SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec
Školní jarmark v novém hávu

1 2009

Dne 12. prosince uspořádala naše Základní a mateřská škola vlastní vánoční jarmark. Nejprve si každá třída připravila program ve své učebně.

Zatímco vystoupení prvňáčků bylo roztomilé,

druháci překvapili perfektně secvičeným recitačně-hudebním pásmem.

Třetí třída nadchla pestrým komponovaným pořadem o Vánocích,

osmáci předvedli divadlo o narození Ježíška.

Žáci zahráli a zazpívali za hustého sněžení i na nádvoří,

kde se prodávaly jejich výrobky, o které byl značný zájem.

vodárna Praha a kanalizace Czechpoint kolumbárium
novinky ve škole adventní akce sázení stromků hokej
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Informace ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec,
konaného dne 15. 12. 2008 na úřadě MČ Praha - Slivenec
Přítomni: RNDr. Jiří Čížek, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková, Michal Láznička, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Jana Novotná, Aleš Rozehnal, Ing. Simona Strauchová, Ivanka Špačková;
Omluveni: Helena Marková; Neomluveni: Bc. Kateřina Vrzalová
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
rozpočet na rok 2009 v celkové výši 10 185 000,- jak v příjmové,
tak výdajové části (viz tabulka);
připomínky MČ k návrhu nového územního plánu;
smlouvu na dostavbu pavilonu U2 v areálu ZŠ uzavřenou se
společností Bonka, s.r.o. za cenu 2 731 050,- Kč a smlouvu se
společností Tesařství-truhlářství Novák na opravu střechy mateřské školy za cenu 262 870,- Kč (dodatečné schválení smluv zastupitelstvem);
zvýšení ceny za pronájem pozemků k zahrádkářským účelům
dle Výměru MF č. 1/2008 na 11,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 1.
2009;
převedení splaškové kanalizace v ul. Od Rozcestí, U Svahu a Za
Farou na hl. m. Prahu;
požádat hl. m. Prahu o zajištění převodu pozemků parc.č. 1169/1,
1169/2, 1169/3, 1169/4, 1169/6, vše v k.ú. Slivenec, na hl. m. Prahu
a jejich svěření do správy MČ Praha - Slivenec. Tyto pozemky jsou
nyní zapsány na LV 97 – vlastnické právo Česká republika, svěřená
správa nemovitostí Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“;
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 321/4 v k.ú. Holyně

a současné uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na tento
pozemek (ﬁnancováno MHMP);
odpis nedobytných pohledávek v částce 7 075,- Kč;
přidělení ﬁnančních prostředků ve výši 150 000,- Kč na granty
v oblasti kultury a sportu v MČ Praha - Slivenec na rok 2009, a to
AFK Slivenec – 112 000,- Kč na celoroční činnost; občanskému
sdružení „Na Kraji“ – 25 000,- Kč na jednorázové akce pro veřejnost; Mgr. Urbancové 7 000,- Kč (5000,- nákup pomůcek pro
cvičení rodičů s dětmi v ZŠ a 2000,- Kč na akce s dětmi pořádané
v Holyni) a Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, základní organizaci Slivenec – 6000,- Kč na celoroční činnost;
sociální výpomoc sociálně slabým občanům v částce 9 tis. Kč;
rozpočtovou úpravu č. 5;
snížení ceny za pronájem zemní kolumbární schránky na 6 uren
z původních 5800,-Kč/10 let na 2500,- Kč/10 let;
revokaci usnesení č. 20/3/2007 - zrušení usnesení o prodeji pozemků p.č. 1458/3, 1461/4 a 1461/5 v k.ú. Slivenec;
prominutí poplatku za el. energii za r. 2008 Českomoravskému
svazu chovatelů poštovních holubů, základní organizaci Slivenec
z důvodu zahájení faktického užívání pronajatého objektu až od
ledna 2009.
Pan Michal Láznička rezignoval z důvodu pracovní vytíženosti na
post člena Zastupitelstva MČ Praha - Slivenec. Nově se členem
zastupitelstva stane Doc. Ing. Petr Pick, CSc.

Zprávy předsedů výborů a komisí

svěřených do správy MČ Praha - Slivenec.
RNDr. Čížek - komise pro dopravu a životní prostřední - komise se na
svých jednáních zabývala zákazem vjezdu do ulice K Homolce, připomínkami
k územnímu plánu a stále řeší ve spolupráci s magistrátem skládky na území naší MČ. Velkým problémem se jeví spalování odpadů a hlavně PET lahví
v kotlích, kdy se z komínů valí černý dým, který znečišťuje životní prostředí
a obtěžuje obyvatele naší MČ. Dále se komise zabývala podmínkami převodu
dešťové kanalizace v ul. Za Fořtem (zatím ve správě investora spol. Galstian)
na naši MČ. Starostka doplnila, že se spol. Galstian byly dojednány následující podmínky převzetí dešťové kanalizace – Galstian bude mít kanalizaci
ve správě dalších 5 let, poté ji do své správy převezme MČ s tím, že spol.
Galstian přispěje do rozpočtu MČ Praha - Slivenec na údržbu kanalizace na
dalších 5 let částkou 250 tis. Kč.
Ing. Strauchová - stavební komise - Komise se nesešla, její členové jednotlivě studovali a vytvářeli připomínky ke konceptu nového územního plánu.
Ve 20:05 hod. starostka Plamínková veřejné zasedání ukončila.
Zápis z jednání v úplném znění naleznete na www.praha-slivenec.cz a k nahlédnutí včetně příloh na úřadě MČ.
hol

M. Hollmannová - ﬁnanční výbor (FV) – FV schválil na svém jednání 21. 11.
2008 protokol o provedené kontrole hospodaření s majetkem svěřeným do
správy MČ Praha - Slivenec. Podkladem k provedené kontrole byly listy vlastnictví (pozn.: MČ má do správy svěřeny nemovitosti v k. ú. Slivenec, Holyně,
Hlubočepy a Jinonice), inventurní soupis dlouhodobého hmotného majetku
k 17 .1. 2008, nájemní smlouvy (pozn.: 26 nájemních smluv na pronájmy pozemků ve Slivenci, 21 nájemních smluv na pronájmy pozemků v Holyni, 8
nájemních smluv na pronájmy nebytových prostor) a účetní evidence úhrad
nájemného nájemci.
Předmětem a cílem kontroly bylo prověřit, zda evidence majetku MČ je v souladu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí; zda nájemní smlouvy jsou
uzavřeny v souladu s platnými předpisy, zda jsou sjednané podmínky pronájmů rovné a dále prověřit platební morálku nájemců, zda majetek svěřený
MČ není užíván bez řádně uzavřené nájemní smlouvy a navrhnout opatření
k nápravě zjištěných skutečností.
Protokol o provedené kontrole včetně příloh a podkladů bude všem zastupitelům předán, aby se s agendou seznámili a měli ucelený podklad pro svá
další rozhodování zejména v oblasti pronájmů pozemků a nebytových prostor

Schválený rozpočet na rok 2009
Výdaje
2009
komunikace opravy,údržba
1 000 000,00
knihovna
115 200,00
dětská hřiště, cyklostezky
350 000,00
pohřebnictví
50 000,00
veřejná zeleň - opravy, údržba
300 000,00
ZŠ
1 700 000,00
zastupitelé
866 000,00
veřejná správa
3 499 800,00
z toho:
mzdy a odvody
2 270 000,00
odborná literatura
24 000,00
DrHM
50 000,00
všeobecný materiál
90 000,00
vodné, energie
325 000,00
pošt., telefon., bank. popl.
225 800,00
právn. sl., školení, konzultace 215 000,00
cestovné, pohoštění
20 000,00
opravy
70 000,00
ostatní služby
210 000,00
sociální služby, dary
190 000,00
granty
200 000,00
leasing
294 000,00
rekonstrukce centra
350 000,00
nová školka
1 000 000,00
kultura
270 000,00
Výdaje celkem
10 185 000,00
Ve zdaňovací činnosti jsou očekávány příjmy ve výši 956 tis. Kč.
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Příjmy
poplatek za psa
poplatek rekreační
poplatek za užívání veřejného prostr.
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozování VHP
odvod výtěžku z VHP
správní poplatky
příjmy z poskytnutých služeb
příjmy z úroků
dobývací poplatky

2009
60 000,00
5 000,00
150 000,00
1 000,00
10 000,00
120 000,00
70 000,00
50 000,00
82 000,00
3 000,00
8 000,00

daň z nemovitosti
dotace MHMP
státní dotace

1 500 000,00
7 529 000,00
303 000,00

převod ze zdaňovací činnosti
Příjmy celkem

294 000,00
10 185 000,00

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
letošní adventní čas byl
opět nabitý mnoha akcemi. Pojednává o nich
velká část Mramoru,
který právě držíte v ruce.
Dovolte mi ale pár postřehů, které v článcích
nejsou. Tím prvním je
moje veliká radost z toho, že se všech akcí zúčastňuje rok od roku víc Vás, občanů Slivence
a Holyně. Pro nás organizátory to znamená ohromný pocit zadostiučinění, že naše práce má smysl a že Vám něco pěkného a pozitivního
přináší. Děkujeme.
Vydařenou akcí byl letošní školní jarmark – určitě největší akce, jakou v posledních letech škola uspořádala. Velmi na mě zapůsobilo, jak
šikovné jsou „naše“ děti. Na jarmarku prodávaly svoje vlastní výrobky,
za které by se často nemuseli stydět ani profesionálové. Pěkná byla
i vystoupení v jednotlivých třídách. Obdivuhodný byl výkon prvňáčků,
kteří měli na přípravu jen několik dní, a přesto nám nejen zarecitovali
a zazpívali, ale také pět dětí zahrálo velmi krásně na ﬂétničky. Úžasné a precizně provedené recitační pásmo předvedli druháci, pestrým
recitačně-hudebně-dramatickým pásmem o Vánocích nadchli třeťáci
(na závěr okořeněné zpěvem anglických písniček - angličtinu se přitom děti učí teprve prvním rokem!!!). Na druhém stupni vynikl výkon
osmé třídy, která nacvičila divadelní představení o narození Ježíška.
Vzhledem k tomu, že si dovedu živě představit, jak obtížný úkol musí
být něco podobného se žáky nacvičit, smekám před jejich paní učitelkou. Pěkná vystoupení předvedly i děti z ostatních tříd. Děti zpívaly
nejen ve svých učebnách, ale také venku na nádvoří, občas i za vydatného sněžení. Musím říci, že něco takového jsem pouhých pár měsíců
po nástupu nového vedení a v situaci, kdy mají paní ředitelka i pan
zástupce plné ruce práce s novými učebními plány a s přechodem
školy na nový vzdělávací systém, opravdu nečekala. Věřím, že se tím
nastartuje nová pěkná tradice a že příště se přijdou podívat i ti rodiče,
kterým letos nevybyl čas.
Škola má nyní s novým vedením našlápnuto velmi dobrým směrem.
Věřím, že rodiče ze Slivence a z Holyně již tyto změny začínají vidět
a že budou nadále svěřovat své děti prioritně naší škole. Ostatně,
zájem o práci v naší škole ze strany učitelů stoupá. Vzhledem k tomu,
že se ve škole uvolní místo (pan učitel Petrus odchází do důchodu),
mohou se budoucí prvňáci těšit na novou (a dozajista kvalitní) paní
učitelku (ev. pana učitele).
A nyní stručně ke stavebním a jiným akcím.
Nejdůležitější z věcí, které se udály, je příprava nového územního
plánu, jehož první koncept jsme od Hlavního města Prahy v listopadu
dostali k připomínkám. Zastupitelé se územnímu plánu věnovali velmi pečlivě a podrobně. Sepsali jsme mnoho připomínek, které jsme
v termínu odeslali pořizovateli, tedy Útvaru rozvoje města. Příjemně
nás překvapilo, že pořizovatel v zásadě respektoval naši nejzásadnější
připomínku, tedy že bychom chtěli západní část Slivence i Holyně více
ozelenit a propojit tak zelení Radotínsko-chuchelský háj a Prokopské
údolí.
TSK se pustila do opravy obou podchodů, které jsou na území naší
MČ. O opravu podchodu na zastávku Smaragdová jsme žádali, druhý
podchod bude mít smysl až po vybudování tramvaje. Požadujeme,
aby se do podchodu instalovalo během opravy pořádné osvětlení.
TSK též opravila ulici Do Chuchle a spodní část ulice K Homolce až
do Velké Chuchle. Je samozřejmě dobré, že se komunikace opravila,

i když bychom asi byli všichni raději, kdyby se místo toho opravila
aspoň částečně ulice K Holyni...
Máme již hotovou prováděcí dokumentaci k nízkoenergetické rekonstrukci a dostavbě správního pavilonu. U školky a tělocvičny se
konečně podařilo shromáždit veškerá potřebná dodatečná povolení,
která na nás požadoval Úřad městské části Praha 5. Pevně doufám,
že územní řízení proběhne v krátké době. Získali jsme malý díl na
proslulém poslaneckém „porcování medvěda“. Ze státního rozpočtu
tak získáme příští rok cca 2,2 mil. Kč, které použijeme právě na přípravu výstavby školky.
Na výstavbu kanalizace uvolnilo Hlavní město Praha příští rok jen
6 mil. Kč, což je naprosto nedostatečné. Pozměňovací návrh, který
nám měl přidat dalších 20 mil. Kč, bohužel při schvalování rozpočtu hlavního města neprošel, neboť se s ním neztotožnil pan primátor
Bém. Doufám nicméně, že v příštím roce hlavní město ještě nějaké
peníze na technickou vybavenost Slivence přidá. Projekt na výstavbu
slivenecké kanalizace, který podal odbor městského investora HMP
do Operačního programu životní prostředí, byl stažen pro technické
nedostatky a bude podán znovu do další výzvy. Výstavba pražské kanalizace z evropských peněz ale zatím není jistá, jak ukazuje článek
na str. 5.
Kanalizace se nyní staví ve východní části ulice Granátová. Vzhledem k tomu, že tato ulice je slepá a kanalizace se buduje v až sedmimetrových hloubkách, je výstavba značným oříškem pro dodavatele
a zkouškou nervů pro obyvatele celé oblasti.
Na magistrátu vyšli vstříc naší námitce, že když se má zvyšovat
protihluková zeď u Nového Slivence kvůli hluku, který zde bude i po
vybudování Pražského okruhu, tak by se měla postavit i ve Slivenci.
V Akčním plánu boje proti hluku je nyní věta „Co nejdříve realizovat
navrženou protihlukovou zeď ve Slivenci“. Plán zatím není schválený,
nicméně jde o výrazný úspěch - jde o jednu z mála připomínek, která
byla v plné míře akceptována. Protihluková zeď u Holyně by se měla
budovat v rámci výstavby tramvaje, která je již napevno (doufejme)
zakotvena v novém územním plánu.
Firma Svoboda dala výpověď z areálu ﬁrmě Arent autodoprava. Tu
šetří Česká inspekce životního prostředí v souvislosti s neoprávněným
nakládáním s odpady, protože při kontrole provedené ČIŽP se v plné
míře potvrdily skutečnosti, které jsme uváděli v našem podání. Firma
Svoboda nyní požádala na Magistrátu o prodloužení provozu své deponie. S prodloužením zásadně nesouhlasíme.
Protože auta z areálu ﬁrmy Svoboda rozjížděla a ničila naše komunikace, dali jsme na vrata u třešňovky i na závoru u rozvodny z obou
stran velké silné zámky. Dlouho tam ale nevydržely, po krátké době je
někdo uštípl.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála hezký a úspěšný rok
2009 a hlavně hodně zdraví.

RNDr. Jana Plamínková, starostka

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva
MČ Praha - Slivenec v roce 2009:
17. zasedání
18. zasedání
19. zasedání
20. zasedání
21. zasedání
22. zasedání

-

9. února
22. dubna
22. června
9. září
26. října
16. prosince
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Stavební akce

Kauza
vodárna
Počátkem prosince jsme zjistili,
že někdo zdemoloval starou vodárnu, ležící v chatové kolonii při ulici
K Homolce. Vzhledem k tomu, že
pozemek pod stavbou i okolo patří
naší MČ a budova sama je v katastru značena jako budova „bez čp
a majitele“, domnívali jsme se, že
vodárna patří nám, a podali jsme
trestní oznámení na neznámého
pachatele. Ukázalo se ale, že vodárnu dal zbourat Magistrát, resp.
jím najatá ﬁrma Liga-servis, a to
bez jakéhokoli povolení k demolici
a bez jakéhokoli informování nás
jakožto majitele pozemku. Magistrát převzal vodárnu od PVS. Podle Ing. Fialy ze společnosti Liga-servis došlo ke zbourání objektu na našich pozemcích bez našeho vědomí
a bez jakéhokoli demoličního povolení omylem a z vlastní horlivosti
bagristy(!).Budeme tuto situaci dále řešit s odborem správy majetku
HMP i s Prahou 5.
Celá kauza nás velice mrzí. Chtěli jsme totiž vodárnu využít jako jedno ze zastavení naučné stezky okolo Slivence. Stezka bude věnovaná

primárně sliveneckému mramoru, ale měla informovat i o různých zajímavostech v naší MČ. Takto došlo nejen ke zcela zbytečnému zničení objektu, který po léta dotvářel kolorit naší MČ a který byl i hezkou
a velmi zajímavou technickou stavbou, ale také ke značným škodám
na našem pozemku, který je demolicí značně znehodnocen. Pozemek
se dá časem do pořádku, ale vodárna – a s ní i kus naší a chuchelské
historie – zmizela v nenávratnu. Škoda.
Jana Plamínková

Oprava dvora
křižovníků ve Slivenci
Již začátkem loňského roku se Pozemkový fond, který je správcem areálu čp. 8 v ulici Ke Smíchovu, rozhodl provést na objektu
stavební úpravy, aby zabránil nevratnému poškození budovy, která
je vedena jako kulturní památka. Oprava je rozdělena do dvou etap.
V první etapě, která právě probíhá, se vyměňuje střešní krytina. Na
střechu se dávají opět tašky bobrovky. V druhé etapě se budou měnit okna. Nová okna by měla kopírovat původní historická, aby nebyl
narušen architektonický ráz budovy. Snad se obě etapy podaří brzy
zrealizovat a centrum Slivence bude zase o trochu hezčí. mus

Komunikace
opravy
12.12. 2008 byla opět uvedena do provozu komunikace Do Chuchle a dále K Homolce. TSK zde v rekordním termínu provedla opravu nového povrchu a krajnic. Škoda, že v ulici K Holyni není vyřešená dešťová kanalizace, možná mohla vypadat podobně krásně.

zimní údržba
Úklid sněhu a zimní posyp komunikací ve Slivenci zajišťuje pan Kadeřábek z Lesů
Praha a technický pracovník úklidu pan Buriánek, v Holyni pan Šimáček.
Rok co rok se potýkáme s tím, kdo vlastně má povinnost postarat se o schůdnost
chodníků Zákon hovoří jasnou řečí. Majitelé domů a chodníků před nimi mají – byť je to
nespravedlivé – povinnost odklízet sníh a nesou i odpovědnost za škody, které kvůli neupraveným chodníkům vzniknou. Úklid chodníků v centru obce zajišťuje pan Buriánek.

pasportizace značek
V prosinci jsme začali provádět soupis značek a jejich technický stav. Cílem
akce je optimalizace jejich počtu a výměna chybějících a poškozených za nové.

Ing. Miroslava Staňková
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Výstavba kanalizace v Granátové

Životní prostředí

Praha nedostane miliardy na splašky. Kdo za to může?
Praha - Česká vláda zahájila jednání s Bruselem, aby se vyhnula tvrdým
sankcím za to, že všechny větší české obce nebudou mít v dohodnutém
termínu čistírny odpadních vod.
Jedním z těch, kdo od počátku roku 2011 nebude své splašky čistit podle
přísných evropských norem, je i Praha - s více než milionem obyvatel největší komunální znečišťovatel vod.
Hlavní město přitom spoléhalo na to, že většinu z více než deseti miliard
korun, které jsou na čističku potřeba, dostane z evropských fondů. Jenže
ministr životního prostředí Martin Bursík oznámil, že Praha na 7,3 miliardy
korun z Bruselu může zapomenout, protože nesplňuje základní podmínky
pro poskytnutí dotace.
Magistrát uzavřel smlouvu s Pražskými vodovody a kanalizacemi do konce roku 2028, přičemž Brusel byl ochoten přispět na čistírny jen těm obcím,
které mají platné dohody maximálně do roku 2022.
„Ovšem Praha by nedosáhla na dotace v žádném případě, protože její
provozní smlouva byla v roce 2006 uzavřena formou dodatku bez řádného
výběrového řízení, tedy nesplňuje základní kritérium transparentnosti,“ tvrdí
Jan Kříž, ředitel odboru evropských fondů ministerstva životního prostředí.

něhož dotyčný ředitel už na ministerstvu nepracuje.

Brusel nechtěl poslat desítky miliard
Kašpar připomněl, že kvůli dlouhodobým smlouvám mezi radnicemi a vodohospodářskými společnostmi původně Brusel nechtěl poskytnout desítky
miliard korun na stavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod.
Tento problém navíc brzdil uvolnění veškerých evropských peněz z Operačního programu životního prostředí, v jehož rámci by se v následujících
sedmi letech mělo rozdělit zhruba 150 miliard korun.
Loni v listopadu pak ministr Bursík oznámil, že se podařilo dohodnout
s Evropskou komisí kompromis. Brusel slíbil, že bude respektovat smlouvy,
které radnice a vodárenské ﬁrmy podepsaly maximálně do roku 2022. A to
i přesto, že je evropští úředníci označili za příliš dlouhé a pro města nevýhodné. Praha má smlouvu ještě o šest let delší.
Brusel kritizoval i výběr některých provozovatelů, kterým radnice poskytly
tuto veřejnou službu za často netransparentních podmínek a bez dodržení
principu „nejlepší služba za nejlepší cenu“.

Milionová pokuta za splašky

Proti postupu ministerstva životního prostředí se ohradil primátor Pavel
Bém i vedení Pražských vodovodů a kanalizací. Tvrdí, že ministerstvo Prahu
diskriminuje.
Bém se už dokonce nechal slyšet, že bude miliardy na čističku požadovat
po státu, respektive ministerstvu životního prostředí, pokud evropské peníze
skutečně nepřijdou.
„Přistupovací dohodu s Unií podepsala vláda a pravidla čerpání ﬁnanční
pomoci vyjednalo ministerstvo,“ citovala MF Dnes primátora Béma.
„Ministerstvo zcela nadbytečně připravilo pro konkrétní okruh žadatelů
nerovné a diskriminační podmínky a tím mnoha z nich, včetně Prahy, zásadně omezilo přistup k dotacím,“ řekl Aktuálně.cz ředitel pražských vodovodů
Milan Kuchař.

Ministerstvo si pochvaluje, že většina českých obcí nemá problém se
s evropskými podmínkami vyrovnat. Například jen v listopadu z Operačního
programu životní prostředí šlo na 175 vodohospodářských projektů více než
13,4 miliard korun.
Celkem už bylo schváleno nebo se právě schvaluje bezmála 300 projektů
za 20 miliard korun, což jsou téměř dvě třetiny celkového rozpočtu pro tuto
oblast.
„Některé zájmové skupiny opakovaně obviňují ministerstvo, že dojednanými podmínkami pro přijatelnost provozních smluv znemožnilo získání
dotace pro většinu žadatelů. Obrovský zájem obcí i množství uvolněných
peněz jsou důkazem pravého opaku,“ tvrdí Bursík.
Obcím, které nebudou čistit domácí splašky podle evropských norem
včas, přitom hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí až do výše
milionu korun.

Smlouva je standardní, argumentují vodohospodáři

Zdražíme domácnostem vodu, varuje Praha

Podle Kuchaře byla smlouva mezi jeho vodohospodářskou ﬁrmou a Prahou uzavřena ještě před vstupem země do Evropské unie, takže by měla být
respektována i ze strany Bruselu.
„V roce 2006 pak byla dosavadní provozní smlouva mezi Pražskou vodohospodářskou společností a Pražskými vodovody a kanalizacemi nahrazena současnou smlouvou,“ řekl Kuchař. Podle něho však šlo pouze o úpravu
textu, aby odpovídal nové legislativě.
„Nejde tedy o žádný dodatek,“ poznamenal Kuchař. Odmítl, že by smlouva trvající až do roku 2028 byla pro Prahu nevýhodná.
„Dlouhodobé smluvní vztahy jsou v oblasti vodního hospodářství v Evropě naprosto standardní. Chování provozní společnosti, která má dlouhodobé závazky, je samozřejmě zodpovědnější než u krátkodobých vztahů.
Krátkodobé provozní smlouvy jsou pro vlastníky infrastruktury ekonomickým a technickým hazardem,“ tvrdí Kuchař.

Praha však trvá na tom, že stát vyjednal s Bruselem špatné podmínky. Varuje, že výrazně zdraží vodu domácnostem, pokud bude muset platit kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod na Císařském ostrově z vlastní
pokladny.
„Pro rok 2008 je cena vody v Praze ve výši 53,01 koruny, což je stále pod
průměrem České republiky. Náš odhad nárůstu vodného a stočného kvůli
ﬁnancování čistírny odpadních vod bez dotace je zhruba patnáct procent,“
řekl Aktuálně.cz ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Milan Kuchař.
„Vodné a stočné by se sice zvýšilo i v případě získání dotace, zřejmě však
nikoliv tak dramatickým způsobem,“ dodal Kuchař.

Délka smlouvy je v pořádku, napsal úředník

Poplatky ze psů na rok 2009 můžete platit od 5. 1. do 31. 3. 2009.
Složenkou, vyzvedněte si na ÚMČ
Hotově na ÚMČ
Převodem na účet naší MČ: č. ú. 500756998/6000, variabilní symbol 134, speciﬁcký symbol pro Slivenec: 10+vaše popisné číslo,
např. máte-li popisné číslo 300, je speciﬁcký symbol 10300.
Pro Holyni je speciﬁcký symbol 20+ vaše popisné číslo, např. máteli p.č. 72, je s.s. 20072.
Po 1. 4. 2008 Vám bude zaslána složenka. Případné dotazy na výši
poplatků vám rádi osobně nebo telefonicky zodpovíme.
Prosím, neodtrhávejte ze stojanů a zbytečně nezahazujte prázdné
„psí“ sáčky. Jsou placeny z rozpočtu obce. Jestli někoho takového
zahlédnete, informujte ÚMČ nebo strážníka.

Ministerstvo nás diskriminuje

Pražská vodohospodářská společnost, která spravuje vodohospodářský
majetek hlavního města a jejímž majoritním vlastníkem je Praha, se navíc
před několika lety obrátila na ministerstvo životního prostředí s dotazem,
jestli příliš dlouhá smlouva s Pražskými vodovody a kanalizacemi nemůže
být problémem při získání evropských dotací na čistírnu odpadních vod.
„Můžeme konstatovat, že v oblasti délky smlouvy je návrh smlouvy v souladu s požadavky evropských fondů,“ odpověděl tehdejší ředitel ministerského odboru evropských fondů Tomáš Oliva.
Současné vedení ministerstva životního prostředí se však k tomuto vyjádření svého vysokého úřadníka už nehlásí.
„Tímto dopisem garantoval něco, co nemohl slibovat. Nebylo to v souladu
s tím, co Evropská komise říkala,“ poznamenal mluvčí Jakub Kašpar, podle

Pavel Baroch (převzato ze serveru Aktuálně.cz, z 13. 12. 2008)

Poplatky ze psů
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Odpady
velkoobjemový odpad

odvoz vánočních stromků

Jako každý rok budou na vybraných místech v obci přistavovány VOK. Kontejnery slouží pro směsný velkoobjemový odpad
z domácností. Do kontejneru nepatří nebezpečné odpady, vysloužilé elektrospotřebiče ani tříděný odpad. Budou přistaveny vždy
v pátek ve 14,00 hod. a odvezeny hned po naplnění.

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.
2008 do 28. 2. 2009. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo
ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční
stromky nepatří na stanoviště sePřídol - křiž. Na Botě - Na parovaného odpadu.
Přídole

Rubínová

Holyně - nám. Pod Lípou

křiž. Na Čisté -Frančíkova

ul. Ke Smíchovu - veřejné Smaragdová
parkoviště

bioodpad - V jarních měsících opět
proběhne akce MHMP - projekt sběru
12. června 2009
10. července 2009
7. srpna 2009
bioodpadu ze zahrádek. Plán přistavení
bude zveřejněn v dalším čísle Mramoru.
18. září 2009
2. října 2009
30. října 2009
Prosím, uvažte, zda jste schopni vše20. listopadu 2009
4. prosince 2009
18. prosince 2009
chen bioodpad zpracovávat na svém
pozemku.
V
případě,
že
ne,
můžete
si pořídit svůj biokompostejner nebo
sběrný dvůr hlavního města Prahy
odvážet
odpad
ze
zahrádek
do
sběrného
dvora. Místní zemědělci apelují
V Sudech 1488, Praha 16 – Radotín, provozovatel: Technické služby
Radotín
257 91 17 58, provozní doba po-pá 8,30-16,30 (léto 8,30 na vaši slušnost a prosí, abyste odpad nevozili za svá humna na jejich pole.
-17,30), so 8,30-14,30 hod. Podrobné aktuální informace o životním pro- Naše překrásné zahrádky slouží k našemu potěšení, neoplocená pole ale
slouží k obživě zemědělců!
Ing. Miroslava Staňková
středí a odpadech v celé Praze najdete na http://envis.praha-mesto.
13. března 2009

17. dubna 2009

15. května 2009

Otázky a odpovědi
Proč jste z jejich tradičního místa v domečku za zelenou pizzerií
vyhostili sklenářství? Byla to dobrá služba pro občany...
Ano, mít ve Slivenci sklenářství je jistě dobré a užitečné. Bohužel domek, kde sklenářství pana Syneckého sídlilo, je jediný „obecní“ objekt,
kam můžeme umístit nakoupenou komunální techniku – traktůrek, valník, radlici a další příslušenství. Věřte, že jsme tento krok velmi zvažovali,
ale nakonec nám nic jiného nezbylo, protože zmíněné věci opravdu nemáme kam dát. Sklenářství bude i nadále poskytovat své služby na Barrandově a doufám, že se časem podaří tuto službu obnovit i u nás. Panu
Syneckému chci touto cestou poděkovat a věřím, že na nás nezanevře.
Proč místo kulturních akcí raději nestavíte kanalizaci?
Kulturní akce jsou v kompetenci jednotlivých městských částí. Každá
městská část jim přikládá různou důležitost a podle toho na ně přiděluje ﬁnanční prostředky. Kanalizaci ale staví Hlavní město Praha ve své
kompetenci a ze svých prostředků. Finančně jde o dvě zcela nesouměřitelné věci: za veškeré peníze věnované na kulturu v daném roce
lze postavit jen několik metrů splaškové kanalizace. I pokud bychom
se tedy vzdali veškerých kulturních akcí, vůbec si tím ve výstavbě
kanalizace nepomůžeme.
Kdy bude dokončena výstavba kanalizace ve Slivenci?
To se v současné době asi nikdo neodváží kvaliﬁkovaně předpovědět. Na dokončení je potřeba asi 300 – 350 mil. Kč. Vzhledem k vysoké
inzerce

6 Slivenecký mramor 1 2009

ﬁnanční náročnosti této akce zařadilo Hlavní město Praha velkou část
naší kanalizace do projektu podávaného do Operačního programu Životní prostředí. Pokud se Praze podaří s tímto projektem v konkurenci
jiných projektů uspět, mohla by zde být výstavba kanalizace poměrně rychle dokončena. Projekt byl podán do OPŽP již na jaře, ale na
podzim byl stažen pro blíže nespeciﬁkované „technické nedostatky“.
Zástupci Hlavního města Prahy ho ale chtějí podat znovu hned v další
výzvě a lze čekat, že tentokrát již bude napsán bezchybně. Kromě toho
by ale musela Praha zkrátit své smlouvy s Veolií (viz článek z Aktuálně.cz na str. 5), což může být klíčovým kamenem úrazu. Pokud bude
muset Praha ﬁnancovat výstavbu jen ze svého běžného rozpočtu, výstavba se asi potáhne. Na dokončení chybějící kanalizace v Praze je
totiž zapotřebí ještě 12 – 15 miliard korun (plus další chybějící miliardy
na čistírnu odpadních vod), ale ročně se na výstavbu technické vybavenosti (tedy kanalizace, dešťové kanalizace i následných oprav komunikací) dává jen asi 1 miliarda korun (pro srovnání: odbor informatiky
Magistrátu má rozpočet 1,3 mld Kč).
Kam zmizel křížek z „Prašandy“ mezi Holyní a Barrandovem?
Křížek dala odvézt jeho majitelka pí Růžičková. Křížek je nyní v kamenické dílně a prodělává rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že na jeho
původním místě bude probíhat výstavba ﬁrmy Ekospol, bude křížek na
jaře přemístěn ke kapličce v Holyni (zezadu).
Jana Plamínková

Czech POINT na úřadě ve Slivenci
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu
pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního
místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny.
Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů.
V minulém čísle Mramoru jsme vás informovali o tom, že
tato služba bude fungovat i na našem úřadě. A je to tu!!! Služ-

ba Czech POINT je již v provozu. Občané, kteří si přišli na náš
úřad pro některý z ověřených výstupů, byli zatím vždy spokojeni. Služba, i když funguje dálkovým přístupem, je dostatečně
rychlá a vše se dá vyřídit za pár minut a bez fronty. Této služby
zatím využilo asi 20 našich spoluobčanů. To se teprve rozjíždíme a naostro pracujeme necelý měsíc. Přijďte si k nám pro
rejstřík nebo výpis a nemusíte nikam jezdit ani nikde dlouho
čekat.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.
Czech POINT je v provozu v podatelně u pí Růžičkové nebo
v kanceláři u pí Musilové.
ruz

Další novinky v Czech POINTu !!!
Od 1. 1. 2009 budou kontaktní místa Czech POINT poskytovat také
výpisy z bodového hodnocení osob a ze seznamu kvaliﬁkovaných
dodavatelů.
1) Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se bodovým hodnocením zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů,
spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy
o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla
nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští.
Od 1. ledna bude i náš úřad za poplatek 100 Kč vydávat výpisy
z karty řidiče, to znamená zpřístupníme data z bodového systému
řidičů. To určitě řadu řidičů potěší a každý, kdo si není úplně jistý
tím, kolik bodů na svém kontě má, si to bude moci jednoduše prostřednictvím Czech POINTu zjistit. Bude to podobné jako u Rejstříku trestů (jde o neveřejný registr), občan získá výpis stavu konta po

Orientační čísla

ověření své totožnosti. Uvidíme, jak velký zájem o tyto výpisy bude.
Předpokládá se ale, že ten, kdo hodně jezdí, bude službu využívat
častěji. A důležité je, aby to působilo jako prevence. S trochou nadsázky se dá říci, že každý bude moci „přizpůsobit svoji jízdu stavu
svého bodového konta“.
2) Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní
rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvaliﬁkaci podle § 53 (základní
kvaliﬁkační kritéria) a § 54 (profesní kvaliﬁkační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvaliﬁkace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Výpis ze seznamu je písemné potvrzení (v listinné či elektronické
podobě), že dodavatel splnil kvaliﬁkaci a doložil splnění kvaliﬁkace příslušnými doklady, vydávané ministerstvem, obsahující údaje zapisova-

Orientační čísla

Orientační čísla

Vážení spoluobčané,
opět Vás žádám, kdo ještě nemáte vyzvednutou ceduli s orientačním číslem, přijďte si pro ni na úřad MČ Praha - Slivenec
do podatelny. Zbývá jich zde pár posledních. Přijít si pro ni můžete každý den.
V ulicích ve Slivenci a v Holyni nejdou popisná čísla za sebou, proto je orientace v ulicích dost obtížná (pro sanitky, poštu
atd.) K tomu, aby byly domy očíslované popořadě, jsou přidělena čísla orientační, která na úřadě dostanete zcela zdarma.
Většina z nás už má ceduli s orientačním číslem na domě nebo na plotě. Vy, kteří ji ještě nemáte, možná o tom ani nevíte,
ale porušujete zákon!
Přijďte si, prosím, cedulku vyzvednout, ať je číslování domů ve Slivenci a v Holyni jednotné! Děkuji.
B. Růžičková

Kolumbárium
Na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec dne 15. 12. 2008 byly odsouhlaseny nové ceny za pronájem zemní kolumbární schránky na sliveneckém hřbitově.
Nyní se pronajímá zemní schránka na 6 uren (na obr.
vpředu) za 2500,-/10 let, což je 250 Kč za rok.
Na schránku lze dát vlastní desku s nápisem Ceník
schránek v nově opraveném kolumbáriu je následující:
Schránka na 2 urny………..2500,- Kč/10 let
Schránka na 4 urny………..4100,- Kč/10 let
Schránka na 6 uren……….. 5800,- Kč/10 let
Zemní schránka na 6 uren…2500,- Kč/10 let
Pronájem kolumbárních schránek na sliveneckém hřbitově máte možnost si vyřídit v podatelně úřadu u pí Růžičkové.
ruz
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Škola, školka, družina

Jak se rozvíjí tvořivost a spolupráce v naší škole
V naší škole pracujeme i „po škole“
Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu, která
má kapacitu 60 žáků. O smysluplné využití odpoledních hodin ve prospěch rozvoje osobnosti žáků se zde starají dvě paní vychovatelky. Jaké
dovednosti získávají žáci v rámci aktivit pořádaných školní družinou?
Odpověď na tuto otázku najdete v následujícím textu, který vás provede
veškerou činností od září do prosince tohoto školního roku.
V úterý 9. 9. jsme se vypravili do Novoměstské radnice na výstavu
„Hry a klamy“. K vidění, ale hlavně k vyzkoušení a prozkoumání, zde
byly nejrůznější hlavolamy a záhady, optické klamy, stavebnice a další interaktivní exponáty. Po úspěšném splnění některých úkolů obdržely děti
i sladkou odměnu. Největší radost však měly, když se jim podařilo vyřešit
nějakou tu „záhadu“ nebo svojí zručností zdolat připravené úkoly.
V sobotu 13. 9. jsme si vyšli s ekologickým sdružením Tereza na vycházku Prokopským údolím. Tématem této vycházky byla voda. Cestou
děti prozkoumávaly na třech stanovištích kvalitu vody. Kontrolovaly zbarvení a zápach, měřily teplotu a pH a v potoce lovily nejrůznější živočichy.
Podle naměřených hodnot pak zjišťovaly, kde je voda nejkvalitnější. Veškerá svá měření braly s největší vážností a vše pečlivě zapisovaly. Cestou
také hrály nejrůznější hry, předvedly své znalosti z oblasti třídění odpadů,
dozvěděly se něco o vývoji Prokopského údolí nebo si s údivem prohlížely skálu, která kdysi bývala podmořskou sopkou. Domů si odnesly
i několik pracovních listů a spoustu zážitků i zajímavých informací.
V sobotu 11. 10. proběhl již III. přechod Brd, kterého se i tentokrát zúčastnilo několik rodičů. Cestou z Mníšku pod Brdy do Řevnic jsme pozorovali výlov rybníka, prohlédli jsme si kostelík a výstavu fotograﬁí na
Skalce. Také jsme opékali buřty a soutěžili v nejrůznějších disciplínách.
I v tomto školním roce využíváme spolupráce s kinem Radotín, které
jsme během září a října navštívili již čtyřikrát.
Od října začal znovu pracovat i zdravotnický kroužek, který přivítal
i několik nových členů. Děti zde získávají vědomosti o poskytování první
pomoci, které si následně vyzkouší na praktických cvičeních. Nechybí ani
základy anatomie lidského těla, historie Červeného kříže apod. Jednotlivé
schůzky kroužku jsou zpestřovány různými hrami a soutěžemi družstev
i jednotlivců. Děti mají možnost účastnit se i různých zajímavých akcí – 6.
12. a 7. 12. např. proběhl předvánoční víkend ve škole, samozřejmě se
spaním v prostorách školy. Dále se tradičně připravujeme na „záchranářské víkendy“ i na soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Nově budeme
organizovat dny vodního záchranářství.

Jarmark
- prodej na nádvoří
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Většina dětí navštěvujících zdravotnický kroužek je i členy skupiny
Českého Červeného kříže Slivenec. Některé děti také pomáhají s prezentacemi první pomoci pro veřejnost. V tomto školním roce pomáhaly
již při cyklistickém závodě v Praze 1 a při kurzu první pomoci, který probíhal na ÚMČ Praha - Slivenec. Na čtvrtek 6. 11. připravily děti ukázky
první pomoci i v naší škole.

Rozvíjíme spolupráci s rodiči našich žáků
Spolupráce s rodiči žáků je jednou z nejdůležitějších oblastí práce
všech základních a mateřských škol. A to hned z několika důvodů může ovlivnit pozitivní vnímání školy a zároveň i klima v konkrétní třídě
či v celé škole, což má pozitivní dopad na výsledky vzdělávání žáků i na
práci učitelů. Nejdůležitější je vzájemná komunikace a dohoda mezi
školou a rodiči. Na podporu této oblasti jsme poprvé vyzkoušeli jeden
z modelů komunikace s rodiči, který je s úspěchem využíván také v zahraničí, a to konzultace za přítomnosti učitele, rodiče a žáka.
Týden před konzultačními dny měl každý učitel vyvěšen na nástěnce
rozpis konzultací, do něhož se po dohodě s rodiči zapisovali všichni
žáci. Pokud někdo potřeboval pomoci, učitelé mu vyšli vstříc.
Možnost konzultací sice nevyužili všichni rodiče, avšak ti, kteří se zúčastnili, nám většinou poskytovali pozitivní zpětnou vazbu. Co se nejvíce líbilo? Byla to otevřenost jednání, upřímnost všech tří přítomných
a hlavně výsledek – vzájemná dohoda, jakým způsobem se bude postupovat ve vzdělávání dále, aby žáci dosahovali lepších výsledků.
Dalším krokem, jak navázat kontakt s rodiči, bylo pozvání na Vánoční
jarmark, který se konal v pátek 12. 12.
Organizace tohoto dne byla netradiční. Dopoledne probíhaly v jednotlivých třídách „dílny tvořivosti“, jejichž obsahem bylo především
dotvoření či vyrobení vánočních předmětů, např. adventních věnců,
svícnů, přání, ozdob a také vyzdobení vlastních učeben. Na tuto činnost dohlíželi všichni učitelé. V té době se ve školní kuchyni připravoval
slavnostní oběd a pekl se perník a jablečný závin.
Dopoledních dílen tvořivosti se zúčastnily i děti z naší mateřské školy
a z mateřské školy z Lochkova – procházely školou a také se zapojily do
činnosti v jednotlivých učebnách prvního stupně.
Odpoledne pak probíhal na nádvoří školy jarmark – každý ročník měl
k dispozici vlastní stánek, kde prodával vánoční výrobky. Současně se
každá třída prezentovala svým vánočním vystoupením. Vystoupení probíhala postupně od 1. do 9. ročníku. Návštěvníci si tak mohli vybrat,
která z vystoupení zhlédnou. Měli možnost vidět dramatizace, recitace,

Vystoupení 4. třídy

Škola, školka, družina
vyprávění o vánočních zvycích v Čechách i v zahraničí. Celý program
byl přerušen kolem 16. hodiny, aby se mohl představit náš pěvecký sbor
společně s ﬂétnovým souborem pod rozsvíceným vánočním stromem
na nádvoří školy. Na závěr si mohli všichni poslechnout koncert skupiny
Hradní duo s vánočním repertoárem.
Zpětnou vazbu od rodičů žáků prozatím nemáme, ale domníváme se,
že jejich účast mohla být daleko větší, třeba tak, jak tomu bylo v mateřské škole. Naše nejmladší – děti z mateřské školy si pro rodiče připravily v rámci vánočního vystoupení průřez prvními čtyřmi měsíci tohoto
školního roku. Ukázaly rodičům, jak probíhala jejich činnost postupně
od začátku září až do současné doby. Na rozdíl od rodičů žáků základní školy se této akce zúčastnili naprosto všichni rodiče i další příbuzní
našich dětí.

Prezentujeme výsledky a záměry naší práce
Spolupráci se snažíme navazovat i s rodiči budoucích prvňáčků. Za
účelem seznámení se s naší školou, především se vzdělávací nabídkou,
byl uspořádán Den otevřených dveří – 15. 12. Zahájení dne otevřených
dveří bylo společné v 9:00 a ve 14:30 hodin, a to v učebně s interaktivní
tabulí, kde byli rodiče formou Power Pointové prezentace seznámeni se
zaměřením naší školy, s možnostmi, které mají naši žáci, a se základními vizemi – tedy s tím, kam chceme vzdělávání v naší škole směřovat.
Prezentace je pro zájemce dostupná na webových stránkách MČ Praha
– Slivenec. Po zhlédnutí prezentace byla uskutečněna prohlídka školy
a s rodiči bylo diskutováno vše kolem vzdělávání.
Všichni, kdo mají zájem, se mohou i po skončení Dne otevřených
dveří po předchozí domluvě s učiteli zúčastnit výuky v různých ročnících.

Dále připravujeme propagační materiály, které by napomohly bližšímu
poznání školy a výsledků práce žáků i učitelů. Letáky budou rozesílány na
mateřské i základní školy, a to nejen v Praze, ale i v okolí.

Jaké aktivity plánujeme na další období?
Po vánočních prázdninách budou probíhat především přípravy na zápis dětí do prvního ročníku. Všechny mateřské školy v okolí byly pozvány
na akci – „Putování se sluníčkem“. V rámci jednoho dopoledne si budou
moci děti předškolního věku vyzkoušet jeden den v naší škole. Budou
procházet všemi ročníky prvního stupně a plnit úkoly, které jim budou
zadávat jejich budoucí starší spolužáci. V 1. ročníku se setkají s matematickými úlohami, 2. ročník připravuje program s názvem Krtečkova dobrodružství v rámci předmětu Člověk a jeho svět, ve 3. ročníku si vyzkoušejí
svoji zručnost ve vyučovacím předmětu Tvořivost, práce ve 4. ročníku
bude zaměřena na rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním a se žáky 5.
ročníku si vyzkoušejí pohyb v tělocvičně.
Putování se sluníčkem bude probíhat dle domluvy s vedením mateřských škol v první polovině ledna.
Zápis do prvního ročníku je naplánován na 19. 1. a 2. 2., a to vždy
od 14:00 do 18:00 hodin v historické budově základní školy.

Podklady P. Svobodová, P. Siganová, E. Vejvodová
Zpracovala Romana Lisnerová
Vánoční besídka v Mateřské škole

Činnost naší školy se snažíme prezentovat i mimo prostory školy.
V lednu budeme představovat naše vzdělávací záměry v některých mateřských školách na Barrandově, prezentace již proběhla v MŠ Lochkov.
V listopadu navštívila naši školu šéfredaktorka Učitelských novin, aby
se seznámila s prací našich učitelů i žáků. Po poskytnutí rozhovoru ředitelkou školy, PhDr. Romanou Lisnerovou, byla provedena školou a pořizovala fotodokumentaci z výuky na prvním stupni. V polovině prosince
vyšel rozhovor v Učitelských novinách. Rozhovor je dostupný na webových stránkách obce v rubrice Škola.

Adventní koncert ve Slivenci
V sobotu 6.12. odpoledne uspořádala městská část Praha - Slivenec
ve spolupráci se sliveneckou farností předvánoční koncert ve zcela zaplněném kostele Všech Svatých ve Slivenci.
Vystoupení žáků ZUŠ

Program koncertu byl velmi rozmanitý. V hojném počtu vystoupili
nejmladší žáci základní umělecké školy ve Slivenci pod vedením paní
učitelky Martiny Čabanové, která spolu s klavírním doprovodem přednesla Largo A.Vivaldiho pro hoboj a klavír. Děti nacvičily krátké skladby
starých mistrů a adventní písně s ﬂétničkami a drobnými doprovodnými
nástroji.
Žáci místní základní školy vystoupili pod vedením pana učitele Alexandrose Charalambidise, který pro tento koncert dal dohromady pěvecký
sbor. Děti za doprovodu houslí a kláves zazpívaly pásmo adventních
písní. Poté přednesli O. Strauch a J. Tureček Variace J. K. Vaňhala pro
violoncello a ﬂétnu i další skladby.
V závěru adventního koncertu vystoupil amatérský dětský soubor
„Kanárci“ z Barrandova pod vedením Jana Záboje Hodbodě. Pod gotickou klenbou kostela se nesly drobné skladby A. Dvořáka, J. Škvora
a B. Smetany.
Po posledních tónech Bachovy skladby Air sklidili malí i velcí interpreti
zasloužený potlesk všech návštěvníků. Děkujeme všem trpělivým a laskavým učitelům a jejich žákům za pěkný zážitek. Lenka Kudláková
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Rozhovory s pamětníky, senioři
Vzpomíná paní Zdeňka Baudyšová (80 let)
Chodívali dříve ve Slivenci Mikuláš s andělem a čertem?
Když jsme byli malí, tak žalostně málo. Výjimečně se v některých
rodinách za Mikuláše přestrojovali rodiče, ale většinou si děti jen dávaly punčochy za okno. S bratrem jsme si tu noc říkávali, že nesmíme
spát, abychom slyšeli, až Mikuláš přijde k punčoše, ale vždycky jsme
ho zaspali. Ráno jsme v ní pak nejčastěji našli jablka nebo perníčky.
A co ve škole, mívali jste vánoční besídky?
Ne, nic takového se tenkrát nekonalo. Nejezdilo se ani na školní výlety.
Tehdy se ještě po skončení vyučování nastupovalo do dvojstupů ke společnému pozdravu. V první třídě, v roce 1934, nás učila paní učitelka Vorlíčková, byla to spolužačka mojí maminky. Pamatuji si i pana učitele Šmída.
Ten rád vyvolával děti, aby nahlas předčítaly a sám si při tom často zdříml.
Než se probudil, žák přečetl skoro půl čítanky. Moc ráda vzpomínám i na
pana učitele Váchu, který nás měl v páté třídě, hodně nás naučil.
To byl rok 1939, začala válka.
Přesně tak. Vzpomínám si třeba, jak jsme s tatínkem chodili na Cikánku, kde bývaly mlýny, měnit zrní za mouku. To bylo samozřejmě
Rok 1939, vlevo ředitel školy Josef Jonáš, vpravo učitel Josef Vácha

Počítačový kurs pro seniory

(Nejen) o Vánocích

přísně zakázáno, Němci mlýny často hlídali. Když se nám to poprvé
povedlo, musela jsem dělat, že k tatínkovi vůbec nepatřím, šli jsme
každý zvlášť. Ale podruhé už jsme takové štěstí neměli – najednou
k mlýnům přijeli ozbrojení Němci. Tatínek pytel se zrním odhodil do
příkopu a abychom o něj nepřišli, dlouho jsme tam tenkrát čekali, než
vojáci zase odjedou. Vrátili jsme se domů s nepořízenou a zrní pak
mleli ve mlýnku na mák.
Co si děti v takové době přávaly pod stromeček?
Když mi bylo asi sedm let, moc jsem si přála dostat pyžamo. A Ježíšek mi přinesl krásné, s růžičkami, vzpomínám si, jak jsem si ho
pak už vůbec nechtěla sundat. Velmi častým vánočním dárkem byly
tenkrát bačkory. Ty se ostatně hodily i pro tradiční zvyk, kdy se jimi
házelo přes rameno. Také jsme pouštěli po vodě lodičky ze skořápek
a rozkrajovali jsme jablka.
O Vánocích bývalo vždycky hodně sněhu, těšili jsme se i na sáňkování. Nejdelší dráha byla z kopce (dnes je tam restaurace U Rozcestí),
po serpentinách, až dolů do Chuchle.

Jana Baudyšová
Rok 1940, výuka vaření. Ve škole se hromadně nevařilo, ale jídla,
která žákyně připravily v rámci výuky, se pak dávala dětem z chudých poměrů.

Srdečně blahopřejeme našim občanům, kteří
v měsíci lednu, únoru a březnu 2009 oslavili
nebo oslaví významné životní jubileum
paní Vosmíková Marie
paní Šulcová Alena
paní Červenková Jana
paní Pešoutová Jaroslava
pan Loučka Václav
pan Jelen Václav
paní Majerová Hana
paní Justrová Božena
paní Vosmíková Eva
paní Slivoňová Naděžda
pan Urbanec Antonín
pan Urban Josef
paní Soukupová Anna

Po celý podzim se mohli senioři opět zúčastnit počítačového
kursu. Zájem byl značný.
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Přejeme pevné zdraví, životní pohodu a hodně
elánu do dalších let!

Společnost

Rozsvěcení obecních vánočních stromů ve Slivenci
a v Holyni
První adventní neděli dopoledne se již tradičně sešli malí slivenečáci a holyňáci se svými rodiči ke zdobení vánočních stromů, aby mohly být v podvečer slavnostně rozsvíceny. Ozdoby vyráběli nadšení dospělí a děti doma,
i ve škole na výtvarných dílničkách.
Odpoledne zaplnilo prostranství kolem ozdobené borovice na slivenecké návsi několik desítek sousedů se zvonečky, svíčkami a loučemi.
Zazpívali jsme si adventní písně s muzikanty u rozsvíceného stromu
a poté se veselý, osvětlený průvod vydal na cestu do Holyně ke kapli sv.
Jana Křtitele, odkud byl slyšet do daleka hlas zvonu, který vítal celý ten
zástup nedočkavců.
Přes sto návštěvníků se zúčastnilo u holyňské kaple zahajovací vernisáže výstavy betlémů žáků základní slivenecké školy. U rozzářeného stromečku předvedly děti kouzelné pásmo vánočních koled a poté si mohli
účastníci prohlédnout rozmanité betlémy z přírodních materiálů, papíru
nebo modelovací hmoty.
Náladu adventního očekávání a hřejivý pocit ze vzájemně předané radosti bylo cítit z rozzářených dětských očí i z úsměvů dospělých. Naše
poděkování za krásný zážitek patří všem, kteří zdobili, rozsvěceli i zpívali,
Rozsvěcení stromu ve Slivenci

především pak Haně Červenkové, Milušce Pavlíčkové-Pravdové, učitelskému sboru a dětem ze Základní a mateřské školy Praha – Slivenec!

Lenka Kudláková
Další fotograﬁe z adventních akcí najdete na www.praha-slivenec v rubrice Fotograﬁe a články z akcí.
Výstava betlémů v holyňské kapli

Před kaplí zazpívaly děti ze školy

2 cellos tour v Kanadě ... a ve Slivenci
Slivenecký kostel Všech svatých se skoro naplnil i přes slušný chlad dne 8. listopadu 2008, kdy nám všem připravila Městská část, farnost Slivenec a Občanské sdružení Na Kraji další útěšný koncert. Tentokrát to bylo violoncellové Duo Brikcius, které uvedlo v podání Anny
a Františka Brikciusových krásný program z děl mistrů od 18. do 20. století; mnohé skladby pak ve vlastní úpravě pro dvě cella. Ze skladatelů
jmenujme L. Boccheriniho, W. A. Mozarta, G. Rossiniho, P. Hindemitha či G. Kleina. Hudba zněla tajemně a sladce, i když v této teplotě
umělci, především na strunných nástrojích, nemají vystupovat. Moc
jim proto děkujeme. Do Slivence přijeli v rámci „2 cellos tour“ a jak
se vedle Kanady, Německa, Švédska a USA – jen některé příklady
– vyjímá Slivenec!
„Místo se dá rozvíjet zevnitř tím, že lidé budou na své město pyšní
a budou mít chuť pro něj něco dělat……jedny aktivity přitahují druhé,
jedni lidé zatahují do hry další. Něco se tu děje…. .Jde to, ale je to
běh na dlouhou trať…“ V. Cílek: Dýchat s ptáky.

Jana Novotná
inzerce

Hledám milou a pečlivou paní na hlídání
skoro 3 letého chlapce.
Od března 2009 v pondělí a ve středu cca 11-18 hod.
a v době nemoci. K. Böhmová, tel.: 602 682 889
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Vánoční výstavka keramiky
Příjemnou tradicí v předvánočním putování za dárky se stala vánoční výstavka výrobků veřejných keramických dílen ve
výloze sliveneckého textilu. Poděkování za toto milé zastavení
patří paní Dubové za poskytnutí výstavní plochy, paní Smělé za realizaci výstavy a paní Haasové za vedení keramických
dílniček.

Mikulášské odpoledne
v Holyni
„Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni…“ - tuhle všem
dobře známou veršovánku a mnohé další si letos připravily
děti na mikulášskou besídku do sálu hostince U Knotků v Holyni. Stejně jako předloni tu v nepřetržitém čertovském reji
očekávalo příchod milované i obávané trojice sedm desítek
dítek.
Čekání malým čertíkům i andílkům zpříjemnilo obecní tvořivé divadýlko „Knoflík“, které předvedlo premiéru nově nastudované pohádky Meluzína z Meluzánie, a děti z dramatického
oboru ZUŠ Barrandov se scénkou Učitelka.
Přetahovaná

Keramické dílničky ve škole

Maminky připravily zábavné hry a soutěže, a potom už….přišel!
Důstojný Mikuláš s průvodem dobrovolných pekelníků a andělem
s nefalšovanými zlatými vlásky.
Nadílku dostali všichni a o radovánky nebyla na sále nouze!

Lenka Kudláková
Za přípravu akce děkujeme Milušce Pavlíčkové-Pravdové, Janě Urbancové, Vlastě Kafkové, Leoně Šimáčkové a nadšeným maminkám a jejich
pomocníkům, zvláště Jitce Šimáčkové a Andree Javůrkové. Dále Veronice
Borovkové a Ondřeji Kohoutovi a celému divadýlku „Knoflík“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obecní divadýlko Knoﬂík

Obdarování ve sliveneckém kostele
Jsou dny, kdy se cítíte obdarováni více než jindy; pro občany SliNastal čas obdarování, čas vánoční, kéž nekončí. Děkujeme.
vence a Holyně to bylo 14. prosince v 16.00 hod. v místním kostele
Jana Novotná
Všech svatých. Měli jsme tu čest a radost vyslechnout si v podání
Paní Helena Kaupová a pan Ján Kostelanský po skončení koncertu
vynikající sopranistky, paní Heleny Kaupové, nejen nádherné árie
z děl Dvořáka, Verdiho a Pucciniho, ale především duchovní hudbu. Několik písní přednesl také její žák Ján Kostelanský. Oba doprovodila na klavír paní Katarina Bachmanová. A nakonec jsme si
všichni zazpívali koledy. Paní Kaupová, která žije ve Slivenci, působí jako stálý host v Národním divadle a ve Státní opeře Praha,
ale hostuje také na předních mezinárodních scénách.
My občané si již zvykáme na to, že i díky spolupráci s farností se
ono nádherné a zvláštní prostředí našeho kostela stává místem,
které obohacuje srdce a duši; v čase adventním to bylo ještě mimořádnější. Tím spíše, že paní Kaupová vystoupila bez nároků na
honorář a ﬁrma Kytary.cz nainstalovala zdarma hudební nástroj.
A tím výčet darů nekončí: teplo v kostele rozdávalo krom nádherných hlasů i právě nainstalované topení, které umožnil ﬁnanční dar
Městské části, dar Sdružení Přátelé Slivence a sbírka farníků.
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Vánoční jarmark na slivenecké návsi
V sobotu 20.12. ožila slivenecká náves vánočním trhem.
Sjeli se trhovci zblízka i zdaleka, rozbalili své stánky s jmelím, cesmínou, voňavými františky, řezanými stromky a rozličnými výrobky ze šustí,
keramiky, smaltu a textilu. Pro zahřátí svařené vínečko, opékané klobásky a pro děti staročeský trdelník…V dřevěné ohrádce před svatou trojicí
dýchaly na Ježíška kozy kamerunské a k radosti především dětských
návštěvníků nechyběly ani jarmareční kejkle. Kejklíř na chůdách z výšky
pobavil a žonglér s kužely, míčky i s ohnivými loučemi potom rozesmál již
prokřehlé diváky. Ti nejmenší si mohli vyrobit vánoční ozdoby ve výtvarných dílničkách občanského sdružení Na Kraji, kde bylo stále plno.

Když pronesl Tonda Novotný v pohádkovém představení „Klidné Vánoce“ u osvětleného stromku uprostřed jarmarku „Tak Vám na mě nějak
jdou Vánoce“, cítili jsme to všichni také tak.
Lenka Kudláková
Poděkování: ﬁrmě Schaefer shop, Pizzerii Slivenec, p. hajnému Kadeřábkovi z polesí Velká Chuchle, p. M. Haasové a H. Morsteinové z OS
Na Kraji
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Habešané sázeli stromky
V sobotu 8.11. se uskutečnila brigáda občanů Slivence na výsadbu
stromků v aleji podél ulice K Cikánce. Finanční prostředky na nákup stromů
a nezbytného materiálu byly získány z grantu na projekt „Rekultivace veřejné zeleně ve Slivenci, Projekt záchrany a obnovy stromořadí v oblasti U Je-

zírka“, uděleného občanskému sdružení HABEŠ Magistrátem hl. m. Prahy.
Celkem bylo vysazeno 22 stromů, kterými byly zaplněny mezery ve stávající
aleji a částečně nahrazeny stromy odumřelé a neperspektivní.
Rádi bychom na tomto místě vyjádřili poděkování všem, kteří se na
úspěšném průběhu akce podíleli, jmenovitě
- paní starostce Plamínkové s manželem za morální i fyzickou podporu
- panu Pavlu Dvořákovi za vyhloubení jam pro stromky
- manželům Pavlovským za poskytnutí místa pro uskladnění stromů
- panu Luboši Buriánkovi za technickou podporu
- panu Janu Vranému za odborný dohled a technickou pomoc během
akce.
Náš největší dík samozřejmě patří všem spoluobčanům, kteří se navzdory nepříznivému počasí zúčastnili v hojném počtu a prokázali, že jim stav
životního prostředí v naší obci není lhostejný. Bez nich by celá akce byla
odsouzena k nezdaru.
Vysazených 22 stromů představuje jen malou část celkového množství,
které je potřeba na ozdravění celé aleje. Doufáme, že se v blízké budoucnosti opět podaří získat ﬁnanční podporu pro pokračování započaté práce
a budeme se těšit na stejně úspěšnou spolupráci všech spoluobčanů.

Za OS HABEŠ Petr Pick

Od mramoru k vápence
Dne 6. 12. se asi 15 zájemců zúčastnilo vycházky se vzdělávací
agenturou Porta Praga Ze Slivence do Chuchle aneb od mramoru
k vápence. Vycházka začala prohlídkou kostela Všech svatých. Víte
například, že hlavní oltář je neogotický z počátku 20. století a že obraz znázorňuje svaté, kterým je kostelík zasvěcen? Že nejvzácnější
jsou tři vitráže kolem oltáře, z nichž levá znázorňuje dva evangelisty, pravá nahoře svatého Petra a dole bičování Krista, na okně za
oltářem je zobrazen Kristus na kříži a svatá Kateřina s kolem? Že
nejvzácnější je gotický sanktuář zakrytý mřížkou a gotické sedilé
neboli sedátko se třemi oblouky? Vycházka dále pokračovala kolem
školy (kam první žena – učitelka nastoupila v roce 1881). V Granátové absolvovali účastníci výklad o lomech na slivenecký mramor
v oblasti Cikánky – po Carraře jde o druhé nejstarší lomy na světě,
kde se stále souvisle těží. Dále se probrodili bahnem kolem výstavby kanalizace až k Chuchelskému háji, kde se dověděli o přírodních
vzácnostech této oblasti, prohlédli si malou ZOO a posléze došli až
k Pacoldově vápence, vzácné technické památce v horní části Velké
Chuchle, kde vycházka skončila.
Pla

Hokejový zápas Slivenec – Holyně podruhé
2. ročník hokejového klání mezi obcemi Slivenec a Holyně se konal na
zimním stadionu v Černošicích v sobotu 13.12. 2008. Čtyřiadvacet borců
dalo do utkání veškeré síly.
V první třetině dvakrát vedli holyňští o gól. Slivenec zvýšil důraz na branku
soupeře, vždy odpověděl a v začátku druhé třetiny odskočil soupeři na 4 : 2.
Závěr této třetiny však patřil Holyni, která stačila do přestávky vyrovnat.
Rozhodující část utkaní začala lépe pro slivenecké, kteří dvěma trefami
v úvodu vykročili k vítězství. Holyně se snažila o zvrat, ale deset minut před
koncem dostala rozhodující sedmou branku a v závěru ještě jednu. Celkový
výsledek Slivenec – Holyně 8 : 4 (po třetinách 2:2, 2:2, 4:0).
Po utkání proběhla soutěž v samostatných nájezdech, ve které byli šťastnější holyňští střelci. Treﬁli se dvakrát, zatímco za Slivenec jen Aleš Ryzák.
Diváků přišlo asi dvacet. Holyňští s vlajkou, slivenečtí s řehtačkou. Škoda,
že účast příznivců nebyla vyšší, určitě by se dobře pobavili.

Aleš Ryzák
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Společnost, pozvánky na akce
Cvičení rodičů s dětmi
V úterý 2.12. jsme ve slivenecké škole přivítali Mikuláše, který se podíval, jak dětem jdou tanečky a cvičení a potom jim rozdal malé dobrůtky.
Poslední setkání roku 2008 o dva týdny později jsme pojali vánočně. Zapálili jsme si prskavky, pustili koledy a v lavoru pozorovali
lodičky. Všem nám uteklo až moc rychle.
Příští rok se sejdeme hned první úterý v únoru, maminky a tatínkové – nezapomeňte, po vánočním lenošení se musíme pořádně protáhnout a zacvičit si.
Věřím, že jste příjemně prožili Vánoce a těším se na vás v novém roce.
Jana Urbancová

Klub maminek
Od ledna 2009 bude každý čtvrtek 9:30 - 11:00 otevřena zasedací síň ÚMČ maminkám našich nejmenších. Nově upravený
hrací koutek bude místem pro setkávání dětí od batolecího věku
a jejich maminek na mateřské dovolené. Přijďte se podívat!

Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

Pravidelné aktivity pro veřejnost

bude probíhat 14. 1. – 20. 1. 2009 v zasedací
místnosti ÚMČ v úředních hodinách.

Cvičení s Jardou - tělocvična školy, pondělí 18.00 - 19.00
Cvičení rodičů s dětmi - tělocvična školy, úterý 10.00 -10.45

Přijímáme čisté oděvy, zachovalé hračky pro děti,
kuchyňské nádobí a lůžkoviny. Vše v uzavřených

Jóga - tělocvična školy, čtvrtek 18.00 - 19,30, 19.30 - 21

igelitových pytlích nebo krabicích.

Obecní divadýlko Knoﬂík - zasedací síń ÚMČ,
úterý 16.00 - 18.00

Napsali a natočili o nás....
V uplynulém období o nás opět vycházely četné články ve zpravodaji Náš region. V čísle, které vyšlo 18. prosince, tam například
vyšly články o naší Mikulášské, o hokejovém derby, o koncertu Dua
Brikcius a o rozsvěcení vánočních stromů a výstavě betlémů v kapličce. Kromě toho nám zde pravidelně uveřejňují přehled akcí, ze
kterého je vidět, že si v rámci regionu nevedeme špatně. Článků je
opravdu hodně a vzhledem k tomu, že Náš region dostáváte všichni
do schránek, tak už je na naše webové stránky ani nedáváme.
Dále vyšel velký článek o naší škole a hlavně o naší nové paní ře-

Vánočník podruhé
Druhou prosincovou sobotu se uskutečnil druhý ročník festivalu Vánočník a tentokrát se přesunul od Žilinů ve Slivenci do Holyně ke Knotkům.
Na úvod programu vystoupilo Divadlo Malé Vinohradské s „Beruščinou
detektivní kanceláří“. Broučky se to na jevišti jen hemžilo. Ale dětí přišlo
bohužel jen něco málo přes tucet.
Hudebního začátku se ujala kapela Sladký konec a nejen svým názvem
tak předznamenala slibný vývoj večera. Příjemně se sálem nesl i moderní
jazz v podání tříčlenné sestavy Poetic Filharmony. Po devatenácté hodině
ale už všichni netrpělivě vyhlíželi hlavního aktéra večera. Herec a písničkář v jedné osobě, Jiří Schmitzer, zde představil své nové album „Sbírka
kiksů: živě z Balbínky“. Jako vždy hýřil vtipem a v holyňském sále neměl
nouzi o nadšené publikum. Hrál a bavil diváky déle než hodinu. A i přes
svou zásadu „nepřidávat“, protože vystoupení musí mít jasný konec, tady
nakonec přidal. Po jeho koncertu už opět nastoupily početnější sestavy,
které ale mají v místním publiku také silný potenciál – Standartní kompot,
Nedělní lidé a Třetí stupeň tortury. Právě TST jsou mezi kapelami čerstvou
a pořádně říznou novinkou pocházející právě ze Slivence.

ditelce v časopise Učitelské noviny. Článek najdete na našem webu
www.praha-slivenec.cz v rubrice Napsali o nás.
Kromě toho o nás natočila dvě reportáže Česká televize. Jedna
se týkala obytného souboru Za křížkem a nefungujícího osvětlení.
Odvysílal ji pořad Z metropole 13. prosince a najdete ji na webové
adrese www.ceskatelevize.cz/vysilani/, pořad Z metropole 13. 12.
Druhá reportáž se týkala zbourání vodárničky. I o ní vyšel materiál
v pořadu Z metropole, a sice 20. 12. Pořad si můžete pustit na téže
webové adrese.
Pla

Jiří Schmitzer u Knotků

I letos byla
součástí programu výstava. Tentokrát
obrazů MAG
od Attily Gála
a již tradičně
k závěrečným
koncertům
nechyběla videoprojekce
z dílny Bambus. Vše doplňoval prodej fairtrade kávy a ručně vyráběné bižuterie.
Za ﬁnanční podporu projektu děkuji MČ Praha
– Slivenec a sponzorům (Autoškola Wyrwolová, Řeznictví Görglovi
a Sklenářství Synecký), bez jejichž účasti by projekt nemohl být realizován. Za mediální podporu pak Radiu1.

Za VšemiSměry Klára Vaňková
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Městská část Praha – Slivenec

Kalendář kulturních a společenských akcí
na leden až duben 2009
pořádaných v MČ Praha - Slivenec

Leden
4.1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
5.1. 16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise)
14. 1. - 20. 1. Charitativní sbírka oděvů pro diakonii Broumov (MČ, OS
Na Kraji)
18. 1. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
19. 1. 14:00 - 18:00 hodin Zápis do školy - 1. kolo (ZŠ)
21. 1. 17:00 Úspory energie v domácnosti – beseda s odborníkem (MČ)
23. 1. - 24. 1. Ozvěny Ekoﬁlmu (MČ)
Únor
2. 2.
2. 2.
8. 2.
9. 2.
14. 2.
22. 2.
28. 2.

MČ Praha – Slivenec Vás zve na besedu

Úspory energie v domácnosti
Kdy? Ve středu 21. ledna 2009 od 17 hodin
Kde? V zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec
Úspory energie jsou téma aktuální a žhavé, které se
týká opravdu každého z nás. Chcete-li se dovědět,
jak šetřit vlastní peněženku, přijďte na tuto besedu,
kterou povede Ing. Karel Murtinger, vynikající odborník
a konzultant České energetické agentury

14:00 - 18:00 Zápis do školy - 2. kolo (ZŠ)
16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
18.00 Veřejné zasedání zastupitelstva
14:00 Masopustní průvod (MČ, OS Na Kraji)
15:50 Bohoslužba v Kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
14:30 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost
(kult. komise MČ, OS Na Kraji, ZUŠ, ZŠ)

Březen
1. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
2. 3. 16:00 Schůzka seniorů (kulturní komise)
9. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost ( MČ, OS
Na Kraji)
15. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele všech Svatých (farnost Slivenec)
23. 3. 17:00 Velikonoční keramické dílničky pro veřejnost (MČ, OS
Na Kraji, ZUŠ)
Duben
4. 4. - 26. 4. Velikonoční výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
4. 4. 16:00 Velikonoční koncert v kostele Všech svatých (MČ,
farnost Slivenec)
5. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
5. 4. 14:00-18:00 Velikonoční jarmark na návsi - trhovci, kejklíři,
občerstvení, tvořivé dílničky (MČ, OS Na Kraji)
6. 4. 17:00 Velikonoční keramické dílničky (OS Na Kraji, MČ)
6. 4. 16:00 Schůzka seniorů (sociální komise)
19. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec)
22. 4. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
25. 4. 15:00 Vítání občánků (MČ Praha - Slivenec)
30. 4. Dětské čarodějnice ve Višňovce (OS Na Kraji)
30. 4. 16:30 Fotbalové derby Slivenec - Holyně (AFK Slivenec,
kulturní komise MČ)
19:00 Obecní pálení čarodějnic
-Změna programu vyhrazena-

SLIVENECKÝ MRAMOR

Ozvěny Ekofilmu ve Slivenci
Pátek 23. 1. 2009
Promítání pro školu 9.00 – 12.00
Sobota 24. 1. 2009
14.00 Zajatci bílého boha (Velká cena Ekoﬁlmu
– velmi drsný dokument o otřesných praktikách západní rozvojové „pomoci“ domorodému kmenu Akha
v Laosu – 58´)
15.00 Plastic people (Cena v kategorii volná tvorba
– kratičký kreslený ﬁlm o diktátu věčného mládí – 7´)
15.10 Nedej se – Letenská pláň v likvidaci (pořad
ze známého cyklu o ohrožení Letné výstavbou tunelů,
oceanária či budovou národního fotbalového stadionu
– 17´)
15.30 Hormonální akvárium (Cena studentské poroty
– jak se z rybích samečků stávají díky hormonální antikoncepci samičky – v hormonálním akváriu plaveme
i my! – 20´)
15.50 Story - poslední dny v ráji (Cena v kategorii
publicistika, zpravodajství – podmořský ráj korálových
útesů v Rudém moři ohrožený hromadnou turistikou
– 45´)
16.30 Zázrak pohybu (Cena v kategorii vědecký,
vzdělávací pořad – proč žraloci plavou tak rychle,
jak dokáží gekoni šplhat po hladkém skle – inspirace
v přírodě pro lidské výrobky – 50´)

časopis Městské části Praha - Slivenec
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