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Sázecí čas  
Ve Slivenci máme nyní sázecí čas. V říjnu nám přibylo 124 pěkných vzrostlých stromů podél nově vytvořených cest za okruhem. Stromy nám 
věnovaly firmy (např. Panalpina BSC, Verizon, Hello Bank a další) v rámci společenské odpovědnosti firem a také nám je zasadili - za pomoci 
odborníků z organizace Sázíme stromy, která to vše organizuje a učí lidi, jak stromy správně sázet. Podle mě je báječný nápad vydat se s právní-
ky či lidmi z mezinárodní firmy, kteří většinu času sedí v kancelářích, do přírody sázet stromy. Slivenec se tím připojil k hnutí 1000 + 1 cest pro 
krajinu, se kterým přišel starosta Pavel Čížek ze Spáleného Poříčí. Cílem je obnovit v krajině cesty, které tam kdysi bývaly a které vzaly zasvé 
při rozorání mezí v 50. letech, a tím zmenšit velikost našich superobřích lánů. My jsme udělali v krajině úplně obyčejnou polní cestu, která si 
ale záhy získala početné příznivce, protože zkracuje cestu na naši obecní louku. Teď podél cesty přibyly stromy a keře. Na jaře tam ještě dose-
jeme trávu, takže to celé bude takový pěkný zelený pás v polích. Pás, který umožní existenci spoustě živáčků. Nyní děláme další cestu k nově 
vysázenému lesíku, podél které byly také vysázeny stromy (a rovněž dobrovolnicky). Tato cesta bude zelená, bude to taková zpevněná travnatá 
plocha, protože lesík se musí ošetřovat. A začala už také výstavba cesty do Řeporyjí, která bude mít největší dopravní význam - jak jinak než se 
stromy. Dokončení akcí bude ale až na jaře, protože nyní už se tráva sít nedá.  Jana Plamínková
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11. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 30. 9. 2019

ZPRÁVA PŘEDSEDŮ KOMISÍ
Kulturní komise 
Mgr. Lenka Kudláková
Informovala o schůzce kulturní 
komise, která proběhla v říjnu. 
Komise na této schůzce jednala o 
využití budoucího multifunkčního 
společenského sálu „Ovčín“. Byly 
zpracovány náměty a připomínky 
pro začínající projekt studia BOD 
architekti. Dále byl na schůzce pro-
jednáván plán akcí do konce kalen-
dářního roku a výhled na rok 2020.
PROJEKT ZŠ A MŠ PRAHA-

-SLIVENEC
■ Zastupitelstvo 
1. souhlasilo s předložením žádos-
ti o podporu projektu Multifunkční 
specializované učebny pro výuku 
vyučovacích předmětů z oblasti 
přírodních věd, tj. Matematiku, Fy-
ziku, Chemii, Přírodopis a Zeměpis;
2.  schválilo poskytnutí 10 % po-
dílu způsobilých výdajů projektu z 
rozpočtu Městské části Praha – Sli-
venec, tj. max. 250 000,- Kč;

VĚCNÁ BŘEMENA
■ Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
užívání pozemků parc.č. 1705/1, v k. 
ú. Slivenec za účelem zřízení, provo-
zování, údržby a oprav podzemního 
vedení se společností PREdistribu-
ce, a.s. za cenu 12 000,- Kč + DPH.

 PŘEVOD MAJETKU
■ Zastupitelstvo rozhodlo o vy-
jmutí veřejného osvětlení parku 
Granátová v celkové hodnotě 1 252 
689,- Kč z majetku MČ Praha-Sli-
venec a jeho převedení na Hlavní 

město Prahu.
■ Zastupitelstvo schválilo bez-
úplatný převod vybavení jídelny 
objektu ZŠ Slivenec v hodnotě  
250 000,-  Kč, dle přiloženého se-
znamu, na ZŠ a MŠ Praha Slivenec, 
Ke Smíchovu 16.  

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
■ Zastupitelstvo souhlasilo se 
změnou funkčního využití pozem-
ků parc. č. 1785/144 a 1785/2 v  k. 
ú. Slivenec, dle přiložené situace, z 
OP na OB, o kterou požádali man-
želé Ferreira. Komise pro územní 
rozvoj změnu doporučila. 
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
změnou funkčního využití pozem-
ku parc. č. 1772/10 v  k. ú. Slivenec, 
dle přiložené situace, z OP na OB, o 
kterou požádal pan Ladislav Görgl. 
Komise pro územní rozvoj změnu 
nedoporučila, protože MČ má po-
žádáno o změnu na ZMK. 
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
změnou funkčního využití pozem-
ku parc. č. 1229/1 v  k. ú. Slivenec, 
dle přiložené situace, z PZO na OB, 
o kterou požádal pan ing. Josef Vrá-

na. Komise pro územní rozvoj změ-
nu nedoporučila, protože navržená 
měněná plocha logicky nenavazuje 
na stávající plochu OB. 
■ Zastupitelstvo neschválilo 
protinávrh paní Hollmannové: 
„Zastupitelstvo ukládá starostce 
MČ Praha - Slivenec, aby za MČ 
Praha-Slivenec podala návrh na 
změnu funkčního využití pozem-
ků parc. č. 1700, 1701/1, 1701/3, 
1701/4, 1375/1, 1375/2, 1374/1, 
1374/2, 1374/3, 1373/1, 1373/2, 
1372/1, 1372/3, 1222, 1223, 1221/1, 
1221/4, 1221/5, 1220/1, 1219, 1218, 
1225/1, 1225/2, 1226, 1227/1, 
1227/2, 1228, 1229/1 a 1229/2  v  k. 
ú. Slivenec, dle přiložené situace, 
z PZO na OB. V navržené měněné 
ploše jsou již v současné době do-
my s číslem popisným a plocha lo-
gicky navazuje na stávající plochu 
OB-A.“
ZDRAVÁ MĚSTA
■ Zastupitelstvo schválilo ukon-
čení členství MČ Praha – Slivenec 
v asociaci Národní sítě Zdravých 
měst ČR  k 31.12.2019

ODSVĚŘENÍ MAJETKU
■ Zastupitelstvo rozhodlo o vy-
jmutí pozemku parc.č. 1956, k. ú. 
Slivenec, v celkové hodnotě  2 727 
000,- Kč z majetku MČ Praha-Sli-
venec a jeho převedení na Hlavní 
město Prahu.

PRONÁJEM Č.P. 22
■ Zastupitelstvo schválilo výběr ná-
jemce na pronájem části objektu čp. 
22 v ul. Ke Smíchovu za účelem pro-
vozování bistra firmě GNSH s.r.o., za 
cenu 4500,- Kč za měsíc dle výběro-
vého řízení ze dne 25. 9. 2019 a pově-
řuje starostku podepsáním smlouvy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ Zastupitelstvo schválilo výběr 

zhotovitele  zakázky „Údržba pol-
ních cest ve Slivenci“ -   společnost 
Tirast, s.r.o. za cenu 2 144 000,-  Kč 
+ DPH, jejichž nabídka byla v prove-
deném výběrovém řízení vyhodno-
cena jako nejvýhodnější, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚMČ 
PRAHA-SLIVENEC
■ Zastupitelstvo schválilo nový 
Organizační řád úřadu městské čás-
ti Praha-Slivenec.

VÝPŮJČKA ZŠ A MŠ PRAHA-
-SLIVENEC
■ Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní nové Smlouvy o výpůjčce mezi 
Městskou částí Praha-Slivenec a 

Základní školou a mateřskou ško-
lou Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 
16 

PRAVIDLA PRONÁJMŮ BYTŮ
■ Zastupitelstvo schválilo Pravidla 
pronájmu bytů svěřených do sprá-
vy městské části Praha-Slivenec za 
stanovené nájemné.

GRANTY
■ Zastupitelstvo vyhlašuje I. kolo 
na poskytnutí grantů z rozpočtu 
Městské části Praha-Slivenec na 
rok 2020 dle přílohy Tematické 
okruhy a podmínky grantového 
řízení MČ Praha–Slivenec. Celko-
vá výše poskytnutých finančních 
prostředků je 300 tis. Kč. Termín 

ukončení přijímání žádostí byl 25. 
10.  2019 do 12 hodin.

RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo schválilo bez-
úplatný převod vybavení kuchyně v 
objektu ZŠ Slivenec v hodnotě 706 
590,00 Kč na ZŠ a MŠ Praha Slive-
nec, Ke Smíchovu 16. 

■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové části 
o 784 800,00 Kč. Jedná se o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace  – 
spolupodílů z EU v rámci OPPPR na 
akci V souladu s přírodou ZŠ a MŠ 
Praha – Slivenec (ORG 2541085), 
schválené usnesením Zastupitelstva 
HMP č.9/6 ze dne 19. 9. 2019.

Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
Fax: 251 811 587
www.praha -slivenec.cz
e ‑mail: slivenec@praha -slivenec.cz
Redakční rada: Mgr. Lenka Kudláková, 
RNDr. Jana Plamínková, Martina Havlí-
ková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
18. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo6/2019
Uzávěrka: 4. 11. 2019
Vychází: 20.  12. 2019
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

Omlouvám se občanům ulice K Váze za zveřejnění informace v minulém Mramoru, že nedo-
dali podklady pro rekonstrukci ulice K Váze. Bohužel mi uniklo, že oněmi podklady je míněn 

dopis, který jsem obdržela v srpnu a kde se na několika řádících píše o tom, jak by měla ulice v budoucnu vypadat. 
Dopis jsem poslala na investiční odbor MHMP s prosbou, aby požadavky v něm obsažené byly v maximální míře 
respektovány.   Jana Plamínková

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 4. 11. 2019

NÁVRHY NA UDĚLENÍ OCENĚNÍ ČESTNÉ UZNÁNÍ  
MČ PRAHA-SLIVENEC PŘIJÍMÁME DO  15.  12. 2019.

Omluva
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Milé sousedky, milí sousedé,

Dovolte mi stručnou reka-
pitulaci událostí z  minulých 
týdnů. Co se týče rekonstruk-
ce hlavních ulic, tak je už 
vybraná firma na zpracování 
dokumentace pro výběr zho-
tovitele. Má na zpracování 
tři měsíce, poté se bude vy-

bírat zhotovitel, což u  takto velké zakázky mů-
že být dost dlouhý proces. Zároveň je připraven 
záměrový tisk do zastupitelstva Hlavního města 
Prahy. Vše tedy postupuje, jak má, ale bohužel 
mnohem pomaleji, než bychom si jistě všichni 
přáli. Rekonstrukce vodovodů na Habeši se už 
blíží do finále, takže na zimu už bude být vše bez 
problémů sjízdné. Opět se po delší době roze-
běhly práce na skládce Velká Chuchle. Problém 
byl, že původně navržené kotvy ve stejné délce 
jako byly ty původní se ukázaly jako naprosto 
nedostatečné, protože by nedokázaly zafixovat 
skládku až do skalního podloží. Musely se tedy 
spočítat nové kotvy, které budou jednak delší, 
jednak s větším průměrem. Tím se ale vše dostalo 
z režimu obnovy do režimu stavebního povolení 
a došlo k velkému zdržení (a zdražení). Zároveň 
stále běží výkupy pozemků – s jedním z majitelů 
z Chuchle ale není řeč, což opět vše komplikuje. 
Co se týče skládky Svoboda, tak už je podepsána 
smlouva s konkursní správkyní a vše je vloženo 
na katastr, kde sice nastaly ještě nějaké nesrov-
nalosti, ale doufejme, že už jen technického rázu. 
Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic se příští 
rok bude opravovat nájezd z okruhu na ulici K Ba-
rrandovu, a to celkem 33 týdnů. Rekonstrukce je 
nutná, mluví se o ní už víc než 15 let. Zároveň 
ŘSD připravuje výstavbu mobilní protihlukové 
stěny, která buden a jižním konci stávající stěny. 
Práce už zde začaly V brzké době dojde k opravě 
povrchu jižní části ulice U Náhonu.
Od příštího roku se bude platit zvýšená daň z ne-
movitostí, kterou v  září schválilo zastupitelstvo 
HMP. Získáme tak ročně 3 mil. Kč navíc, které po-
užijeme jak na stavební akce v naší městské čás-
ti, tak i na zlepšení údržby komunikací a zeleně. 
Čekají nás velké investice především do rozšíření 
kapacity školy a chtěli bychom pohnout i s rekon-
strukcemi našich komunikací. Bohužel rozvodna 

ČEPS, což je největší rozvodna v Praze a je celá 
na našem katastru, nám jako energetické zařízení 
neplatí na dani ani korunu. Velká škoda.
Stejně jako magistrát se i  my v  poslední době 
zabýváme problematikou bytů. Jak víte, chceme 
postavit 20 bytů v rámci projektu Polyfunkčního 
centra, navíc máme 6 bytů v  bytovce v  ulici Ke 
Smíchovu, proto jsme dali zpracovat pravidla pro 
pronájem těchto bytů. Navíc se zde uvolnil byt 
v řadových magistrátních bytovkách. Hned se roz-
šířila fáma, že nám tam město chce umístit něja-
kou nepřizpůsobivou rodinu a sousedi začali mít 
obavu o bezpečnost, slepice a králíky. Pravda ale 
je, že tam zatím nájemce určen není, byt se pouze 
rekonstruuje, neb je po dosavadním nájemci v ne-
obyvatelném stavu. A byla jsem ujištěna, že pokud 
bychom měli v naší městské části někoho s opráv-
něným nárokem, tak by ho event. mohl získat 
(pokud vyhoví pravidlům Magistrátu). Snažím se 
tedy byt získat pro rodinu učitelů z naší školy.
Rozmáhá se nám vandalismus. Na parkoviš-
ti u  rybníka např.  někdo vyvrátil lavičku a  tři 
sloupky. Krádeže zeleně už ani nepočítáme, je to 
opravdu hrůza. Kradou se i pytle na závlahu ke 
stromům a květiny z veřejných záhonů. 
Pokročili jsme s pronájmy našich budov. V budo-
vě č. p. 22 (Kavárna Papillon, dříve Zelená pizze-
rie, Zelená kavárna, Selanka atd.) bude od půlky 
listopadu (doufejme) otevřeno nové Bistro Za-
stávka. Už se na něj moc těším. A místo lékárny, 
k  jejímuž otevření bohužel nikdy nedošlo, bude 
v  zadní části bývalé školky otevřena ordinace 
fyzioterapeutů. Prostory už jsou nově zkolaudo-
vané, nyní musí fyzioterapeutky získat souhlas 
magistrátu a cca od ledna by zde ordinace moh-
la začít fungovat. Ordinace pana doktora Čupky 
funguje v prostorách bývalé drogerie i nadále.
Pokrok nastal se studnou na rohu ulic K Lochko-
vu – V Lipkách. Majitel pozemku je ochoten nám 
v budoucnu prodat kus pozemku, kde je studna, 
výměnou za to, že mu umožníme na zbytku sta-
vět. Prodat nám celý pozemek, kde bychom mohli 
udělat parčík se zelní, majitel bohužel v žádném 
případě nechce.
Někdy mám pocit nekončícího boje s  větrnými 
mlýny. Sotva se po opravdu velkém úsilí podaři-
lo odvrátit hrozbu plynové elektrárny za našimi 
humny v Lochkově, už se na náš řítí další zámě-
ry, které mohou nepříznivě ovlivnit život v naší 

městské části. Tím nejhorším je nepochybně 
záměr Českých štěrkopísků postavit na pozem-
cích křižovníků v areálu bývalé „krůťárny“ velkou 
betonárku. Úřady nyní rozhodly, že jejich záměr 
musí projít tzv.  velkou EIA, tedy komplexním 
posouzením vlivu na životní prostředí, což bude 
nějakou dobu trvat. Nicméně samotný záměr ne-
ní bohužel pro naši městskou část vůbec příznivý, 
zhoršil by už tak velmi tristní situaci s životním 
prostředím u nás.
Smlouva mezi Dopravním podnikem a Kauflan-
dem (resp. společností Dreamliner), která zaru-
čuje, že Kaufland udělá rekonstrukci horní části 
ulice U  Náhonu, pořád není hotová. Doufejme 
nicméně, že se brzy dohodnou s Dopravním pod-
nikem, Kaufland se postaví a naše ulice definotiv-
ně zrekonstruuje.
Za okruhem jsme dali vysadit více než stovku 
krásných velkých stromů podél nově vzniklé cesty 
kolem skládky. Dělaly to pro nás tři firmy v rámci 
tzv. společenské odpovědnosti firem, nestálo nás 
to tedy žádné peníze. Aleje vypadají moc pěkně. 
Ještě hezčí to ovšem bude, až se kolem na jaře vy-
sází poměrně široký pruh trávy. Zároveň začala 
vysoutěžená firma Tirast budovat zelenou cestu 
k nově vysázenému lesíku. Začali už také stavět 
cestu do Řeporyjí. Na řeporyjské straně by to mě-
lo plynule navazovat, takže už na jaře se dostane-
me polní pěšinou do sousední městské části.
Podařilo se dojednat s firmou Technologie hl. m. 
Prahy rozsvícení lamp v ulici Na Přídole, i když 
to město ještě nemá předané od Marsileanu. Do 
doby komplexního vyřešení problémů to fungu-
je ve zkušebním režimu, ale důležité je, že lam-
py svítí. Máme hotové nové schody v serpentině 
ulice K Homolce. Už byly hodně staré a opravdu 
nebezpečné. Také je nově opravená ulice U Vápe-
nice. Ulice K Dobré Vodě na svou provizorní opra-
vu stále čeká, protože nám vypověděla zakázku 
už dohodnutá firma.
A  poslední věc: asi víte, že Praha schválila vy-
hlášku, podle které musí být vyřazeny v roce 2020 
z provozu kotle 1. a 2. emisní třídy. A už nyní platí, 
že se v době smogu nesmí topit vůbec tuhými pa-
livy, tedy ani uhlím, ani dřívím. Nejsme v tom ale 
nijak revoluční, jak jsem si dosud myslela. Polský 
Krakov zakázal na svém území úplně topení tu-
hými palivy. Bez výjimek.  
 Jana Plamínková, Vaše starostka

Připojili jsme se k celorepublikovým oslavám

17. listopad –  Místostarostka Lenka Kudláková a  člen zastupitelstva Petr Andres 
položili kytici ke stromu svobody v Parku Granátová

28. říjen –  Starostka Jana Plamínková položila květiny u pomníku padlých 
ve Slivenci i v Holyni
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Kuchyně a jídelna základní školy

Jsme velice rádi, že schody od tříděného odpadu k ulici K Homolce jsou již 
opraveny. Stupně jsou vyspravené, staré zábradlí již bohužel nešlo opravit 
a muselo být nahrazené novým. Nyní by cesta měla být pohodlnější a hlav-
ně bezpečnější.

Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla schválena změna vyhláš-
ky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Obecně závazná 
vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění OZV č. 2/2005 
Sb. hl. m. Prahy nabývá účinnost dnem 1.1.2020.
Poplatek za svoz komunálního odpadu se zvyšuje o 30 %, na-
opak se snižuje o 50 % cena služby za svoz bioodpadu, která 
nově přechází pod Pražské služby, a.s..
Poplatek za komunální odpad se nezvyšoval od  r. 2005 a i přes jeho 
navýšení bude i nadále část nákladů na svoz  a odstranění směsného 
odpadu hrazena z rozpočtu města. Náklady na směsný odpad lze mi-
nimalizovat důsledným tříděním komodit – plastu, papíru, skla, ko-
vů, nápojových kartonů a nově i bioodpadu. Komplexní informace 
o změnách obdrží vlastníci nemovitostí současně se složenkou 
na úhradu poplatku za rok 2019 v prosinci 2019.   
 Příspěvky Jana Valtrová

Během prvních dvou měsíců školního roku se podařilo vychytat a odstranit nedostatky v provozu a vybavení školní jídelny a kuchyně. V nové kuchyni se 
teď může vařit až 600 jídel.

Hala Granátová
Vedle nového parku v ulici Granátová v letošním roce vyrostla i hala pro 
techniku a zázemí pro pracovníky údržby městské části. Hala už je dokon-
čena, na její jižní straně přibyla i konstrukce pro popínavé rostliny, které 
by během následujících let měly halu porůst a více ji zakomponovat do 
prostor parku. V současné době se dokončuje prodloužení kanalizačního 
řadu pro halu a získávají veškeré souhlasy s provozem, aby bylo možné 
tyto stavby zkolaudovat a začít užívat. Následně se tam přesune zázemí 
pracovníků a uvolní se objekt bývalého ovčína, na jehož místě se plánuje 
stavba polyfunkčního a bytového domu.  
 Šárka Musilová

in
zerce

Dne 19. 9. 2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schvá-
lena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vy-
braných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na úze-
mí hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního 
města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod  
č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy. S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto 
vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat 
uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích  
1. a 2. emisní třídy.
S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po 
dobu vyhlášení smogové situace na celém území hlavního měs-
ta Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech  
a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 
kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objek-
tu.

Vyhláška o spalování

Nová kavárna
V průběhu listopadu-prosince bude znovuotevřena kavárna v č. p. 22 (v ob-
jektu u rybníka, kde sídlí v patře Klub Švestka). Nový nájemce vzešel z řád-
ného konkurzního řízení. Svůj podnik otevře pod názvem Bistro Zastávka.

Opravené schody K Homolce

Odpady – změna od 1.1.2020

Fyzioterapie
Od ledna 2020 bude v provozu fyzioterapeutická ordinace na adrese Ke 
Smíchovu 315/110 (v přízemí objektu, kde ordinuje praktický lékař). Bližší 
informace budou dostupné v příštím čísle časopisu Mramor. Od prosin-
ce 2019 je možno se objednávat na níže uvedených kontaktních číslech: 
Mgr. Dominika Petrová 603 563 889, Mgr. Gabriela Hájková 723 254 647.
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První povinná revize kotlů byla zavedena od 
roku 2016 a pak každé 2 roky. V loňském roce 
Ministerstvo životního prostředí novelizovalo 
zákon o ochraně ovzduší, díky tomu stačí mít 
revizi pouze každé 3 roky. Znamená to, že po-
vinnost revize se pro všechny posouvá na rok 
2019 a pak znovu až v roce 2022. Nezapomeň-
te tedy, že kdo měl revizi kotle v  roce 2016, 
musí mít pro letošní topnou sezónu novou 
platnou revizi. Datum příští revize naleznete 
ve své minulé revizní zprávě.

Po nešťastné události s kaštanem v ulici K Lochkovu jsme si nechali zpracovat Hodnocení stavu stro-
mů a plán péče o stromy v naší obci od společnosti Baobab – péče o zeleň, s. r. o.
Podle tohoto hodnocení nyní víme, v jakém stavu naše stromy jsou a máme návrh na péči, aby jejich 
provozní bezpečnost byla v pořádku. První ošetření dle tohoto plánu (centrum obce, prostranství před 
školou a MŠ Frančíkova) již proběhla. Další budou následovat v příštím roce.

Ve sportovním areálu jsme vysadili šest nových stromů – lípu u vjezdu a pět javorů mléč, kulovitý kul-
tivar. Ten samý kultivar jsme pak vysadili na dětském hřišti U Svahu, kde by v létě již mohly dělat stín.
 Jana Valtrová

Povinností každého chovatele psa je zajistit očkování svého psa proti vzteklině.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. 
Číslo mikročipu je zaznamenáno v dokladu o očkování psa – buď Evropský pas nebo očkovací průkaz. Mikroči-
pem musí být označena štěňata nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, výjimku tvoří psi, kteří byli označeni 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Povinností každého chovatele na území hlavního města Prahy 
je označit psa staršího 6 měsíců čipem. Někteří chovatelé ale tuto povinnost neplní. Zkontrolujte si tedy včas, zda svého-
pejska máte očipovaného. Čipování provádí každý veterinární lékař, pro psa je bezbolestné, mikročip se umisťuje pod kůži.

Nedaleko od nás v Jinonicích sídlí Záchranná stanice Hl. m. Prahy, kterou 
provozují Lesy Hl. m. Prahy. Jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak 
handicapovaným volně žijícím živočichům cílem vrátit je po zotavení zpět 
do pražské přírody. Je to nejvytíženější stanice v republice, ročně přijme 
více než 5000 živočichů, nejčastěji ježky, poštolky, labutě, netopýry, rorýse, 
zajíce či kosy. Zachránili tu ale i řadu jezevců, výrů, velmi vzácných plchů 
či nově i prvního pražského čápa. Asi 20 % „pacientů“ patří mezi zvláště 
chráněné živočichy.
Jak poznáme, že živočich potřebuje pomoc? Obtížně se pohybuje, je vi-
ditelně zraněný, ptáci nemohou létat, je napadený větším množstvím 
cizopasníků, je apatický či je aktivní v době, kdy by aktivní být neměl – 
např. ježci či netopýři ve dne. Nachází se v prostoru, odkud se nemůže do-
stat. Jedná se o málo opeřené ptačí mládě mimo hnízdo nebo o malé mládě 
veverky, ježka, kuny nebo lišky mimo hnízdo či noru. Nesamostatná mlá-
ďata savců poznáme tak, že mají často ještě zavřené oči, plazí se a pískají.
Pozor!!! Ne každé osamocené mládě potřebuje pomoc! Mláďata zajíců 
a srnčata, která leží v trávě a nepískají, nejsou opuštěná, ale tzv. odlože-

ná. Jejich matky bývají poblíž a přicházejí je pravidelně nakrmit. Proto se 
těchto mláďat nedotýkejte a rychle se od nich vzdalte.
Pokud zvíře, které potřebuje pomoc, najdete, můžete je přímo dovézt do 
záchranné stanice na adresu Mezi Rolemi, Praha 5 – Jinonice, nebo zavolat 
na pohotovostní linku 773 772 771 (non-stop). Záchranná stanice je vyba-
vena auty, kterými mohou její pracovníci pro zvíře přijet.
Stanici můžete pomoci i finančně, číslo účtu 1927728309/0800, var. sym-
bol 61. Uvítají i  krmení pro živočichy (to je třeba s  pracovníky stanice 
dohodnout – např. ježci žerou kočičí granule) a podestýlku (noviny, čistý 
bavlněný textil). Uvítají i pomoc dobrovolníků. Vše se dozvíte na uvede-
ném telefonním čísle. Stanice je v současné době ve velmi tristním stavu 
a to, že vrátí tolik zvířat do přírody, je možné jen díky nadšení a obětavosti 
tamních pečovatelů. Praha spolu s Lesy HMP už ale připravují projekt vý-
stavby nové stanice, která bude velmi pěkná a moderní a bude fungovat 
i jako středisko ekologické výchovy. Zvířata, zraněná provozem města, si 
tuto péči zaslouží.
 Jana Plamínková

Povinná revize kotlů Péče o zeleň

Výsadba nových stromů

Čipování psů a očkování proti vzteklině

Záchranná stanice Hlavního města Prahy pomáhá zraněným zvířatům

Labutí mláďata v záchranné stanici O vypouštění ježků je velký zájem
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Plán zimní údržby
Hlavní komunikace – U Náhonu, K Holyni, ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle má ve své správě TSK, a. s. a stará se tak o jejich úklid.
Komunikace v Holyni (K Dobré Vodě, Za Knotkem, náměstí Pod Lípou, Kopanská, U Smolnic, Kotovka, Zavátá, Průběžná, K Lípě a Pod Vysokou Mezí) a ko-
munikace ve Slivenci (U Sportoviště, Návětrná, Dominínská, Rubínová, Tyrkysová, U Spojky, Opálová, Meskářová a Smaragdová) budou na základě dohody 
uklízet Lesy hl. m. Prahy. Ostatní komunikace ve Slivenci budou uklízet naši pracovníci úseku údržby. V krizových místech jsou umístěny posypové nádo-
by se štěrkem, který je možno kdykoli použít k posypu komunikací a chodníku.

Je skvělé, že v Holyni a ve Slivenci vznikají nová dětská hřiště a parky, ale 
proč při jejich realizaci nemyslíte na to, že jsou využívána lidmi, potažmo 
dětmi, které musejí občas chodit i na WC?
Není standardní, aby byly veřejné toalety součástí dětského hřiště. Neuva-
žujeme o tom.

Proč jste udělali můstek přes díru v parku Granátová? Mně připadá, že se 
tam díra napřed musela vykopat, aby tam mohl vzniknout můstek…
„Díra“ je suchý poldr na dešťovou vodu, který slouží k zasakování přepadu ze 
vsakovací nádrže umístěné vedle. Tato stavba je tam už od vzniku obytného 
souboru Řepkové pole. Můstek jsme přes ni dělali proto, aby se do parku lépe 
dostali obyvatelé Řepkového pole úzkou uličkou mezi domy.

Proč v parku nejsou koše na psí exkrementy?
Původně architektka nepočítala, že do parku budou mít přístup psi. My jsme 
nechtěli být takto restriktivní a psy na vodítku jsme povolili. Problém ex-
krementů řešíme zakoupením speciálních košů, které budou v brzké době 
instalovány. Nicméně pokud si majitelé nebudou po svých psech uklízet, tak 
park pro psy budeme muset uzavřít. Prosím proto o ohleduplnost.

Proč se za okruhem dělá cesta, která nikam nevede?
Cesta vede k lesíku, který pro nás u okruhu vysázel odbor ochrany prostředí. 
Stromky se v prvních letech musí ošetřovat a je nutné, aby se k nim dalo 
dostat. Cesta má zároveň ekologickou funkci, bude zatravněná a bude roz-
čleňovat krajinu s příliš velkými lány.

Před časem jste slíbili aspoň provizorní opravu ulice K Dobré Vodě. Dosud 
to ale není hotové a situace tam je hrozná.
Ano, slíbili jsme. Bohužel firma, která měla opravu provést, stále posouvala 
termín a nakonec nám zakázku zcela vypověděla. Hledali jsme tedy náhrad-
ní firmu, která by měla nutné opravy udělat ještě do zimy. Větší akci s vyas-
faltováním ulice chystáme na příští rok.

V Holyni jsou ulice ve špatném stavu, vystupují tam kanalizační poklopy, 
o které si mohou řidiči urazit podvozek. Udělejte s tím něco!
Ano, víme o tom, situaci máme zmapovanou a kritická místa začneme po-
stupně opravovat.  
 Jana Plamínková a Lenka Kudláková

OTÁZKY A ODPOVĚDI

in
zerce

Kotlíkové dotace
Letos to budou tři roky, kdy poprvé vznikla zákonná povinnost objednat si 
revizního technika, aby provedl revizi vašeho kotle na pevná paliva.
Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kterém žijete. Vyměňte starý, 
neekologický kotel za moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje vaši stálou 
pozornost a neobtěžuje kouřem vaše sousedy a okolí. Využijte poslední pří-
ležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení uhlím v emisně nevy-
hovujících kotlích, stanoveným zákonem a nyní upraveným vyhláškou hl. 
m. Prahy, s cílem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména v oblas-
tech se zástavbou rodinných domů.
Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací byl ukončen 27. červ-
na tohoto roku. Dne 21. října v 8:00 hod. byl zahájen příjem žádostí o „Kot-
líkovou dotaci III“ v rámci třetí, ale již poslední výzvy. Příjem žádostí v této 
výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 v 16:00 hod!
V této třetí výzvě nastala změna v administraci příjmu žádostí. S žadate-
li, kteří podají žádost se všemi požadovanými doklady, bude po schválení 
příslušným orgánem hl. m. Prahy uzavřen smluvní vztah, aniž by žadatel 
musel mít předem provedenou kompletní realizaci výměny starého kotle za 
nový ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, která bude se žadatelem uza-
vřena, bude uvedená maximální možná výše dotace, kterou může obdržet 
v závislosti na typu nového tepelného zdroje, který uvedl ve své žádosti. 
Tento postup vylučuje pochybnosti a posiluje jistotu „zda se na mě dosta-
ne“. Veškeré konkrétní informace, jak při podání žádosti postupovat, a vzory 
dokladů jsou uvedeny na: portalzp.praha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ 
- „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.
1. říjen 2020 je termínem, od něhož bude v hl. m. Praze zakázáno topit 
v kotlích 1. a 2. emisní třídy na základě vydané vyhlášky HLMP! Plné 
znění uvedené vyhlášky je zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v 
záložce „OVZDUŠÍ“. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!
 (informace odboru ochrany prostředí HMP)
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Zahradní slavnost v SeneCura SeniorCentru Slivenec 

Slivenec versus SeneCura

Na konci září se v SeniorCentru Slivenec otevřely dveře široké veřej-
nosti v podobě oblíbené akce – Zahradní slavnosti. Myšlenkou tohoto 
přátelského setkání byl nejen společně strávený čas klientů se svý-
mi rodinami, přáteli a personálem domova, ale také pozvání pro lidi 
z blízkého okolí a zájemce o pobytové sociální služby, které zajišťuje 
společnost SeneCura.

„Zahradní slavnost je jednou z řady výjimečných akcí, kterou u nás oboha-
cujeme život našich klientů. Zároveň se chceme otevřít nejen obyvatelům 
této příjemné a klidné městské části, ale také všem, které zajímá, jak poby-
tové sociální služby SeneCura fungují a jak se u nás žije,“ řekl Lukáš Stárek, 
ředitel SeneCura SeniorCentra Slivenec.
Na úvodní slovo ředitele, který shrnul fungování domova a popsal život ve 
slivenecké komunitě, navázala pochvalným projevem také starostka Sliven-
ce Jana Plamínková. Není náhodou, že tato zajímavá akce proběhla přesně 
rok po té, kdy se slavnostně SeniorCentrum otevřelo. Za pouhý rok existence 
zde našlo domov mnoho seniorů, kterým personál pomohl vyřešit nejednu 
složitou životní situaci, a také klientů s demencí, kteří potřebují specializo-
vanou péči.
Celým odpolednem prováděl pohodový moderátor Petr Koukal alias Kouky. 

Kromě výborného jídla, které zajistil šéfkuchař Senior-
Centra Zdeněk Šula, bavil účastníky program, jenž se skládal z pestré palety 
zajímavých vystoupení. Svůj um předvedly děti z Mateřské školy Slivenec, 
na housle zahrál hudebník Pavel Švestka s doprovodem a na harmoniku Pa-
vel Fryš se svým spoluhráčem. Jana Drdácká všem uhranula svým tanečním 
vystoupením temperamentního flamenca a na závěr zazněly nezapomenu-
telné gospelové chorály. Velký úspěch sklidil také foto-koutek, který všem 
dokázal, že i v domově pro seniory může být zábava, a to díky vtipným re-
kvizitám, které slušely všem, včetně ředitele domova.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, nejen v rámci pořádaných akcí a aktivit, 
které domov zveřejňuje na svých webových stránkách https://praha-slive-
nec.senecura.cz/, ale i třeba když budete mít cestu kolem.
SeneCura SeniorCentrum Slivenec v Praze nabízí sociální služby Domov pro 
seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící 
Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence). Svým klientům zajišťují 
péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče 
zde naleznete širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočaso-
vých aktivit. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry 
v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, je-
jich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů.
 Vedení SeniorCentra Slivenec

Je to více než rok, kdy Domov seniorů Senecura otevřel dveře svým kli-
entům (a zároveň našim novým spoluobčanům). Nikdo z nás si nedovedl 
úplně představit, jak nové zařízení pro téměř 200 seniorů zasáhne do ži-
vota obce. Nečekali jsme, jak přirozeně se život nového centra pro seniory 
včlení do rytmu života Slivence. Nemyslím tím jen ten fakt, že každodenně 
potkáváme některé klienty Domova s jejich rodinami na procházce v oáze 
parku sliveneckého rybníka a to, že pravidelně zveme seniory na akce MČ a 
vedení Domova zve na oplátku naše seniory na akce SeneCury. Zazname-
nali jsme další drobné i zásadnější dobrovolné aktivity, které svědčí o lid-
ském a přátelském přijetí našimi občany.  Příkladem je například zapojení 
slivenecké školy do programu Domova. Propojení generací přispívá oběma 
stranám a za tuto aktivitu patří poděkování všem učitelům mateřské i zá-
kladní školy, kteří se na spolupráci podílí. Dále je již zavedenou praxí, že 
se klienti nebo personál účastní kurzů Klubu Švestka. Dopolední anglič-

tina pro seniory v KC Na Půdě pod vedením p. Martiny Havlíkové je tím 
nejlepším příkladem. Klienti se tak dostanou alespoň na chvíli do jiného 
sociálního prostředí.  Krátce po zahájení provozu začali do Domova chodit 
předčítat knihy dobrovolníci. Prvním impuls k tomu dala knihovnice slive-
necké knihovny paní Irena Krejčová, ke které se přidali další. Do domova 
také pravidelně přichází potěšit hraním na harmoniku vedoucí Slivenec-
kého akordeonového souboru p. Pavel Fryš nebo lektor Klubu Švestka p. 
Pavel Švestka. Vedení Domova seniorů umožňuje odebírat obědy pro služ-
bu MČ „rozvoz potřebným seniorům“. Poskytuje též parkoviště pro krát-
kodobé stání rodičům, kteří vozí ráno děti do školy, což je s ohledem na 
náročnou ranní dopravní situaci před školou výrazná pomoc. Když se tedy 
ohlédneme, co rok fungování Domova seniorů přinesl, máme radost, že 
vznik zařízení provází vzájemná podpora, pochopení a spolupráce.  
 Lenka Kudláková

Naši senioři byli 23. 9. pozváni do Seniorcentra SeneCura na koncert Skotská fantazie v podání Luboše Dudka – housle a Václava Macha – klavír. Provedení 
skladby i prostředí se nám velmi líbilo. V sále bylo plno – hudba se líbí v každém věku. Řekli jsme si, že až bude knihovna pořádat akci, která by se mohla líbit 
seniorům z Centra SeneCura, pozveme je.  Irena Krejčová

Koncert od Maxe Brucha „Skotská fantazie“ v domě seniorů 
SeneCura ve Slivenci



Strana 8 l škola, mateřská škola  Slivenecký mramor 6 l 2019

V poslední říjnový den se děti z MŠ Ke Smíchovu vydaly na školu v příro-
dě do Čestic u Strakonic. Pro děti byl letos připraven program s tématem 
Na indiánské stezce. V první večer děti našly vzkaz ozdobený peříčkem, 
který jim zaslal indiánský Šaman. Vyprávěl jim v něm příběh o Matce Ze-
mi, která děti žádá o pomoc. Děti dopis velice zaujal a nemohly se dočkat 
prvního úkolu… Každý den děti hledaly vzkaz od jednoho z Ochránců 
Matky Země – Ducha větru, Ducha země, Ducha ohně, Ducha zvířat, Du-
cha rostlin a Ducha vody. Prostřednictvím vzkazů od duchů se také do-
zvídají, proč jsou pro Zemi voda, vzduch, země, oheň, zvířata a rostliny 
důležité, a jak je možné přičinit se o jejich ochranu. Za každý splněný 
úkol získávají od duchů peříčko, které si mohou přidat na vlastnoručně 
vyrobenou indiánskou čelenku. Až budou mít všech šest peříček, stanou 
se z nich praví indiáni…  Paní učitelky Lenka, Barča, Saša

Říjen nás, v MŠ Frančíkova, překvapil špatným počasím. Déšť, vítr, zima byly na denním pořádku. Ale protože jsou děti z oddělení Zajíčků a 
Žabiček šikovné, zvládli jsme s nimi několik vycházek do okolí školky, a také návštěvu MŠ Slivenec, kde bylo pro děti připravené divadelní 
představení O pasáčkovi. I cestu zpět do MŠ Frančíkova autobusem 
MHD a velký kus cesty pěšky po silnici zvládly děti bez problémů. 
V polovině října se počasí umoudřilo a nastoupilo babí léto. Uspořá-
dali jsme na zahradě MŠ podzimní slavnost pro rodiče s dětmi. Paní 
učitelky a ostatní zaměstnanci školky připravili jednotlivá stanoviště 
(např. malování a vybarvování podzimního ovoce, tvoření báboviček 
na pískovišti, hod míčkem na cíl, zdolávání průlezek a klouzaček) a 
maminky a babičky přinesly občerstvení v podobě jablečných kolá-
čů, bábovek a štrůdlů. Přišli všichni a odpoledne se opravdu vydařilo. 
Nikomu se navečer nechtělo domů. Tak zase na jaře na zahradě na 
shledanou. 
 Z. Dohnalová

Výtvarná soutěž „Duše stromu“
Žáci naší školy ze 4.A a 4.C se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásily Lesy hl. města Prahy pod názvem „Duše stromů“. Děti byly originální, 
kreativní a překvapovaly nápady, šikovností a výtvarným ztvárněním daného tématu. Někteří umístili „dušičku“ mezi kořeny stromu, jiní jako záři, která 
strom obestírá. Další duše můžeme najít v korunách stromů, v dutinách, na větvičkách nebo dokonce v ptačích hnízdech. Během měsíce se pořadatelům 
sešlo 1400 výtvarných děl a plastik. 200 nejlepších prací bylo vystaveno na Mariánském náměstí v prostorách Nové radnice. Porota měla velice těžkou práci 
vybrat vítěze ve 4 kategoriích. Vyhlášení výsledků proběhlo na akci Den stromů ve Stromovce. I když naši výtvarníci na nejvyšší příčky nedosáhli, svými 
nápady a šikovností potěšili nejen nás ve škole, ale určitě také stromy, jejichž význam si v těchto dnech připomínáme. I. Liscová

Na indiánské stezce

Zajíčci a Žabky v lese



Matematický proud
Ve čtvrtek, 24. října, se osm žáků 3. - 5. tříd naší školy zúčastnilo matematické sou-
těže na Gymnáziu Christiana Dopplera, nazvané „Matematický proud“. Této soutěže 
se naše škola zúčastnila poprvé a umístila se na 11. místě. Soutěží se ve čtyřčlenných 

družstvech. Tým společně 
řeší sérii logických a mate-
matických úloh, při jejichž 
zdolávání je dovoleno po-
užívat pouze vlastní hlavu 
a rýsovací pomůcky. Děti si 
soutěž velmi užily a odnes-
ly si domů spoustu dojmů 
a nových zkušeností. Všem 
zúčastněným gratulujeme! 
 I. Honsnejmanová

V září nás ve školní družině navštívil slivenecký holubář pan Růžička, který nám pověděl zajímavé informace o holubářství. Dětem se nejvíce 
líbila praktická ukázka poštovních holubů od úplně malých holoubat až po dospělé jedince.
Během září jsme také opět začali chodit na filmová představení do kina Radotín, kam děti chodí velmi rády.
Na začátku října, kdy byla školní jídelna kvůli opravám mimo provoz, si některé děti zkusily, co to obnáší připravit si jídlo. Během týdne si 
tak vyzkoušely připravit krupicovou kaši, palačinky, buřtguláš, špagety či si ohřát ovocné knedlíky. Staré přísloví praví, že hlad je nejlepší 
kuchař, ale děti se snažily a všechna jídla se jim opravdu povedla.
I v tomto školním roce začala jedna skupina dětí chodit na společné programy do sousedního domova SeneCura. Zde se snaží zapojit do 
společných aktivit i místní klienty.
Od 22. října jsme začali chodit i do místní knihovny. Na úterní odpoledne jsou postupně naplánovány návštěvy všech oddělení školní dru-
žiny. Každá návštěva bude spojena s výročím týkajícím se některého ze spisovatelů.
Ve čtvrtek 31. října proběhly v družině již tradiční Strašidílny. Při nich si děti mohly vyrobit různé jednoduché dekorace inspirované hallo-
weenem. Skupina dětí se také postarala o 4 krásné velké dýně, které jsme dostali od manželů Klazarových. Vyřezané a vydlabané dýně pak 
několik dní zdobily příchod k historické budově školy. Na večer pak družina připravila oblíbený „Halloween po našem“. Zde si děti společně 
se svými rodiči vyřezaly krásné dýně. Nechyběl ani halloweenský příběh o potrestaném Jackovi a malá stezka odvahy. - PeS-

Školní družina
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Kurz je určen pro seniory ze Slivence a Holyně. Bude se konat od ledna 2020 – vždy ve středu od 16.00 do 17.00 hod. – v Klubu seniorů 
Na Půdě ve Slivenci, K Lochkovu č. 6. Cena deseti lekcí á osobu celkem 200,– - Kč. Lektorka: Ivana Otřísalová (vede nás od začátku po-
řádání Kurzů trénování paměti). První lekce: 15. 1. 2020 – poslední 25. 3. 2020 (pokud nebude některá z lekcí přesunuta). Náplň kurzu: 
procvičování paměti, koordinace pohybu, sudoku, křížovky, logika, domácí úkoly, hledání na internetu apod. Rozhodně se nebojte přihlásit 
do kurzu – přesto, že je již dvanáctý v pořadí. Užijete mnoho překvapení, humoru a dobré nálady. Přihlaste se: v knihovně ve Slivenci paní 
Krejčová: 251 811 297 v půjčovní době nebo na úřadě MČ Praha-Slivenec paní Růžičková: 251 818 044
 

Vážení,
blíží se čas Vánoc a  jako každý rok se zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec rozhodlo finančně pomoci 
seniorům a zdravotně postiženým občanům Slivence a Holyně, kteří mají nízké příjmy a vysoké výdaje 
na vytápění elektrickou energií nebo plynem. Pokud se ocitáte v situaci, že je váš důchod nízký a tyto 
platby jsou pro vás zatěžující, přineste nebo pošlete na úřad originály zaplacených dokladů, důchodo-
vý výměr a žádost o poskytnutí finančních prostředků a po projednání v sociální komisi a následným 
schválením zastupitelstvem MČ Praha-Slivenec by vám mohl být ve II. polovině prosince vyplacen fi-
nanční příspěvek, jenž vám bude doručen členy sociální komise na adresu vašeho trvalého pobytu.
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, zavolejte nebo přijďte za mnou na úřad a spolu to dáme dohro-
mady. Žádosti, prosím, dodejte nejpozději do10. 12. 2019.
 Zdraví vás Bohdana Růžičková, tajemnice soc. komise, Tel.: 251818044

Tento výlet byl zaměřen pro zvídavé duše. Byl jiný než minulé zájezdy, a tím velice zajímavý. Ráno jsme 
dojeli do Štěchovic – přímo do vodní elektrárny. Shlédli jsme film o stavbě elektrárny, způsobu výroby 
elektřiny a řízení činnosti počítači. Druhý film nám ukázal elektrárnu při povodni v roce 2002, zatopení 
turbín a mnohatýdenní odstávky. Prohlédli jsme si interiér elektrárny, zdymadlo, přečerpávání vody 
„do vyšších pater“. Exkurze byla velmi zajímavá.
Poté jsme se vydali do Postupic. Protože náš autobus byl vysoký, velmi pohodlný, nový - musel pan řidič 
dávat pozor na cestu, aby projel všechny objížďky na trase – a že jich bylo! Bloudili jsme kolem Jemniště 
dlouho. Našim cílem byl Krišnův dvůr u Postupic. Nakonec jsme dojeli! Krišnův dvůr je farma, kde 
hospodaří skupina mladých lidí vyznávající - ÁČÁRJA MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO VĚDOMÍ 
KRIŠNY. Žijí jednoduchým a přirozeným venkovským způsobem života – ekologicky, v souladu s příro-
dou, nepijí alkohol ani kávu, jsou vegetariáni. Meditují, zpívají, pilně pracují a žijí jinak, než my. Pohos-
tili nás heřmánkovým čajem se zázvorem, špenátovou polévkou s hrachem, rajčaty a rýží, hlavní jídlo 
bylo vyrobeno z dýně, brambor, zeleniny a domácího sýra PANÝR. Moučník - borůvková chalva. Vše 
velmi dobré a lehké. Pobyt na farmě byl velmi poučný. (Zakladatel společnosti ÁČÁRJA je Šrí Šrímad Ab-
haj Čaranáravinda Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, přišel na tento svět 1. září 1896 v Kalkatě, v Indii.)
Hrad Český Šternberk – majestátní kamenné sídlo stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou už 
více než 770 let. V jeho zdech se vystřídalo na 20 generací Sternberků. Seznámili jsme se s příběhy po-
sledních majitelů a způsobem jejich života. Prohlédli jsme si sbírky mědirytin z období třicetileté války, 
sbírky porcelánu, zajímavé stropy, obrazy i nábytek.
Výlet se vydařil a děkujeme opět úřadu Městské části Praha-Slivenec za uskutečnění nových po-
znatků.

Vážení čtenáři, seznamujeme vás s novou stránkou na www. senioři, kde vás chceme informovat o výle-
tech seniorů, které si sami navrhujeme, organizujeme, platíme, řešíme nejvhodnější dopravu, chodíme 
většinou pěšky, máme připravenou trasu nebo domluvený odborný doprovod. Počet účastníků se mění 
podle jejich chuti, možnosti i náročnosti navržené trasy. Výlety domlouváme většinou na schůzkách 
seniorů, které se konají v Klubu seniorů „Na Půdě“ úřadu Městské části Prahy-Slivenec. Scházíme se 
pravidelně první pondělí v měsíci od 16.00 hodin. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Popis a fotogra-
fie z našich výletů najdete na:http://www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/klub-senioru/
Pokud chcete vědět, jak se nám dařilo na jednodenních zájezdech pro seniory v roce 2019, podívejte se: 
http://www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/klub-senioru/zajezdy-senioru/zajezdy-senioru-2019/ 
 Příspěvky Irena Krejčová

Kurz trénování paměti – od ledna 2020

Sociální výpomoc

Zájezd seniorů – 19. 9. 2019
Štěchovice, Postupice, Český Šternberk

Byli jsme…

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci listopadu a prosinci 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

LISTOPAD
paní Helena Zábranská

pan Antonín Slezák
paní Milada Šimánková

pan Ivan Pavelka
paní Ilona Urbanová
paní Jarmila Váchová

PROSINEC
pan Vlastimil Dolista

pan Miroslav Michálek
pan Jiří Szilvásy

pan Karel Skuhra
paní Soňa Vršecká
pan Pavel Pěnkava
pan Zdeněk Brachtl
paní Jana Zemanová

pan Josef Mlsna
paní Marie Skalická
paní Eva Leštinová

paní Blanka Součková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
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byl pořádán knihovnou ve Slivenci v úterý 1. 10. 2019. Kladenský recitátor 
Václav Fikrle byl doprovázen panem Janem Paulíkem hrou na kytaru. Oba 
pánové nám představili poezii z netradičního pohledu, poezii jakožto ne-
nudnou, krásnou a mnohdy i zábavnou uměleckou tvorbu. Básně Václava 
Hraběte (Zavři oči, Infekce), Karla Šiktance, Josefa Kainara (Dvanáct kytar), 
Jacquese Préverta (Jak dělat podobiznu ptáka), Vítězslava Nezvala (Sbohem 
a šáteček, Edison), Fráni Šrámka (Splav, Už nejsem voják), Josefa Šimona 
(Déšť se sněhem), Jaroslava Seiferta (Maminčino zrcátko), prastarého bás-
níka Li Po (Tři kumpáni) – poslouchat a vnímat je bylo potěšení pro duši, 
zastavení v rozjetém vlaku, pohlazení a vzpomínka na příjemné chvíle v ži-
votě. Velká škoda, že jste si tento večer neužili s námi. V hledišti bylo pět 
diváků!
  Irena Krejčová

Krásný voňavý betlém z perníku upekla paní Jana Nová a její maminka Eva 
Vosmíková. Betlém je zatím uložen v  knihovně a  je možno si ho prohléd-
nout. Dětem se moc líbí. Po 24. prosinci betlém přeneseme do sliveneckého 
kostelíčka, kam patří. Dvanáct figurek, dva stromečky, ovečky, chlév, hvězdy, 
sněhové vločky – potěší oko i duši! Paní Janě i Evě moc děkujeme.
Pro vás, milí čtenáři, máme dárek – nový výměnný soubor knih (200 ks) urče-
ný pro všechny čtenářské „chutě“. Nakoupíme ještě vydané novinky z druhé 
poloviny letošního roku, a tak budete mít co číst za dlouhých zimních večerů. 
Užijte si je.
 Knihovnice Jiřina Haningerová a Irena Krejčová

Večer s poezií a kytarou

V knihovně už máme vánoce

Jaroslav Seifert
Maminčino zrcátko

… Zrcátko v zlatém oválu
ztrácelo stříbro pomalu,
až bylo nakonec slepé.
Půl života snad bezmála
maminka se v něm česala.
Kdys ukazovalo lépe…

DO DŮCHODU S LEHKOSTÍ
Seminář vede RNDr. Eva Nešverová

Úterý 21. 1. 2020 v zasedací místnosti ÚMČ

Seminář je příležitostí dozvědět se řadu důležitých a zajíma-

vých informací vztahujících se k odchodu do důchodu.

1) Data, která vstupují do výpočtu důchodu, neboli „co se za-

počítává“

2) Předčasný důchod, předdůchod - jaký je mezi nimi rozdíl?

3) Ztráta zaměstnání v předdůchodovém věku

4) Otázky a odpovědi, diskuse

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu 
se členem pražského klubu skalničkářů, 

cestovatelem a fotografem

Stanislavem Čepičkou

ROSTLINY A ŽIVOT OBYVATEL
V TURECKU, ČÍNĚ A NA HAVAJI

Kdy: v úterý 
3. 12. 2019 v 18:00

Kde: Zasedací míst-
nost ÚMČ,

K Lochkovu 6,

Pan Čepička promítne 
snímky krajiny a kvě-
teny navštívených 
míst. Zveme všechny 
milovníky zahrádek. 
Pan Čepička je z Ra-
dotína a před jeho 
skalkou se zastavují 
milovníci přírody 
a květin.

Fotografie z jedné z pravidelných akcí knihovny pro školu
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Keramické dílny pro seniory
V  Klubu Švestka pořádáme 
několikrát ročně keramické 
dílny pro seniory. Posled-
ní – podzimní dílna měla už 
vánoční tématiku. V průbě-
hu dvou středečních dopo-
lední vznikaly pod vedením 
lektorky Edity keramické 
dárky, které potěší pod vá-
nočním stromkem. Pod ru-
kama sliveneckého uměl-
ce  – malíře Bobo Sobotky 
se rodilo jedno krásné „pře-
kvapení do Slivence“. 
 Lenka Kudláková

Výstava Tenzor je úspěšným završením roční prá-
ce umělecké skupiny Otupělí. Předmětem našeho 
zkoumání byla hranice mezi plochou a prosto-
rem. Každý se po svém snažil definovat prostor 
a okamžik, kdy obraz opouští plochu a stává se 
objektem. Výstava tak nabízí přehlídku rozlič-
ných přístupů od vlastního zachycení prostoro-
vé, efemérní iluze přes fyzické narušení vlastní 
samotného snímku až po instalaci ve své pod-
statě sochařskou, fotografií doplněnou. Výstava 
tak dala vzniknout rejstříku možností toho, jak  
s fotografií zacházet mimo běžný rámec adjustace  

v ploše. Tak jako v předchozích letech se i letos podařilo Otupělým posunout pohled na médium 
fotografie mimo konvenční diskurz a vyhnout se klišé. Celé skupině: Editě Šimkové, Janě Nerudo-
vé, Evě Froňkové, Lucii Richterové, Petrovi Nohavovi a Lubomíru Ambrosovi tímto velmi děkuji za 
výjimečnou práci a těším se na výzvy následujícího roku!          Rudolf Skopec, lektor Fotokurzu

Mezi plochou a prostorem – říjnová výstava  
Fotokurzu Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně
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S  podzimem opět přišly na řadu dvě 
oblíbené dětské akce - Drakiáda a Lam-
pionový průvod. V pondělí 21. října jsme se sešli 
na plácku u  Návětrné ulice. Vítr nám letos moc 
nepřál, ale nakonec jsme se dočkali a  dostali do 
vzduchu většinu draků. Příznivý vítr bohužel ne-
trval moc dlouho. Děti ale ukázaly velkou snahu 
a zasloužily si tak odměnu.
Druhou akcí byl Lampionový průvod v neděli 3. lis-
topadu. Na plácku před květinářstvím se shromáž-
dilo opět více dětí, rodičů i prarodičů než vloni. Za 
světýlek nejrůznějších pestrobarevných lampionů 
jsme v dlouhém průvodu vyrazili Diamantovou uli-
cí ke hřbitovu. Stejně jako v minulých letech v cíli 
na děti čekal malý úkol, letos ještě zpestřený drob-
nou stezkou odvahy. Vzhledem k  velkému množ-
ství účastníků sice vládl při plnění úkolů drobný 
zmatek, ale věřím, že děti si atmosféru i tak užily. 
Už teď se těšíme na další ročník!     J. Petrusková

Třetího října zahájilo nový školní rok loutkové 
divadélko Moniky Pospíšilové pohádkou pro 
předškolní děti „ Noc v kouzelném lese“. Klubo-
vé studio Švestka se zcela zaplnilo dětmi. Kro-
mě pohádky si děti poslechly i několik veselých 
básniček s  podzimní tématikou. Vystoupení 
skončilo velkým potleskem.  Jana Bílková

Drakiáda (za podpory RC Pecka)

Divadélko

Realizační tým Slivenckého klubu 

Švestka přeje všem příznivcům 

klidný advent a radostné Vánoce.



Farnost Slivenec

Slivenečtí železniční
modeláři na výstavách

Strana 14 l farnost, společnost  Slivenecký mramor 6 l 2019

Koncem září jsme byli zvaní k několika poutím věnovaným našim národ-
ním patronům. Především na Tetín, kde jsme si připomněli první přemy-
slovskou kněžnu sv. Ludmilu, a o pár dní později i na Budeč či do Staré 
Boleslavi, kde se slavil svátek jejího vnuka sv. Václava.
V sobotu 19. 10. jsme měli možnost se zúčastnit další zajímavé exkur-
ze na Pražském hradě, kterou pro nás domluvil bratr Tomáš. I tentokrát 
jsme si mohli užít poutavé vyprávění pana doktora Sojky, hlavního kurá-
tora sbírek Pražského hradu, který nás provázel v Císařské konírně výsta-
vou „Český a římský král Václav IV. “. Tuto výstavu pan doktor Sojka při-
pravoval a opět nás zahrnul množstvím nejrůznějších informací. Během 
prohlídky se naše skupina neustále rozšiřovala o další a další poslucha-
če, kteří byli zaujati výkladem našeho průvodce. Součástí výstavy byla 
také dvě původní gotická vitrajová okna z našeho sliveneckého kostela. 
Dověděli jsme se i to, že vzorem pro okno se sv. Petrem byla vápencová 
socha tohoto světce z kostela ve Slivici. Po prohlídce výstavy jsme měli 
ještě možnost vystoupat na Velkou jižní věž katedrály. Výstup po úzkém 
točitém schodišti byl sice náročný, ale stál za to. Cestou jsme si mohli 
prohlédnout velké vitrajové okno, největší zvon u nás – sv. Zikmunda, 
i hodinový stroj. Nakonec nás čekal nádherný výhled na Prahu.
V sobotu 2. listopadu jsme se nejprve sešli k další farní brigádě, během 
které jsme uklidili na faře a na kostelní zahradě. V 17 hodin pak začala na 
sliveneckém hřbitově pobožnost věnovaná památce všech zemřelých, ke 
které se postupně přidávali i někteří další návštěvníci hřbitova.
V  neděli 3.  listopadu jsme si při mši svaté připomněli páteční svátek 
Všech Svatých, kterým je také zasvěcen slivenecký kostel. Hlavním cele-
brantem této mše byl tentokrát křižovnický novokněz otec Martin Mo-
ravec O.Cr., který po mši uděloval novokněžské požehnání. Po mši svaté 
jsme se pak sešli k příjemnému posezení na faře.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
Čas nelze zastavit. A tak se nezadržitelně blíží i advent a Vánoce. Letoš-
ní první adventní neděle připadá na 1. prosince. Během mše svaté, kte-
rá bude v pravidelném čase od 17 hodin, si budou moci zájemci nechat 
požehnat své adventní věnce. Během prosince jsou v kostele plánovány 
dva krásné adventní koncerty. Nejprve se v sobotu 7. 12. od 17 představí 
vokálně-instrumentální soubor Solideo, ve středu 18. 12. od 18 hodin pak 
vokální soubor Ensemble Hilaris. Oba soubory již ve Slivenci vystupovaly 
a vždy to byl krásný zážitek.
I letos bude možnost přijít si do sliveneckého kostela pro Betlémské svět-
lo. Připálit si tento plamínek bude možno na Štědrý den od 16:30 do 18 
hodin a před nebo po půlnoční mši svaté. Na 1. svátek vánoční (25. 12.) 
bude mše svatá od 11 hodin. Na svátek sv. Štěpána (26. 12.) jste všichni 
srdečně zváni na další Vánoční hraní a zpívání, které proběhne tradičně 
od 15 do cca 16 hodin. Nový občanský rok přivítáme mší svatou ve středu 
1. 1. od 11 hodin. Nedělní mše budou ve svém pravidelném čase od 17 
hodin.
V neděli 5. ledna si připomeneme Slavnost Zjevení Páně obecně známou 
jako svátek Tří králů. I  tento rok se naše farnost připojí k celonárodní 
charitativní Tříkrálové sbírce, která bude probíhat začátkem ledna. Dej-
te si, prosím, pozor na falešné koledníky, kteří se objevují i ve Slivenci! 
Praví koledníci budou mít úředně zapečetěnou kasičku a vedoucí skupi-
ny i průkaz vystavený Charitou. Předem děkujeme všem, kteří letos tuto 
sbírku podpoří.  -PeS-

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec se ve dnech 17. - 
20.  října již podruhé zúčastnil se svými moduly veletrhu Model Ho-
bby 2019 v Letňanech. Během veletrhu práci malých, větších i velkých 
modelářů obdivovalo velké množství návštěvníků. Během čtyřech dnů 
se u kolejiště dlouhého bezmála třicet dva metrů vystřídala postupně 
většina členů kroužku. Na veletrhu dostali nabídku vystavovat již po-
druhé koncem května na velké mašinkové výstavě v Pečkách. Po tomto 
veletrhu ještě ani nestihli uložit všechny své věci a již se připravují na 
další výstavu. Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince budou naši modeláři 
představovat svou práci při tradičních Mikulášských parních jízdách na 
Smíchovském nádraží.  Daniel Sigan



Dětské fotbalové momenty
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Hezkého úspěchu dosáhli naši malí 
fotbalisté z oddílu Mladší přípravka 
(ročníky 2011 a 2012).
Dne 9. 11. 2019 si z turnaje na mi-
nihřišti s umělou trávou, které patří 
klubu Motorlet Praha, přivezli pěkné 
druhé místo.                                                                       
Účastníky turnaje byla družstva: 
1. Motorlet Praha, 2. AFK Slivenec, 
3. Sokol Řepy, 4. FK Řeporyje, 5. FA 
Praha, 6. SK Střešovice 1911, 7. Arit-
ma Praha
Sestava AFK Slivenec: Petr Novák, 
Šimon Záhořík, Matěj Starec,Pavel 
Čoček, Jakub Horák, Jan Pistora,On-
dřej Putna,Mark Martynov.
Trenéři: Michal Starec,Petr Novák,-
Karel Bachroň.

Dne 17. 10. 2019 proběhl výběr PFS U12 mladších žáků, ve kterém nechyběli 
tři naši borci
V nominaci výběru PFS U12 byly tito hráči:  Luděk Frolík, Martin Sládek  
a Patrik Bílek. Již samotný výběr je úspěchem a dobrou vizitkou sliveneckého 
fotbalu. 
                                                                                           Za AFK Slivenec M. Starec

Starostka Jana Plamínková s předsedou pražského Klubu českých turistů  
Ivanem Pressem

Pražské cyklozvonění, tradiční zářijová cyklistická akce, tentokrát 
vedla do ZOO. Delší cesta centrem bohužel odradila mnoho příznivců 
cyklistiky hlavně s malými dětmi, ale ti, kdo se na cestu vydali, neli-
tovali. Počasí bylo nádherné a cesta příjemná. Den předem se orga-
nizátorům podařilo odstranit nejproblematičtější úsek cesty a zavést 
cykloobousměrku v Šeříkové ulici, takže jsme se bez problémů dostali 
na Kampu a mohli si užít průjezd naším úžasným centrem. Do ZOO 
bylo možné jít za zlevněné vstupné a cyklisti si to opravdu vychutnali.  
 Jana Plamínková

Cyklozvonění do ZOO
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KALENDÁŘ SLIVENCE 
PROSINEC 2019 – LEDEN 2020
PROSINEC
23. 11.  10:00 Výtvarná dílna v Klubu Švestka (lektorka Blanka Zdeňková)
25. 11.  16:00 Participativní rozpočet – prezentace dopravní studie V Lipkách
29. 11.  18:00 Adventní dílna v Klubu Švestka (lektorka Táňa Kůsová)
  1. 12.  Slavnostní rozsvícení vánočních stromů – 16:30 ve Slivenci
           17:30 v Holyni
  1. 12.  17:30 –18:30 Vánoční výstava Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně 
30. 11.  20:00 Rock koncert (sál restaurace U Bůčka)
  3. 12.  18:00 Beseda: Rostliny, obyvatelé v Turecku, Číně, na Havaji   
 (St. Čepička v zasedací místnosti)
  4. 12.  17:00 Výtvarná dílna v Klubu Švestka (Malujeme hrnky)
  5. 12.  10:00 Divadlko Remedium v Klubu Švestka
  7. 12.  17:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých (soubor Solideo)
  7. 12.  9:00 Mikulášská zabijačka (Restaurace u Bůčka)
  8. 12.  15:00-17:00 Vánoční výstava Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně 
14. 12.  14:00 – 18:00 Vánoční jarmark (slivenecká náves)
15. 12.  17:30 -18:30 Vánoční výstava Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně
16. 12.  Veřejné zasedání zastupitelstva 
18. 12.  18:30 Adventní koncert v kostele Všech Svatých (Ensemble   
 Hilaris)
21. 12.  20:00 Vánoční karnevalový ples (sál restaurace U Bůčka)
22. 12.  17:30 -18:30 Vánoční výstava Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně 
24. 12.  Půlnoční mše svatá
26. 12.  15:00 – 16:00 Vánoční zpívání v kostele Všech Svatých
LEDEN 
    1. 1.  11:00 Novoroční mše svatá
    6. 1.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
  21. 1.  18:00 Beseda Do důchodu s lehkostí (RNDr. Eva Nešverová 
 v zasedací místnosti)
  28. 1. 18:00 Cestopisná beseda Za tygry do Indie – M. Radostová   
 (zasedací síň ÚMČ) 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY:
    3. 2.  Začátek druhého pololetí kurzů Klubu Švestka
    6. 2.  Dopolední divadélko v Klubu Švestka 
    7. 3.  SLIVENECKÝ MASOPUST

Rozsvěcení vánočních stromů

Program první adventní neděle 1. 12. 2019

13.30 – 15.30 Vánoční dílny ve škole
16.00 – 16.25 Vystoupení dětí na nádvoří školy
16.30 – 17.00 Rozsvěcení stromku na návsi, 
 adventní zpívání u rozsvíceného stromu, 
 posvěcení betlému křižovníky
17.00  Mše v kostele Všech Svatých
17.30  Slavnostní rozsvícení stromu v Holyni
 Vernisáž vánoční výstavy klubu Švestka

Vánoční jarmark
Sobota 14. 12. 2019 ve 14.00 – 18.00
na slivenecké návsi u rybníka

Historická řemesla, vánoční prodej,
andělská poštovna pro děti, 
výtvarné dílny, staročeské vánoční zpívání,
občerstvení


