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Vánoční strom přání Sliveneckého klubu Švestka znovu během letošního ad-
ventu zdobil podium u rybníka. Přání Ježíškovi, ta dětská, i ta dospělácká, by-
la letos – v té nelehké době – plná vzájemnosti a nemateriálních přání. Líbila 
se nám natolik, že některá z nich náhodně otiskujeme.    Lenka Kudláková
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ČESTNÁ UZNÁNÍ
Zastupitelstvo schválilo udělení 
Čestného uznání za rok 2020 pa-
ní Ing.  Simoně Strauchové, paní 
Mgr.  Ireně Liscové a  panu Jiřímu 
Görglovi.

ROZPOČET
Zastupitelstvo schválilo:
■ Rozpočet Městské části Pra-
ha-Slivenec na rok 2021, včetně 
povinných příloh, v  celkové výši 
příjmů 33  339  800,– Kč a  výdajů  
33  339  800,– Kč
■ Rozpočtový výhled MČ Praha-
-Slivenec na roky 2020–2026

■ Rozpočtové úpravy č.  5 dle  
přiložené tabulky
■ Navýšení rozpočtu v  příjmo-
vé a výdajové části o 8.200,00 Kč. 
Jedná se o  účelovou neinvestiční 
dotaci ze státního rozpočtu z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj po-
skytnutou jako náhrada obcím za 
účelně vynaložené náklady na po-
hřbení zemřelého, jehož pohřbení 
zajistil obecní úřad.
■ Navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  112 000,– Kč. 
Jedná se o  vratku účelové inves-
tiční a  neinvestiční dotace vzta-
hující se k projektům schváleným 
v  rámci OPPPR na akci Odborná 
jazyková učebna (ZŠ a  MŠ Praha 
Slivenec).
■ Navýšení rozpočtu v  příjmo-
vé a  výdajové části o  286 000,00 
Kč. Jedná se o  poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace jako podílu 
z  obdrženého odvodu z  výherních 
hracích přístrojů a  jiných technic-
kých zařízení za období 1. 6. 2020–
30. 11. 2020. 

PROMINUTÍ NÁJMU
Zastupitelstvo souhlasí:
■ S žádostí korporace GNSH, s. r. o. 
provozující Bistro Zastávka v č. p. 22  
o  odpuštění tří měsíčních nájmů 
(10.–12. roku 2020) z důvodu naří-
zených karanténních opatření. 
■ Vyhovět žádosti Lenky Vitáčko-
vé o  odpuštění tří měsíčních ná-
jmů (10.–12. roku 2020) z  důvodu 
nařízených opatření proti pande-
mii a  následné ukončení nájemní 
smlouvy.

SMLOUVY
Zastupitelstvo schválilo:
■ Uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě užívání 
pozemků parc. č.  104/9, 1655/1 
a  496/5, v  k. ú. Slivenec za úče-
lem zřízení, provozování, údržby 
a  oprav podzemního vedení se 
společností PRE distribuce, a.s za 
cenu 10.950,– Kč bez DPH.
■ Dodatek č. 1 ke SOD č. 73/2020/
VAL mezi MČ Praha-livenec 
a společností Tirast, s. r. o. na dílo 
„Údržba polních cest Na Přídole 
a K Cikánce“, kterým se posunuje 
termín realizace do 31. 3. 2021,
■ Výběr zhotovitele zakázky „Ce-
loroční údržba veřejné zeleně 
v MČ Praha-Slivenec“ - společnost 
FREKO, a.  s., jejichž nabídka byla 
ve výběrovém řízení vyhodnocena 
jako nejvýhodnější.
■ Uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě užívání 
pozemku parc. č. 1678, v k. ú. Sli-
venec za účelem zřízení, provozo-
vání, údržby a oprav podzemního 
vedení se společností PRE distri-
buce, a.s  za cenu 4 000,– Kč bez 
DPH.
■ Pověřuje starostku, aby jednala 
o  koupi nebo pronájmu kontej-
nerů pro výstavbu provizorního 
pavilonu ZŠ na dobu realizace ná-
staveb na učebních pavilonech ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec.

PRONÁJEM
Zastupitelstvo schválilo uzavření 
nájemní smlouvy na pozemek 1218 
a 1219 v k. ú. Slivenec, zapsané na LV 
1311, o celkové výměře 382 m2 a cha-
ty na pozemku č.  1218 s  3. místní 
skupinou ČČK Slivenec, Oblastním 
spolkem ČČK Praha 1 s  působnos-
tí na Praze 1, 2, 4, 5 a Praze-západ, 
k užívání na dobu jednoho roku. Ce-
na pronájmu 1000,– Kč/měsíc.

DOHODY
Zastupitelstvo souhlasilo s  uza-
vřením dohod o  provedení práce 
v  roce 2021 s  neuvolněnými za-
stupiteli Ing.  Františkem Polákem 
a  Martinou Havlíkovou na výkon 
lektora Sliveneckého klubu Švest-
ka a  Mgr.  Lenkou Kudlákovou na 
výkon řízení Sliveneckého klubu 
Švestka (dle zákona č. 131/2000 Sb., 
o  hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů).

DARY
Zastupitelstvo schválilo přijetí daru 
od společnosti DREAMLINER ve 
výši 150 000,00 Kč, na základě Da-
rovací smlouvy ze dne 13. 10. 2020. 
Schvaluje přijetí příspěvku na ob-
čanskou vybavenost od stavební-
ků Jany a  Iva Polákových ve výši 
60.000,00 Kč, na základě Smlouvy 
o příspěvku na občanskou vybave-
nost obce ze dne 5. 12. 2020.

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 
20. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 1/2021
Uzávěrka: 21. 12. 2020
Vychází: 4. 1. 2021
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

TERMÍNY ZASEDÁNÍ V ROCE 2021:
15. 2. 2021, 19. 4. 2021, 14. 6. 2021, 6. 9. 2021, 1. 11. 2021, 20. 12. 2021,
Jedná se vždy o pondělí od 18:00 hod.
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Milí sousedé, milé sousedky, 

úvodem bych se s  vámi všemi 
chtěla podělit o  úžasnou zprá-
vu, na kterou jsme dlouho, ale 
opravdu velmi dlouho čekali: dne 
21. prosince schválila Rada HMP 
výběh zhotovitele na rekon-
strukci našich hlavních komu-
nikací Ke Smíchovu, K Lochkovu 
a K Homolce za celkem 235 mil. 
Kč. Schválilo se to nakonec vše-
mi hlasy radních, ale věřte mi, že 
idyla to v  současné ekonomické 
situaci nebyla. Dramatické situ-
ace jsem zažívala až do poslední 
chvíle. Vše se nakonec schválilo 
díky vytrvalému, doslova bul-
dočímu úsilí mě a  gesčního ná-
městka Petra Hlubučka, kterému 
chci opravdu moc poděkovat. 
Tato akce se připravovala šest 
let, od doby, kdy skončila ve Sli-
venci výstavba sítí. I  když pro-
ti ní nikdo neprotestoval, tak ji 
provázely obvyklé bolesti takto 
rozsáhlých projektů – majetkové 
problémy, dědická řízení, mno-
ho technických problémů, které 
bylo potřeba vyřešit,  atd. Překá-
žek, které jsme museli překonat 
jak v  koalici, tak v  opozici, bylo 
dost - např. ještě na prosincovém 
zasedání zastupitelstva HMP 
navrhl místopředseda zastupi-
telského klubu hnutí ANO se-
brat Slivenci na příští rok 20 mil 
Kč, že prý už jsme dostali dost… 
Koaliční partneři měli zase oba-
vu z  nárůstu výdajů v  době, kdy 
Praha přišla o 10 miliard Kč kvůli 
koronaviru a o další více než dvě 
miliardy kvůli zrušení superhru-
bé mzdy. Konec dobrý, všechno 
dobré… Tak teď jen doufejme, že 
město uzavře s  vítězným kon-
sorciem firem Porr a Subterra co 
nejdříve smlouvu, takže na jaře 
se bude moci začít stavět. Začne 
se výstavbou velké retenční ná-
drže v ulici K Homolce a zároveň 
rekonstrukcí ulice Ke Smíchovu 
od bývalé drogerie na východ. 

Počítejte proto prosím s  tím, že 
Slivenec bude v nejbližších letech 
poměrně dost rozkopaný. Odmě-
nou nám ale bude upravená obec 
s  funkční dešťovou kanalizací 
a  dokonce i  s  chodníky. Rekon-
strukce zahrnuje i  zbylou část 
centra před Dvorem křižovníků 
a  pod naším úřadem. Mimocho-
dem celá akce bude i  značnou 
výzvou z  hlediska koordinace, 
protože zároveň se má stavět zá-
padní konec ulice Granátová, což 
je akce soukromého investora, 
pokládka optických kabelů Vo-
dafonu a nádavkem ještě by PRE 
chtěla Slivencem protáhnout své 
kabely od nově budované roz-
vodny v Lochkově do trafostanice 
v ulici K Váze.
Pohnula se i  rekonstrukce školy. 
U historické budovy jsou už hoto-
vé mikropiloty, které zpevňují její 
základy. Jakmile to bude možné, 
vrhnou se stavbaři na zpevňo-
vání budovy zevnitř – k  tomu je 
ale nutné, aby v  budově nebyly 
děti, takže to bude možné udělat 
až o  jarním prázdninách v únoru 
(event. i  dřív, pokud bude kvůli 
covidu zase omezena výuka, ale 
to nechci přivolávat). Máme také 
kompletně hotový projekt rekon-
strukce a nástavby obou pavilonů 
2. stupně. Projekt je podaný na 
stavební úřad Prahy 5. Pevně dou-
fám, že se zde nevyskytnou žádné 

komplikace a že budeme moci bu-
dovy v létě rekonstruovat, protože 
pavilony jsou po 60 letech pro-
vozu už ve velmi špatném stavu 
(hlavně kanalizace a topení) a děti 
už opravdu není kam dávat - vždyť 
za každou třídu deváťáků, kteří 
odcházejí, nabíráme dvě a  někdy 
i tři třídy prvňáčků.
Projekt na chodník do Lochkova 
je už podaný na stavební úřad 
a v brzké době by měl získat sta-
vební povolení. Tento projekt byl 
před několika lety při komunit-
ním plánování vyhodnocen ob-
čany jako nejpotřebnější místní 
akce, tak pevně doufám, že se 
již brzy dočkáme. Zároveň v této 
lokalitě přibude i  souběžná pě-
ší cesta od ulice Na Botě k  jihu. 
Cesta je na místě již vyznačena. 
V  Mramoru na straně 8 najdete 
přehled všech budovaných i plá-
novaných pěších cest, protože si 
lidé stěžují, že se v  tom trochu 
začínají ztrácet.
Dokončili jsme také rekonstrukci 
ulice Za Křížkem a části ulice Na 
Korálově.
V posledních měsících jsme tu ta-
ké ve zvýšené míře sázeli stromy 
a keře – jak na konci ulice K Ci-
kánce, kde jsme na našem po-
zemku, donedávna využívaném 
zemědělsky, vysázeli lesík, tak 
u  nového psího hřiště, kde jsme 
na přání občanů vysadili jedlé 

kaštany. Dosazovali jsme i  stro-
my a  keře podél cest. Za velkou 
aktivitu v  této oblasti bych ráda 
poděkovala pracovnici úřadu pa-
ní Valtrové Vávrové.
Na ulici Ke Smíchovu jsme in-
stalovali nový radar, protože ten 
starý i  přes několik oprav zatvr-
zele odmítal ukazovat skutečnou 
rychlost. Místo mobilního roz-
hlasu, který byl až dosud zdarma, 
ale od příštího roku pro nás bude 
od placený, jsme se rozhodli po-
řídit pro informování obyvatel 
mobilní aplikaci Slivenec, která 
nás vyjde levněji a přitom zajistí 
více funkcí. Pro občany bude bo-
nusem to, že se do ní budou moci 
přihlásit bez zadávání jakýchkoli 
osobních údajů.
Milí spoluobčané, opravdu moc 
nás mrzí, že jsme museli zru-
šit všechny plánované akce. Do 
poslední chvíle jsme doufali, že 
nám vyjde aspoň malý vánoční 
jarmark a zvonohra, která by nás 
vánočně naladila, ale okolnos-
ti nám bohužel nepřály, museli 
jsme vše zrušit.
I přesto doufám, že jste si vánoč-
ní svátky užili v klidu a ve zdraví. 
Přeji vám vše nejlepší do nové-
ho roku 2021. Moc bych si přá-
la, abych to byl úplně normální, 
standardní, dočista obyčejný rok.
 Jana Plamínková, 
 Vaše starostka
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Komunikace Na Korálově a Za Křížkem

Obnova vodovodního řadu

Začátkem prosince byla dokončena obnova komunikace v ulici Za Křížkem a na severním konci ulice Na Korálově. Úprava byla navržena tak, aby 
sem jednak nepouštěla vodu z ulice K Cikánce a dále aby voda z této části stékala v příčném spádu do krajnic a tam se vsakovala. Komunikace jsou 
vzhledem k šířkovým parametrům na tomto úseku jednosměrné a prosíme řidiče, aby tuto úpravu respektovali. Doufáme, že místní obyvatelé budou 
s novou silnicí spokojeni.

Jak jsme psali již v červnu, probíhá na holyňské straně podél ulice K Barrandovu obnova vodovodního řadu, který propojuje vodojem Ovčín a vodojem ve Ště-
pařské. Práce nepostupují podle plánu, vše komplikuje vyřešení majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků, na kterých probíhá výstavba.   Šárka Musilová

S  novým rokem začalo i  nové 
období pro uhrazení místního 
poplatku ze psů. Pro rok 2021 
jsou sazby poplatků ze psů stej-
né jako v letech minulých.
Majitelé s trvalým pobytem ne-
bo 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 ma-
jitele,
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 byd-
liště, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého 
majitele psa na území hl. Prahy mít psa registrovaného v  Registru 
chovatelů vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy. Registrační kartu cho-
vatele 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 poplatek musí být uhrazen do 31. března 2021.
Dotazy k  platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 
251 812 249.  Jana Valtrová

inzerceMístní poplatek za psa 2021
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Základní škola

Hlavní město Praha vyhlásilo další ročník grantového programu 
pro zlepšení životního prostředí

Dokončení rampy
Z rampy na zastávku Smaragdová, kterou pro nás dělala TSK, jsem byla dlouho docela rozpačitá. Rampa byla sice funkční, ale vypadala nedodělaně, 
ač mě na TSK ujišťovali, že je už vše hotové. Nakonec ale na podzim přišli zahradníci a vše dokončili tak, že můžeme být opravdu spokojeni – dosázeli 
velké množství keřů a tolik stromů, že jsme to ani nečekali. Přístup na zastávku je nyní opravdu pěkný.  Pla

Již v červnu jsme vás informovali o nutnosti statického zajištění historické budovy základní školy. Během začátku prosince společnost KOS Con-
sult, s. r. o. realizovala zpevnění základů na západní straně historické budovy 11 mikropiloty. V průběhu ledna bude následovat svázání budovy 24 
táhly v příčném i podélném směru. Část táhel se bude umisťovat zvenku budovy. Tyto práce, za podmínky dodržování bezpečnostních opatření, je 
možné provádět i během školní docházky. Zbylá část táhel, které budou umístěny uvnitř, se může instalovat pouze za nepřítomnosti školáků. Využijí 
se k tomu buď jarní prázdniny nebo distanční výuka. Až se budova usadí, můžeme zrekonstruovat i fasádu.
Pan Ing. arch. Vajtr shromáždil veškerá stanoviska a ještě před vánočními svátky požádal o vydání stavebního povolení. Teď se vše bude odvíjet od 
lhůt stavebního řízení.  Šárka Musilová

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil další ročník grantového programu ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021. Žádosti 
o grant budou přijímány od 28. prosince 2020 do 18. ledna 2021.
Podrobné informace, podmínky grantového programu a formuláře na-

leznete na stránkách www.praha.eu v sekci Dotace a granty. Odkaz zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mest-
ske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP
 Valtr

Slivencem vede Pražský okruh, tedy dálnice D0 kolem Prahy. Jenže za-
tímco část ze Slivence na sever k letišti je bez dálničních poplatků, tak 
za část na jih do Radotína, do Modřan či do Kunratic se musí pla-
tit. Což vede k tomu, že mnozí lidé, kteří by do těchto lokalit dojeli po 
okruhu za pár minut, se složitě proplétají pražskými ulicemi, trvá jim 
to déle a ještě znečišťují úplně zbytečně pražské ovzduší. Nedá se s tím 
něco dělat?
Zkusila jsem už dvakrát tento nelogický stav zvrátit a požádala jak býva-
lého ministra dopravy Ťoka, tak i současného ministra Havlíčka o vynětí 
jižní části okruhu z placených úseků dálnic, ale marně. Že prý by na tom 
Státní fond dopravní infrastruktury finančně tratil. Škoda. Tranzitující 
řidiči dálniční známku vesměs mají a menšině Pražáků, kteří ji nemají, 
což jsou často starší lidé, by to pomohlo. Zkusím celou akci zopakovat 
zase po volbách.

Paní starostko, dáte se očkovat?
Určitě ano. Hned, jakmile na mě přijde řada. Ráda bych totiž zase žila 
svůj bývalý život, kde nemusím denně sledovat chaotická opatření vlády, 

kdy se mohu normálně najíst v  restauraci, odjet na víkend na hory či 
cestovat do zahraničí. A jsem přesvědčená, že bez očkování se tohoto cíle 
opravdu nepodaří dosáhnout. A jsem zároveň i otrlá - od očkování mě 
neodradí ani příšerná reklama Ministerstva zdravotnictví s obří injekcí 
a  rukou v zelené rukavici – možná to ministerstvo myslelo dobře, ale 
dopadlo to jako vždycky.

Prý se má vykácet zeleň v ulici Smaragdová. Je to pravda? A co s tím 
budete dělat?
Nemáme tyto informace. Nicméně stromy ve Smaragdové už leží na úze-
mí Městské části Praha 5, na katastru Hlubočep. Území je územním plá-
nem určeno k zástavbě a patří Křižovníkům s červenou hvězdou. Zatím 
o žádné masivnější zástavbě v této lokalitě nemáme žádné informace. 
Vím, že zde vzniká petice, ale tu je nutno adresovat vedení Městské části 
Praha 5. Já se samozřejmě budu snažit o zachování zeleného pásu, ale 
naše možnosti jsou dost omezené.
 Jana Plamínková

OTÁZKY A ODPOVĚDI



V noci z 21. na 22. 11. 2020 došlo k vážné dopravní nehodě, 
kdy řidič osobního vozu nezvládl řízení a naboural do budovy 
č. p. 22, kde je Bistro zastávka. Poškodil zateplenou fasádu, 
vitrínu, sloupek MHD, zdemoloval dopravní značku a poško-
dil sloup veřejného osvětlení. Škody budou hrazeny z pojiště-
ní řidiče vozu. Bylo štěstí, že v té době nikdo nečekal na auto-
bus MHD! Postupně se vše opravuje, fasáda se bude opravovat 
na jaře 2021.

Je to pořád stejné, pořád má někdo po-
třebu ničit své okolí – v poslední době 
dochází k  ničení zastávek MHD  – již 
u třech (u č. p. 315, zastávka Za Farou, 
zastávka Pod Vysokou mezí) je rozbité 
sklo. Každá oprava nás stojí finanční 
prostředky, které bychom mohli použít 
na jiné potřebné věci.
Pořád nám mizí květiny v květináčích, 
naposledy v  betonových truhlících 
v ulici K Lochkovu, odkud si nějaký ne-
nechavec obohatil svoje truhlíky.
Dalším nešvarem jsou černé skládky, 
jen z  lokality Za okruhem jsme letos 
odvozili dva 12 m3 kontejnery, které by-
ly zaplněné po okraj, z konce ulice K Ci-
kánce nebo z  místa tříděného odpadu 
K Homolce odvážíme věci téměř každý 
týden. Vše nás stojí nemalé finanční 
prostředky, ale i čas, který by pracovníci 
údržby mohli věnovat zvelebování naší 
městské části.
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Havárie u č. p. 22

Nové výsadby
Na podzim jsme upravili pozemek na konci ulice K Cikánce a vysadili jsme remízek 
z habrů, buků, borovic a keřů.
Dále jsme v ulici K Cikánce za domy, kde se hromadil bioodpad a nevhodný materi-
ál, pozemek upravili a vysadili 20 ks smrčků. Všechny stromy jsou nastříkané proti 
okusu, kdy postřik při vnitřních teplotách zapáchá. U psího hřiště za okruhem jsme 
vysadili 10 ks jedlých kaštanů, které rostou velmi rychle a vytvoří hezkou bariéru od 
hlavní komunikace a poskytnou stín.  Jana Valtrová

Vandalismus, černé skládky

UKONČENÍ SLUŽEB
Poradna životního stylu paní Lochmanové v čp. 315 

ukončila ke konci roku 2020 svou činnost.
Za dlouhodobé kvalitní služby paní Lochmanové 

děkují spokojení klienti.

PODĚKOVÁNÍ
paní Volfové z Holyně, 

která poskytla smrky ze své zahrady.
Staly se vánočními stromy ve Slivenci i v Holyni.



V roce 2021 budou stanoviště tříděných odpadů na 
území naší městské části beze změn v četnosti svo-
zů i počtu nádob. V současné chvíli jsme na maximu 
kapacity jednotlivých stanovišť, neustále se potýká-
me s přeplněností kontejnerů po víkendu, bohužel 
v  naší městské části je prvním dnem svozu úterý, 
přednost mají totiž větší městské části. Pokud mů-
žete, využívejte k odkládání i jiné dny v týdnu.

Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad 
budou přistavovány beze změny, u velkoobjemo-
vých kontejnerů na bioodpad bude počet snížen 
na polovinu. Pro likvidaci bioodpadu můžete vy-
užívat služeb kompostárny, kde můžete měsíčně 
odkládat 250 kg bioodpadu zdarma nebo si můžete 
zařídit vlastní biopopelnici – tím ušetříte za odvoz 
směsného odpadu (www.psas.cz). Kompostárna za-
hájí svůj provoz po zimní přestávce dne 1. 3. 2021. 
Můžete si pořídit i vlastní kompostér a zkomposto-
vaný bioodpad využít pro svoji zahrádku.

Navíc bude v sobotu 27. 3. 2021 přistaven mobilní 
sběrný dvůr na stanovišti tříděného odpadu K Ho-
molce, kde můžete odložit jak bioodpad, velkoobje-
mový odpad z domácnosti (nábytek), tak i suť a dřevo.

Pneumatiky můžete odevzdávat za úhradu ve sběr-
ných dvorech nebo ZCELA ZDARMA na sběrném 

místě společnosti ELTMA (www.eltma.cz), u nás je 
odběrné místo v Autoservisu Holyně, U Náhonu 1.

Nebezpečný odpad bude zajištěn mobilním svo-
zem, první zastávka bude 10. 3. 2021.

Elektroodpad včetně baterií můžete odkládat do 
boxu v budově úřadu MČ Praha – Slivenec nebo na 
stanovištích tříděného dopadu – K  Homolce a  na 
konečné MHD v Holyni.

Textil – použitý textil můžete odkládat do kontejne-
rů na stanovišti TO K Homolce, v Holyni na konečné, 
jeden kontejner je umístěn i na parkovišti u DS Sene-
cura. Textil je použit buď pro Diakonii Broumov nebo 
další zpracování.

Máte věc, která ještě slouží a  vám se už nehodí? 
Můžete využít portál https://praho.nevyhazujto.cz/, 
kdy věci můžou ještě sloužit jiným lidem.

Využívejte aktivně všechny možnosti na odkládání 
odpadů ze své domácnosti, ušetříte svoje náklady na 
likvidaci směsného odpadu, recyklací ušetříte suro-
viny a tím pomůžete životnímu prostředí.
Třídění a recyklace je moderní, třídím a recyklu-
ji = dělám něco pro sebe i své okolí.
 Jana Valtrová
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OdpadyVandalismus, černé skládky
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Polní cesty
V  roce 2020 jsme dokončili polní cestu, 
která spojuje naší městskou část s Řepory-
jemi. Cesta začíná na zastávce MHD v ulici 
K Austisu, povrch je ze zakaleného štěrku 
a je vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty. 
Výsadby, tam kde byly kvůli šířkovým po-
měrům možné, jsou také hotovy. Vysadili 
jsme směs jabloní, hrušní, třešní a višní. Na 
hranici katastrů jsme umístili lavičku a vy-
sadili ořech.
V  obnovování polních cest pokračujeme 
i v letošním roce. Od ledna se obnovuje pol-
ní cesta mezí ulicí Na Přídole a polní cestou 
Do Chuchle, povrch bude ze zakaleného 
štěrku a  bude vhodná pro pěší i  cyklisty, 
výsadba bude z  ovocných stromů. Další je 
z  ulice K  Cikánce k  budoucímu remízku, 
a  bude zelená, aby umožnila obsluhu re-
mízku. V remízku pak bude vysazena směs 
ovocných stromů.
Máme zpracovanou projektovou dokumen-
taci a  soutěžíme zhotovitele na obnovu 
polní cesty, která propojí naši městskou 
část s  Velkou Chuchlí a  umožní přístup 
do lesoparku a  ZOO koutku. Bude začínat 
u  paty našeho parku Granátová a  povede 
po původní vyšlapané pěšině do Chuchle. 
Tam, kde nám to šířkové poměry dovolí 
a  po domluvě s  MČ Praha-Velká Chuchle, 
bude provedena výsadba stromů a keřů.
Posledními plány na obnovu jsou pol-
ní cesty v  Holyni. Prodloužení polní cesty 
U  Smolnic až k „Zabité rokli“ umožní na-
pojení na novou cestu do Řeporyjí, polní 
cesta v prodloužení Kopanská – K Austisu 
se také na novu cestu do Řeporyjí napojí. 
Propojka mezi polními cestami U  Smolnic 
a Kopanská vede sice vedle již vyjeté cesty 
a  remízku, ale ty se nacházejí na soukro-
mých pozemcích.
Všechny polní cesty a výsadby kolem nich 
jsou v  rámci snahy zmírnit dopady změ-
ny klimatu na přírodu a  životní prostředí. 
Výsadby podél nových polních cest časem 
vytvoří remízky a  budou zadržovat vodu 
v  krajině, poskytnou stín a  útočiště živo-
čichům i potravu. Tvoříme tak krajinu pro 
naše děti a příští generace.  Jana Valtrová

UPOZORNĚNÍ  
PRO CYKLISTY A CHODCE

V noci, v šeru i v mlze jsou chodci  
a cyklisté pohybující se mimo obec 
po okraji vozovky povinni mít na so-
bě prvky z retroreflexního materiálu, 
viditelně umístěné.

plánovné cesty

hotové cesty 



Vánoční přípravy ve 2. B
Po dalším náročném „covidovém“ období, kdy žáci museli z domova stíhat nejen 
učivo, ale také hlídat sílu WiFi a stav baterie u notebooku, se na konci podzimu 
konečně vrátili do svých lavic. Ani se nestačili rozkoukat a ihned začalo období ad-
ventu. Magický čas, který s sebou vnese magickou atmosféru do každé domácnosti, 
tedy i do třídy 2.B na ZŠ ve Slivenci.
Děti si během tohoto období, kdy čekají především na Ježíška, připomněly a uká-
zaly mnohé z tradic a zvyků, které se dochovaly až do dnešních dnů. Vyzkoušely si 
rozkrajování jablíček, pouštění a výrobu skořápkových lodiček, zdobení stromečku, 
děvčata si vyzkoušela házení bačkorou atd.
Během toho si děti také povídaly 
o  svých přáních. Jedno ze svých nej-
větších přání napsal každý žák na 
jednu šupinku a celou třídou poté pro-
plul veliký kapřík splněných přání a ty 
šupiny si vzal s  sebou. A  po svátcích 
děti uvidí, zda opravdu byly hodné 
a všechna přání byla vyplněna. Všem 
vám přejeme krásné prožití vánočních 
svátků a  především hodně zdraví do 
nového roku!
 M. Šubrtová, 
 zastupující třídní učitelka 2. B

Základní škola Slivenec se zapojila do projektu Snižování školní neúspěšnosti na začátku školní docházky, který realizuje tým Univerzity Kar-
lovy a Jihočeské univerzity. Jeho cílem je zmapovat a ověřit pedagogické postupy, díky kterým se učitelkám a učitelům na 1. stupni ZŠ daří 
posilovat školní úspěšnost dětí.
Výzkum probíhá tak, že v období od listopadu 2020 do února 2021 (podle 
epidemiologické situace) je/bude zadáváno rodičům, dětem i paní učitel-
ce několik dotazníků a testů. Poté budou výzkumnice občas navštěvovat 
školu a pozorovat výuku. Nedojde k žádnému zatížení dětí.
A jak to konkrétně vypadá? Výzkumnice připravily krátké video pro ro-
diče, ve kterém popisují, o co ve výzkumu jde. Rodiče byli osloveni, zda 
by vyplnili dotazník týkající se jejich dětí, paní učitelka též vyplňovala 
online dotazníky ohledně dětí a natočila také krátké video. Samotné děti 
též pomohly. Vyplnily, jak moc je ovlivnila distanční výuka způsobená 
covidem-19, absolvovaly kognitivní testy s výzkumnicemi z fakulty a po-
povídaly si s nimi.
Všichni doufáme, že projekt bude úspěšný.
 T. Kejzlarová, třídní učitelka 2. A
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Projekt Snižování školní neúspěšnosti na začátku
školní docházky

plánovné cesty

hotové cesty 
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Školní družina

Vánoční čas v MŠ Slivenec

Se znovuotevřením škol začala postupně pro většinu přihlášených žáků znovu fungovat i školní družina. Nejprve pro první a druhé třídy, poz-
ději i pro třetí.
Paní vychovatelky se snažily, aby i přes všechna omezení připravily pro děti zajímavý program. Poslech četby, individuální i společné hry, 
nejrůznější výtvarné činnosti, vycházky, zkrátka všemožné aktivity, které stávající opatření dovolovala. V pátek 4. prosince proběhly v jednot-
livých odděleních Čertovské dny. A samozřejmě nejvíce činnost družiny ovlivňovaly blížící se Vánoce. Děti svými výrobky zdobily okna, třídy 
i chodby školy. Vyráběly nejrůznější vánoční přání, ozdoby, bambulové andělíčky, hvězdy a hvězdičky, mýdla, ozdoby ze studeného porcelánu 
i vizovického těsta.
Při procházkách také putovaly po slivenecké adventní stezce. Některá oddělení ji stihla projít částečně, jiná se vypravila i do Holyně. Děti se 
seznamovaly také s nejrůznějšími vánočními tradicemi a zvyky, z nichž si některé prakticky vyzkoušely na třídních besídkách. Některá oddě-
lení využívala i adventního kalendáře České televize. Zejména pak hry A-Z kvíz junior, ve které 
děti i vzájemně soutěžily. S využitím IT techniky probíhala soutěž mezi třídami a zároveň byla 
dodržena hygienická nařízení o rozdělení jednotlivých tříd. V pátek 18. prosince děti také předaly 
sliveneckému domovu seniorů SeneCura vánoční přáníčka a papírové hvězdy, s přáním alespoň 
trochu potěšit jeho klienty.
Moc děkujeme rodičům za vstřícný postoj ke všemožným nepopulárním (mnohdy až nesmyslným, 
ale věřte, že ne školou chtěným) opatřením, které jsme byli nuceni podle různých nařízení zavést. 
Bohužel asi budou ještě nějaký čas trvat. Uvědomujeme si, že rodičům často tato opatření přináší 
různé komplikace, ale věřte, že tento stav nevyhovuje ani nám a všichni se těšíme, až se budeme 
moci vrátit alespoň trochu k normálnímu režimu. Držme si tedy palce, abychom se všichni mohli 
co nejdříve vrátit k běžnému životu bez omezujících opatření. A hlavně vydržme:-).
I v případě škol by se dala použít dnes tak známá hesla: „Jsme v tom spolu“ nebo „Spolu to dáme“.
 P. Siganová, vedoucí ŠD

Život v Mateřské škole Slivenec se nezastavil ani v prosinci. 
Na jeho začátku se děti těšily na návštěvu Mikuláše a  jeho 
družiny, i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda svatého 
muže nezachvátí covid. Ale všechno dobře dopadlo, přišel 
a s ním i čert a anděl. Děti byly šťastné, i když se asi i trochu 
bály. Přednesly připravené básničky a říkanky a dostaly dá-
rečky.
A pak už byl čas na vánoční přípravy. Paní učitelky s dětmi 
pekly perníčky, jablkový závin, děti vyráběly přáníčka a dá-
rečky, slepovaly řetězy na stromeček. Besídky pro rodiče letos 
nebyly, takže jsme si v klidu a v pohodě užili vánoční čas. Paní 
učitelky s  dětmi připravily krátký program, který v  posled-
ním vánočním týdnu, kdy už byly ve všech třídách ozdobené 
stromečky, natočily na video a poslaly rodičům. Bylo to milé 
a pěkné. Rodiče budou mít letos určitě čas se v klidu domova 
na záznam vánočních oslav podívat.
Děti dostaly plno krásných hraček, se kterými si nadšeně hrá-
ly. Hlavně si většinu chtěly odnést domů.
Tak zase za rok u stromečku na shledanou a do celého roku 
2021 jen to dobré.
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Učila nás v  letech 1959-1964, od první do 
páté třídy. Sama s námi prožila svých 30-35 
let věku s  půlroční přestávkou v  roce 1962, 
kdy se dočkala dlouho očekávaného prvního 
mateřství. Měla pro nás tehdy zcela exotické 
jméno Peggy, které, jak nám sdělila, dostala 
na přání své tety, která žila za oceánem. By-
la sportovkyně – závodila v rámci republiky 
v  plavání. Nelze zapomenout na náš prav-
děpodobně jediný zážitek z  jejího sportov-
ního výkonu – když nás zavedla na hodinu 
plavání na původní barrandovský stadion 
pod barrandovskými terasami, který tehdy 
byl jediným závodním plaveckým padesáti-
metrovým bazénem s  desetimetrovou věží 
v Praze (Podolí se tehdy teprve začínalo bu-
dovat) – bylo ráno a bazén byl liduprázdný –, 
posadila nás na břeh, sama skočila do vody 
a zaplavala pro nás neskutečně rychle 4 bazé-
ny, každý jiným stylem… Bylo to jako zjevení, 
od té doby jsme ji plavat neviděli, to už byla 
stále v našem hloučku, učila nás detaily stylu, 
hrála si s námi, hlídala nás… Nicméně jsme 
od té doby nebyli na pochybách, co to zname-
ná něco umět…
Její druhý obraz se vybavuje, jak rázně, v na-
šem čele, s  námi pochoduje po hlavní ulici 
směrem k sokolovně na tehdy dvouhodinový 
tělocvik - tam byla v našich časech velká tě-
locvična s  jevištěm k  příležitostnému hraní 
divadla (slivenečtí ochotníci svého času prý 
provedli dokonce Shakespeara!  – pak tělo-
cvična samozřejmě sloužila jako hlediště), 
s  množstvím nářadí, se šatnami a  vším po-
třebným – cvičit bylo tehdy možno i venku, 
kde bylo volejbalové hřiště a dráhy pro lehko-
atletické disciplíny – pozůstatek po nedávno 
zrušeném Sokolu… Hodiny tělocviku patřily 
k nejoblíbenějším – paní učitelka nás v soula-
du se svým sportovním duchem „honila“: ná-
stup, běh kolem sálu, rozcvička na značkách, 
cvičení na nářadí  – střídalo se: koza, kůň, 
bradla, ribstole, žíněnky, lavičky, tyče, provaz, 
kruhy, kladina - a nakonec hry, košíková, vo-
lejbal, a zejména oblíbená vybíjená…
Dále byla paní učitelka zcela nezapomenutel-
ná ve chvílích, kdy nás učila zaníceně psát – 
její rukopis měl mimořádnou kulturu sklonu 
i  tahu a  rozpoznala bych ho dodnes mezi 
mnoha – z nácviku psaní zejména složitějších 
velkých písmen nám dokázala udělat napína-
vé dobrodružství…
A  nakonec – paní učitelka u  klavíru, někdy 
i  o  přestávce, kdy si nacvičovala jednotlivé 
písničky – klavíristka byla spíše „akademic-
ká“ než rozená -, ale pak při hodinách zpěvu 
nás dokázala strhnout ke zcela spontánnímu, 
hluboce prožívanému zpěvnímu projevu…

Rekonstruujeme-
-li své vzdělání, 
dovednosti i  názo-
ry  – nutně si v  pa-
měti vyvoláme celou 
řadu pedagogických 
osobností, které nás 
v dobrém (i horším) 
utvářely. Někdo za-
nechal stopu hlubší, 
někdo mělčí, ale ten, 
kdo stojí na samém 
začátku, má vždy 
postavení mimořád-
né. Předchozí střípky paměti jsou autentické, 
možná dojemné, možná pro jiné nepochopi-
telné, ale pro vzpomínajícího vždy podstat-
né. Jací jsou/byli ale ve skutečnosti tito lidé? 
Kolik je v našich vzpomínkách jejich, a kolik 
našeho?
Paní učitelka Drbohlavová zanechala v mém 
životě ještě dvě důležité stopy – první byl její 
zápis v mém památníku, který mne v mých 
tehdejších deseti letech spíše zklamal – žád-
ný hezký obrázek, jen spousta jejího ušlech-
tilého písma:

„Ó Ty, jenž řídíš člověčenstva dráhy,
moc dáváš národům, jim neseš zmar
a rukou všemohoucí držíš váhy,
v nichž kolísá se vojů skon i zdar:
až hrozná bouře rozhodnutí třeskne,
kde padne los i mému národu,
buď tam, kde ocel spravedlivá bleskne
za plemen uhnětených svobodu,
buď tam, ó Pane,
kde proti křivdě právo svaté stane!

Buď tam, kde škůdcům hrabivým se brání
Rod ubohý, jenž snášel věky žal,
a život, jazyk, svobodu si chrání,
ty statky drahé, jež z Tvých rukou vzal,
kde o svůj úděl světový se hlásí,
o štěstí své a slávu budoucí,
buď tam, kde bídným vzchází hvězda spásy
ó vyslyš vlídně prosbu horoucí:
Buď tam, ó Pane,
kde slza lidu ztýraného kane.
(zapsáno v září 1963)

Toto opravdu nebyl vzkaz jen pro dítě --- a to 
ještě tehdy nikdo netušil, že přijde rok 1968, 
1969 a další…

Další závažný text-báseň, která zachycuje 
lidský obzor paní učitelky, jsem dostala na 
okraji jejího přání k mé promoci v roce 1977.

Když něžná k dětem jsi a k sobě tvrdá,
a neslevuješ z toho, čím chceš být,
když laskavá jsi k muži, ale hrdá,
a nedáš marné touze srdcem chvít,
když miluješ a srdci dáváš mluvit,
ač zklamána, zas věříš znovu dál,
když roztoužena, city musíš tlumit,
byť ostych Tvůj se jiným divný zdál,
když oběť každou, i když oči slzí,
dovedeš přinést, zachraňujíc rod,
když každou práci, i tu, která mrzí,
uděláš ráda, nelekáš se psot,
když usměvavá přistupuješ k loži,
kde nemocného rozpálená tvář,
když plna lásky jako anděl Boží
žebráka sytíš, byť to byl i lhář,
když dojímá Tě stejně píseň ptačí
jak dětský pláč anebo vůně luk,
když nade slůvko domov neznáš sladší
a touha po něm pocitem je muk,
když chvíle štěstí Tebe nerozmazlí
a nezdeptá Tě s lidskou zlobou styk,
při kterém poznáš, že život je tak zlý,
že ubližovat druhým běžný zvyk,
když milostnost svou zachovat se snažíš
a pozdních do let pak se krásnou zdáš,
však po úspěchu snadném sotva bažíš
a okouzlení letmých nehledáš,
pak každý z přátel s úctou k Tobě vzhlíží,
důvěru Tvoji touží mít,
pak ani léta Tobě neublíží
a lepší ženou sotva můžeš být.

Tato báseň mi mnohokrát v  životě pomohla  – 
klidnou jasnou instrukcí – i mnoha mým blízkým. 
Zajímalo mne samozřejmě její autorství: vznesla 
jsem tento problém i v kruhu respektovaných bo-
hemistů – nikdo nevěděl… Zeptala jsem se tedy 
paní učitelky: dostala ji od svého tatínka jako be-
zejmennou k maturitě… Že by otec takto – tvůr-
čím přechýlením Kipplingovy básně Když… – na-
posled výchovně působil na svou dceru?
Děkuji, paní učitelko!
 Zdeňka Nováková

Slivenecká škola na přelomu 50. a 60. let
Paní učitelka Drbohlavová
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V pondělí 14. prosince odpoledne a v úterý 15. prosince dopoledne jsme 
se se seniory domluvili na společné vycházce. Prohlíželi jsme vystavené 
betlémy podle plánku z Mramoru 6/2020 na str. 16. Počasí bylo přízni-
vé, a tak jsme vyrazili od rybníčka a „stromu přání“, který je sám o sobě 
malebný a  ozdobený mnoha milými vzkazy Ježíškovi. Vánoční strom 
s betlémem před školou už se ve Slivenci zabydlel a k svátkům patří. 
Další zastavení je v domově SeneCura, kde betlém je zhotoven opravdu 
s  láskou. Postavičky i zvířátka jsou vtipně modelovány a tvoří radost-
nou atmosféru narození baculatého Ježíška. Na dveřích kostela všech 
svatých je vyvěšen obrázek sedící Marie na oslíku, kterého vede Josef. 
Všichni putují do Betléma. (Betlém v kostele byl přístupná až do Štědré-
ho dne, pozn. red.). Vývěska v Klubu Švestka oslavuje vánoční svátky ne-
tradičním betlémem. Dlouho jsme postávali před Ukradenou galerií, kde 
je mnoho poskládaných krabiček a v každé je jiné pojetí betléma. Stojí 
opravdu za to věnovat pozornost dětské obrazotvornosti a prohlédnout 
si každý „obrázek“ podepsaný autorem. Velmi vtipná je fotografie ma-
lých fotbalistů i s míčem a vlasaticemi ve vývěsce AFK Slivenec. Vzor-
né aranžmá betlému z  kukuřičných klásků v  Pracovních oděvech nás 
potěšilo. Ve Vinotéce Prima Wine je umístěn betlém z voňavého per-
níku, upečený, nazdobený a urovnaný paní Novou. Nad betlémem svítí 
večer veliká hvězda. V budově firmy KITIKATE u autobusové zastávky 
K Holyni jsou vystaveny historické adventní kalendáře. Zastavení v ulici 
U sportoviště (stánek rolovaná zmrzlina) je pohlazení na duši: keramic-
ký betlém je velmi pohledný, každá figurka má výraz. Aranžmá betlému 
a jeho blízkého okolí tvoří příjemný a dokonalý celek. A unavený pout-
ník se může občerstvit horkým čajem! Pak vás čeká cesta do Holyně. Ko-
nečná zastávka MHD nabízí výlohu obchůdku s látkami „do bytečku“. 
Tam jsou betlémy dva – velký malovaný Mikolášem Alšem a snad jste si 

všimli i malého betlému, který je vyřezaný z olivového dřeva. Před ho-
lyňskou stodolou je zajímavý netradiční betlém s postavami, které malíř 
„oblékl“ pravděpodobně tak, co se v době narození Ježíše, v této krajině, 
nosilo. V Kapli sv. Jana Křtitele je umístěn velký malovaný betlém z Klu-
bu Švestka. Je moc krásný. Marie a Josef, králové, jesličky, ovečky i oslík 
zaplnili celý prostor kaple. Samotnou kapli zdobí vysoký vánoční strom. 
Poslední zastavení naplnilo představu přicházejících vánočních svátků, 
klidu a pohody. Děkujeme všem, kteří se podíleli na umístění betlémů 
a vzniku adventní stezky. Kdyby se tato událost stala tradicí tak, jako 
v malé italské vesničce pod Alpami, kde obyvatelé soutěží, kdo má hezčí 
a upravenější betlém za osvíceným oknem chalupy, měli bychom všichni 
radost.  Irena Krejčová

Milí čtenáři a přátelé knihovny,

Nové knihy ve slivenecké knihovněSlivenecká knihovna virtuálně 

rádi bychom vás informovali, pokud 
už jste si sami nevšimli, že slivenecká 
knihovna má vlastní webové strán-
ky www.knihovna.praha.slivenec.cz 
a  nově je knihovna též na facebooku: 
https://www.facebook.com/knihovna-
slivenec/
Nyní se k vám mohou dostat informace 
o knihovně a dění spojená s knihovnou 
prostřednictvím těchto informačních 
kanálů:
■ hromadný e-mail čtenářům
■ informace ve vitríně před úřadem 

městské části
■ webové stránky ÚMČ
■ web news ÚMČ
■ webová stránka knihovny
■ facebook knihovny
Snažíme se o  to, aby i  v  této obtížné 
době plné nutných restrikcí spojených 
s  nepříznivou pandemickou situací, se 
k  vám všechny informace o  knihovně 
dostávaly včas.
Věříme, že každý z vás si vybere způsob 
informování, který mu nejvíc vyhovuje.
 Jiřina Haningerová

Zveřejňujeme odkaz na on-line prohlídku naší knihovny. Aktuálně si 
na tomto odkazu můžete projít v teple domova i sliveneckou adventní 
stezku do Holyně, poslechnout si něco z historie knihovny z úst knihov-
nice paní Ireny Krejčové nebo se seznámit s nově zakoupenými tituly. 
https://exhibition.indihu.cz/view/VizitkaVeejnknihovnySlive-
nec2020-12-01T101829867Z/start
Na výše doporučenou vizitku Slivenecké knihovny se také dostanete 
přes www.praha-slivenec.cz (Knihovna).
Poděkování za realizaci tohoto nového informačního kanálu patří paní 
Veronice Borovkové, stejně tak jako paní Jiřině Haningerové za zřízení 
facebooku knihovny.  Lenka Kudláková

Adventní stezka po betlémech ze Slivence do Holyně
- společný projekt slivenecké knihovny a Klubu Švestka

Členky Klubu seniorů před holyňskou kaplí
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Nové knihy ve slivenecké knihovně

Poděkování za realizaci jednotlivých zastavení adventní stezky patří: Paní Ireně Krejčové, kli-
entům i pracovníkům Domova seniorů Senecura, paní Barboře Křivské a autorům betlémů UKG, 
dětem z výtvarných kurzů Klubu Švestka a Editě Šimkové a Veronice Borovkové, panu Zbyňkovi 
Adamcovi a paní Pavlíně Kulhánkové, manželům Nohavovým, paní Nové, paní Míle Hrubé a její 
rodině, manželům Horkých, paní Janě Knotkové, pani Petře Siganové a celé slivenecké farnosti, 
pracovníkům firmy Kiltec a pracovníkům úřadu MČ Praha-Slivenec.

Slivenecká adventní stezka do Holyně – fotoreportáž

- společný projekt slivenecké knihovny a Klubu Švestka

autoři fotografií: Pavel Částka a Rudolf Skopec
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Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2020 narodilo děťátko, má trvalý pobyt v MČ Praha-Slivenec a chcete se 
s ním zúčastnit slavnostního přivítání na úřadě, tak se prosím, přihlaste na email ruzickova@
praha-slivenec.cz nebo zavolejte na tel.: 251818044. Termín obřadu Vítání občánků bude stano-
ven s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Přihlašovat své ratolesti můžete do 31. 3. 2020
Těšíme se na vás!  Bohdana Růžičková

Kouzlo adventu ve sliveneckém domově
V SeniorCentru Slivenec si každoročně užívají advent a jeho tradice, proto se i letos jeho kli-
enti s radostí pustili do výzdoby a předvánočních příprav, které v domově nastolily tu pravou 
sváteční atmosféru.
Nejdříve klienti SeniorCentra vyrazili nasát adventní náladu na krátkou procházku na nedaleké 
náměstí, které už krášlila bohatá výzdoba i vánoční strom s ručně vyřezávaným dřevěným bet-
lémem v životní velikosti. Procházka měla velký úspěch a klienty navnadila pro vlastní kreativní 
tvoření i v jejich domově. Proto se následně v rámci aktivizačních činností v keramické dílně ihned 
pustili do výroby vlastního betlému, který pak vystavili v prostorech Dětské skupiny Hvězdička, 
kde bylo zároveň i zastavení Slivenecké adventní stezky do Holyně.
„Adventní čas jsme dále trávili pečením cukroví, v tvořivých dílnách jsme vyráběli přáníčka, oz-
dobné svíčky a papírové ozdoby na stromeček, „naši muži“ zase vytvořili andělíčky z polínek. V jí-
delně a ve společenských místnostech tak díky krásným výtvorům zavládla kouzelná předvánoční 
atmosféra,“ popisuje adventní aktivity ve sliveneckém SeniorCentru sociální pracovnice Martina 
Salačová, DiS.

Předvánoční čas si všichni klienti moc užili, svoje po-
city za všechny shrnula obyvatelka SeniorCentra paní 
Dagmar: „Adventní přípravy máme moc rádi, hlavně 
společné pečení a zdobení stromečku. Hned se jdu po-
dívat, který je hezčí.“
Klienti a  zaměstnanci SeniorCentra přejí všem oby-
vatelům Slivence do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a lásky, a především mnoho těch „obyčejných“ radostí, 
na které se již všichni po loňském náročném období netrpělivě těšíme.  Jaroslav Bartoš (SeniorCentrum)

Vítání občánků narozených v roce 2020

Vážení a milí švestkoví příznivci!

SLIVENECKÝ KLUB ŠVESTKA JE
OD 20. 12. 2020 DO 10. 1. 2021 UZAVŘEN.

Vzhledem k pandemii a stále se měnící situaci, nemůžeme 
lednové datum otevření kurzů zaručit. Probíhat budou některé on-line lekce.

Sledujte náš web, fb i vývěsky.
Budeme se snažit aktuálně informovat i mailem.

Přejeme všem v roce 2021 pevné zdraví.

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci lednu a únoru 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

LEDEN
Pan František Vlček
Pan Josef Orlovič

Pan Miroslav Jindra
Pan Jan Hamerník

Paní Anna Kašparová

ÚNOR
Pan Jiří Vrána

Pan Josef Tinka
Paní Marie Přenosilová
Paní Hana Sedláková
Pan František Haman

Pan Leo Moťka

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
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Vítání občánků narozených v roce 2020

... znovu ze stromu přání

SPONZOŘI AFK
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Advent a vánoce ve slivenecké farnosti
Stejně jako celé naše okolí, také sliveneckou farnost zasáhla protiepi-
demická opatření, která vedla i k zákazu bohoslužeb s přímou účastí 
lidu. V době, kdy nebylo jisté, odkdy se budou moci konat veřejné bo-
hoslužby, jsme alespoň připravili malé adventní videopřání. Po několi-
ka týdnech, kdy jsme měli možnost alespoň přistupovat ke svátosti eu-
charistie, se od 22. listopadu znovu začaly, i když s omezeným počtem 
lidí, slavit mše svaté i ve Slivenci.
29. listopadu jsme tak mohli společně oslavit i první adventní neděli, 
při které se žehnaly adventní věnce. Vzhledem k omezenému počtu li-
dí, kteří mohli být v kostele přítomni, si mohli zájemci nechat věnce 
požehnat i následující neděli.
Po mnoha letech, dá se říci i desetiletích, se v našem kostele také slavi-
ly od šesté hodiny ranní o sobotách 5. a 19. prosince rorátní mše svaté. 
Roráty jsou mše slavené ke cti Panny Marie ještě za tmy v brzkých ran-
ních hodinách. Mnohdy s jedinečnými zpěvy. Ty u nás sice nezazněly, 
přesto měly tyto mše svaté svou jedinečnou atmosféru. Stejně jako 
mše na třetí adventní neděli, kterou jsme slavili již tradičně bez elek-
trického osvětlení jen při světle svící. Tma nám zde mohla připomínat 
svět, který je také ve tmě a osvětlený oltář symbolizovat Krista, který 

přichází jako pravé světlo světa.
Současná situace, kdy se stále mění různá protiepidemická opatření, 
ovlivnila i slavení vánočních svátků. Přesněji řečeno to společné slave-
ní, protože slavit jsme samozřejmě mohli i ve svých domovech.
Již tradiční rozdávání Betlémského světla jsme byli připraveni usku-
tečnit v každém případě. Jen jsme doufali, že nám to případná další 
zpřísněná opatření příliš nezkomplikují. Naštěstí se tak nestalo. A tak 
si 24. prosince od 16 do 18 hodin mohli zájemci přijít do našeho kostela 
připálit plamínek Betlémského světla a prohlédnout si vystavený bet-
lém – v tuto dobu samozřejmě ještě bez figurky Ježíška. Během dvou 
hodin, za dodržování v  té době platných protiepidemických opatře-
ní, navštívilo náš kostel cca 216 lidí. Další se přišli podívat na svátek 
sv. Štěpána 26. prosince. Betlém jsme plánovali zpřístupnit vícekrát, 
ale stále se měnící situace s  protiepidemickými opatřeními nám to 
nakonec neumožnila. Proto jsme alespoň vyvěsili jeho fotografie na 
nástěnce kostela.
Nakonec se v našem kostele slavila i půlnoční mše svatá, která však 
vzhledem ke stávajícím opatřením proběhla jen s omezeným počtem 
účastníků. Stejně tak i mše na Boží hod vánoční 25. prosince. 

V době, kdy se připravoval k tisku tento článek, bylo již známo, že pro-
tiepidemická opatření zasáhnou i  tradiční celonárodní charitativní 
Tříkrálovou sbírku.
V současné chvíli má v době konání sbírky platit 5. stupeň systému PES. 
To znemožňuje uskutečnit tradiční pochůzky koledníků, které jsme 
v posledních letech dělali i ve Slivenci. Přispět do sbírky bude možné 
na některých veřejně přístupných místech a hlavně on-line způsobem.
Velmi děkujeme firmě ZAS pracovní oděvy, která umožnila umístit 
v jejich slivenecké provozovně sbírkovou kasičku Tříkrálové sbírky. Zá-
jemci zde v provozní době tedy mohou přispět do sbírky od 7. ledna 
pravděpodobně do 23. ledna. Nebo on-line kdykoli do 30. dubna 2021 
na www.trikralovasbirka.cz. Lze také zaslat jednorázovou nebo trvalou 
DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS 

TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Všem, kdo se do této sbírky jakkoli zapojí, předem děkujeme.     -PeS-

Tříkrálová sbírka

První adventní neděle

Betlémské světlo

Roráty

Půlnoční
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Slivenec mého dětství
Rozhovor současné starostky Jany Plamínkové s bývalou starostkou Markétou Vítkovou 
o padesátých letech ve Slivenci, a nejen o nich

Pokračování z minulého čísla

JP: Pamatujete si, co bývalo na místě 
skladů a provozoven u Frančíkové?
MV: Tam bývala cihelna, vysoký komín, 
pec na pálení cihel. V padesátých letech to 
tak ještě bylo. A v domku bydlel správce ci-
helny s rodinou.

Na fotografiích ze 70. let, které jsme pu-
blikovali v  Mramoru na jaře, už žádný 
komín nebyl. Zato v  Granátové byla sle-
pičárna…
Ano, pod Granátovou na poli. Tam totiž 
taky nebyly domy, stavěly se až od sedm-
desátých let. V Granátové byl jen jeden do-
mek, kde bydleli Meskářovi – po panu Mes-
kářovi se jmenuje jedna naše ulice, zahynul 
za války. Jinak byly v Granátové jen chatky 
a zahrady. Malý domek po Meskářových 
pak dostal místní policajt Březina. Dnes je 
tam pěkný rodinný dům. Moje kamarádka 
Renka bydlela v domě, kde bývala ještě ne-
dávno v ulici Ke Smíchovu trafika. Za nimi 
byla volná parcela, přes kterou jsme zadem 
prošly a už jsme byly na volném prosto-
ru. Pálily jsme tam s kluky ohníčky, pekli 

brambory,  pouštěli draky a oblíbené Hlin-
ky jsme měli hned vedle.

Tenkrát musel být menší i Chuchelský háj. 
Je tam jasně vidět část se starými stromy 
a část s mladší výsadbou.
Ano, les tam byl vysazen v  souvislosti se 
skládkou. Když začali na skládku vozit 
pražský odpad, papíry a igelity lítaly všude 
kolem. Kvůli tomu byl vysazen mladší le-
sík, aby alespoň něco zachytával.

Skládkovat se začalo, až když se Slivenec 
připojil k Praze?
K tomu došlo v roce 1974, ale skládka 
vznikla už začátkem 70. let. Bylo to moc 
hezké území. Všichni mu říkali Propadli-
ny. Byl tam sice natažený drát a  napsáno 
„Vstup na vlastní nebezpečí“, ale to pro nás 
nebyla překážka. Byly tam hluboké dolíky, 
bohatě šípků, trnky, rostly tam zajímavé 
kytičky. Mezi jednotlivými propadlinami 
se vinula cesta do Chuchle, která je tam 
i dnes. Někde byly odhalené i štoly a kluci 
je prolézali. Jeden z mých bývalých spolu-

žáků mi říkal, že to vedlo až skoro do Klu-
kovic, ale podezírala jsem ho, že si vymýšlí.

My jsme to prolézali jednou s bývalým za-
stupitelem Jirkou Čížkem, ale jenom spod-
ní patro, kde se dřív skladovaly výbušni-
ny pro metro. Pracovníci firmy Explosive, 
které to dříve patřilo, tvrdili, že dřív míval 
systém sedm pater a že horní patra jsou 
zavalená…
Ano, tam se to určitě shora propadalo. Sta-
lo se, že na jaře tam bylo o jámu víc... A pak 
to všechno zavezli odpadem a nakonec se 
navršil kopec skládky.

Kam jste se chodili koupat?
Tady to bylo odjakživa s koupáním špatné. 
Mě rodiče učili plavat dole v Chuchli, je ne-
příjemné vůbec na to vzpomínat. Ve Vltavě 
byla hrozně studená voda a silný proud  – 
nic pro neplavce. Druhá možnost byl bazén 
u  Barrandovských teras, ale ten byl taky 
studený, protože byl ve skalách. Ale stejně 
tam lidi chodili. A třetí možnost bylo kou-
paliště v Klukovicích.

Pohlec ze slivenecké Homolky na Trpec a okolí, 30. léta
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Tam se pořád říká „u klukovického kou-
paliště“, ale moc si tam koupaliště neu-
mím představit. Muselo to být hodně úz-
ké…
Ano, bylo úzké, na šířku tak čtyři metry, 
možná ani ne. A voda byla taky studená, ale 
nic jiného nebylo. Neexistovalo, aby se jez-
dilo koupat na Slapy či do nějaké jiné dálky, 
muselo to být v pěší vzdálenosti.

A jak to vypadalo v okolí Rozvodny, tam 
prý bylo taky něco na koupání.
Tam bylo jezírko, zřejmě s pramenem. Dal-
ší podobné bylo u Nového Slivence, obě 
byla jílovitá, ale kluci tam chodili, když 
se chtěli vykoupat. Další tři jezírka bývala 
u Chuchelského háje, tam, kde končil starý 
les a začínalo pole. Byla malinká, pro zvěř, 
ale jedno bylo větší – a to je tam dodnes, je 
tam jen trochu vody. A jsou tam dnes i úly. 
Je v místech, když zahnete z Chuchelského 
háje k Barrandovu.

Ano, tam jsou takové jámy.
Ve všech byla kdysi voda. V  největším je-
zírku jsem se jako malá učila plavat. Byly 
tam pijavice, vyváděla jsem, když se někte-
rá přisála – a to bylo často. Ale jezírko bylo 
moc pěkné. Voda bohužel mizí… Vedla tam 
hezká polní cesta. Kde končí Granátová, 
navazovala polní cesta a v polích byla lípa 
jako orientační bod. Tudy chodili slivene-
čáci do Malé Chuchle. 

To by se dneska už asi nikomu nechtělo. 
Když mi před časem vyprávěla paní Rů-
žičková z Holyně, jak chodili na měšťanku 

na Smíchov pěšky, tak jsem tomu ani ne-
chtěla věřit.
Já jsem ještě absolvovala pěší cestu mno-
hokrát. Chodili jsme do tanečních na Smí-
chov do Národního domu, autobusy kon-
čily snad v  11 večer a  když byl ples nebo 
prodloužená, tak jsme je nestihli. Taxík byl 
příliš drahý, a tak jsme z konečné tramva-
je v Hlubočepích chodili do Slivence v noci 
pěšky.

A kudy? Prokopským údolím?
Ne ne, od konečné jsme šli směrem ke sta-
rému Barrandovu ulicí Pod Habrovou, pak 
malou lesní pěšinou stále do kopce a  do-
šli jsme na sliveneckou silnici, to už bylo 

dobré. Tenkrát bylo spojení Slivence a Ba-
rrandova těsné, v  ateliérech byla spousta 
Sliveňáků zaměstnaných. I  autobus jezdil 
přes starý Barrandov, nahoru serpentinami 
a pak tam, kde je dnes druhý vjezd do are-
álu ateliérů. Tam Barrandov končil. Odtud 
serpentinou po staré silnici a už jsme byli 
ve Slivenci. 

Jak vypadala v 50. letech škola?
Škola je naprosto jiná. Stará budova slaví 
120. výročí. Byla tam za mého dětství a pro 
mě ztělesňuje Slivenec. Tenkrát ale stála 
jenom tady ta jedna budova, ve které bylo 
jen 5 tříd. Když byla zavedena 6. až 8. třída, 
byly ve statku (dnes Dvůr křižovníků, tehdy 

Severní hráz rybníka (ulice Ke Smíchovu), 1949

Jezírko v Chuchelském háji Jiráskova ulice (dnešní Ke Smíchovu), 1955
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státní statek, pozn.  red.). V přízemí bydle-
la paní školníková, paní Motlová, byly tam 
šatna. V patře byly udělané čtyři třídy  – 
dnes se tam bydlí. Až v  šedesátých letech 
se postavily dva nové pavilony školy a vý-
uka se přesunula do nich.

Slivenec měl tenkrát daleko méně obyva-
tel. Bylo zde ale překvapivé množství ob-
chodů a služeb…
Byla tu řeznictví u Syslů a později také u 
Hájků. Kde jsou dnes Pracovní oděvy, tam 
byly potraviny a  maličká mlékárna. Před 
tím se vykupovalo a prodávalo mléko před 
školou. Vedle pomníku byl podlouhlý do-
mek a v něm obecní mlíkárna. Nalévali tam 
mléko z konví odměrnými nádobkami a ku-
povali jsme ho do bandasek. A naproti, kde 
je dnes kavárna, bývalé zdravotní středis-
ko, byl druhý přízemní podlouhlý domek 
a před ním obecní váha. Taky tam byl jeden 
vjezd do rybníka. Druhý byl zdola, kde je 
i  dnes. Sedláci tam najížděli podle potře-
by se svými povozy. Na rybníce byly husy 
a kachny, nesloužil na koupání. Rybník byl 
poměrně veliký, končil podél dnešní ulice 
Ke Smíchovu vysokou kamennou hrází se 
železným zábradlím a na druhé straně té-
měř u kostela. Kde je dnes parkoviště, byla 
zahrada, která patřila Novákům. Ti mě-
li pekařství. Druhý pekař byl pan Soukup 
v ulici Ke Smíchovu.

Ulice Pod Rybníkem už existovala?
Ano, Novákovi měli zahradu oddělenou, 
měli tam i garáž na povoz, kterým peči-
vo rozváželi. V 50. letech jim vše zabrali 
a  jejich garáž začala sloužit jako hasičská 
zbrojnice.

A  hasiči tam sídlili dokdy? Protože my 
jsme jedna z mála městských částí, která 
dnes nemá hasiče…
Nevím přesně, podle mě to byla sedmdesátá 
léta. Ten prostor byl pro ně naprosto nedo-
stačující, to je jasné. Ale měli tam vybavení, 
občas tam cvičili a dělali akce pro děti. Přes 
silnici nad rybníkem byl původně statek 
Křížů s hospodou a kinem. V 50. letech jim 
bylo vše zabráno, Křížovi vystěhováni. V 70. 
letech z obytné části vznikla mateřská ško-
la, která sloužila až do 90. let, kdy byl dce-
rám původních majitelů objekt vrácen.

JP: Tak děkuji moc za rozhovor.
MV: Vše v rozhovoru zmíněné patří do 
mého sliveneckého dětství i mého života 
současného. Dalo by se vyprávět dál. Vzpo-
mínek je nepřeberně...

Severní hráz rybníka (ulice Ke Smíchovu), 1949

Křenkov, začátek 60. let

Ulice Ke Smíchovu – vlevo statek Slavíků, popelníce školní kuchyně, 60. léta
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Proměny slivenecké školy v průběhu minulého století

První škola byla ve Slivenci zřízena již před rokem 1735. Od toho-
to data se vyučovalo leckde. Nejdříve ve statku za nynější budovou 
úřadu (v čp. 30), kde škola sídlila téměř sto let. V roce 1827 pak byla 
slavnostně otevřena nová školní budova (čp.6 – dnešní budova úřa-
du), kam bylo tehdy zapsáno 100 žáků. V r.1874 zemská školní rada 
povolila rozšíření na školu dvoutřídní. Přístavba budovy školy byla 
dokončena r. 1879. Ve školním roce 1894/95 bylo zapsáno 275 žáků 
a bylo jasné, že kapacita školy je opět naplněna.  Obecní zastupitel-
stvo na schůzi 2.1.1898 schválilo zakoupení pozemku pro budoucí 
stavbu za cenu 2 850 zl. Dne 6. května téhož roku místní školní rada 
vyhlásila soutěž o nejvhodnější plány pro nový objekt. Požadavkem 
bylo, že budova bude dvoupatrová, šestitřídní, se zimní tělocvičnou, 
bytem řídícího učitele, kabinety a letním cvičištěm. Plány Aloise 
Kordy a Čeňka Stříbrného ze Smíchova byly jako vítězné zaslány 
okresní školní radě. Stavba s rozpočtem 28 806 zl. a 42 kr (tehdy 
1zl. – 2koruny) v ul. Ke Smíchovu byla slavnostně otevřena 2. zá-
ří 1900 za přítomnosti celé obce a vzácných hostí. Budovu vysvětil 
tehdejší velmistr křižovnického řádu Václav Horák za zpěvu sboru 
Svatý Václave. Do nově otevřených pěti tříd bylo zapsáno 339 dětí. 
Tehdy žilo ve Slivenci, v Holyni a v Lochkově celkem 1726 obyvatel. V 
první polovině dvacátého století bylo vyučování poznamenáno dvě-
ma světovými válkami (odvody učitelů do bojů první světové války, 
krize, nedostatek uhlí na konci první světové války, totální nasazení 
některých učitelů za druhé světové války, obsazení školní budovy ně-
meckým vojskem v březnu r.1945, atd.). Po druhé světové válce posti-
hl sliveneckou školu dopad únorových událostí, jako všechny školy 

na území tehdejší ČSR, později ČSSR. V sedmdesátých letech došlo 
k realizaci dlouho plánované stavby nové školní budovy pro druhý 
stupeň – celkem tři nové pavilony. A to byl na dlouhých více než čty-
řicet let poslední stavební zásah v souvislosti s rozšiřováním školy. 
Teprve dlouho po sametové revoluci byl dostavěn správní pavilon a 
postavena nová pasivní školka s aulou (2014), moderní budova tělo-
cvičny (2017) a upravená zahrada školy i školky. Nově vybudovaná 
kontejnerová školka byla postavena v roce 2019 v ulici Frančíkova. 
Moderně vybavená nízkoenergetická budova má jednu  ze dvou tříd 
vybavenou pro děti od 2 let.    Zpracovala L. Kudláková

V roce 2020 jsme oslavili 120. výročí otevření historické budovy školy. Vzpomínání pamětníků 
na školní léta doplňujeme základními historickými fakty.

Učitelský sbor 1943

Historická budova školy v r. 1940

Pohlednice z přelomu 19. a 20. století

Průvod školních dětí na slavnosti J. Husa (r. 1945)

Pohled na budovu školy přes rybník (50. léta 20. století)


