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Předání Čestných uznání MČ Praha-Slivenec
V pondělí 15. 2. se uskutečnil v zasedací místnosti úřadu slavnostní ce-
remoniál, kdy byla z rukou starostky Jany Plamínkové předána ocenění 
„Čestné uznání Městské části Praha-Slivenec“. Toto ocenění uděluje za-
stupitelstvo MČ na základě návrhů občanů již od roku 2015, především 
jako morální ocenění za mimořádný přínos v různých oblastech života. 
A  to v  činnostech, které mají výjimečný význam pro Slivenec, Holyni 
a jejich obyvatele.
Rok 2020 byl rokem pro nás všechny nečekaně náročným. Prožili jsme 
měsíce, kdy jsme museli čelit novým, neznámým situacím a naléhavým 
výzvám. Často jsme byli postaveni před závažná rozhodnutí. Museli jsme 
ze dne na den změnit své návyky a vzdát se svých potřeb a plánů ve pro-
spěch ostatních. Možná jsme se trochu zastavili a rozhlédli se kolem se-
be, a tak je asi příznačné, že právě v závěru roku se na stole paní starostky 
sešly hned tři návrhy na ocenění osobností, které vykonaly (a stále vyko-
návají) ve svých oborech práci nad rámec běžného lidského snažení. Jed-
ná se o ty z oborů, kterých se období pandemie dotklo nejvíce: školství, 
podnikatelská sféra a veřejná správa.

Ocenění za rok 2020 obdrželi:
Paní Irena Liscová
Za mimořádný přínos v oblasti školství. V naší škole pracuje přes 30 let 
a díky výjimečnému osobnímu přístupu ke své profesi učitelky a indivi-
duálnímu pohledu na každého žáka se stala vzorem několika generacím 
sliveneckých dětí. Dětem se nezištně věnuje také ve volném čase.
Paní Simona Strauchová
Za mimořádný přínos k rozvoji Slivence. Svým velkým nasazením ve 
funkci místostarostky se zasloužila o rozvoj Slivence, zejména v oblasti 
výstavby. Ve funkci pracovala v letech 2006 – 2018.
Pan Jiří Görgl
Za dlouhodobě poctivé, kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele Sliven-
ce a příkladný přístup k podnikání.

Bylo nám ctí ocenění předat a vyjádřit tak naše poděkování a úctu.
� Lenka�Kudláková,�za�zastupitelstvo�MČ�Praha-Slivenec�

Zleva Irena Liscová, Jiří Görgl a Simona Strauchová
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21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 15. 2. 2021
SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě užívání pozemků parc. 
č. 316/1 a 354/2, v k. ú. Holyně za 
účelem zřízení, provozování, údrž-
by a  oprav podzemního vedení se 
společností PRE distribuce, a. s. za 
cenu 13 500,– Kč bez DPH.

■ Zastupitelstvo revokovalo usne- 
sení č.  229/18/2020 ze dne 
14. 9. 2020, kde se úhrnná cena vy-
kupovaných pozemků 2 157 600,50 
Kč mění na 2 160 300,– Kč.
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o  nájmu služebního bytu 
č. 1 v č. p. 462, ulice Ke Smíchovu, 
učiteli ZŠ a MŠ Praha-Slivenec, Ke 
Smíchovu 16, Mgr. Miroslavu Kozo-
horskému na základě výběru bytové 

komise ze dne 10. 2. 2021 za nájem-
né ve výši 106,– Kč za 1 m2 /měsíc 
pronajaté plochy.

ZMĚNA�ÚZEMNÍHO�PLÁNU
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
změnou územního plánu na parce-
le č. 1788/17, k.ú. Slivenec ze stáva-
jícího OP na OB.
■ Zastupitelstv zásadně nesou-
hlasilo s  podmíněně přípustným 
navýšením KPP pro obytný soubor 
Holyně z OB-B na OB-C. Požaduje 
dodržení platného územního plánu 
a respektování charakteru zástavby 
Holyně v podobě solitérních rodin-
ných domů.

POSKYTNUTÍ�PŘÍSPĚVKU
■ Zastupitelstvo souhlasilo jako 

zřizovatel s  předložením žádosti 
ZŠ a  MŠ Praha-Slivenec, Ke Smí-
chovu 16, o podporu projektu „Mo-
dernizace polytechnické učebny“ 
a  schválilo poskytnutí 10% podílu 
způsobilých výdajů na tento pro-
jekt z  rozpočtu Městské části Pra-
ha-Slivenec, tj. max. 200 000,– Kč.
■ Zastupitelstvo schválilo uděle-
ní odměny 10 000  Kč předsedkyni 
Grantové komise a předsedovi Ko-
mise územního rozvoje, oběma za 
jejich činnost v uvedených funkcích 
v tomto volebním období.

VÝBĚROVÉ�ŘÍZENÍ
■ Zastupitelstvo souhlasilo s  vý- 
běrem zhotovitele zakázky „Údrž-
ba polní cesty Granátová  – Vel-
ká Chuchle“ - společnost TI-

RAST, s. r. o., za cenu 496 981,– Kč 
+ DPH.

GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo II. kolo 
účelové dotace z  rozpočtu Měst-
ské části Praha  – Slivenec na rok 
2021 dle přílohy „Tematické okru-
hy a podmínky poskytnutí účelové 
dotace MČ Praha-Slivenec“. Výše 
finančních prostředků určených na 
II. kolo účelové dotace je 80 000 tis. 
Kč.
Termín ukončení přijímání žádostí 
je 26. 3. 2021 do 12.00 hodin.

ROZPOČTOVÉ�ÚPRAVY
■ Zastupitelstvo schválilo roz-
počtová opatření dle tabulky č. 1.
� Zapsala�Jana�Szilvasiová

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 Kudláko-
vá, RNDr. Jana Plamínková, Martina 
Havlíková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
20. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 2/2021
Uzávěrka: 15. 2. 2021
Vychází: 26. 2. 2021
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí 
vyjadřovat názor redakce, zastupitelstva 
a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

Konec aplikace Mobilní rozhlas 
a nová aplikace Slivenec
Ke dni 28. 2. 2021 bude ukončena aplikace Mobilní rozhlas, 
kterou jsme měli od loňského roku. Za tu dobu se k odbě-
ru novinek přihlásilo 240 zájemců, kteří zprávy četli zhruba 
z 60 %.
Protože bychom měli rádi nástroj, kterým můžeme informovat
širokou veřejnost, budeme mít od března novu aplikaci
s názvem Slivenec, kterou si každý zájemce bude moci do své-
ho telefonu stáhnout z 

V aplikaci pak nalezne veškeré aktuální informace o městské 
části, tentokrát bez udávání svých údajů. Věříme, že nová, mo-
derní aplikace naše občany a návštěvníky zaujme a stane se 
dobrým pomocníkem v naší vzájemné komunikaci.   
� Valtr

Termíny uzávěrek Sliveneckého mramoru
jsou totožné s termíny veřejných zasedání: 15. 02. , 19. 04. , 14. 06. , 06. 09. , 01. 11. , 20. 12. 2021.
Kontakt do redakce periodika: kudlakova@praha-slivenec.cz
Tel.: 251811294 / 126. Inzerce: ruzickova@praha-slivenec.cz
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Milé sousedky, milí sousedé,

dovolte, abych vás po dvou měsí-
cích opět seznámila s novinkami 
v naší městské části.
Stále se připravuje velká akce na 
rekonstrukci komunikací, kde 
snad konečně Hlavní město Pra-
ha v nejbližší době uzavře smlou-
vu s  vítězným konsorciem firem 
Porr a  Subterra. V  březnu počí-
táme se začátkem výstavby velké 
retenční nádrže v ulici K Homol-
ce, v dubnu by se mělo začít s re-
konstrukcí ulice Ke Smíchovu od 
křižovatky s  ulicí k  Holyni smě-
rem na východ (k  Barrandovu). 
Vše se musí ještě koordinovat 
s PRE distribuce, která chce přes 
Slivenec táhnout kabely od nově 
budované rozvodny v  Lochko-
vě do trafostanice v ulici K Váze 
a dále na Barrandov, a také se sí-
ťaři z Vodafonu a s THMP (Tech-
nologie Hl. m. Prahy)  – aby se 
nestalo, že sice budeme mít nové 
ulice, ale v  nich zůstanou staré 
stožáry veřejného osvětlení na 
hranici životnosti.
Jak jste si asi všimli, THMP u nás 
začalo na základě našich žádostí 
obnovovat lampy tam, kde nejvíc 
překážely. Vyměnili tak tři lampy 
v Nefritové a jednu nad úřadem – 
v  místech, kde byly umístěny 
uprostřed chodníku a  opravdu 
tvořily překážku v  pohybu po 
chodníku.
Výrazně jsme pokročili s  projek-
tem na dostavbu školních pavi-
lonů. Projekt je již od prosince 
podaný na stavební úřad Prahy 
5 a  pevně doufáme, že do konce 
února budeme mít stavební po-
volení. Zároveň máme i  souhlas 
s projektem od jednoho ze souse-
dů, pana Myšičky. Ten je pro nás 
důležitý, protože bez jeho souhla-
su bychom nemohli vyměnit okna 
u  šaten ani je zateplit, protože 
bude nutné tyto věci dělat přímo 
z  pozemku pana Myšičky. Zatím 
nemáme souhlas od dalších sou-

sedů, manželů Krejčových, ale od 
nich naštěstí nic nepotřebujeme 
a ani jim do jejich práv nijak ne-
zasahujeme. Projekt má bohu-
žel zpoždění, protože dělat něco 
v dnešní době, kdy úřady fungují 
už skoro rok napůl a někdy ani to 
ne, je poměrně náročné. Nicméně 
pokud vše půjde dobře a  v  půlce 
března získáme pravomocné sta-
vební povolení, jsme stále ještě 
schopni zahájit o  prázdninách 
rekonstrukci a nástavbu pavilonů.
U havarijní rekonstrukce historic-
ké budovy školy jsme využili situ-
aci, že od ledna děti opět nechodí 
do školy, a  dohodli jsme se s  fir-
mou KosConsult, že práce udě-
lají už během zimy. Budovu nyní 
velmi důkladně zpevňují zvenčí 
i zevnitř. Jde o opravdu velký zá-
sah, byť – naštěstí – nebude moc 
viditelný: většina lan totiž bude 
zasekaná do fasády, do zdí či do 
podlah. Některé změny nicméně 
děti i jejich rodiče uvidí, hned jak-
mile s vrátí do školy. V létě se pak 
budova dočká nové fasády. Ta byla 
v havarijním stavu již loni a mož-
ná si pamatujete, že jsme měli již 
vysoutěženého zhotovitele nové 
fasády, nicméně kvůli trhlinám 
jsme byli nuceni zakázku zrušit 
a věnovat se statickému zabezpe-
čení budovy. Nyní tedy, doufám, 
již na fasádu dojde bez problémů.
Od ateliéru Bod architekti jsme 
obdrželi hotový projekt spole-
čenského sálu, nové knihovny 
a  bytového domu. Nyní sháně-
jí stanoviska dotčených orgánů 
státní správy, aby mohli projekt 
podat na stavební úřad. Zároveň 
se snažím sehnat dotace, proto-
že projekt bude značně finančně 
náročný (více než 100 milionů Kč, 
bez DPH).
Projekt chodníku do Lochkova již 
má stavební povolení, takže by se 
mohl dočkat ještě letos realiza-
ce (bude-li mít investiční odbor 
MHMP na něj peníze, což není 
zatím bohužel jisté).
Zcela náhodou jsme se dověděli, 
že TSK hodlá letos opravit most 
přes dálnici na ulici K  Austisu. 
Bude kvůli tomu půl roku omeze-
na doprava na Prahu 13. Že by nás 
o tom TSK informovala, tak to ani 
náhodou. V Mramoru uvádíme to, 
co zatím víme – ale na to, že změ-
ny tras autobusů mají začít již za 

měsíc a že i omezení pro osobní 
automobily bude citelné, tak to-
ho opravdu mnoho není.
Jak už jsme oznámili na minulém 
zastupitelstvu, současný pan ta-
jemník odchází do důchodu. Vypsa-
li jsme proto výběrové řízení a  od 
dubna budeme mít nového pana 
tajemníka, Ing. Matěje Mlčocha.
Jinak máme bohužel stále zruše-
né všechny akce, protože pořád 
trvá nouzový stav. Podařilo se as-
poň zčásti zprovoznit knihovnu, 
kde si mohou občané u  okénka 
vyzvednout předem objednané 
knížky. A  úřad již nyní funguje 
v  běžném režimu, protože vláda 
zrušila omezení úředních hodin. 

Zima byla nicméně krásná, po 
mnoha letech se dalo v  pohodě 
jezdit na běžkách všude v  okolí 
Slivence a  potkala jsem běžkaře 
i přímo v obci, taky se dalo brus-
lit na rybníku, tak doufám, že jste 
si to užili. Věřím, že všechna ta 
omezení zvládneme a díky očko-
vání se budeme moc už brzy vrá-
tit k normálnímu životu.
Co se týče očkování, máme při-
slíbeno na středu 25. 2. očkování 
našich seniorů mobilním týmem 
z  nemocnice Na Františku, tak 
nám držte palce, ať to klapne, 
protože vakcín je opravdu kritic-
ký nedostatek.
� Jana�Plamínková,�starostka

Petice Smaragdová
Koncem prosince jsem obdržela mailem „petici“, která se týká požadav-
ku na zachování zeleně podél ulice Smaragdová. V uvozovkách to píši 
proto, že materiál nesplňuje podmínky dle petičního zákona, takže to 
fakticky petice není. Důležitější nicméně je, že se vůbec netýká našeho 
území, nýbrž území sousední Prahy 5 a katastru Hlubočep. Je tedy nutno 
materiál podat na Prahu 5, my opravdu nemůžeme jednat o cizím území, 
nemáme na to žádné oprávnění. Stejně tak nemůžeme žádat o změnu 
územního plánu na cizím katastru, jak zde také byl vznesen požadavek. 
Dohodla jsem se nicméně s místostarostou Prahy 5 Tomášem Homolou 
a s předsedkyní Výboru územního rozvoje Prahy 5 Zuzanou Hamanovu, 
že nás k jednání o trojúhelníku mezi ulicemi Smaragdová – Ke Smícho-
vu a K Barrandovu budou zvát, abychom mohli uplatňovat zájmy našich 
obyvatel. A ujišťuji, že zachování zeleně podél této ulice a nízkopodlažní 
zástavba u Slivence zde patří mezi naše klíčové požadavky.
� Jana�Plamínková

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 zavo-
lejte na tel.: 251818044. Termín obřadu Vítání občánků bude stanoven 
s ohledem na vývoj epidemiologické situace.
Přihlašovat své ratolesti můžete do 31. 3. 2020
Těšíme se na vás Bohdana�Růžičková

Vítání občánků narozených 
v roce 2020

GRANTY II.�KOLO

Zájemci�o grant�MČ�Praha –�Slivenec�mohou�podávat�své�
žádosti�do�pátku�26. března 2021�do�12:00�hod.�Tematické�

okruhy�naleznete�na�webu�www.praha-slivenec.cz.
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Kam se mohou občané obracet k vyřízení svých záležitostí
V České republice máme model tzv. smíšené působnosti. V praxi 
to znamená, že některými činnostmi na úseku státní správy jsou 
pověřeny úřady samosprávných územních celků. Jedná se o  tzv. 
přenesenou působnost.
Hlavní město Praha se člení na 57 městských částí, z  nichž 22 
(Praha 1 – 22) tvoří správní obvody, které vykonávají rozšířenou 
působnost státní správy. Zbývajících 35 městských částí, a to včet-
ně městské části Praha-Slivenec, vykonává přenesenou působnost 
pouze v omezeném rozsahu.

Co�si�zařídíte�na�Úřadu�MČ�Praha-Slivenec?

■ trvalý pobyt – přihlášení k trvalému pobytu, ru-
šení trvalého pobytu
■ platbu místních poplatků – za psa, za zábor ve-
řejného prostranství, z pobytu, ze vstupného
■ vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
■ vydání rybářského lístku
■ ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
vosti podpisu - tzv. ověřování podpisu nebo listiny
■ na kontaktním místě veřejné správy CzechPoint – např. výpis 
z  rejstříku trestů, katastru nemovitostí, z  obchodního rejstříku, 
konverze dokumentů, zřízení datové schránky
■ pronájem hřbitovního místa, rozptyl – ÚMČ Praha-Slivenec, 
pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Slivenec
■ obědy pro seniory – pouze dovážka, obědy hradí sám senior

Dále MČ Praha-Slivenec projednává a vede evidenci přestupků.

Kontakty:
Úřad MČ Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha-Slivenec
úsek evidence obyvatel, úsek životního prostředí,
CzechPoint  – kancelář v  přízemí, úsek výstavby, Czech Point  – 
1. patro, www.praha-slivenec.cz

Kde�si�zařídíte�další�záležitosti:
■ vystavení rodných listů, potvrzení otcovství – matrika ÚMČ 
Praha 5
■ sňatek – matrika ÚMČ Praha 5, po domluvě s matrikou je možné 
uskutečnit obřad v MČ Praha-Slivenec 
■ občanský průkaz – nový, výměna, při změně trvalého pobytu, 
sňatku – odbor evidence obyvatel, ÚMČ Praha 5 nebo jakýkoli úřad 
Praha 1 - 22
■ cestovní pas – nový, výměna – odbor evidence obyvatel ÚMČ 
Praha 5 nebo jakýkoli úřad Praha 1 - 22
■ řidičský průkaz  – nový, výměna - odbor dopravně správních 
činností Magistrátu hl. m. Prahy (pro Prahu, mimo Prahu jakýkoli 
úřad s rozšířenou působností)
■ přidělení čísla popisného – odbor živnostenský a  občansko-
správní Magistrátu hl. m. Prahy
■ stavební záležitosti – např. územní rozhodnutí, stavební povo-
lení, kolaudace, přípojky, změny v již povolených stavbách – sta-
vební úřad ÚMČ Praha 5 – se stanoviskem MČ Praha-Slivenec
■ sociální pomoc – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 5 – terénní pečovatelská služba, www.csop.cz
■ připojení sjezdu ke komunikaci – odbor dopravy ÚMČ Praha 5 
se stanoviskem MČ Praha-Slivenec

■ popelnice na směsný odpad, biopopelnice  – Pražské služ-
by, a. s., www.psas.cz – smlouvu vyřizuje majitel nemovitosti

Kontakty:
ÚMČ Praha 5 – matrika, evidence obyvatel, 
Štefánikova 13 – 15, 150 22 Praha 5,
www.praha5.cz, 257 000 111

Doprava, stavební úřad, životní prostředí
Nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5,

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5,
www.csop5.cz, 257 318 995

MHMP – odbor dopravně správních agend MHMP
Na Pankráci 1685/17, 14000 Praha 4,
www.praha.eu  – sekce potřebuji řešit  – dopravní, 
236 000 111

Další důležitá pracoviště:
■ Finanční úřad, územní pracoviště pro Prahu 5,
Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5
www.financnisprava.cz, 251 112 111

■ Úřad práce, kontaktní pracoviště pro Prahu 5
Štefánikova 216, 150 00 Praha 5 - zaměstnání
www.uradprace.cz, 950 178 463-465,
Plzeňská 314, 150 00 Praha 5 – sociální podpora
www.uradprace.cz, 950 178 575

■ Pražská správa sociálního zabezpečení
Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
www.cssz.cz, 283 104 111

■ Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1
www.hygpraha.cz, 296 336 700
� Zpracovala�Jana�Valtrová
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Uběhlo 10 let a  máme tady další „Sčítání“, které začíná o  půlnoci 
z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy 
bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
■ Koho se sčítání týká?
Sečíst se musí každá fyzická osoba, která má v ČR trvalý nebo pře-
chodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, 
dále každá fyzická osoba, která je na území ČR v  rozhodný oka-
mžik přítomna a každý dům a každý byt. Povinnost se nevztahuje 
na cizince, kteří jsou v ČR na dobu kratší než 90 dnů, např. turisté.
■ Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4. 2021 
na webu nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete na Google Play 
i App Store pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude mu-
set vyplnit listinný formulář.
■ Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. 2021 vy-

plnit listinný formulář, který získáte spolu s odpovědní obálkou od 
sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu. 
Vyzvednout formulář a  obálku si můžete na vybraných pobočkách 
České pošty. Vyplněný formulář v  obálce odevzdáte nejpozději do 
11. 5. 2021 na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka 
s logem „Sčítání21“ má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 
Sčítací komisaři začnou formuláře roznášet osobám, které se nese-
četly online, od 17. 4. 2021.
■ Nesplnění povinnosti
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v ome-
zeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích 
státu. Za nesposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 
10 000,– Kč (§ 24 odst.  8 zák. č.  332/2020 Sb. o  sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021)
Další informace naleznete na www.scitani.cz a na našem webu www.
praha-slivenec.cz  Bohdana�Růžičková

U historické budovy školy se před časem objevily praskliny, které se vloni 
na jaře výrazně zvětšily. Dali jsme si proto udělat tři statické posudky, 
které určily, co bude nutné s budovou udělat, aby mohla i nadále sloužit 
dětem. Během léta jsme vybrali odbornou firmu, která se podobným za-
bezpečováním zabývá. Na podzim firma Kos Consult, s. r. o. vyvrtala podél 
západní zdi mikropiloty do hloubky 4 m, kterými zpevnila tuto zeď proti 
sedání a ujíždění směrem k SeneCuře. V lednu se pustila do zpevňování 
zdiva – v každém patře zasekala zvenčí do fasády lana, která se posléze 
napjala a  budovu obepnula. Totéž je provedeno i  podélně ve východo-
západním směru – lana jsou zabudována do zdí v každém patře. Nejvíc 

lan je v severojižním směru. Ta, která přikotvují schodiště k budově (dvě 
v každém patře), jsou umístěna v podlahách. Takže jediné, co bude nako-
nec vidět, jsou lana zpevňující budovu napříč. Budova bude tedy důkladně 
„sešita“ a pevně doufám, že už se tam žádné trhliny neobjeví. Nicméně 
odborníci upozorňují, že vše si ještě může chvilku sedat. V  létě udělá-
me novou fasádu a věřte, že ji škola opravdu potřebuje, to se prokázalo 
blízkou prohlídkou z lešení naprosto zřetelně. V září tedy děti nastoupí 
do výrazně vylepšené budovy. A doufám, že v  tu dobu už bude sloužit 
i chodník mezi školou a Senecurou – zatím tam nikoho pustit nemůžeme, 
protože z fasády školy odpadávají kusy zdiva.  Jana�Plamínková

Zpevňování budovy školy

Při roznosu našeho periodika bývá opakovaně zjištěno, že řada našich občanů nemá na vhodném místě umístěnu domovní schránku pro do-
ručování poštovních zásilek. Je pravda, že žádný zákon přímo nenařizuje občanovi mít nemovitost, v níž bydlí, opatřenou domovní schrán-
kou pro doručování pošty. Nicméně absence této domovní schránky by mohla způsobit nemalé potíže. Občanský zákoník ve svém § 570 
stanoví: „Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, 
že řádně došlo.“ V praxi to znamená, že pokud občan nemá domovní poštovní schránku, kam by mu bylo možné doručit poštovní zásilku, 
případně oznámení o jejím uložení na poště, má se za to, že mu zásilka byla doručena, aniž měl možnost se o tom dozvědět. To může mít 
někdy fatální důsledky. Proto nelze než doporučit všem občanům, aby měli na nemovitosti, resp. v praxi obvykle na jejím oplocení 
nejlépe u vchodových dveří z veřejné komunikace domovní poštovní schránku a udržovali ji v řádném technickém stavu, čímž se 
vyvarují možných nepříjemností souvisejících s nedoručitelností poštovní zásilky (při současné zákonné fikci jejího doručení). 
� redakce

Poštovní schránky



V letošním roce nás čeká několik rekonstrukcí komunikací, které výrazně 
zasáhnou do života nás všech.
Rekonstrukce hlavních komunikací – po několikaletém úsilí bude zaháje-
na dlouho očekávaná rekonstrukce komunikace Ke Smíchovu a K Lochkovu. 
První etapou bude vybudování retenční nádrže v ulici k Homolce vedle místa 
tříděného odpadu. Retenční nádrž je nutná k odvodnění opravovaných komu-
nikací. Tato etapa bude zahájena v dubnu 2021. Následně se přidá část komuni-
kace Ke Smíchovu od ulice K Holyni po ulici Smaragdová. Po dobu rekonstrukce 
bude odkloněna veškerá doprava včetně autobusů MHD. Jednáme s dopravním 
podnikem o zprovoznění autobusové zastávky Smaragdová, kde je nová rampa 
a tak je zastávka bezbariérová. Přesný harmonogram bude včas sdělen.

Rekonstrukce mostu přes Pražský okruh v ulici K Austisu – další vel-
kou akcí bude oprava mostu přes Pražský okruh v ulici K Austisu a měla 
by trvat od března do října 2021. Po tu dobu bude komunikace K Austisu 
neprůjezdná, linka MHD bude vedena přes Pražský okruh, Izomat a Austis 
budou přístupné pouze z ulice K Barrandovu, kompostárna pak pouze ze 
směru od Řeporyjí. Pro naše občany bude tak cesta do kompostárny kom-
plikovaná, cesta povede přes Pražský okruh a sjezd na Ořech.
Oprava výtluků po zimě – jako každoročně proběhne na jaře kontrola 
komunikací po zimě a budou opraveny poškozené úseky, např. část ulice 
Granátová od křižovatky s Nefritovou po křižovatku s ulicí Višňovka.
Bude to v každém případě náročný rok.  Valtr
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Plánované rekonstrukce komunikací

Vážení občané, při odbočení z ulice Ke Smíchovu do 
areálu školy je již mnoho let umístěna značka Zákaz 
vjezdu motorových vozidel s  dodatkovou tabulkou 
Mimo vozidla s povolením MČ Praha-Slivenec. Bo-
hužel ji každý den nerespektují desítky řidičů, pře-
devším rodičů vezoucích své děti do školy a ze školy. 
Vzhledem k tomu, že auta parkující na malém prosto-
ru před školou velmi výrazně ohrožují děti (hlavně při 
couvání) a obtěžují i obyvatele bydlící v okolí školy, 
žádám důrazně rodiče, aby využívali na parkování 
velké parkoviště za Bistrem Zastávka a  tento zákaz 
vjezdu neporušovali. Porušení bude sankcionováno 
ze strany Městské policie.  Jana�Plamínková

Upozornění



Občas se zmiňujete o „ovčínu“. Kde to je?
Bývalý ovčín je v ulici Ke Smíchovu proti Dvoru křižovníků, vedle magis-
trátních domků (u zastávky Za Farou). Koupili jsme tento opuštěný areál 
v roce 2017, chceme tam stavět společenský sál, knihovnu a dostupné byty 
(o architektonické soutěži jsme tu podrobně psali v r. 2019). Současný stav 
je vidět na fotografiích.

Chystá se rekonstrukce vozovky v ulici Ke Smíchovu, východní úsek. Před-
pokládám, že budou opět odkloněny autobusové linky směrem na Ba-
rrandov, a to ulicí K Holyni a dále K Barrandovu. Je možné zařídit, aby 
po dobu výluky byla v provozu jako náhrada zastávky Opálová zastávka 
Smaragdová? Záliv silnice tam je, nově i rampa pro kočárky a vozíčkáře, 

tak by bylo opravdu zvláštní, kdyby tam autobusy zase jen projížděly.
Ano, autobus tam bude stavět, máme to přislíbeno z Dopravních podniků. 
My požadujeme tuto zastávku při každé výluce, ale ne vždy nám bylo vyho-
věno. Nicméně máte pravdu, že nyní, když se výrazně zlepšila přístupnost té-
to zastávky díky rampě, by bylo zvláštní, kdyby tam autobusy jen projížděly.
U propojení Diamantové a Granátové ulice se objevily nedávno nové zá-

brany. Proč, když se mluví o zprůchodňování cest?
Zábrany tam dali provizorně pracovníci naší městské části, protože si ob-
čané Diamantové stěžovali, že jim nákladní automobily z výstavby domů 
v Granátové projíždějí ulicí. Propojka bude pouze pro pěší a cyklisty. Měla 
by se budovat spolu s dostavbou Granátové.  Jana�Plamínková
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OTÁZKY�A ODPOVĚDI

Rok�2021�–�Etapa�0,�1,�2
Etapa�1�–�cca�od�1.�4.�2021�–�cca�3�měsíce
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Úklid
Letošní zima je na sněhovou nadílku velmi štědrá a tím pádem se naše údržba nezastaví. Od 
prosince jsme na naše komunikace vysypali téměř 30 t štěrku a najeli bezmála 1500 km při od-
klízení sněhu a posypu komunikací. Velkou práci odvádí i nový stroj Avant, který je užitečným 
pomocníkem při plnění posypové nástavby na traktor, nebo při odklízení sněhu lžící nebo dočiš-
tění komunikací kartáčem.
Po oteplení a roztání sněhu budeme štěrk zase uklízet a čeká nás jarní úklid, kdy v rámci jarního 
úklidu bude v sobotu 27. března 2021 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 1m3, dřevěný odpad a bioodpad.
Zároveň od jara budou přistavovány kontejnery na objemný odpad a bioodpad, harmonogram 
přistavování naleznete na str. 9, a od 1. 3. 2021 zahájí po zimní přestávce provoz kompostárna.
Sběrné dvory fungují bez omezení, pro nás nejbližší je v Radotíně - V Sudech 1488/2, Praha-
-Radotín.
Využijte všechny tyto možnosti, ať máme naši městskou část ještě krásnější a hlavně čistší.

Polní cesty

Poplatky za psa

V únoru začaly práce na dalších polních cestách, a to Na Přídole, která spojí ulici Na Přídole s PC 18, ta vede k Lochkovu, a polní cesta z ulice 
K Cikánce k budoucímu remízku u ulice K Barrandovu. První cesta bude ze zakaleného štěrku a bude vhodná jak pro pěší, tak cyklisty. Podél 
budou vysázeny ovocné stromy. Druhá cesta k remízku bude zelená a bude převážně využívána k přístupu k remízku. Protože šířkové parametry 
nedovolí výsadbu stromů, budou zde vysazeny keře.  Jana�Valtrová

Koronavirus pomalu, ale jistě omezuje plno našich aktivit. Včelaření je ale nezbytné pro 
přírodu i člověka, a tak jarní kurzy včelaření budou. Stejně tak i letní tradiční příměstské 
tábory pro děti ve věku 6 až 12 let. Obě aktivity připravujeme nejen tak, aby byly tradičně na 
vysoké úrovni, ale aby se mohly konat i za zpřísněných protiepidemiologických podmínek. 
Budeme dodržovat nižší počty účastníků a využívat venkovních prostor rozsáhlého areálu. 
Aktuální detaily na www.vcelinorech.cz.  Vladimír�Glaser,�předseda�spolku,�tel.�602614170

Opět připomínáme, že do 31. 3. 2021 je třeba uhradit místní poplatek ze psů.
Majitelé s trvalým pobytem nebo s povolením pobytu (podle předpisů cizineckého práva) na území 
naší městské části mají poplatek 300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého další-
ho psa stejného majitele, poživatelé všech důchodů a osoby starší 65 let pak mají poplatek ve snížené 
výši 200,– Kč za jednoho psa jednoho majitele a 300,– Kč za každého dalšího psa stejného majitele.
Platbu můžete provést v hotovosti přímo na úřadě nebo převodem na účet MČ Praha-Slivenec, je třeba 
uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské platby) nebo alespoň specifický symbol 
ve tvaru : 10+číslo popisné pro Slivenec, 20+číslo popisné pro Holyni a 30+číslo evidenční pro chaty. 
V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změna bydliště, 
přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého majitele psa na území hl. Prahy mít psa registrovaného v Registru chovatelů 
vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy. Registrační kartu chovatele psa si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout na 
úřadě. Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku.
Místní poplatek musí být uhrazen do 31. března 2021.
Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.  Jana�Valtrová

Dobrá zpráva – kurzy i tábory budou



Víte, jak správně krmit vodní ptactvo?

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Rohlíky, chleba či zbytky z kuchyně nechte doma. Jejich podáváním můžete vodní-
mu ptactvu, zejména kachnám a labutím, způsobit trvalé zdravotní následky.
Ve větším množství je totiž pečivo pro vodní ptáky velmi škodlivé.  Přesto, že pe-
čivo vodním ptákům velmi chutná, nemá pro ně žádné živiny a ptáci trpí podvýži-
vou a nedostatkem minerálů, které můžou v konečném důsledku vést k vývojovým 
vadám a deformacím u mláďat.
A čím krmit, abyste vodnímu ptactvu neublížili? Pro labutě, kachny a další 
vodní ptáky volte vždy jen základní potraviny. Vhodné jsou např.:
• pšenice, žito, oves a další obilniny
• nakrájený hlávkový nebo jiný salát
• zeleninové odřezky nebo slupky
• mražený hrášek nebo kukuřice (rozmražené, není nutné vařit)
• ptačí zob
• případně granule pro vrubozobé ptáky (k zakoupení v obchodech s chovatelskými potřebami)

Vždy je nutné krmit přiměřeným množstvím, přebytky pak druhotně vedou k přemnožení krys a potkanů, nebo v případě uzavřených vodních 
ploch k zahnívání na vodní hadině a tím pádem k znečištění vodní plochy. Při vašem odchodu by na hladině nemělo nic zůstat.

je součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy a jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím 
živočichům s cílem vrátit je po zotavení zpět do pražské přírody.
Ročně stanice přijme více než 4 000 živočichů a je tak nejvytíženější ze všech záchranných stanic v České republice. Stanici najdete v Jinonicích 
a funguje 365 dní v roce, provozuje pohotovostní nonstop linku: 773 772 771, kde můžete oznámit nález zraněného zvířete nebo využít linku 
jako telefonickou poradnu, jakou pomoc nalezenému zvířeti můžete poskytnout. Pokud jste již živočicha šetrně odchytili, dejte ho do krabice 

(dovoluje-li to jeho velikost) a dejte ho na klidné a teplé místo. 
Nepodávejte mu žádnou potravu ani vodu, pokud se na dalším po-
stupu nedohodnete s pracovníkem záchranné stanice.
Žádné mládě volně žijícího živočicha si nikdy nenechávejte 
doma, porušili byste tím zákon na ochranu přírody.
Veškeré informace naleznete: https://lhmp.cz/zachranna-stani-
ce/.  Foto:�Záchranná�stanice�HMP
� Příspěvky�Jana�Valtrová
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Jsme dobrý kolektiv

Literární dílna
třídy 4. A

Na dálku i výuka pohybové 
a taneční výchovy

I v této náročné době je důležité stále myslet na utužování kolektivu ve třídách. Proto byl pro oba druhé ročníky na ZŠ Slivenec připraven spe-
ciální preventivní program s názvem „Jsme dobrý kolektiv“. Děti si společně s panem lektorem povídaly o tom, co pro ně znamená dobrý kama-
rád, jaká jsou pravidla při práci ve skupinách a také, co je to šikana a co dělat, když jsou jejím svědkem. Dále si vyzkoušely hry, při kterých zjiš-
ťovaly mnohé informace o ostatních spolužácích. Na základě toho si uvědomily, že je to velmi důležité především pro práci ve větším kolektivu.
Poté byl paní učitelkou připraven pro třídu 2.B menší projekt, jako reflexe na přednášku, kdy si děti vyzkoušely práci ve skupinách v praxi. Úkol 
byl vytvořit společný obraz. Důraz byl kladen na jejich vzájemnou komunikaci ve skupince. Děti úkol velmi bavil a užily si to. Na závěr měly sami 
zhodnotit jejich vzájemnou spolupráci.� M.�Šubrtová,�zastupující�třídní�učitelka�2.B

Je polovina února a  děti školou po-
vinné jsou kromě prvních a druhých 
ročníků stále doma na on-line výu-
ce. I přes to, že je to pro nás všechny 
velice náročné období, neklesáme na 
mysli a snažíme se ze všech sil pra-
covat. Děti ze 4.A  v  rámci on-line 
literární dílny tvořily básně na téma 
„budoucnost“. Výsledkem je velice 
zdařilá sbírka básní, které dokážou 
vykouzlit úsměv na tváři. Přečtěte si 
sami malou ukázku. 
� V.�Nespěšná,�třídní�učitelka

V současné době je to u školních dětí s pohybem složité. 
Prezenčně se vyučují jen první a  druhé třídy, které však 
mají místo organizovaného sportování povolené jen pro-
cházky. Ostatní ročníky sedí doma u online výuky.
Proto se s kolegy snažíme děti rozpohybovat alespoň tro-
chu na dálku. To potom vznikají videa, u kterých si děti 
můžou zacvičit, zatančit, protáhnout se anebo si zkusit 
i nějaké koordinační cviky. Odměnou nám, učitelům, jsou 
pak zpětné reakce dětí o tom, jak si podle videí zacvičily 
nejen ony, ale i jejich rodiče, kamarádi, a jakou si při tom 
všichni užili legraci.
Je tedy sice smutné, že se nemůžeme hýbat ve škole v rám-
ci vyučování, ale my se nevzdáváme! 
 A.�Daňková,�učitelka�TPV
� YouTube�kanál:�Alžběta�Daňková

Naše školka v novém roce
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Školní družina
Po vánočních prázdninách si pobyt ve školní družině zatím mohli užívat jen žáci 1. a 2. ročníků. I přes různá protiepidemická opatření i provoz-
ní změny (třídy se kvůli opravám budovy musely stěhovat) se paní vychovatelky snažily pro děti připravit zajímavý program.
První lednový týden se všechna oddělení, která jsou v současnosti v provozu, v rámci tradiční akce „Trocha historie nikoho nezabije“ vystří-
dala na prohlídce sliveneckého kostela s vystaveným betlémem. Děti se zde seznámily s různými informacemi o historii této stavby i Slivence 
a tradicích spojených s betlémy a svátkem Tří králů. Také si mohly poslechnout místní varhany, na které někteří malí hudebníci také svým 
spolužákům mohli zahrát.
Během následujících týdnů si děti vyzkoušely různé tvořivé činnosti, hrály hry, soutěžily apod. Také se zapojily do výroby „potěšujících“ přání 
a obrázků pro klienty sliveneckého domova SeneCura. Děti samozřejmě náležitě využily i sněhové nadílky, které jsme se letos dočkali. A tak se 
na školní zahradě objevila díla sněhových sochařů i malířů, proháněla se zde „psí“ spřežení, ke klouzání byl využit každý sebemenší kopeček… 
Všechna oddělení také vyrážela na svah u ulice K Cikánce, kde se děti náramně vyřádily. P. Siganová,�vedoucí�ŠD

V  průběhu prvního led-
nového týdne měli žáci 
mateřské školy a  1. a  2. 
ročníků základní školy, 
kteří mohli mít prezenční 
výuku, možnost si pro-
hlédnout slivenecký kos-
tel, který je nedílnou sou-
částí nejen historie obce. 
Děti si prohlédly i místní 
vystavený betlém, do-
zvěděly se něco o historii 
betlémů, kostela i Sliven-
ce, životě české princez-
ny Anežky Přemyslovny 
nebo tradicích svátku Tří 
králů. Také si mohly poslechnout místní varhany. Kvůli protiepidemickým opatřením se 
prohlídky účastnila vždy jen jedna třída. Jedna skupina měla nakonec i to štěstí, že jim var-
hany rozezvučel místní varhaník Pavel Fryš. � P. Siganová,�vedoucí�ŠD

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali trenérům Sliveneckého klubu 
Švestka a  také dalším ochotným 
tatínkům, kteří již několikátý rok po 
večerech upravovali led na rybníčku 
ve Slivenci, aby si naše děti i další 
milovníci bruslení mohli na zamrz-
lém rybníčku u  kostela užít spor-
tovní chvíle při střílení gólů nebo si 
šli zabruslit jen tak pro radost.

Poděkování
„ledařům“

Trocha historie nikoho nezabije



Všichni ze Slivence a  přilehlého okolí znají 
dobře kostel Všech svatých na návsi u rybníčka. 
Mnozí jistě navštěvují mše, mnozí chodí den-
ně kolem…Ti, kdož do něho vstoupí, jistě hledí 
k  Bohu, k  oltáři, pokleknou či se pokřižují. Já 
jako geolog jsem při jeho návštěvě věnoval po-
zornost mnohem přízemnějším věcem, a sice 
jeho podlaze a obložení. Dlouhodobě totiž ma-
puji zkameněliny v obkladech pražského met-
ra, na sakrálních i všedních budovách v Praze 
a vlastně kdekoliv, kde zrovna jsem. Slivenec se 
svým červeným mramorem je totiž zcela spe-
cifický (zde jako geolog musím vysvětlit, že se 
nejedná o mramor sensu stricto, ale o vápenec, 
neboť geologicky je mramor hornina prošlá 
metamorfózou, tedy teplotně tlakovou pře-
měnou a  tudíž bez dochovaných zkamenělin, 
kdežto vápenec je hornina uložená se zkame-
nělinami. Slovo mramor je nadužívané, neboť 
se daný horninový typ řeže a leští na dekorační 
účely, to jen aby geologova scholastická dušič-
ka došla uspokojení).
Právě řád Křižovníků s  Červenou hvězdou 
vlastnil lom na červený mramor na Cikán-
ce odnepaměti;  první, byť neověřená zmínka 
o  těžbě vápence pochází z  roku 1160, samot-
ný řád pak lomy vlastnil do roku 1923. Červe-
ný vápenec – velmi ušlechtilá barva evokující 
krev - zažil největší rozkvět své těžby a využití 
ve 14. – 16. století, kdy byl hojně využíván při 
stavbě chrámu sv. Víta především na hrobech 
několika biskupů (o  historii a  těžbě slivenec-
kého mramoru se zájemci dozví vyčerpávající 
informace v Knize o Slivenci a Holyni – Milpo, 
2009). Dnes je lom nadále využíván a v Karlíku 
se z  něho vyrábí dlažební kostky, které podle 
charakteristické barvy snadno rozpoznáme.
Děkuji Otci Davidovi a Petře Siganové za mož-
nost zevrubného studia sliveneckého kostela, 
kdy mi bylo umožněno doslova lézt po kole-
nou a  hledat zkameněliny na podlaze, oltáři 
a v obkladech. Postupně jsme objevili průřezy 
schránek ortocerů – prvohorních loděnkovitých 

hlavonožců s přímou schránkou, stonky lilijic, 
průřez miskou mlže a dokonce i část trilobita. 
Jak že podobné zkameněliny poznáme? Hlavo-
nožci vlastnili za svého života – jde o zhruba 
350 milionů let nazpět – kornoutovité pevné 
schránky, které se nám zachovaly jako zkame-
něliny hojně nacházené třeba u Lochkova. Lze 
je snadno rozpoznat podle řady jednotlivých 
komůrek, které na sebe nasedaly.
V kostele narazíme hned na několik jejich ná-
lezů, první z nich je dokonce hned za prvním 
schodem dole, jen málokdo si ho ale všimne. 
O dost lepší pak můžeme najít na podlaze, stej-
ně jako pár drobných průřezů lilijic, zcela bílých, 
nahrazených minerálem kalcitem. Vypadají 
jako malé žebříčky, jde o průřez jejich stonku 
složeného z  kruhovitých článků. Najít kousek 
trilobita už chce ale přeci jen trochu zkušené 
oko, musíme si totiž uvědomit, že zkameněliny 
v naleštěných kamenech jsou v podobě průře-
zů, nikoliv jako v lomu, trojrozměrné.
Červený slivenecký mramor – vápenec – je celý 
složený z milionů zbytků obyvatel prvohorní-
ho – devonského – moře a pokud bychom pod-
lahu kostela studovali pod lupou, rozpoznáme 
snadno zbytky zkamenělin snad úplně všude, 
jak se postupně schránky rozpadaly a  vršily 
se na mořském dně, pozvolna vznikaly mno-
hametrové vrstvy nánosů, které za miliony let 
zcela ztvrdly a zkameněly.
Na jaře chystám pro zájemce z široké veřejnosti 
geologickou vycházku po Slivenci, kdy všech-
ny seznámím se zkamenělinami v  obkladech 
domů, zdech a významných stavebních horni-
nách, podobné vycházky pro školy či školky po-
řádám celoročně, lidé by totiž podle mne měli 
znát místo svého bydliště i z hlediska geologic-
kého vývoje a významu. Byť ve Slivenci bydlím 
teprve osm měsíců, okolí jsem si zmapoval už 
celkem solidně a rád se o své poznatky podělím. 
Vstupné je dobrovolné, věřím ale, že poznatky 
a získané informace budou cenné…
� Na�brzkou�hledanou�se�těší�Štěpán�Rak�

Zkamenělé moře ve sliveneckém kostele

Ortoceras na portálu kostela

Koralit korálu

Ortoceras při vstupu do kostela Krásný ortoceras s komůrkami
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Co je to Seniorská obálka?
■ je určená především seniorům, kteří žijí osamoceně ve svém domově, 
ale využít ji může každý občan
■ může výrazně pomoci v případě ohrožení na zdraví či na životě
■ je to karta, ve které jsou důležité údaje o zdravotním stavu osoby
■ umisťuje se na viditelné místo na vnitřní stranu vchodových dveří ne-
bo na dveře lednice (záchranná služba, hasiči a policie jsou o kartě infor-
mováni a budou ji vždy hledat na těchto místech)
■ funguje na principu I.C.E., neboli „In Case od Emergency“, což znamená
„Pro naléhavou pomoc“
Seniorskou obálku, kterou jste nalezli ve Sliveneckém Mramoru 

č. 2/2021, vyplňte a umístěte na jedno z doporučených míst ve svém 
bytě. Je opravdu prospěšná, neboť díky ní lze včas a správně stanovit 
diagnózu a poskytnout pomoc. V krizové situaci je ohrožená osoba 
rozrušena a nedokáže odpovídat soustředěně na dotazy záchranných 
složek. Seniorská obálka je důležitým pomocníkem a  může vám, 
v případě nutnosti a pokud je správně vyplněna, zachránit život.
Seniorské obálky jsou také k dispozici v podatelně úřadu nebo v Klu-
bu seniorů.
Případné dotazy a  pomoc s  vyplněním zajistíme na telefonu 
251818044.
� Bohdana�Růžičková

Jistě jste již slyšeli pojem dobrovolník  – člověk, který věnuje svůj čas 
a energii ve prospěch druhých, zcela nezištně. Vždy se ale nemusí jednat 
jen o „mladé“ dobrovolníky, kteří nosí starým lidem nákupy či vyzvedávají 
léky… Dobrovolníkem se můžete stát v kterémkoliv věku.
Dovolte nám představit neziskovou organizaci Letokruh, která již přes 
dva roky sdružuje a motivuje dobrovolníky, převážně v seniorském věku. 
Hlavním cílem a posláním této organizace je aktivizace seniorů.
„Nechceme, aby byli senioři pouhými příjemci péče, ale aby i oni sami, 
pokud jim to zdravotní stav umožní, ještě uplatnili svou vitalitu a zkuše-
nosti. Rozdávali pomoc a radost ostatním i sami sobě. Mnohým seniorům 
může dobrovolnická aktivita pomoci překonat těžká životní období a na-
jít i nové přátele. Dokáže vnést do života novou náplň, pocit užitečnosti 
a mnohdy navrací i smysl vlastní existence. Senioři zkrátka mají společ-
nosti co nabídnout a u nás v Letokruhu jim umíme dodat odvahu a jisto-
tu na jejich cestě dobrovolnictvím,” uvádí Jana Drozdová, koordinátorka 
dobrovolníků.
Pokud jste se ještě nesetkali s  termínem „pohádková babička nebo dě-
deček“ vězte, že se jedná právě o seniorské dobrovolníky, kteří dochází 
pravidelně do mateřských škol předčítat dětem pohádky. Je to jedna z nej-
radostnějších činností, kterou dobrovolníci Letokruhu provozují a která 
nesmírně obohacuje oba, generačně tak rozdílné, světy. A co na to říka-
jí samotní senioři dobrovolníci? „Je to radost ve stáří. Má vnoučata jsou 
již velká a babičku už tolik nepotřebují jako dříve. Manžel již před lety 
zemřel, a tak momentů, na které se mohu těšit, je už pramálo. Když ale 
přijdu do školky, děti už z dálky volají babička Irenka přišla a hned jich 
je kolem mne plný houf. To vás tak chytne za srdíčko! Už strašně moc 
se těším, až zase budu moci chodit do školky mezi děti, ta izolace je už 
opravdu příliš dlouhá.” říká paní Irena (77 let). Nechtěli byste to také zku-
sit? A jakmile epidemiologická situace dovolí, čerpat energii z upřímné 
dětské radosti a spontánnosti?
Možností, jak se zapojit jako dobrovolník, je ale více. Můžete se stát spo-
lečníkem osamělých lidí v  podobném věku a  sdílet své zájmy a  vzpo-
mínky či chodit společně na procházky. Pomoc dobrovolníků je vítaná 
i v knihovnách, zvířecích útulcích nebo ekologicky zaměřených organiza-
cích. Každému dle jeho chuti a zájmu.

Co dělat, když se rozhodnete stát se dobrovolníkem?
V rámci projektu rozvoje dobrovolnictví v ČR vznikla napříč kraji Regi-
onální dobrovolnická centra. V  Praze a  Středočeském kraji tato centra 
provozuje právě organizace Letokruh. Najdeme využití pro dobrovolníka 
jakéhokoliv věku i zaměření tak, aby mu dobrovolnictví přinášelo co nej-
více naplnění. Současně pomáháme organizacím najít dobrovolníky pro 
jejich programy.

Připojte se i vy k řadě spokojených dobrovolníků, kteří chtějí obohatit ne-
jen sebe, ale i své okolí. Více informací naleznete na www.praha.rdc-info.
cz, www.letokruh.eu nebo na dobropraha@letokruh.eu, tel.: 603 483 487.
Pomůžeme vám cítit se v dobrovolnictví bezpečně. Těšíme se na vás!

I.C. E. Karta – Seniorská obálka

Když senioři pomáhají, 
aneb jak se stát dobrovolníkem ve zralém věku

JSEM�TU�PRO�VÁS
Potřebujete�něco�smontovat,�přivézt,�opravit,�předělat,

no�prostě�pomoct?
Zavolejte,�jsem�tu�pro�Vás�a pomohu�nejen�seniorům.

Pomohu�i s vyřízením�stavebního�povolení,�ohlášením�stavby 
a s různými�pochůzkami�po�úřadech�a jinými�službami�dle�možností.

Telefon:�608�962�972

inzerce

Ortoceras na portálu kostela

Koralit korálu



V časopise Mramor č. 3 a 6/2020 jsme vás informovali o nápadu Pavla Podzemského – tvořit a následně rozesílat kvízy pro seniory. Senioři se v době 
„korony“ nemohou scházet na pravidelných schůzkách v Klubu seniorů „Na Půdě“, a tak společné řešení kvízů zaslaných e-mailem bylo jedno z mála 
spojení, které mnohé drželo „nad vodou“. K Pavlovi se s přípravou a vymýšlením kvízů přidali i další cestovatelé a fotografové – Jára Balík, Anička 
Novotná a Věra Přibyslavská s dcerou. Tato spolupráce dala vzniknout loni na jaře  26 kvízům, od září do konce roku jsme měli už 46 kvízů a v polovině 
února 2021 řešíme kvíz č. 59. Všichni se těšíme na každé úterý a čtvrtek – to Pavel posílá kvíz další a zároveň informaci k našemu řešení kvízu minu-
lého. Nutí nás to používat internet, hledat v knihách, srovnávat fotografie, rozvibrovat mozek a vzpomínky na školní vyučování – ale baví nás to! Část 

kvízů jsme umístili na https://www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/klub-senioru/
Podívejte se na tyto stránky a snažte se také uhádnout otázku.  Irena�Krejčová
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Kvízy pro seniory

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci březnu a dubnu 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

BŘEZEN
Paní Marcela Kovářová
Paní Marie Musilová

Paní Dagmar Hamanová
Pan Ondřej Vavřina

Paní Irena Andersenová
Paní Božena Balíková

Paní Edita Nejedlá
Paní Eva Konečná
Pan Václav Čepička

Paní Božena Majerová

DUBEN
Paní Ludmila Vlčková

Pan Pavel Cink
Pan Jiří Moudřich

Paní Eva Wendlová
Paní Růžena Částková
Paní Marie Kolářová
Pan Rudolf Hammer

Pan Josef Pavelka
Pan František Hlaváček
Paní Vlasta Cicvárková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Knihy�si�můžete�půjčit�i poslat�
dál�v Knihobudce�před�Bistrem�
Zastávka.

Také v tomto roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory připravili ve spolupráci s CK Arces nabídku 
poznávacích zájezdů. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nabídku zúžili na zájezdy dva. Věříme, 
že alespoň tyto dva zájezdy budeme moci uskutečnit. Zájezdy budou probíhat za stejných podmínek 
jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu.

17. 6. 2021�Seeberg,�Cheb,�Doubrava
Návštěva hradu Seeberg, Cheb - prohlídka centra města a čas na oběd. Doubrava - vesnická památ-
ková rezervace a místní muzeum.

9. 9. 2021�Děčínsko
Tiské stěny - procházka skalním městem.
Děčín - čas na oběd. Benešov nad Ploučnicí - prohlídka zámku.

Nabídka platí pro seniory s trvalým bydlištěm v městské části Praha-Slivenec.
Jednotná cena 300,–. Prodej zájezdů od 1. 5. 2021 u pí Růžičkové na ÚMČ. Přihláška = platba!
Info na tel.: 251 818 044

Výlety pro seniory v roce 2021

Slivenecká knihobudka v čase pandemie
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Činnost Veřejné knihovny ve Slivenci ve statistice

Vážení čtenáři, víme, že není snadné se orientovat v současné době v tom, co smíme, můžeme, musíme, chceme nebo si přejeme. Víme jen 
s poznámek a e-mailů, které nás s vámi spojují, že vám půjčování knih a návštěvy knihovny chybí. To nás přesvědčuje, že naše práce není mar-
ná. Snažíme se knihovnu otevřít vždy v nejbližší době po nutném uzavření. V současné době zatím neplánujeme žádné kulturní ani vzdělávací 
akce – na podzim 2020 jsme jich museli mnoho zrušit. V době, kdy vám sdělujeme tyto informace, máme otevřenou knihovnu přes „okénko“ 
s otvírací dobou uvedenou na www knihovny. Žádané knihy si vyberte podle katalogu, napište e-mailem a nebo zavolejte do knihovny: knihov-

na@praha-slivenec.cz, tel. 251818044 (jen v době půjčování). Ob-
jednali jsme pro vás nové knihy a těšíme se na vaši návštěvu.  
 Irena�Krejčová

Výlety pro seniory v roce 2021

Činnost knihovny ve Slivenci
v letošním roce

inzerce

HLEDÁM�PANÍ/PÁNA
NA�„HLÍDÁNÍ“�PSA

2x�týdně�v rozsahu�cca 6�-�8�hodin.

Buď�mohu�psa�přivézt�nebo�u nás�

doma.

Oblast�Velká�Chuchle.

Prosím�nejlépe�sms,�zavolám�pak�

zpět,�na�602�555�214.

V  roce 2019 se nám v  knihovně podařilo uskutečnit mnoho 
akcí – četli jsme dětem ze školy i družiny, seniorům z domova 
SeneCura, zvali jsme spisovatele i cestovatele na besedy. V mě-
síci jsme měli vždy několik velmi zajímavých akcí. Rok 2020 se 
nám zdárně rozběhl – žel, koronavirus nám vzal vítr z plachet, 
knihovna byla na jaře uzavřena a po prázdninách, než jsme se 
v září vzpamatovali, rušili jsme naplánované akce jednu za dru-
hou. V  současné době (únor  2021) neplánujeme zatím žádná 
setkání. Knihovnu jsme pootevřeli – k bezkontaktnímu půjčová-
ní. Čtenář telefonicky nebo e-mailem oznámí, o jaké knihy má 
zájem, my knihy připravíme a čtenáři předáme. Vrácení probíhá 
stejně – čtenář předá přečtené knihy do připraveného kontej-
neru, kde týden „počkají v karanténě“. V době nouzového stavu 
nepřijímáme nové čtenáře. Poplatky na rok 2021 se budou platit 
až době běžného provozu knihovny. Termíny k vrácení zapůjče-
ných knih byly několikrát automaticky prodlouženy.
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Pololetí Sliveneckého Klubu Švestka

■ 1. On-line jazykové a hudební kurzy jsou otevřeny a pro-
bíhají kontinuálně, vždy dle dohody s lektorem. Lektor sdělí 
klientům výši a termín platby na druhé pololetí (vzhledem 
k různému množství odučených lekcí se mohou lišit i částky 
kurzovného u některých kurzů).
■ 2. Kurzovné, které bylo do konce září uhrazeno pro první 
pololetí, bude použito pro úhradu dokončení prvního pololetí, pří-
padně bude přeúčtováno do pololetí druhého. Kurzy znovu otevřeme, 
jak jen to bude možné.
■ 3. Druhé pololetí bude zahájeno po odučení všech lekcí prvního po-
loletí, o termínech a platbách budeme informovat všemi dostupnými 
informačními toky.
■ 4. Zakoupené permanentky na cvičení do Fit Švestka zůstávají 
v platnosti (prozatím do 30. 6. 2021).
■ 5. Pokud to bude možné, chceme využít času až do 30. 6. 2021, kdy 
by mohly kurzy probíhat. Plánujeme během léta otevřít letní semestr 
Fit Švestka.

Vzhledem�k dlouhotrvajícím�protiepidemickým
vládním�opatřením�první�pololetí�prodlužujeme.

Bruslení na sliveneckém rybníku



in
zerce
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Střípky  z farnosti
Stejně jako celou společnost, i život v naší far-
nosti stále ovlivňují protiepidemická opatření. 
Roušky, rozestupy a desinfekce se staly běžnou 
součástí slavení společných mší svatých. Vše-
obecné obavy z  nákazy i  nařízená omezující 
opatření se samozřejmě projevily na počtu pří-
tomných účastníků. Život ve farnosti ale zcela 
nezastavily.
Na první den nového občanského roku připadá 
Slavnost Matky Boží Panny Marie. Při mši svaté 
jsme prosili o požehnání nejen pro své blízké, 
ale i  pro celou zem. Při Tříkrálové mši se pak 
podle tradice i  letos světila voda, kadidlo, kří-
da a zlato. Na Svátek uvedení Páně do chrámu, 
známým také pod lidovým názvem Hromnice, 
se podle staré tradice žehnaly svíce hromničky.
První lednový týden se i letos děti ze slivenec-
ké základní a  mateřské školy a  z  MŠ Lochkov 

a Hvězdička přišly podívat na vystavený betlém. 
Také se dozvěděly něco o svátku Tří králů, his-
torii kostela a obce, Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou a životě svaté Anežky. Děti 
také měly možnost prohlédnout a poslechnout 
si místní varhany, na které jim zahrály většinou 
jejich paní učitelky nebo vychovatelky. Někdy 
spolužáci, kteří umí hrát na klavír. Jedna ze 
skupin měla to štěstí, že jim varhany rozehrál 
náš varhaník Pavel Fryš. Vzhledem k protiepi-
demickým opatřením však byla v  kostele pří-
tomna vždy jen jedna třída. Proto jsme nemohli 
z  kapacitních důvodů prohlídku tentokrát na-
bídnout i dalším zájemcům.
Omezení se dotkla i tradiční celonárodní chari-
tativní Tříkrálové sbírky, do které se také pravi-
delně zapojujeme. Pomocnou ruku nám podala 
firma ZaS – pracovní oděvy, která ve své pro-

vozovně umožnila umístění sbírkové kasičky. 
I díky vstřícnosti pana Adamce se tak příspěvek 
místních občanů v kasičkách vyšplhal až k část-
ce 8.909 Kč :-). Lidé však do sbírky mohli a stále 
mohou přispět i on-line nebo formou DMS.
Současná situace značně omezuje i  vzájemná 
setkávání, která se často uskutečňují alespoň 
v on-line prostoru. Této možnosti nakonec by-
lo využito i k pravidelným farním duchovním 
setkáním. Přes nezkušenost většiny zúčastně-
ných s elektronickou on-line komunikací si ta-
to setkání všichni účastníci pochvalují.
V lednu jsme také v kostele měli milou návště-
vu. Geolog Štěpán Rak prohlédl zde použitý 
mramor a  ukázal nám množství pozůstatků 
pravěkých živočichů, o  kterých jsme dosud 
neměli ani potuchy. Děkujeme mu za získané 
informace.  Petra�Siganová

Bylo nebylo jedno malé království. Říkejme mu třeba Švestkové. Jaro zde 
bývalo voňavé, léto plné slunce a sladkých plodů, podzim krásně barevný 
a zimy plné sněhu. Byly dokonce doby, kdy toto království skoro mizelo 
pod sněhovými přívaly, ale jeho obyvatelé se s tím vždy dokázali statečně 
vyrovnat. Na to si však vzpomínalo již jen pár pamětníků, protože v po-
sledních letech již zimy nebývaly tak kruté a plné sněhu.
Většině obyvatel se ve Švestkovém království líbilo a jeho návštěvníci 
často říkali, že je zkrátka kouzelné. To jeho obyvatele samozřejmě těšilo. 
Někteří dokonce tomu, že je kouzelné, opravdu uvěřili.
Čas plynul, Švestkové království se stále rozrůstalo, roční období se stří-
dala…… a světe div se, někdy v zimě dokonce napadl i sníh.
Nebylo ho sice tolik, že by pod ním celé království zmizelo, ale někteří 
obyvatelé přesto byli překvapeni, že zde v zimě může sníh padat. Protože 
věřili, že žijí v kouzelném království, očekávali, že i sníh se kouzelně uklidí 
a zůstane jen tam, kde si ho budou přát.
Ve Švestkovém království bylo pár reků, kteří se, jakmile bylo potřeba, sta-
tečně pouštěli do boje s přesilou sněhových vloček. Po nočních hlídkách 
vyráželi do boje vždy, když to bylo třeba – i o sobotách, nedělích, brzy z 
rána nebo i v noci. Zkrátka tak, jak to situace vyžadovala. Jejich boj nebyl 
lehký, protože jich bylo jen pár, jejich motoroví pomocníci již pamatovali 
nejeden zápas a království bylo rozlehlé. Podle potřeby nejprve bojovali 
v kopcích a svazích a na frekventovaných místech, kde jich bylo nejvíce 

třeba. Bylo to náročné, ale stateční rekové to nevzdávali. Někteří obyva-
telé království z tepla svých domovů sice jejich boj kritizovali, ale jiní jim 
znovu vlévali svou podporou do zemdlelých paží novou sílu.
I stalo se, že jednoho roku na Švestkové království zaútočila Sněhová 
bestie a zasypala ho sněhem. Jako naschvál v době, kdy královským re-
kům vypověděl službu jejich motorový pomocník. Přesto rekové vyrazili 
v neděli do boje alespoň s ruční zbrojí, kterou na kilometrech chodníků 
zkrátili během svého boje o několik centimetrů. Přes noc se však Sněhová 
bestie znovu činila, a tak ráno byl sníh všude, kam se podívali. Proto ještě 
za tmy vyrazili do boje znovu.
Sněhová bestie napadla a udolávala i mnoho dalších království. Přesto byli 
někteří obyvatelé toho Švestkového i návštěvníci ze sousedních království 
překvapeni, že žádné kouzlo nezařídilo, aby se sníh sám z královských cest 
odklidil. Ve svých povozech se pak divili, že to klouže a některým dokonce 
museli jiní pomáhat, když v těch strašlivých sněhových závějích zapadli.
Naštěstí ve Švestkovém království nežili jen lidé věřící na kouzla a čáry. 
Někteří zkrátka přijali zimu s jejími radostmi, ale i strastmi. Ale přede-
vším v něm žilo i spousty obyvatel, kteří se vyzbrojili lopatami, hrably a 
košťaty a také se statečně pustili do boje se sněhovými přívaly. Třeba na 
malém kousku, ale všechny ty kousky nakonec pomohly Sněhovou bestii 
udolat. Všichni Ti stateční bojovníci tak společnými silami uchránili své 
království před Sněhovou bestií.  Petra�Siganová

Máte�rádi�pohádky?�A znáte�tu�O Švestkovém�království�a Sněhové�bestii?

Mše svatá 1. ledna 2021 Tříkrálová mše svatá - 3. 1. 2021 Prohlídka betléma
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Slivenec a Holyně ve filmu

Děvče�z předměstí�anebo�Všecko�přijde�najevo
K Lochkovu 2, kostel Všech svatých, Slivenec

Utrpení�mladého�Boháčka
K Lochkovu 3, Slivenec

Jedna�ruka�netleská
Pražský okruh, Holyně

Zvláštní�bytosti
křižovatka ul. K Barrandovu a Pražský okruh

Život�na�zámku�-�43.�díl�„Konec�legrace“
ulice Ke Smíchovu, Slivenec

Co�je�doma,�to�se�počítá,�pánové
křižovatka ul. Zavátá a Kopanská, Holyně

Obecná�škola
U Jezírka 942/6, Slivenec („Habeš“)

Kainovo znamení
Železniční zastávka Holyně

Zítra�vstanu�a opařím�se�čajem
bývalá skládka, Slivenec

Vyprávěj
Smaragdová 17, Slivenec

� Zpracovala�Jana�Szilvasiová
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