
Slivenecký burčák 
V sobotu 5. září se uskutečnila tradiční slavnost mladého letošního vína Slivenecký burčák. V průběhu slunečného odpoledne se na návsi u ryb-
níka konal program pro děti. Kouzelník vystřídal žongléra a žonglér kejklíře. Na podiu se odehrál veselý pohádkový příběh z prostředí africké 
džungle a v rámci doprovodného programu probíhaly kreativní výtvarné dílny. Všichni si mohli vyzkoušet Stroj času – zajímavou deskovou hru 
pro malé i velké. Vrcholem celé akce byl večerní koncert kapely Brouci Band – Beatles revival. Písničky, které znají napříč generacemi opravdu 
všichni, jsme si užili. Chvílemi jako by se zdálo, že jsme se přesunuli v čase do Liverpoolu 60.tých let. Iluze byla dokonalá. Burčáku z Velkých 
Bílovic, který dodala slivenecká vinotéka Prima Wine, bylo dostatek a zázemí, jak je již zavedeným zvykem, poskytlo přilehlé Bistro Zastávka. 
Pro milovníky koktejlů zaparkoval na návsi také bar na kolečkách pana Rangla a svůj stánek rozbalilo Sýrové občerstvení. Za to, že náves opět 
po delší odmlce ožila, patří poděkování všem zainteresovaným.  Lenka Kudláková
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17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 17. 8. 2020

SMLOUVY
■ Zastupitelstvo souhlasilo 
s  uzavřením Smlouvy kupní ne-
bo Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene dle volby vlastníka po-
zemku parc. č. 321/4 v k. ú. Holy-
ně, obec Praha, na němž je stav-
ba části místní komunikace Pod 
Vysokou Mezí v Praze-Holyni, za 
částku zjištěnou znaleckým po-
sudkem. ■ Zastupitelstvo schvá-
lilo, aby v  souvislosti s  ukonče-
ním smlouvy o dodávce elektřiny 
ke dni 31. prosince 2020 pro MČ 
Praha-Slivenec a ZŠ a MŠ Praha-
-Slivenec byly od 1.  ledna  2021 
uzavřeny s  účinností od 1.  led-
na  2021 dvě smlouvy o  dodávce 
elektřiny, a to jedna pro MČ Pra-

ha-Slivenec, jejíž uzavření na zá-
kladě výsledku zadávacího řízení 
zajistí Úřad městské části Praha-
-Slivenec, a další pro ZŠ a MŠ, je-
jíž uzavření na základě výsledku 
zadávacího řízení zajistí ZŠ a MŠ.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  1 ke smlouvě 
o dílo se společností Atelier Bod 
architekti,  s.  r.  o., na projekto-
vou dokumentaci na Polyfunkční 
dům Slivenec, kterým se navy-
šuje cena studie o 145 000,– Kč + 
DPH z  důvodu rozsáhlých změn 
v dispozicích a usazení bytového 
domu.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy o  nájmu služeb-
ního bytu č.  1 v  č.  p.  462, ulice 

Ke Smíchovu, učiteli ZŠ a  MŠ 
Mgr.  Marcelu Jungovi, na zákla-
dě výběru bytové komise ze dne 
11.  8.  2020 za nájemné ve výši 
106,– Kč za 1 m2 /měsíc pronajaté 
plochy.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o  dílo včetně souvisejících čin-
ností ze dne 10.  července  2020 
na zpracování projektové do-
kumentace „Nástavba pavilonů 
Základní školy a  mateřské školy 
Praha  – Slivenec, Ke Smíchovu 
16“, s Ing. arch. Miroslavem Vaj-
trem z  důvodů víceprací, jejichž 
nutnost provedení se projevila 
v průběhu provádění díla.

POZEMKY
■ Zastupitelstvo neschválilo žá-
dost o  dlouhodobý pronájem či 
prodej pozemku parc. č. 290 v k. 
ú. Holyně o  výměře 259 m2 za 
účelem vybudování zahrady.

ROZPOČET
■ Zastupitelstvo schvaluje roz-
počtová opatření dle přiložené 
tabulky.

ODMĚNY
■ Zastupitelstvo schválilo mi-
mořádnou odměnu člence za-
stupitelstva Městské části Praha-
-Slivenec paní Martině Havlíkové 
ve výši 8 000,– Kč za organizaci 
přehlídek psů HAFÍK.

ZPRÁVA PŘEDSEDŮ VÝBORŮ 
A KOMISÍ:
Kulturní komise – pí. Mgr. Len-
ka Kudláková
Poděkovala všem za přípravu 
a  průběh Burčáku a  Hafíka. Dále 
informovala o  zahájení výstav-
ních akcí v Holyni, o zápisech Sli-
veneckého klubu Švestka a  o  za-
hájení činnosti Klubu seniorů.

SMĚRNICE
■ Zastupitelstvo schválilo Směrni-
ci tajemníka č. 4, kterou se stanoví 

Postup zadávání zakázek malého 
rozsahu MČ Praha-Slivenec.
■ Zastupitelstvo schválilo dopl-
nění Jednacího řádu zastupitel-
stva Městské části Praha-Slivenec 
dle přílohy a  ukládá tajemníkovi 
úřadu zajistit technické podmínky 
pro možnost účasti členů zastupi-
telstva v  karanténě prostřednic-
tvím videokonference na zasedání 
zastupitelstva Městské části Pra-
ha-Slivenec dle textu doplnění 
Jednacího řádu zastupitelstva 
Městské části Praha-Slivenec.

POZEMKY
■ Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní Smluv o koupi nemovitostí parc. 
č.  1741/1, označeného jako poze-
mek parc. č. 1741/3 o výměře 1.411 
m², parc. č. 322/52 označeného ja-
ko díl A o výměře 34 m², č. 322/61 
označeného jako díl C o výměře 5 
m², parc. č. 322/65 a parc. č. 322/58 
o výměře 2 m2 za účelem dokonče-
ní cesty do Řeporyjí, a to za úhrn-
nou cenu 2 157 600,50 Kč.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
■ Zastupitelstvo schválilo vý-
běr zhotovitele zakázky „Údržba 
místní komunikace Na Korálově“ - 
společnost TIRAST, s. r. o. za cenu 
1 586 000,– Kč + DPH.
■ Zastupitelstvo schválilo výběr 
zhotovitele zakázky „Údržba pol-
ních cest Na Přídole a K Cikánce“ 
- společnost TIRAST, s. r. o., za ce-
nu 1 558 500,– Kč + DPH.

SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo uzavře-
ní smlouvy na havarijní zakázku 
„Statické zajištění historické bu-
dovy ZŠ“ se společností KOS CON-
SULT,  s.  r.  o., za cenu 1 532 000,– 
Kč + DPH.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě užívání pozemků parc. 
č.  316/1 a  354/2 v  k. ú. Holyně 
za účelem zřízení, provozování, 
údržby a  oprav podzemního ve-
dení se společností PRE distribu-
ce, a. s. 
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě užívání pozemků parc. č. 1711 
a 1390/4, v k. ú. Slivenec za úče-
lem zřízení, provozování, údržby 
a  oprav podzemního vedení se 
společností PRE distribuce, a. s.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
■ Zastupitelstvo nesouhlasí se 
změnou funkčního využití po-
zemků parc. č.  1404 a  1405 v  k. 
ú. Slivenec z  PS na OB, o  kterou 
požádali pan Martin Škvor a paní 
Kateřina Škvorová. Komise pro 
územní rozvoj změnu zásadně ne-
doporučila.

ROZPOČET
■ Zastupitelstvo schválilo přijetí 
příspěvku na občanskou vybave-

nost od stavebníka Empire Pro-
duction, s.  r. o. ve výši 60 000,00 
Kč na základě Smlouvy o příspěv-
ku na občanskou vybavenost obce.
GRANTY
■ Zastupitelstvo vyhlásilo I. kolo 
na poskytnutí grantů z  rozpočtu 
Městské části Praha – Slivenec na 
rok 2021 dle přílohy „Tematické 
okruhy a  podmínky grantového 
řízení MČ Praha–Slivenec“. Cel-
ková výše poskytnutých finanč-
ních prostředků je 300 tis. Kč. Ter-
mín ukončení přijímání žádostí je 
9. 10. 2020 do 12 hodin.

DOTACE
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v příjmové a výda-
jové části o 2 990 000,00 Kč. Jedná 
se o  poskytnutí účelové neinves-
tiční a  investiční dotace určené 
na projekty v  rámci „Adaptační 
strategie na změnu klimatu“  – 
Obnova polních cest Slivenec ve 
výši 2 485 000,00 Kč a dále Údržba 
zeleně v MČ – dosadby a výsadby 
podél cest ve výši 505 000,00 Kč.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v příjmové a výda-
jové části o 4 700 000,00 Kč. Jedná 
se o poskytnutí účelové investiční 
dotace – Ul. K Austisu – napojení 
na stezku Slivenec – Řeporyje (vý-
kup pozemků) ve výši 2 000 000,00 
Kč a dále Ul. U Smolnic – napojení 
na stezku Slivenec Řeporyje (PD) 
ve výši 2 700 000,00 Kč.
 Zapsala: Jana Szilvásiová
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Milí sousedé, milé sousedky,

dnes začnu trochu netradičně 
apelem: 30.  října DEFINITIVNĚ 
končí možnost požádat si o dotaci 
na nový zdroj vytápění. Od roku 
2022 budou zakázané kotle 1. a 2. 
emisní třídy. Již čtyři roky přitom 
platí povinnost každého majitele 
kotle na tuhá paliva si jednou za 
tři roky nechat udělat revizi. Úda-
je z  revizí zadávají servisní tech-
nici do databáze Integrovaného 
systému ohlašovacích povinností 
(speciální registr MŽP). Stát tedy 
bude mít přesný přehled o  tom, 
v  čem kdo topí. Navíc při stíž-
nostech na zamořování ovzduší 
mohou úředníci (v  našem přípa-
dě z  odboru životního prostředí 
z Prahy 5) zkontrolovat stav a typ 
kotle. Kdo by úředníky nepustil do 
domu, hrozí mu pokuta až 50 tisíc 
Kč. Do databáze ISPOP budou mít 
přístup i  zástupci obcí. Opravdu 
tedy apeluji na všechny, kdo si 
ještě nový kotel místo starého ne-
pořídili, aby tak co nejdřív učinili. 
Už to nikdy nebude výhodnější, 
vždyť nyní můžete získat dotaci 
až 127 500 Kč!!!
Výběrová komise na magistrá-
tu už vybrala zhotovitele našich 
hlavních komunikací. Doufám, že 
v brzké době ho potvrdí Rada HMP 
a pak už se uzavře smlouva a za-
čne se stavět. Do konce roku už 
toho ale mnoho nestihnou…
Velmi dobrou zprávou je, že jsme 
na zářijovém zastupitelstvu HMP 
získali další peníze na výstavbu 
cest a  výsadbu zeleně, dohroma-
dy 7,7 mil. Kč. Uspěli jsme při-
tom v tvrdé konkurenci ostatních 
městských částí, neboť peníze 
byly účelově určeny na projekty 
týkající se adaptační strategie na 
změnu klimatu a  na rozvoj bez-
motorové dopravy. Chceme za ty-
to dotace odkoupit od křižovníků 
pozemek na stavbu cyklostezky 
mezi řeporyjskou křižovatkou 
a  nově vybudovanou cestou na 
Řeporyje (zároveň zde vyřizujeme 

vše potřebné ke stavbě regulérní 
cyklostezky v  příštím roce), pro-
dloužit cestu v  pokračování ulice 
U Smolnic a napojit ji na zmíně-
nou cestu do Řeporyjí, vybudovat 
propojovací cestu z  ulice Na Pří-
dole na jih k nové polní cestě na 
Chuchli či udělat z ulice K Cikán-
ce novou zelenou cestu k  nové-
mu sadu, kterým rozčleníme obří 
pole mezi Slivencem a  Habeší. 
A ve spolupráci s Velkou Chuchlí 
bychom rádi obnovili prastarou 
polní cestu mezi Slivencem a Ma-
lou Chuchlí v  prodloužení ulice 
Granátová za starou solnicí, což 
umožní odlehčit velmi frekven-
tovanou cestu do Chuchelského 
háje podél lesa.
Máme dále vysoutěženou rekon-
strukci povrchu v ulicích Za Kříž-
kem a Na Korálově, takže budeme 
moci ještě před zimou tyto ulice 
v nepěkném stavu dát do pořádku. 
Je to oprava ve stejném duchu jako 
u ulic U Sportoviště či K Váze – ješ-
tě ne definitivní povrch, ale stav, ve 
kterém budeme moci na definitiv-
ní rekonstrukci v klidu čekat.
Pan architekt Vajtr již dokončil 
projekt na rekonstrukci a  do-
stavbu obou školních pavilonů. 
Bohužel mnohé věci z  původní-
ho projektu bylo potřeba zcela 
předělat, např.  střechu či topení. 
Nyní je potřeba získat stanoviska 
dotčených orgánů a  stavební po-
volení a pak už můžeme začít vy-
bírat stavební firmu (jen na celou 
akci ještě musíme sehnat peníze, 
což se doufám podaří). Akce se 
ale docela určitě nestihne během 
letních měsíců roku 2021, tak nás 
čeká nelehký úkol vymyslet, kam 
s dětmi po dobu rekonstrukce. Na 
havarijní rekonstrukci historické 
budovy školy už máme vybranou 
zkušenou firmu, která se těmito 
sanacemi popraskaných budov 
zabývá. Firma Kos consult zpevní 
jak základy budovy pomocí mik-
ropilot, tak i  stáhne budovu po-
mocí táhel.
Bod Architekti již dokončili stu-
dii Polyfunkčního domu a  nyní 
pracují na projektu pro sloučené 
územní a stavební řízení.
Je vypsané stavební řízení na 
barrandovskou tramvaj. Během 
krátké doby by již mělo být vydané 
stavební povolení, pokud se zase 
někdo neodvolá.

Máme zbrusu nové vodoprávní 
povolení na šest starých studní 
ve Slivenci i  v  Holyni. Některé 
chceme využít na zálivku zeleně, 
abychom na ni nemuseli plýtvat 
pitnou vodou, další máme jako 
záložní zdroje pro případ nouze. 
Jeden nikdy neví…
TSK již dokončila rampu na za-
stávku Smaragdová, byť tam jsou 
dosud četné nedodělky, které bu-
deme chtít odstranit. Investiční 
odbor MHMP dokončil stavbu 
chodníku k  nové tramvaji (svou 
část). A my jsme během léta vybu-
dovali nové psí hřiště za ekoduk-
tem. Jak jsem si všimla, tak si ho 
oblíbili nejen psíci, ale běhají tam 
i děti…
Nová trafostanice 110/22 kV 
v  Lochkově už má stavební po-
volení. Měla by zásobovat elek-
třinou nově budovanou tramvaj 
na Barrandově a  celkově zlepšit 
zdejší situaci. Zajímavé je, že se 
jmenuje Trafostanice Slivenec, ač 
je umístěna v Lochkově. Naproti 
tom veliká rozvodna ve Sliven-
ci (největší v  Praze) se jmenuje 
Rozvodna Řeporyje (že by tímto 
rafinovaným trikem mátli v ČEP-
Su nepřítele???)
Bohužel se nám ve Slivenci v po-
slední době rozmohlo zaploco-
vání pozemků v  zeleni. Máme 
vyjádření od odboru ochrany 
prostředí i  od odboru územního 
rozvoje MHMP, že v zeleni (ZMK) 
si nikdo nemůže zaplocovat po-
zemky. Stejně tak není možné 
zaplocovat kusy pole, jako se to 
stalo v ulici K Cikánce. Aktivně se 
proti tomu bráníme, bohužel vše 
musíme řešit se stavebním úřa-
dem na Praze 5 a to je na dlouhé 
lokte.
Zastupitelstvo HMP schválilo pře-
vzetí našich lamp v parku Granáto-
vá. Zní to banálně, ale Ing. Musilová 
s  tím měla neuvěřitelné množství 
práce. Díky tomu, že tu práci odved-
la precizně, bylo ale předání velmi 
rychlé, takže jí tímto velmi děku-
ji. Zcela jiný případ jsou bohužel 
lampy v ulici Na Kraji, které uvízly 
v jakémsi „polopřevodu“. Před lety 
je měl soukromý stavebník předat 
městu a my jsme až nyní zjistili, že 
se tak nestalo. Proč se tak nestalo 
a jak celou situaci nyní napravit, to 
nás nyní docela zaměstnává. Hlav-
ně ovšem, že celou dobu svítí…

„Provizorka“ mezi Slivencem a Lo-
chkovem už má stavební povolení. 
Na městě se nyní připravuje do-
kumentace pro výběr zhotovitele. 
Takže příští rok by se silnice mohla 
opravit a pak sjezd z okruhu regu-
lérně otevřít. Výrazně se tím uleví 
centru Slivence.
Pokrok nastal i u obou starých sklá-
dek. Na skládce Velká Chuchle už 
získalo zpevnění skládky pomocí 
nových, delších kotev pravomocné 
stavební povolení, takže tam v čer-
venci opět nastoupila firma Cetus 
plus a  začala pracovat na druhé 
polovině kotev. Složitý výkup po-
zemku s mnoha majiteli prošel bez 
problému zastupitelstvem HMP.
U  skládky Svoboda začal odbor 
ochrany prostředí pracovat na 
projektu revitalizace. Shodli jsme 
se na tom, že rekultivace bude mít 
několik fází – někde stačí jen po-
zemky vyčistit a dosázet, což bude 
rychlé, jinde (v  místě největších 
hald) budou nutné větší, složitější 
a delší změny.
Velký pozemek jižně od rozvod-
ny (3 ha), který patří magistrátu, 
město propachtovalo Českému 
svazu ochránců přírody. Ti na 
různých místech v  našem oko-
lí chovají ovce a  kozy na údržbu 
různých chráněných lokalit a  na 
pozemku chtějí pěstovat (mimo 
jiné) vičenec ligrus, což je rostlina 
lahodící oku, která navíc láká mo-
týly. Myslím, že s mladými lidmi, 
kteří pozemek získali, bude velmi 
dobrá spolupráce.

Vážení spoluobčané, začíná zase 
další fáze šíření koronaviru. My-
slím, že ke třem doporučovaným 
R, tedy Ruce, Roušky, Rozestupy, 
bychom měli přiřadit ještě další 
R, a  to Rozum. Tedy neriskovat 
zbytečně (chodit někam do sute-
rénních klubů na divoké večírky 
nyní opravdu není dobrý nápad), 
ale snažit se žít v rámci možnos-
tí a  přiměřené bezpečnosti nor-
málně, neklepat se někde v koutě 
strachem. Psychika hraje u všech 
chorob důležitou roli, na to ne-
smíme zapomínat. A taky prosím 
nezapomínejte na prevenci, pro-
tože co to člověku bude platné, že 
se uchrání covidu, když pak zemře 
třeba na nějaký zanedbaný nádor.
 RNDr. Jana Plamínková,
 Vaše starostka
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Již v červnu jsme vás informovali o nutnosti statického zajištění historické bu-
dovy základní školy. Během prázdnin jsme školu prohlédli se specialisty ze spo-
lečnosti KOS Consult, s. r. o., kteří navrhli zpevnění základů na západní straně 
11 mikropiloty a následné svázání budovy 24 táhly v příčném i podélném směru. 
Zastupitelstvo odsouhlasilo postup prací a  teď se začne pracovat na přesném 
projektu a se školou domluvíme vhodné termíny pro vlastní zajištění.
Pan Ing. arch. Vajtr dokončil projekt nástaveb učebních pavilonů, které zvýší ne-
dostačující kapacitu školy a rozeslal dokumentaci na instituce, které se vyjadřují 
ke stavebním projektům jako např. hygienu (HS HMP) a hasiče (HZS). Po jejich 
souhlasu se bude žádat o vydání stavebního povolení. 

Anketa probíhala od 23. 7. 2020, kdy byly anketní lístky doručeny do schránek, záro-
veň byly k dispozici v úřadě a na webu ke stažení. Do 31. 8. 2020, kdy anketa končila, 
odpovědělo 91 respondentů, kdy 2 hlasy byly neplatné (respondent nehlasoval pro 
žádnou variantu), 57 hlasů bylo pro zachování Obytné zóny a 32 hlasů pro zónu „30“. 
Na základě tohoto jednoznačného výsledku nebude v lokalitě U Jezírka prováděna 
žádná změna dopravního značení. Děkujeme všem, kteří se vyjádřili a zároveň žádá-
me všechny rezidenty o vzájemnou toleranci, shovívavost a vstřícnost.

Po dlouhém čase, kdy se řešilo vlastnictví pozemků pod 
komunikacemi Za Křížkem a  části Na Korálově, byl ko-
nečně vypracován projekt na její provizorní rekonstrukci 
do doby vybudování definitivních povrchů v celé lokalitě. 
Pan projektant navrhl asfaltový povrch se širokými zele-
nými krajnicemi pro vsak dešťové vody. Máme vybraného 
dodavatele a  koncem září by společnost TIRAST,  s.  r.  o. 
měla začít s pracemi. Do poloviny prosince bude vše ho-
tovo a na vánoční svátky již obyvatelé těchto ulic budou 
moci jezdit po nové ulici. Šárka Musilová

Plánované stavební akce
v základní škole

Jak dopadla anketa Jak vyřešit 
bezpečnost provozu a parkování 
v lokalitě U Jezírka?

Komunikace Na Korálově 
a Za Křížkem

V  Parku Granátová odcizil neznámý pachatel čtyři hou-
pací sítě a pátou poškodil, protože vytrhl úchytové klouby 
přímo ze sloupku.
Vše jsme nahlásili Policii ČR, která na místě provedla še-
tření a park je od té doby monitorován, aby se předešlo 
zbytečným škodám.
Na opravu vynaloží městská část nemalou finanční část-
ku, kterou mohla použít jinde a bude nám tudíž chybět.
 Jana Valtrová

Vandalové znovu v akci

V naší ulici dřív skoro nic nejezdilo. Teď tam 
jezdí jedno auto za druhým. Udělejte s  tím 
něco!
Tuto žádost slyším opravdu velmi často. Od 
lidí ve Slivenci, v Holyni, v Habeši… Stěžují si 
všichni. Ano, i já pamatuji, že před naším do-
mem u hřbitova býval před čtvrtstoletím na-
prostý klid, a teď tam vede rušná ulice a rušné 
parkoviště. Aut bylo málo, všude klid… Ale 
když se podíváme na statistiku vývoje počtu 
aut v Praze, tak se není čemu divit. Počet do-
pravních výkonů (vozokilometrů) se mezi 
roky 1990 a 2019 zvýšil od 320 % (v celé ČR 
jen o 218 %). V roce 1961 měla Praha na 1 mil. 
obyvatel 93 tisíc motorových vozidel (1 auto 
na téměř 11 obyvatel), v roce 1990 to bylo na 
1,2 mil. obyv. již skoro 430 tisíc aut (1 auto na 
2,8 obyv.) a roce 2019 jsme měli 1,3 mil. oby-
vatel, ale již plných 1,14 mil. aut (1 auto na 
1,16 obyvatel). Aut tedy neuvěřitelně přibylo, 
s čímž bohužel musíme počítat. A je zřejmé, že s tím my ve Slivenci mnoho udělat nemů-
žeme. Jen se snažit aplikovat zklidňující opatření a apelovat na vzájemnou ohleduplnost… 
Nárůst dopravy je dobře vidět na přiloženém obrázku, převzatém z ročenky TSK.

Kdy se začne stavět Kaufland?
Podle informací od stavebníka chtějí v březnu 2021 získat stavební povolení a poté zahájit stavbu.

Mohu si u nás na úřadě vyřídit voličský průkaz do říjnových voleb?
Nemůžete. U nás se totiž letos nikam nevolí. Volby do zastupitelstev krajů se Prahy vůbec netýkají a do Senátu jsme volili před dvěma lety. Letos se 
volby do Senátu týkají sousední Prahy 5 – tam jsme dlouhou dobu také patřili, ale už nějakou dobu nepatříme… Takže nejbližší volby budou v naší 
městské části až příští rok do parlamentu.  Jana Plamínková

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Opět si můžete uklidit na svých zahrádkách a kolem domů, protože v rámci 
podzimního úklidu bude pro občany naší městské části v sobotu 3. října 2020 
od 10:00 do 16:00 hod přistaven mobilní sběrný dvůr v ulici K Homolce. 
Odevzdat zde můžete nepotřebné věci do velkoobjemového kontejneru, sta-
vební suť z bytových a domovních úprav v množství do 1 m3, dřevěný odpad 
a bioodpad.

Psi – místní poplatek a úklid
Stále je ještě několik desítek majitelů, kteří za své čtyřnohé miláčky neza-
platili místní poplatek pro letošní rok, který byl letos splatný k 30. 4. 2020. 
Během září přijdou těmto zapomnětlivcům první upomínky.
Zároveň žádáme majitele psů, aby na všech veřejných prostranstvích (cen-
trum obce, parkové plochy, silniční zeleň, komunikace) po svých miláčcích 
uklízeli jejich exkrementy. Máme dostatek košů na tyto odpadky, k dispozici 
jsou papírové nebo mikrotenové sáčky dle typu koše.
Též upozorňujeme na povinnost mít psa vždy pod kontrolou, vždy za cho-
vání pejska zodpovídá majitel. V okolí máme např. několik lesních honiteb 
(Chuchle, Za Okruhem), kde je přímo pobíhání psů bez vodítka zakázáno 
z důvodu plašení divoké zvěře.
V  lokalitě Za okruhem, hned za ekoduktem, jsme pro vás a vaše mazlíčky 
v průběhu července instalovali nové hřiště pro výcvik psů, můžete si zde vy-
zkoušet slalom, proskok kruhem, kladinu a přeskok přes překážky.  

Od dubna 2020 máme nové kontejnery (tmavě zelené, vel. 240 
l) na odkládání jedlých tuků a olejů. Jsou umístěny na stano-
vištích tříděného odpadu U Sportoviště, K Cikánce a nám. Pod 
Lípou. Bohužel kontejnery z původních stanovišť K Homolce 
a Za Knotkem jsme museli přesunout, protože v nádobách se 
nacházely minerální oleje, motorové oleje, suť, směsný odpad, 
a tím dochází k znehodnocení obsahu. Pokud budou kontejne-
ry i nadále znečišťovány, bude sběr jedlých tuků v naší městské 
části ukončen.
Nádoby slouží VÝHRADNĚ k odkládání použitého potravinář-
ského oleje a tuku, a to pouze v uzavřených PET lahvích nebo 
jiném vhodném plastovém obalu s uzávěrem.

Proč olej nelít do kanalizace?
Protože tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po jejich ochlazení při vylití do kanalizace (dřez, WC, výlevka) 
dojde v kanalizaci k vysrážení tohoto odpadu a postupně tak 
k zanášení celého odpadního potrubí a následně k problémům 
v čistírnách vody.
Odložením jedlého tuku/oleje do sběrných nádob přispějeme 
k udržení nejen čisté vody, ale i samotného potrubí.
 Příspěvky Jana Valtrová

Nové kontejnery na 
odkládání jedlých tuků a olejů

Mobilní sběrný dvůr – stanoviště K Homolce

VOK na bioodpad

VOK na objemný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
DEZINFEKCE

Stále vydáváme dezinfekci na ruce ZDARMA
do přinesených nádob.

Podatelna v přízemí, v úřední dny - pondělí a středa 
8:00 – 11:00 a 12:00 – 18:00 hod nebo po domluvě.



Hurá do školy!
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Tuto větu na začátku září zvolalo jistě mnoho dětí, ale především rodičů. Po nelehkém konci předchozího školního roku, který velmi citelně zasáhl korona-
virus, máme před sebou období plné změn a očekávání.
Letos jsme začali v úterý 1. září na zahradě školy, kde jsme rodičům a dětem představili všechny třídní učitele a nové tváře v našem pedagogickém sboru, 
pak se děti rozešly do svých tříd na svou první hodinu ve školním roce 2020/2021. Prvňáčci, kterých jsme letos v naší škole uvítali 42 a rozdělili je do dvou 
prvních tříd, si kromě první hodiny užili i setkání s paní starostkou a místostarostkou při slavnostní imatrikulaci. Přejeme jim, aby celý školní rok strávili se 
svými skvělými paními učitelkami při „off-line výuce“!
Jsme však připraveni i na situaci, že by nám koronavirus i v letošním roce komplikoval vyučování. Mezi hlavní změny patří přechod celé školy na školní 
systém Edupage a zařazení dvacetiminutových přestávek pro pobyt venku. Edupage nejen že usnadňuje komunikaci mezi žáky či rodiči a učiteli, ale je také 
výborným prostředkem v případě distančního vzdělávání. Přestávky venku slouží dětem k relaxaci a reagují na doporučení ministerstva zdravotnictví v této 
nelehké době.
S koronavirem se ale čas nezastavil, a pokud se vše vydaří, naši školu čeká v letošním školním roce zahájení tolik potřebné přístavby. Začátek by měl připad-
nout zhruba na přelom června a července.
Věříme, že se spolu s námi těšíte na nový školní rok a držíte nám palce, aby se co nejlépe vydařil! V. Nespěšná, zástupkyně ředitelky

První školní den přivítaly starostka Jana Plamínková a místostarostka Lenka Kud-
láková na zahradě školy slivenecké prvňáčky. Tradiční imatrikulace se letos poprvé 
konala venku, a to vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Vůbec to nezka-
zilo slavnostní atmosféru, která ten den malé školáky vždy provází. Děti dosta-
ly od městské části pamětní list Sliveneckého prvňáčka a drobnou upomínku na 
první den ve škole. Paní starostka popřála žákům obou prvních tříd hodně studij-
ních úspěchů, ale také dobré kamarády. Učitelkám prvňáčků i paní ředitelce Petře 
Chlumské popřála pokud možno klidný školní rok v neklidné době.  red

Naše škola se v závěru loňského roku zapojila do podpory a monitoringu opylo-
vačů v pražských zahradách v projektu „Praha kvete“, ve spolupráci s FŽP ČZU. 
Většinu travnatých ploch ve městech tvoří nízké trávníky, které nekvetou, nevo-
ní a nepřitahují tak opylovače, jejichž rozmanitost ve městech i celosvětově klesá 
a jsou tak ohroženy tzv. ekosystémové služby. Smyslem projektu je poukázat na 
potřebu změnit přístup ve využívání přírody a jejích zdrojů. Na školní zahradě, 
mezi ovocnými stromy vznikl prostor 3x3 m, kde byla vysázena původní luční 
směs pro Prahu. Když kvete, opylovače přímo láká a poskytuje tak účastníkům pro-
jektu možnost monitoringu. Při přípravě „luční zahrádky“ si děti mohly vyzkoušet 
úpravu povrchu s nářadím, ověřovaly si znalost lučních květin a opylovačů, pro-
běhla krátká přednáška. Děti tak posílí vědomosti v přírodovědných předmětech. 
Mohou monitorovat opylovače fotografováním, zakreslením a propojit tak svou 
činnost do předmětů ICT a Tvořivost.
Více na: www.prahakvete.com  P. Chlumská, ředitelka školy

Imatrikulace prvňáčků

Praha kvete
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Školní družina

V  letošním školním roce jsme slavnostně zahájili výuku 
v naší nové přírodovědné učebně, která je pro nedostatek 
prostoru zároveň kmenovou třídou. Výuka v učebně měla 
začít již v loňském školním roce, ale uzavření škol ji oddáli-
lo na školní rok letošní.
Učebna byla realizován na základě projektu OPPR Výzva 
378, CZ.07.  4.  67/0.  0.  /0.0/17 054/0001085 V  SOULADU 
S PŘÍRODOU ZŠ A MŠ SLIVENEC. Jedná se o učebnu mul-
tifukční, sloužící pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu 
a zeměpisu pro 2. stupeň a prvouky pro 1. stupeň. Cílovou 
skupinou projektu jsou žáci 4. – 9. tříd ZŠ. Učebna je vy-
bavena nejmodernější audiovizuální technikou, měřicími 
přístroji apod. Všichni pedagogové, kteří budou učebnu vy-
užívat, byli v rámci projektu také proškoleni na využívání 
technologií a pomůcek. Věříme, že se v nové učebně bude 
dětem líbit a že v ní odhalí spoustu zajímavých faktů a zá-
konitostí. Pedagogům přejeme, aby se jim v této moderní 
učebně dobře vyučovalo.
 V. Nespěšná, zástupkyně ředitelky

Školní družina i v letošním roce otevřela sedm oddělení. Po mnoha letech 
jsme ale tentokrát z důvodů proticovidových opatření byli nuceni sestavit 
oddělení tak, aby se nám pokud možno nemísily děti z různých tříd. Hned na 
začátku školního roku jsme si připomněli všechna důležitá hygienická opat-
ření, jejich důvody i důležitost a doufáme, stejně jako celá škola, že tento rok 
se vyhneme uzavření školy.
I když nás ovlivňují různá omezení, snažíme se zachovat pokud možno co 
nejnormálnější průběh a program školní družiny. Ve čtvrtek 10. září nás na-
vštívil se svým zábavným programem, který se dětem moc líbil, kouzelník 
Čáry Kluk. Asi nejvíce děti překvapil s jedním karetním kouzlem, u kterého 
byly přesvědčeny, že odhalily jeho trik. S posledním otočením karty však je-
jich jistota rázem vzala za své. Spolu s kouzlem s mizející mincí nebo objevu-
jící se bankovkou, se pak dětem dostalo i ponaučení, že podobné triky zneu-
žívají i různí podvodníci, na které je třeba si dávat pozor. Všem dětem, které 
o to projevily zájem, Čáry Kluk také vytvořil podle jejich přání z nafukova-
cích balónků květinu, různá zvířátka, letadla a další předměty, což byl vzhle-
dem k počtu dětí obdivuhodný výkon.V pátek 11. září jsme využili přívětivé-
ho zářijového počasí a skupina dětí tak mohla vyrazit na malý cyklovýlet na 
obecní louku. Trasu po ulici Ke Smíchovu jsme absolvovali tzv. „na chodce“, 
ale zbytek cesty již pěkně na kolech. Cestou jsme se zastavili u několika ce-
dulí naučné stezky vedoucí Slivencem, u elektrické rozvodny i jílového lomu 
a na obecní louce si trochu zasoutěžili. Cestou jsme zvládli i malou opravu 
kola a zase se bezpečně vrátili zpět do školy.  P. Siganová, vedoucí ŠD

Přírodovědná učebna
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Haiku
Letošní výstavní program pro kapli sv.  Jana Křtitele v  Holyni 
doznal díky okolnostem jistých změn. Řada umělců přesunula 
z pochopitelných důvodů své výstavy na rok příští. Doufejme, že 
bude, nejen pro umění, rokem přívětivějším.
Na poslední chvíli se před začátkem léta, kdy se situace uvolni-
la, podařilo společně domluvit s holyňským rodákem, filmovým 
maskérem a  malířem Bobem Sobotkou na vyplnění najednou 
uvolněného prázdninového termínu. On sám přišel o možnost 
plánované výstavy v Polsku, tak se mu, doufejme, dostalo jisté 
kompenzace. Díky autorově entuziasmu se v kapli postupně vy-
střídalo nebývalé množství návštěvníků. Děkujeme ještě jednou!
Začátkem září se konala vernisáž frekventantů sliveneckého 
fotografického kurzu - Otupělých, která pod vedením Rudolfa 
Skopce zpracovala téma Haiku. Tento projekt budete moci shléd-
nout do 28. 9. Více se dovíte v článku od Rudolfa Skopce.
Posledním počinem letošní sezony bude výstava Lukáše Gav-
lovského - Smrk ztepilý. Lukáš Gavlovský studoval na VŠUP 
v ateliéru malby u Pavla Nešlehy. Poslední dobou se autor za-
bývá především prostorovými realizacemi. Jeho objekty mohou 
zájemci o umění například znát z botanické zahrady v Troji, či 
přímo z Dalejského údolí. Do povědomí širší veřejnosti se také 
dostal díky projektu Srdce pro Václava Havla na piazzettě Národ-
ního divadla. Pokud nedojde k opakování jarního scénáře, čeká 
nás 3. 10. v 15.00 vernisáž, na kterou jste tímto všichni srdečně 
zváni! Adéla Rozehnalová, kurátorka Galerie

Haiku je název nejnovější výstavy výtvarné skupiny Otupělí (frekventanti fotokurzu 
Klubu Švestka). Ve slovníku pod tímto heslem zjistíme, že se jedná o lyrický útvar, 
většinou s přírodní tématikou, který je tvořen trojverším. Otupělí se i v aktuální vý-
stavě opět pouští do nejistých vod zkoumání limitů fotografického vyjádření. Každý 
z členů je zde prezentován jediným tiskem odkazující ke klasické poetické formě 
a to v rámci velmi minimalistické adjustace. Na malé ploše je k vidění velmi pestrá 
škála originálních přístupů k uchopení tématu poezie ve výtvarném umění. V jedné 
z prací, v podobě ostentativního komentáře, rezonuje společenské téma, jiné z děl 
pracují s narativem přesně struktu-
rovaným básnickým žánrem. Každá 
je pak autonomním vyjádřením, re-
zultátem umělcova myšlenkového 
pochodu.
Že Jana Nerudová, Edita Šimková, 
Lucie Richterová, Eva Froňková 
a Lubomír Ambros nechodí rádi s da-
vem a lehkost nekonvenčních řešení 
je pro ně samozřejmostí, jsme si již 
zvykli. Pokaždé je však jejich nová 
výstava příjemným překvapením. 
V  haiku se však překonávají. A  tak, 
lze-li něco mezi jejich poetickými 
řádky vyčíst, tak hlavně to, že velká 
gesta, velké věci často jen zastiňují.
Rudolf Skopec, lektor fotokurzu
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12. slivenecké vláčkohraní

Hafík 2020

První zářijový víkend připravil Modelářský kroužek modulové železni-
ce Slivenec svou tradiční, tentokrát už dvanáctou interaktivní výstavu. 
Ta se po čtyřleté pauze konala opět ve slivenecké škole. Po půlroční 
pauze jsme se opět setkali a postavili kolejiště ze 70 modulů o celkové 
délce 60 metrů. Díky Covidu se kroužky nekonaly, a tak jsme neměli do-
dělané nové moduly. To ale nevadilo, protože díky členitosti prostoru 
jsme ze svých starších modulů postavili i tak zajímavé kolejiště. Letošní 
novinkou byla obsazenost jednotlivých nádraží výpravčími. Ti si mezi 

sebou telefonovali a  řídili provoz mezi nádražími. 
Mimo vystavených modulů byla pro návštěvníky 
opět připravena modelářská dílna, postřehový kvíz, dřevěné kolejiště 
pro děti a promítání fotografií a videí z předešlých výstav. I když byl 
vstup na výstavu podmíněn nošením roušek, přišlo i tak 309 velkých 
a malých návštěvníků. Doufáme, že se všem výstava líbila, a že nám 
situace dovolí se dál scházet, abychom na příští výstavu připravili nové 
moduly.  Daniel Sigan

12. září proběhl na zahradě slivenecké školy další ročník oblíbené soutěže 
psích mazlíčků – Hafík. Letos byl termín o týden posunutý, neprobíhal sou-
běžně s Burčákem, a protože byl hlavní událostí víkendu, dostavilo se re-
kordní množství účastníků. Přišlo 26 pejsků, které doprovázely celé rodiny, 
takže se školní zahrada pěkně zaplnila. Navzdory nepříznivé epidemiologic-
ké situaci si naše městská část zachovala svůj komunitní život a akce jako 
Burčák a Hafík jsou toho příkladem.
Soutěžilo se opět v několika kategoriích a soutěžící byli rozděleni do ob-
vyklých skupin: malý pes, velký pes a dítě se psem. Posledně jmenovaná 
skupina byla nejpočetnější v historii Hafíka – 16 dětí se psem. Ve Slivenci 
vyrostla nová generace malých kynologů, některé děti svého pejska zvládaly 
naprosto bravurně. Moc mne potěšilo, že se pejskům opravdu věnují a ne-
mají ho jen jako hračku. Všichni soutěžící zvládli překážkovou dráhu, soutěž 
v šikovnosti a poslušnosti. Navíc všichni účastníci obdrželi test s otázkami, 
který, pokud byl správně zodpovězen, doplnil bodové hodnocení. S hodno-
cením odpovědí pomáhal MVDr. Vácha, za což mu tímto děkuji.
Počasí nám přálo, bylo spíše letní než zářijové, takže přišlo vhod občerst-
vení pro dvounožce v podobě sladkých koláčů a čaje, které připravily paní 
kuchařky ze školní jídelny. Pro pejsky byl k dispozici bazének s vodou, který 
mnozí využívali k ochlazení.
Moc děkuji všem, kteří pomáhali s organizací (paní Valtrové a jejímu synovi 
Ondrovi, novomanželům Adamovi a Šárce Havlíkovým a pracovníkům školy 
i dobrovolníkům z řad publika) a děkuji všem, kteří se nebáli přijít a užít si 
hezké odpoledne se svým čtyřnohým kamarádem a rodinou.

Výsledky:
Kategorie velký pes
1. Dina + Dana, 2. Meda + Míša, 3. Sendy + Kristýna
Kategorie malý pes
1. Jackie + Tomáš, 2. Blecha + Radka, 3. Grace + Petra
Kategorie Dítě+pes
1. Cherry + Viki, 2. Bandy + Mia, 3. Max + Robert
Diplom a cena nejmladší pes:
Bandy (4 měsíce), Diplom a cena nejstarší pes: Gyzmo (12 let)
 Martina Havlíková
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Zájezd seniorů
Do Lokte a Mariánských Lázní jsme měli jet v dubnu, žel koronavirus rozhodl jinak – jeli jsme až 24. 6. 2020. Než jsme nastoupili ráno do autobusu, byla 
nám změřena teplota – pro jistotu! Tím komplikace skončily. Počasí bylo krásné, teplo akorát, pan řidič autobusu v dobré náladě, provoz na silnici nebyl 
hustý – takže v Lokti jsme byli včas. Hrad Loket jsme si prohlédli s vynikajícím průvodcem a částečně i sami. Nábytek, dřevěné plastiky, obrazy, porcelán, 

sbírky minerálů, zbraně, cínové předměty, část nejstaršího známého české-
ho meteoritu (Zakletý purkrabí), vězeňské kobky s instalovanou působivou 
expozicí útrpného práva – to vše jsme si prohlédli. Město Loket je upravené, 
čisté a  příjemné. V  Marián-
ských Lázní jsme se prošli ko-
lonádou, poslechli koncert 
s vodním doprovodem, popili 
a  ochutnali léčivé prameny. 
Na kolonádě i  na hlavní tří-
dě bylo poloprázdno, mnohé 
obchody zavřené, všude klid 
a  prázdno. Tak to v  lázních 
neznáme. Po čtvrté hodině 
jsme odjížděli domů. Výlet se 
nám všem moc líbil  – právě 
pro ten klid a pohodu.  
 Irena Krejčová

Spokojené důstojné stáří s kvalitním zázemím, pocitem bezpečí a ohledem na samostatnost
a soukromí, to je nový projekt seniorského bydlení SeniorCentra Slivenec. Zájemci z řad soběstačných senio-
rů si tak mohou v areálu sliveneckého domova pronajmout byt o velikosti 1+kk nebo 2+kk.
„U schopných a vitálních seniorů je téma určité autonomie tím, čeho si na sobě váží a nechtějí se vzdát to-
ho, na co jsou hrdí. My tuto hrdost podporujeme a jsme rádi, že právě takoví senioři chtějí využít možnosti 
seniorského bydlení, kterou jsme v létě nabídli v našem SeniorCentru Slivenec,“ vysvětluje záměry projektu 
seniorského bydlení ředitel domova Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA. V SeniorCentru Slivenec je k pronájmu 
připraveno sedm apartmánů o dispozicích 1+kk a 2+kk. Jsou účelně a vkusně zařízené, mají novou kuchyň-
skou linku, prostornou koupelnu, polohovatelná lůžka a velká okna s výhledy do zahrady. Všechny bytové 
jednotky jsou plně bezbariérové, využívat je mohou jednotlivci i páry. Seniorské bydlení klade důraz na pro-
pojení soukromí a sociální interakce. Byt představuje pro nájemce potřebný klid a soukromí, společenská 
místnost je zase centrem pro setkávání. Senioři tak mohou využívat jejích prostor s knihovnou ke vzájemné 
komunikaci, posezení nad čajem či kávou, čtení nebo hraní her.  Ing. Jana Barčákovává

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci září a říjnu 

oslavili či oslaví významné 
životní jubileum.

ZÁŘÍ
Paní Zdeňka Matoušková

Paní Marie Zbořilová
Paní Jaroslava Mořkovská

Paní Marie Podzemská
Paní Jana Mirovičová
Pan Lubomír Novotný
Paní Jaroslava Fojtů
Pan Zdeněk Kalhous

Pan Pavel Sojka
Paní Jitka Urbanová
Paní Milada Radová
Paní Věra Pánková

ŘÍJEN
Paní Alexandra Králová
Paní Dagmar Kordová
Paní Alena Lokvencová
Paní Helena Dušková
Paní Marta Brachtlová
Paní Marcela Rechová

Pan Alois Pecka
Paní Marie Nováková
Pan Ladislav Pivoda

Pan Jiří Doleček
Paní Blanka Syslová
Paní Věra Moťková
Paní Libuše Tomšů

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Veřejná knihovna Slivenec pořádá přednášku 
pro seniory

VÍM, NA CO MÁM PRÁVO
(aneb posílení kompetencí seniorů), o nejnovější 

právní úpravě dědictví, věcné břemeno, předkupní prá-

vo, vydědění, právo pacienta ve zdravotních zařízeních, 

nápomocná osoba)

Přednáší lektoři LOVI,z.s., (LaborOmniaVinciImprobus – 

realizováno za podpory Hl. města Prahy"

v pondělí 5. 10. 2020 v 15:00 hod.

v Klubu seniorů „Na Půdě“ – K Lochkovu 6, 

Praha-Slivenec

Přednáška umožní seniorům orientovat se v otázkách 

praktického života, procesu přípravy zákonů, petičním 

právu, nejnovější právní úpravě institutů pro seniory. 

Na závěr si interaktivní formou připravíme pod 

vedením lektora jednoduchý návrh zákona.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Bydlení na Slivenci pro aktivní seniory
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Svatý Jan pod Skalou
Podle jízdního řádu jsme vystoupili v Bubovicích Višňovce a nejkratší cestou 
jsme zamířili k lesu. Po chvilce jsme byli v Solvayových lomech ve skanzenu. 
Trochu jsme si ho prohlédli, něco málo i pochopili, chtělo by to zasvěcený 
výklad. I tak to bylo zajímavé. Zamávali jsme osazenstvu výletního vláčku 
a prošli jsme celé horní patro lomu. Po přibližně 3 km jsme, po rovině, došli 
na vyhlídku nad Svatý Ján. Dívali jsme se dolů, z výšky 160 metrů na klášter 
a celé okolí. Bylo tam jen málo lidí, to se jen tak nepovede. Vyhlídka je totiž 
velmi navštěvovaná. Jenomže většina návštěvníků tam chodí z obce Sv. Ján, 
a musí tedy do této výšky vystoupat. Dělalo nám dobře, pozorovat při našem 
sestupu návštěvníky, jak se lopotí do kopce. Dole jsme si prohlédli klášterní 
kostel a jeskyni poustevníka Ivana. V kostele je i výstava fotografií blízkého 
okolí a dostali jsme tam dokonce zasvěcený výklad tamního průvodce. Jen 
jsme si museli pohlídat čas, aby nám neujel autobus, který nás odvezl do Lo-

děnic na vlak. Z vla-
ku jsme vystoupili 
v Hlubočepích a bu-
sem 120 pokračovali 
do Slivence.
Výlet dopadl per-
fektně, už přemýš-
líme, kam půjdeme 
příště.
 Pavel 
 Podzemský

Veřejná knihovna Slivenec pořádá setkání

S PETREM HUBENÝM Z HOLYNĚ
a jeho knihou

BLÍZKÁ SETKÁNÍ SE SMRTÍ

v úterý 22. září 2020 v 18:00 hod.

Zasedací místnost ÚMČ, 

K Lochkovu 6, Praha-Slivenec

Přemýšlíte o tom napsat knihu? 
Zajímá vás, jaké jsou nejčastější 
psací zlozvyky? Jak dobře je nutné 
ovládat pravopis? Kde je nejlepší 
místo na psaní a kde se naopak psát nedá? Co je „odpojovací rituál 
a co je to „no name“ efekt?

Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost, jak lze při práci projek-
tového managera v „korporátu“ napsat knihu. Povíme si o motivaci, 
psacím procesu, jak vše časově zvládat, co je na psaní nejtěžší, kde 
číhají největší úskalí a naopak, co je na psaní nejzábavnější. Poku-
sím se vám přiblížit realitu a fungování českého knižního trhu.
Na závěr přečtu ukázku z povídky Prašanda, aneb co vás může 
potkat noční cestou domů do Holyně.

inzerce
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V Montessori herně jsou 
ještě volná místa
Montessori dílna je ve Slivenci je spjata s Rodinným 
centrem Pecka od samého jeho vzniku v  roce 2009. 
Nabízí dětem a jejich rodičům jiný pohled na dětskou 
hru, pestrý výběr hraček (pomůcek) a čas, který rodič 
tráví se svým dítětem. Každé dítě má svůj individuál-
ní vývoj, svůj rytmus a svoji rychlost. Díky montesso-
ri pedagogice dokáží rodiče lépe rozpoznat senzitiv-
ní vývojové období a pochopit, proč jejich dítě právě 
dělá to, či ono a jaké všechny aspekty při dané čin-
nosti dítě vnímá a rozvíjí. Přijďte se i Vy seznámit 
s tím, co může Vaše dítě obohatit a co vše můžete 
s dětmi využít.
Montessori herny probíhají vždy v  pátek v  sále Fit 
Švestka, na adrese Ke Smíchovu 315/110 v 1. patře. 
Dotazy na info@klubsvestka.cz.

Od pondělí 14.9. probíhají všechny švestkové kurzy. Děkujeme, že dodržujete základní hygienická opatření a jste k sobě navzá-
jem ohleduplní. Informace týkající se základních podmínek pro účast na lekcích jsou vylepeny hned u vstupů a jsou vyvěšeny na 
webu. Také u nás platí 3R (rouška, mytí rukou, rozestupy). Desinfekce je dostatek. Na úklid a větrání dbáme. 
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Střípky z farnosti
28. června proběhl ve sliveneckém kostele při nedělní mši svaté ob-
řad prvního svatého přijímání, ke kterému přistoupil Onřej Ferjo. 
Ondrovi i jeho rodině přejeme hodně Božího požehnání.
Ve středu 23. 9. jste srdečně zváni na koncert Sliveneckého akordeo-
nového souboru, který se měl uskutečnit již v dubnu tohoto roku, 
ale kvůli karanténním opatřením se tak nemohlo stát. Doufejme, že 
tentokrát si již koncert, i když s rouškami, budeme moci užít.
V sobotu 3.  října přijme v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova 
mostu jáhen Tomáš Gregůrek O.Cr., který se také hodně věnuje naší 
farnosti, kněžské svěcení. I  jemu vyprošujeme hojnost Božího po-
žehnání.   sig

NEJSTARŠÍ OBČANCE 
SLIVENCE JE 100 LET

Dne 7. října oslaví 

úctyhodné životní 

jubileum 

paní Libuše Tomšů

ze Slivence.

K jejím krásným stým narozeninám
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody 

do dalších let!



28. 6. 2020 proběhlo, při krásném slunném počasí, benefiční utkání 
týmu AFK Slivenec – stará garda vs AMFORA klub Praha na počest 
zraněného Martina Ryzáka.
V areálu bylo živo, okolo 800 lidí přivítalo sestavu složenou ze jmén:
P. Steiner, P. Salava, F. Slováček ml., P. Větrovec, T. Řepka, P. Bičovský, 
J. Berger, A. Panenka, P. Vrabec, S. Hložek, J. Fiala, R. Skamene, S. Tofi,  
P. Poulíček, V. Tittelbach, J. Weber, V. Hron, M. Jiráň, M. Kraus, O. Soko-
lov. Trenér: W. Kotas
Naše stará garda také postavila sestavu zvučných jmen slivenecké his-
torie. Za nás nastoupili: Jan Zíma, Jaroslav Vošický, Marek Lehovec st., 

Tomáš Tomšů, Jiří Majer, 
Václav Nykl, Ladislav Ká-
covský, Antonín Podzem-
ský, Aleš Majer, Martin 
Lebeda, Vladimír Vobořil, 
Karel Starec, Pavel Paclík, 
František Palaš, Josef Ju-
rásek, Dalibor Zatkal, Vla-
dimír Sadílek, Pavel Palaš, 
Václav Motl a  trenérem 
byl Karel Bachroň.
Před samotným výkopem 
došlo také ke speciálnímu 
ocenění dvou legend klu-
bu. Dlouholetého před-
sedy, hráče, trenéra a ka-
maráda Karla Bachroně, 
který v  minulých dnech 
skončil v  pozici předsedy 
klubu, a  také dlouholeté-
ho hráče a  trenéra Ládi 

Vobořila. Oba pánové dostali do klubu věcné a vzpomínkové předměty 
a my jsme rádi, že byli oceněni právě před tolika lidmi a váženými hosty.
Následoval čestný výkop, o který se postaraly dámy Naďa Kalinovská 
Vanišová, Olga Lounová, Kateřina Kristelová a Jiřina Bohdalová.
Rozhodčími tohoto zápasu byl, velice zkušený rozhodčí a skvělý bavič 
Pavlín Jirků, kterému na čarách pomáhli Jiří Polena a Matěj Lafata.
Utkání skončilo výsledkem 5:2, kdy branky domácích vstřelili Aleš 
Majer a Venca Nykl. Za hosty se trefili dvakrát Martin Kraus a Oleg 
Sokolov a kuriózní penaltou skóroval Roman Skamene, která by si za-
sloužila nálepku TV Nova - borec na konec.
V  poločasové přestávce proběhly také soutěže pro děti, které byly za 
svou účast odměněny malými dárky. Poločasovou pauzu zpříjemnila 
Olga Lounová, která naživo zazpívala jeden ze svých hitů – Optimista.
Nechyběly ani tradiční kousky Honzy Webera, který všem přítomným 
ukázal, co znamená fotbalový freestyle.
Výtěžek ze vstupného poputoval přímo po skončení utkání do rukou 
Martina Ryzáka. Na jeho léčbu se vybralo neuvěřitelných 24 600 Kč, kdy 
5000 Kč navíc přidali hráči AMFORY Praha. Celková částka tedy
dosáhla 29 600 Kč. Martinovi bylo také předáno památeční sklo přímo 
z rukou Petra Salavy.
Věříme, že se vám tato akce líbila. Děkujeme klubu AMFORA Praha za 
možnost spolupořádání a ochotu, kterou projevili při podstatě celé akce 
–  tedy podpořit legendu, 2. nejlepšího střelce klubu a hráče s nejvíce 
starty za Slivenecký A tým - Martina Ryzáka. Děkujeme také všem part-
nerům, hráčům, pořadatelům, dobrovolníkům a hlavně vám, kteří jste 
do areálu zavítali a vytvořili jste tak skvělou atmosféru. Bez vás by to 
nešlo, přátelé.
 AFK Slivenec

Benefice Martina Ryzáka – AMFORA klub Praha
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AFK Slivenec vstupuje do podzimní sezóny
MLADÉ NADĚJE AFK NA SOUSTŘEDENÍ:

Starší přípravka – ročníky 2011,2012
Soustředění Jablonec nad Jizerou 12. – 15. 8. 2020.
Absolvovali jsme v srpnu první soustředění se starší přípravkou. Zúčast-
nilo se 16 hráčů + doprovod šesti dospělých. Trenéři M. Starec, P. No-
vák, K. Bachroň, zdravotní dohled L. Starcová, zásobování M. Königová, 
I. Putnová. Ubytováni jsme byli v penzionu Breuer, čekala nás výborná 
kuchyně (maxi porce 3x denně včetně stálého doplnění ovoce a nápojů) 
v hotelu Krakonoš, za což jim patří velké díky. Tréninky byly dvoufázové. 
Dopolední + odpolední, kdy jsme kluky nešetřili a tréninky trvaly vždy 
2 hodiny. Večery jsme naplánovali tematické – proběhl například wor-
kout, koupaliště nebo stolní deskové hry. K dispozici jsme měli travnaté 
hřiště, velmi dobře upravené vřetenovou sekačkou, což bylo na povrchu 
značně znát. Kluci i přes vysoké letní teploty a tréninkovou zátěž vše 
zvládli výborně. Od pondělí 24. 8. jsme začali pravidelnými tréninky 2x 
týdně ve Slivenci.
5. 9. nás čekalo první mistrovské utkání.

Starší žáci
Soustředění – Rabí 2020
Ve dnech 10.–15. 8. pod vedením trenéra Honzi Slabého absolvovali naši 
žáci soustředění. Tradičně v Rabí. Na soustředění jsme odehráli několik 
zápasů se soupeři z Aše a Klatov. Tréninky jsme mimo jiné zaměřili na 
rozcvičení a protahování před a po zápasech a trénincích. Potřebovali 
jsme klukům přiblížit, jak mají pracovat se svým tělem, aby bylo na-
chystáno na zátěž, či aby si od zátěže dokázali protažením ulevit. Bylo 
super, že kluky v tomhle ohledu vedla Jana Vyskočilová jako zkušená fy-
zioterapeutka a zdravotnice. Kluci si soustředění užili a děkujeme všem 
zúčastněným, uzavřela hodnocení vedoucí mužstva Gábina Frolíková.

ÚVOD SEZÓNY MUŽSKÝCH KATEGORIÍ SE 
POVEDL
A tým
Tým okolo trenéra Aleše Majera vstoupil do sezóny úspěšně. Na úvod 
jsme si poradili s týmem LOKO Vltavín „B“, kdy jsme na jeho hřišti po 

gólech Zdeňka Sity, Pavla Plechatého, Filipa Vyhnala, Michala Kadlece 
a Patrika Sopra vyhráli 5:0.
V druhém kole náš čekal ambiciózní ABC Braník a opět z toho byla vyso-
ká výhra, tentokrát 6:1. Naše branky vstřelili 2x Filip Vyhnal, Petr Klou-
ček, Jan Homola a Peter Grajciar.
Ve 3. a 4. kole jsme získali další 4 body po remíze s SK Střešovice 191 (Fi-
lip Vyhnal, Zdeněk Sita, Petr Novák) a výhře s týmem TJ Sokol Stodůlky 
(2x Peter Grajciar, Petr Klouček a Jan Trojan). Po 4 kolech se náš A tým 
nachází na 2. místě tabulky se ziskem 10 bodů a skórem 18:4.

B Tým
I svěřencům Ládi Kácovského vyšel vstup do sezóny výtečně.
Po dvou kolech mají na svém kontě 6 bodů po výhrách nad týmy TJ Sla-
voj Suchdol 5:0 (2x Marek Čureja, Jaroslav Havelka, Petr Novák, Domi-
nik Hipp) a SK Střešovice „C“ 3:0 (2x Petr Bukáček, Ondřej Leština).
Úspěšný vstup znamená 1. místo v tabulce se skóre 8:0.
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KALENDÁŘ SLIVENCE 2020
ŘÍJEN
4. 10.–31. 10. Lukáš Gavlovský: Jako smrk ztepilý (výstava v Galerii 
 Kaple Holyně)
5. 10. Schůzka seniorů (Klub seniorů v KC Na Půdě)
8. 10. 17:00 Drakiáda s RC Peckou
9. 10. Koncert Jaroslava Hutky (pořádá MČ v sále restaurace
 U Bůčka)
13. 10. Dračí hory: Kamila Hnyková (cestopisná beseda v zasedací
 místnosti ÚMČ)
14. 10. Zájezd seniorů (Zákupy, Česká Lípa)
LISTOPAD
1. 11. 18:00 Lampionový průvod s RC Peckou
2. 11. Schůzka seniorů (Klub seniorů v KC Na Půdě)
2. 11. Veřejné zasedání zastupitelstva
10. 11. Severní Makedonie: Libor Drahoňovský (cestopisná beseda
 v zasedací místnosti ÚMČ)
13. 11. Koncert Ivana Hlase ((pořádá MČ v sále restaurace U Bůčka)
27. 11. 17:00 Výtvarná dílna: Adventní věnce (Ateliér Klubu Švestka)
29. 11. Rozsvěcení vánočních stromů
PROSINEC
1. 12. 18:00 Zanzibar: P. Chlum a P. Kvarda (cestopisná beseda
 v zasedací místnosti ÚMČ)
7. 12. 16:00 Schůzka seniorů (Klub seniorů v KC Na Půdě)
19. 12. Vánoční jarmark
21. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva

JAROSLAV HUTKA

pátek 9. 10. 2020 od 20:00 hodin
Sál restaurace U Bůčka

Koncert pořádá MČ Praha-Slivenec. Vstupenky lze zakoupit od 20. 7. na 

podatelně úřadu MČ. Cena 200,– Kč k sezení/ 100,– Kč k stání

Pátek 13. 11. 2020 od 20:00 hodin
Sál restaurace U Bůčka

Koncert pořádá MČ Praha-Slivenec. Vstupenky, které byly 

zakoupeny na původní (březnový) termín, zůstávají v plat-

nosti. Od 20. 7. lze ještě zakoupit vstupenky na podatelně 

úřadu MČ. Cena 200,– Kč k sezení/ 100,– Kč k stání

Cestopisná beseda

DRAČÍ HORY
(JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA,

LESOTHO)
O trampování liduprázdnou divočinou

vypráví Kamila Hnyková
13. 10. v 18 hodin v komunitním centru Na Půdě

(při větším počtu posluchačů v zasedací místnosti ÚMČ).

Veřejná knihovna Slivenec pořádá přednášku

s cestovatelem Mgr. Liborem Drahoňovským

OPOMÍJENÁ
SEVERNÍ MAKEDONIE

v úterý 10. listopadu 2020
v 18:00 hod.

Zasedací místnost ÚMČ,

Beseda Mgr.  Libora Drahoňovského je věnována jedinečným 
přírodním krásám, starobylým klášterům, vesničkám s docho-
vanou lidovou architekturou i životu místních obyvatel. Tato 
balkánská země o rozloze jen o něco málo větší než Morava je 
jedinečnou zemí, má mnoho přírodních krás i pamětihodností. 
Pochlubit se může obrovskými horami, prostornými planinami, 
skalami i úrodnými poli v nížinách, velkými jezery a spoustou 
neobvyklých přírodních útvarů, malebnými vesničkami s  tra-
diční lidovou architekturou, starými městy a nádhernými pra-
voslavnými kláštery.


