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Očkování seniorů na úřadě městské části
Vedení městské části zareagovalo na počáteční zmatky v celorepublikovém očkování proti Covidu 19.
Všem našim seniorům starším 80let jsme rozvezli do poštovních schránek informaci o možnosti očkování přímo v budově úřadu. Na výzvu zareago-
valo 19 seniorů, které jsme pozvali do mobilního očkovacího centra ve Slivenci na středu 17. února. Očkovací pracoviště s vyškoleným zdravotnickým 
personálem poskytla nemocnice Na Františku. Využili jsme prostor komunitního centra Na Půdě s bezbariérovým přístupem. Seniory jsme pozvali 
na daný termín v pravidelných intervalech a pro občany, kteří mají sníženou mobilitu, jsme dojeli. Celá akce – ať už první termín, či přeočkování, 
proběhla bez jakýchkoliv problémů.
Poděkování za zorganizování a bezchybný průběh akce patří především starostce Janě Plamínkové a hlavní sestře nemocnice Na Františku paní Haně 
Veselé, dále zdravotníkům očkovacího týmu, paní Bohdaně Růžičkové, Janě Valtrové, Janě Szilvásiové a dalším zaměstnancům úřadu.
 Lenka Kudláková
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22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 19. 4. 2021
POZEMKY
■ Zastupitelstvo schválilo vyjmutí 
pozemku parc.č.  304, k.ú. Holyně 
(pozemek zeleně v Dalejském údolí) 
o výměře 430 m2 v z majetku svěře-
ného MČ Praha-Slivenec a jeho pře-
vedení na Hlavní město Prahu.
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo s ode-
jmutím pozemků parc. č.  1785/18, 
1785/118, 1785/221 a 1798/40, k. ú. 
Slivenec (pozemky pod Pražským 
okruhem) z majetku svěřeného MČ 
Praha-Slivenec a jeho převedení na 
Hlavní město Prahu.
SMLOUVY
Zastupitelstvo schválilo:
■ Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o nájmu se společností Vodafone 
Czech Republic, a.  s., ve kterém se 
nájemné navyšuje na cenu 137 557 
Kč bez DPH.
■ Dodatek č. 2 mezi MČ Praha-Sli-
venec a společností Tirast, s. r. o. na 
dílo „Údržba polních cest Na Přídole 
a  K  Cikánce“, kterým se posunuje 

termín realizace do 31. 5. 2021.
■ Uzavření smlouvy o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě užívání pozemku parc. 
č.  1711, v  k. ú. Slivenec za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení se společností 
Pražská plynárenská distribuce, a. s. 
za cenu 500,– Kč + DPH.
SMĚRNICE
■ Zastupitelstvo schválilo Směrnici 
č. 14 tajemníka Úřadu městské části 
Praha-Slivenec o správě pohledávek.
DOTACE
Zastupitelstvo schválilo:
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  12  725  000 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z  rezervy pro MČ 
HMP v rozpočtu hl. m. Prahy za úče-
lem Zkapacitnění a modernizace ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec.
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  11 600,00 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové ne-

investiční dotace pro Místní lidovou 
knihovnu.
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a výdajové části o 13 500,00 Kč. Jed-
ná se o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha – Sli-
venec V souladu s přírodou v rámci 
Operačního programu Praha – pól 
růstu.
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  19  504  000 Kč. 
Jedná se o  ponechání nevyčerpa-
ných účelových prostředků z dotací 
poskytnutých v  roce 2020 ve výši 
17 193 213,38 Kč a  o  opětovné po-
nechání nevyčerpaných účelových 
prostř edků z  dotací poskytnutých 
v roce 2019 ve výši 2 310  798,18 Kč.
ROZPOČET
■ Zastupitelstvo schválilo Rozpoč-
tové opatření č. 2 dle přiložené ta-
bulky.
GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo přidě-
lení finančních prostředků ve výši 

53  336 Kč určených na II. kolo gran-
tů v oblasti kultury a sportu na rok 
2021.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ Zastupitelstvo schválilo výběr 
zhotovitele zakázky „Údržba polní 
cesty U  Smolnic – PC Řeporyje“ –
společnost KVS stavební, s. r. o., za 
cenu 1 879 836,40 Kč + DPH, jejichž 
nabídka byla v provedeném výběro-
vém řízení vyhodnocena jako nej-
výhodnější.
UZÁVĚRKY
Zastupitelstvo schválilo:
■ střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec na roky 2022, 
2023 a  dále Odpisový plán na rok 
2021.
■ řádnou účetní závěrku MČ Praha-
-Slivenec za rok 2020 včetně jejích 
příloh, které jsou součástí usnesení.
■ řádnou účetní závěrku příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Praha-li-
venec, Ke Smíchovu 16 za rok 2020, 
včetně jejích příloh.

Naše městská část má od 1. dubna nového tajemníka úřadu. Stal se jím Ing. Matěj Mlčoch, který vystřídal JUDr. Lea 
Salveta. „Slivenec a Holyně má pro mě osobně neopakovatelné kouzlo. Již během svého působení na Praze 5 jsem se do 
zdejších malebných koutů a zákoutí rád vydával“, říká Matěj Mlčoch a zároveň doplňuje, že zkušenosti, které získal 
a získává během svého působení na jiných městských částech, by rád aplikoval u nás. Ke svým vizím ohledně své-
ho působení, dodává: „Určitě je vždy co zlepšovat, jednak po stránce chodu úřadu jako takového, vč. jeho vnitřních pro-
cesů, (což je mj. práce, která není pro běžného občana příliš viditelná), ale i např. lepšího nastavení komunikace úřadu 
směrem k občanům. V tomto směru je důležité nezaspat a snažit se komunikačně držet s dobou“. 32letý Matěj Mlčoch 
vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, po studiích pracoval na Úřadě městské části Praha 5. Působí 
též jako lektor v oblasti odpadového hospodářství. Od roku 2018 je zároveň zastupitelem městské části Prahy 12.

Proč uzavírka ulice Ke Smíchovu probíhá (na rozdíl např. od uzavírky uli-
ce k Austisu) v utajení? Dopravní změny nejsou nikde k dispozici (např: 
Mapy.cz, Dopravníifo.cz (oficiální web ŘSD), DPP – přehled opatření au-
tobusy (oficiální web DPP). Můžete prosím zjednat okamžitou nápravu?
Informace o uzavírce komunikací jsme měli v Mramoru č. 2, máme na www.
praha-slivenec.cz, na Fcb, v mobilní aplikaci Slivenec (ke stažení v Google 
Play), posílali jsme i web-news. V Google mapách v mobilu i na Mapy.cz 

je uzavírka vyznačená, musí se 
přepnout do modu doprava nebo 
provoz. Na portálu DPP je infor-
mace v  Omezeních a  uzavírkách 
– Omezení a mimořádné události 
– strana 2 | Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová společnost (dpp.
cz). Na zastávkách visí nové jízd-
ní řády – (žluté) – kde je změna 
v provozu uvedena.
Na poli mezi ulicemi Ke Smícho-
vu, K Barrandovu a Smaragdová 
by se měla realizovat rozsáhlá 

výstavba zvaná Slivenecké lány. Proč o tom nikde nepíšete?
Protože tato informace není pravdivá. Studio Edit! si udělalo tuto studii jako 
svou vizi, jak by to území mohlo vypadat, ale i dle vlastních slov autorů stu-
die se to v této podobě nebude realizovat. Křižovníci teprve vybírají partne-
ra, se kterým chtějí výstavbu realizovat. Území je stavební a musíme počítat 
s tím, že tam zástavba bude. Budeme při tom samozřejmě hájit zájmy našich 
občanů, i když jde o území sousední Prahy 5.
Proč nás neinformujete o nové výstavbě v ulici Ke Smíchovu? Připravují se 
tam vysoké domy…
Žádná nová výstavba se u nás nechystá. Nové domy vznikly v té části uli-
ce Ke Smíchovu, která už leží přes ulici K Barrandovu za protihlukovou zdí 
v Novém Slivenci, již na katastru Hlubočep v Praze 5 (ulice Ke Smíchovu 
tam nelogicky pokračuje od dob, kdy ještě neexistovala ulice K Barrandovu).
Kdy se udělá slibovaná pěší cesta na Malou Chuchli?
Máme vše připravené, ale v současné době ji vzhledem k uzavírce ulice Ke 
Smíchovu opravdu dělat nemůžeme. Čili až v létě, nebo pokud se podaří do-
mluvit s Velkou Chuchlí na cestě přes Chuchelský háj.
Bude možné podél nové cesty od ulice Na Botě stavět?
To tedy rozhodně nebude. Jde o pěší cestu a pěší cestou to i zůstane.
 Jana Plamínková, Jana Valtrová

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Městská část Praha-Slivenec má nového tajemníka
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Milé sousedky, milí sousedé,

Dnes začnu jednou personální 
novinkou: od 1. dubna má náš úřad 
nového tajemníka, Ing. Matěje Ml-
čocha. Nastoupil na místo bývalého 
pana tajemníka Leo Salveta, který 
odešel do důchodu. Pevně doufám, 
že se nám všem bude s novým pa-
nem tajemníkem dobře spolupra-
covat a že v něm naše městská část 
získala novou mladou krev, která ji 
pěkně okysličí.

Nejdůležitější událostí těchto dní 
je nepochybně začátek stavebních 
prací na ulici Ke Smíchovu, kde pra-
cuje firma Porr, a K Homolce, kte-
rou má na starosti Subterra. Trvalo 
dost dlouho, než obě firmy získaly 
všechna potřebná povolení, ale jak-
mile je měly, tak začaly zostra. Než 
jsme se stačili dvakrát otočit, byl 
v ulicích Ke Smíchovu i K Homolce 
odfrézován asfalt a začalo se kopat. 
Velmi nepříjemné je, že je nutné 
položit zbylý kus dešťové kanalizace 
v okolí křižovatky ulic Ke Smíchovu 
a  Nefritová, takže tato křižovatka 
musí být zavřena a  objízdná trasa 
vede úzkými ulicemi Řepkového 
pole, které jsou obytnou zónou a na 
takovou zátěž a provoz nejsou sta-
věny. V prvních dnech uzavírky se 
tam dokonce snažil projet kamion, 
který nám poničil obrubníky, strom 
i záhony. Proto jsem vyjednala jak 
s Policií ČR, tak i s Městskou poli-
cií častější kontroly naší oblasti. 
Se silničním správním úřadem na 
Praze 5 jsme se dohodli na lepším 
značení. V  lokalitě byly osazeny 
značky upozorňující na rychlost 20 
km a na zákaz vjezdu kamionů - jde 
sice o obytnou zónu a tam jsou tyto 
věci samozřejmé, nicméně mnoho 
řidičů je ve své bezohlednosti nere-
spektuje. Na to si stěžují i v Návětr-
né, kde se také  být po dobu objížďky 
vyznačila snížená rychlost 20 km. 
Nyní už se situace do značné míry 
uklidnila, protože řidiči, kteří do Sli-
vence jet nemusí, sem za této situa-
ce raději ani nevjíždějí. Každopádně 

vás všechny velmi prosím o  vzá-
jemnou ohleduplnost. Jezděte pro-
sím pomalu a  opatrně. Odměnou 
za tyto zhoršené životní i dopravní 
podmínky nám bude za několik mě-
síců krásná upravená ulice s chod-
níky, s funkční dešťovou kanalizaci 
(žádné obří louže před sokolovnou) 
a  s  novým osvětlením. Na většině 
ulice Ke Smíchovu byla už dešťová 
kanalizace vybudovaná při výstav-
bě splaškové kanalizace před cca 11 
lety, tak doufejme, že bude i po těch 
letech v  pořádku a  konečně začne 
být funkční. Velkých změn dozná 
i ulice K Homolce. Zde se staví velká 
retenční nádrž, která bude zadržo-
vat vodu z centrální části Slivence 
před jejím vypuštěním do Vrutice. 
Vznikne zde i nový chodník. Ten je 
v kolizi s černou stavbou na konci 
ulice K  Homolce, ale řádně povo-
lený chodník má nepochybnou 
přednost před načerno postaveným 
rodinným domem, u něhož je naří-
zeno stavebním úřadem v  Praze 5 
odstranění.

Minulý týden navíc ještě probí-
hala oprava ulice Granátová, kde už 
jízda připomínala houpačku a navíc 
zde byly i veliké výtluky. Opraví se 
i velká díra před Bůčkem a poničená 
část polní cesty na Velkou Chuchli 
(část opraví Lesy HMP). Ulici K Váze 
nyní opravovat nebudeme, protože 
tudy povede objízdná trasa pro au-
tobusy a  po ní ulici opraví stavba. 
Letos by se mohla dočkat opravy 
ještě ulice K Dobré Vodě, kde nám 
slíbil pomoc soukromý investor.

Velkého ohlasu se u  veřejnosti 
dočkalo vybudování pěší propojky 
mezi ulicí Na Botě a  již zmíněnou 
polní cestou na Velkou Chuchli. 
Tato cesta se okamžitě si okamžitě 
získala velkou oblibu mezi pěšími, 
cyklisty i pejskaři. V brzké době po-
dél ní ještě dosázíme stromy a ta-

ky ošetříme a  vyvětvíme jablůňky, 
které rostou podél její starší části. 
Nyní se staví další polní cesta, která 
povede k remízku mezi poli z ulice 
K  Cikánce. Původní starou cestu 
zde sice přehradil Pražský okruh, 
ale myslím, že procházka mezi po-
li, kde nic nejezdí a kde mohou lidé 
bezpečně jít na procházku, je i tak 
přínosem. Máme na to ostatně do-
taci z programu na adaptaci krajiny 
na změnu klimatu - obří pole s ře-
pkou nejsou z ekologického hledis-
ka opravdu žádný přínos. Bohužel 
ne všichni naši spoluobčané mají 
stejný názor, takže se potýkáme i se 
značným vandalismem - nedávno 
nám někdo dosti brutálně polámal 
keře za okruhem.

V  poslední době se objevovaly 
stížnosti na kvalitu internetu v naší 
městské části. Vyvolali jsme proto 
jednání s CETINem a máme dobrou 
zprávu: v  nejbližších letech by se 
měly ve velké části Slivence poklá-
dat optické sítě. Využije se k tomu 
právě rekonstrukce ulic. Podrob-
nosti jsou uvedeny dále v Mramoru.

A nyní ke škole. Máme stavební 
povolení na dostavbu dvou pavi-
lonů školy a na rekonstrukci vnitř-
ních sítí. Bohužel sousedé podali 
námitky proti stavebnímu povolení 
a  dokonce i  proti řadě stanovisek 
vydaných správními orgány. Nyní 
tedy bude vše posuzovat staveb-
ní odbor Magistrátu HMP a vše se 
velice zdrží. Letos tím pádem ne-
můžeme udělat nástavbu pavilonů 
a tudíž se nám ani nenavýší kapaci-
ta školy. Můžeme se rozčilovat, mů-
žeme nadávat, ale to je tak jediné, 
co nyní můžeme dělat. Pro příští 
rok bude škola moci otevřít opět 
pouze dvě třídy, takže bude-li žáků 
více, budeme mezi nimi muset vy-
bírat losem. A pro další roky se do-
stáváme do už úplně bezvýchodné 

situace, protože žádnou další třídu 
už nikde nezískáme, škola jede úpl-
ně nadoraz. Dostavba dalšího patra 
je jediná šance, jak kapacitu školy 
zvýšit. Chceme aspoň během léta 
udělat nezbytné opravy, na které 
nepotřebujeme stavební povolení. 
Dále v  létě uděláme novou fasádu 
na historické budově školy, což je 
také nesmírně potřeba.

V  tomto čísle Mramoru je také 
informace o tom, že naše MČ chce 
stavět dostupné byty. Věnujte to-
mu prosím pozornost. Potřebujeme 
zjistit už opravdu konkrétní zájem 
o tento typ nájemního bydlení. Je to 
důležité pro získání dotací z magis-
trátního Fondu rozvoje dostupného 
bydlení.

V  uplynulých měsících jsme se 
snažili zlepšit komunikační kaná-
ly s  občany. Značně jsme doplnili 
naše webové stránky. Byli bychom 
rádi, kdybyste se na ně podívali 
a dali nám nějakou zpětnou vazbu, 
co by ještě bylo potřeba vylepšit. 
Snažíme se též zlepšit náš facebook 
tak, abyste se vše potřebné o  na-
ší městské části dovídali z  našich 
oficiálních stránek a  nemuseli se 
tak obracet na stránky neoficiální 
a  soukromé. Začala také fungovat 
již několikrát avizovaná Aplikace 
Slivenec, kde můžete rovněž získat 
mnohé užitečné informace.

V  minulých měsících proběhlo 
u nás očkování seniorů 80+. Kom-
pletní očkování zde na úřadě za po-
moci mobilního očkovacího týmu 
z  nemocnice Na Františku získali 
všichni naši občané nad osmdesát 
let, kteří o to projevili zájem. Pokud 
by byl zájem, chceme proočkovat 
i lidi nad 70 let, kteří natím očková-
ni z různých důvodů nebyli.

 Jana Plamínková,
 Vaše starostka

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání 19. 4. schválilo přidělení fi-
nančních prostředků ve výši 53 336,– Kč určených na II. kolo grantů v oblasti 
kultury a sportu na rok 2021 subjektům:
TAJV, z.s. – Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha-Slivenec          7 500,– Kč
Spolek MKMŽ Slivenec – Výstava modulové železnice ve Slivenci     9 600,–Kč
Univerzitní sportovní klub Praha – Oddíl orientačního běhu – Světový den 
orientačního běhu/WOD         11 000,– Kč
Český svaz včelařů, ZO Praha – Řeporyje – Slivenecké včely 2021     19 236,– Kč
Adéla Rozehnalová – Galerie Kaple Holyně- výstavy pro veřejnost      6 000,– Kč

Celkem          53 336,– Kč

Granty Vážení občané, v poslední do-
bě se rozmohl zvyk klást mi do-
tazy a požadovat na ně odpovědi 
v  různých vašich facebookových 
příspěvcích. Omlouvám se, ale 
z  technických důvodů opravdu 
nejsem schopna to vše sledovat 
a  reagovat. Proto prosím, pokud 
máte na mě nějaký dotaz, tak 
mi to napište datovkou, mailem 
nebo na oficiální facebook naší 
městské části. Děkuji za pocho-
pení.
Jana Plamínková, starostka MČ
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Kontakty na vedení a zaměstnance úřadu MČ Praha-Slivenec

Ing. Šárka Musilová
Zástupkyně tajemníka
Úsek výstavby, majetku 
a investic – 1. patro
stanoviska k  výstavbě, 
územní rozvoj a  investiční 
akce, CzechPoint, ověřování
tel: 251 813 754, mobil: 
725 324 988
musilova@praha-slivenec.cz

Bohdana Růžičková
Úsek občansko-správních 
agend – přízemí
hlavní podatelna a  poklad-
na, evidence obyvatelstva, 
přestupky, správa místního 
hřbitova, CzechPoint, ově-
řování
tel: 251 818 044, ruzickova@praha-slivenec.cz
slivenec@praha-slivenec.cz
posta@praha-slivenec.cz

Jana Valtrová Vávrová
Úsek životního prostře-
dí, dopravy a krizového 
řízení – přízemí
životní prostředí, doprava, 
místní poplatky – psi, zábo-
ry, ubytování, kácení stro-
mů, rybářské lístky, partici-
pativní rozpočet, granty, CzechPoint, ověřování
tel: 251 812 249, valtrova@praha-slivenec.cz

Jana Szilvásiová, DiS.
asistentka starostky –  
1. patro
provozní a  administrativ-
ní práce, správa webových 
stránek, distribuce Slive-
neckého Mramoru
tel: 251 812 234, 
szilvasiova@praha-slivenec.cz

Ing. Miroslava Staňková
Úsek správy majetku – 1. patro
správa majetku, vyúčtování služeb, energie
tel: 251 811 587, stankova@praha-slivenec.cz

Věra Blažková
Hlavní účetní
Úsek ekonomický a kontrol-
ní - 1. patro
vedení účetnictví MČ, sprá-
va rozpočtu, mzdová agen-
da, kontrola hospodaření
tel: 251 812 260, blazkova@
praha-slivenec.cz

Dagmar Hůrková
Správce rozpočtu
Úsek ekonomický a kontrol-
ní - 1. patro
vedení účetnictví MČ, sprá-
va rozpočtu, mzdová agen-
da, kontrola hospodaření
tel: 220 950 247, hurkova@praha-slivenec.cz

Vedení městské části: Vedení úřadu:
RNDr. Jana Plamínková
starostka
1. patro
Působnost: vnější vztahy, 
rozpočet a  financování, 
krizové řízení, územní plá-
nování a  strategický roz-
voj, veřejná správa, maje-
tek, výstavba, infrastruktura, životní prostředí 
a  městská zeleň, doprava, strukturální fondy 
EU, dotace, grantová politika, bezpečnost, le-
gislativa.
tel. 251 682 234, 220 870 084, mobil 602 102 684
starosta@praha-slivenec.cz

Mgr. Lenka Kudláková
místostarostka
1. patro
Působnost: kultura, škol-
ství, výchova a  vzdělávání, 
tělovýchova a  sport, volný 
čas, sociální a  zdravotní 
politika, záležitosti Holyně, organizace a spol-
ky, památky, granty, komunikace s  veřejností, 
redakce Sliveneckého mramoru.
tel. 251 811 294, mobil 736 621 893
kudlakova@praha-slivenec.cz

Ing. Matěj Mlčoch
Tajemník
1. patro
Odpovídá za organizaci 
úřadu z  hlediska pracov-
něprávních vztahů, koor-
dinuje výkon státní správy 
v přenesené působnosti. Ve věcech samostatné 
působnosti provádí činnost na základě rozhod-
nutí samosprávy.
tel: 220 513 107, mobil: 702 252 137
mlcoch@praha-slivenec.cz

Zaměstnanci:

Internet ve Slivenci a Holyni – současnost a plány do budoucna
V souvislosti s rychlostí a kvalitou připojení k internetu ve Slivenci eviduje-
me od občanů celou řadu podnětů. Uvědomujeme si, že situace v této oblas-
ti není zdaleka ideální. Období koronaviru, které je spojené s významným 
využíváním tzv. home office, dostalo samozřejmě problém více do popředí, 
neboť na telekomunikační sítě klade mnohem vyšší nároky, než tomu bylo 
před pandemií. V tomto ohledu jsme v minulých týdnech vyvolali jednání se 
společností CETIN, která spravuje telekomunikační sítě v České republice 
(vč. naší městské části). Z jednání vzešly následující závěry. V současnosti 
lze na našem území dosahovat až na rychlost 250 Mb/s, přičemž se bohužel 
jedná jen o omezené lokality. Zbytek se musí prozatím spokojit s rychlostmi 
okolo max. výše 8 Mb/s - 100 Mb/s dle patřičné lokality. Omezené rychlosti 
jsou dané mj. tím, že stávající síť je vedená pomocí metalických kabelů. Je 
zde přitom celá řada lokalit, která není vůbec pokrytá (pokrytí lze mj. ověřit 
na webových stránkách CETINu – www.zrychlujemecesko.cz). Dobrou zprá-
vou z uskutečněného jednání je, že se na naší městské části bude internet 
nejen zrychlovat, ale rozšiřovat i do lokalit, kde v současnosti pokrytí chy-

bí. Jako první proběhne modernizace metalické infrastruktury na optickou 
v rámci probíhající rekonstrukce ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homol-
ce, a to až na 1 Gb/s. Předpoklad je rok 2021-2023. V rámci modernizace 
metalické infrastruktury na optickou budou v příštích letech též začleněny 
další lokality (převážně se jedná o oblasti, kde je v současnosti max. přeno-
sová rychlost do 100 Mb/s či vůbec žádná.
Další dobrou zprávu uvítají zejména občané lokality U jezírka, kde by se na 
konci tohoto roku měla metalická síť zrychlit až na 100 Mb/s, přičemž v rám-
ci modernizace by se měla cca v roce 2026 přepojovat na optiku (až 1Gb/s).
Co se týče Holyně, dle zástupců CETINu by mělo dojít i na holyňské obča-
ny. V této souvislosti nicméně stále čekáme na podklady. Uvědomujeme si, 
že kvalitní přístup k internetu by měl být v dnešní době již samozřejmostí, 
a proto se pokusíme jednat i s dalšími subjekty spravující datové sítě v Čes-
ké republice, potažmo hlavním městě. O stavu věci vás budeme průběžně 
informovat, nicméně určitě pro nás bude cenná jakákoliv zpětná vazba.
 Matěj Mlčoch
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Vážení občané, hlavní město Praha má v poslední době problémy se zajiště-
ním finančně dostupného bydlení pro své obyvatele. Ceny stavebních pozemků, 
rodinných domů i bytů stoupají do závratné výše a pro mnohé jednotlivce i rodi-
ny je stále obtížnější sehnat nejen vlastní byt, ale i finančně dostupný pronájem. 
Naše městská část disponuje na více než 3600 obyvatel pouze šesti (slovy šesti) 
byty, což je opravdu žalostně málo. Připravili jsme proto projekt bytového domu 
se 20 byty, které chceme pronajmout za zvýhodněné nájemné našim občanům 
jako tzv. dostupné bydlení. Byty v tomto bytovém domě budou určeny pro seni-
ory, handicapované, startovací byty pro mladé rodiny, osoby ve špatné finanční 
situaci (např. matky samoživitelky), ale také pro potřebné profese, v našem pří-
padě hlavně pro pracovníky ve školství. Dům hodláme stavět hlavně z prostřed-
ků magistrátního Fondu rozvoje dostupného bydlení. V této fázi potřebujeme 
vědět, jaký bude o bydlení v tomto domě zájem. Máte-li tedy zájem o získání 
pronájmu bytu a splňujete podmínky pro dostupné bydlení, tak prosím vyplňte 
přihlášku a zašlete ji paní Růžičkové. Formulář je ke stažení na našich webových 
stránkách nebo v Aplikaci Slivenec.

V domě bude 9 bytů 1+kk, 9 bytů 2+kk a 2 byty 3+kk. Dva byty jsou kompletně 
bezbariérové a vhodné i pro bydlení osob na vozíku nebo s vážnými pohybovými 
problémy. Další byty jsou „běžně“ bezbariérové a vhodné i pro starší občany, ne-
boť v domě je plánován výtah. Některé byty jsou mezonetové a vhodné spíše pro 
mladší věkové skupiny. V domě je plánován i nebytový prostor, který může dle 
skladby nájemníků sloužit buď jako sídlo pečovatelské služby, nebo např. jako 
obchod. A jak je výstavba daleko? Celý projekt Polyfunkčního domu Slivenec, 
který kromě bytového domu tvoří ještě sousední objekt Kulturního centra se 
společenským sálem a knihovnou, bude v brzké době podán na stavební úřad 
Prahy 5 na sloučené územní a stavební řízení, takže cca za 2-3 měsíce by mohl 
získat stavební povolení (optimistický odhad). Poté budeme muset udělat vý-
běrové řízení, takže stavba by mohla začít buď ještě koncem letošního roku, nebo spíše začátkem roku příštího. Nájemce z řad přihlášených občanů bude 
vybírat bytová komise a následně potvrzovat zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec.  Jana Plamínková

Výzva – nájemní byty

Rekonstrukce areálu ZŠ
Začátkem března bylo dokončeno zpevnění historické budovy základní školy. Budova má mikropiloty zpevněnou část základů a celá je v příčném i po-

délném směru ve všech podlažích „svázána“ ocelovými táhly. Městská část nyní soutěží dodavatele fasády historické budovy, která zakryje zpevňující 
táhla a plotny. Jedná se o sundání stávajícího nefunkčního zateplení na severní a západní straně budovy, opravu děr, prasklin a trhlin + zednickou obnovu 
ozdobných fasádních prvků. V rámci prací budou vyměněny dešťové svody, parapety, oplechování říms a další klempířské prvky. Bude zachována současná 
barevnost fasády.

V historické budově školy by se během prázdnin měly obnovit toalety včetně rozvodů, dlažeb a obkladů.
Na učebních pavilonech bychom rádi během prázdnin vyměnili okna a na předním pavilonu zrekonstruovali vedení kanalizace, vody, elektřiny a dali 

novou tvář toaletám v obou patrech. Nové stoupačky by měly vyřešit i nepříliš libou vůni na záchodech.  Šárka Musilová

Od 22.  3.  2021 jsou jedenkrát týdně povinně testováni 
všichni zaměstnanci Úřadu městské části. Testování je pro-
váděno antigenními testy.

Testování na úřadě

Výměna pouličního osvětlení
v ulici U Vápenice
Na základě žádosti MČ Praha – Slivenec probíhá na cestě, která vede 
k železniční zastávce Holyně, výměna osvětlení. Nové lampy instaluje 
Technologie hl. m. Prahy.  kud
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V pondělí 12. dubna začala firma Subterra provádět rekonstrukci hlavní slive-
necké  komunikace Ke Smíchovu. O etapizaci, objízdné trase, i o plánovaném 
začátku stavby jsme informovali v předchozím čísle Sliveneckého mramoru. Ja-
ko každá velká stavební akce, tak se i tato negativně dotkne značné části obyva-
tel Slivence. Rekonstrukci provádí Magistrát hl. města, zaměstnanci MČ se však 
budou zúčastňovat kontrolních dnů. Občany chceme pravidelně informovat na 
webových stránkách, na facebooku, nově i v mobilní aplikaci Slivenec.
 Začátek stavby se neobešel bez drobných potíží způsobených pozdním uzavře-
ním smlouvy mezi Magistrátem hlavního města Prahy a dodavatelem – sdru-
žením stavebních firem Porr a Subterra. Odbor dopravy ÚMČ Prahy 5 teprve ve 
středu 7. 4. odpoledne rozhodl o uzavírce od pondělí 12. 4. 2021. Po prvních ho-
dinách uzavírky a také na základě reakcí občanů jsme začali jednat se stavbou 
a odborem dopravy o nápravě. Požadovali jsme kvalitnější informovanost ze 
strany stavební firmy, vyžádali jsme doplnění dopravního značení, i součinnost 
městské policie. 
 S rekonstrukcí hlavních komunikací souvisí  i kácení. V ulici K Homolce musely 
ustoupit vzrostlé stromy (dvě lípy a dva jerlíny) výstavbě retenční nádrže. Bohu-
žel setrvání těchto stromů na původním stanovišti nebylo možné z důvodu přímé 
kolize se stavbou.  Dřevo ze vzrostlých lip a jerlínu jsme si uschovali a pokusíme se 
je zpracovat na další užitečné věci, podle toho, jak se rozhodne řezbář. Stromy se 
již na původní místo nevrátí, ale terénní úpravy počítají s výsadbou keřů. 
Uzavírka velké části ulice Ke Smíchovu bude trvat do července 2021. Bohužel 
objízdné trasy do ulice Granátová a Višňovka vedou přes zástavbu rodinných 
domků přes ulici Křišťálová.  Přes osazení značkami zóna 20 km/hod a zákazu 
vjezdu vozů nad 6t, mnozí neukáznění řidiči zajíždí do této oblasti s vozy s vyšší 
tonáží, které zde nemohou projet bez toho, aby poškodily zeleň nebo komuni-
kaci. Jak bylo výše zmíněno, požádali jsme policii o dohled nad touto oblastí. 
Bohužel není v jejich  silách kontrolovat situaci  v oblasti celý den.
Omezení se týká i ulice K Homolce, kde se buduje velká retenční nádrž, 
která bude zpomalovat odtok z dešťové kanalizace ze západní části Sli-
vence do Vrutice. Od retenční nádrže se začíná do kopce „proti toku“ bu-
dovat stoka dešťové kanalizace. Po jejím dokončení se tu zhotoví nová ko-
munikace s odvodněním a budou se obnovovat i lampy veřejného osvětlení.  
Z důvodu výstavby se musí přeložit i část vodovodu a plynovodu.
Žádáme všechny dotčené, aby omezili dovoz materiálu nebo zboží do těchto 
lokalit po dobu rekonstrukce hlavní komunikace; v případě, že to nelze odložit, 
aby naváželi pouze vozy s malou tonáží. Jelikož rekonstrukce nulté a první eta-
py potrvá do letních měsíců, prosíme všechny dotčené o trpělivost.  Děkujeme.
 Lenka Kudláková, Jana Valtrová, Šárka Musilová

Rekonstrukce komunikace Ke Smíchovu

Ke Smíchovu

Ke Smíchovu

Ke Smíchovu

K Homolce

K Homolce
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Dovolujeme si upozornit že místní poplatek ze 
psa měl být uhrazen do 31. března 2021. Evidu-
jeme několik desítek majitelů, kteří za svého 
mazlíčka poplatek ještě neuhradili. Věříme, 
že tak učiníte co nejdříve. Platbu doporučuje-
me provést přednostně převodem na účet MČ Praha – Slivenec 
s uvedením variabilního symbolu, o který si můžete zavolat na 
251 812 249. Případně v hotovosti (nebo platební kartou) přímo 
na úřadě v úředních hodinách. V případě, že již pejska nemáte, 
musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakou-
koli změnu (změna počtu psů, změna bydliště, přiznání 
důchodu). Všechny změny, které mají vliv na výši a  placení 
místního poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 
dnů správci poplatku. Kontakt na správce poplatku: valtrova@
praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.  Příspěvky Jana Valtrová

V polovině dubna začala další údržba našich stromů, podle Plánu 
péče. Firma Baobab – péče o zeleň, s. r. o. ošetřila stromy v centru 
u rybníka, před školou i v areálu školy, a kaštan na hřbitově, kde 
tento krásný exemplář potřeboval upravit vazby a částečně zre-
dukovat korunu, aby byl dále krásnou dominantou našeho hřbi-
tova. Zahájili jsme spolupráci s novou firmou na údržbu zeleně – 
firmou Freko, a. s., která v dubnu ošetřila záhony a dřeviny. Na 
seč si musíme ještě počkat. Budeme doufat, že spolupráce bude 
probíhat ke spokojenosti vás občanů.

V polovině dubna proběhla i oprava rozsáhlých výtluků, zejména v ulici Granátová, 
které opravila Stavební společnost Šlehofer, s. r. o.

Údržba zeleněOpravy výtluků

Úřad městské části Praha-Slivenec upozorňuje naše občany 
v souvislosti s novou odpadovou legislativou na následující.
S účinností od 01. 01. 2021 vzešel v platnost nový zákon o od-
padech (zákon č. 541/2020 Sb.), který mj. významně rozšiřuje 
odpovědnost při nakládání s odpady z právnických osob též na 
fyzické osoby. Co z toho v praxi plyne pro naše občany? Před 
účinností tohoto zákona bylo velmi problematické sankciono-
vat fyzické osoby, které se dopouštěly různých „neřestí“, jako 
je např. nedostatečné třídění komunálních odpadů, odkládání 
bioodpadu mimo místa tomu určená (ale i zakládání černých 
skládek jako takových), nezabezpečení svých odpadů před 
nežádoucím únikem apod. Nyní zákonodárce výrazně rozšířil 
odpovědnost za tato jednání i  na fyzické osoby. Dle zákona 
o odpadech lze podle typu spáchaného přestupku uložit fyzic-
ké osobě pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Z výše uvedených 
důvodů apelujeme na naše občany, aby při nakládání s odpa-
dy věnovali této oblasti (nové legislativě) značnou pozornost 
a předešli tak případným potížím se zákonem.   M.M.

Upozornění pro občany 
k novému zákonu o odpadech

Poplatek za psy 2021
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Díky nepříznivému počasí započaly práce na obnově polní cesty Na Přído-
le až začátkem března. Nyní již je polní cesta, která spojuje ulici Na Přídole 
s polní cestou do Chuchle, hotová. Je ze zakaleného štěrku s asfaltovým zá-
střikem, ten byl nutný kvůli svahu cesty. Do konce dubna vysázíme podél 
cesty z jedné strany stromy – směs jabloní, švestek, třešní a ořechů. Z druhé 
strany pak budou doplněny keře, které časem vytvoří příhodné podmínky 
pro divokou zvěř. Již nyní je hojně využívána našimi obyvateli.
Nyní práce pokračují na obnově polní cesty K Cikánce, která bude zelená 
a bude sloužit k přístupu k novému remízku, který na podzim vysadíme.
Dále máme podepsanou smlouvu na náš úsek obnovy polní cesty Granátová, 
která spojuje nás a městskou část Velká Chuchle. Ve Velké Chuchli schvá-
lili výběr zhotovitele až počátkem dubna 2021, práce tudíž ještě nezačaly 
a vzhledem k rekonstrukci komunikace Ke Smíchovu nyní ani z naší strany 
začít nemohou. S největší pravděpodobností začne firma stavět ze strany 
Velké Chuchle a až se přiblíží na naší stranu, bude již rekonstrukce hotová. 
Tato cesta bude ze zakaleného štěrku, jako cesta do Řeporyjí.
Na dubnovém zastupitelstvu pak byla vybrána firma na obnovu polní cesty 
U Smolnic, která povede z ulice U Smolnic až dozadu k polní cestě na Řepo-
ryje. Tím se nám krásně polní cesty rozrůstají a vy máte daleko více možností 
k procházkám po okolí naší městské části.

Opět po zimě sbíráme z příkopů a odlehlých míst velké množství použitých 
pneumatik. Víte, že je můžete bezplatně odložit na sběrném místě ELTMA?
Odevzdávejte tedy použité pneumatiky na místa zpětného odběru ZDARMA.
Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik z místa zpět-
ného odběru zdarma. Odevzdáním v síti společnosti ELTMA se vaše pneuma-
tika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.
Zpětný odběr se provádí: bez vazby na nákup zboží či služeb
              bez ohledu na značku pneumatik
BEZPLATNĚ
Místem zpětného odběru v naší městské části je:
Autoservis Holyně, Irena Masopustová,
U Náhonu 161/2, Praha-Holyně.
Více informací a další odběrná místa na www.eltma.cz
 Příspěvky Jana Valtrová

Zveme vás na akci Za hezčí Slivenec a Holyni, v sobotu 22. květ-
na 2021, 9:00 – 16:00 hod.
Máme vytipované lokality k úklidu – např. kopec Drbec, cestu 
k dětskému Zoo koutku v Chuchli a přilehlý lesík, kolem ulice Za 
Knotkem. Zájemci si mohou v týdnu před úklidem vyzvednout 
na úřadě odpadní pytle a rukavice, po úklidu zanechte pytle na 
místě a jejich polohu zašlete na valtrova@praha – slivenec.cz, 
kde je následně naše údržba uklidí.
Děkujeme, že nám pomůžete mít naši městskou část zase o kou-
sek krásnější.

V poslední době jsme se několikrát setkali s nevhodnou úpravou stro-
mů a keřů, které rostou v pásech zeleně před domy nebo před zahrada-
mi. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že nemohou sami jakýmkoli 
způsobem upravovat, ořezávat ani zastřihávat stromy a keře, které ros-
tou na pozemcích patřících městské části nebo Hlavnímu městu Praze. 
Může se stát, že dřevinu neodborným zásahem poškodíte a to je vždy 
škoda. 
Vždy je třeba kontaktovat náš úsek životního prostředí (valtrova@
praha-slivenec.cz), který zajistí odborné ošetření. Děkujeme, že zeleň 
neničíte.

Polní cesty – jak pokračují?

Skládka Svoboda

Poškozování stromů a zeleně

Kam s použitými pneumatikami? Za hezčí Slivenec a Holyni 
aneb Ukliďme Česko

Jak jsme vás již informovali, v loňském roce Hlavní město Praha odkoupilo bývalou skládku Svoboda. V letošním roce ji započaly Lesy hl. m. Praha revitali-
zovat. Probíhá odvoz nevhodných materiálů a přesun hmot uvnitř skládky. Bohužel, některé vozy musí s odpadem projet do kompostárny a tím zahušťují 
provoz na komunikacích Za okruhem. Řidiči vědí, že mají být ohleduplní k chodcům, ale i vy věnujte zvýšenou pozornost dětem a čtyřnohým mazlíčkům.
Do konce května by měla být upravena část cesty k cestě podél skládky směrem k Obecní louce, která je teď velmi ztěžka přístupná. Po dokončení jarních 
prací naše údržba následně provede úklid komunikací.

Polní cesta na Přídole
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To, že je na území Prahy problém s  přemnoženými divočáky, jistě 
všichni víme. Pokud jsme je doposud nepotkali, tak jsme minimálně 
zaregistrovali rozryté luční porosty v  pražských parcích. Videa, ko-
lující internetovými médii, mluví jednoznačně o tom, že se divokým 
prasatům v naší metropoli líbí. Do obydlených částí měst je přivedly 
vhodné životní podmínky, které jsem popsal v minulosti (https://pra-
ha56.cmmj.cz/divocaci-v-praze-5/). Pokud usilujete o to, aby divočáci 
opustili blízkost vašich příbytků, můžete se inspirovat na https://pra-
ha56.cmmj.cz/jak-na-divocaky/.
V  této souvislosti se opět ukazuje nezastupitelná role a  existence 
myslivců a mysliveckých spolků. Příkladem může být činnost Mysli-
veckého sdružení Řeporyje, které se problémem divočáků na území 
Prahy 5 intenzivně zabývá již několik let. Lov prasete divokého v ho-
nitbě Praha 5 a Praha Jihozápadní město nepolevuje a od r. 2015 do 
konce března 2021 čítá neuvěřitelných 450 kusů ulovených divokých 
prasat. MS Řeporyje také již třetím rokem napravuje škody způsobené 
divočáky, např. minulý víkend vláčením a válcováním rozrytých luk 
v Prokopském údolí.

Žádáme všechny spoluobčany, aby důsledně dodržovali doporučení 
v uvedených webových odkazech a tím pomohli snižovat stavy černé 
zvěře v našem okolí!

 Ing. František Čuba, Předseda MS Řeporyje, z.s.

Regulace počtu divočáků a odstraňování jejich škod si vzali za 
své členové Mysliveckého spolku Řeporyje

Přesto, že počasí připomíná spíše zimu než jaro, začali jsme s jarním úkli-
dem. V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 proběhlo strojní čištění komunika-
cí, kdy komunikace byly čištěny strojem s následným oplachem. Děkujeme 
všem, kteří přeparkováním umožnili čištění. Zbylé části, kam velký čisticí 
stroj nemůže zajet, chodníky, plochy v centru dočistí naše údržba.
Naše údržba dále uklízela nepořádek, který se všude objevil. Uklízeli jsme 
velké skládky Za okruhem cestou k rozvodně, to už je pomalu evergreen, dá-
le konec ulice K Cikánce na konci u protihlukové zdi, tady je to téměř týden 
co týden, velkou skládku v ulici Kopanská. Od zahájení provozu kompostár-
ny jsme jejím stálým návštěvníkem. Úklid a údržba pokračují, protože je to 
téměř nekončící činnost.
Na všech dětských hřištích včetně fitparku na Obecní louce jsme prvky po-
stupně dezinfikovali horkou párou za pomoci nového stroje Avant, stejně 
tak jsme umyli mobiliář a lavičky v centru. Probíhají drobné opravy mobi-
liáře na dětských hřištích – např. rozbité lavičky, vytržená vrátka, ulomené 
části prvků. Na hřišti Za Farou je objednaná velká oprava herních prvků - 
rozpadlé stříšky na věžičkách a spojovací mosty, kde jsou uhnilé části dřeva. 
Oprava proběhne do konce května. Podněty na další úklid můžete hlásit 
na: valtrova@praha-slivenec.cz  Jana Valtrová

Jarní úklid a dezinfekce veřejných prostranství

HŘIŠTĚ V MČ JSOU OPĚT PŘÍSTUPNÁ.
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Hudební výchova trochu jinak
Děti byly přes období online výuky velmi šikovné a pracovité i v kreslení a naslouchání hudbě. Zkusily nakreslit například portrét vybraného 
skladatele, obrázek inspirovaný poslechem hudby - symfonické básně Vltava, Pochodem komediantů z Prodané nevěsty, inspirovaly se lidovými 
zvyky a písničkami. 
Když vysvitlo sluníčko, děti měly příležitost být více venku, pozorovaly a poslouchaly ptáčky a posílaly jejich nádherná vyobrazení.
Došlo mnoho krásných kreseb, velmi děkujeme dětem za jejich píli a určitě rodičům za spolupráci a trpělivost :). Zde jsou jen na ukázku některá 
z děl, mnohem více jich najdete vystavených ve škole a také na našem školním webu.   Helén, učitelka Hv

Distanční výuka a děti slivenecké školy díl první
Milí čtenáři, jak vidí děti di-
stanční výuku? Uspořádali 
jsme v naší škole malou 
anketu a ptali se, co se dě-
tem na online výuce líbí či 
nelíbí, co je baví, co by rády 
změnily, prostě co si o dis-
tanční výuce myslí. O jejich 
názory se s Vámi podělíme 
v několika částech. Pojďte 
se tedy společně s námi, 
učiteli, začíst…
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Školka distančně – online i offline

Online družina?

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce března došlo k uzavření mateřských škol, musely jsme i 
my, učitelky ze žluté třídy, přestoupit s našimi předškoláky na distanční vzdělávání. Řídili jsme se 
heslem, kterým je známá Pipi dlouhá punčocha - „ To jsem ještě nikdy nedělala, to mi určitě pů-
jde“. Pro naši žlutou třídu, třídu LVÍČAT, jsme vytvořily virtuální výukové prostředí na webových 
stránkách „Škola v pyžamu“. Tam jsme vkládaly různé úkoly a aktivity pro děti. Vybíraly jsme je 
nejen podle témat, ale především tak, aby byly různorodé a pro naše předškoláky zábavné. V době 
distančního vzdělávání jsme se zabývali tématy - povolání, jarní příroda a doprava. Žádné z našich 
dětí se ničeho nezaleklo a ve spolupráci se svými rodiči se, bez sebemenších problémů, vrhlo do 
vzdělávání na dálku. Děti nám posílaly nejen vypracované pracovní listy a výtvarné obrázky, ale 

také krásná videa s nahranými básničkami, písnič-
kami a cvičením. Bylo to pro všechny něco nového. 
Mimo tuto offline metodu výuky jsme také využi-
ly možnost online setkávání, které se konalo vždy 
jednou týdně. Děti zde měly možnost si s námi vy-
zkoušet různé pokusy, hádat hádanky, určovat názvy 
rostlin a zvířat dle obrázků, poznávat zvuky zvířat a 
dopravních prostředků…. Na těchto setkáních byla 
vždy účast téměř stoprocentní. Moc nás to těšilo a 
jsme rády, že i odezvy od dětí a rodičů byly pozitivní. 
Je pravda, že tento způsob výuky předškolních děti 
není úplně ideální a vím, že všechny děti se moc tě-
šily zpět do školky mezi své kamarády. Ale i tak, po-
kud bych měla distanční vzdělávání žluté třídy naší 
mateřské školy zhodnotit, nemohu napsat nic jiného 
než to, že jsme my učitelky, rodiče i děti, vše krásně 
zvládli a něčemu novému se i naučili.
  Lenka Machová, učitelka žluté třídy

V jednom z oddělení, kam běžně chodí třeťáci, jsme vyzkoušeli také 
„online družinu“. Děti dostaly možnost se pravidelně, jednou týdně, 
setkat přes aplikaci Zoom. Jak zapojit děti do některých aktivit druži-
ny probíhajících v reálném čase bez možnosti přímého kontaktu, bylo 
pro nás zatím velkou neznámou. Jak zvládnout internetové spojení? 
Jak děti zabavit? Jaké výtvarné činnosti vymyslet, aby na ně všichni 
měli potřebné pomůcky a zvládli je s instrukcemi pouze z obrazovky? 
To jsou jen některé otázky, které bylo třeba řešit. Projevila se i jistá 
přesycenost dětí sezení před počítačem při on-line výuce, kdy odpo-
ledne daly samozřejmě přednost jiným činnostem, než dalšímu vyse-
dávání před obrazovkou.
Přesto možnost „on-line družiny“ pár dětí využilo. A tak došlo na vy-
právění zážitků, povídání třeba o lidových tradicích masopustu, post-
ního období i Velikonoc, čtení na pokračování, seznámení s novými 
zážitky třídního maskota, kvízy, kimovky, hru Na co myslím?, slovní 
kopanou nebo šifrování. Také se vyráběly papírové závěsné vločky či 
různí sněhuláci, sovy ze šišek, Morana, různé květiny i drobné veliko-
noční dekorace. Vyzkoušeno bylo i několik optických klamů a jedno-
duchých fyzikálních a chemických pokusů. Mnohdy se spolu s dětmi 
zapojili i rodiče nebo prarodiče. Oblíbené se staly kreslené hádanky, 
kdy jeden hráč kreslí a ostatní hádají, co má obrázek znázorňovat. Děti 
dostaly také sněhovou výzvu – stát se sněhovým sochařem nebo stav-
bařem a ledovou výzvu - vytvořit ledové minidílko.
Přestože jsme takto spolu mohli zůstat v kontaktu a děti si tato spoje-
ní snad alespoň trochu užily, osobní setkání a běžné činnosti družiny 
„on-line družina“ rozhodně nemohla nahradit. Proto jsme moc rádi, 
že se nám děti, i když zatím s omezeními, vrací zpátky do školy. Dou-
fáme, že se co nejdříve budeme moci všichni vrátit k co nejběžnějšímu 
provozu. Petra Siganová
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ÚMČ Praha- Slivenec ve spolupráci s ÚMČ Praha-Lochkov zajistil u CA ARCES 
 jednodenní zájezd pro seniory

17. 6. 2021 – CHEBSKO

Seeberg (též Ostroh) – návštěva hradu pocházejícího ze 13. století se zajímavými  expozicemi 
věnovaných např. slohovému vývoji interiérů 19. století, sklu známých českých firem, vesnic-
kému životu 18. století na Chebsku nebo láskám J. W. Goetheho;  Cheb – čas na občerstvení a 
volnou prohlídku historického jádra města; Doubrava – městská památková rezervace se za-
chovalými hrázděnými domy. 

Odjezd: 7.10 hod. Holyně – u kapličky, 7.15 hod. Slivenec – u školy, 7.25 hod. Lochkov – na návsi
Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,--Kč obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avi-
zovaných objektů
Informace a prodej na ÚMČ Praha-Slivenec a Praha-Lochkov

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci květnu a červnu 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

KVĚTEN
Paní Eva Drncová

Paní Vlasta Filipová
Paní Kateřina Malypetrová

Paní Eliška Jiráková
Paní Marie Topolová

Pan Václav Chaloupka
Pan Zdeněk Směták

Pan Milan Topol
Paní Jarmila Šebková

Pan Zdeněk Trojan
Paní Marta Veverková

Pan Karel Hozman

ČERVEN
Paní Věra Korčíková

Paní Marie Kotašková
Pan František Kamarýt

Paní Květuše Kovaříková
Paní Zdeňka Skálová

Pan Jan Duška
Pan Václav Zbořil

Paní Jindřiška Ritschelová
Paní Milada Dolejšová

Paní Květoslava Jankovcová
Paní Jiřina Bečvářová
Pan Jaroslav Janáček

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Slivenec v literatuře
Donedávna jsem si myslela, že se Slivenec vyskytuje - co se kultury týče - pouze v Návštěvním dnu Šimka a Grossmanna - známé „Na zahradě ve 
Slivenci pod pupenci byli utopenci a šla kolem matka Venci“ nebo tak nějak. Ale pak jsem četla detektivku Michaely Klevisové Dům na samotě a 
v ní se ve Slivenci odehrála jedna z vražd - tedy pokus o ni, protože čacká Sliveňačka se vrahovi ubránila. Ve filmu se záběry z naší městské části 
objevují často, ale tam není Slivenec sám za sebe, představuje např. podhorské městečko či tak podobně. Dále se má  Slivenci odehrávat  kniha 
K. M. Kohlera  Vztek v ráji, která je o vraždě, resp. vyšetřování vraždy jedenáctileté holčičky ve Slivenci. Příběh je smyšlený, ale místo asi autor 
znal, protože  Slivenec v knize popisuje dost dobře.  Víte ještě o nějaké stopě Slivence v literatuře?  Pla

7. dubna zemřel ve věku 85 let známý publicista Karel Pacner. Napsal desítky knih o vesmíru, 
kosmonautice, vědě, ale i o nejnovějších dějinách a špionáži. Ještě větší množství článků do 
novin a časopisů. Prakticky celý život strávil v redakci Mladé fronty, kde působil jako redaktor 
pro popularizaci vědy. V roce 1969 na mysu Canaveral na Floridě sledoval vypuštění prvních 
Američanů na Měsíc, o dvacet let později navštívil kosmodrom Bajkonur.
Dostalo se mu mnoha ocenění – např. Trilobit 2002, v roce 2017 obdržel cenu Opus Vitae za 
novinářskou vitalitu a obdivuhodnou vytrvalost. Psal každý den, včetně sobot a nedělí.
Jako normalizační novinář neměl snadnou situaci. Souboj s cenzurou byl na denním pořádku. 
Každá zmínka o Američanech musela být vyvážena nějakým sovětským úspěchem.
Vzpomínka (citace z přílohy Mladé fronty Dnes):
Jiří Ruml, zakladatel Lidových novin, mi v listopadu 1990 řekl: „Já ti děkuji za tvoje knížky, ku-
poval jsem je svým klukům.“ Jeho syn Jan, pozdější ministr vnitra, mi zase řekl, že jsem pro něj 
byl Foglarem jeho mladých dnů.
Ve fondu naší knihovny máme ty-
to Pacnerovy knihy:
Osudová třináctka: státníci, diktá-
toři a zločinci, kteří formovali 20. 
století
Géniové XX. století
Kosmičtí špioni
A právě jsme dokoupili a najdete v 
novinkách:
Českoslovenští vyzvědači
Hořké konce vyzvědačů
Slavné vyzvědačky dvou světových 
válek   Jiřina Hanningerová

Karel Pacner (29. 3. – 7.4. 2021)
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Během března a dubna pokračovala knihovna v půjčování pouze přes 
výdejní okénko. Na nějakou dobu jsme museli zavřít úplně, neboť 
zdravotní problémy porazily i nás, obě knihovnice. Jsme si vědomi 
toho, že půjčování na objednání není pro každého. Někdo potřebu-
je vybírat očima, pro mladší děti je ještě obtížné hledat v katalogu, 
někdo potřebuje poradit. Tak jsme se dostali do situace, že zejména 
mezi dětmi zůstala spousta vypůjčených knih. S pomocí paní ředitelky 
Chlumské, která požádala třídní učitele, aby při distanční výuce připo-
mněli dětem vracení knih do knihovny, se situace zlepšila. Děti začaly 
chodit a knihy vracet. Prosíme, aby též rodiče dohlédli na to, zda dě-
tem doma neleží knihy už dávno přečtené.
Náš knihovní systém byl v době nouzového stavu nastaven na pro-
dloužení výpůjčních lhůt, též registrační období čtenářů se prodlou-
žilo, nevybírali jsme žádné poplatky. Od 13. 4. 2021 je knihovna opět 
otevřena v pravidelné otevírací době (úterý, středa, čtvrtek) a od květ-
na už je třeba počítat s dodržováním výpůjční lhůty, která je v naší 
knihovně i tak velmi velkorysá. Půjčujeme na šest týdnů (většina 
knihoven půjčuje na čtyři týdny). Ale pokud  někdo tuto lhůtu nedo-
drží, musí počítat se zaplacením zpozdného. 
Mimořádná situace způsobená dlouhotrvající pandemií nás přiměla, 

abychom služby knihovny vylepšili a byli celkově víc flexibilní.Proto 
jsme se rozhodli pořídit pro knihovnu návratový biblio-box, neboli 
schránku na vracení knih. Bude umístěna  před knihovnou a přístupná 
neomezeně v čase, bez závislosti na otvírací době knihovny. Věříme, 
že bude dobře sloužit a čtenáři ji ocení.  Jiřina Hanningerová

A jaké novinky jsme pro čtenáře připravili? Vybíráme namátkou něko-
lik titulů, ale nových knih bude více.
Pro dospělé:
Owensová, Delia: Kde zpívají raci
Moyesová, Jo Jo: Jako hvězdy v temné noci 
Gill, Thompson: Dítě na nástupišti
Gebrian, Adam: Tři měsíce v Barceloně
Lukášová, Markéta: Losos v kaluži
Topol, Filip: Karla Klenotníka cesta na Korsiku
Pro děti a mládež:
Pařízková, Tereza: Stela a 16 huskyů
Rezková, Milada: To je metro, čéče!
Lin, Rina: Kroniky prachu
Kemmerer, Brigit: Dopisy ztraceným

Biblio-box před knihovnou bude sloužit k bezkontaktnímu vrácení vý-
půjček. Služba na vrácení knih pomocí biblio-boxu je založena na důvě-
ře mezi knihovnou a čtenářem.
Biblio-box není určen k vkládání knižních darů nebo dokumentů půj-
čených v jiných knihovnách a prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby (MVS).
Do boxu nevracejte z důvodu možného poškození CD (audioknihy), 
Kouzelné čtení, časopisy a deskové hry. Pokud vhodíte do boxu tyto 
dokumenty, bude jakékoliv poškození účtováno čtenáři. Knihovna se 
zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z knižního boxu odepsat uživa-
teli z jeho čtenářského konta nejpozději následující pracovní den. Po-
kud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, 
zůstávají načteny na čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní 
návštěvě knihovny. Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půj-
čování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta 
neodepíše. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá. Vrácení 
dokumentu si můžete ověřit nahlédnutím do vašeho čtenářského konta 
na adrese www.slivenec.tritius.cz, popř. se můžete informovat e-mai-
lem či telefonicky.
Až se knihovna vrátí k běžnému provozu, uvítáme, pokud nám předáte 
půjčené dokumenty osobně. Do boxu nevhazujte čtenářské průkazy!
 Za knihovnu Jiřina Hanningerová

Knihovna v době pandemie

Bibliobox pro čtenáře



Slivenecký klub Švestka v době lockdownu
Klub Švestka zůstává nadále uzavřený. Probíhají pouze on-line hu-
dební a jazykové kurzy. Sledujeme aktuální situaci a jakmile to bude 
možné, začneme v souladu s vládním rozvolňováním kurzy otevírat. 
V tuto chvíli stále nevíme kdy, případně za jakých podmínek, to bude 
možné.
Nevyčerpané částky kurzovného, které bylo uhrazeno v prvním polo-
letí, evidujeme. Pokud se částky nedočerpají do konce června, budeme 
je převádět do nového školního roku (od září). Bude možné na žádost 
klienta také peníze vrátit, a to v průběhu července-srpna.
V období Velikonoc jsme připravili pro děti výtvarné zastavení na po-
diu u rybníka. Děti malovaly papírová vejce a zdobily stromy v okolí. 
Paní Kristýna Kreisingerová nezištně připravila nápaditou velikonoč-
ní stezku Slivencem a postarala se tak o příjemné zpestření chladných 
velikonočních dnů. Dostali jsme na infosvestka.cz mnoho pozitivních 
ohlasů. Paní Kristýně za všechny děti moc děkujeme.
 Za realizační tým Lenka Kudláková
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Střípky z farnosti
Ještě začátkem roku jsme doufali, že velikonoční svátky prožijeme 
již bez větších protiepidemických opatření. Bohužel i letos byly na-
konec oslavy Velikonoc ovlivněny probíhající epidemií. Na rozdíl 
od těch loňských jsme však již nepřišli o možnost největší svátky 
církevního roku, i když s určitými omezeními, oslavit i při mších 
svatých v našem kostele. Květnou neděli jsme mohli slavit společ-
ně s křižovnickým velmistrem P. Josefem Šedivým. Velikonoční tri-
duum – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu – u nás sloužil 

mše svaté P. Vladimír Slámečka. A na neděli Zmrtvýchvstání jsme 
se mohli opět setkat s otcem Tomášem Gregůrkem.
Také letos vás srdečně zveme na další ročník Noci kostelů, který 
je tentokrát zatím plánován na pátek 28. května. I tentokrát bude 
program kvůli probíhající epidemii bohužel bez větších koncertů. 
Doufáme ale, že i tak pro vás připravíme zajímavý program a bude-
me se těšit na vaši návštěvu.
 -PeS-

Květná neděle

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Bílá sobota Zmrtvýchvstání

KVĚTEN – ČERVEN 2021
Plánované akce proběhnou, pokud to epidemická situace dovolí.
11.5.  18:00 Mgr. L. Drahoňovský: Od Trosek na Hruboskalsko 
 (Cestopisná beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
 8. 6.  18:00 Mgr.  L. Drahoňovský: Písecko, krajina mostů
 (Cestopisná beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
14. 6.  Veřejné zasedání zastupitelstva
22.5.  Za hezčí Slivenec a Holyni (úklid dobrovolníků)
17. 6.  Zájezd seniorů (Chebsko)

KALENDÁŘ SLIVENCE 2021

Při přípravných pra-
cích na obnově polní 
cesty z Holyně byly  
v prodloužení ulice 
Kopanská nalezeny 
zbytky křížku – bo-
žích muk. Prosíme 
pamětníky o jakéko-
liv informace nebo 
fotografie na adresu 
kudláková@praha–
slivenec.cz.

Nalezený
křížek


