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Slivenecká novoročenka  
Končí rok, který přinesl do Slivence a Holyně mnoho nového. O tom, co jsme postavili, otevřeli, opravili, zahájili nebo rozpracovali, informujeme na 
jiném místě tohoto čísla. Naše městská část se mění ale i v myšlení našich občanů. Díky nejrůznějším komunitním setkáním mají občané možnost 
zapojit se do věcí veřejných, do života naší obce. Občanský život u nás pulsuje také díky slivenecké škole, klubu Švestka, farnosti a všem spolkům, co 
tu působí. Platforma takového dobrovolného spojení aktivních lidí, kteří sdílí společný zájem, je nejlepším místem pro vyměňování názorů, to správné 
podhoubí pro dobré nápady a jejich realizaci. Je to to nejlepší, co si vedení obce může přát. Zdravá, konstruktivní a podnětná spolupráce. Za ni našim 
občanům děkujeme. Přejme si podnětný a harmonický rok 2020!
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13. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 16. 12. 2019

ZPRÁVA PŘEDSEDŮ VÝBORŮ 
A KOMISÍ
Kulturní komise  – Mgr.  Lenka 
Kudláková
Poděkovala všem, kteří přiložili 
ruku k  dílu při adventních akcích 
a  o  Vánočním jarmarku. Pozvala 
všechny na poslední adventní kon-
cert 18. 12. 2019. - Pražský vokální 
soubor ENSEMBLE HILARIS.
Dopravní komise – Ing. František 
Polák
Informoval o schůzce dopravní ko-
mise, která se zaobírala dopravní 
situací. Dále proběhlo pokračování 
parcitipativního plánování, které se 
uskutečnilo za přítomnosti veřej-
nosti 20. 11. 2019. Komise doporu-
čila v ulici V Lipkách úpravy formou 
dopravního značení a  osazení díl-
čích zpomalovacích prvků.
Kontrolní výbor  – Mgr.  Petr Ši-
mek
Kontrolní výbor se sešel 11. 
a  25.  11.  2019 za účelem kontroly 
smluv, plnění usnesení, týkající se 
výstavby parku Granátová. Pro-
běhla fyzická kontrola všech smluv 
i faktur. Vše bylo v pořádku. Cena za 
park je cca 30 mil korun. Téměř vše 
je hrazeno z dotací.
Sociální komise – Martina Havlí-
ková
Komise se sešla k posouzení žádos-
tí o příspěvek na sociální výpomoc. 
Byli jsme překvapeni, jak málo ob-

čanů o  tento příspěvek žádá. V  le-
tošním roce si požádali pouze dva 
občané.
Grantová komise  – Mgr.  Lenka 
Kudláková (zastupovala paní No-
votnou)
Grantová komise se sešla za účelem 
rozdělení příspěvků z 1. kola gran-
tů. V letošním roce se rozhodovalo 
dle nových pravidel, které všechny 
organizace akceptovaly. Částky byly 
rozdělovány i dle počtu členů v da-
né organizaci.
ROZPOČET MČ NA ROK 2020 
A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
■ Zastupitelstvo schválilo
I. rozpočet MČ Praha-Slivenec na 
rok 2020, včetně povinných příloh, 
v celkové výši příjmů 32  394  000 Kč 
a výdajů 32  394  000 Kč.
II. Rozpočtový výhled MČ Praha-
-Slivenec na roky 2020 - 2025.
DOTACE
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové části 
o 1 900 000 Kč. Jedná se o poskytnutí 
účelové investiční dotace na Obno-
vu historických cest v MČ Praha-Sli-
venec v částce 1 400 000 Kč a inves-
tiční dotaci na Výkup pozemku parc. 
č.  1767/80 v  k. ú Slivenec v  částce 
500 000 Kč.
Dále změnu charakteru již přija-
té neinvestiční dotace  – Obnova 
historické cesty mezi Slivencem 
a  Řeporyjemi, na investiční dota-
ci – Obnova historických cest v MČ 
Praha-Slivenec (částka 400 000 Kč), 
změnu charakteru již přijaté nein-
vestiční dotace – Výsadba Slivence, 
na investiční dotaci - Obnova his-
torických cest v MČ Praha-Slivenec 
(částka 500 000 Kč).
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  výda-
jové části o  2 120 500 Kč. Jedná se 
o  poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro ZŠ a MŠ z fondů EU na 
Šablony II.
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 303 000 Kč. Jedná se o poskyt-
nutí podílu z  obdrženého odvodu 
z výherních hracích přístrojů.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD VYBA-
VENÍ MŠ FRANČÍKOVA
■ Zastupitelstvo schválilo bezúplat- 
ný převod vybavení MŠ Frančíkova 
v hodnotě 90 699,42 Kč na ZŠ a MŠ.
DARY
■ Zastupitelstvo schválilo přije-

tí darů ve výši 30 000 Kč od firmy 
Enprag, s. r. o., určených na kultu-
ru, a 30 000 Kč od firmy LB MINE-
RALS, s. r. o., také na kulturu, na 
základě darovacích smluv, a dar za 
ocenění Komunální projekt roku 
„Park Granátová“ ve výši 20 000 
Kč.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY Č. 6
■ Zastupitelstvo schválilo rozpoč-
tové úpravy č. 6.
GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo přidě-
lení finančních prostředků ve výši 
300 000 Kč určených na I. kolo gran-
tů v oblasti kultury a sportu na rok 
2020 – viz str. 16 tohoto čísla.

STANOVENÍ VÝŠE ODMĚN NE-
UVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
■ Zastupitelstvo stanovuje podle 
novelizace přílohy nařízení vlády 
č. 338/2019 Sb., výši měsíčních od-
měn neuvolněným členům zastupi-
telstva MČ Praha-Slivenec od 1. led-
na 2020 takto:
● za výkon funkce člena zastupitel-
stva – 1 989 Kč
● za výkon funkce člena výboru, ko-
mise, zvláštního orgánu zastupitel-
stva – 3 314 Kč
● za výkon funkce předsedy výboru, 
komise, zvláštního orgánu zastupi-
telstva – 3 978 Kč
● za výkon funkce místostarostky – 
35 795 Kč
● Při souběžném výkonu funkcí se 
členu zastupitelstva poskytne sou-
hrnná odměna, a  to v  maximální 
výši za výkon nejvyšší funkce, a za 
výkon každé další funkce odměna 
ve výši 50 % z maximální výše od-
měny stanovené uvedeným naříze-
ním vlády.
● V  případě souběžného výkonu 
funkcí stejné úrovně se poskytne za 
jednu funkci odměna v  maximální 
výši za výkon jedné z těchto funkcí 
a  za výkon každé další funkce od-
měna ve výši 50 % z maximální výše 
odměny stanovené uvedeným naří-
zením vlády.
SOCIÁLNÍ VÝPOMOC
■ Zastupitelstvo rozhodlo o  po-
skytnutí finančního daru občanům 
s  nízkými příjmy v  celkové výši 
7000 Kč. Tato částka bude čerpána 
z  rozpočtu MČ Praha  – Slivenec 
a bude přidělena na základě posou-
zení jednotlivých žádostí sociální 
komisí.

NÁVRH OCENĚNÍ
■ Zastupitelstvo schválilo udělení 
Čestného uznání za rok 2019 paní 
Jaroslavě Markové.
RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo schválilo Středně-
dobý výhled rozpočtu ZŠ a  MŠ na 
roky 2020/2021 a na rok 2021/2022.
■ Zastupitelstvo schválilo Odpisový 
plán na rok 2020 ZŠ a MŠ.
■ Zastupitelstvo souhlasilo se změ-
nou funkčního využití pozemku 
parc. č. 1775/33 v k. ú. Slivenec, dle 
přiložené žádosti Mgr.  Hajkra, za-
stupujícího Austis Praha s.r.o z OP 
na VN-D. Komise pro územní rozvoj 
změnu doporučila.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s  vy-
užitím části pozemku parc.č.  1707 
a  části pozemku parc.č.  1705/1 
v k.ú. Slivenec pro výpočet KPP bu-
doucího rodinného domu pana Jana 
Měšťáka.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s  pře-
vedením správy pozemků parc. 
č. 1781/7, 1785/56, 1785/59, 1785/60 
a 1798/190 v k.ú. Hlubočepy uvede-
ných na LV 8891 pro k.ú. Hlubočepy 
z MČ Praha-Slivenec na MČ Praha 
5. Podle Statutu hl. m. Prahy totiž 
městská část nemůže vlastnit po-
zemky na území jiné městské části.
■ Zastupitelstvo schválilo v návaz-
nosti na zřízení Fondu zaměstnava-
tele usnesením zastupitelstva MČ 
Praha-Slivenec č.  372/28/2018 ze 
dne 28.  února  2018 „Statut Fondu 
zaměstnavatele“, kterým se stanoví 
pravidla pro jeho tvorbu a užití.
● Zastupitelstvo schválilo navýšení 
ceny za pronájem pozemků k  za-
hrádkářským účelům na 14,– Kč/m2/
rok.
● Zastupitelstvo schválilo dodatek 
č.  1 ke smlouvě mezi MČ Praha – 
Slivenec a společností Tirast, s. r. o. 
na dílo „Údržba polních cest ve Sli-
venci“, kterým se pozměňuje před-
mět v plnění díla a posunuje se ter-
mín realizace do 20. 1. 2020.
● Zastupitelstvo schválilo prominutí 
hrazení nájemného nájemci prostor 
určených k podnikání v č. p. 22 (Bis-
tro Zastávka) za první měsíc nájmu 
z  nemožnosti podnikání z  důvodu 
nutnosti opravy a revize elektroin-
stalace v pronajatém objektu.
● Zastupitelstvo schválilo plán čin-
nosti finančního a kontrolního vý-
boru zastupitelstva MČ Praha-Slive-
nec na rok 2020. Jana Szilvásiová

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 
19. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 1/2020
Uzávěrka: 20. 12. 2019
Vychází: 10. 1. 2020
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.
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Milé sousedky, milí sousedé!

Čas letí jako splašený, ještě jsme si ani ne-
zvykli na rok 2019 a  už je pryč a  máme zde 
nový rok 2020.
Mám-li bilancovat rok 2019, tak byl pro naši 
městskou část velmi dobrý. Úspěšně jsme re-
alizovali tři velké vlastní investiční akce – re-
konstrukci školní jídelny a kuchyně, výstavbu 
nové školky a dokončení parku Granátová, na 
které se podařilo získat dotace z  magistrátu 
i z operačních programů, takže jsme tyto vel-
ké stavby v hodnotě téměř 70 mil. Kč finančně 
zvládli. Za park Granátová jsme získali oceně-
ní Nejlepší komunální projekt roku v katego-
rii Veřejná zeleň (viz foto).
Kromě toho máme za sebou i bezpočet menších 
akcí, jako je hřiště Na Louži v Holyni, nová hala 
pro uskladnění naší techniky v  Granátové, re-
konstrukce ulice U Vápenice, stavba nových cest 
se zelení za okruhem (podél skládky Svoboda 
a k novému lesíku), rekonstrukce přízemí naše-
ho úřadu, kde vznikla nová úřední místnost, či 
úpravy hřbitova. Rozeběhla se i výstavba cesty 
do Řeporyjí, na kterou se obzvlášť těším, protože 
v budoucnu umožní se bezpečně pěšky nebo na 
kole dostat do sousední městské části. Bohužel 
jsme zatím nezískali od Křižov-
níků pozemek na vybudování 
cesty od křižovatky s ulicí K Ba-
rrandovu k Austisu, což bezpeč-
nost nové cesty zatím poněkud 
kazí, ale doufám, že letos tento 
nedostatek napravíme.
A hlavně se udála jedna věc, na 
kterou tu všichni již mnoho let 
čekáme: naše hlavní komuni-
kace (Ke Smíchovu, K Lochko-
vu, K Homolce a Do Chuchle) se 
v  létě dočkaly stavebního po-
volení! Akce je kompletně v re-
žii investičního odboru Hlav-
ního města Prahy. Nyní musí 
nejprve Rada HMP a  posléze 
i  Zastupitelstvo HMP schválit 
tzv.  záměrový tisk, což očeká-
vám, že se stane v lednu. Záro-
veň již vysoutěžená firma DIK 
zpracovává dokumentaci pro 
výběr zhotovitele, která bude 
hotová v  únoru (možná jste 

si všimli, že tady v  listopadu pobíhali jedinci 
s teodolity a zaměřovali naše ulice). Posléze se 
musí vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 
a vzhledem k tomu, že očekávaná hodnota za-
kázky činí 195 milionů Kč, tak ten proces úplně 
rychlý nebude. Nicméně půjde-li vše dobře, tak 
v druhé polovině letošního roku už by se moh-
lo začít. Rekonstrukce bude trvat 4-5 staveb-
ních sezón, vzhledem k tomu, že musí být vždy 
zajištěna dopravní obslužnost, a  vzhledem 
k tomu, že Slivenec nemá moc objízdných tras. 
Nicméně poté by už konečně měla být všude 
dešťová kanalizace, takže chodci nebudou ocá-
káváni sprškami špinavé vody od projíždějících 
aut, chodníky, po kterých se dá chodit, a ulice 
se slušným povrchem. Už se těším, i když ty ro-
ky stavby úplně jednoduché nebudou.
Stavební povolení na rekonstrukci ulic už má 
i lokalita Habeš, kde se ho podařilo získat ne-
obyčejně rychle. Investiční odbor magistrátu 
se také snaží dále posouvat lokalitu jihozá-
padního Slivence, kde nyní usiluje o staveb-
ní povolení. U chodníku do Lochkova vyvstal 
problém s jedním z majitelů pozemků na lo-
chkovské straně – nyní se to intenzivně řeší. 
Na jaře začne stavět investiční odbor MHMP 
chodník k tramvaji a Kauflandu, který již zís-
kal stavební povolení.
Dokončili jsme architektonickou soutěž na 
Polyfunkční dům a vybrali vítěznou firmu Bod 
Architekti, která už odevzdala studii obou ob-
jektů. Nyní ke studii dáváme připomínky. Le-
tos doufám získáme stavební povolení a další 
rok bychom mohli stavět, pokud seženeme fi-
nance. Projekt rozšíření školy je už podaný na 
stavebním úřadě a čeká na stavební povolení.
Ředitelství silnic a  dálnic dokončilo výstav-
bu protihlukové stěny na Habeši (viz foto na 

str. 5). Tato stěna díky tomu, že je vysoká, 
opravdu docela účinně chrání před hlukem – 
na rozdíl od velmi nízké původní stěny, která 
pronikání hluku do Slivence prakticky vůbec 
nebrání. Proto budeme usilovat o její zvýšení.
Velmi intenzivně jsem se v  poslední době 
zajímala o  výstavbu tramvaje a  Kauflandu. 
Tramvaj získala stavební povolení na tzv. nul-
tou etapu, což je úprava obratiště a  prvních 
40 metrů kolejí. Vzhledem k  obrovskému 
a  sofistikovanému odporu obyvatel Kaskád 
3 je to nesporný úspěch. Výstavbě 1. etapy 
do zastávky Holyně nyní brání prakticky už 
jen developer Ekospol, ale i  zde podle slov 
generálního ředitele DPP Ing.  Witowského 
už směřují k dohodě. Výstavba Kauflandu se 
také mírně posunula, když v  půlce prosince 
Dopravní podnik schválil znění dohody, bez 
které není výstavba prodejny možná. A zača-
la se intenzivně připravovat i  2. etapa, tedy 
ze zastávky Holyně do zastávky Slivenec. Tak 
doufám, že ten chodník, co na jaře vznikne, 
nezůstane dlouho opuštěný.
Co se týče pronájmu objektů ve správě měst-
ské části, tak se po delší době v centru opět 
otevřela kavárna, tentokrát pod názvem Bis-
tro Zastávka. Věřím, že si tam najdete cestu, 
protože kavárna se u nás udrží, jen když bude 
mít dost zákazníků. Prostor působí příjemně 
a  ceny jsou příznivé, tak neváhejte. Rovněž 
se nám podařilo konečně smysluplně prona-
jmout prostor, kde měla být původně lékár-
na. Nyní tam působí fyzioterapeutky, k nimž 
se už můžete objednávat, stejně jako k lékaři 
MUDr. Čupkovi. Objekt bývalé školky a droge-
rie je tak konečně celý smysluplně využíván.
Přeji Vám všem šťastný a  veselý nový rok 
2020.  Jana Plamínková
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Oprava ulice K Dobré Vodě

Polní cesty a biokoridor

V prosinci proběhla oprava části ulice K Dobré Vodě v Holyni, kdy byly srovnány terénní nerovnosti, pro-
hlubně byly dále zapraveny cementovo-štěrkovou směsí, celý povrch byl zhutněn a zasypán štěrkem. Dů-
kladnější opravu plánujeme na letošní rok.  Valtr

V poslední době se začala ve Slivenci i v Holyni velmi výrazně zahušťovat zástavba. Místo běžných rodinných domů pro jednu rodinu vznikají rodinné domy, 
kde jsou tři byty, což je sice možné, ale klade to pak větší nároky na parkovací stání. A objevují se i snahy zde místo rodinných domů stavět bytové domy, a to 
i tam, kde je to vyloženě nevhodné z dopravního hlediska, např. na Křenkově či v centru Holyně. Na vině jsou samozřejmě enormně vysoké ceny pozemků. 
Snažíme se tomuto trendu bránit, seč to jde, protože se obáváme, že se nám ulice změní na jedno velké parkoviště. Nicméně oficiální stanovisko hlavního 
města Prahy zní, že zahušťování je žádoucí, protože se tak lépe využijí vysoké investice do infrastruktury, veřejné dopravy atd., což má své opodstatnění, 
nicméně my tento trend rozhodně nevítáme.  Pla

V průběhu října začala firma Tirast, s. r. o. upravovat polní cestu „Za okruhem“, která vede k nově vysazenému remízku. Na této cestě byly vysázeny stromy 
v rámci akce Sázíme stromy a dále keře, které vytvoří vhodné úkryty pro polní zvěř. Poslední vrstvou je zatravnění, které bude provedeno na jaře, jen jak to 
dovolí počasí. Další polní cesta se obnovuje mezi Slivencem a Řeporyjemi, kdy od Austisu dojdete až do centra Řeporyjí. Cesta bude štěrková a v průběhu 
roku bude osázena stromy. V obnovování dalších polních cest chceme pokračovat i během letošního roku. Při jižní části Habeše vysázel Lochkov nový kus 
biokoridoru se vzrostlými stromy.  Valtr

Oprava komunikace U Náhonu

Obnova vodovodního řadu U Jezírek

K překvapení nás všech Technická správa komunikací hlavního města Prahy zahájila koncem listopadu 
opravu horní části komunikace U Náhonu osazením silničních obrubníků, které oddělují prostor pro auta 
a pro chodce. Bohužel realizace provizorního chodníku z asfaltového recyklátu je poměrně nešťastné řeše-
ní, zejména v zimním období. Práce budou pokračovat pokládkou asfaltového koberce od 1. 3. 2020, pokud 
to klimatické podmínky dovolí.
Máme přislíbeno, že společnost, která stojí za výstavbou obchodního domu společnosti Kaufland, při rea-
lizaci svého záměru vybuduje definitivní asfaltový chodník. Snad to bude co nejdříve.

Po roce a půl byla konečně dokončena obnova vodovodního řadu v lokalitě U Jezírek. Komunikace byly zaasfaltovány a okolí komunikací oseto. Bohužel 
nezodpovědní řidiči do těchto pásů vjíždějí, ničí je a špiní komunikace.
V jarních měsících přijde na řadu poslední etapa, a to nové připojení objektů u zastávky MHD Frančíkova na vodovodní řad v ulici Frančíkova. Při té příleži-
tosti budou znovu upraveny zelené pásy.  Mus

Nová cesta k lesíku Nové stromy mezi Slivencem a Lochkovem

Zahušťování zástavby
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Místní poplatek z pobytu – POZOR ZMĚNA!!!

Participace 2019

K 1. lednu 2020 se ruší místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a nově je nahrazen místním poplatkem z pobytu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek hradí posky-
tovatel úplatného pobytu za poplatníka, který není v obci trvale hlášen. Zákonná sazba poplatku je 21,– Kč/den. Týká se tedy všech úplatných pobytů 
kratších 60 dnů – tedy jakýkoli úplatný pobyt. Není již zaměřeno pouze na subjekty poskytující ubytovací kapacity. Nově se týká např. krátkodobých ubyto-
vání v bytech/domech (např. Airbnb), chatách, ale i ateliérech, zahradách a pod, prostě všude, kde se za pobyt vybere jakýkoli poplatek. Naopak u ubytoven, 
kde je pobyt jednotlivce delší než 60 dnů, se poplatek nově hradit nebude. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů od 
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

PŘÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – NEFRITOVÁ
Přístřešek od společnosti Streetpark, s. r. o. byl naistalován koncem října 
na stanovišti v ulici Nefritová. Vzhledem k počtu kontejnerů je přístřešek 
delší a na jedné straně kvůli nerovnosti terénu i vyšší, barva je v odstí-
nu šedé, aby lépe zapadl do místního terénu. Předkladatelky návrhu řeší 
s majitelem trafostanice její zkrášlení, např. nový nátěr.

STUDIE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
V LIPKÁCH
Na začátku letních prázdnin se předkladatel návrhu společně s občany 
z ulice V Lipkách sešel s vybranou projekční kanceláří, aby si ujasnili si-
tuaci. Na základě tohoto jednání byly postupně vypracovány 4 varianty 
řešení situace s větším či menším zásahem do současného stavu.
V pondělí 25. listopadu 2019 od 17:00 hod proběhla prezentace těchto 4 variant s občany celého řešeného území (ulice V Lipkách, Na Křemínku, Na Botě, 
Ve Smrčině, Na Přídole), kde se občané společně s předkladatelem a projektantem dohodli na vítězné 5. variantě - ZÓNA 30 a zpomalovací prahy v ulici 
V Lipkách u křižovatek s ulicí K Lochkovu, Na Křemínku a Na Botě a ZÓNA 30 v ulici Na Přídole a zpomalovací práh u křižovatky s ulicí Na Křemínku. Dle 
této navržené varianty bude zažádáno na odboru dopravy ÚMČ Praha 5 o vydání stanovení dopravního značení.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do zkrášlování a zlepšování veřejného prostoru.

Na Chuchelské skládce se situace postupně zlepšuje. Nové kotvy zafixují těleso skládky do podloží.

Na západním okraji Habeše vyrostla nová protihluhová stěna. Vlevo stav při zahájení výstavby, vpravo dokončení stěny.
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Místní poplatek za psa 2020
S novým rokem začalo i nové období pro uhrazení místního poplatku ze psů. Pro rok 2020 jsou sazby po-
platků ze psů stejné jako v letech minulých.
Majitelé s trvalým pobytem nebo s povolením pobytu (podle předpisů cizineckého práva) na území naší 
městské části mají poplatek: 300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa 
stejného majitele, poživatelé všech důchodů a osoby starší 65 let pak mají poplatek ve snížené výši 200,– Kč 
za jednoho psa jednoho majitele a 300,– Kč za každého dalšího psa stejného majitele.
Platbu můžete provést v hotovosti přímo na úřadě nebo převodem na účet MČ Praha – Slivenec, je třeba 
uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské platby) nebo alespoň specifický symbol ve tvaru: 
10+číslo popisné pro Slivenec, 20+číslo popisné pro Holyni a 30+číslo evidenční pro chaty.
V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu 
(změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého majitele 
psa na území hl. m. Prahy mít psa registrovaného v Registru chovatelů vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy. 
Registrační kartu chovatele psa si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout na 
úřadě. Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku. Místní popla-
tek musí být uhrazen do 31. března 2020.
Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.

Povinností každého chovatele psa je zajistit očkování svého psa proti vzteklině.
Od 1. 1. 2020 je 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.
Mikročipem musí být označena štěňata nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním pro-
vedeným před 3. červencem 2011. Povinností každého chovatele na území hlavního města Prahy je mít psa staršího 3 měsíců označeného čipem. Někteří 
chovatelé ale tuto povinnost neplní. Zkontrolujte si tedy včas, zda vašeho pejska máte očipovaného, protože v případě, že pes není čipovaný, neplatí vám od 
1. ledna 2020 očkování proti vzteklině a pokuta za nedodržení povinného očkování může být až 20 000,– Kč. Čipování provádí každý veterinární lékař, pro 
psa je bezbolestné, mikročip se umisťuje pod kůži. Čipovat se mohou psi v každém věku, nepředstavuje to pro ně žádnou zátěž.

Tříděný odpad

Kompostárna ve Slivenci již zpracovala přes 5 200 tun 
rostlinného bioodpadu

Od prosince máme přidané kontejnery na kovy na stanovišti v ulici Višňovka (u hřbitova) a v ulici K Lochkovu. Dále byl upraven interval vývozu kontejnerů 
na kovy na stanovišti v ulici Nefritová a U Sportoviště, nyní se budou vyvážet 1 x za 4 týdny.  valtr

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci pomáhá Pražanům s likvidací 
bioodpadu již takřka dva a půl roku. Během této doby zpracovala přes 
5 200 tun bioodpadu. 850 tun se již ve formě kvalitního kompostu vrá-
tilo zpět do zahrádek Pražanů či na plochy městské zeleně. V roce 2019 
vzrostl meziročně zájem o služby kompostárny o více než třetinu.
„Rostlinný bioodpad, který doma produkujeme, patří do kompostárny nebo 
do bioplynové stanice. Určitě nepatří do směsného odpadu. Proto jsme se 
od nového roku rozhodli zvýhodnit třídění rostlinného bioodpadu a zlevnit 
tuto službu občanům o 50 procent. Kompostárna hlavního města Prahy ve 
Slivenci je první ze zamýšlené sítě menších kompostáren na území hlav-
ního města,” říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr 
Hlubuček.
Hlavní město Praha vybudovalo kompostárnu na okraji městské části Pra-
ha-Slivenec a  jejím provozováním pověřilo příspěvkovou organizaci Lesy 
hl. m. Prahy. Provoz kompostárny byl zahájen začátkem července 2017. Po 
ukončení počátečního zkušebního provozu začalo zařízení v roce 2018 při-
jímat rostlinný bioodpad jak od občanů, tak firem a sběrných dvorů. Praža-
né mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů 
biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného 
bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na 
své zahradě.
Pro mimopražské firmy a  občany jsou služby kompostárny zpoplatněny. 
Kompost, který zde vzniká, byl v říjnu 2018 oficiálně registrován pod ná-

zvem Pražský kompost a splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních 
vlastností. V letošním roce se ho v kompostárně zatím vyprodukovalo na 
650 tun, což je o 450 tun více než v roce 2018. Tento kompost se z velké části 
vrací zpět do půdy při údržbě městské zeleně a výsadbách na území Prahy 
a vylepšuje tak nejen organické vlastnosti půdy, ale například i její schop-
nost zadržet vláhu.
V letošním roce kompostárna kromě kompostu nabízí i dřevní štěpku, která 
vzniká zpracováním přebytků dřevní hmoty, jako jsou větve, které se nezu-
žitkují při vlastním kompostování.  (tisková zpráva HMP)

Čipování psů a očkování proti vzteklině
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V letošním školním roce navázal 1. stupeň naší školy spolupráci s ka-
tedrou českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a to ve 
dvou projektech. V rámci projektu „Učíme dobře“ se jedná o novou me-
todu výuky vyjmenovaných slov ve 3. třídách. Cílem této metody je lep-
ší osvojení učiva ve spojitosti s prohlubováním čtenářské gramotnosti. 
Děti se vyjmenovaná slova učí prostřednictvím textů dodaných fakultou 
a v odlišném pořadí. Řadu vyjmenovaných slov „vytvářejí“, a některá, již 
zastaralá vyjmenovaná slova nahrazují slovy dnešním dětem lépe srozu-
mitelnými. V druhém projektu „Inovace pedagogické praxe z českého ja-
zyka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ“, umožňuje naše škola náslechy 

studentů, budoucích učitelů ve výuce a poté i samostatné vedení výuky 
studenty se zpětnou vazbou zkušených pedagogů z praxe.
Z loňského školního roku pokračujeme v realizaci projektu OPPR Výzva 
37, CZ.07.  4.  67/0.0/0.0/17_054/0001085 V  SOULADU S  PŘÍRODOU ZŠ 
A MŠ SLIVENEC. Jedná se o vznik nové multifunkční učebny pro výuku 
Fyziky, Chemie, Přírodopisu, Zeměpisu pro II. stupeň a předmětu Člověk 
a jeho svět pro I. stupeň. Cílovou skupinou projektu jsou tedy žáci 4. - 9. 
tříd ZŠ. Učebna bude vybavena nejmodernější audiovizuální technikou, 
měřícími přístroji apod. Dokončení učebny je plánováno na měsíce le-
den/únor.  V. Nespěšná, P. Chlumská

Blížil se 31. říjen, svátek Halloween, a děti z Žákovského parlamentu přemýšlely, zda podniknout každoroční 
soutěž o nejkrásnější dýni. Po živé diskusi nakonec usoudily, že dost bylo dýní a že by byla prima nějaká 
změna. „Ale jaká?“ neslo se místností. „A co třeba halloweenské strašidlo?“ A nápad byl na světě - úkolem 
účastníků letošní halloweenské soutěže bylo tedy vyrobit z nepotřebných věcí, odpadu, strašidlo. Povede-
ných (a většinou milých) strašidel se sešlo mnoho, bylo těžké hlasovat, které je nejlepší. Hlasování se zú-
častnila celá škola, děti z Žákovského parlamentu potom sečetly hlasy. S nejvyšším počtem hlasů nakonec 
zvítězilo strašidlo Maxe, žáka 3. A. Na druhém místě se umístil „dušík“ Verči ze 4. B. O třetí místo se dělily 
dva výrobky. Autorkami byly Bětka s Týnkou ze 3. A a Eliška ze 4. A. Všem účastníkům soutěže moc děkuje-
me a už teď se těšíme na další společnou akci.  

V listopadových dnech, k příležitosti Dne Ekoškol, naše škola zhlédla 
program „Tonda Obal na cestách“, jehož cílem je podpora vědomí od-
povědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. 
Žáci se během jedné vyučovací hodiny dozvídali o třídění odpadu a je-
ho dalším využití. Děti nižších ročníků se naučily rozeznávat základní 
druhy odpadu, ujasnily si, co patří do barevných popelnic, které jsou 
běžně na ulicích, seznámily se s několika recyklovanými výrobky, sběr-
ným dvorem, skládkou a spalovnou. Děti vyšších ročníků se ještě navíc 
dozvěděly o systému nakládání s komunálním odpadem v ČR.
 V. Nespěšná

Prvních sto dnů ve škole pro děti z 1. tříd naší školy uplynulo v prosinci, a tak se v pátek 6. 12. konal dětmi dlouho očekávaný den „100 dnů prvňáčků“. 
Rodiče, prarodiče měli možnost navštívit výuku a podívat se, jak se dětem po čtvrt roce ve škole daří a co nového se už stihli naučit. První dvě hodiny 
se nesly v duchu českého jazyka a matematiky. Děti se velmi snažily, hlásily se jako o život, nejraději by byly vyvolány vždy téměř všechny najed-
nou. Také odvážní z řad rodičů dostali příležitost si vyzkoušet některé z disciplín matematiky prof. Hejného, např. krokování, stavění staveb podle 
plánů apod. Náplní zbývajících dvou hodin bylo společné tvoření vánočně laděných výrobků. Spolupráce rodinných týmu vyšla na výbornou, děti 
si hrdě odnášely krásné výtvory jako připomínku školního dne společně prožitého se svými nejbližšími. Závěrem nezbývá než poděkovat rodinným 
zástupcům za příjemnou atmosféru, v níž se dětem i nám vyučujícím dobře pracovalo.  V. Nespěšná

Rozvojové projekty ve škole

Dost bylo dýní

Den Ekoškol

100 dnů prvňáčků



Výročí 17. listopadu 1989

Vánoční hemžení ve škole
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V loňském školním roce se letošní 9. třída zapojila do projektu Rok revo-
luce, který organizovala Knihovna Václava Havla. V průběhu roku jsme 
z knihovny dostávali videa a pracovní listy o událostech roku 1989, vr-
cholícím v listopadu na Národní třídě, ale žáci si připomínali i důležité 
momenty ze 17. listopadu 1939. Zjistili, že obě události spolu úzce souvi-
sí. Na tento projekt jsme navázali i v letošním školním roce. Žáci II.stup-
ně zjišťovali od rodičů či prarodičů, jak prožívali listopadové události 
a jestli by mohli srovnat dnešní dobu s obdobím před sametovou revolu-
cí. Získaná zjištění žáci zpracovali písemně, doplnili obrazovým materi-
álem a v hodinách své poznatky prezentovali. Z rozhovorů vyplynulo, že 
mnoho rodičů bylo přítomno na demonstracích na Václavském náměstí, 
někdo dokonce plnil povinnou vojenskou službu. Z prací žáků byla uspo-
řádána výstava v aule školy. Žáci také donesli předměty, které se tehdy 
běžně používaly - mince a bankovky, výtisk Rudého práva z roku 1976, 
granát, předměty denní potřeby pro kutily i hospodyňky, ruský fotoapa-
rát. Asi nejzajímavějším exponátem byla helma příslušníka pořádkových 
sil. Prostor auly byl vyzdoben plakáty s revolučními hesly, vyrobenými 
v hodinách výtvarné výchovy. Výstavu navštívily všechny třídy I. stupně 

a průvodci výstavou jim byli žáci 9. ročníku. Na výstavě také žáci zhlédli 
dokumenty věnované sametové revoluci. Bylo vidět, že sdílení příběhů 
a spojení generace dětí s generací rodičů, která vše zažila na vlastní kůži, 
bylo pro žáky daleko zajímavější a efektivnější, než jim přednést výklad.
 M. Nezbedová, M. Šandor

Ze školní kuchyňky voněly perníčky, na nádvoří školy se ozývaly koledy, 
v prostorách školy se to hemžilo rodiči a dětmi - byla totiž první adventní 
neděle a škola se spolu s ostatní sliveneckou komunitou zapojila do je-
jího průběhu. Odpoledne probíhaly vánoční dílničky, kde rodiče s dětmi 
vyráběli různé vánoční výrobky a adventní věnce. Divadelní kroužek pí 
učitelky Linhartové poté připravil představení na nádvoří školy, k němuž 
hudební doprovod obstaral pěvecký sbor žáků (současných i několika bý-
valých) naší školy a hudebně laděné posily našeho pedagogického sboru 
pod vedením pí učitelky Helén.
O pár dnů později se konal vánoční školní jarmark v aule školy, který 
letos vystřídal besídky pro rodiče. Děti z každé třídy, družiny i mateřské 
školky nabízely jimi vyrobené dárečky za dobrovolný příspěvek, jenž bu-

de použit na různé třídní aktivity a potřeby. Příjemnou atmosféru obou 
akcí dokreslily paní kuchařky s  čerstvě napečenými dobrotami, čajem 
a kávou, hudební vystoupení kroužku fléten, houslisty z 2. A a taneční 
vystoupení street dance kroužku při naší škole.
Výrobky, které zbyly, byly poskytnuty na společný stánek žáků ZŠ Sli-
venec a  jejich příznivců na slivenecký jarmark pořádaný MČ Slivenec. 
Výtěžek 300 Kč z jejich prodeje se děti, pedagogové a vychovatelky dru-
žiny rozhodli věnovat ČČK do projektu „Daruj ponožky, zahřej svou duši 
a nohy člověka bez domova“.
Pěkně prožité společné vánoční akce bych ráda za sliveneckou školu 
doplnila o přání klidných a krásných vánočních svátků a všeho dobrého 
v roce 2020. P. Chlumská
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Zprávy ze školní družiny
Školní družina žije mnoha pestrými akcemi. V  úterý, 5.  listopadu, 
jsme s dětmi vyrazili na další výpravu z našeho cyklu „Toulky Pra-
hou“. První zastávka byla u  památníku připomínajícího českoslo-
venské vojáky sloužící za II. světové války v  Královském letectvu 
v Anglii. Potom jsme po Mánesově mostě přešli přes Vltavu a došli 
až do kostela sv. Františka u Karlova mostu. V krásném programu 
jsme se hravou formou seznámili s  životem a dílem svaté Anežky 
a vstoupili i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Na konci 
programu nám bratr Tomáš umožnil prohlédnout si i relikviář se zu-
bem sv. Anežky a provedl nás částí budovy křižovnického kláštera. 
Zpět jsme se prošli po Karlově mostě a povídali si o pověstech, his-
torii a výzdobě Karlova mostu i Staroměstské mostecké věže, viděli 
jsme hlavu Bradáče i sochu Bruncvíka.
Pokračujeme v pravidelných návštěvách domova seniorů SeneCura. 
V listopadu jsme společně vytvářeli plakáty s podzimním tématem 
a v prosinci pekli vánoční cukroví. Je milé vidět, jak naše děti svou 
roli při těchto návštěvách berou opravdu zodpovědně .
V uplynulých měsících měly děti možnost několikrát navštívit fil-
mové představení v kině Radotín. Všechna oddělení také navštívila 

místní knihovnu, kde pro nás měly milé paní knihovnice připraven 
zajímavý program.
Čertovský den proběhl ve družině 5.  prosince. Už ráno vítaly ve 
vchodu do školy děti i jejich rodiče dvě pekelnice. Odpoledne se pak 
třídy hemžily malými čertíky, čerticemi i anděly. Četly se čertovské 
pohádky, vyrábělo se, cvičilo a soutěžilo.
Prosinec pak proběhl hlavně ve znamení blížících se vánočních 
svátků. Všechna oddělení se zapojila do výroby nejrůznějších před-
mětů nejen na vánoční jarmark. Zpívaly se koledy a vánoční písnič-
ky, seznamovali jsme se s lidovými zvyky.
V pondělí, 23. prosince, jsme se skupinou dětí vydali na malé vánoč-
ní putování. Naším hlavním cílem bylo přivézt Betlémské světlo pro 
Slivenec. Na Pohořelci jsme si v útulné kavárně pochutnali na horké 
čokoládě, v katedrále pak připálili plamínek Betlémského světla, na 
Staroměstském náměstí obdivovali vánoční strom, ochutnali rybí 
polévku a houbového kubu, navštívili výstavu betlémů v Betlémské 
kapli, předali plamínek v křižovnickém kostele sv. Františka, cestou 
několikrát udělali radost připálením plamínku a v podvečer dorazili 
zpět do Slivence. - PeS-



Česká literatura – pohled od konkrétních textů

Zájezdy seniorů 2020

Zlatá svatba

V listopadu 2019 senioři a další zájemci z řad veřejnosti absolvovali už třetí semestr odborných přednášek PhDr. Zdeňky Novákové na téma Česká 
literatura – tentokrát pohled od konkrétních textů. Bylo to deset dvouhodinových setkání, při kterých jsme sestoupili zase o stupeň hloubě-
ji k pochopení a plnému vnímání historie a literatury. Tentokrát byla východiskem přednášek vždy 
četba konkrétních úryvků z díla konkrétního autora. Následně jsme uvažovali, co text vypovídá, kolik 
poloh významů v něm vlastně je - a také kolik jich při vlastní běžné četbě přehlédneme. Překvapilo nás 
například, co je vše uloženo v obecně známých místech z Babičky Boženy Němcové. S uznáním jsme 
pozorovali velké morální gesto Karla Čapka obsažené v jeho publicistice z období Mnichova. Srovná-
vali jsme v pověsti o Přemyslovi, jak ji interpretuje kronikář Kosmas a o téměř tisíc let později Alois 
Jirásek. V neposlední řadě jsme se snažili poodkrýt roušku Seifertovy pozdní poezie a životní obzor 
velkého básníka v jeho vzpomínkách.
Téma národní literatury je bezbřehé a bylo by možno v něm dlouho pokračovat – ale lektor ví, že 
existuje ještě jiný, zásadní dluh: pro porozumění všemu, co už bylo a může být ještě řečeno na okraj 
literatury, ale i současného života, by bylo třeba pochopit na vyšší úrovni mateřský jazyk, jeho záko-
nitosti, fungování a podstatu. – Jak krásné téma pro čtvrtý semestr!  Irena Krejčová

Zájezdy pro seniory trvale bydlící v naší městské části organizuje MČ spolu s CK Arces. Zájezdy 
dotujeme. Pro seniory platí, že jednotný příspěvek 300,– je možné uhradit na podatelně úřadu 
spolu s přihláškou na daný zájezd. Další informace u pí Růžičkové (tel.: 251 818 044)
■ čtvrtek 23. 4.–Loket, Mariánské Lázně
Dopolední prohlídka městečka a hradu Loket. Možnost oběda tamtéž. Odpoledne návštěva Marián-
ských Lázní, procházka lázeňskou částí s kolonádou a zpívající fontánou (v 15.00 hodin). Možnost 
ochutnání několika léčivých pramenů.
■ čtvrtek 28. 5.–Litomyšl, Polička
Dopoledne návštěva zámku v Litomyšli a poté procházka historickou částí města. Možnost oběda. Odpole-
dne město Polička, prohlídka centra města, rodná světnička B. Martinů ve věži kostela, městské opevnění.
■ čtvrtek 24. 9.–Klokoty, Tábor, Sezimovo Ústí
Dopoledne prohlídka poutního místa s klášterem na Klokotech a poté přesun do města Tábor. Tam ná-
vštěva husitského muzea a městského podzemí. Možnost oběda. Odpoledne Sezimovo Ústí s areálem 
památníku Dr. E. Beneše, včetně hrobu.
■ čtvrtek 14. 10.–Žitava, Rumburk, Sloup v Čechách
Dopoledne město Žitava v Německu s návštěvou oddělených expozic Velkého a Malého postního plát-
na. Poté přejezd do Rumburku, procházka městem („podstávkové“ domy) a možnost oběda. Odpoled-
ne prohlídka skalního hradu Sloup.

Dne 21.  11. oslavili zlatou svatbu 
v  zasedací místnosti úřadu pan Mi-
lan Hambálek a  paní Hana Hambál-
ková roz. Lukášová. Datum svatby je 
21.  11.  1969, oddáni byli na místním 
úřadě ve Slivenci. Přejeme jubilantům 
mnoho dalších společných let proži-
tých ve zdraví a lásce.
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Sociální výpomoc

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci lendu a únoru oslavili 
či oslaví významné životní 

jubileum.

LEDEN
paní Miloslava Pešková
paní Blanka Pavelková
paní Jana Janoušová
paní Emilie Mikešová
pan Pavel Janovský

paní Hana Slavíková
paní Jaroslava Pánková

ÚNOR
paní Hana Havlová
pan Pavel Remsa

pan František Buchta
pan Bohuslav Maděra
pan Antonín Kravka
paní Věra Tyapusová

paní Miroslava Vošická
pan František Haman

pan Leo Moťka

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V jednom z letošních čísel Mramoru byl distribuován dotazník ohledně sociálních služeb v naší MČ. Vyplněných dotazníků se nesešlo mnoho, 
přesto jsme si mohli udělat obrázek o tom, co senioři ve Slivenci potřebují. Mnozí využívají rozvozu obědů. Některé služby, které by naši senioři 
uvítali, bohužel poskytnout nemůžeme, ale mohou se obrátit na Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., kde tyto služby poskytují 
všem občanům Prahy 5 kvalifikovaní sociální pracovníci. Naše MČ se rozhodla v příštím roce vyjít vstříc těm, kteří by uvítali pomoc, respektive 
dopravu na nákup. Tuto službu bychom byli schopni poskytnout zdarma vlastními silami. Kritériem pro poskytování této pomoci je věk nad 80 
let, snížená tělesná pohyblivost a samozřejmě podmínka, že žadatel je stálým obyvatelem Slivence nebo Holyně. Služba by byla poskytována 1x 
týdně v předem určené hodiny. Zájemci o tuto pomoc nechť se obrátí na paní B. Růžičkovou, tel. 251  818  044, během úředních hodin úřadu. Paní 
Růžičková předá informace sociální komisi.  M. Havlíková
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Kambodža – země starobylých chrámů a prolité krve

Rostliny a život v Turecku, Číně a na Havaji

Besedy pro školní družinu

Mateřská školka Kosí hnízdo v knihovně

V úterý 19. 11. 2019 jsme po roční pauze přivítali cestova-
tele Marka Kováře, který již od svých 15let rád navštěvuje 
cizí kraje, poznává nové lidi, kultury, rád o  tom všem vy-
práví a promítá fotografie. Dnešní večer jsme s ním strávili 
v Kambodži - ve starobylých chrámech v Ankoru, podívali 
jsme se do „plovoucí” vesnice na jezeře Tonle Sap, kde se 
veškerý život odehrává nad vodní hladinou. Na severu země 
jsme se setkali s kmenem horských Khmérů, kde lidé stále 
žijí tradičním způsobem. Hlavní město Phnompenh nás osl-
nilo zlatem na královském paláci a opakem všeho lesku byla 
pak bída místních obyvatel. Viděli jsme místa spojená s kru-
tým řáděním Rudých Khmérů v čele s Pol Potem. Zajímavé 
bylo vyprávění o kambodžském králi, který jako jediný vla-
dař na světě hovoří plynně česky. Zazněla i unikátní hudeb-
ní skladba složená otcem nynějšího panovníka. Konec cesty 
jsme strávili na opuštěném ostrově s úchvatným pobřežím 
a bílým pískem na plážích. V podání pana Kováře je nyní 
Kambodža země bezpečná, krásná, se specifickou kulturou 
stravování, tradičním tancem a vstřícným obyvatelstvem. 

V úterý 3. 12. 2019 jsme besedovali s fotografem a skalničkářem z Ra-
dotína panem Čepičkou a  paní Čejkovou. Na fotografiích jsme vidě-
li úchvatnou přírodu v  tureckých i  čínských horách, spoustu květin 
a  stromů různých tvarů a  barev. Nezapomenutelné byly „houbové“ 
fotografie se zdravými hřiby, křemeňáky, s cestou lemovanou hubami – 
jen jsme vzdychali! Podívat se do vzdálené Havaje byl také zážitek! 
Podělila se o něj s námi paní Čejková. Marně se neříká Havajské ostro-
vy: ráj uprostřed Tichého oceánu. Viděli jsme přístav Pearl Harbor na 
ostrově Oahu. Na ostrově Oahu leží Honolulu, hlavní a největší město 

celého souostroví. V Honolulu se nachází pláž Waikiki se střediskem 
pro surfaře, kteří mají pro svůj sport v těchto místech ideální podmín-
ky. V Honolulu se narodil bývalý americký prezident Barack Obama.
My, dříve narození, pamatujeme na havajské písně v podání hudební 
skupiny Kučerovců a jejich kytar. Jednou z nich byla Cucurucucu (Cu cu 
rru cu cu Paloma). Voněla dálkami, něčím nedosažitelným, byla krásná, 
melodická a snilo se při ní o vzdáleném neznámu. S panem Čepičkou 
a paní Čejkovou nám bylo dobře.

V říjnu jsme zahájili nový koncept tematických besed pro družinu ZŠ 
Slivenec. Spojovacím tématem bylo výročí narození spisovatele nebo 
ilustrátora a  cyklus jsme nazvali „Všechno nejlepší“. V  knihovně se 
vystřídala všechna oddělení družiny a  prožili jsme společně báječný 
inspirativní čas. Setkání zahrnovala seznámení s  autorovou tvorbou, 
čtení, povídání, krátké dramatizace i  pracovní listy. Na úvod jsme si 
zazlobili s Boříkem a jeho lapáliemi od Vojtěcha Steklače, které s vě-
kem knížky nijak nezestárly, další týden popřáli panu Jiřímu Žáčkovi 
a přečetli si veselé básničky i netradiční pohádku. Poté přišel na řadu 
Pavel Čech a jeho malebná dobrodružství. Díky užitečné knize na dlou-
hé „stonací“ dny – Bludiště, jsme potrápili mozkové závity při luštění 

indiánských záhad. S Petrem Niklem jsme přečetli pár něžných básní 
a kreslili s pavoučí jemností hejno ryb nebo kočičí vousky. Ilustrátorka 
Helena Zmatlíková a její klasické pohádky inspirovaly k dlouhému po-
vídání, legrační Miloš Macourek pobavil velkými zmatky s používáním 
náhradních hlav pro chytré holčičky a  proměňování mlsných kluků 
v dorty. Celé pásmo besed jsme zakončili putováním hudebnice a spi-
sovatelky Marky Míkové a velryby Varvary. Zaznělo mnoho nápadů na 
dárky pro autory, ale vždy jsme se shodli, že nejlepším dárkem je četba 
jejich knih. V knihovně se těšíme na další cyklus besed na jaře, který 
věnujeme nejmladší generaci autorů pro děti.
 Veronika Borovková

Ve středu 20. 11. 2019 se přišlo podívat do knihovny 24 dětí z mateřské školky „Kosí hnízdo“. To bylo štěbetání! Ale zvládli jsme to! Děti jsme 
usadili na matračky, posadili jsme se mezi ně a dali jsme se nejprve všichni do ohlášeného Jiřího Žáčka – totiž do četby jeho dětských básniček, 
do řešení jeho i jiných hlavolamů, hádanek a jazykolamů. Je vidět, že s dětmi v mateřské školce paní učitelky hodně pracují – děti se nebojí pro-
jevit samostatnost a vlastní úsudek. Druhým důležitým bodem programu byla hudba – písničky, které děti, ale i paní učitelky, hosté i pořadatelé 
zpívali za akordeonového doprovodu paní Evy Vosmíkové. Zejména bezchybným zpěvem dlouhého „hitu“ Vzhůru na palubu děti všechny dospělé 
překvapily! Témat k hovoru bylo hodně, došlo i na Vánoce, tím spíš, že jedno z oken knihovny již bylo vyzdobeno krásným perníkovým betlémem. 
Děti na otázky týkající se Vánoc živě reagovaly, mnohdy projevovaly překvapivé vědomosti – s „knihovnickým“ perníkovým betlémem se ještě 
mohou setkat ve svátečním vánočním čase ve sliveneckém kostele.  Příspěvky Irena Krejčová
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Rozsvěcení vánočních stromů

První adventní neděli se uskutečnilo rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci i v Holyni. Slivenecký strom poskytli manželé Zikmundovi ze 
Slivence a strom do Holyně pochází z Habeše. Již v pátek 29. 11. byly stromy ozdobeny a ve Slivenci byl nainstalován dřevěný betlém lidového 
řezbáře pana Šimráka ze slovenského Vlkolínce. V neděli odpoledne, bezprostředně po kouzelném vánočním představení žáků slivenecké školy na 
malém podiu na nádvoří, proběhlo slavnostní rozsvícení sliveneckého stromu za zpívání koled vokálního sboru Klubu Švestka. Poté přišli strom 
posvětit křižovníci.
V Holyni bylo, jako každým rokem, rozsvěcení spojené s vernisáží vánoční výstavy Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně. I tady zazněl malý recitál 
švestkového sboru a podpořil tak slavnostní atmosféru začínajícího adventu.  Lenka Kudláková



Slivenecký vánoční jarmark
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V sobotu 14. prosince zorganizovala městská část spolu s Bistrem Zastávka a rodinným centrem Pecka tradiční vánoční jarmark na návsi u rybníka. 
Prodej spojený s doprovodným programem a občerstvením trval po celé odpoledne. Děti přilákal živý betlém a mohly se těšit z velblouda, lamy i os-
líka. Novinkou byla letos andělská poštovna – stan, kde si všichni za přítomnosti adventních postav, jako jsou například Lucie, Barbora nebo Ambrož, 
mohli zavolat prostřednictvím kouzelného sluchátka Ježíškovi nebo napsat své přání a nechat jej odeslat andělskou poštou přímo adresátovi. Lidové 
vánoční zvyky představovalo lití olova, výroba ozdob, pouštění svíček. Do stánkového dobročinného prodeje se zapojila základní škola, Klub Švest-
ka, Unie rodičů, Český červený kříž a chráněné bydlení Zeelando. Zboží pro prodej připravili mnozí slivenečtí a holyňští, kteří něco dovedou, a rybí 
polévku a jiné dobroty připravili provozovatelé nového Bistra Zastávka. O doprovodný program se postarali muzikanti, kteří hráli krásné staročeské 
koledy, a vokální sbor Sliveneckého klubu Švestka, ti nejmenší si užili loutkovou pohádku pro děti. Svařeného vína a horké medoviny pro zahřátí bylo 
dostatek a štěstí v podobě zlatého jmelí též.   Lenka Kudláková



Švestkový advent
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Přinášíme fotoreportáž z událostmi nabitého adventu našeho Klubu. Už ke konci listopadu se uskutečnily adventní keramické dílny pro 
seniory, poté jsme při rozsvěcení vánočního stromu otevřeli krásnou výstavu v holyňské kapli, kde děti z kurzů Paletek letos vystavily 
velký malovaný betlém. A na podiu u sliveneckého rybníka umístili strom přání, kam kolemjdoucí mohli věšet svoje tajné tužby. Do 
adventu se zapojily naše také hudební kurzy, proběhlo hned několik výtvarných dílen a pozvali jsme divadélko pro nejmenší. Za hezký průběh švest-
kového adventu patří poděkování Editě Šimkové, Janě Bílkové, Janě Kohoutové, Veronice Borovkové, Doře Polákové, Julii Šupíkové, Mariánu Průšovi, 
dětem z kurzů Paletek, Táně Kůsové, Janě Valtrové, Magdě Hánové, Luboši Buriánkovi, Petru Syrovému, Pavlu Burdovi, Haně Jirákové, členkám švest-
kového vokálního sboru a ostatním dobrovolníkům.  Lenka Kudláková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
NAROZENÝCH V ROCE 2019

Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2019 narodilo děťátko, má trvalý 
pobyt v MČ Praha-Slivenec a chcete se s ním zúčastnit 

slavnostního přivítání na úřadě, tak se prosím, přihlaste 
na e-mail ruzickova@praha-slivenec.cz nebo zavolejte 

na tel.: 251818044. 
Termín obřadu Vítání občánků je 25. 4. 2020.

Přihlašovat své ratolesti můžete do 31. 3. 2020
Těšíme se na vás

Bohdana Růžičková
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Podzimní měsíce rychle utekly, všechny kroužky se 
úspěšně rozběhly… a  už se zase chystáme na Vánoce. 
Krom obvyklého cvičení, vyrábění keramiky či rozvíjení 
různých dovedností v Montessori kurzech nám podzim 
uplynul s lampionovým průvodem, kdy cestu ke hřbitovu 
naplnily desítky svíček, lampionů a lucerniček a veselých dětských hlásků, ale také s loutkovými představeními divadélka principálky Moniky Pospí-
šilové. Klasické pohádky i písničky se těší i těch nejmenších velké oblibě. V sobotu 14. 12. se Rodinné centrum Pecka podílelo tradičním vánočním 
jarmarku.Samozřejmě se na vás těšíme i v novém roce, kdy chce opět být místem seznamování a potkávání.  Za RC Pecka Dora Poláková

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec schválilo na svém zasedání dne 
16. 12. 2019 přidělení finančních prostředků pro I. kolo grantů v ob-
lasti kultury a sportu na rok 2020

Slivenecký akordeonový soubor, z. s.  3 000,– Kč
koncert akordeonového souboru
TJ AFK Slivenec, z. s.  162 000,– Kč
provoz a údržba sportovního areálu
Oblastní spolek ČČK Praha 1 19 000,– Kč
zdravotnický kroužek
Oblastní spolek ČČK Praha 1 10 000,– Kč
turistický kroužek Jiskra
RC Pecka, z. s.  45 000,– Kč
pravidelná roční činnost + jednorázové akce
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec 15 000,– Kč
zahradní slavnost
Českomoravský svaz chovatelů poštovních 21 000,– Kč
holubů MS Slivenec
celoroční aktivity spolku
Spolek MKMŽ Slivenec  19 000,– Kč
Modelářský kroužek modulové železnice – celoroční činnost
Petra Siganová  6 000,– Kč
Noc kostelů 2020
Celkem  300 000,– Kč

Na „Mikuláše“ 5. 12. přijelo potěšit do Klubu Švestka ty 
nejmenší děti loutkové divadélko Moniky Pospíšilové 
s pohádkou „Jak loupežník napravil princeznu“.
V  závěru pohádky navštívili království Mikuláš, anděl 
a čert. Protože princezna už byla hodná, dostala stejně 
jako všechny děti v sále studia Švestka nadílku dobrůtek. 
Na závěr si všichni za doprovodu klavíru společně zazpí-
vali.  Jana Bílková

Také v nadcházejícím roce plánujeme pokračovat v tra-
dici dopoledních divadelních představení pro předškolní 
děti. Aktuální informace, pozvánky sledujte na vývěs-
kách, na našem facebooku a na webu.

Divadélko pro nejmenší

Pecka v čase adventním

GRANTY 2020 - 1. KOLO

Ráda bych poděkovala muži (snad z ulice U Svahu), který mi velmi 
ochotně a nezištně na Silvestra v podvečer vyměnil poškozené kolo 
u vozu :-). Je fajn vědět, že se stále najdou lidé ochotní pomoci.  
 Petra Siganová
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Letošní první adventní neděle připadla na 1. prosince. V podvečer otec 
David nejprve požehnal právě slavnostně rozsvícený obecní vánoční 
strom i s dřevěným betlémem. Při mši svaté pak požehnal i všechny do-
nesené adventní věnce.

Třetí adventní neděli, které se také říká radostná, se již tradičně koná 
v našem kostele mše svatá při svíčkách. Nejinak tomu bylo i letos. At-
mosféra, kdy je celý kostel osvětlen pouze svíčkami, je neopakovatelná 
a v dnešní uspěchané a přetechnizované době se dá říci, že i tak trochu 
kouzelná. Snad někoho dokázala i trochu více přiblížit k původnímu vý-
znamu adventu.

Během adventu měli všichni zájemci možnost si vyslechnout dva krásné 
koncerty. V sobotu 7. prosince vokálně-instrumentální soubor Solideo, ve 
středu 18. prosince pak vokální soubor Ensemble Hilaris. Oba koncerty 
byly nádherné a kdo si v předvánočním shonu udělal na ně čas, ten jistě 
neprohloupil.
Jak se již stalo tradicí, mají zájemci možnost přijít si v podvečer Štědrého 
dne do sliveneckého kostela připálit plamínek Betlémského světla. Bet-
lémské světlo dorazilo do Slivence již v pondělí 23. prosince. Druhým ro-

kem se o jeho přenesení postaraly děti ze slivenecké základní školy, které 
chodí na turistický nebo zdravotnický kroužek ČČK, které mají zázemí 
na místní faře. Tentokrát děti přinesly světlo nejen do Slivence, ale i do 
křižovnického kláštera s kostelem sv. Františka. Zde je krásně uvítal otec 
David s bratrem Tomášem. Děti pak dostaly možnost připálit Betlémské 
světlo i v kapli u relikviáře sv. Anežky. Každým rokem také přibývá lidí, 
kteří si pro Betlémské světlo přijdou právě do sliveneckého kostela, aby 
si jej odnesli do svých domovů. Tentokrát jich, i přes vytrvalý déšť, při-
šlo 262! V jednu chvíli byla fronta dokonce tak dlouhá, že někteří čekali 
i venku, než se dostali k našemu betlému, u kterého plála svíce s Betlém-
ským světlem. Tentokrát byl k vidění i betlém perníkový, vytvořený paní 
Evou Vosmíkovou a paní Janou Novotnou, který před vánočními svátky 
zdobil sliveneckou knihovnu.
Během adventu jsme často slýchali udivenou otázku: „A půlnoční tu bu-
de opravdu o půlnoci?“ A také byla . I přes pokročilou hodinu byl kostel 
plný lidí. Na počátku mše svaté otec David nejprve položil do betléma 
figurku, která je tou nejdůležitější a do začátku mše v něm chyběla – Je-
žíška. Svou promluvu pak věnoval tentokrát především těm, kdo se přišli 
„jen“ podívat, či svou cestu k víře teprve hledají. Znovu jsme se pak sešli 
na mši svaté již v 11 hodin dopoledne, kdy se slavila Slavnost Narození 
Páně.

Na svátek sv. Štěpána 26. 12. proběhlo další, tentokrát již desáté vánoč-
ního hraní a zpívání. I  tentokrát podobu programu pomáhali vytvářet 
přítomní posluchači. Za doprovodu akordeonu a flétny zde zazněly různé 
koledy proložené několika vánočními příběhy.
V neděli 29. prosince, kdy se slaví Svátek Svaté rodiny, obnovily při mši 
svaté přítomné manželské páry své manželské sliby. První den nového 
občanského roku připadá na Slavnost Matky Boží Panny Marie. Při dopo-
lední mši svaté jsme společně prosili také za Boží požehnání a přímluvy 
Panny Marie i pro celou naši obec.  - PeS-

Advent a Vánoce ve slivenecké farnosti
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Veselý ansámbl a malá kulatá čepička, kterou si duchovní sundává po 
první části eucharistické modlitby jako projev úcty a pokory s Bohu….? 
Kdo ví, co je to? Ano, pouze před Bohem to je soli Deo, tedy náš soubor 
Solideo, a veselý ansámbl Ensamble Hilaris. Byly ve Slivenci ve slivenec-
kém kostelíku 7. a 18. 12. s podporou městské části a farnosti Slivenec. Ne 
poprvé, ale zase k nám přinesly radost v adventním čase, který je k tomu 
stvořený, a proto udělal dobře každý, kdo přišel. Krom toho nám Solideo 
přineslo skladby šesti století na pětadvaceti dobových nástrojích: napří-
klad rohy – kravské, kozlí, kamzičí, beraní, dokonce i z africké antilopy 
skoro 1 metr dlouhý, chalumean, krumhorn, cornamusu, trumšajt, kobzu 
(schválně nevysvětluji, aby si to zvědavci našli sami), a Ensemble Hilaris-
naplnilo prostor například skladbami od Williama Byrda, Orlanda Lassa, 
Adama Michny z Otradovic až po novodobé skladatele v podání vynika-
jících osmi zpěváků – čtyř žen a čtyř mužů. Odcházeli jsme obdarováni 
přesahem do jiného světa. To je advent! Děkujeme a na shledanou.  
 Jana Novotná

Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna proběhl jubilejní 20. ročník celonárodní charitativní Tří-
králové sbírky organizované Charitou České republiky. Po celé republice 
vyrazilo na koledu na 24 000 skupinek se zapečetěnými kasičkami. Po prv-
ní lednové nedělní mši svaté nejprve dostala skupina sliveneckých koled-
níků vybavená úředně zapečetěnou kasičkou a dalším kolednickým vyba-
vením od otce Davida požehnání. Potom již celý náš „průvod od tří králů“ 
vyrazil na obchůzku. Bohužel jedna skupina pokryje jen nepatrnou část 

obce. O to víc bylo milé, že si nás někteří naši spoluobčané našli - třeba na 
kole. Stejně tak je velkým povzbuzením, že už nás jiní pravidelně očekávají.
V pondělí ráno pak bylo možno do sbírky přispět i před sliveneckou základ-
ní školou. Malí koledníci se před školou sešli ještě za tmy a i tentokrát se 
snažili, co jim síly stačili. I zde zněla slova tříkrálové písně „…řekneme to 
velmi zkrátka, jdeme prosit o váš dar…. na charitu vybíráme, neprosíme za 
sebe...“ a i zde nezůstala bez odezvy.
Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili – malým koledníkům  
a jejich rodičům i všem, kdo do ní přispěli .  -PeS-

Hudební dárky
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Mikulášské jízdy 2019
Již popáté, v sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. , se náš Spolek MKMŽ Slivenec 
účastnil akce Mikulášské parní jízdy jako spolupořadatel. V kulturním sá-
le Smíchovského nádraží jsme postavili kolejiště dlouhé 35 metrů. Oproti 
loňskému roku jsme měli pět nových nádraží a pivovar, který jsme loni 
nemohli vystavovat. Po oba dva dny přišlo množství malých i velkých ná-
vštěvníků.  Daniel Sigan

inzerce
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KALENDÁŘ SLIVENCE 2020

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 Nešve- 
 rová v zasedací místnosti ÚMČ)
28. 1. 18:00 Za tygry do Indie (Cestopisná beseda v zasedací  
 místnosti ÚMČ)
ÚNOR
3. 2.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
3. 2. Začátek druhého pololetí kurzů Klubu Švestka
6. 2. 10:00 Dopolední divadélko v Klubu Švestka
8. 2. 17:00 Kytarový koncert Klubu Švestka (sál Fit Švestka)
24. 2. Veřejné zasedání zastupitelstva
PLÁNOVANÉ TERMÍNY:
7. 3. SLIVENECKÝ MASOPUST
4. 4. Velikonoční jarmark
5.–6. 6. SLIVENECKÉ LETNICE

SLIVENECKÝ MASOPUST
S KAPELOU TŘEHUSK

NEDĚLE 7. 3. 2020
Sraz masek ve 13.30 na slivenecké návsi u rybníka

MASOPUSTNÍ PRŮVOD DO HOLYNĚ

ZABIJAČKOVÉ A JINÉ DOBROTY

KEJKLÍŘI

DO DŮCHODU S LEHKOSTÍ
Seminář vede RNDr. Eva Nešverová

Úterý 21. 1. 2020 v 18: 00

v zasedací místnosti ÚMČ

Seminář je příležitostí dozvědět se řadu důležitých a zají-

mavých 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 přednášku

s cestovatelkou a fotografkou

Magdou Radostovou

ZA TYGRY DO INDIE
Kdy: v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, 

Praha-Slivenec

 

Magda Radostová:
Vyprávím o tom, jak i sen se může stát skutečností. 

Společně navštívíme NP Ranthambore, který je jedním 
z vůbec největších a nejznámějších v Indii především, kvůli 

populaci tygra indického - bengálského, za kterým sem 
ročně směřuje mnoho turistů a fotografů z celého světa. 
Zde jsem si splnila svůj zatím největší fotografický sen - 
focení tygrů ve volné přírodě. Během povídání se dozvíte 
víc o samotném parku i o jeho obyvatelích, podělím se 

s vámi o zážitky příjemné i bolavé. Nebude chybět spousta 

snímků této nádherné divoké šelmy.

Hlavní město Praha vyhlásilo další ročník 
grantového programu pro zlepšení 

životního prostředí
Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil další ročník grantového 

programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. 
Žádosti o grant budou přijímány od 30. prosince 2019 do 

15. ledna 2020. Celkem má metropole vyčleněno na projekty 
v sedmi tematických oblastech 45 milionů korun. Konkrétně 
jde o oblasti veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, 

ekologická výchova, specifické projekty, výukové a vzděláva-
cí programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu

Podrobné informace, podmínky grantového programu 
a formuláře naleznete v sekci Městské granty:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_
granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/

index.html#granty_ZP


