
V  dubnu se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky nového dětského hřiště v  Holyni. Hřiště zrealizovala firma Zahradní architektura 
Kurz, s. r. o. na základě projektu zahradní architektky Ing. Radky Šimkové. Projekt vznikal za participace občanů Holyně. První komunitní 
plánování proběhlo na podzim 2017. Na této schůzce si občané vyjasnili zaměření hřiště (pro nejmenší děti) a výběr herních prvků. Druhé 
setkání (i se zahradní architektkou) se uskutečnilo v únoru 2018. O plánech i postupu prací jsme opakovaně informovali na stránkách tohoto 
časopisu. Podoba nového hřiště vznikala tedy na základě připomínek občanů, kteří byli přizváni také do komise výběrového řízení pro výběr 
zhotovitele. Požadavkem městské části bylo navíc vybudování relaxační zóny, která by hřiště doplňovala, což vyžadovalo vysazení vhodné 
zeleně, aby hřiště plnilo funkci parku s herními prvky pro děti. Proto jsme přistoupili k terénním úpravám, zvolili pryžový povrch namísto 
mlatových cest a požadovali jsme dřevěné lavičky. Originální nápady spolu s modelací terénu, volbou herních prvků v kombinaci s vhodnou 
zelení (převážně keře nebo stromy s jedlými plody: dřín obecný, muchovník lamarkův, líska obecná), to vše spolu s kvalitní realizací přineslo 
své ovoce. Jediným nepřítelem celé akce bylo letošní velmi suché jaro. Přes veškerou snahu o zavlažování budeme muset travní koberec 
zčásti zřejmě na podzim vyměnit. A proč název „Na Louži“? Pamětníci jistě znají odpověď: Kdysi na místě býval rybníček – malá vodní plocha, 
které se tak říkalo. V zimě se tu bruslilo, v létě tu děti lovily žáby a místní hasičský sbor měl nádrž k dispozici pro případ požáru. Když v prů-
běhu komunitního plánování tato vzpomínka padla, rádi jsme se k místnímu názvu vrátili. Proto je také uprostřed hřiště velká modrá louže…
 Lenka Kudláková 
Provozní řád hřiště je vyvěšen na přístupové brance a také na webu. Provozní doba hřiště: duben-říjen otevřeno denně mezi 8:00 – 19:00, 
listopad – březen 9:00 – 17:00 hod.  Pozn. redakce: Prosíme pamětníky, kteří mají doma fotografii bývalého rybníčku, aby se ozvali.

Slivenecký

MRAMOR
časopis  městské  část i  Praha-Sl ivenec3 I 2019

Hřiště Na Louži v Holyni 



Strana 2 l městská část – úřední informace  Slivenecký mramor 3 l 2019

INFORMACE ZE 5., 6. A 7.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC

5. mimořádné veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Slivenec 
se konalo v pondělí 1. dubna 2019.
SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní nájemní smlouvy se společnos-
tí Mediciman, s.r.o., zastoupené 
MUDr. Jozefem Čupkou, na pro-
story ordinace praktického lékaře 
s čekárnou v 1.NP budovy K Holy-
ni 315, Praha 5 – Slivenec za cenu 
1.000,-Kč/měsíc + služby.
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
dodatku č.3  k nájemní smlouvě se 
společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., kterým se pro-
dlužuje doba nájmu do 31.3.2024.
Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní nájemní smlouvy nebytových 
prostor v čp. 315 s panem Ivo Ze-
manem na 2x5 hod/týdně za cenu 
1000,-Kč/měsíc a  s paní paní Len-
kou Lochmanovou na 2x5 hod/týd-
ně za cenu 1000,-Kč/měsíc.
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
nájemní smlouvy s paní Andreou 
Krenželokovou na pronájem zase-
dací místnosti v budově úřadu MČ 
na 5 hod týdně za cenu 500,-Kč/
měsíc
ROZPOČET
■ Zastupitelstvo revokovalo  usne-
sení č. 19/3/2018 ze dne 17.12.2018 
a  schválilo správné znění
I. rozpočet Městské části Praha 
-Slivenec na rok 2019, včetně po-

vinných příloh, v celkové výši pří-
jmů 25 680 000,- Kč a výdajů 35 680 
000,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 
10 000 000,- Kč bude dofinancován 
přes položku 8115.
II. Rozpočtový výhled MČ Praha – 
Slivenec na roky 2019- 2024.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA JÍDELNU
■ Zastupitelstvo odložilo z důvodu 
neukončeného výběrového řízení  
uzavření smlouvy na dodavatele 
zakázky „Zkapacitnění kuchyně a 
jídelny ve správním pavilonu ZŠ 
Praha-Slivenec“.
SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
MČ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ
■ Zastupitelstvo schválilo  řádnou 
účetní závěrku MČ Praha – Slivenec 
za rok 2018 včetně jejích příloh.
■ Zastupitelstvo schválilo  řádnou 
účetní závěrku příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke 
Smíchovu 16 za rok 2018.
DOTACE    
■ Zastupitelstvo schválilo  navýše-
ní rozpočtu v příjmové a výdajové 
části o 11 200,00 Kč. Jedná se o po-
skytnutí účelové neinvestiční dota-
ce pro Místní lidovou knihovnu. 
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové části 
o 9 944 100,00 Kč. Jedná se o poskyt-
nutí účelové investiční a neinvestič-
ní dotace  - spolupodílů z EU v rámci 
OPP-PR na akci Odborná jazyková 
učebna ZŠ a MŠ Praha – Slivenec ve 
výši 1 185 300,00 Kč, na akci Slive-
necká škola objevuje, ZŠ a MŠ Pra-
ha - Slivenec ve výši 440 600,00Kč a 
na akci Navýšení kapacity MŠ Praha 
– Slivenec ve výši 8 318 200,00 Kč.
■ Zastupitelstvo schválilo navýše-
ní rozpočtu v příjmové a výdajové 
části o 1 198 200,00 Kč. Jedná se o 

poskytnutí účelové investiční a ne-
investiční dotace  - spolupodílů z 
EU v rámci OPP-PR   na akci Odbor-
ná jazyková učebna ZŠ a MŠ Praha-
-Slivenec.
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 14 824 200,00 Kč. Jedná se o po-
nechání nevyčerpaných účelových 
prostředků z roku 2018.
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 15 000 000,00 Kč. Jedná se o po-
skytnutí účelové investiční dotace 
na akci Zkapacitnění a modernizaci 
ZŠ a MŠ Praha - Slivenec ve výši 7 
000 000,00 Kč a Park Granátová ve 
výši 8 000 000,00 Kč.        
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 171 500,00 Kč. 
Jedná se o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ze Státního rozpoč-
tu z programu „Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílu v odměňo-
vání pedagogických pracovníku MŠ, 
ZŠ, SŠ, konzervatoří a školních dru-
žin v roce 2019“.
■ Zastupitelstvo schválilo navýše-
ní rozpočtu v příjmové a výdajové 
části o 225 000,00 Kč. Jedná se o po-
skytnutí podílu z obdrženého obvo-
du z výherních hracích automatů.
ÚZEMNÍ PLÁN 
Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
změnou využití pozemků parc. č. 
1183/1 a 1183/2 v  k. ú. Slivenec ze 
ZMK na OB, protože se jedná o ce-
loměstský systém zeleně. Komise 
pro územní rozvoj změnu jedno-
hlasně nedoporučila. 
SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
Zastupitelstvo schválilo uzavření 
souhlasného prohlášení duplicit-

ních vlastníků na vyřešení vlastnic-
tví pozemků parc.č. 313/2 a 407/3, 
k.ú. Holyně
Zastupitelstvo schválilo uzavření 
souhlasného prohlášení duplicit-
ních vlastníků na vyřešení vlastnic-
tví pozemků parc. č. 291/2 a 404/2, 
k.ú. Holyně .
RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo stanovilo, dle na-
řízení vlády č. 202/2018 Sb., výši 
měsíčních odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva MČ Praha – 
Slivenec takto: 
za výkon funkce člena zastupitel-
stva – 1808 Kč;
za výkon funkce člena výboru za-
stupitelstva, člena komise nebo 
zvláštního orgánu – 3013 Kč; za 
výkon funkce předsedy výboru za-
stupitelstva, předsedy komise nebo 
zvláštního orgánu – 3616  Kč;
za výkon funkce místostarosty – 32 
541 Kč. 
Při souběžném výkonu více funk-
cí se poskytne souhrnná odměna 
v plné výši za nejvyšší funkci a za 
každou další funkci ve výši 50 % v 
souladu s výše uvedeným naříze-
ním vlády. 
Tímto usnesením se v plné míře 
zrušuje usnesení č. 4/1/2018. 
■ Zastupitelstvo schválilo  záměr 
rekolaudace nebytového prostoru v 
čp. 315 (bývalá lékárna) na nestátní 
zdravotnické zařízení.
■ Zastupitelstvo zrušilo usnesení  
č. 315/25/2017 ze dne 11. 9. 2017  
a schválilo záměr směnit část pozem-
ku parc.č. 140/1, k.ú. Holyně o výměře  
9 m2 za část pozemku parc.č. 318/1, 
k.ú. Holyně o výměře 31m2 z důvodu 
zvýšení bezpečnosti a přehlednosti 
křižovatky Kopanská a Průtažní.

6. mimořádné veřejné zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha-Slive-
nec se konalo ve středu  10.  dub-
na 2019.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA JÍDELNU
Zastupitelstvo schválilo uzavře-

ní smlouvy na dodavatele zakázky 
„Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve 
správním pavilonu ZŠ Praha 5 - Sli-
venec“ se společností Tost.cz, s.r.o. za 
cenu 18.750.000,- Kč + DPH na zákla-
dě provedeného výběrového řízení. 

RŮZNÉ 
Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 1 706 000,00 Kč. Jedná se o po-
nechání nevyčerpaných účelových 
prostředků z roku  2018.
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7. řádné veřejné zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha – Slivenec se 
konalo v pondělí 29. dubna 2019
V  úvodu zasedání vystoupila sta-
rostka RNDr. Jana Plamínková.
Předsedkyně komise pro školství, 
kulturu, sport a volný čas Mgr. Len-
ka Kudláková informovala o posled-
ní schůzce komise, která proběhla 

v  březnu. Na této schůzce komise 
naplánovala akce již do konce ka-
lendářního roku, akce se budou po-
řádat i  ve spolupráci se subjekty 
v obci (ZŠ, farnost, Unie rodičů…).
PLÁN ČINNOSTI
Zastupitelstvo schválilo plán čin-
nosti kontrolního výboru zastupi-
telstva MČ Praha-Slivenec na rok 

2019.
VĚCNÁ BŘEMENA
Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na zří-
zení věcného břemene užívání po-
zemku parc. č. 1705/1, v k. ú. Slive-
nec za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav podzemního vedení 
se společností PREdistribuce, a. s.



GRANTY
Zastupitelstvo schválilo přiděle-
ní finančních prostředků ve výši 
100 000,– Kč určených na II. kolo 
grantů v oblasti kultury a sportu na 
rok 2019.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODA-
ŘENÍ MČ
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný 
účet hospodaření MČ Praha-Slive-
nec za rok 2018 a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Pra-
ha-Slivenec za rok 2018.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vý-
sledky hlasování o  projektech Par-
ticipativního rozpočtu MČ Praha – 
Slivenec 2019 a schválilo realizaci 
projektů na 1. – 2. místě, u projektu 
na 3. místě požaduje vyčkat výsled-

ků dopravní studie.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy na dodavatele zakázky 
„Dodávka a instalace nábytku v no-
vém pavilonu MŠ v ulici Frančíkova“ 
se společností MY DVA corporati-
on, s.  r. o. za cenu 825.247,10 Kč + 
DPH, jehož nabídka byla v provede-
ném výběrovém řízení vyhodnoce-
na jako nejvýhodnější.
DARY
Zastupitelstvo schválilo přijetí daru 
ve výši 6000,– od pí. Lenky Lochma-
nové. Finanční prostředky jsou ur-
čeny na financování kultury.
SCHVÁLENÍ VÝSLEDKU VÝBĚ-
ROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITE-
LE ŠKOLY
Zastupitelstvo schválilo výsledek 

výběrového řízení na funkci ředi-
tele ZŠ a  MŠ Praha – Slivenec, Ke 
Smíchovu 16, a  pověřuje starostku 
jmenováním Mgr.  Petry Chlumské 
do funkce ředitelky školy.
RŮZNÉ
Zastupitelstvo schválilo slevu z mě-
síčního nájemného nebytového 
prostoru Ke Smíchovu 47/120 paní 
Lucii Javůrkové ve výši 1000,– Kč na 
dobu 24 měsíců, z důvodu provede-
ných a doložených oprav.
■ Zastupitelstvo schválilo ukončení 
nájemní smlouvy v bytě č. 6 v byto-
vém domě č. p. 462 v ul. Ke Smícho-
vu panu Mgr. Zdeňku Atexingerovi, 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc dle ná-
jemní smlouvy a dodatků.
■ Zastupitelstvo žádá hlavní město 
Prahu o  pořízení změny územního 

plánu hl. m. Prahy na pozemcích 
parc.č.  1785/3, 1785/12, 1785/37, 
1785/38, 1785/104, 1733/1, 1744/2, 
1744/22, 1737, 1741/1, 1790/20, 
1790/21, 1790/5, 1798/103, 1798/108, 
k.ú. Slivenec z  funkční plochy OP/
VN-D (ZÁVAZNÝ NÁVRH/ÚZEMNÍ 
REZERVA): OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny, VN-D - ne-
rušící výroby a  služeb na funkční 
plochu DH a VN-D: DH - plochy a za-
řízení hromadné dopravy osob, par-
koviště P+R, VN-D - nerušící výroby 
a služeb dle přiložené situace.
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
dodatku č.  2 ke smlouvě o  dílo na 
akci „Park Granátová MČ Praha-
-Slivenec“ se společností Garden-
line, s. r. o.
 Zapsala J. Szilvásziová

Strana 3 l informace starostky  Slivenecký mramor 3 l 2019

Milé sousedky, milí sousedé,
během uply-
nulých dvou 
měsíců se stala 
celá řada udá-
lostí, o kterých 
vás zde chci 
nyní informo-
vat.

Tou nejlepší je asi to, že již bylo 
zahájeno stavební řízení na stav-
bu našich hlavních komunikací. 
Doufejme, že se během pár týdnů 
již dočkáme stavebního povolení, 
že magistrát rychle udělá doku-
mentaci pro provedení stavby, vy-
bere zhotovitele a  v  optimálním 
případě na podzim by mohla začít 
rekonstrukce, na kterou již tolik 
let čekáme. Výrazně pokročilo 
také projektování rekonstrukce 
ulic v  jihozápadní části Slivence, 
tedy v ulicích K Váze, K Cikánce, 
K Rozvodně, Za Křížkem, Na Kra-
ji, Na Bělici, U Svahu a Za Fořtem, 
a také v jižní části ulice K Lochko-
vu. Je zde vyprojektovaná dešťová 
kanalizace, chodníky (kde to jde), 
či zvýšení některých křižovatek. 
Vše s  ohledem na maximální 
zklidnění bočních ulic. Východně 
od ulice K  Lochkovu bude umís-
těna velká otevřená, přírodně vy-
padající retenční nádrž, ze které 
se bude řízeně odpouštět dešťová 
voda do bočního údolíčka Vrutice. 
Jsem ráda, že projekt zachycuje 
moderní trendy, které se snaží 
ulice zklidnit a  zároveň se snaží 
využít více dešťovou vodu. A jsem 
rovněž velmi ráda, že se (doufám) 

podaří dosáhnout dohody s maji-
teli pozemků v ulici K Váze, takže 
bude možné tuto extrémně úzkou 
komunikaci rozšířit a udělat z ní 
normální ulici s chodníkem, par-
kováním, stromy a  dešťovou ka-
nalizací. K rekonstrukci jsme měli 
komunitní plánování s občany.
Slibně vypadá situace i  u  stavby 
chodníku na Barrandov od pod-
chodu Smaragdová. Po mnoha 
letech mých urgencí, žádostí 
a  proseb dala TSK udělat pro-
jekt chodníku od autobusové za-
stávky Smaragdová pod pumpou 
OMW do ulice Wassermannova 
na Barrandově, a  získali pro něj 
všechna stanoviska dotčených 
orgánů státní správy i  dalších 
orgánů a organizací - s výjimkou 
křižovníků, přes jejichž pozemky 
část chodníku vedla. Ukazuje se 
ale, že se zároveň daly do pohy-
bu i  developerské projekty (YIT, 
Wassermannova Development 
a  Finep). Začali jsme s  nimi te-
dy projekt chodníku intenzivně 
koordinovat a zdá se, že je zatím 
vše na dobré cestě a  že se bez 
křižovnických pozemků nakonec 
obejdeme. Zatím stojí projekt 
plánované cyklostezky na Řepo-
ryje, protože jsme nezískali sou-
hlas křižovníků s výkupem jejich 
pozemků.
Na stavební povolení je již také 
podaná barrandovská tramvaj, 
resp. první etapa, která vede ze 
současné konečné přes zastávku 
Kaskády do zastávky Holyně, kde 
bude provizorně ukončena úvratí. 

Na jednu stranu je to dobrá zprá-
va, ale na druhou se trochu obá-
vám, že tím pádem budou uspo-
kojeni developeři a  na druhou 
etapu do zastávky Slivenec již ne-
musí nikdy dojít… Zatím není pro 
tuto etapu vykoupen ani jeden 
pozemek, bohužel. Majitelé mají 
zcela přemrštěné finanční poža-
davky a vzhledem k tomu, že pro 
Prahu to již nebude žádná priori-
ta, tak zde může mít provizorium 
dost dlouhé trvání.
Mobilní protihluková zeď na Praž-
ském okruhu u Habeše již získala 
územní rozhodnutí, takže její re-
alizace se opět o  něco přiblížila. 
Bohužel se ale hluk na nás stále 
valí přes nízké protihlukové stěny 
podél okruhu, takže nemám pocit, 
že by se hluk z  okruhu nějak vý-
razně snížil. Stejně tak mě trochu 
zklamal položený tichý asfalt na 
ulici K Barrandovu. Připadá mi, že 
je tam hluk pořád stejný. Budu vel-
mi ráda, pokud sdělíte svůj názor.
Stavba parku Granátová úspěšně 
pokračuje, termín do konce červ-
na se nepochybně podaří dodržet. 
Nově se tam již začala rýsovat 
naše hala technických služeb, 
která by měla být během několika 
týdnů dokončena. V  Holyni jsme 
otevřeli nové dětské hřiště, které 
je velmi pěkné. Od svého otevření 
je v obležení malých návštěvníků.
Kdo jste byl v poslední době v uli-
ci Frančíkova, tak jste si nepo-
chybně všiml naší nové školky, 
kterou tam stavbaři instalovali 
koncem dubna a počátkem květ-

na. Nyní se bude pracovat uvnitř 
školky. S  vedením školy jsme se 
dohodli, že v  této školce budou 
umístěny nejmenší děti  – jedna 
ze tříd bude dokonce určena pro 
děti od dvou let, tak uvidíme, jaký 
bude o tuto službu zájem.
Ve škole již máme vysoutěženého 
zhotovitele rekonstrukce kuchy-
ně a  jídelny. Stavba začne v  po-
sledním týdnu června, jak bylo 
s  vedením školy plánováno. Má-
me již také stavební povolení na 
rekonstrukci tří kabinetů na další 
třídu. Bohužel se nám do výběro-
vého řízení na zhotovitele nikdo 
nepřihlásil, tak ho budeme muset 
opakovat.
Pokročila také rekonstrukce pří-
zemí budovy našeho úřadu, kde 
chceme udělat další úřední míst-
nost. Vzhledem k  přetrvávající 
vlhkosti jsme si najali odbornou 
firmu, která nám jako nejjedno-
dušší způsob sanace vyhodnotila 
elektroosmózu. Po rekonstrukci 
bude v přízemí sídlit paní Růžič-
ková s  podatelnou a  s  agendami 
evidence obyvatel, hrobů, pře-
stupků atd. (tedy se vším, co dělá 
dosud), a paní Valtrová s dopravní 
agendou, agendou životního pro-
středí, s  evidencí psů a  se vším 
dalším, co dělá dosud. V  dubnu 
k  nám nastoupila nová posila, 
paní Hůrková, na pozici účetní. 
Stále hledáme tajemníka, neboť 
z lidí, kteří se do minulého řízení 
přihlásili, nakonec nikdo nena-
stoupil.
 Jana Plamínková, starostka
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Volby do Evropského 
parlamentu 2019
se uskuteční: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hod. do 
22.00 hod. a v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hod. do 
14.00 hod.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu pro volební 
okrsky  č. 48001 a č. 48002 je zasedací místnost úřadu MČ 
Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 (1. patro).

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních míst-
nostech.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebu-
de mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz 
nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního se-
znamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku. 
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvě-
ma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že 
zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje 
více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému před-
nostnímu hlasu.

V dubnu se uskutečnilo předání čestného uznání městské části 
paní Šárce Slavíkové. Paní Slavíková byla oceněná za svůj mimo-
řádný přínos v sociální oblasti. Již dlouhých 20 let rozváží obědy 
seniorům ve Slivenci a v Holyni. Vykonává svou službu každý den 
za jakéhokoliv počasí, podá pomocnou ruku, kde je potřeba, vy-
slechne a několikrát svou empatií zachránila i lidský život. Svým 
citlivým přístupem k seniorům a k hendikepovaným je příkladem 
pro ostatní.  kud

Udělení čestného uznání 
za rok 2018

MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha-
-Slivenec přijme

TAJEMNÍKA (–ICI) ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
na plný pracovní úvazek. 

Orientace ve státní správě/samosprávě nutná!

Bližší informace naleznete 
na www.praha-slivenec.cz – úřední deska.

Nástup dle dohody.

Jako každoročně, i letos MČ Praha-Slivenec vyvěsila Vlajku pro Tibet.
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V parku Granátová se již zelenají stromy a keře, vylupují se zde zídky, 
cestičky a základy pro sluneční hodiny, sedátka a větrnou růžici. Jsou již 
postaveny rámy pro pergoly, které se začínají vyplétat a tento týden při-
vezou a osadí lávku přes suchý poldr. Celý park už dostává konkrétní po-
dobu a stavební firma slíbila, že do konce června by vše mělo být dokon-
čeno a dílo předáno. Snad nám bude přát počasí a množství vysazených 
stromů a keřů bude pěkně prospívat.
Pokroky jsou vidět také na hale pro techniku. U té je postavena konstruk-
ce a začíná se s  jejím opláštěním. V příštím týdnu by se měla budovat 
vodovodní přípojka jak pro halu, tak pro park. V této době bude omezen 
(ale ne přerušen) provoz ulicí Granátová k lesoparku.  mus

Na stavbě se provádí lokální terénní úpravy na temeni skládky. Provedením 
těchto prací nedochází k podstatné změně tvaru terénu, protože se přede-
vším dorovnává současný terén, aby nedocházelo k hromadění srážkových 
vod na temeni skládky. Dále se provádí pěstební a vegetační úpravy, které 
spočívají v odstranění nevhodných porostů a následná výsadba porostů, 
které budou lépe odpovídat druhovému složení v dané lokalitě. Na základě 
monitoringu skládky a určení délky stávajících kotev přistoupil generální 
projektant ke změně projektové dokumentace, která spočívá v  prodlou-
žení kotev a změny průřezu kotev. Zhotovitel zahájí práce na odstranění 
stávající opěrné zdi v květnu 2019. Následně se budou provádět nové kot-
vy a opěrná gabionová zeď. Termín dokončení těchto prací je konec roku 
2019. Nové kotvy a opěrná zeď se nebudou provádět cca na 1/5 současné 
opěrné zdi, protože nedošlo k dohodě s majitelem pozemků č. parc. 1105/1 
a 1105/2, vše v k.ú. Velká Chuchle. Na těchto pozemcích zůstane zachována současná opěrná zeď, nebudou se provádět pěstební úpravy skládky 
a opravovat stávající asfaltová komunikace. Všechny výše uvedené pracovní činnosti jsou zahrnuty do I. etapy stavby.
Další etapy II a III již vyžadují územní, stavební a vodoprávní řízení. Vydání územního, stavebního a vodoprávního rozhodnutí je závislé na vlastnictví 
pozemků, nebo souhlasů spolumajitelů se stavbou. Spolumajitelé pozemků ve východní části skládky v místě okružní asfaltové komunikace nesou-
hlasí s nabízenou cenou odkupu části svého podílu dle znaleckého posudku. Na těchto pozemcích je spolumajitelem i MHMP s minimálním podílem 
½ pozemku. V současné době probíhají jednání, zda se těmto pozemkům vyhnout a nezahrnovat je do stavby, což by vyžadovalo změnu projektové 
dokumentace nebo požádat soud o určení ideálního podílu části těchto pozemků, kde by MHMP požadoval pozemek pod skládkou.
 Petr Matějka, Istar, s. r. o.

Park Granátová

Skládka Chuchle

Od června najdete v přízemí naproti poště naší novou 
kancelář, která bude bezbariérová. Nově zde bude síd-
lit paní Bohdana Růžičková, která má na starosti hlav-
ní podatelnu, evidenci obyvatel, přestupky a  správu 
místního hřbitova, a paní Jana Valtrová Vávrová, která 
má na starosti agendu místních poplatků – ze psů, 
zábory, ubytování, dále agendu životního prostředí 
a  dopravy. Zároveň zde bude služba CzechPointu – 
ověřování, výpisy z katastru a rejstříků.

Nová kancelář úřadu
Konečně bylo uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce a roz-
šíření školní jídelny a kuchyně v areálu ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“. Uzavřeli jsme 
smlouvu s výhercem výběrového řízení společností Tost. cz, s. r. o. Firma zahájí 
práce již koncem června a do konce prázdnin by mělo být vše hotovo. Je to poměr-
ně dost práce v různých částech budovy, proto bude třeba vše zkoordinovat a hlí-
dat termíny. Součástí přestavby je i rekonstrukce sklepů, přesun vzduchotechniky 
na střechu a kompletní změna dispozic ve stávající kuchyni.
 mus

Stavební úpravy v areálu základní školy 

Udělení čestného uznání 
za rok 2018
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Mateřská škola v Habeši
Jak si mnozí z Vás jistě všimli, v  ulici Frančíkova roste nová mateřská škola. Od začátku dubna 
zde byla sejmuta ornice, vybetonovány základy a na přelomu dubna a května, s odstupem jednoho 
týdne, přivezli buňky. Po jejich sesazení se začalo s  úpravou povrchu zevnitř i  zvenku. Na přání 
zástupců školy a školky je jedno patro laděno do barev země a druhé do barev vody. Jsou vybrány 
podlahové krytiny, dlažby a obklady. Objednány jsou i herní prvky na zahradu a nábytek do interié-
ru. Vše by mělo být dokončeno a zkolaudo-
váno koncem června tak, aby sem prvního 
září mohly nastoupit děti.  mus

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na chodníku u restaurace U Bůčka každou chvíli někdo parkuje a ničí 
zeleň. Auta parkují na chodníku a pěší musí chodit do silnice. Měli byste 
s tím něco dělat…
Auta na chodníku parkovat nesmí a na plochách zeleně také ne. Městská 
policie tam chodí a dává pokuty, ale příliš to nepomáhá. V nejbližší době 
dojde u umístění betonových květináčů na chodník tak, aby tam auta par-
kovat nemohla.

Přechod u úřadu je nevyhovující. Pokud jdete od rybníčka, na levou stra-
nu není vidět. Mělo by se to předělat.
Přechod je řádně povolený. Pokud vám nevyhovuje, tak další přechod je 
o 20 metrů výš (tedy od rybníka vpravo), můžete chodit tam. Pokud zru-
šíme přechod u úřadu, stejně tam lidé budou chodit, protože to mají blíž. 
Musí se tam prostě chodit opatrně.

U rybníka dával policajt pokuty za parkování, pokud si rodiče nedali za 
okno hodiny. To není produktivní.
Souhlas. My jsme na parkoviště dali parkovací kotouč proto, aby tam ne-
parkovaly celé týdny středočeské dodávky a aby tam mohli parkovat rodiče, 
kteří vezou děti do školy. Městské policii jsme tento náš záměr opakovaně 
vysvětlovali. Policie ovšem argumentuje tím, že nemůže dělat rozdíly me-
zi přestupníky a že si tam hodiny každý musí dát. V poslední době už ale 
stížnosti na pokuty ustaly, tak předpokládám, že je již rodiče nedostávají.

Ulice U Sportoviště je poměrně úzká a nyní je tam velký provoz. Plno lidí 
ve směru od ulice K Barrandovu nejede ulicí K Holyni, ale nyní, když je 
ulice U Sportoviště nově udělaná, tak si to lidi zkracují touto ulicí k pi-
zzerii. Taky tam jezdí velké množství rodičů do školky. A jezdí moc rychle.
Máme již podaný na odboru dopravy Prahy 5 projekt na zjednosměrnění 
této ulice. Jakmile získáme povolení, uděláme z této ulice jednosměrku. 
Na rychlou jízdu si ale stěžují lidé úplně všude, je to o vzájemné ohledu-
plnosti, a ta v poslední době bohužel poněkud chybí.

V ulici U Sportoviště také chybí zeleň. A taky tam hrozně fouká a je tam 
hluk od dálnice. Nedají se tam vysázet nějaké stromy?
V tuto chvíli nedají, nepatří nám tam žádné pozemky. Pokud by prošla 
změna územního plánu v severní části území mezi fotbalovým hřištěm 

a ulicí K Barrandovu, tak od developera získáme poměrně velký pozemek, 
kde chceme udělat park. To by situaci v lokalitě značně zlepšilo.

Na konci Granátové ulice se často spaluje odpad, jde z  toho hrozný 
smrad. Můžete s tím něco udělat?
Jde o chatu ve Vltavínové. Posílali jsme stížnost na odbor životního pro-
středí na Prahu 5, protože jen oni mají právo celou situaci řešit, ale zatím 
bohužel nezareagovali.

V Granátové je nyní velký provoz a velká prašnost. Vím, že tam nyní pro-
bíhají dva stavební projekty, ale proč se neodklonila doprava směrem 
přes pole? Mohla se tam udělat třeba panelová cesta…
Dopravu není kam odklonit, zmiňované pozemky nejsou obce. Budeme 
tam posílat více čistící techniky, více to budeme hlídat, ale víc s tím v tuto 
chvíli nemůžeme udělat.

Nelíbí se mi, že jste v rámci participativního rozpočtu zamítli zpomalo-
vací práh v ulici V Lipkách. Nechápu důvod, peněz je na to dost.
Zpomalovací práh zastupitelé nezamítli. Ale protože bylo schváleno vy-
pracování studie, která by měla řešit situaci v celé lokalitě, tak rozhodnutí 
o prahu odložili až do doby, než bude znám výsledek studie.
Nerozumím tomu, proč jste vypověděli nájem panu učiteli Atexingerovi…
Učitelé se neshánějí snadno…
Ano, to souhlasím, neshánějí. Také to pro nás nebylo snadné rozhodnutí. 
Ale škola bohužel vypověděla ze školnického bytu vedoucího pracovní-
ka naší městské údržby pana Buriánka, protože byt potřebuje pro nového 
školníka. Městská část byla tedy donucena ukončit nájem panu učiteli, 
protože byt potřebuje pro pana Buriánka – ani pracovníci údržby se ne-
shánějí snadno, to mi věřte. Jana Plamínková

Z důvodu většího komfortu pro naše občany má úřad od května 2019 
nový platební terminál, který umožní hradit veškeré platby bezhoto-
vostně - kartou. Věříme, že tato nová služba bude pro vás občany vel-
kým přínosem.  valtr

Platební terminál
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Vandalismus v naší městské části opět pokračuje. Během měsíce března/
dubna 2019 došlo k opětovnému poškození vitríny v zastávce MHD U Kříž-
ku, někoho prostě baví co dva měsíce típnout cigaretu o plexisklo vitríny 
a zřejmě s potěšením sledovat, jak se plexisklo taví. Oprava takové vitríny je 
poměrně nákladná a opět nám finance budou chybět na jiné potřebné věci. 
Již jsme osázeli jarní truhlíky kolem rybníka a hned nám zmizelo několik 
krásných petrklíčů a od č. p. 315 nám záhadně zmizela krásná azalka, která 
byla pěkným solitérem. Asi si někdo za naše finance dělá doma krásnou 
jarní výzdobu. Ale nám budou finace opět chybět, protože musíme květiny 
znovu nakoupit. A posledním zásahem bylo spálení všech kontejnerů na 
tříděný odpad v ulici Návětrná. Skutečně někomu tolik potřebné kontej-
nery na tříděný odpad vadí? Navíc v době velkého sucha je takové spálení 
poměrně dost nebezpečné, protože oheň se šíří velmi rychle. Kontejnery již 
Pražské služby vyměnily za nové, ale opět budou tyto finance chybět jinde. 
Je škoda, že se nám tady takový nešvar rozmáhá.  

Hřbitov Poplatky za psy
Na hřbitově probíhají poslední vylepšení, 
byla osazena nová lavička na novou část 
hřbitova za rozptylovou loučkou. Dále jsme 
po zimě upravili rozptylovou loučku, aby 
byla připravena na rozptyly, které začnou 
v měsíci květnu. K nové desce bude vysa-
zena ještě jedna popínavá rostlina. Na zcela 
nové spodní části hřbitova je hotové scho-
diště a čekáme na zhotovení nového zábra-
dlí a pak již i tato část bude zpřístupněná.
Upozorňujeme, že veškeré úpravy a  hlav-
ně výsadby k hrobům je třeba konzultovat 
s úřadem. Vyhnete se nepříjemnostem, kdy 
musí být přerostlý strom pokácen, protože 
poškozuje sousední hroby.

Znovu připomínáme povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců 
k místnímu poplatku. Při úmrtí pejska je lhůta 15 dní na odhlášení 
od poplatkové povinnosti. Nezapomínejte, že každý pes na území 
hlavního města musí být označen čipem nebo tetováním a regist-
rován v registru chovatelů psů, který vede Magistrát HMP. Platba 
poplatku měla být provedena do 31. března!
Platbu můžete stále provést na účet MČ Praha 5 – Slivenec 
nebo v hotovosti přímo na úřadě.
Zároveň připomínáme povinnost po svých miláčcích uklízet a ne-
nechávat jejich trus na veřejné zeleni. Máme dostatek košů na psí 
exkrementy, k dispozici jsou jak papírové, tak PVC sáčky. Uklízej-
me, ať to tady máme pěkné.

Do konce června proběhnou revize na dětských hřištích – v Holyni, 
U Svahu, Za Farou, u školy a ve Višňovce. Zároveň bude vyměněn 
písek ve všech pískovištích, na hřišti Za Farou bude instalována no-
vá stříška herní sestavy, stará již nejde opravit. Na hřišti U Svahu 
řešíme výsadbu vhodného stromu.  Příspěvky Jana Valtrová

Častá seč trávníky poškozuje a tím napomáhá vysychání půdy, které je v posledních letech kritické. Pokud chceme vodu v půdě uchovat, je 
vyšší vegetace na travnatých plochách nezbytná. Český svaz ochránců přírody proto doporučuje omezit počet sečí trávníků.
Českou republiku již několik let sužuje nebývalé sucho. Jednoduchým a levným zásahem podporujícím udržení vody v půdě je omezení sečení trávy na 
zahradách a veřejných plochách.
Trávník, který se seče na krátko a často, sucho zhoršuje. Krátce sečený tráv-
ník ztrácí schopnost zadržovat vodu z mnoha důvodů: řídký porost nezadrží 
sluneční paprsky, ty dopadají na mnohých místech přímo na půdu, kterou 
vysušují. Voda po holé zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala a tráv-
ník tak v  důsledku zbytečného pokosení pomalu usychá, až může zmizet 
úplně. Místo trávníků, které pomáhají s regulací teploty a vlhkosti a činí tak 
své okolí i ve velkých vedrech snesitelnější (čím vyšší tráva, tím lépe), tak 
vytváříme plochy, kde je horko nesnesitelné, teplo se zde akumuluje a tep-
lotní situaci ve svém okolí zhoršují. Výše popsanému stavu můžeme předejít 
buď vydatnou zálivkou, což v době sucha není reálné, anebo snížením počtu 
sečí. Pokud budeme zelené plochy sekat třeba s poloviční frekvencí, vznikne 
vyšší trávník, který je bohatší na druhovou skladbu rostlin. Je tím stabilnější 
a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky, 
udrží delší dobu ranní rosu a poskytuje životní prostor i potravu mnohým ži-
vočichům, především bezobratlým. Přímo v půdě je chladněji, protože zemi-
na není tolik udusaná a mohou zde žít živočichové, kteří zeminu dále zkyp-
řují. Pokud zaprší, lépe udrží vodu přímo na místě a pomalý odpar ochlazuje 
nejbližší okolí. Je tak nakonec větší šance, že trávník zůstane zelený i během 
letních měsíců. A v jeho okolí se i v letních měsících bude lépe žít.
Cenné rady můžete najít na webových stránkách Živá zahrada: https://www.
zivazahrada.cz  Zdroj: TZ ČSOP

Hřiště

Vandalismus

Jak na seč trávníku v době sucha?
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Jaká je kvalita ovzduší v obci během topné sezóny? A jak k ní  
přispívají lokální zdroje znečištění?

Na tyto otázky se vedení obce rozhodlo odpovědět ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem, který v období od 4. do 18. února letošního roku pro-
vedl na dvou vybraných místech v obci podrobné měření.
Prvním místem měření bylo parkoviště Pod Rybníkem a druhé pak v Opá-
lové ulici. Jejich výběr byl záměrný – zatímco první z lokalit je v samotném 
centru obce v blízkosti školy, rušné křižovatky a frekventované komunikace, 
druhá je situována do vilové zástavby, v které se – třebaže v minulosti plyno-
fikované – vyskytuje nemalý počet lokálních zdrojů spalujících pevná paliva 
(dřevo a uhlí).
Za pomoci měřících vozů vybavených potřebnou měřící aparaturou tak zde 
byly po dobu dvou týdnů sledovány hmotnostní koncentrace vybraných 
škodlivin, majících stěžejní dopad na kvalitu ovzduší. Jednalo se o prachové 
částice, oxidy dusíku (oxid dusnatý a oxid dusičitý) a benzo[a]pyren. Sou-
časně byly sledovány meteorologické parametry (teplota, relativní vlhkost, 
směr a rychlost větru a tlak), aby bylo možné rovněž vyhodnotit míru vlivu 
zdrojů znečištění ovzduší nalézajících se mimo území obce (tj. zejména au-
tomobilová doprava na Pražském okruhu). Počasí se přitom během měření 
vyvíjelo tak, že oněch 14 dní měření v podstatě pokrylo téměř všechny va-
rianty zimního počasí – v prvních dnech se venkovní teploty v noci i během 
dne pohybovaly spíše pod nulou či mírně nad ní, poté došlo k oteplení do-
provázenému vyššími rychlostmi větru, aby v posledních dnech měření vítr 
téměř ustal a nastoupila inverze (oblačno, teploty nad nulou, bezvětří). Na-
víc, díky tomu, že měřený interval zahrnoval i jarní prázdniny, bylo možno 
kvantifikovat vliv ranní dopravy dětí do školy.
Výsledky potvrdily skutečnost, že vliv místních zdrojů znečištění je 
znatelný, a to zvláště v časech, kdy dochází ke zhoršení rozptylových 
podmínek (bezvětrné počasí inverzního charakteru).
V centru obce má na kvalitu ovzduší za normálních podmínek největší vliv 
místní automobilová doprava. Nejvyšší koncentrace škodlivin se zde vysky-
tují v ranní dopravní špičce v pracovní dny (mezi 7-8 hodinou ranní), a to 
proto, že kromě samotné automobilové dopravy se projevuje ještě vliv vyu-
žívání parkoviště v těchto časech rodiči pro dopravu dětí do školy.
Průměrná koncentrace prachových částic kategorie PM10 (velikost částic 
menších než 10 mikrometrů) zde za celé měření činila 33,0 µg/m3 a většina 
hodnot (více než 80 %) hodinových průměrů se přitom pohybovala v roz-
mezí 20 až 40 mikrogramů. Při dobrých povětrnostních podmínkách imis-
ní koncentrace prachu klesala pod hranici 20 mikrogramů. Jen v jeden den 
(17. 2.) byl překročen denní imisní limit pro tuto škodlivinu (stanoven na 
50 mikrogramů v metru krychlovém). Obdobným způsobem se pak vyvíjely 
i koncentrace oxidů dusíku (NOX).
Výsledky měření v Opálové ulici byly zajímavým způsobem odlišné. Prů-
měrné koncentrace prachu kategorie PM10 zde byly nižší a činily 20,3 µg/
m3. Rozptyl hodinových průměrů byl typicky 10 až 30 mikrogramů, jen výji-
mečně hodinová hodnota přesáhla hranici 50 µg/m3. Denní imisní limit zde 
nebyl překročen. Vyšší průměrné koncentrace pak byly naměřeny u oxidů 
dusíku. Pohybovaly se typicky mezi 30 až 50 µg/m3, a znatelně tak byly vyšší 
než v centru města při dobrých povětrnostních podmínkách. K jejich „při-
blížení“ došlo až v období inverze. Tato část obce je - zdá se - více vystavena 
přenosu zplodin z automobilové dopravy z blízko ležící silnice K Barrando-
vu a navazujícího Pražského okruhu. Co však bylo u této druhé monitorova-
né lokality zvláště zajímavé, to bylo složení prachových částic. Významněji 
v nich byly zastoupeny jemnější, takzvané submikronové částice, označova-
né jako PM1,0 (tj. částice o velikosti do 1 mikrometru).
Z odebraných vzorků prachových částic pak byly rovněž laboratorně analy-
zovány koncentrace nejzávažnější škodliviny, kterou je benzo[a]pyren (BaP). 
Hůře na tom přitom byla lokalita „Opálová“, u které v období nepříznivých 
rozptylových podmínek (15. až 17. února) přesahovaly hodnoty této škodli-

viny hranici 4 ng/m3/24 hodin, což je několikanásobně více, než je celoroční 
limit. Protože hlavním zdrojem BaP bývají spalovací zdroje tepla na pev-
ná paliva, prachové částice v Opálové ulici ve větší míře pocházely právě 
z místních topenišť nacházejících se v této části obce.
Výsledky měření tak poskytují cenné informace o míře vlivu místních a ex-
terních zdrojů znečištění na kvalitu ovzduší v obci. Automobilová doprava 
v obci a lokální topeniště na pevná paliva mají převažující, místně až domi-
nantní vliv při zhoršených rozptylových podmínkách. A naopak, při vyšších 
rychlostech větru převáží původ škodlivin zejména z automobilové dopravy 
na nedalekých páteřních komunikacích. Třebaže k  překračování imisních 
limitů v zásadě zatím až na výjimky nedochází, je rozhodně stále co zlepšo-
vat – a o to se vedení obce bude dále snažit.
Závěrem bychom tímto chtěli poděkovat RNDr.  Bohumilovi Kotlíkovi ze 
Státního zdravotního ústavu za odborné vedení celého měření a vyhodno-
cení jeho výsledků.
  Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel SEVEn energy, s. r. o.

Máte starý kotel na pevná paliva?
Přijďte se poradit, jak na jeho
výměnu využít kotlíkovou dotaci
Ve středu 29. května se od 17 do 19 hodin v zasedací místnosti radnice 
uskuteční informativní seminář, na kterém budou poskytnuty nejnovější 
informace o připravovaném 3. (a současně posledním!) kole kotlíkových 
dotací podporujících výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za 
kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo či automatický kotel na pe-
lety. Na semináři budou představeny ukázky konkrétních realizací, obec 
rovněž zajistila účast energetického specialisty, který bude schopen mož-
ným zájemcům o kotlíkové dotace zodpovědět případné konkrétní dotazy.
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Jarní úklid

Kompostárna

S úklidem jsme začali již v březnu.
Naše údržba uklízela štěrk, který zbyl na komunikacích po zimě, inten-
zivně se věnuje odklízení nepořádku, bioodpadu a černých skládek – 
zejména u ulice K Barrandovu to bylo na několik jízd do kompostárny, 
kterou zásobujeme téměř každý den. Na konci dubna poté proběhlo 
strojové čištění firmou FCC Česká republika, s. r. o. Děkujeme za vaši 
vstřícnost při vyparkování vašich vozů.
Je objednaná oprava poškozeného dopravního značení, v plánu je též 
během měsíce května.
Proběhla rychlá oprava výtluků na komunikacích. Letos jsme zvolili 
jiný způsob, který umožňuje ihned po komunikaci jezdit, tím se asfal-
tový podklad utužuje, vrchní vrstva kamínků se zapracuje a přebytečné 
kamínky se po 14 dnech uklidí. Esteticky sice nevypadá komunikace 

pěkně, ale je funkční a firma dává záruku 2 roky, že se výmol opět ne-
objeví.
V sobotu 13. dubna 2019 jsme vyzkoušeli mobilní sběrný dvůr na sta-
novišti tříděného odpadu v ulici K Homolce, kde občané v rámci jar-
ního úklidu mohli odložit kromě věcí do velkoobjemového kontejneru 
a kontejneru na biodpad i suť z domovních úprav a dřevo.
Zároveň proběhlo první ošetření všech záhonů, které máme vysazené. 
Díky pěknému počasí a pomalému růstu trávy započnou první seče až 
v průběhu května. Budeme se snažit sekat tak, aby nám trávníky zůstaly 
krásně zelené a nebyly z nich vyschlé pouště, věnujte pozornost článku 
Jak správně sekat trávník.
Připomínky, podněty, závady, nepořádek můžete posílat na valtrova@
praha-slivenec.cz.

V provozu je každý den od 8:30 do 18 hod v sobotu od 8:30 do 15 
hod.
Občané zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů bio-
logicky rozložitelného odpadu (suché listí, tráva, větve, dřevo, piliny 
a odřezky). Využívejte tuto službu a neodkládejte bioodpad v úvo-
zech podél cest ani na kraje polí soukromých zemědělců. Hyzdí 
to naši obec a pro naši údržbu to znamená, že nemohou uklízet 
jinde, protože likvidují tento nepořádek.
Zároveň kompostárna již vydává kompost, v poměru 1 kg kompostu na 
5 kg odevzdaného bioodpadu. Kompost se vydává do vlastních nádob 
nebo pytlů, k prokázání odevzdaného bioodpadu použijte vážící lístek 
nebo nahlaste SPZ vozu, kterým jste bioodpad do kompostárny dovezli. 
 

V  dubnu proběhlo hlasování o  předložené 
projekty s výsledkem – viz graf. Zastupitel-
stvo MČ Praha-Slivenec na svém zasedání 
dne 29. 4. 2019 rozhodlo o realizaci projektů 
umístěných na 1. a 2. místě (stanoviště třídě-
ného odpadu v  Nefritové a  dopravní studie 
zklidnění lokality V Lipkách). U projektu na 
3. místě (brzdný práh v ulici v Lipkách) roz-
hodlo Zastupitelstvo MČ Praha- Slivenec vy-
čkat s realizací až na závěry dopravní studie.

Participativní rozpočet 2019

Za hezčí Slivenec a Holyni, aneb Ukliďme Česko
Zapojili jsme se do celosvětové kampaně Ukliďme svět Ukliďme Česko.
Do samotné úklidové akce se v úterý 16. dubna 2019 zapojilo 9 tříd 1. stupně naší základní školy spolu se svými třídními učitelkami, 
celkem cca 205 dětí a pedagogů. Ostatní třídy se pak věnovaly úklidu v areálu školy. Dětem byly rozdány mapy a přiděleny úse-

ky obce, které společně prošly. Cílem bylo zmapovat 
černé skládky na území naší městské části a  uklidit 
nepořádek, který při své cestě najdou. Na to byly děti 
vybaveny rukavicemi a velkými pytli na odpadky. Akce byla zároveň 
podporou akce Den Země.
Děti byly překvapeny, kolik nepořádku se na území celé městské 
části nashromáždilo, největší znečištění bylo v  ulici Granátová 
směrem k dětské ZOO a pak cesta U Vápenice, která vede k místní-
mu nádraží v Holyni. Pytle s nasbíraným odpadem postupně zlikvi-
dovala naše úklidová četa,
Děkujeme všem zúčastněným dětem, pedagogům a  firmě ZAS - 
Pracovní oděvy za podporu.
 Příspěvky Jana Valtrová
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Vítání občánků narozených v roce 2018

V sobotu 27. dubna 2019 jsme v zasedací místnosti úřadu přivítali ve dvou skupinkách občánky narozené v roce 2018 v městské části Praha-Slivenec. V tomto 
roce se jich u nás narodilo opět neuvěřitelných 50. Na obřad se však přihlásila necelá polovina. A jak letos „Vítání“ proběhlo? Jako pokaždé ke všem přítom-
ným promluvila naše paní starostka. Na vystoupení žákyň z naší slivenecké základní školy jsme se velice těšili a popravdě opět to byla nádhera a troufám si 
říct, že je to rok od roku půvabnější vystoupení. Díky patří nejen dívkám, které krásně hrály a zpívaly, ale i paní učitelce Helen, paní učitelce Stříbrné a paní 
učitelce Chlumské. Po vy-
stoupení jsme rozdali 
dárky a  vyfotili rodiče s 
dětmi s  paní starostkou 
na památku. Přejeme no-
vým občánkům Slivence 
a  Holyně hodně zdraví 
a úspěchů při jejich startu 
do života a budeme se tě-
šit na další ročník.   
  Bohdana Růžičková
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Vzhledem k tomu, že současná paní ředitelka Mgr. Ivana Rosová již za-
čátkem školního roku 2018/19 oznámila, že po ukončení svého funkč-
ního období (tj. červenec 2019) nebude pokračovat ve funkci, přistou-
pila v dubnu městská část jako zřizovatel školy k vypsání výběrového 
řízení na nového ředitele/ku. Členové výběrové komise byli jmenováni 
(jak nařizuje zákon) z řad odboru školství MHMP, České školní inspek-
ce, z praxe, z Unie rodičů, z pedagogického sboru školy a dva členové 
za zřizovatele. Ve dvoukolovém konkurzním řízení byla komisí jedno-
hlasně vybrána Mgr. Petra Chlumská, kterou poté zastupitelstvo MČ 
schválilo a které tímto srdečně blahopřejeme.
Školství v naší městské části doznalo v předešlých 12ti letech znač-
ných změn: Vzhledem k prudce rostoucí demografické křivce Slivence 
posledních let se dvojnásobně zvýšil počet žáků, a to ze 170 na 350 
žáků. Školní družina, která měla před deseti lety 2 oddělení, má nyní 
6 oddělení. Mateřská škola po léta fungovala na výjimku v patře č. p. 
315 (nyní Fit Švestka) a  měla jediné oddělení čítající 20 dětí. Poze-
mek školní zahrady neměl vyjasněné majetkoprávní vztahy, a tak byl 
neudržovaný a pustl. Dětem sloužil k hrám jeden jediný kolotoč. Do 
historické budovy vedly hliníkové vstupní dveře, vzpomínka na necit-
livý zásah z období totality. V budově byla nevyhovující okna, rozvody 
v havarijním stavu, šatny na chodbách a malá nedostačující tělocvič-
na. Při příchodu do areálu návštěvníka překvapilo nevzhledné nádvoří 
školy…
Nyní se snad dá říci, že škola pro Slivenec, Holyni a Lochkov (ten sem 
spádově patří) zažívá dobré roky: celý areál tvoří v r. 2007 zrekonstru-
ovaná historická budova, správní pavilon (v roce 2009 zateplený), dvě 
pavilonové budovy, jejichž rekonstrukce a přístavba se plánuje na rok 
2020, v roce 2013 otevřená pasivní budova MŠ, velká nová tělocvična 
(otevřená v roce 2017), společenská aula, která vznikla propojením MŠ 

se ZŠ, dětské hřiště a přírodní zahrada mateřské školy. Za poslední 
tři volební období investovala městská část spolu s HMP do are-
álu školy neuvěřitelných 140 milionů korun. A to v současné době 
probíhá výstavba nové mateřské školky na Habeši, která pojme 40 dětí 
a jejíž výstavba a vybavení bude stát dalších 20 mil korun. Současně 
proběhne letos během prázdnin rekonstrukce školní jídelny a kuchy-
ně. Zřizovatel všechny uvedené investiční prostředky získal z různých 
zdrojů: evropské fondy, dotace MHMP a také z vlastního rozpočtu. Na 
zvelebování školy se nemalým podílem účastnila také přímo škola, 
v posledních letech pod taktovkou paní ředitelky Rosové (např. nové 
moderní učebny s  odpovídajícím vybavením, zušlechtění školní za-
hrady a zakoupení nových herních prvků), a to z dotací, z prostředků, 
které poskytla Unie rodičů nebo z vlastních zdrojů.
Škola ve Slivenci se rozvíjí a bude rozvíjet nadále. Předně počítáme 
s navýšením počtu školních tříd. Na možných řešeních a projektové 
dokumentaci se začalo pracovat již v minulém volebním období.
Vše výše zmíněné dokládá to, jak moc si vedení MČ uvědomu-
je, že je škola pro život v obci důležitá. Vzdělání našich dětí je pro 
nás prioritou. Je na místě ale připomenout, že nejdůležitějším 
prvkem vzdělávání je nikoliv technické vybavení, ale role učitele. 
Všem sliveneckým učitelům děkujeme za jejich odpovědnou práci, 
erudovanost a  obětavost a  prosíme o  trpělivost při chystaných re-
konstrukcích. O  totéž žádáme rodičovskou veřejnost. Není snad-
né stavební práce skloubit s  chodem školy a  ne vždy se vše daří 
tak, jak bychom si představovali (termíny stavebních prací, termí-
ny stavebního řízení, kvalita stavebních prací). Role paní ředitel-
ky, která zodpovídá za provoz školy i  v  nepříznivých podmínkách 
rekonstrukce, je v  tomto ohledu nesnadná a  patří jí dík za ochotu 
ke kompromisům při nelehkých rozhodnutích. Lenka Kudláková 

První charitativní bazárek, který se uskuteční 19.  5. od 15 do 
18 hodin v sále hostince U Bůčka. Zveme všechny, kdo mají doma 
sportovní potřeby, oblečení či hračky, které již pro své děti neupotře-
bí a chtějí je posunout dál. A nebo naopak chtějí tyto věci pro své děti 
nakoupit. Bližší informace jsou v pozvánce.
 
Druhou akcí je potom již čtvrtý ročník Zahradní slavnosti. Rozlou-
čení se školním rokem se bude konat 17. 6. od 16:00 hodin v areálu 
školy a bude mít bohatý program: živou hudbu, vystoupení šermířů, 
skupiny parkouru či hip hopu, zábavná stanoviště pro děti, společné 
opékání buřtů.  Petra Miterová

Školství v MČ Praha-Slivenec

Akce Unie rodičů při ZŠ a MŠ

Paní ředitelka Rosová předává žezlo nastupující paní ředitelce Chlumské
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Jako každý rok, tak i  letos, v noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. , 
se několik tříd naší školy zúčastnilo mezinárodního projektu pře-
spávání ve školách a knihovnách na podporu čtenářství Noc s An-
dersenem. Po příchodu si všichni rozložili spacáky, navečeřeli se 
a vyrazili hrát bojovku, a také poprvé zasadit strom tzv. Pohádkov-
ník (Fabularius Anderseni), botanický název Catalpa bignonioides. 
Témata Noci s  Andersenem byla Andersen známý, neznámý a  70. 
výročí nakladatelství Albatros, takže jsme četli tvorbu některých 
autorů tohoto nakladatelství, např. E. Petišky, F. Nepila, O. Sekory. 
Nejmenším spáčům přišla číst P. Siganová a paní Krejčová z knihov-
ny. Díky maminkám jsme měli dostatek občerstvení k večeři i k sní-
dani. V sobotu ráno se všichni rozešli zpět domů, podělit se o své 
zážitky s rodiči a sourozenci.  Petra Chlumská

V březnu žákovský parlament naší školy zorganizoval dobročinnou ak-
ci Koláčkové odpoledne. Děti, společně s rodiči, prarodiči, či skupinky 
dětí, připravily doma sladké a  slané dobroty, které pak mohli všichni 
návštěvníci ochutnat ve školní jídelně. Naše paní kuchařky během od-
poledne vařily kávu, kakao, organizátoři z žákovského parlamentu vítali 
všechny příchozí, rozdávali talířky a ubrousky. Součástí odpoledne bylo 
také hlasování o tři nejoblíbenější dobroty (více na webu školy), ale vý-
borné byly úplně všechny. Každý, kdo přišel, mohl přispět dobrovolnou 
částkou na dobročinné účely. Za odpoledne se podařilo získat 8473 Kč. 
Unie rodičů, která převzala záštitu nad celou akcí, zaslala o Velikonoč-
ním pondělí, při koncertu pro Kuře, 4000 Kč na charitativní sbírku Po-
mozte dětem. Částka 473 Kč byla použita na úhradu nákladů a zbylých 
4000 Kč najde své příjemce v příštích týdnech na základě hlasování dětí 
z žákovského parlamentu. Z celé akce také vznikne kniha receptů. Během odpoledne panovala velmi příjemná a pohodová atmosféra. Ochutnat 
přišli nejen rodiče a děti, ale i pedagogové a paní ředitelka, zástupci řádů Křižovníků, knihovny, Unie rodičů, ZUŠ. Ráda bych poděkovala všem, 
díky kterým se tento nápad tak povedl – dětem z parlamentu za organizaci, paním kuchařkám za pomoc, pekařům, pekařkám, cukrářům a cuk-
rářkám za výborné dobroty i všem, kteří přišli posedět, ochutnat a akci podpořit.  Za žákovský parlament P. Chlumská

Všichni třeťáci ze ZŠ a MŠ Praha - Slivenec zažili v dubnu 
neobvyklou školu v  přírodě. V  Outdoor Resort Březová na 
Vysočině je čekal strhující program od rána do večera. První 
den děti zahájily na obrovském dětském hřišti Notingham 
s prolézacími tunely, hradními chodbami, skalami a dvěma 
tobogany a  na vzduchové trampolíně. Také se seznámily 
s  instruktory a  programem Noemova archa zaměřeným na 
environmentální výchovu a  týmovou spolupráci. Další dny 
si žáci vyzkoušeli odvahu v lanovém centru a na horolezecké 
stěně. Mrštnost si otestovali na bungee trampolínách, boul-
derovacích skalách, či v  oblíbeném labyrintu Bongo. Další 
zážitky nasbírali při pádlování na raftech, při lukostřelbě, 
v koňském sedle, také při večerní bojovce a diskotéce. Pobyt 
ukončili polodenním výletem na rozhlednu Mařenka a una-
veni, ale šťastni se vraceli po pěti aktivních dnech zpět do-
mů.  Eva Rujbrová

Slivenecká škola má po zápisu. Do školy se přihlásilo 75 dětí. Jak jsme již avizovali, v příštím školním roce budou otevřeny pouze dvě první třídy. 
A i ty jsou důvodem, že se musí o prázdninách vybourat příčky mezi třemi kabinety, aby vznikla scházející učebna. Vzhledem k vysokému počtu 
uchazečů a nedostatku učeben byly přijaty pouze děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Tzn. ze Slivence, Holyně a Lochkova. Nespádové 
děti přijaty nebyly. Přičteme-li k těmto dětem i děti s odklady povinné školní docházky, vychází na jednu třídu cca 28 - 29 prvňáčků. Přejeme 
jim, ať se jim ve slivenecké škole líbí. Ivana Rosová

Noc s Andersenem

Koláčkové odpoledne

Neobvyklá škola v přírodě plná dobrudružství

Zápis do prvních tříd



Školní družina

Noc s Andersenem v MŠ
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Ve středu 6. března měly děti ve školní družině mož-
nost zúčastnit se již tradičního Pokusohraní. Během 
odpoledne si mohly vyzkoušet nejrůznější jednodu-
ché fyzikální i  chemické pokusy nebo různé optické 
klamy. I když si někdy mohly připadat skoro jako malí 
kouzelníci, náleželo ke každého pokusu také vysvět-
lení, jak a proč to právě tak funguje.
20. března jsme si při návštěvě domova seniorů při-
pomínali další z  lidových tradic – vynášení Morany. 
Během společného setkání byly vytvořeny na velké 
papíry čtyři pěkné Morany.
V úterý 26. března jsme se vypravili do divadla Spej-
bla a Hurvínka na představení Hurvínek mezi osly. Do 
Dejvic je to sice dlouhá cesta, ale to nás neodradilo.
Také letos jsme si společně vytvořili figurínu Morany. 
Protože nemáme v  blízkosti školy žádnou řeku, kde 
se tradičně při vyprovázení zimy Morana topí, volíme 
další variantu - pálení. Společně s Moranou jsme spá-
lili i  lístky, na které děti mohly napsat trápení nebo 
starosti své, svých blízkých nebo to, co by rády z na-
šeho světa odstranily. Přidali jsme k nim i lístky připravené některými klienty sliveneckého domova seniorů. Moranu jsme vyprovodili 
básničkou i společnou písní. Na závěr jsme si vytvořili líto, které jsme nakonec předali v domově seniorů.
Ve středu 27. 3. proběhlo ve školní družině finálové kolo naší pěvecké soutěže. Během měsíce března si každé oddělení uspořádalo své 
třídní kolo a do tohoto finálového nominovalo vždy dva soutěžící.
Před Velikonocemi děti vyráběly nejrůznější dekorace, zdobily perníčky, pěstovaly osení nebo třeba pletly pomlázky.
Ve čtvrtek 25. 4. jsme vyrazili na další výpravu z cyklu našich Toulek Prahou. Lanovou dráhou jsme vyjeli na Petřín, prošli parkem směrem 
ke Strahovskému klášteru a pokračovali na Pohořelec a dále k našemu hlavnímu cíli – katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě, kde jsme měli objednánu prohlídku. Prázdná majestátní katedrála s barevnými odrazy slunečních paprsků procházejících vitráže-
mi i vstup do míst pro běžné turisty nepřístupných – to byly opravdu nevšední zážitky. Cestou z Pražského hradu jsme se ještě zastavili 
v Muzeu alchymistů a mágů staré Prahy.  Petra Siganová

Ve čtvrtek 28. března 2019 prožily děti z mateřské školy večer plný netradičních zážitků. Při letošní „Noci s Andersenem“ byl připraven 
pro děti bohatý program zaměřený na podporu čtenářství. Celou akci zahájily děti ze třídy Krokodýlů, které předvedly dramatizaci bás-
ně „Kuřátko v obilí“. Pro všechny děti pak následovalo autorské čtení Sáry Saudkové, která přečetla dvě pohádky ze své knížky „Půlnoční 
pohádky„. Tím však nebyl večeru zdaleka konec, to pravé dobrodružství teprve začínalo. Krokodýlové byli začarováni zvláštní kletbou, 
která způsobila, že se ve třídě začala ztrácet písmenka. Vydali se proto plnit úkoly v rámci bojové hry „Po stopách Albatrosu“ (naklada-
telství slaví 70 let od svého vzniku). Na setmělé zahradě mezi světýlky pomáhala malá Lvíčata najít zatoulanému kuřátku cestu domů. 
Za odměnu je čekal i poklad. A děti ze třídy Klokánků čekaly dobrodružné úkoly v duchu pohádky O Malence. Děti si tak užily prostory 
školky výjimečně i v noci. Do říše snů je, jak jinak, doprovázela pohádka čtená paními učitelkami. Těšíme se na další ročník této krásné 
akce.  Alexandra Winterová a Lenka Bohuslavová
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Druhý Květinkový ples MŠ Praha-Slivenec

Výstava fotografií v Galerii 
Kaple Holyně

Je 27. 4. 2019, 20:00 hod. a právě začíná 2. Květinkový ples MČ 
Praha – Slivenec. Přivítání se ujala paní starostka RNDr. Jana 
Plamínková, všechny přivítala vlídným slovem a vyzvala k tanci 
a zábavě. K tomu nám hrála kapela ŠARM pod vedením Mariána 
Průši. Stejně jako loni, tak i  letos měla tato kapela velký úspěch 
a velký pěvecký sbor, který se skládal ze všech návštěvníků ple-
su.  V tradicích jsme pokračovali i Smyboxem, tj. fotobuňkou, kde 
se každý mohl nechat zvěčnit na památku našeho plesu. To byl 
dárek MČ Praha – Slivenec našim občanům, jelikož toto focení 
bylo zdarma. A že se fotky opravdu povedly  dokazovalo to, jak se 
občané nad těmito fotkami baví.  O program se postaral taneč-
ní soubor KST Silueta Praha, o.p.s., resp. jeho trenéři Tereza Ši-
máčková a Štěpán Dostál. Předvedli nám ukázky z latinsko ame-
rických tanců. Před půlnocí byla vyhlášena tombola. Celý večer 
proběhl ve velmi dobré náladě. Všichni, kdo přišli, se dobře bavili, 
popovídali si se sousedy a hlavně se tancovalo a tancovalo. Kolik 
bylo asi protancovaných střevíčků? Tak za rok se opět sejdeme na 
našem dalším plese.     Jana Szilvásziová

Prvního dubna jsme v kapli opět zahájili výstavní sezonu expozicí fotogra-
fky Hany Bartošové, která v Holyni cca před deseti lety žila a velice si zdejší 
poeticko-venkovské prostředí zamilovala. Zejména pak cesty vlakem, který 
projíždí Prokopským údolím. Také ještě měla možnost zažít existenci že-
lezničního výpravčího, kterého bohužel nahradila technika. Tyto všechny 
motivy můžeme na jejích fotografiích najít. Výstava se díky holyňskému 
motivu u návštěvníků setkala s velice kladným ohlasem.
 Adéla Rozehnalová

V sobotu 13. 4. 2019 se konal na naší návsi u rybníka tradiční velikonoční 
jarmark. Kdo nepřišel, udělal velkou chybu. Ten letošní byl opět něčím 
novým. Tradičně jsme si zde upletli pomlázky, nabarvili vajíčka, ozdobili 
perníčky. Návštěvníci odcházeli obtěžkáni květinami, výrobky dětí ze ško-
ly, bylinkovými sirupy a marmeládami. O zábavu se nám tentokrát posta-
rala agentura Merlin. Kejklíři bavili celou náves, soutěže pro děti neměly 
konce, flašinetář ani nestíhal točit klikou. A největším překvapením na le-
tošním jarmarku byla stezka pro děti – projdeme se pohádkou. Na děti zde 
čekal Merlin, Jezerní královna, Zlatý poklad a celá stezka byla zakončena 
velkou odvahou - návštěva pekla. Po splnění všech úkolů si děti z pekla 
odnášely odměnu. Jako každý rok, i letos nám počasí přálo. Mohli jsme si 
tak krásně posedět u občerstvení, klobásky nebo teplého nápoje. Všem, kteří se nám postarali o tak krásné odpoledne, moc děkujeme. A co nás bude 
čekat příští rok? Nechte se překvapit a přijďte se opět pobavit, popovídat si se sousedy a děti nechat zasoutěžit.  Jana Szilvásziová

Slivenecký velikonoční jarmark
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Vyhodnocení dotazníku

V minulém čísle Mramoru jste obdrželi dotazník pro zjištění sociálních potřeb 
v naší MČ. Dotazník vyplnilo a odevzdalo 30 osob, tj. 0,83% z celkového počtu 
obyvatel Slivence. Z dotazníku vyplynulo, že v případě problémů, ať už zdra-
votních nebo sociálních, se většina z vás obrátí na rodinu (27), na druhém mís-
tě byl ÚMČ (10). Většina z vás čerpá informace o sociálních službách z časopisu 
Mramor (27). Někteří z vás by uvítali pomoc s nákupem potravin, při osobní 
hygieně, doprovod k lékaři, či drobné práce v domácnosti. Budeme o této for-
mě pomoci občanům uvažovat. 18 respondentů využívá rozvoz obědů, hrazený 
naší MČ a někteří i dotované aktivity Klubu seniorů ve Slivenci. Někteří z vás 
napsali zajímavé náměty na zlepšení, kterými se určitě budeme zabývat.  
 Martina Havlíková, předsedkyně sociální a bytové komise

Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec schválilo 
na svém zasedání dne 29. 4. 2019 přidělení 
finančních prostředků pro II. kolo grantů 
v oblasti kultury a sportu na rok 2019:
Spolek MKMŽ Slivenec   9 000,– Kč
Modelářský kroužek modulové železnice – ce-
loroční činnost
Miroslav Fical/Real Holyně  16 000,– Kč
Celoroční činnost
Spolek Kosí hnízdo, MŠ  3 500,– Kč
Divadelní dílničky - interaktivní
Spolek Kosí hnízdo, MŠ  3 000,– Kč
Workshop Permakulturní zahrada
Olymp Florbal, z.s.  13 000,– Kč
Florbalová přípravka pro děti a  mládež z  MČ 
Praha-Slivenec
Spolek Kosí hnízdo, z.s.   9 000,– Kč
Realizace letních příměstských táborů
Petra Siganová   4 500,– Kč
Noc kostelů 2019
Unie rodičů ZŠ Slivenec   5 000,– Kč
Kuchařka z Koláčkového dne
Unie rodičů ZŠ Slivenec  12 000,– Kč
Zahradní slavnost
Adéla Rozehnalová  9 000,– Kč
Výstavní sezóna v Galerii Kaple Holyně
RC Pecka, zs  16 000,– Kč
Divadelní a hudební produkce

GRANTY 2019 –
2. KOLO

Sociální pracovnice DS Senecura
Mgr. Julie Kašparová v KC Na Půdě

Pobočka Praha – Slivenec
Od 1. května 2019 je pobočka otevřena
Po 8:00 - 18:00 hod
Út 8:00 - 18:00 hod
St 8:00 - 18:00 hod
Čt 8:00 - 18:00 hod
Pá 8:00 - 18:00 hod

Kontakt na pobočku je 954 215 400.

Nová otevírací doba
České pošty., s. p.
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Scházíme se první a třetí pondělí v měsíci v komunitním centru „Na 
Půdě“ úřadu MČ Praha-Slivenec od 16.00 hod. Program zajišťují Mar-
tina Havlíková a Lenka Kudláková.
Po novém roce jsme se zájmem sledovali film Bohemian Rhapsody 
o životní umělecké cestě zpěváka Freddieho Mercuryho. V březnu jsme 
navštívili Výstavu jarních květin v Královské zahradě, v Karolinu nás 
upoutala výstava růží a tulipánů Florea 2019. Dílo architekta Adolfa 
Loose – Müllerovu vilu ve Střešovicích jsme si prohlédli a vyslechli osud 
rodiny podnikatele Dr.  Ing. Františka Müllera. Film Skleněný pokoj 
nám doplnil další informace. Na dubnových schůzkách seniorů jsme 
pod vedením p. Kůsové vyráběli velikonoční dekorace. Jiřinka Kazdo-

vá nás nau-
čila ubrous- 
kovou metodou ozdobit květináče. Zajímavou přednášku o sociální péči jsme si 
vyslechli od Bc. Julie Kašparové – z Domu seniorů Sene Cura. Krásný byl také 
pěší výlet kolem Kocáby 19. 4. 2019: dojeli jsme autem do Nového Knína a po 
červené turistické značce došli ke Spálenému Mlýnu, u  obce Krámy odbočili 
k místu U Kosaře a zpět do Nového Knína, 
kde jsme se odměnili v cukrárně. Celkem 
11 km pohodové chůze kolem Kocáby 
a v lese.  Za Klub seniorů:  Irena 
 Krejčová – Irena Michálková

Skončil jarní běh odborných přednášek pořádaných na půdě Klubu seniorůpro veřejnost, tentokrát 
na téma Česká literatura od redakčního stolu. PhDr. Zdeňka Nováková s námi podnikla desetidíl-
nou exkurzi do české literatury – z poněkud jiného pohledu, než s jakým jsme se setkávali ve škole: 
zachytili jsme literární díla při jejich - mnohdy dramatickém - vzniku, dověděli jsme se o dalším ži-
votě a osudu konkrétních textů, a zejména o činnosti, která souvisí s jejich uchováním pro budouc-
nost. Zde paní doktorka čerpala ze své čtyřicetileté profese nakladatelské redaktorky – shledali 
jsme, že to byla práce milovaná i k závidění krásná. Děkujeme jí, že se s námi podělila o zkušenosti, 
moudrost a vzdělanost. Přejeme jí hodně sil a zdraví.
 Irena Krejčová

V úterý 9. 4. 2019 se sešla v zasedací síni úřadu menší, ale 
věrná skupina našich návštěvníků. Pan Čepička, vášnivý 
skalničkář z blízkého Radotína, nás nezklamal. Nemluvil 
jen o skalničkách z vlastní zahrady, ale vzal to „zgruntu“.
Seznámil posluchače se zajímavými skalničkami, které 
lze najít v  blízkosti našich domovů  – v  okolí Slivence, 
v  přilehlých lomech, ve Slavičím údolí, nad Radotínem, 
v  Chuchelském háji i  jinde v  pražských lokalitách. Dále 
jsme se s jeho povídáním dostali na Medník, kde brzy na 
jaře roste kandík psí zub, i do dalších míst. Pan Čepička 
má také rád Tatry a to zejména Nízké Tatry, jejichž cha-
rakter přeje skalničkám. Další zajímavé lokality je možné 
najít za hranicemi – v Julských Alpách, také v Dolomitech, 
v  okolí italského jezera Lago di Garda, které má úžas-
né mikroklima. Své povídání zpestřil popisem zvyklostí 
a  tradic místních lidí. V závěru nám doporučil návštěvu 
zajímavých výstav Klubu skalničkářů, které se konají na 
Karlově náměstí – na Moráni v zahradách vedle Faustova 
domu. Výstavy jsou spojené s  prodejem rostlin a  pora-
denskou službou. A ta nejbližší výstava – 50. májová – se bude konat od 8. 5. do 24. 5. 2019.
Myslíme, že všichni návštěvníci besedy odcházeli příjemně naladěni a motivováni k vlastním jar-
ním výpravám i vylepšení svých zahrad. Jiřina Hanningerová

Aktivní senioři

Česká literatura od redakčního stolu

Beseda o skalničkách se Stanislavem Čepičkou

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci květnu a červnu 
a dubnu

oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

KVĚTEN
paní Eva Kulíšková

pan Valér Valica
paní Václava Vimmrová

pan Zdeněk Bárta
paní Eva Bažantová
pan Karel Hozman

paní Milada Nováková
paní Ludmila Šubrtová

ČERVEN
paní Helena Benešová

pan František Procházka
pan Jiří Pommer

paní Miroslava Šimáčková
paní Irena Krejčová

pan Jan Šlosar
paní Květoslava Jankovcová

paní Jiřina Bečvářová
pan Jaroslav Janáček
paní Libuše Přibylová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.
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Březen – Měsíc knihy a čtenářů ve slivenecké knihovně

RNDr. Zdeněk Táborský a Mgr. Pavlína Táborská v knihovně

Březen byl ve znamení návštěv dětí 
ze základní i mateřské školy. O čem 
se četlo? O  strašidlech, o  medvě-
dech, o myšce Elišce, o pravěku a di-
nosaurech, proč stromy nemluví, 
jestli měli mravenci žihadla, o  ko-
ních, o  jaru a  lidových obyčejích, 
o dětech i o jejich starostech.
Návštěva dětí z mateřské školky Ko-
sí hnízdo byla zpestřena ještě zpě-
vem a hrou na harmoniku v podání 
paní Evy Vosmíkové.
Za zmínku stojí tři nové knihy pro 
mládež:
Atlas mýtů / Thiago de Mores napsal i ilustroval
Hrdinové, bohové a  příšery na mapách dvanácti mytologických světů. 
Nejde o ledajaké mapy. Tyto mapy jsou zvláštní. Ukazují, jak vidělo svět 
dvanáct prastarých kultur – pro některou byl obrovským stromem, pro 
jinou horou obrácenou vzhůru nohama a příslušníci další kultury věřili, 
že země spočívá na zádech obrovské želvy. Procestujete zeměkouli kří-
žem krážem. Poznáte, jaké legendy si vyprávěli původní obyvatelé severní 

Ameriky, civilizace Aztéků, zopakujete si řecké mýty, mýty starých Egyp-
ťanů, proniknete do magického světa irských, severských a slovanských 
bohů.
Velké ženy z malé země / Renata Mrázová
Kniha o slavných Češkách představující příběhy žen, které svým průkop-
nictvím, znalostmi a odvahou vybočily z davu i zvyklostí a svým myšle-
ním a činy předběhly dobu i hranice. Příběhy jednotlivých žen začínají 
vždy jejich dětstvím a jsou vyprávěny tak, aby byly dobře srozumitelné 
dětem. Nicméně počtou si dobře i dospělí čtenáři. A určitě budou pro vás 
některé ženy velkým překvapením.
1918 aneb jak jsem dal gól přes celé Československo / Vendula Bo-
růvková, ilustrátor Vojtěch Šeda
Vznik Československa očima jedenáctiletého kluka Jendy, kterého ze vše-
ho nejvíc baví fotbal.Dobrodružný a pestrý příběh, protože Jenda se musí 
se svojí rodinou často stěhovat, a to z bouřlivých Sudet až na Podkarpat-
skou Rus. Srozumitelně tu vysvětlíte např. co to byly Sudety a mnohé dal-
ší dobové reálie. Ano, knih ke kulatému výročí republiky už bylo hodně, 
ale přesto doporučujeme.
Mezi našimi čtenáři máme už také spisovatelku Naďu Holečkovou 
ze 4. A ZŠ Slivenec, která nás překvapila se svojí povídkou „ 3.A ZA-
MČENA“. Povídku vám můžeme nabídnout k přečtení v knihovně.

Měli dinosauři blechy? Měli mravenci žihadla? Ve středu 27. 3. 2019 dopoledne jsme 
v knihovně uspořádali dvě besedy s panem Táborským a jeho dcerou Pavlínou. Napsali 
prozatím jen dvě moudré knihy pro děti i dospělé a paní Pavlína Táborská navíc text 
doprovodila krásnými ilustracemi. Obě knihy máme k půjčení v naší knihovně. Děti z 2. 
B a 4. A si povídaly s nimi o přírodě, o  svých zážitcích s vosou, poslouchaly o životě 
dinosaurů, mamutů, motýlů, plchovi, moudivláčkovi – no, bylo toho mnoho. Děti nám 
udělaly radost svými znalostmi a láskou k přírodě.  

V povelikonočním termínu v úterý 23. 4. se cestovatel a kartograf Tomáš Beránek zaměřil na posvátnou 
horu Kailás v  západním Tibetu. Je to mimořádně vizuálně atraktivní hora, a  právě proto ji domorodci 
opředli mnoha mýty. Měří přes 6630 metrů, má tvar téměř pravidelné pyramidy a její vrchol je pokryt věč-
ným sněhem a ledovcem. Hora Kailás je posvátná pro čtyři asijská náboženství: bönismus, buddhismus, 
hinduismus a džinismus. Je také považována za velkou přírodní mandalu. Kolem hory Kailás vede poutní 
cesta, která je dlouhá asi 55 km a někteří poutníci ji odměřují délkou vlastního těla. Na hoře Kailás nesta-
nula nikdy žádná horolezecká výprava. Výsadní právo vystoupit na vrchol hory bylo nabídnuta slavnému 
horolezci Reinholdu Messnerovi, ale ten z úcty k Tibeťanům a jejich víře absolvoval jen poutnický okruh 
kolem hory. Na poutní cestě jsou vystavěny kláštery, které nabízejí ubytování pro poutníky. Pro cizince 
není jednoduché získat povolení k možnosti projít tento poutnický okruh. Vyslechli jsme mnoho dalších 
zajímavostí o způsobu života Tibeťanů, čím se živí, co pěstují, jak kočují. Zajímavostí je, že neexistuje jeden 
tibetský jazyk. Tibeťané z různých částí země si nemusí rozumět. Bohužel jednotným dorozumívacím a ofi-
ciálním jazykem je čínština, která se vyučuje ve školách.  

V úterý 26. března 2019 jsme „vycestovali“ na Kubu prostřednictvím šéfredaktorky časopisu 
Cykloturistika - Slávkou Chrpovou. Besedu uvedla netradičně – temperamentním kubán-
ským tancem santerijských bohů orishas. V krásném barevném kostýmu (jako na fotografii 
z plakátku, kterým jsme vás na tuto besedu zvali) vtančila mezi nás a povídala o svém cesto-
vání na ostrově Kuba, kde byla již čtyřikrát - a na kole. Projela západní pobřeží, údolí Valle de 
Viňáles, jižní pobřeží, Trinidad, Santiago de Cuba, odpočívala na opuštěných plážích, v Ha-
vaně se setkala s Češkami provdanými před padesáti lety na Kubu, natočila s nimi rozhovory 
o tom, jak se jim na Kubě žilo a žije nyní. Beseda byla velmi zajímavá. Ochutnali jsme i dva 
druhy výtečného kubánského rumu. Příspěvky z knihovny Irena Krejčová  
 a Jiřina Hanningerová

Beseda s RNDr. Tomášem Beránkem
o posvátné hoře Kailás

Pravá Kuba
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Švestková Akademie
Akademie klubu Švestka je 
již tradiční jarní akcí, kdy 
se žáci našich hudebních 
a  divadelních kurzů mohou 
pochlubit, co se nového 
naučili. Nových nadějných 
divadelníků a  muzikan-
tů je již tolik, že naplníme 
dva termíny. Letos se nám 
v  prvním bloku představilo 
divadýlko Meluzína s  no-
vou autorskou hrou „Budík 
s  pastou na zuby“, kterou 
úspěšně předvedlo i na pře-

hlídce dětského divadla Ot-
vírání 2019 v  divadle Alta. 
V  představení se dozvíme, 
co se může stát, když jsou 
děti samy doma a  pople-
tou se dobře míněné rodi-
čovské cedulky. Následně 
nám zahráli žáci z  kurzu 
hry na klavír pod vedením 
MgA.  Julie Okaji. Poslechli 
jsme si klasické etudy, li-
dové písně i Mozartovo An-
dante. První blok uzavírali 
žáci Julie Šupíkové z kurzu 

hry na klasickou kytaru, kde jsou již znát 
velké pokroky několikaleté práce s  ucele-
nou skupinou žáků. Letos vystoupení obo-
hatil i tatínek, který doprovodil svého syna. 
Celou Akademii tradičně uzavíralo inspira-
tivní solo paní Šupíkové. Za týden zahájilo 
druhý blok švestkové akademie divadýlko 
Karkulka, které tentokrát bravurně a  bez 
nehod usmažilo Koblížka. Bohužel druhou 
část akademie trochu poznamenala škola 
v přírodě místní ZŠ, a tak nás potěšil pouze 
jeden šikovný saxofonista a prořídly i řady 
energických elektrických kytaristů. O závěr 
se tradičně postaral Švestkový sbor, který 

nás tentokrát vzal na výpravu kolem svě-
ta a rozhýbal celé publikum. I letos jsme 
prožili dvě příjemná odpoledne, stráve-
ná v dobré umělecké společnosti. Děku-
jeme.  Veronika Borovková

Poznámka redakce: Děkujeme Veronice za 
bezvadnou organizaci, p.  Buriánkovi za 
technickou podporu (viz  foto “stěhování 
klavíru”) a  návštěvníkům za prima atmo-
sféru.
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V úterý 5. 3. odpoledne zavítal do našeho kostela varhanář a var-
haník v jedné osobě, pan Václav Vála, aby nám naladil naše var-
hany. Nejprve bylo třeba provést zvukovou zkoušku. Potom ty 
nejrozladěnější píšťaly vyjmout z  varhanní skříně, vyfoukáním 
očistit, vrátit zpět a  doladit. Dostat se k  některým píšťalám se 
rovnalo téměř kaskadérskému kousku.
Letošní Popeleční středa, kterou začalo postní období, připadla 
na 6. 3. , kdy otec David sloužil mši svatou s udílením popelce. 
Během postního období pak třikrát proběhla páteční pobožnost 
Křížové cesty. Na závěr přípravy před Velikonocemi proběhla 
v  sobotu 13.  4. od 20 do 21:30 v  našem kostele adorace. S  pří-
pravou této pobožnosti si dala práci rodina Fričových  – Vítek 
připravil texty a písně, Lucie vedla zpěv a Dominik se postaral 
o výstav Nejsvětější Svátosti – za což jim patří náš dík.
Velikonoce jsou největšími svátky křesťanského roku, což se od-
razilo i v podobě a četnosti liturgií.
Na neděli 14.  4. připadla Květná neděle připomínající slavný 
vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Tuto událost jsme si podle prastaré 
tradice připomněli i  žehnáním ratolestí. Také se četly pašije – 
příběh o umučení Ježíše Krista.
Na Zelený čtvrtek, letos 18. 4. , jsme si připomněli Poslední večeři 
Páně, kdy Ježíš ustanovil Eucharistii. V tento den také naposledy 
při mši svaté, až do vigilie Vzkříšení, zazněly zvony. O den poz-
ději proběhly Velkopáteční obřady. Během dne na Bílou sobotu 
měli zájemci možnost se v  tichosti pomodlit u  Božího hrobu. 
Po 23. hodině pak proběhla vigilie Vzkříšení – slavná mše svatá 

s posvěcením velikonoční svíce – paškálu, od které si všichni pří-
tomní postupně připálili své svíčky a společně jsme znovu vnesli 
světlo Kristovo do dosud ztemnělého kostela. Při této vigilii se 
opět rozezněly i naše zvony. Především však při této mši svaté po 
několika desetiletích proběhly i křestní a biřmovací obřady. Malé 
děti se křtí i ve sliveneckém kostele kdykoli během roku, dospělé 
však katolická církev křtí nejčastěji právě na Bílou sobotu. V na-
šem kostele tentokrát proběhl křest dítěte i dospělého. Anežce 
i Adéle přejeme do dalšího života hodně Božího požehnání. Po 
nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně otec David ještě požeh-
nal donesené dobroty na velikonoční stůl.
Ve středu 24. 4. pak proběhl v kostele další krásný koncert Sli-
veneckého akordeonového souboru. Kdo si přišel poslechnout 
skladby různých mistrů v jejich podání, ten si jistě odnesl krásný 
kulturní zážitek.
V současné době se připravujeme na další ročník Noci kostelů, 
která proběhne v pátek 24. května a na kterou jste všichni srdeč-
ně zváni. I  letos se můžete těšit na program pro děti, povídání 
o  historii, vokální i  instrumentální koncerty  apod. Součástí le-
tošního programu bude i vyhodnocení výtvarné soutěže na téma 
sv. Anežka. Jednotlivá výtvarná díla zde budou také nabídnuta 
ke koupi. Výtěžek z tohoto prodeje pak půjde na podporu vznika-
jícího křižovnického domácího hospice. Nabídkou koupě obráz-
ků a obrazů vás srdečně zveme k podpoře tohoto charitativního 
projektu.
 - PeS -

Střípky z farnosti



AFK Slivenec: ve sportovním areálu hořelo!
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www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

Další velmi suché jaro, vyprahlá zem a zákaz rozdělá-
vání ohně. To vše, ještě pár dnů před koncem dubna, 
nevěstilo nic dobrého. Nakonec však přeci jen zapršelo 
a právě včas, vždyť jinak by tradiční akce PÁLENÍ ČA-
RODĚJNIC ve sportovním areálu byla bez ohně a to by 
nebylo ono.
Areál slouží nejen sportu, ale i další zábavě a právě Ča-
rodějnice jsou dobrým způsobem, jak poznat své sou-
sedy, přitom posedět u ohně, opéct nějakou tu dobrotu, 
poslechnout si hudbu, zatančit si pod oblohou a užít si 
pohodový večer, před volným dnem. A protože i počasí 
bylo milostivé, tak jediné, co teklo proudem, bylo pi-
vo, alko i  nealko. Všem děkujeme za návštěvu areálu 
a  těšíme se brzy opět na shledanou. Třeba na některé 
z mnoha akcí, tentokráte ryze fotbalových. Vždyť jarní 
část sezóny, ve sportovním areálu AFK, je již tradičně 
spojena s  pořádáním mnoha mládežnických turnajů, 
přátelských utkání a  samozřejmě nechybí ani ta sou-
těžní, mistrovská utkání, které můžete každý týden na-
vštívit a užít si pěkný den se sportem.

Nevíte komu a kdy fandit? 
Představujeme Vám naše týmy:

Předpřípravka poctivě trénuje a občas už zkusí i přáteláček

Žáci hrají doma zpravidla v sobotu ráno.

Přípravka má domácí utkání v pátek odpolende.

Dorost hostí své soupeře v sobotu dopoledne.
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A jestli jste fotbalem pobláznění, jako my, vyražte s námi i na první 
ligu. Naposledy jsme byli na Slávii, i díky finanční podpoře od spo-
lečnosti FEMAT RADOTÍN, a chystáme se společně zajít i na další 
utkání, tentokrát na Spartu. Přidejte se k nám!

Více informací o klubu naleznete na internetových stránkách: www.
afkslivenec.cz

Veřejná knihovna Slivenec pořádá přednášku
s panem PhDr. Hakimem SAFADI

MAROCKÉ SVATBY
(Tradice a zvyklosti obřadů na venkově a ve městech)

KDY: V ÚTERÝ 4. 6. 2019 V 18:00 HOD.
KDE: ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚMČ,
K LOCHKOVU 6, PRAHA-SLIVENEC

Maroko je exotickou vstupní bránou 
do Afriky. Jeho hory, pouště a pobřeží 
obývají Berbeři, Arabové a nomádi. 

Zdejší středověké medíny jsou protka-
né uličkami, súky a velkými tradičnými 

domy nazývanými „riady“.
Obrázek je ze svatebního tance 
„DORA“, během kterého jsou oba 
manželé nošení na dvou velkých 

dřevěných platformách.
Zveme vás na besedu o tradicích 

a zvycích marockého lidu.
Těšíme se na vaši návštěvu!

A-tým mužů hraje domácí utkání v neděli odpoledne. B-tým mužů hraje doma vždy v sobotu odpoledne.

Přípravka v Edenu na Slavii  >
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KVĚTEN
1.5. – 26. 5. Sochař Martin Janíček (Galerie Kaple Holyně)
18.5.  9:50 Výtvarná dílna „Malování hrnečků“ (Klub Švestka)
19.5.  15:00 – 18:00 Charitativní dětský bazárek (Unie rodičů  
 na sále restaurace U Bůčka)
20.5.  10:00 Dětské pohádkové dopoledne (Remedium   
 v Klubu Švestka)
20.5.  16:00 – 19:00 Výstava „Po stopách totality“ (Žáci 9. tř.  
 ZŠ Slivenec v parku u rybníka)
24.5.  Noc kostelů (Kostel Všech svatých ve Slivenci)
24. – 25.5. Volby do EP
29.5.  17:00 – 19:00 Informativní seminář „Využití kotlíkové  
 dotace“ (zasedací místnost ÚMČ)
ČERVEN
  3. 6.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
  4. 6.  18:00 Beseda „Marocké svatby“ (PhDr. Hakim Safadi 
 v zasedací místnosti ÚMČ)
1.6. – 30.6. Petr Andres: Výstava fotografií (Galerie Kaple   
 Holyně)
  6. 6.  Zájezd seniorů (Kladruby)
7. – 8. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
 8. 6.  DEN DĚTÍ (RC PECKA)
15. 6.  Bazárek u vrátek (Ulice U Sportoviště)
17.6.  Zahradní slavnost k ukončení školního roku (Školní   
 zahrada)
17. 6.  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
23.6.  Svatojánská pouť v Holyni

ČERVENEC - SRPEN
6. 7. – 25.8. Oldřich Hamera: Výstava grafik (Galerie Kaple   
 Holyně)

KALENDÁŘ SLIVENCE 2019


