dárků si všichni odnesli i dobrou
náladu a radost ze sousedských setkání.
Lenka Kudláková

Na úvod zazpívaly děti z naší ZŠ.

Ovečky budily značný zájem malých i velkých

Stánky byly neustále v obležení

Dětský divadelní soubor z Milevska předvedl své vánoční
vystoupení v sále restaurace U Žilinů...

Andělský průvod

zasedání zastupitelstva
kanalizace oprava hřbitova
zprávy z adventních akcí
pozvánky na I. čtvrtletí přihlašování k pobytu
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Informace z 9. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se konalo dne 19. 12. 2007 v zasedací místnosti úřadu MČ
Zasedání bylo zahájeno v 18:03 hod. a ukončeno ve 20:35 hod.
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Michal Láznička, Helena Marková, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana
Plamínková, Ing. Simona Strauchová, Ivanka Špačková.
Omluveni: Aleš Rozehnal, Bc. Kateřina Vrzalová
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková a zastupitelstvo projednalo body podle schváleného programu.
Změny v zastupitelstvu
Po odstoupení p. Ing. Miroslava Brenišína nastoupila na místo uvolněného mandátu paní Ivanka Špačková, která složila slib zastupitele
a obdržela osvědčení.
Zastupitelstvo zvolilo za 2. místostarostku Mgr. Lenku Kudlákovou
a schválilo měsíční odměnu pro každou místostarostku v částce 10 tis.
Kč s účinností od ledna 2008.
Zpráva starostky - viz samostatný článek na str. 3
Rozpočet 2008, dotace a rozpočtové změny
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008 (viz samostatná tabulka),
rozpočtové opatření č. 7, navýšení rozpočtu ZŠ o 22,9 tis. Kč a rozpočtu MČ o 290 tis. Kč (rozhodnutí MHMP - 100% podíl naší MČ na
dodatečné dani za r. 2002 ze zdaňovací činnosti MČ Slivenec).
Zastupitelstvo schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace 350 tis. Kč
od MHMP na opravu hřbitovní zdi.
Výběrová řízení
Na opravu hřbitovní zdi byla nově vybrána ﬁrma Pražské fasády s.r.o.,
protože ﬁrma INKOMA STAV, schválená na minulém zasedání, nakonec nemohla opravu zdi zahájit ještě do konce roku. Nový výběr dodavatele navíc přinesl úsporu 170 tis. Kč.
Dne 19.12. 2007 proběhla dvě výběrová řízení - na projektovou dokumentaci
na rekonstrukci centra Slivence byla vybrána a schválena ﬁrma Projektil Architekti a na projekt rekonstrukce správního pavilonu ZŠ ﬁrma AB
Design Studio.
Přijetí darů
Zastupitelstvo schválilo přijetí ﬁnančních darů: 10 tis. Kč - dar od OS Přátelé Slivence na opravu střechy MŠ, 100 tis. Kč od ﬁrmy Galstian a Galstian na ﬁnancování kultury, školství a účely ekologické a 80 tis. Kč od ﬁrmy
Plastmont Bureš na ﬁnancování kultury, školství a účely ekologické.
Granty
Zastupitelstvo schválilo přidělení ﬁnančních prostředků ve výši 150 tis.
na granty v oblasti kultury a sportu na r. 2008 následovně:
spolek Chovatelů poštovních holubů - celoroční činnost 8 000,- Kč
A.F.K. Slivenec - celoroční činnost
80 000,- Kč
Občanské sdružení Na Kraji
60 000,- Kč

Mgr. Jana Urbancová, Holyně - práce s dětmi
2 000,- Kč
Rezerva 50 000,- byla ponechána do 2. kola.
Žádosti o změny územního plánu (ÚP)
Zastupitelstvo schválilo žádosti na pořízení změn ÚP:
pro část pozemku parc. č. 1783/34, k. ú. Slivenec o velikosti cca
4.000m2 ze stávajícího využití OP (orná půda) na VN (nerušící výroba)
ještě před rokem 2010;
pro část pozemku parc. č. 222/13, k. ú. Slivenec o velikosti cca
1.000m2, dle přiložené situace, ze stávajícího využití OP (orná půda) na
OC (čistě obytné) ještě před rokem 2010;
Zastupitelstvo neschválilo žádosti na pořízení změn ÚP:
pro pozemky parc. č. 1374/1 a 1374/2, k. ú. Slivenec ze stávajícího
využití ZN (zeleň) na OC (čistě obytné);
pro pozemky PK parc. č. 671, 672, 667/1, 663 a 940, k. ú. Holyně ze
stávajícího využití NL (přírodní nelesní plochy) na OC (čistě obytné);
pro pozemek parc. č. 1771/4, k. ú. Slivenec ze stávajícího využití NL
(nelesní plocha) a ZMK (zeleň městského typu) na OC (čistě obytné);
pro pozemky parc. č. 322/62, 322/73, 322/77, 322/83, 322/89 a PK
č. 929, k. ú. Holyně ze stávajícího využití OP (orná půda) na SV (všeobecně smíšená zástavba) a OC (čistě obytné).
Smlouvy
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemní smlouvu se spol. News
Outdoor CR, dodatek k nájemní smlouvě s Českou poštou, Kupní
smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic, uzavření nové nájemní smlouvy s panem Ladislavem Pivodou, smlouvu na zřízení věcného břemene se spol. Telefonica O2, smlouvu na zřízení věcného břemene
se spol. PREdistribuce, dohodu o převzetí komunikace U Habeše
s ﬁrmou Central Group, Společností pro rozvoj Horních Jirčan a pí
Ing. Kunovskou.
Výkup pozemku
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku pod komunikací a pro vybudování chodníku v ul. Frančíkova.
Sociální výpomoc
Zastupitelstvo na návrh sociální komise schválilo a přidělilo sociálně
slabým občanům 20 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha - Slivenec.
Z důvodu nedostatečných podkladů od investora bylo na návrh RNDr.
Čížka z programu staženo projednání stanoviska k umístění diskontní
prodejny NORMA u severního konce ulice K Váze.
Úplný zápis z veřejného zasedání zastupitelstva vč. příloh a usnesení je občanům k dispozici na úřadě MČ a rovněž na www stránkách MČ (bez příloh).
hol

Zprávy předsedů komisí
M. Hollmannová - ﬁnanční výbor - informovala o kontrolách, které provedl ﬁnanční výbor na úřadu MČ a v ZŠ, ještě zbývá kontrola knihovny.
Mgr. Kudláková - komise pro kulturu, školství, sport a volný čas
Závěr roku je čas bilancování a předsevzetí. Máme za sebou první rok,
kdy komise pracuje v tomto složení. Mnohé se podařilo, v něčem máme
rezervy. Dovoluji si však slíbit, že v započaté cestě oživení kulturního
a společenského života v naší MČ chceme pokračovat. Chtěla bych na
tomto místě poděkovat všem členům komise, zaměstnankyním ÚMČ,
OS Na Kraji, farnosti Slivenec, ZŠ, ZUŠ, AFK Slivenec, sliveneckým ﬁrmám i jednotlivcům za mimořádnou obětavost. Šťastný nový rok!
Mgr. Novotná - grantová komise
Grantová komise stále pracuje na svých programech, čeká se na přidělení
grantů v příštím roce. Na své schůzce komise navrhla přidělit granty z rozpočtu MČ Praha-Slivenec. Mezi žadateli o grant, kterým bylo vyhověno, je i AFK
Slivenec, který má zažádáno o grant i na Magistrátu, pokud v příštím roce od
MHMP grant obdrží, grant MČ vrátí, toto bude uvedeno i ve smlouvě.

M. Láznička - kontrolní výbor připravuje kontrolu plnění usnesení.
Ing. Strauchová - stavební komise
Komise se sešla od minulého zasedání 2x, byl obnoven dialog s ﬁrmou
MCA, řeší se vybudování chodníku v ulici K Homolce (byla iniciována schůzka s TSK), odvodnění v ulici V Lipkách (MČ ﬁnančně přispěje na řešení, které
navrhne ﬁrma Quitec a které MČ schválí), byla projednána 2. etapa výstavby
Abbey - „Řepkové pole“ a s p. Kalibou z TSK se řešilo příčné stání v ulici Do
Chuchle, jednání bude pokračovat s odborem dopravy ÚMČ Praha 5.
Ing. Pick - komise dopravy a životního prostředí
Občané jsou zřejmě spokojeni, nikdo nemá připomínky k životnímu prostředí ve Slivenci, komise pracuje pouze z vlastní iniciativy - snaží se řešit
problémy přeplněných kontejnerů, dopravní situaci v ulici K Cikánce, bude
se snažit řešit rozjíždění trávníků u krajnic silnic. H. Marková měla připomínku k rozjíždění trávníků podél komunikace Návětrná, je to problém hlavně
stavebních ﬁrem, které si zde zkracují cestu. Situace bude vyřešena po
dokončení stavby v ulici Ke Smíchovu.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2007 právě skončil a tak je snad na místě trochu bilancovat.
Věřím, že jste během něj zaznamenali mnoho změn k lepšímu. Především se v naší obci v nebývalé míře rozvinul kulturní život, do
něhož se zapojilo velké množství obyvatel Slivence i Holyně. Akce
jako masopust, velikonoční i vánoční trhy, festival Slivenecké letnice, Mikulášská či rozsvěcení vánočních stromů vzbudily obrovský
ohlas. Kromě toho se ale konalo i množství akcí menších, komorních, žánrově velmi pestrých a zaměřených na různé vrstvy občanů
– od malých dětí přes teenagery až po seniory. Pevně doufám, že si
v kulturní nabídce každý našel něco, co ho zaujalo.
Snažili jsme se začít se zlepšováním vzhledu naší městské
části a myslím, že se nám to podařilo. Opravená kaplička se stala ozdobou Holyně a věřím, že na jaře, po deﬁnitivním dokončení
venkovních úprav a zapojení nově vysázených rostlin, vynikne, jak
centrum Holyně zkrásnělo. Opravili jsme či vyjednali opravu aspoň
těch nejhorších úseků komunikací a začali s budováním chodníků
ve Slivenci. V obojím chceme příští rok pokračovat. Získali jsme dva
nové přístřešky na zastávkách MHD. Ve škole se zdařilo v šibeničně krátké době provést rozsáhlou rekonstrukci historické budovy.
Snažili jsme se zlepšit naše obytné prostředí: doplnili jsme systém
košů, instalovali lavičky, vysázeli stromy, založili nové zelené plochy
a nové dětské hřiště. Fotbalisté se dočkali obnovy hřiště a nového zavlažovacího systému. Snažíme se postupně opravovat i další
stavby v majetku MČ, jako je např. střecha hasičárny v Holyni či zeď
hřbitova ve Slivenci.
Poměrně dost peněz jsme investovali do studií a projektů, jejichž
efekt se ukáže teprve časem. Dali jsme udělat studii cyklostezek, na
jejímž základě budou některé námi navrhované cyklostezky zahrnuty do celoměstského systému (a je tudíž šance, že jejich výstavbu
zaplatí město). Máme studii revitalizace centra, na jejímž základě
chceme požádat o peníze z evropského operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, máme studii na nadlepšení vody v rybníce a je hotový i velmi pěkný projekt na jeho rekonstrukci. Pevně
doufám, že na jaře se podaří rybník opravit. Hotová je i studie školky
a tělocvičny, v příštím roce bychom chtěli udělat projekt a dovést ho
ke stavebnímu povolení. Máme zpracovány i projekty na dvě aleje
– jedna je v ulici K Cikánce, druhá U Vápenice v Holyni. Postupně
bychom je chtěli realizovat buď sami, nebo ve spolupráci s občany
a občanskými sdruženími.
V loňském roce jsme hospodařili s rozpočtem 19,7 mil. Kč. Z toho
činil 8,3 mil. Kč základní rozpočet naší MČ, 2,6 mil. Kč jsme převedli
z účtu zdaňovací činnosti. 7,45 mil. Kč jsme získali jako dotace od
Hlavního města – 5 mil. Kč na rekonstrukci staré budovy školy, 1 mil.
na rekonstrukci kaple, 600 tisíc Kč na výkupy pozemků, 500 000 na
zeleň a 350 000 Kč na opravu hřbitova. Jedním z našich úkolů bylo
více využívat sponzorů. To se daří, na sponzorských darech jsme
získali více než 870 000 Kč a ve věcném plnění více než 650 000 Kč.
Většinou jde o investory, kteří působí či chtějí působit v naší MČ,
mnohé dary – především na kulturu – ale dávají i místní slivenečtí
a holyňští podnikatelé. 26 tisíc Kč jsme získali formou příspěvků od
občanů. Podali jsme několik žádostí o granty. Zatím vyšel jen grant
od Nadace Partnerství, ale na příští rok už máme s církví podán
grant na opravu zdi kostela.
A co se konkrétně dělo v naší MČ v uplynulých dvou měsících?
V právě skončeném adventním období se konalo nebývalé množství kulturních akcí, o kterých naleznete mnoho informací
v tomto čísle Mramoru. Chtěla bych zde vyzdvihnout především dvě
akce, které byly skutečně masové: nejprve superúspěšnou Miku-

lášskou v hostinci U Knotků v Holyni, které se zúčastnily na dvě
stovky dětí i dospělých, a pak vánoční trhy na parkovišti za Pizzerií
ve Slivenci, kterých se zúčastnily stovky lidí. Přesně to lze jen těžko
odhadnout – někdo jen přišel, nakoupil a odešel, ale pro mnoho lidí
se trhy staly místem odpolední zábavy pro celou rodinu. Organizátorce Mgr. Kudlákové za to patří vřelý dík.
Jinak se na počátku zimy v naší MČ horečně dokončovala rozdělaná práce.
Je už téměř dokončena kaple v Holyni, včetně nového plotu, laviček, dlažby před kaplí i nových schodů ze sliveneckého mramoru. Na jaře už se pouze opraví poškozený roh zdi, kaple se omyje
a opatří speciálním ochranným nátěrem, dovnitř dá nová dlažba,
kolem kaple se vysadí tráva a mohou se zde začít konat výstavy.
Kompletně je dokončen i chodník v ulici Ke Smíchovu, včetně tří
laviček, kterých si ale bohužel užijeme až na jaře. Přibyly i lavičky při
cestě ke hřbitovu pod ulicí Granátová, které jistě uvítají především
naši starší spoluobčané, a na novém plácku mezi ulicemi Frančíkova a K Cikánce. Podařilo se vybudovat další dva kousky chodníků:
jeden v Azuritové, druhý u zastávky Za Farou. Výstavba chodníků
bude pokračovat i na jaře: podařilo se nám vykoupit pás komunikace podél ulice Frančíkova, kde chceme vybudovat chodník pro
obyvatele Habeše (a budeme zde usilovat o zřízení přechodu pro
chodce k zastávce autobusu). Další kus chodníku máme v plánu
před restaurací Pyramida, kde na jeho nepřítomnost značně žehrají
především obyvatelé přilehlé ulice K Homolce.
Zdárně pokračuje výstavba kanalizace v ulici Ke Smíchovu.
Splašková kanalizace je již položená, nyní se zhotovují přípojky
k jednotlivým objektům. Dešťová kanalizace se dokončuje. Vzhledem k početným haváriím na přípojkách, které prokázaly havarijní
stav vodovodního řadu v celé ulici, se podařilo dohodnout s PVS,
že v celé komunikaci položí nový vodovod. V současné době se pro
něj vyřizují potřebná povolení. Poté bude následovat plyn. S výjimkou elektřiny tak budou v této ulici nově položeny všechny sítě.
Ještě před zimou jsme opravili střechu hasičárny v Holyni, která
byla ve velmi špatném stavu. Na podzim jsme dostali dotaci z MHMP
na opravu spadlé jižní zdi hřbitova. Oprava již byla zahájena, dokončena bude ale pravděpodobně až na jaře, záleží na počasí.
Vedle ÚMČ ve Slivenci a naproti kapli v Holyni jsou nainstalovány nové mapy naší městské části. Mapy zaplatili inzerenti, naši MČ
nestála tato akce ani korunu.
Peníze na kanalizaci chybí
Na příští rok máme zatím z rozpočtu HMP přiděleno 750 000 Kč
na doplatek výstavby kanalizace v ulici K Cikánce a Za Farou, čímž
se konečně smažou naše pohledávky vůči společnostem Ingbau
a Central Group z roku 2006. Na další výstavbu kanalizace se v rozpočtu Prahy ale zatím peníze nenašly, byl nám přidělen jen 1 mil.
Kč. Dle vyjádření náměstka primátora Ing. Klegy jde o peníze na
přípravu projektu pro fondy EU, konkrétně pro Operační program
životní prostředí. Problém je v tom, že není jisté, zda Praha bude
moci z tohoto programu peníze čerpat – čerpání je totiž omezeno
na obce, které mají s provozovatelem smlouvy maximálně do roku
2022. Praha má ale s PVS uzavřeny smlouvy až do roku 2028.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2008.
RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka
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Schválený rozpočet na rok 2008
Výdaje

2008

Příjmy

komunikace opravy, údržba

940 000,00

poplatek za psa

knihovna

108 500,00

poplatek rekreační

dětská hřiště, cyklostezky

475 000,00

poplatek za užívání veřej. prostr.

2008
60 000,00
4 000,00
400 000,00

pohřebnictví

130 000,00

poplatek ze vstupného

1 000,00

veřejná zeleň - opravy, údržba

310 000,00

poplatek z ubytovací kapacity

2 000,00
120 000,00

ZŠ

2 000 000,00

poplatek za provoz. automatů

zastupitelé

1 016 000,00

odvod výtěžku z prov. automatů

70 000,00

3 680 800,00

správní poplatky

50 000,00

příjmy z poskyt. služeb

52 000,00

veřejná správa
z toho :

mzdy a odvody

2 259 000,00

odborná literatura

20 000,00

příjmy z úroků

4 500,00

DrHM

80 000,00

dobývací poplatky

6 800,00

všeobecný materiál

125 000,00

vodné, energie

145 000,00

daň z nemovitosti

1 500 000,00

pošt., telefon., bank. popl.

215 800,00

dotace MHMP

5 945 000,00

právn. sl., školení, konzul.

212 000,00

státní dotace

285 000,00

cestovné, pohoštění, SW

24 000,00

přijaté dary

250 000,00

opravy

50 000,00

ostatní služby

300 000,00

sociální služby

50 000,00

granty
kultura

200 000,00
80 000,00

údržba kaple

10 000,00

úprava centra

900 000,00

školka
Výdaje celkem

převod ze zdaň. činn.

2 400 000,00

1 500 000,00
11 150 300,00

Příjmy celkem

11 150 300,00

Otázky a odpovědihřbitova
Proč dáváte peníze na lavičky a nedáte je raději na výstavbu
chodníku na křižovatce ulic K Homolce a K Lochkovu?
Lavičky a zeleň se ﬁnancovaly z dotace Magistrátu. Tyto peníze byly
účelově vázané a nedaly se využít na budování chodníků. O špatné situaci na této křižovatce víme a budeme ji v letošním roce řešit. Koncem
roku jsme již opravdu neměli peníze.
Proč jste z peněz naší městské části ﬁnancovali opravu cesty
mezi Holyní a Barrandovem, když jde již o území Prahy 5?
Opravu jsme neﬁnancovali my, ale Praha 5.
Je pravda, že si mohu vybrat, jaké orientační číslo budu u svého
domu mít?
Není to pravda. Orientační číslo určuje pořadí domu v dané ulici, přičemž po jedné straně ulice jsou čísla lichá, po druhé straně sudá. Každý
dům má číslo „úředně“ přidělené a nejde s ním hýbat. V rámci přidělování orientačních čísel pracovnice Magistrátu Hlavního města Prahy celý
Slivenec a Holyni důkladně prošla a dala do pořádku i chaos, který zde
mnohdy panoval s čísly popisnými, s označením ulic, s označením rohových domů apod.
Musím si orientační číslo na dům dát? Nelíbí se mi barva. Proč
jste nepoužili tradiční bílé číslice v modrém poli? Není to proti předpisům?

Orientační číslo si na dům či plot dát musíte, a to viditelně. Zpravidla
se dává vedle čísla popisného. Bývá zvykem, že popisné číslo má červenou barvu a bílá písmena a orientační číslo má modrou barvu a bílá
písmena, není to ale podmínkou. Podmínkou pouze je, že se orientační
a popisná čísla musí barevně odlišovat. Vzhledem k tomu, že ve Slivenci
a v Holyni má drtivá většina obyvatel modrá čísla popisná, nechtěli jsme
obyvatele z ﬁnančních důvodů nutit do jejich výměny tím, že uděláme
orientační čísla také modrá. Proto jsme zvolili bílý podklad s modrými
číslicemi. Jde o řešení netradiční, ale zcela legální a udělané v dohodě
s Magistrátem. Není rovněž nutné, aby byly ulice číslované ve směru od
Vltavy, jak se občané mnohdy mylně domnívají. Číslují se tak, jak je to
v dané lokalitě nejpraktičtější.
Proč jste v listopadu, když napadl sníh, neposypali také schody k provizorní zastávce MHD Smaragdová na dálnici? Jinak bylo
všude posypáno, ale na tyto schody jste zapomněli. Pro staré lidi to
tam bylo velmi nebezpečné.….
Tyto schody jsou v majetku Hlavního města Prahy a do správy je má
svěřené Technická správa komunikací, která by se o ně měla starat.
Technická správa komunikací schody neošetřila a úřad MČ Praha-Slivenec nezapomněl, nýbrž o tomto problému nevěděl, jinak by byl sníh
samozřejmě odhrabán a schody posypány, aby cesta k autobusu byla
bezpečná. Chtěla bych vás proto poprosit, abyste nás na podobné nedostatky a závady upozornili, abychom je mohli rychle napravit.
Pla
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Úřad městské části Praha - Slivenec
Úřad městské části zaměstnává v současné době čtyři úřednice a pracovníka na úklid a údržbu naší městské části, a dále na částečný úvazek knihovnici a uklízečku. Kontakty: telefon na všechny pracovníky ÚMČ 251 81 80 44 (včetně knihovny), e-mail slivenec@praha-slivenec.cz.
Starostka RNDr. Jana Plamínková (vykonává
i funkci tajemnice)
tel. 251 68 22 34,
mobil 602 102 684
e-mail starosta@prahaslivenec.cz

Bohdana Růžičková

Ing. Šárka Musilová

Ivana Košařová
e-mail musilova@
praha-slivenec.cz
stavební a majetková
agenda, ověřování

Ing. Miroslava Staňková
e-mail stankova@
praha-slivenec.cz
poplatky za psy, životní
prostředí, doprava,
stavební agenda

Jana Szilvásiová
e-mail knihovna@
praha-slivenec.cz
knihovnice
Aktuální otevírací doba
v knihovně: úterý 14-18
hod., středa 9 – 12
hod., čtvrtek 16 -19
hod.

e-mail ruzickova@praha-slivenec.cz; posta@
praha-slivenec.cz;
evidence obyvatel, ověřování, sociální agenda,
správa hřbitova, rybářské lístky, podatelna,
příjem inzerce, webové
stránky
e-mail kosarova@
praha-slivenec.cz
mzdová a účetní
agenda, rozpočet, hrací
automaty

Luboš Buriánek
kontakt přes Ing. Staňkovou
úklid a údržba městské
části

Jarmila Macourková
uklízečka
Služebna městské policie Praha 5
v budově úřadu MČ Praha-Slivenec
Jméno okrskáře: Jiří Schwanzer
Telefonické
spojení:
251 811 153
(v době úředních
hodin)
Mobilní tel.:
722 537 590 (mimo
úřední hodiny,
pokud je strážník ve službě)
Úřední hodiny:
každou středu 15.00 – 17.00 hodin

Změny v zastupitelstvu
Od ustavujícího zasedání po volbách v r.
2006 došlo v zastupitelstvu naší městské
části k několika změnám, které zde přehledně
shrnujeme.

Na místo Ing. Roberta Paula a Ing. Jitky
Skružné, která měla nastoupit po něm a rovněž se vzdala mandátu, se stala členkou
zastupitelstva Bc. Kateřina Vrzalová. Paní
Vrzalová je právnička a pracuje jako asistentka senátora Škalouda.
Kontakt: tel. 602 527 055, e-mail vrzalovak@
senat.cz.

Na místo Radomíra
Aksmana nastoupil
RNDr. Jiří Čížek, profesí
hydrogeolog. Dr. Čížek
pracuje v Komisi dopravy a životního prostředí.
Kontakt: tel. 605 591
336, e-mail cizek.j@opv.cz
Na místo Ing. Miroslava Brenišína nastoupila Ivanka Špačková,
profesí stavební
technik. Pí Špačková pracuje v Komisi
dopravy a životního
prostředí.
Kontakt: tel. 736 754
790, e-mail iva.marie.spackova@seznam.cz.

Druhou místostarostkou byla zvolena Mgr.
Lenka Kudláková.
Má na starosti Holyni
a kulturu.
Kontakt: tel. 736 621
893, e-mail lenka.kudlakova@ttsystem.cz.

Místostarostka Ing. Simona Strauchová má
nový e-mail strauchova@praha-slivenec.cz.
Ostatní kontakty na zastupitele zůstávají
v platnosti tak, jak byly uvedeny v Mramoru
č. 4/2006 (starostka má mobil 602 102 684
– v uvedeném Mramoru bylo číslo zveřejněno
s chybou).

Předběžné termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2008
6. 2.
8. 9.
21. 4.
22. 10.
25. 6.
15. 12.
Cca za pět dnů po zasedání zastupitelstva následuje vždy uzávěrka Sliveneckého mramoru pro přispěvatele a inzerenty.
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Výstavba

Oprava hasičárny a zdi hřbitova
V prosinci začaly dvě dlouho očekávané a velice potřebné opravy objektů
v majetku Městské části Praha – Slivenec. Tou první je poměrně rozsáhlá
oprava zřícené jižní zdi hřbitova ve Slivenci. Oprava zde začala doslova na
poslední chvíli, část zdi za hroby je totiž už zcela spadlá a v délce asi 30 m
je vážně poškozena opěrná zeď, kterou je třeba zpevnit opěrnou železobetonovou konstrukcí. Oprava již byla zahájena, dokončena bude podle toho,
jak umožní počasí.
Ještě před zimou jsme dali položit novou plechovou krytinu na střechu
hasičárny v Holyni. Původní střecha z tašek už totiž byla ve velmi špatném stavu, zatékalo jí do objektu a hrozilo vážné poškození zařízení v ní
umístěných. V objektu je umístěn transformátor společnosti PRE a telefonní zařízení O2 Telefonicy, přičemž s oběma byly před 10 lety uzavřeny
smlouvy (na 30 let), které jsou pro naši MČ velmi nevýhodné. Zatímco se
společností PRE se nám podařilo dosáhnout dohody, že se na opravě

Spadlá část hřbitovní zdi před počátkem opravy

střechy budou ﬁnančně podílet, společnost O2 na podobnou žádost reagovala zamítavě. Nicméně z důvodů bezpečnostních (není jistě optimální,
když na elektrická zařízení prší), estetických (chceme dát plácek v letošním roce do pořádku) i ryze praktických (u hřiště na míčové hry je lepší
plechová střecha) bylo nutné opravu udělat.
Pla

Oprava lávky přes
Dalejský potok v Holyni
V listopadu byla opravena lávka přes Dalejský potok v Holyni. Dřevěné
prvky stávající lávky (nosná podlaha, zábradlí) byly sejmuty a obnažená nosná konstrukce ošetřena konzervačními nátěry. Potom byly postupně montovány zcela nové dřevěné prvky a lávka tak prošla celkovou opravou, která
jí výrazně prodlouží životnost. Vzhledem k tomu, že je trasa přes Dalejský
potok a Holyni cílem vycházek obyvatel zejména okolních sídlišť, proběhla
oprava v podzimních měsících mimo hlavní sezónu.
mus

Pokračování výstavby kanalizace v roce 2008
Za poslední tři měsíce roku 2007 se podařilo vybudovat hlavní řad splaškové i dešťové kanalizace v ulici Ke Smíchovu. Dešťová kanalizace je dokončena včetně dešťových vpustí, které jsou zatím ukončeny pod povrchem
a budou dokončeny po napojení řadu dešťové kanalizace na již fungující část
v ulici Diamantová. U splaškové kanalizace se nyní budují přípojky k jednotlivým nemovitostem (na hranici pozemků). Podle toho, jak bude stavbařům
přát počasí, potrvá
Výstavba
výstavba přípojek ještě
přečerpávací stanice
zhruba dva měsíce.
Současně s tím
se na jižním konci
Rubínové ulice staví
podzemní přečerpávací stanice, která by
začátkem tohoto roku
měla být hotova. Vše
záleží na počasí, hlavně na teplotách pod
bodem mrazu, které
by stavbu mohly přerušit. Stejně tak jsou
vyšší teploty nutné
pro další etapu, kterou
bude položení nového
vodovodního potrubí
větší dimenze. Tím by
se po jeho dokončení

Ulice Ke Smíchovu

mělo zlepšit zásobování vodou nejen v ulici Ke Smíchovu, ale i v přilehlých
ulicích, protože řad je zokruhován.
Jak jsme vás informovali na začátku výstavby, bude se zde budovat i plynovod. Původní povrch komunikace díky probíhajícím pracím zanikl, a proto
se nyní intenzivně pracuje na dokončení projektu nové komunikace Ke Smíchovu. Podaří-li se vše během prvních letošních měsíců vyřídit, dočkáme se
nové komunikace včetně chodníků a alespoň kousek Slivence bude vypadat
tak, jak by měla vypadat součást Prahy. Vše ale bude záležet na přidělených
ﬁnančních prostředcích – výstavbu kanalizace a opravy komunikací po výstavbě neﬁnancuje naše městská část, ale přímo hlavní město Praha.
Budeme nicméně doufat, že se vše povede a že budeme ještě letos jezdit
po pěkné nové silnici a autobusy budou zastavovat na nových zastávkách.
mus
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Přednost zprava platí
Dovoluji si upozornit občany, že i ve Slivenci a v Holyni platí na ulicích
přednost zprava. Pokud se vám zdá toto konstatování banální, tak máte
jistě pravdu, nicméně zdá se, že si to stále určitá část řidičů neuvědomuje. Máme zde jen čtyři ulice značené jako hlavní: ve Slivenci jde o ulice
K Holyni, Ke Smíchovu a K Lochkovu a v Holyni ulice U Náhonu. Na ostatních komunikacích platí již zmíněná přednost zprava. Znamená to tedy, že
jedete-li ulicí K Cikánce ve směru do centra, musíte dávat na všech křižovatkách přednost vozidlům, která vyjíždějí z ulic U Jezírka, Mramorová, Na
Čisté či Na Kraji. Byť jsou tyto ulice krátké, není to zárukou, že z nich nikdy
žádné auto nemůže vyjet. Totéž platí pro ulici Frančíkovu – i zde musí dát
řidič přednost zprava vozidlům přijíždějícím z kolmých uliček. Stejně tak
není rozlišena přednost u ulic Nefritová, Granátová a Višňovka. A totéž

funguje i v Návětrné a jejím křížení s ulicemi na ni kolmými - abych jmenovala jen ty ulice, kde se na pravidlo pravé ruky zapomíná nejčastěji.
V celém Slivenci je rychlost omezena na 40 km za hodinu. Vjezdy do
Habeše jsou opatřeny značkami obytná zóna, obytnou zónou je i celá
Holyně s výjimkou ulice U Náhonu, a také tzv. Prašanda alias ulice Werichova od konečné autobusu 248 až ke Kaskádám na Barrandově. V loňském roce opravené komunikace K Cikánce a tzv. Prašanda jsou bohužel
právě těmi komunikacemi, kde mnozí řidiči nerespektují dopravní značení
a překračují stanovenou rychlost i několikanásobně a bezohlednou jízdou
ohrožují chodce i cyklisty. Jezděte, prosím, opatrně, pár ušetřených minut
opravdu nestojí za problémy, které každá nehoda přináší.

Jana Plamínková

Vážení spoluobčané, mnozí z vás se dotazují, jaký je výsledek petice za
změnu ﬁnancování kanalizace v naší městské části. Petici se sebranými 334
podpisy jsme 10. září 2007 doporučeně poslali k rukám primátora Béma
a zastupitelstvu hl. m. Prahy. Podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
- orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout a nepatří-li věc do
jeho působnosti, je povinen petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu
a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
- orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně
odpovědět iniciátorům petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu
petice a způsob jejího vyřízení.
Bohužel musím konstatovat, že ani primátor Bém, ani kancelář zastupitelstva magistrátu dodnes, tj. 4 měsíce po podání, neposlali ani potvrzení přijetí,
natož vyjádření k předmětu petice. Tento přístup volených orgánů považuji za
velmi znepokojivý a osobně jsem rozhodnut jej brát jako vodítko při příštích
komunálních volbách.
Za petiční výbor Ing. Petr Pick

inzerce

Na petici občanů primátor
neodpověděl
ODVOZ A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
auto MAN 9m3
OBJEDNÁVKY
pondělí - pátek:
606 50 80 15
6:30 – 20:00 hod.
257 91 17 32
6:30 – 15:00 hod.

REALITNÍ KANCELÁŘ – TICHÝ
hledá: byty, rodinné domy, pozemky,
komerční objekty nabídněte k:

PRODEJI ČI K PRONÁJMU.
Kompletní právní servis na všechny
druhy smluv spojených s prodejem
nemovitostí.
Vyřídíme katastr nemovitostí, zapsání či
výmaz věcných břemen, složité případy
např.: nezletilý je účastníkem prodeje , atd.,
geometrické plány
nové zaměření pozemků, notáře,
daňové a finanční poradenství
hypoteční úvěry, znalecké posudky,
kombinace prodej domu a následně
koupě bytu. Služby lze využít i jednotlivě.

Najdete nás a volejte:
Lidická 28, Praha 5 –Smíchov ( u Anděla),
tel: 737 739 397 (celý den)
tel: 257 311 689 - Po –Pá: 9 -12hod.

inzerce

inzerce

S NÁMÍ SI PRODEJ I KOUPI NEMOVITOSTI
ŘÍDÍTE SAMI !
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Výzva - vyzvedněte si své orientační číslo
Podle § 14 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb. je vlastník budovy
povinen na svůj náklad označit objekt tabulkou s určeným číslem
popisným a orientačním a udržovat je v řádném stavu.
Již v minulém čísle Mramoru jsme Vás informovali o nákupu cedulí
s orientačními čísly pro rodinné domy ve Slivenci a v Holyni. Cedule
mají bílý podklad a modrou číslici, není tedy třeba v případě, že máte
číslo popisné modré, pořizovat novou ceduli s číslem popisným.

Vyzvednout si je můžete v podatelně úřadu u paní Růžičkové.
Cedule se občanům poskytují zdarma, jejich pořizovací cena je 186,Kč vč. DPH za kus, proto Váš případný ﬁnanční přípěvek bude vítán.
Zatím si občané vyzvedli cca 320 orientačních čísel z celkového
počtu 830. Přispěli do rozpočtu cca 13 000 Kč, které se použijí na
opravu střechy školky.

Přihlášení k trvalému pobytu
Znovu naléhavě žádáme všechny obyvatele Slivence a Holyně,
aby se v naší městské části přihlásili k trvalému pobytu. S překvapením zjišťujeme, že v mnoha domech, kde bydlí čtyř- či pětičlenná
rodina, je u nás přihlášen k trvalému pobytu symbolicky jeden člověk, případně že je zde mnoho domácností, které zde žijí již dlouhé
roky a není tu hlášen vůbec nikdo, všichni jsou hlášeni „ve starém
bytě“. Často jsou to přitom občané, kteří mají vůči naší MČ poměrně
rozsáhlé požadavky a rozčilují se, proč tu není lépe uklizeno, proč tu
nejsou v pořádku chodníky, proč nejsou v lepším stavu silnice… Inu,
vážení spoluobčané, právě proto, že zde mnoho z vás není nahlášeno. Oﬁciálně žije v naší MČ 2514 obyvatel (k 30. 9. 2007), neoﬁciálně
to může být klidně i dvojnásobek, nikdo to neví přesně. Jenže dotace přidělovaná Hlavním městem Prahou bere jako hlavní kritérium
počet trvale hlášených obyvatel. Kolik zde máme „černochů“, to
vůbec nikoho nezajímá. Zatímco u velkých městských částí (Praha
1 – 22) se bere jako kritérium počet obyvatel, rozloha území a daň
z příjmů fyzických osob v podnikání, u malých městských části jde
o počet obyvatel, rozlohu území, počty žáků ve škole a školce, plochy vozovek mimo správu TSK a výměru zeleně, přičemž nejdůležitějším ukazatelem je právě již zmíněný počet obyvatel.
V tabulce je vidět, kolik dostávají jednotlivé městské části podle
počtu obyvatel (a o kolik tedy přicházíme tím, že zde mnozí obyvatelé nejsou hlášeni):

Městská část
Slivenec
Řeporyje
Zličín
Suchdol

Počet obyvatel (k 30. 9. 2007)
Dotace HMP
dle počtu obyvatel (tis. Kč)
2 514
2 457
3 343
3 267
3 673
3 589
6 032
5 894

Je celkem logické, že si mnoho rodin drží někde byt, který třeba
pronajímá, ale v tomto bytě – pokud to není byt obecní či státní
– nemusíte být přece hlášeni!!! U bytu družstevního či dokonce bytu
v osobním vlastnictví je to opravdu zhola zbytečné. Kvůli zaběhaným stereotypům v myslích našich občanů, kdy v každém bytě
musel být někdo hlášen, jinak se o něj dalo přijít, a možná i kvůli jisté
pohodlnosti tak přicházíme ročně o 1 – 3 mil. Kč.
Zdánlivě malý počet obyvatel se ale odráží i v přidělování
dalších dotací (na kanalizaci, na opravy komunikací, na opravy
školy, a podobně) a v poslední době bohužel i v ochotě dát
nám peníze na výstavbu nové školky. Ano, my zde ve Slivenci
a v Holyni víme, jak zoufale ji potřebujeme, jenže Hlavní město
Praha posuzuje naši potřebu prizmatem „pro kolik obyvatel se
bude stavět“. A z tohoto úhlu pohledu naše MČ vychází hůře
než by mohla.

Jana Plamínková

Jak na zeleň? Praktické rady pro občany
Chcete-li pokácet strom, změřte nejprve obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí. Je-li tento rozměr vyšší než 80 cm, obraťte se
s žádostí o povolení kácení na ÚMČ Praha - Slivenec. Povolení je
též potřeba ke kácení keřových porostů s plochou nad 40 m2.
Kácení stromu lze povolit jen ze závažných důvodů po vyhodnocení jeho estetického a funkčního významu.
O kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce
se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Stromy o obvodu kmene do 80 cm a keřové porosty o ploše do
40 m2, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví fyzických
osob, je možné kácet bez povolení za předpokladu, že se nejedná
o chráněné druhy, registrované významné krajinné prvky, břehové
porosty a porost, který je biotopem chráněných druhů.
V těchto případech je kácení možné realizovat v období vegetačního klidu, tj. zpravidla od 31. 10. do 31. 3.
Právnické osoby žádají o povolení kácení vždy, tedy bez ohledu
na rozměr obvodu kmene.
Povolení kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví lidí nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Jedná se o výjimečné situace, kdy je třeba např. po bouřce
odstranit poškozený strom ohrožující okolí. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je do 15 dnů od provedení kácení.
Vhodné je situaci zdokumentovat.
Máte podezření, že došlo k nezákonnému kácení dřevin rostoucích mimo les? Uvědomte nejprve ÚMČ Praha – Slivenec.
Pokud neobdržíte odpověď (což se doufáme nestane), můžete

podat písemný podnět na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy nebo České inspekci životního prostředí.
Chcete-li na svém pozemku prořezat strom, nepotřebujete
povolení v případě, že se nejedná o stromy, na něž se vztahuje přísnější ochrana, např. památné stromy (ve Slivenci ani v Holyni žádné
takové nejsou) či zvláště chráněné druhy. Péče o dřeviny, zejména
jejich údržba a ošetřování, je povinností vlastníků, kteří je touto činností nesmí poškodit nebo zničit.
Chcete-li sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství, kontaktujte náš úřad. Výsadby realizujte pouze se souhlasem vlastníka(ů)
pozemku.
Jak zjistíte, které druhy rostlin jsou v České republice chráněné? Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a najdete v příloze
II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zjistíte-li na pozemku, který vlastníte, výskyt invazních druhů
rostlin (např. bolševníku velkolepého, netýkavky žláznaté, křídlatky),
likvidujte je buď mechanicky nebo chemicky za podmínky dodržení
všech platných právních předpisů.
Vznikají-li Vám škody šířením plevelů z okolních pozemků, obraťte se na Státní rostlinolékařskou správu.
Vypaluje-li někdo trávu, jedná se o porušení hned tří zákonů:
o požární ochraně, o ovzduší a o ochraně přírody a krajiny. Hrozí nejen pokuta za poškozování životního prostředí, ale ještě více
může stát výjezd hasičů.
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Sociální komise
Vážení spoluobčané,
těší mě, že mezi námi žijí lidé, kterým není lhostejný osud jejich
spoluobčanů a na situaci nás upozorní. Na základě takového upozornění pak můžeme situaci prověřit a pomoci ji řešit a za to všem
moc děkuji.
Na konci roku jsme měli milou příležitost předat peněžní dary
sociálně potřebným, kteří si na ÚMČ Praha - Slivenec podali žádost.
Celkem bylo rozděleno 20.000,- Kč.
Za sociální komisi přeji všem spoluobčanům hlavně zdraví a těším
se, že se budeme setkávat převážně při příjemných příležitostech.

Jana Szilvásiová,
předsedkyně sociální komise

Srdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům,
kteří oslavili významné životní jubileum
v listopadu 2007

Knihovna
Milí čtenáři,
rok s rokem se sešel a máme tu rok 2008. Přeji vám mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě, hodně zdraví a pohody.
Otevírací doba se nemění:
úterý 14 – 18
středa 9 – 12
čtvrtek 16 - 19
Poplatky na celý rok se také nemění, dospělí 50,- Kč a děti
20,- Kč. Zároveň můžete zdarma využívat internet, v současné
době jsou k dispozici dva počítače.
Od Městské knihovny máme přislíbeno zapůjčení dalších knih
a díky tomuto výměnnému programu, kdy nám zapůjčí až 200
nových titulů, bude v naší knihovně řada novinek.
Zároveň rozšiřujeme nabídku cizojazyčné literatury, prozatím
pouze v ruském jazyce. V letošním roce bych chtěla dokončit
reorganizaci knihovny tak, aby se zde mohli scházet senioři na
svých pravidelných schůzkách, ale také třeba jen proto, že si
chtějí spolu popovídat.
Těším se na Vaši návštěvu

Jana Szilvásiová

paní Hurtová Jevgenie
pan Vlček Antonín
paní Zichová Irena
pan Hladík Václav
pan Holub Miroslav

70 let
70 let
75 let
80 let
85 let

❁

80 let
80 let
80 let
92 let

❁

v prosinci 2007
pan Lažnovský Antonín
pan Mára Miloslav
pan Veverka Jaroslav
paní Vaitová Marie

Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městské části Praha-Slivenec

❁
❁

Starší solidní manželský pár
hledá dlouhodobý nájem
2+kk nebo 2+1 ve Slivenci a okolí.
Tel.: 604 123 321

inzerce

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Na Štědrý den oslavil
80. narozeniny pan
Antonín Lažnovský z Holyně.
Pevné zdraví, štěstí
a spokojenost do dalších let
přeje manželka,
dcera a neteř s rodinami.

Schůzka seniorů
Jako každé první pondělí v měsíci, tak se i v prosinci konala 3.12.
v 16:00 schůzka seniorů. Tentokrát měla však slavnostní, předvánoční
atmosféru. Povídání o Vánocích a sliveneckých adventních akcích provoněla káva a malé občerstvení.
O nějvětší radost se postarali žáci ZŠ Slivenec, kteří s paní učitelkou
Kilingerovou nastudovali kouzelné pásmo lidových písní, říkadel a koled.
Na představení přišli ve venkovských kostýmech a pásmo doprovodili
hrou na ﬂétnu.
Příjemnou pohodu nenarušily ani menší problémy s technikou. Stále
bylo o čem povídat a nakonec jsme se dočkali i promítání. Film o poměrně nedávné rekonstrukci krovu sliveneckého kostela Všech Svatých zaujal a byl zároveň pozvánkou na oba nadcházející koncerty a slavnostní
mši svatou na Štědrý den.
Hosté tohoto předvánočního posezení se rozcházeli s přáním pěkných
Vánoc a s drobnými dárky od dětí z keramické dílny.
Kud
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Škola, družina

Základní škola
Vážení rodiče a přátelé školy,
chtěl bych Vás informovat o dění v naší škole v závěru roku 2007.
Dne 5. 12. 2007 jsme připravili tradiční mikulášskou nadílku, která byla
všemi žáky ZŠ a MŠ přijata s velkým nadšením. Od této doby žila škola vánoční atmosférou, která vyvrcholila vánočními dílničkami, na nichž
žáci vyráběli předměty k výzdobě školy a na vánoční prodejní výstavu.
13. 12. 2007 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku na
nádvoří školy, které bylo spojené s vystoupením žáků školy. Po této akci
následovala prodejní výstavka výrobků našich žáků. Všichni jsme měli
velkou radost, že celá akce byla hojně navštívena rodiči. Rodičům se
líbily jak výrobky, které žáci ZŠ i MŠ na výstavce prezentovali i prodávali,
tak i pěkné vystoupení našich žáků.
18. 12. a 19. 12. 2007 se uskutečnil 3. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise o putovní pohár ředitele školy. O tento turnaj byl mezi žáky velký
zájem, a proto bylo nutné ho rozložit do dvou dnů. Jeden den soutěžily dívky a druhý den soutěžili chlapci. Výsledkem jsme byli všichni překvapeni.
Pořadí na prvních třech místech je následující:
V kategorii chlapců:
V kategorii dívek:
1. místo Bláha Dominik
1. místo Boučková Alice
2. místo Bernard Miroslav, 2. místo Hyťhová Michaela
3. místo Hozman, Petránek3. místo Kuřerová Adéla
V kategorii mladších žáků:
1. místo Štolba David
2. místo Minařík Vojtěch
3. místo Alinče, Plichta

Předvánoční nálada vyvrcholila dne 22. 12. 2007 v tělocvičně školy
vyhodnocením sběrové akce žáků a sportovních soutěží. Vítězové soutěží získali diplomy a odměny za své výkony.
Nejlepší sběrači školy jsou:
1. Žaneta Jarolímková
420 kg
2. Michaela Bartoňková
320 kg
3. Aneta Javůrková
302 kg
Všem, kdo se na sběru starého papíru i víček podíleli, MOC DĚKUJEME. Informace o výrobcích z odevzdaných víček najdete na www.
recyklace.cz.
Poté následovaly vánoční besídky v jednotlivých třídách.
A nyní, co nás čeká do konce 1. pololetí školního roku 2007/2008.
Na čtvrtek 10. 1. 2008 připravujeme od 8 do 14 hodin Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ. Na tuto akci zveme srdečně veřejnost
a zejména rodiče budoucích prvňáčků.
Ve čtvrtek 17. 1. 2008 proběhne v historické budově školy od 13 do
17 hodin zápis žáků do 1. třídy. Náhradní termín zápisu je stanoven na
úterý 5. 2. 2008 od 13 do 15 hodin.
Ve dnech 12. – 19. 1. 2008 se žáci 6. a 5. třídy vypraví do zimní školy
v přírodě v penzionu Krásná v Jizerských horách.
Od 19. 1. do 26. 1. 2008 se žáci naší školy zúčastní lyžařského výcvikového kurzu v Rokytnici nad Jizerou. A potom čeká žáky školy vyhodnocení jejich práce za 1. pololetí školního roku 2007/2008.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví a úspěchů
v roce 2008.
Mgr. Vladimír Holub, ředitel školy

Školní družina a zdravotnický kroužek
mínkou bylo, že se na jeho tvorbě bude podílet kromě dítěte i některý další člen
rodiny. Ve třídě se nám tak sešlo 25 krásných vánočních stromků z nejrůznějších materiálů. Fotograﬁe všech stromečků si zájemci mohou prohlédnout
na našich stránkách www.druzinaslivenec.estranky.cz Petra Siganová
inzerce

O prvním prosincovém víkendu proběhlo ve škole „Předvánoční dovádění
s Červeným křížem“. Přítomné děti si postupně vyzkoušely tvorbu různých
přáníček, drátkových motýlků, zdobení květináčků ubrouskovou metodou,
práci s kerahmotou…. Odpoledne jsme vyrazili směr nádraží Bráník na Mikulášskou jízdu parním vlakem pražským semmeringem do Zličína a zpět. Cestou nás navštívili také čert s Mikulášem a andělem. Kupodivu si čert nikoho
neodnesl a všechny děti dostaly malý sladký dárek a pamětní list. Po večeři
na všechny čekalo překvapení v podobě dárků pod vánočním stromečkem,
který děti již během dopoledne stihly ozdobit. V neděli po snídani si všichni
dokončovali svá dílka, ke kterým se přidalo ještě zdobení perníčků. A došlo
i na první pomoc. Části dětí byla namaskována různá poranění a ostatní se
je s většími či menšími úspěchy snažili ošetřit.
V pondělí 17.12. si některé děti zahrály na kuchaře a kuchařky a připravily
dva výborné drobenkové ovocné koláče. Nejprve se rozdělily na dvě skupinky.
Každá skupina dostala stejný díl potravin nutných k přípravě koláče a další
pomůcky potřebné k práci. Potom přišlo na řadu odjadřování, loupání a krájení jablek, šlehání , míchání , vymazávání plechů, příprava drobenky,..... Práci si
děti mezi sebe dělily samy a nutno dodat, že to zvládaly celkem dobře. Jejich
spolupráce byla vidět na výsledku jejich snažení. V 15 hodin byly připraveny
dva plechy s jablkovým drobenkovým koláčem, které čekaly jen na upečení.
V úterý 18.12. proběhly již tradiční Vánoční dílničky. Děti si mohly společně
se svými rodiči a sourozenci připravit drobné vánoční dekorace. Zdobily připravené medové perníčky, vyráběly malé svícínky, ozdobičky z burských oříšků
nebo papíru zdobeného krupicí, motaly svíčky z včelího vosku nebo vytvářely
nejrůznější přáníčka. V jejich práci jim zdatně pomáhali i někteří z rodičů, kteří
si na své děti i v předvánočním shonu dokázali udělat čas. Na všechny také
čekalo malé občerstvení, které děti před dílničkami připravily. A samozřejmě
nechyběly ani koláče, které přichystaly již den předem.
Během prosince také proběhla výstava prací na téma „ Rodinný vánoční
strom“. Stromek bylo možno zhotovit z libovolného materiálu. Jedinou pod-
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Mateřská škola, společnost
Mateřská škola - poslední ohlédnutí za kalendářním rokem 2007
Již jsme si všichni popřáli všeho dobrého do nového roku, ale malé
ohlédnutí a vzpomínka na začátek školního roku jistě zaujme všechny čtenáře.
Je konec října a všechny děti v mateřské škole se připravují k odjezdu do
školy v přírodě v Česticích. Odjíždíme s obavami, jak pobyt zvládnou jak tříleté děti, tak děti, které nastoupily v září. Ale naše obavy byly zbytečné. Od
prvního dne se všechny děti zabydlely v novém domově tak, jako by tam
patřily. Zážitků bylo tolik, že ve vzpomínkách dětí se udrží hodně dlouho.
Nezahálíme ani v mateřské škole. Naše děti mají mnoho možností zapojit
se do různých kroužků. Není jednoduché kroužky zprovoznit, protože agentury, které tyto aktivity organizují, mají limit 10 dětí, aby se kroužek rozjel.
Dalo nám hodně práce, aby pro naši mateřskou školu přivřeli oči a kroužky
se mohly rozjet. Úsilí přineslo ovoce, a tak v naší malé školičce máme nejen

výuku angličtiny, ale i keramiku a hru na ﬂétničku. Od druhého pololetí začne plavecký výcvik v Plavecké škole Pulec.
A ještě ohlédnutí za nejkrásnějšími svátky v roce. Pro naše děti začala
příprava již začátkem prosince. Dne 5. prosince se přišel na děti podívat
Mikuláš s čerty a andělem a přinesl velký koš plný sladkostí. Děti přednášely,
zpívaly a oči mířily k tajemným balíčkům, které jim čert s Mikulášem rozdali.
Nacvičování na besídku, výroba dárků. Toto vše bylo zakončeno posezením u stromečku, prodejem výrobků na vánočním jarmarku a vánoční
besídkou pro rodiče.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří pomohli při
zajišťování všech akcí v mateřské škole.
Věřím, že si všichni užili krásné vánoce, bohatou nadílku a těšíme se na
další spolupráci.
Eva Vejvodová

Setkání s Anežkou ve Slivenci
Slivenečtí, Holynští, ale i přespolní měli možnost prožít dne 11. listopadu 2007 hezké nedělní odpoledne. Teátr Víti Marčíka ho v hospodě
U Žilinů ve 14,30 hod. zahájil pohádkou Popelka. Dřevěné loutky oživly
v rukou Víti Marčíka a Víti Marčíka, tj. otce a syna. Zpracování pohádky
bylo velice zajímavé. Oba prostřednictvím této pohádky rozdávali napětí,
radost, ale také životní moudro.
Pak nás p. farář Zdeněk Skalický při mši svaté přenesl k víře našich
otců. Ne jenom těch starozákonních jako byli Abrahám, Izák, Jákob, ale
také k novodobým, jako byli svatí Augustin, Ambrož, Jeroným, … svatá
Anežka Česká, kterou jsme si tento den zvláště připomínali. Jak se Bůh
projevil v jejím životě? „Atributem sv. Anežky je beránek“ řekl, „vyjadřuje její
povahu – mírnost, pokora … Uvnitř sebe sílu - tichou, ale účinnou. Zřídila
první špitál pro nemocné, věnovala se i velice účinně a dobře politice.“
Po mši, které se účastnili také farníci z Radotína, Černošic a Třebotova, pokračoval program opět v sále v hospodě u Žilinů, a to promítáním
ﬁlmu Dračí setba. Film nám přiblížil procesy v padesátých letech. Zachycuje výpovědi bývalých politických vězňů a bývalých bachařů na dole
u Příbrami. Sleduje dění v naší společnosti po dobu třinácti let. Hlasování

v Poslanecké sněmovně, oslavy 1. máje v KSČ a KSČM, záběry z projevů našich vládních zastupitelů, průběh soudu s Dudou, jsou tam zobrazeny dokumenty, které jsou dokladem nevole naší společnosti odsoudit
krutost a svévoli bývalého režimu za spáchané zločiny, procesy smrti,
umučení k smrti u výslechů a týrání vězňů neprávem odsouzených.
Po zhlédnutí ﬁlmu přišla mezi nás režisérka paní Kristýna Vlachová. Kytici
růží, kterou přijala od diváka jako poděkování, předala s úctou paní Plockové, manželce JUDr. Plocka, bývalého politického vězně na dole u Příbrami.
Oba manželé přijali na tuto besedu její pozvání. Všichni tři pak odpovídali
na dotazy občanů. Otázek bylo mnoho. V menších hloučcích se rozhovory
protáhly a pokračovaly i v čase přípravy skupiny Bridge Band J. K. Nováka
na své vystoupení.
Od 19,00 hod. až do 21,00 hod. pak skupina J. K. Nováka hrála k tanci
a poslechu. Téma písní bylo věnováno i válečným veteránům, kterým
tento den taky patřil.
Ještě jedno malé poohlédnutí. Když jsem zavírala kostel, skupina mladých rodin s dětmi zapalovala své lampionky a v 17,00 hod. podle plánu
vyrazila. Kvůli nepřízni počasí šli jenom na menší okruh od kostela kolem
Řeznictví Görgl a kolem hospody U Žilinů zpět ke kostelu.

Anna Kotová

Poděkování

Plný sál dětí pozorně sledoval teátr Víti Marčíka

Lampionový průvod - poděkování rodině Morsteinů, tedy Hance
a Karlovi, za celou akci, teplý čaj a milé slovo.
Setkání s Anežkou - poděkování zastupitelům MČ Slivenec a to především paní Mgr. Janě Novotné, poděkování celé rodině Haasů, díky
jejich technice a zkušenostem s jejím ovládáním se mohl promítat ﬁlm,
díky jim bylo kde sedět a díky jim mohli herci vynést a snést v hostinci
U Žilinů své těžké kulisy (klavír apod.).
Všem patří veliké díky a Pán Bůh zaplať. Mgr. Jana Radojčič

Skupina Bridge Band
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Adventní akce

Rozsvěcení vánočních stromů
V sobotu 1.12. 2007 v 10:00 se ve Slivenci i v Holyni sešly
děti se svými rodiči ke zdobení vánočních stromů.
Zvláště v Holyni před téměř dokončenou kaplí bylo živo. Některé děti přinášely i vlastnoručně vyrobené ozdoby. Smrk, který
byl před kapli sv. Jana Křtitele instalován, věnoval Holyni p.
polesný Kadeřábek.
V 16:00 odpoledne se u borovice před základní školou ve
Slivenci rozezněly ﬂétny a kytary. Koledy si pro nás nacvičila

rocková amatérská skupina „Rána z milosti“. Při jejich muzicírování se rozsvítil obecní vánoční strom a zvonečkový průvod
asi stovky občanů se vydal na cestu do Holyně. V Holyni u svítícího stromku již čekali holyňští a společně jsme si poslechli
druhou porci vánočního muzicírování.
Advent začal a světla zářila nejen v rozžatých lucerničkách
a na vánočních stromech, ale hlavně v očích dětí…

Kud

Zpívání v Holyni si užilo mnoho dětí

Rána z milosti před vánočním stromem ve Slivenci

Mikuláš naděloval
V sobotu 8. 12. 2007 se konala „Mikulášská nadílka“ v sále holyňského
hostince U Knotků.
Již v dopoledních hodinách se dostavili nadšenci, aby za pomoci svých
ratolestí sál slavnostně vyzdobili. Odpoledne se sál do posledního místa
zaplnil nedočkavými dětmi v hojném doprovodu blízkých. Návštěvníci mohli
shlédnout pásmo, které připravili žáci ZUŠ Na Popelce (pobočka Slivenec)
pod vedením p. uč. Moniky Svobodové, a veselou pohádku „O Sněhurce“, kterou nastudovala s členy divadélka „ŠlyVen“ umělecká vedoucí Jana
Radojčič.
Se soumrakem se objevil i sám svatý Mikuláš s andělem a čerty a nadělil pod vánoční strom u krásně opravené kaple „Zdraví“, „Štěstí“, „Lásku“
Mikulášská nadílka

a „Přátelství“ všem holyňským, sliveneckým i ostatním návštěvníkům obce.
Děti se také dočkaly, protože v Holyni, Slivenci a přilehlém okolí jsou děti
hodné a šikovné, tak byly odměněny bohatou nadílkou. Besídku zakončila
„Čertovská diskotéka“, kde v kole s ostatními tančili i všichni čerti. Večer
dále pokračoval Mikulášskou zábavou pro dospělé.
Velké díky všem, kteří svou prací, podporou, radou nebo i samotnou účastí
pomohli rozdat dary nejcennější: štěstí, lásku, přátelství a radost ostatním.
Poděkování: pohostinství U Knotků, kulturní komisi MČ, OS Na Kraji,
holyňským maminkám a výše jmenovaným učinkujícím.
Mimořádné poděkování svatému Mikuláši, andělovi a oběma čertům.

M. Pravdová
Představení o Sněhurce
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Adventní akce

Setkání s Mikulášem
V úterý 4. prosince přišlo do tělocvičny ZŠ více dětí než obvykle. Na programu bylo nejen cvičení, ale i setkání s Mikulášem, čertem
a andělem.
hol

Mikulášská zábava
V pátek 30. listopadu se na sále U Žilinů konala Mikulášská
zábava. K tanci hrála pravidelným návštěvníkům známá kapela
Peater´s Painters. Před pár lety, ještě v době, kdy se ve Slivenci žádné kulturní akce nekonaly, si parta kamarádů řekla, že by
stálo za to stojaté vody trochu rozčeřit a něco podniknout a od
té doby celkem pravidelně pořádáme Mikulášskou a Josefskou
zábavu. Iniciátorem těchto akcí je Ivo Jonáš, s nějakým nápadem jak obohatit program a pobavit sebe i publikum vždy přijdou Mirka a Petr Nosákovi. Těší nás, že i dnes, kdy Slivenec
žije bohatým kulturním životem, tato akce nezapadla a přilákala
mnohé návštěvníky.

Milena Hollmannová

Adventní koncert
V neděli 9. prosince jsme se v 17:00 hod. sešli v kostele Všech
Svatých ve Slivenci, abychom vyslechli adventní koncert. Koncert
byl zvláštní a milý tím, že skladby klasiků J. S. Bacha, B. Smetany,
A. Dvořáka a dalších mistrů pro nás nacvičily děti ze ZŠ Slivenec
a ZUŠ Na Popelce (ﬂétny, klavír a zpět), soubor „Kanárci“ z Barrandova (ﬂétny) a dále pánové Milan Jermář a Adam Jermář (varhany,
trubka).
Koncert uspořádal ÚMČ Praha-Slivenec, ZŠ Slivenec, ZUŠ Na
Popelce – pobočka ve Slivenci a farnost Slivenec.
PODĚKOVÁNÍ : p. Součkové a Šírkové, lektorkám ZUŠ Na Popelce, a panu učiteli Hodboďovi, uměleckému vedoucímu souboru
Kanárci

hol

Zdobení stromků pro zvířátka
V neděli 23. prosince jsme se sešli s dětmi a rodiči před sliveneckým květinářstvím a vydali jsme se na Trpec, kde jsme ozdobili stromek pro zvířátka,
zazpívali si koledu a zapálili prskavky. Děkuji všem, kteří se i přes velký mráz dostavili a všem přeji skvělý nový rok 2008. Hanka Morsteinová
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Adventní akce

Slivenecký Vánočník
15. prosince úspěšně proběhl festival nezávislé tvorby Slivenecký
vánočník, kterým jsme místní dění obohatili o kulturní událost plnou
kouzel a nečekaných zvratů. Cílem bylo dosáhnout v rámci jedné
tématické linie zároveň určité různorodosti. Vystoupil kouzelník,
zazněl maďarský rock, klasický bigbít, alternativní punk a „prosákly“
i tóny ze „spodních proudů“. Sál zdobily obrazy JKF a vše doplnil
prodej fairtrade kávy a handmade výrobků.
Paul Merild kouzlil pro děti i dospělé a postupně mu asistovali
snad všichni přítomní v sále. Hodinové vystoupení zakončil únikem
ze svěrací kazajky. Nejkouzelnějším ovšem bylo, když do rozpočtu
akce rozmnožil stokorunovou bankovku.
Hudební část zahájili slovenští Maďaři z Prahy Gregor Samsa.
Jejich tříčlennou sestavu oslabil zánět šlach, a tak měli bubeníka

elektronického. Rockový začátek vystřídal Sladký konec. Po bigbítové klasice ze Žižkova se ocitáme jako v Jiříkově vidění a za tónů
electroundergroundu jsme vrženi do další části večera. Vedle podia
přibyla videoprojekce oživující tak celý program. Večer nabíral na
obrátkách, Nedělní lidé „se věšeli na vlastních oprátkách“, paradoxně i v sobotu roztočili svůj kolotoč a zvedli lidi ze židlí. Početný
podzemní orchestr BBP hrál nečekaně vánočně a skočně polku.
Nestandardní punk Standartního kompotu z Varnsdorfu celý večer
zakončil v neuvěřitelném rytmu svého saxofonu.
Děkujeme ÚMČ Praha – Slivenec i sponzorům (Truhlářství Marek,
Pneuservis Slavík, Sklenářství Synecký, Řeznictví Görglovi, Drogerie
JIMI), bez nichž by projekt nemohl vzniknout!

Za VšemiSměry Klára Vaňková

kapela Nedělní lidé

kouzelník Paul Merild

Sváteční doba v kostele Všech Svatých
Na Štědrý den v podvečer se někteří z nás sešli v kostele Všech Svatých, aby společně slavili narození Páně.
Mši svatou celebroval mladý jezuita Miroslav Herold. V Římě studuje
církevní dějiny. Velmi zajímavě vyprávěl o římských vánočních zvycích a
ve svém kázání přinesl slunce a radost. Po skončení veselé mše svaté
jsme měli malé agapé – tedy „hostinu“ – ochutnávku vánočního cukroví
od místních kuchařek.
Na Nový rok v 15.50 zahájil Slavnost Panny Marie náš pan farář Zdenek Skalický. Ve svém kázání mimo jiné podpořil novoroční předsevzetí

a přání. Řekl, že nevadí, že člověk je často poruší, ale že už sama myšlenka – touha být lepším – je bezvadná.
Při odchodu z kostela nám mladí ministranti nabídli košík „s překvapením“ – psaníčka s citáty z Bible vybízejícími k novoročnímu zamyšlení.
Když jsme, už za tmy, vycházeli po skončení mše z kostela ven, přáli
jsme si vzájemně zdraví, štěstí, dlouhá léta...
Do zimního podvečera prvního dne roku 2008 nás z kostela provázelo světlo a tóny varhan.

JaR

Ritornello - barokní roráty
Sešli jsme se na ně v pátek 21. prosince v snad nejstudenějším kostele v celé Praze, tedy u nás v kostele Všech Svatých ve
Slivenci. Kupodivu stačilo několik svíček a potěcha z „rorátníků“.
Jak se neradovat, když vidíte, že někdo nejenom umí, že stále
hledá a že to dělá s chutí. Soubor je již skoro naším kamarádem,
protože nás v redukované podobě vedl i masopustním průvodem. Teď byl kostelík plný dobového zpěvu, který byl zklidňující,
ale kupodivu i šibalský. Konečně jsme poznali i některé nástroje
– niněru, šalmaje… Soubor „Malý návrat“, což je překlad jejich

názvu z italštiny, objevuje nejen původní melodie, ale i malebnou
češtinu. I když jsme začasto „přemejšlovali“, nestrachovali jsme
se, protože – „jen je třeba s pokorou učit se řeči dávných krásných
slov…“, jak stojí v malém zpěvníku, který si všichni mohli odnést
domů.
Vedoucí souboru nám vysvětlil, že roráty spojovaly při zpívání
všechny sousedy. A to je a bude cílem všech našich setkávání.
Věřme, že časem vybereme i na zateplení našeho kostela.

Jana Novotná

Charitativní sbírka
OS Na Kraji ve spolupráci s úřadem MČ Praha-Slivenec vyhlašuje charitativní sbírku čistého a zachovalého šatstva (pro děti i dospělé), lůžkovin, hraček, domácích potřeb (hrnce, nádobí) a kancelářského papíru určenou pro Diakonii Broumov. Věci v igelitových
pytlích můžete přinést v termínu 14.1. - 18.1. 2008 v pracovních hodinách úřadu do zasedací místnosti. Děkujeme všem dárcům
a přejeme do nového roku hlavně zdraví a pohodu.
Za OS Na kraji Hanka Morsteinová
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Sport, pozvánky

Hokejové derby Slivenec-Holyně 4:3
V neděli 25. listopadu bylo v zimní hale v Černošcích v 10:00 hod. zahájeno
hokejové utkání Výběru Slivence a Realu Holyně. Myšlenka uspořádat hokejové derby vznikla již na úspěšném fotbalovém derby v dubnu loňského roku.
Od září dávali kouči obou týmů dohromady soupisky, zvláště mužstvo Slivence se k přípravě utkání postavilo téměř profesionálně. Derby předcházely
taktické schůzky obou týmů.
Počáteční převahu Slivence zachraňoval brankář Realu Holyně, přesto
se Slivenec dostal rychle do vedení. Real po celý zápas dotahoval a zvlášť
v závěru utkání jakoby nabral druhý dech a holyňští fanoušci za stavu 4:3
věřili ve vyrovnání. Přestože šancí bylo několik, tento výsledek Výběr Slivence
uhájil a spravedlivě převzal z rukou M. Pravdové-Pavlíčkové, hlavní iniciátorky
derby, pohár a diplom pro vítěze. Vítězům patří blahopřání a Realu Holyně
prostor pro odvetu v příštím roce.

Za Výběr Slivence skóroval Robert Busch (1), Aleš Ryzák (2), Martin JanáKud
ček (1). Za Real Holyně Josef Žák (2), Antonín Podzemský (1).

Ozvěny Ekofilmu ve Slivenci
Městská část Praha – Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí ČR pořádá dne 25. a 26. 1. 2008 přehlídku
pořadů z XXXIII. Mezinárodního ﬁlmového festivalu o životním
prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2008.
Hlavním tahákem letošních Ozvěn bude nepochybně ﬁlm Nepříjemná pravda režiséra Davise Guggenheima, který se stal hitem
ﬁlmového festivalu v Sundance a jehož hlavní protagonista, bývalý
americký viceprezident Al Gore, dostal za něj (a nejenom za něj)
Nobelovu cenu míru za rok 2007. Film burcujícím způsobem varuje před globálním oteplováním.
Program Ozvěn:
25. 1. 2008 – dopoledne – promítání pro ZŠ Praha – Slivenec
26. 1. 2008 – od 15 hodin – promítání pro veřejnost
15.00 – 16.00 Ukrutně dobrá koupě / A Killer Bargain. Film, který
získal Velkou cenu EKOFILMU, poukazuje na zrádné kořeny faleš-

Beseda se starostkou
se bude konat dne 23. ledna 2008 od 18 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ.
Hostem bude ředitel naší ZŠ a MŠ Mgr. Vladimír Holub,
proto bude hlavním tématem škola a školství.

Srdečně Vás zveme!

ného blahobytu, který získáváme pouze za cenu velkého utrpení
jiných. Odhaluje exploativní vztah mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností.
16.00 – 17.40 Nepříjemná pravda
17.45 – 17.50 Konzumační /Consumered. Film dokázal na
minimální ploše beze zbytků obsáhnout celou problematiku sebevražedného, krátkozrakého a nepoučitelného chování člověka na
planetě Zemi. Získal na Ekoﬁlmu cenu v kategorii Volná tvorba.
17.50 – 18. 20 Pokusná zvířata. Český ﬁlm, který získal Cenu
v kategorii Publicistika, zpravodajství, ukazuje drastické pokusy
na zvířatech.
18.20 – 20.00 Drsný dopad/ Crude Impact – dlouhý, ale velmi
působivý ﬁlm je aktuálním příspěvkem k celosvětové diskusi o ropě
a s tím spojených následných souvislostí. Film získal Cenu statutárního města České Budějovice i Cenu studentské poroty.

Komise pro kulturu, školství, sport a volný čas
zve na Rehabilitační seminář
zaměřený na poruchy pohybového aparátu
Přednáška bude spojená s jednoduchými ukázkami
rehabilitačních cvičení.
Součástí semináře bude individuální poradna.
Seminář povede MUDr. Helena Urbancová, primářka
lázeňské skupiny Eden Group v Karlových Varech
KDY? V sobotu 16. února 2008 v 15:00
KDE? V zasedací místnosti ÚMČ
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pf 2008

Městská část
Praha – Slivenec

Kalendář kulturních a společenských akcí na leden - březen 2008 pořádaných v MČ Praha-Slivenec
Leden
6.1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
7.1.16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
10.1. 8:00 – 14:00 Den otevřených dveří v základní škole (ZŠ Slivenec)
14.1.-18.1. Charitativní sbírka oděvů pro diakonii Broumov (MČ, OS Na Kraji)
17.1. 13:00 – 17:00 Zápis žáků do 1. třídy (ZŠ Slivenec)
20.1.15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
23. 1. 18.00 Beseda starostky s občany (host ředitel školy)
25.1. - 26.1. Ozvěny Ekoﬁlmu (MČ)
Únor
3.2. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
5.2. 13:00 – 15:00 Náhradní zápis žáků do 1. třídy
9.2. Masopustní průvod (MČ, OS Na Kraji)
11.2.16:00 Schůzka seniorů (kult. komise)
16.2. 15:00 Sobotní seminář s rehabilitací nejen pro seniory (kult. komise)

SLIVENECKÝ MRAMOR

17. 2.15:50 Bohoslužba v Kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
28. 2. Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost (kult. komise MČ,
OS Na Kraji, ZUŠ)
Březen
2.3.15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
3.3.16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
6.3. Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost ( MČ, OS Na Kraji,
ZUŠ)
15.3. Velikonoční jarmark na návsi (MČ, OS Na Kraji, ZŠ)
Velikonoční koncert
16.3.15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (Farnost Slivenec)
18.3. Prodejní velikonoční výstavka (ZŠ Slivenec)
20.3. Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost (MČ, OS Na Kraji, ZUŠ)
Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec

časopis Městské části Praha - Slivenec

vydává ÚMČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec, tel.: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587, www.praha-slivenec.cz,
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