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Slivenecký advent
Navzdory celospolečenské situaci, navzdory změnám i opatřením, obavám i komplikacím se přesto mohli ve Slivenci i v Holyni sou-
sedé, stejně jako každým rokem, těšit z vánočních stromů v obou částech naší městské části. Slavnostní rozsvícení se uskutečnilo 
první adventní neděli 28. listopadu. Strom na sliveneckou náves poskytly Lesy hl. m. Prahy, smrk před holyňskou kapli pochází ze 
Slivence. Znovu jsme instalovali velký dřevěný betlém z dílny řezbáře ze slovenského Vlkolínca, který si s oblibou prohlíží vždy 
před Vánocemi hlavně ti nejmenší. O krásné květinové aranže se postarala majitelka sliveneckého květinářství. Rozsvěcení provázel 
hudební recitál dechového kvarteta a betlém přišli tradičně posvětit křižovníci. Holyňské rozsvěcení doprovázelo vystoupení vokál-
ního sboru Klubu Švestka a instalace keramického betlému z výtvarného ateliéru klubu v kapli. V sobotu 18. prosince jsme upravili 
program odpoledne tak, abychom splnili všechna protiepidemická vládní nařízení. Do Slivence přijela Pražská mobilní zvonohra, 
kejklíři a živý betlém. Stánky se staročeskými zvyky jsme umístili v bezpečných rozestupech do romantického prostředí parku a ty, 
které prezentovaly své výrobky, na prostranství u rybníka. Občerstvení poskytla ve zkušebním provozu přilehlá kavárna. V závěru 
odpoledne se uskutečnila originální ohňová show. Atmosféra během obou adventních akcí byla velmi sváteční a sousedsky přátelská 
a my děkujeme za nebývalou účast.  Lenka Kudláková
Poděkování za přípravu i průběh adventu patří:
Pracovníkům úřadu MČ, agentuře Merlet, panu Manouškovi a panu Rejžkovi (Carillon, s. r. o.), paní Lucii Javůrkové (Květiny LJ), re-
alizačnímu týmu Sliveneckého klubu Švestka, panu Mariánu Průšovi, panu Pavlu Švestkovi a jeho vokálnímu souboru, dětem z kera-
mických kurzů a Mgr. Editě Šimkové, novému nájemci slivenecké kavárny, MgA. Davidu Kučerkovi, paní Kopecké, Knotkové a Kůsové.
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28. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC KONANÉ 22. 11. 2021

Zastupitelstvo částečně revoko-
valo usnesení 354/27/2021 ze dne 

08. 11. 2021 a schválilo pronájem 
nebytového prostoru v  č.  p.  22 

podnikající fyzické osobě.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
■ rozpočet MČ Praha-Slivenec na 
rok 2022 včetně všech jeho příloh
■ rozpočtový výhled MČ Praha-
-Slivenec na roky 2021–2027
■ rozpočtová opatření
■ příjem účelové neinvestiční do- 
tace ze státního rozpočtu z Mini-
sterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy v  rámci výzvy Podpora 
škol formou projektů zjednodu-
šeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ III
■ směrnici tajemníka č. 16/2021 
„Statut sociálního fondu a zásady 
používání sociálního fondu“.
■ směrnici tajemníka č. 15/2021 
„Zadávání zakázek malého roz-
sahu“
■ přidělení finančních prostřed-

ků ve výši 300 000,– Kč určených 
na I. kolo grantů v oblasti kultury 
a sportu na rok 2022 subjektům:
TJ AFK Slivenec, z. s. 181 000,– Kč
provoz a údržba sportovního areálu
Českomoravský svaz chovate-
lů poštovních holubů MS Sli-
venec 22 000,– Kč
celoroční aktivity spolku
Slivenecký akordeonový sou-
bor, z.s.  3 000,– Kč
nové partitury
Unie rodičů a  přátel ZŠ a  MŠ 
Praha-Slivenec, z.s. 15 000,– Kč
slivenecká dětská diskotéka
Spolek MKMŽ Slivenec, z.s. 
 27 000,– Kč
celoroční činnost
RC Pecka, z. s.  29 000,– Kč
pravidelné a jednorázové aktivity

OLYMP Florbal, z. s. 23 000,– Kč
florbalová přípravka pro děti 
a mládež z MČ Praha-Slivenec
Celkem  300 000,– Kč

■ vyhlášení II. kola na poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu 
Městské části Praha-Slivenec na 
rok 2022
■ udělení Čestného uznání za rok 
2021
■ revokuje usnesení č. 50/27/2021 
ze dne 8. 11. 2021, ve kterém mě-
ní umístění pavilonu ZŠ ze seve-
rozápadního rohu areálu ZŠ a MŠ 
na pozemek parc. č. 1744/24, k. ú. 
Slivenec.
■ vstup do řízení vedeného u Ob-
vodního soudu pro Prahu 5, sp. 
zn.  16 C 42/2020, O  VYKLIZENÍ 

NEMOVITOSTÍ na straně žalova-
né, Hl. m. Prahy, jakožto vedlejší 
účastník.
■ aktualizaci zřizovací listiny 
Základní školy a  mateřské školy 
Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 16
■ uzavření nájemní smlouvy na 
část pozemku 363 v k. ú. Holyně
■ navýšení ceny za pronájem po-
zemků k  zahrádkářským účelům 
na 25,– Kč/m2/rok, a  to od 1.  1. 
2022
■ uzavření dohod o  provedení 
práce v roce 2022 s neuvolněnou 
zastupitelkou Martinou Havlí-
kovou na výkon lektora volno-
časového centra Slivenecký klub 
Švestka a  Mgr.  Lenkou Kudláko-
vou na výkon řízení Sliveneckého 
klubu Švestka

KULTURNÍ KOMISE – 
MGR. LENKA KUDLÁKOVÁ
Poděkovala všem, kdo se podílel 
na adventních akcích v letošním 
roce, kdy situaci s organizací 

komplikovala stále se měnící 
protiepidemická vládní opatření. 
Přesto se uskutečnily jak akce 
městské části, tak i Klubu seni-
orů, knihovny a nebyl omezen 
ani provoz Sliveneckého klubu 
Švestka.

SOCIÁLNÍ KOMISE – MARTINA 
HAVLÍKOVÁ
Informovala o poskytnutí finanč-
ního daru občanům s nízkými 
příjmy, kdy tato částka bude 
čerpána z rozpočtu MČ Praha-
-Slivenec a bude přidělena na 
základě posouzení žádosti. Letos 
se přihlásila jedna občanka.

DOPRAVNÍ KOMISE - 
ING. FRANTIŠEK POLÁK
Informoval o výsledku z akce 
„Komunitní plánování s občany 
Holyně“, kde se projednáva-
ly dopady zavedení modrých 
parkovacích zón na Barrandověv 
pro občany Holyně a návrhy 
možných řešení.Periodický tisk územního samosprávné-

ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec, 
pro Městskou část Praha-Slivenec.
Periodicita 6x ročně.
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
www.praha -slivenec.cz
e ‑mail: slivenec@praha -slivenec.cz
Redakční rada: Mgr. Lenka Kudláková, 
RNDr. Jana Plamínková, Martina Havlí-
ková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
21. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 1/2022
Uzávěrka: 20. 12. 2021
Vychází: 8. 1. 2022
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SLIVENEC KONANÉ DNE 20. 12. 2021

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ KOMISÍ

Otevření kavárny

Informace ke zvýšení ceny za pronájem 
pozemků určených k zahrádkářským účelům

Od 4. 1. 2022 se v přízemí budovy Klubu Švestka (Ke Smíchovu 22) opět otevírá kavárna, která bude 
sloužit zároveň jako prostor pro konání kulturně společenských akcí. A to jak z produkce naší městské 
části, tak z iniciativy nájemce. Doufáme, že nabídne dostatek pohodlí a kvalitní servis jak návštěvníkům 
Klubu Švestka, tak všem obyvatelům naší městské části. 
Aktuální otevírací doba: ÚT – PÁ: 14 – 21, SO – NE: 11 – 21.

Úřad městské části Praha – Slivenec informuje, že zastupitelstvo městské části na svém zasedání ze 
dne 20. 12. 2021 rozhodlo k úpravě výše cen za pronájem pozemků určených k zahrádkářským účelům, 
a to z dosavadních 14,– Kč/m2/rok na 25,– Kč/m2/rok. Zastupitelstvo Městské části Praha – Slivenec 
tak reaguje nejen na značnou inflaci, ale především narovnává cenovou politiku v oblasti pronájmů 
zahrádkářských pozemků, které byly v naší městské části dlouhodobě podhodnocené.
Úřad městské části v reakci na rozhodnutí zastupitelstva městské části již začal rozesílat nájemníkům 
informace o této změně vč. příslušných dodatků smluv. Bližší informace může poskytnout též p. Jan 
Herout na tel. čísle 251 811 587 nebo na emailu:
herout@praha-slivenec.cz.  Matěj Mlčoch
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Milé sousedky, milí sousedé,
zasedání za-
stupitelstva 
jsme měli 
tentokrát tro-
chu netradič-
ní, protože 
dva zastupi-
telé museli 
být připojeni 

on-line. Docela to fungovalo, 
i  když se ukázalo, že dálkové 
připojení a  zároveň vysílání 
pro občany představují asi pří-
liš velké zatížení naší sítě, kte-
rá nám v  průběhu spadla. Do 
příště to zkusíme nějak vyřešit. 
Nicméně vše jsme odhlasova-
li a  schválili, včetně rozpočtu, 
takže jako jedna z  mála měst-
ských částí v  Praze nemusíme 
vstoupit do nového roku v  re-
žimu rozpočtového provizoria.
Přes špatnou epidemiologickou 
situaci se nám podařilo uspo-
řádat během adventu aspoň 
částečně některé akce, o  které 
jsme vás nechtěli ochudit, pře-
devším rozsvěcení vánočních 
stromů a vánoční koncert zvo-
nohry spolu s  ohňovou show. 
Jiné akce jsme bohužel museli 
zrušit. Chci zde moc poděkovat 
místostarostce Lence Kudláko-
vé i  pracovníkům úřadu za or-
ganizaci podzimních i  advent-

ních akcí, protože jen málokdo 
z nás si dokáže představit, kolik 
je za každou z nich práce a jak 
se špatně plánuje, když neví-
te dne ani hodiny, kdy budete 
muset zase něco rušit. Takže je 
vlastně drobný zázrak, že se ty 
akce tak pěkně podařily.
Stavební sezóna už skončila, 
tak zde uvedu jen stručný pře-
hled. Na ulici Ke Smíchovu jsou 
vysázeny stromy. Je to druh 
akátu speciálně vyšlechtěný 
pro Prahu, který by měl vy-
držet jak pražské ovzduší, tak 
i  poměrně malý prostor pro 
kořeny. Na jaře přibydou ještě 
záhony trvalek a  keříků, které 
v  původním projektu nebyly, 
ale chceme, aby to u nás hezky 
vypadalo, tak jsme je dali do-
projektovat u  zahradní archi-
tektky. Ulice K Homolce je prů-
jezdná a  v  horní části hotová. 
Retenční nádrž je také hotová, 
nyní se bude za dobrého počasí 
pracovat na jejím povrchu. Sle-
pá část ulice podél nádrže se 
definitivně upraví až na jaře, to 
už nyní opravdu nejde. Zároveň 
máme hotový projekt na revita-
lizaci Vrutice pod nádrží, který 
by se měl realizovat rovněž na 
jaře. Připomínám, že jsme na 
něj dostali dotaci z Magistrátu. 
Na jaře by se rovněž měl udě-

lat chodník pod novými domy 
v  ulici Do Chuchle  – byla to 
součást stavebního povolení 
pro tyto nové domy. Příští rok 
bude celkově poměrně „výživ-
ný“. Bude se totiž rekonstruo-
vat ulice K Lochkovu od křižo-
vatky s ulicí Ke Smíchovu až po 
ulici K Cikánce, tak se opravdu 
máme na co těšit…
V ulici Granátová jsou nyní za-
staveny práce na komunikaci 
do doby připojení vodovodu, 
které proběhne začátkem ja-
ra. Následně bude vybudována 
definitivní konstrukce vozovky. 
Připomínám, že je to akce sou-
kromého investora.
U  našeho domu s  dostupnými 
byty stavební úřad Prahy 5 ko-
nečně, po několika měsících, 
zahájil stavební řízení. Archi-
tekti zároveň již pracují na pro-
váděcí projektové dokumenta-
ci, takže na jaře doufám stavbu 
opravdu zahájíme.
Zároveň pracujeme na studii 
dočasné kontejnerové stavby 
nového pavilonu školy. Bohužel 
nám ji odbor územního rozvo-
je MHMP nepovolí na zahradě 
školy ani jako stavbu dočas-
nou, protože je to v  rozporu 
s územním plánem. Máme sice 
požádáno o  změnu územního 
plánu, ale to je zdlouhavá věc. 

Museli jsme proto stavbu pře-
sunout na pozemek severně od 
tělocvičny, který je v územním 
plánu veden jako stavební po-
zemek.
Stále jednáme o  tom, jak nej-
vhodněji zareagovat na zave-
dení zón placeného stání na 
Barrandově. Měli jsme k  tomu 
komunitní plánování s  občany 
Holyně, kde se ale bohužel uká-
zalo, že má každý trochu jiný 
názor, i další jednání na odboru 
dopravy Prahy 5. V zásadě se po 
dokončení tramvaje do zastáv-
ky Holyně rýsují dvě možnos-
ti – buď zavedení klasické zóny 
placeného stání, což bude ale 
nějakou dobu trvat, nebo změ-
na značení v  Holyni tak, aby 
tam „cizí“ auta nezaparkovala. 
Každé z  řešení má své výhody 
a  nevýhody. Dopracováváme 
nyní anketu, kterou bychom 
chtěli vložit do Mramoru; uvi-
díme, jak se k tomu postaví ob-
čané.
Stále také usilujeme o  zvýšení 
protihlukové zdi u  Pražského 
okruhu. Zadali jsme proto další 
měření hluku, které prokázalo, 
že nyní, když se doprava vráti-
la na úroveň z předchozích let, 
je hluk prokazatelně v nočních 
hodinách překročen. Seznámili 
jsme s  těmito výsledky Ředi-

telství silnic a  dálnic 
a  pevně doufám, že 
začnou konat a  zídku 
u okruhu po jedenácti 
letech provozu už ko-
nečně zvýší.
K  akci Milostivé léto, 
na které jsme upo-
zorňovali v  minulém 
Mramoru, nás nikdo 
o  pomoc nepožádal, 
tak doufám, že všichni 
naši občané jsou v po-
hodě a bez dluhů.
Milí spoluobčané, všem
vám přeji krásné vy-
kročení do nového 
roku 2022. Jsem opti-
mista, tak doufám, že 
už bude konečně nor-
mální.
 Jana Plamínková,
 Vaše starostka

Otevření kavárny



Představení nového pracovníka – Jana Herouta
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Jménem Úřadu městské části Praha-Slivenec bych chtěl do našeho kolektivu přivítat novou posilu. Jedná se 
o p. Jana Herouta, který má na starosti úsek výstavby, správu majetku a investic (p. Herout vystřídal pí Ing. Staň-
kovou). Pan Herout vystudoval SPŠ stavební obor pozemní stavby. Správě a údržbě majetku se věnuje déle 
než 20 let, během kterých získal řadu zkušeností v různých oborech. „Nebojím se manuální práce v terénu ani 
administrativě za stolem v kanceláři. Rád dělám práci, za kterou jsou vidět výsledky a s níž jsou druzí spokojení.“ 
říká a zároveň dodává „…pracovat pro občany mne vždy lákalo a věřím, že získané zkušenosti uplatním pro rozvoj 
vaší obce a budu posilou teamu kolegů městské části.“
Za náš úřad pevně věřím, že pan Herout je člověk na svém místě a přeji mu, ať ho práce u nás baví naplňuje.   
 

Granty 2022 – 2. kolo
Zastupitelstvo vyhlásilo 2. kolo dotačních programů (gran-
tů) pro rok 2022. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 
24. ledna do 21. března 2022. Formulář žádosti a Zásady 
pro poskytování účelových dotací naleznete na stránkách 
www.praha-slivenec.cz.

   Slivenec zasáhla smutná zpráva.

Dne 29. prosince 2021 ve věku nedožitých 76 let nás 
navždy opustil vážený občan a slivenecký rodák 

pan Ing. Václav Vorlíček. 
V městské části Praha-Slivenec působil v letech 

2002 – 2006 a 2010 – 2014 jako člen zastupitelstva.
Zastupitelstvo a zaměstnanci úřadu vyjadřují upřímnou 

soustrast všem pozůstalým.

Informace pro občany – akvizice 
spol. Vodafone Czech Republic, a. s.
V uplynulých týdnech navštěvovali pracovníci akviziční týmu Vodafonu 
naše občany s následující písemností: „Souhlas vlastníka nemovitosti se 
zřízením přípojky na optický kabel FTH od VODAFONE ZDARMA – mož-
nost zavedení televize a internetu vedené optickým kabelem – objednávka 
služeb není nutná.“
V  souvislosti s  výše uvedeným se na nás obrátili někteří občané se 
žádostí o vysvětlení, zda nedochází po podpisu vlastníka nemovitos-
ti k závazné objednávce placených služeb či zda se dokonce nejedná 
o podvodné podomní prodejce.
Celou situaci jsme prověřovali a jedná se skutečně pouze o předběžný 
souhlas vlastníka o tom, že mu společnost Vodafone zavede optickou 
přípojku na dotčený pozemek. Společnost tím zároveň zjišťuje, jaký by 
byl o jejich služby v dané lokalitě zájem.
Se společností bylo komunikováno, aby v budoucnu o těchto akvizicích 
informovala nejprve úřad, který by tak mohl občanům včas a řádně sdě-
lit informace oficiální cestou.  Příspěvky Matěj Mlčoch
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Rekonstrukce části komunikace Ke Smíchovu je již hotova, na jaře se zde ještě 
udělají kosmetické úpravy, které se letos nestihly, a zasadí se trvalky do záhonů 
podél ulice. Ulice K Homolce je hotova v hlavní části, spodní neprůjezdná odboč-
ka se stejně jako zeleň bude dokončovat až na jaře, až budou příznivé klimatic-
ké podmínky. Během podzimu se položila dešťová kanalizace v ulici K Lochkovu 
od křižovatky s ulicí K Homolce po křižovatku s ulicí K Cikánce. Teď přes zimu si 
řidiči oddychnou, provoz zde bude bez omezení. V březnu se začne pracovat na 
rekonstrukci komunikace nad dešťovou kanalizací a následně se bude pokračovat, 
jak s kanalizací, tak i s vozovkou, směrem ke kostelu. Po dobu těchto prací budou 
autobusy MHD využívat objízdnou trasu ulicemi K Cikánce a K Váze a v opačném 
směru ulicemi K Rozvodně a Za Farou.  Příspěvky Šárka Musilová

Začátkem prosince se měl připojovat nový vodovodní řad v  ulici Granátová. 
Stavební firma bohužel nestihla vše připravit a tak k přepojení nedošlo. Vše se 
posunulo až do jarních měsíců, kdy nebude mrznout. Problémy s  vodovodem 
zkomplikovaly práce na výstavbě komunikace. Ač stavební firmu neustále bom-
bardujeme kvůli úklidu, tak se moc nesnaží. Komunikace se zástupci investora 
i stavební firmou je komplikovaná a informace o postupu výstavby neustále mění.

Vzhledem ke skutečnosti, že nám stále přibývá počet obyvatel a s tím i počet školních dětí, kapacita školy je již téměř plná. Již několik let 
se městská část snaží kapacitu školy navýšit. Jednou z možností byla nástavba učebních pavilonů o třetí nadzemní podlaží. Při vyřizování 
stavebního povolení se však vyskytly potíže, kdy ne všichni sousedé se stavbou souhlasí. Zastupitelé proto rozhodli o výstavbě provizorního 
kontejnerového pavilonu pro šest tříd na pozemku za tělocvičnou, který už je poslední volný v blízkosti školy.  

Rekonstrukce komunikací

Komunikace Granátová

Zkapacitnění areálu základní školy

Výstavba tramvaje Barrandov – Slivenec, která byla zahájena v červnu 2021, probíhá podle plánu. Je hotová 1. etapa, kdy došlo k úpravě stávající 
smyčky a byly založeny dvě přímé koleje v délce cca 50 m ve směru do Slivence. Nyní pokračují práce na 2. etapě, kdy dojde k vybudování dvou-
kolejné trati o délce 900 m a dvou tramvajových zastávek s pracovním názvem Kaskády a Holyně. Tramvajová trať bude ukončena v zastávce 
Holyně tzv. úvratí a termín zprovoznění zastávky Holyně je plánován zatím na duben 2022.
Následovat bude 3. etapa, kdy dojde k prodloužení tramvajové trati až za křižovatku ulic K Barrandovu – U Náhonu za plánovaný Kaufland. 
Zastávka s pracovním názvem Slivenec bude včetně tramvajové smyčky se dvěma předjízdnými kolejemi. Zde je zatím plánovaný termín do-
končení v průběhu roku 2023.  Jana Valtrová

Výstavba tramvaje Barrandov – Holyně – Slivenec
Ulice Granátová
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Hlavní komunikace – U Náhonu, K Holyni, ke Smíchovu, K Lochko-
vu, K Homolce a Do Chuchle má ve své správě TSK, a. s. a stará se 
tak o jejich úklid. Komunikace v Holyni (K Dobré Vodě, Za Knotkem, 
náměstí Pod Lípou, Kopanská, U Smolnic, Kotovka, Zavátá, Průběžná, 
K Lípě a Pod Vysokou Mezí) a komunikace ve Slivenci (U Sportoviš-
tě, Návětrná, Dominínská, Rubínová, Tyrkysová, U Spojky, Opálová, 
Meskářová a Smaragdová) budou na základě dohody uklízet Lesy hl. 
m. Prahy. Lesy HMP uklízí v pořadí – nejdříve komunikace v Holy-
ni, protože jsou převážně ve svahu, a poté komunikace ve Slivenci. 
Ostatní komunikace ve Slivenci budou uklízet naši pracovníci úseku 
údržby. Na krizových místech jsou umístěny posypové nádoby se 
štěrkem, který je možno kdykoli použít k posypu komunikací a chod-
níku. Naše údržba přišla v průběhu prosince bohužel o traktor, který 
jsme využívali pro zimní údržbu (posyp a plužení). Traktor má záva-
du, jejíž oprava by byla velmi finančně náročná. Sehnat nový traktor 
bohužel není v tuto chvíli možné, a tak jsme doobjednali příslušenství 
pro stroj Avant – radlici a sypač. Věříme, že se nám tak podaří zimní 
údržbu zvládnout. Nový traktor budeme poptávat v příštím roce.

Jak jsme vás již informovali v minulém časopise Mramor, budou od února 2022 zavedeny na sídlišti Barrandov zóny placeného stání a již nyní je 
vyznačeno vodorovné i svislé značení. Zóny budou fialové pro tzv. smíšené parkování, kdy od neděle od 20:00 hod do pátku do 20:00 hod budou 
určeny pro parkování rezidentů pouze s trvalým pobytem na území Prahy 5 nebo po zaplacení parkovacího poplatku pro krátkodobé stání přes 
aplikaci nebo automat (sazba bude hodinová), o víkendu pak bude parkování pro všechny bez poplatku. Parkování u obchodů (Billa, Albert) 
zůstane ve stejném režimu jako nyní, u polikliniky bude zóna rozdělena na několik pásem – rezidenti, krátkodobé parkování na automat a zóna 
pro návštěvníky polikliniky. Více informací naleznete na www.parkujvklidu.cz nebo 
na www.praha5.cz.
Protože se zavedení zón dotkne i našich občanů, kteří tak již nebudou mít možnost 
na sídlišti Barrandov zdarma v týdnu zaparkovat a navíc hrozí nebezpečí, že část vo-
zidel bude hledat místo k zaparkování na území naší městské části, uspořádala naše 
městská část dne 24. 11. 2021 komunitní plánování s občany k výše zmíněnému pro-
blému, které proběhlo za účasti vedoucího odboru dopravy ÚMČ Prahy 5, pana Ivana 
Růžičky.
V příloze tohoto čísla naleznete anketní lístek, který prosíme vyplňte a ode-
vzdejte do konce ledna 2022. Přinést jej můžete osobně, vhodit do schránky 
na budově úřadu, poslat poštou, i mailem na slivenec@praha-slivenec.cz nebo 
datovou zprávou.

V  souvislosti se za-
vedením Zón place-
ného stání na sídli-
šti Barrandov (ZPS) 
od února  2022 jsme 
v  prosinci 2021 za-
dali společnosti M. 
O. Z. Consult,  s.  r.  o. 
zpracování Analýzy 
dopravy v klidu.
1. etapa byla zaměřena na zjištění výchozího stavu, tedy aktuální situace s parkováním na místních komunikacích jak v Holyni, tak ve Slivenci před 
zprovozněním ZPS na sídlišti Barrandov. Bylo provedeno opakované měření počtu parkujících vozidel a současně stanovena výchozí parkovací kapacita.
2. etepa bude pak provedena po zavedení ZPS, aby se zjistilo, jak se situace po zavedení ZPS v městské části Praha – Slivenec změní.
Celkem bylo zjištěno 711 zaparkovaných vozidel v nočním období, což představuje obsazenost 87,9 % z celkové kapacity, a 608 zaparkovaných vozidel 
v denním období, což představuje obsazenost 75,2 % z celkové kapacity.
Dle závěru dopravních průzkumů je situace zatím relativně uspokojivá, i když počet vozidel parkujících v noci v části Holyně již překračuje parkovací 
kapacitu. Stěžejní pak bude vyhodnocení z měření 2. etapy.  Příspěvky Jana Valtrová

Plán zimní údržby 2022

Analýza dopravy v klidu

Zóny placeného stání („tzv. modré zóny“) na Barrandovv

V prosinci došlo při čištění komunikací mezi ulicemi Za Farou a U Svahu k havárii 
naší komunální techniky, která zůstala viset nad soukromým pozemkem. Nako-
nec musela být přivolána jednotka hasičského záchranného sboru. Šlo o velmi 
nešťastnou situaci s obtížnou dostupností, která byla velmi problematická i pro 
samotné hasiče a na místo musela následně přijet další jednotka. Vyprošťování 
probíhalo přes 3 hodiny a skončilo naštěstí s dobrým koncem. Tímto bychom 
chtěli veřejně poděkovat nejen hasičskému záchrannému sboru za trpělivost 
a profesionalitu, ale také panu Slavíkovi, který neváhal a nabídl pomocnou ruku 
v podobě své zemědělské techniky a osobní spolupráci na vyproštění. Děkujeme 
též panu Janáčkovi, který neváhal městské části též poskytnout svou pomoc.
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Nová vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu
V návaznosti na novou odpadovou legislativu schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 16. 12. 2021 novou vyhlášku o poplatku za 
svoz komunálního odpadu č. 17/2021, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2022.

Co se pro občany mění? Jedná se převážně o úpravu cen za svoz. Dle nové vyhlášky činí sazba poplatku 0,50 Kč za litr kapacity nádob na odpad. 
V naší městské části asi nejpoužívanější nádoby na komunální odpad o objemu 120 l vyjdou tedy po Novém roce při četnosti svozu 1 x týdně na 
částku 2 880 Kč za nemovitost ročně (resp. na 5 760 Kč u nádob o objemu 240 l). Více informací vč. kalkulačky pro výpočet výši poplatku mohou 
občané nalézt na www.praha.eu/poplatekzaodpad.cz. Nádoby na bioodpad budou zdarma. Matěj Mlčoch

Upozorňujeme, že všechny druhy tříděného odpadu musí být na stanovištích tří-
děného odpadu odkládány do kontejnerů. V případě, že je kontejner zcela zapl-
něn, je potřeba odpad odložit na jiném stanovišti nebo přivézt odpad v jiný den. 
Pokud odložíte plasty nebo papíry vedle kontejneru, vítr je rozfouká po okolí. 
Plechovky, zejména od konzerv pro zvířata, odložené vedle kontejneru, zase lá-
kají potkany, toulavé kočky, ale i vaše psy, kteří si mohou přivodit ošklivé poře-
zání nebo zažívací potíže. V případě, že nechcete např. vhazovat plechovky po 
jedné do kontejneru, vždy máte možnost odvézt celou tašku nebo krabici přímo 
do sběrného dvora.
Stanoviště tříděných odpadů uklízí v rámci pravidelného servisu Pražské služby, 
uklízí je i naše údržba, ale stanoviště nemůžeme monitorovat nepřetržitě a po-
kud nebude spolupráce i z vaší strany, budeme mít kolem stanovišť pořád velký 
nepořádek a tím pádem nehezké prostředí pro všechny.
Navíc si dovolíme upozornit, že výše uvedeným jednáním se občané dopouš-
tějí přestupku podle zákona o odpadech, za který lze uložit pokutu až do výše 
50 000,– Kč. Děkujeme za pochopení.

S novým rokem začalo i nové ob-
dobí pro uhrazení místního po-
platku ze psů. Pro rok 2022 jsou 
sazby poplatků ze psů stejné jako 
v letech minulých.
Majitelé s trvalým pobytem nebo 
s povolením pobytu (podle před-
pisů cizineckého práva) na území 
naší městské části mají poplatek 
: 300,– Kč za jednoho psa jedno-
ho majitele, 600,– Kč za každého 
dalšího psa stejného majitele;
poživatelé všech důchodů a osoby starší 65 let pak mají poplatek ve 
snížené výši 200,– Kč za jednoho psa jednoho majitele a 300,– Kč za 
každého dalšího psa stejného majitele.
Platbu můžete provést v hotovosti přímo na úřadě nebo převodem 
na účet MČ Praha – Slivenec, je třeba uvést variabilní symbol (máte 
uvedený na dokladu z loňské platby) nebo alespoň specifický symbol 
ve tvaru : 10+číslo popisné pro Slivenec, 20+číslo popisné pro Holyni 
a 30+číslo evidenční pro chaty.
V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně 
tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změna byd-
liště, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého 
majitele psa na území hl. Prahy mít psa registrovaného v Registru 
chovatelů vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy. Registrační kartu cho-
vatele psa si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout na úřadě. Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního 
poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku.
Místní poplatek musí být uhrazen do 31. března 2022. Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249. Jana Valtrová

Odkládání odpadů na stanovištích tříděného odpadu

Místní poplatek za psa 2022



Výsadba stromů v ulici 
Ke Smíchovu
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V prosinci 2021 byla provedena výsadba nových stromů v ulici 
Ke Smíchovu. Alej tvoří stromy druhu Robinia pragense – Tr-
novník pražský, což je kultivar vyšlechtěný českým zahradníkem 
J. Vikem a  jedná se druh nenáročný na půdu a vláhu, zároveň 
velmi dobře snáší znečištěné prostředí, mechanické poškození 
a vysokou koncentraci soli. Jeho předností je bohaté kvetení bí-
lo – růžovými květy. Na jaře budou zbylé volné plochy osázeny 
keři a trvalkami, dle návrhu paní Kateřiny Kukuly. V návrhu jsou 
dřišťály, tavolníky, mochny, růže, levandule a  ovsíř. Výsadbu 
stromů realizovala firma Baobab – péče o zeleně, ta provede pak 
na jaře i výsadbu keřů.
Vjezdy k nemovitostem nejsou určeny k parkování vozidel, žá-
dáme tedy majitele nemovitostí, aby parkovali na svých pozem-
cích. V letošním roce bude již parkování přísně kontrolováno.

Revitalizace záhonu u pomníku před školou
V prosinci proběhla revitalizace záhonu u pomníku 
před základní školou ve Slivenci. Stávající záhon 
byl již delší dobu v neutěšeném stavu a proto jsme 
oslovili zahradní architektku, paní Kateřinu Kukulu, 
aby se pokusila pro dané místo navrhnout důstojnou 
úpravu. Vzhledem k podmínkám (lípy vyčerpávají ži-
viny a dělají po většinu dne hodně stínu, odpoledne 
naopak na místo svítí slunce a  je tam velký žár) to 
nebylo vůbec jednoduché. Nakonec navrhla variantu 
zvětšeného půlkruhového zaštěrkovaného záhonu, 
kde byly vysazeny cibuloviny a  trvalky. Směs rost-
lin je vybrána tak, že při pohledu od chodníku bude 
tvořit „barevný koberec“ před pomníky a sochou tak, 
aby je nezakrývala. Kvetení je pak rozloženo do ce-
lého roku a v zimním období budou rostliny zdobit 
listem.
Realizaci provedla firma Baobab - péče o zeleň.

Nová zeleň v krajině
Na pozemku parc. č. 1922, k.ú. Slivenec, který je ve 
správě MČ Praha – Slivenec, byl vysazen nový re-
mízek z ovocných stromů. Jedná se o různé druhy 
jabloní a švestek, které jsou proti okusu ochráněny 
oplocenkou.
Dále pokračuje výsadba remízku v ulici K Cikánce 
u nové polní cesty, zde byly vysazeny jeřáby muk 
a  oskeruše, ořešáky a  duby letní. Doplněno bylo 
keři, např. janovec metlavý, krušinka, kalina, me-
ruzalka, řešetlák a další. Nyní se dokončuje oploce-
ní oplocenkou proti okusu. Rovněž byly vysázeny 
stromy a keře podél cesty na Malou Chuchli všude 
tam, kde je to z majetkového hlediska možné.
 Příspěvky Jana Valtrová
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Plavecko-běžecký pohár městské části Praha 13

Malí kuchaři

Poslední listopadový den proběhl závod Plavecko-běžeckého poháru MČ Praha 13, kterého se zúčastnili i žáci 5. – 7. tříd naší školy. Původní star-
tovní listina, čítající téměř dvacet sportovců, velmi prořídla, zůstalo jich pouze šest, protože na přelomu listopadu a prosince zasáhla naši školu 
silná covidová vlna a následně karantény tříd školy i školky. Všem dětem se závod povedl v plavecké části (50 m) i v běžecké části (500 – 1000 m dle 
věku). Umístily se v první polovině startovního pole a získaly tak naší škole pěkné body. I přes to, že běžecký závod provázela zima, studený vítr 
a sněžení, děti to nevzdaly, vzájemně si fandily a vládla skvělá sportovní nálada.

Předvánoční pečení cukroví a různých 
dalších dobrot neprobíhá jen v kuchyni 
doma s maminkami, babičkami, možná 
i některými tatínky, ale také ve školní 
cvičné kuchyňce. Malí kuchtíci a  ku-
chtičky z  2. třídy zde ověřovali recept 
z učebnice českého jazyka, podle které-
ho připravovali sušené švestky plněné 
mandlí, v  čokoládě a  kokosu. Všichni 
byli velmi šikovní, kuchaření se jim da-
řilo a co nestihli sníst, donesli ochutnat 
domů rodičům.
 Příspěvky Petra Chlumská
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Adventní čas v našich školkách
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Aktuální covidová situace, která zasáhla i naše školky, nám nedovolila uspořádat oblíbené vánoční akce. Mikuláš s čertem a andělem přinesli všem 
dětem balíčky s vitamíny a sladkostmi, ale pouze některé třídy se mohly se svatou trojicí vyfotografovat a užít si jejich přítomnost.
V plánu byla i čtyři polytechnická dopoledne, ale uskutečnilo se pouze jedno. Děti si s výtvarnicí Bárou Hubenou vyrobily krásné andělíčky. Tyto 
projektové dny si již děti vyzkoušely v červnu. Práce se dřevem se dětem moc líbí a domů si odnesou krásné výrobky (viz foto andělíčků). Ostatní 
třídy, které byly v karanténě, si polytechnické dopoledne udělají v lednu.
Bohužel nám situace neumožnila konat ani vánoční besídky, ale paní učitelky pořídily videozáznam, který byl rodičům zaslán. Rodiče se tak ales-
poň mohli podívat, co již jejich děti umí a vytvořit si při sledování videa vánoční atmosféru.
Ježíšek také donesl do školky pro děti spousty nových hraček a her, ze kterých se děti radovaly. V lednu opět každá třída navštíví slivenecký kostel, 
kde si děti vyslechnou povídání o Ježíškovi a zazpívají si koledy.
I přes všechna opatření jsme si s dětmi adventní čas ve školce užili.  I. Obermajerová, vedoucí učitelka MŠ

Těsně před začátkem vánočních prázdnin se třída 2.A vydala do zvo-
nařského muzea na Zbraslav. Po muzeu nás provedl pan zvonař Ma-
noušek, který nám podrobně vysvětlil, jak náročná je výroba zvonu. 
Ukázal nám také zvony, které má v dílně právě k opravě. Mohli jsme 
si potěžkat srdce zvonu nebo si zahrát na zvonohru. Až nám doma 
na Štědrý den zazvoní Ježíškův zvoneček, určitě si na návštěvu mu-
zea vzpomeneme.

 Anna Dvořáková, třídní učitelka 2.A
 

Předvánoční návštěva zvonařského muzea
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Balada

Školní družina

V úterý 14. 12. děti z 3. oddělení školní družiny „Žabičky“ (za dodržení 
všech protiepidemických opatření) zpestřily odpoledne svým pěvecko - 
divadelním vystoupením dětem z ostatních oddělení. Připravily si hu-
dební pohádku O princezně a o hradu. Přesto, že se jedná o baladu, diváci 
se díky humornému zpracování dobře bavili. Doufáme, že toto přestave-
ní budeme moct brzo zahrát rodičům, prarodičům a sourozencům.

 Lenka Štochlová, vychovatelka ŠD

Od listopadu začala jednotlivá oddělní naší družiny navštěvovat každý čtvrtek místní knihovnu, kde si milé paní knihovnice pro děti pokaždé 
připravily pěkný program.
Začátkem prosince si také každé oddělení udělalo svůj „čertovský den“. Blížící se vánoční svátky se samozřejmě odrazily i v programech jednot-
livých oddělení. Ve všech se pilně tvořilo. Děti připravovaly nejrůznější dekorace, přáníčka, zdobily balicí papíry, pekly dobroty, chystaly chutné 
ozdoby ptáčkům, vyráběly mýdla, vonné pytlíčky… Také zpívaly vánoční písničky, nahrávaly vánoční videopřání. Oddělní žabiček připravilo pro 
ostatní krásné divadelní vystoupení.
Nezapomínali jsme ani na pravidelný pobyt v tělocvičně i na školním hřišti. Když na chvíli napadl první sníh, děti jej samozřejmě náležitě využily.
Pravidelné společné programy dětí a klientů domova SeneCura jsme bohužel museli kvůli protiepidemickým opatřením dočasně pozastavit. Naši 
spolupráci jsme ale nepřerušili. Děti z oddělení Koťat, které do domova docházely, ve spolupráci se sdružením Mezi námi ozdobily pro klienty do-
mova adventní věnec. Ten jim pak pro babičky a dědečky otec David požehnal. Děti pak věnec (z bezpečnostních důvodů zdobený svíčkami na ba-
terky) předaly domovu a do ško-
ly si na oplátku odnesly adventní 
věnec ozdobený v SeneCuře. Pro 
klienty domova před Vánocemi 
zahrály a  zazpívaly spolu s  ně-
kterými žáky 6. A. krátké pásmo 
vánočních písniček. Zazpívaly 
také svým mladším kamarádům 
z  mateřské školky. Pro klienty 
domova také všechna odděle-
ní školní družiny i většina třídy 
školy připravily nejrůznější přá-
níčka a drobné dárečky. Písničky 
i všechna přání a dárečky udělaly 
v domově velkou radost.  -PeS-



A je to tady! Po dlouhém nicnedělání, válení se u televize nebo u stromečku, přišla naše hlavní iniciátorka akcí, Irenka Krejčová po Vánocích 
s bezvadným nápadem, jak nás dostat ven. Požádala geologa, pana Mgr. Štěpána Raka, Ph.D., který bydlí u nás ve Slivenci, o druhou geologickou 

procházku Slivencem.
Výchozím bodem byla zastávka U křížku. Sešlo se nás hodně, kolem 50 lidí určitě. Složení společnosti 
bylo opravdu různorodé. Byli tu Sliveňáci i lidé přespolní, někdo přijel dokonce až od Slaného. Nebyli 
tu jen „zvědaví“ důchodci, ale i lidé středního věku, a dokonce i pár školáků.
Po krátkém úvodním proslovu jsme vyrazili a musím přiznat, že ač tu bydlím už spoustu let, tolik 
nového jsem opravdu nečekala, přestože jsme šli jen centrem Slivence a na hřbitov.
Nejdříve jsme se zastavili u velkých kamenů, které jsou u chodníku před hospodou U rozcestí. Nikdy 
jsem netušila, že jsou plné hlavonožců. Je fakt, že zkušený geolog asi vidí tyto věci na první dobrou, 
ale my laici, teď už tedy poučení, jsme je nakonec nacházeli také. Na spoustu dalších, velmi starých 
kamenů, nás náš průvodce upozornil hned v sousedství „Rozcestí“, ve spodní části opěrné zdi, která 
na Rozcestí navazuje. Myslím, že tato zeď vede kolem nejstaršího domu ve Slivenci, jestli se nepletu.
A vzhůru k Žilinům, kde do hospody vedou cca 150 let staré schody ze sliveneckého mramoru! I zde 
nás čekala spousta překvapení.
Paní Siganová byla tak laskavá a odemkla nám poté kostel, kde jsme si mohli v dlažbě prohlédnout 
další dva exempláře trilobitů. Otevřela i kostelní zahradu, kde jsem nejen já byla poprvé v životě.
Po prohlídce starých náhrobků jsme přešli rušnou komunikaci a zamířili na faru, kterou zvenku v loň-
ském roce moc hezky Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou zrekonstruoval. Náš předmět zájmu 
ležel ve vnitrobloku. Neutěšený stav dvora mi připomněl hlášku z filmu Všichni dobří rodáci „no, vy 
jste to tady zrajtovali!“ Křižovníky čeká ještě spousta práce, než i vnitřek bude tak nádherný, jako je 
fara zvenku. To, kvůli čemu jsme tam zamířili, mě absolutně nadchlo. Je tam z ručně štípaných dla-
žebních kostek vydlážděný chodník se symbolikou křižovníků. Opravdu nádhera!
Vrátili jsme se zpět pod objekt U Žilinů a hned u vstupu do ulice Na Křenkově nás pan Rak upozornil 
na dlaždici s trilobitem vloženou přímo do zahradní zdi. Nikdy jsem si jí nevšimla, přestože tu cho-
dím dost často. Pokračovali jsme nahoru ke Görglům, kde jsme hned za vraty do dvora zkoumali staré 
původní „kočičí hlavy“. I tady jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, např. že každá dírka v kameni 
nemusí být způsobena poškozením, ale může tam být již miliony let, vytvořená dávnými živočichy. 
Současně i stará kamenná zeď proti řeznictví v sobě ukrývá jednoho zkamenělého hlavonožce. Až bu-
dete stát frontu před řeznictvím, můžete ho zkusit najít. Pavla Bouchnerová (redakčně zkráceno) 
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Schůzka v Klubu seniorů 6. 12. Na Půdě
Na poslední schůzku v tomto roce jsme pozvali Mgr. Jana Ileka (ze společnosti LO-
VI, z.s.), který nás informoval o postupu jednání při porušení dobrého sousedského 
vztahu. Ruší-li nás např. odpad, voda, kouř, stín, hluk, světlo, pach z kompostu apod. – 
můžeme se bránit:
1/ domluvou, 2/ předžalobní výzvou 3/soudním řízením
Probrali jsme, jak postupovat při odklízení sněhu, spadlého listí a plodů ze sousední 
zahrady, jak daleko od plotu na našem pozemku zasadit strom. Udržování dobrých 
sousedských vztahů je někdy složité. Mít souseda rozumného a vstřícného je k neza-
placení. Beseda byla velmi zajímavá!  Irena Krejčová, Klub seniorů

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci lednu a únoru
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

LEDEN
Pan Jan Cicvárek

Paní Naděžda Krátká
Pan František Pýcha
Pan Karel Stejskal

Paní Marie Boháčová
Pan Jan Drábek

Paní Dana Eleonora Potužníková
Paní Veronika Rýmonová

ÚNOR
Paní Jitka Podobová

Paní Naděžda Fialová
Paní Jaroslava Königová

Pan Karel Seidl
Paní Jaroslava Šlosarová

Pan František Haman
Pan Leo Moťka

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Předsilvestrovská geoprocházka s panem Štěpánem Rakem
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Modelářský kroužek 
modulové železnice
Začátkem školního roku, kdy byla covidová situace lepší, jsme se mohli ko-
nečně po roce a půl opět scházet na kroužcích. Pro velký zájem o náš krou-
žek jsme otevřeli již čtvrtý, kde se schází jen nováčci. Na ostatní tři dochá-
zejí již pokročilí modeláři, kteří se natěšení po dlouhé pauze rychle vrhli na 
svoje rozpracované moduly. Na Mikuláše jsme chtěli uspořádat tradiční vý-
stavu, ale kvůli zpřísňujícím se covidovým pravidlům jsme ji nakonec raději 
zrušili. Díky Křižovníkům jsme si mohli postavit menší kolejiště alespoň na 
faře. Zde jsme si několik víkendů za sebou zajezdili pro sebe a rodinné pří-
slušníky. Jelikož zde nebyli návštěvníci jako na klasické výstavě a zároveň 
byla brzo tma, vyzkoušeli jsme si i „noční jízdy“. Při těch byla trať nasvícena 
jen pomocí lokomotiv, nebo lamp na nádraží. Tím, že jsme jezdili několik 
víkendů za sebou, mohli se postupně vystřídat všichni členové kroužku ja-
ko strojvedoucí, nebo jako výpravčí ve stanicích.                       Daniel Sigan

Zabijačka U Bůčka
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Rozsvěcení vánočních stromů

Vánoční strom ve Slivenci

Svěcení betlému křižovníky

Vánoční strom v Holyni

Betlém si prohlížely hlavně děti
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Setkání s Pražskou mobilmí zvonohrou

Start adventní stezky u stromu přání

Stánek s vánočními zvyky

Kovářská dílna

Ohňová show

Dílna kovotepce

Pražská mobilní zvonohra

Adventní stezka okolo rybníka

Velké množství dychtivých diváků
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Ve středu 8. prosince uspořádal v prostorách 
kavárny koncert lektor kurzů flétny a zpěvu 
Dalibor Pavelka. Kurzy jsme otevřeli v  září 
a je neuvěřitelné, co vše se děti za tak krátkou 
dobu naučily. Pro představu připojujeme celý 
program vystoupení a přejeme žákům hodně 
nových krásných chvil s  hudbou. Daliboru 
Pavelkovi patří velké poděkování.
Program vánočního koncertu:
1. J. Uhlíř, Z. Svěrák: píseň z pohádky Princo-
vé jsou na draka Není to příjemné pomyšlení 
/ Amálie Tešovičová, zpěv
2. Lidová koleda: Pojďte chlapci k nám / Re-
beka Šitner, zob. flétna a  Barbora Lásková, 
zpěv
3. J. Uhlíř, Z. Svěrák: Chválím tě Země má / 
Anna Novotná, zpěv
4. Lidová koleda: Štěstí, zdraví, pokoj svatý/ 
Klára Šolcová, zob. flétna
5. J. Uhlíř, Z. Svěrák: píseň z  pohádky Prin-

cové jsou na draka Dělání/ Dana Semrádová, 
zpěv
6. Anglická lidová koleda: Dobrý král Václav/ 
Nela Vorlíčková, flétna
7. J. Uhlíř, Z. Svěrák: píseň z pohádky Lotran-
do a Zubejda Dáme klukovi školy/ Matěj Se-
hnoutka, zpěv
8. Lidová koleda: Půjdem spolu do Betléma/ 
Adéla Bernardy, zpěv
9. Lidová koleda: Štědrej večer nastal/ 
Klára Šolcová, zob. flétna
10. Lidová koleda: Dej Bůh štěstí/ Anna 
Novotná, zpěv
11. Lidová koleda: Narodil se Kristus Pán/ 
Rebeka Šitner, zob. flétna
12. Lidová koleda: Poslouchejte křesťané/ 
Amálie Tešovičová, zpěv
13. Lidová koleda: Nesem vám noviny/ 
Dana Semrádová, zpěv
14. Lidová koleda: Vondráši, Matóši!/ Matěj 

Sehnoutka a Dana Semrádová, zpěv
15. Polská lidová koleda: U Betléma dnes Ma-
ria/ Barbora Lásková, zpěv
16. Lidová koleda: Veselé vánoční hody/ Nela 
Vorlíčková, zob. flétna
17. Lidová koleda: Jak jsi krásné neviňátko!/ 
všichni žáci
Klavírní spolupráce: Lukáš Frýda

Vánoční koncert klubu Švestka

V průběhu adventních dní jsme v našem klubu uspořádali řadu akcí. Ve výtvarném ateliéru se například uskutečnila adventní dílna 
s Táňou a jako každým rokem tu vznikaly krásné adventní věnce. První adventní neděli se Klub 
Švestka již tradičně zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Holyni. Vokální 
sbor pod vedením lektora Pavla Švestky připravil malý recitál adventních písní a všechny pře-
kvapila nová instalace keramického betlému, který vznikal v našich keramických kurzech pod 
vedením Edity Šimkové. Instalace v kapli sv. Jana Křtitele byla k vidění až do svátku Tří králů. 
Pro uspořádání vánočního koncertu jsme využili přízemí budovy, kde sídlí Klub, tedy příjemné 
prostředí kavárny, kde začíná působit nový nájemce. Všichni návštěvníci byli naměkko při 
poslechu vánočního koncertu malých zpěváků 
a  flétnistů. Zúčastnili jsme se i  předvánočního 
setkání se zvonohrou na návsi, a to se stánkem 
s prezentací výrobků výtvarných kurzů.
Jsme rádi, že jsme mohli s dodržením všech vlád-
ních protiepidemických nařízení adventní akce 
uskutečnit a  děkujeme všem, kteří přispěli po-
mocnou rukou, ale také svou přítomností, úsmě-
vem a pocitem sounáležitosti.  

Švestka vánoční

Příspěvky Lenka Kudláková
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Ocenění pro zakladatelky Rodinného centra

Vítání občánků narozených v roce 2021

Byla jsem tomu opravdu ráda, když se mi na stole objevily dva návrhy na ocenění Sliveneckého občana 2021, a to pro Editu Šimkovou a Doru Polá-
kovou. S oběma navrženými dámami úzce spolupracuji dlouho a vím velmi dobře, kolik energie a času dávají již řadu let do fungování komunitního 
života ve Slivenci. Edita a Dora založily, tuším v roce 2009, Rodinné centrum Pecka, samy tehdy ještě na mateřské dovolené. Začaly organizovat 
setkávání maminek, první kurzy a workshopy. Obě také stály v r. 2011 u zrodu Sliveneckého Klubu Švestka, zapojily se do realizačního týmu Klubu 
a vedle toho se staly lektorkami. Mgr. Edita Šimková vede řadu let výtvarné kurzy pro děti a vybudovala keramickou dílnu, kde vede kurzy pro ško-
láky i pro dospělé. Věnuje se také seniorům. Každoročně připravuje vánoční výstavu v Galerii Kaple Holyně a podílí se i na výstavách fotografických. 
Mgr. Dora Poláková lektoruje kurzy španělštiny pro dospělé a během let se z jejích frekventantů stali nejen dobří španělštináři, ale především dobří 
přátelé. Obě dvě kolem sebe šíří pozitivní a přátelskou atmosféru, jsou obětavé, zodpovědné, pracovité a laskavé. Zapojují se aktivně i do kulturních 
akcí městské části. A ačkoliv jejich děti již RC nenavštěvují, obě působí v rodinném centru stále. Ocenění a poděkování jim patří plným právem.
  Lenka Kudláková

Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2021 narodilo děťátko, má trvalý pobyt v MČ Praha-Slivenec a chcete se s ním zúčastnit slavnostního přivítání na 
úřadě, tak se prosím, přihlaste na e-mail ruzickova@praha-slivenec.cz nebo zavolejte na tel.: 251818044. Termín obřadu Vítání občán-
ků bude stanoven s ohledem na vývoj epidemiologické situace.  Přihlašovat své ratolesti můžete do 31. 3. 2021
Těšíme se na vás  Bohdana Růžičková

VOLNÁ HERNA
Také v novém roce srdečně zveme maminky s dětmi 

do volné herny. Rodinné centrum Pecka otevírá hernu 
každou středu 10:00 – 12:00. Prostor je vybaven 

hračkami pro nejmenší batolátka i kuchyňkou pro 
ohřev jídla. K dispozici je i sál a podložky pro cvičení 

rodičů s dětmi.
Vstup je zdarma.

Přijďte mezi nás.



První adventní neděle letos připadla na 
28. listopadu. Otec David již tradičně požeh-
nal slivenecký vánoční strom s  betlémem. 
Při mši svaté pak požehnal i  donesené ro-
dinné adventní věnce.
O třetí adventní neděli ve sliveneckém kos-
tele již několik let zhasínáme elektrické 
osvětlení a mši svatou, stejně jako kdysi na-
ši předkové, slavíme pouze za svitu svíček. 
Přináší to sice jisté nepohodlí při čtení, ale 
má to svou krásnou atmosféru. Stejně jako 
rorátní mše svatá. Tyto mariánské mše svaté 
konané v  adventní době brzy ráno ještě za 
tmy se v naší zemi slaví již od dob Karla IV. 
Ve Slivenci ji otec David sloužil v  sobotu 
18. prosince.
Zvonařský mistr pan Manoušek navštívil 
v předvánočním čase Slivenec nejen se svou 
krásnou zvonohrou, ale několik dní strávil 
i  v  našem kostele opravou zvonících stro-
jů poškozených v červnu 2020 přepětím po 
úderu blesku. Zvonům, které na dlouhou 
dobu téměř oněměly, tak znovu vrátil jejich 
hlas.
Ve čtvrtek 23.  prosince vyrazila ze Sliven-

ce skupina dětí na výpravu pro Betlémské 
světlo. To děti připálily v katedrále sv. Víta, 
Václava a  Vojtěcha. Při procházce Starým 
Městem jej předaly v  křižovnickém kostele 
sv. Františka, kde je přivítal otec Tomáš. Ten 
jim také ukázal připravené místní betlémy 
a krátce je provedl kostelem i klášterem. Na-
konec děti donesly světlo až do Slivence.
Stále oblíbenější štědrovečerní rozdávání 
Betlémského světla s  možností prohlídky 
sliveneckého betléma proběhlo od 16:30 do 
18 hodin. Tentokrát si pro plamínek Bet-
lémského světla přišlo 234 malých i velkých 
návštěvníků. Ani letos u  vystaveného bet-
léma nechyběla udivená otázka: „Proč tam 
chybí Ježíšek?“ Tentokrát již za nás ale 
odpovídali sami přítomní: „Protože se ještě 
nenarodil – to bude až o půlnoci“. Figur-
ka Ježíška pak byla do betléma vložena při 
půlnoční mši svaté, při které se letos stří-
dali dva varhaníci a zazněl i doprovod trub-
ky. V následujících dnech si tak návštěvníci 
mohli připálit Betlémské světlo a  prohléd-
nout již kompletní betlém.
Vánoční mše svaté pak otec David sloužil 

na Slavnost Narození Páně 25. prosince i na 
svátek sv. Štěpána 26. prosince. Na 26. záro-
veň letos připadl svátek Svaté Rodiny, kdy se 
při mši svaté také obnovují manželské sliby.
Svatoštěpánské vánoční hraní a zpívání bo-
hužel ani letos vzhledem k aktuální situaci 
neproběhlo. V původně plánovaném čase od 
15 do 16 byl ale kostel pro návštěvníky, kte-
rých dorazilo cca 35, přesto otevřen. V jed-
nu chvíli dokonce proběhlo i  jedno krásné 
spontánní vánoční hraní i zpívání. 
První den nového občanského roku, kdy 
si připomínáme Slavnost Matky Boží 
Panny Marie, jsme oslavili také novoroč-
ní mší svatou.
Začátkem ledna jsme také ve sliveneckém 
kostele přivítali na prohlídkách betléma 
s  povídáním o  historii i  tradicích děti 
z  okolních mateřských škol i  ze školní 
družiny slivenecké základní školy.
O  Slavnosti Zjevení Páně, známé spíše 
pod lidovým názvem svátek Tří králů, 
sloužil otec David mši svatou, po které 
také požehnal sliveneckým tříkrálovým 
koledníkům. Ti pak vyrazili na večerní 
obchůzku Slivencem.
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Adventní a vánoční čas ve slivenecké farnosti

Tříkrálové koledování je starou lidovou tradicí. Od roku 2000 
vyráží začátkem ledna na koledu tříkráloví koledníci, kteří však 
nekoledují pro sebe, ale zapojují se do charitativní Tříkrálové 
sbírky. K této krásné tradici se již několik let připojují i zdejší koled-
níci. Ve Slivenci však nechodí tři králové, ale rovnou celý průvod od 
třech králů.
Po loňské vynucené přestávce i letos vyrazil tento průvod po požeh-
nání koledníků na večerní obchůzku Slivencem. Malým koledníkům 
nevadil led ani mráz a s nadšením se zhostili svého poslání. Cestou 
měli také další zážitek, když se potkali se skupinou pravoslavných 
kněží. Pravoslavní právě v tuto dobu slaví Vánoce, a tak to bylo vel-
mi zajímavé setkání, když děti zazpívaly svou písničku a mohly pak 
slyšet ukázku krásných pravoslavných zpěvů.
Druhý den se koledníci sešli znovu. A to ještě ráno za tmy před slive-
neckou školou. Neodradilo je ani brzké vstávání ani mrazivé počasí. 
Štafetu pak, stejně jako v loňském roce, převzali ve sliveneckých pra-
covních oděvech ZAS, kde pak mohli zájemci do sbírky přispět ještě 
celý další týden.
Velký dík patří všem koledujícím dětem, jejich rodičům, maji-

telům firmy ZAS pracovní oděvy i všem, kteří se jakkoli do této 
sbírky zapojili.
  Příspěvky-PeS-

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová koleda – všichni koledníci

Kontrola Ježíška

Mše při svíčkách Rozdávání betlémského světla



Michale, máte za sebou, z  pohledu výsledkového, úspěšný půlrok. 
V soutěžním utkání vás dokázal porazit pouze jediný tým. Lze tedy 
říci, že jsou slova chvály na místě?
Lepší je vždy vyhrát, než prohrát. Tedy z tohoto pohledu spokojenost. 
Nicméně pro mne osobně není výsledek priorita. Platilo to v minulém 
roce, bude to platit i v roce příštím. Výsledky mne zajímají u dorostenců 
a dospělých. Důležité je, jaký obraz kluci vytvářejí na hřišti, jak pracují 
s míčem, s prostorem atd. Ale pozor, kluky to zajímá a musí je to zajímat! 
S názory, že u mládeže se na výsledek nehledí, že mají hrát bez ohledu na 
to, jaký je výsledek, nesouhlasím. Každý sportovec chce vyhrávat nebo 
překonávat limity, jde jen o to správně nastavit míru a cestu k vítězství.

Odrazem výsledkového výsluní je jistě také to, že je o naše mladé na-
děje z kategorie starší přípravky zájem ve větších klubech. Vnímáš 
toto jako jakési ocenění pro práci vás trenérů?
O této záležitosti poslední půlrok přemýšlím velmi intenzivně a dost 
mě to trápí nejen z pohledu trenéra kategorie starší přípravky, ale ze-
jména z pohledu člena výboru našeho klubu. V obecné rovině by to 
pro nás trenéry měla být vizitka a naplnění našeho úsilí v rámci práce 
s mládeží. Z pohledu klubového je to naopak taková malá katastro-
fa, protože při odchodu jednoho kvalitního hráče přicházíte o kvalitu 
v celém týmu, klubu. A celá koncepce jde do háje! Rodičům na každé 
schůzce říkám, že pokud se ozve Slavia Praha nebo Sparta Praha, ne-
máme se o čem bavit a kluk jde ihned na zkušenou. Skauting těchto 
klubů je již na takové úrovni, že si kluky najdou i v těchto kategoriích 
(máme u nás v přípravce již tyto zkušenosti). Druhou věcí jsou kluby 
jako Tempo Praha, Motorlet Praha, FA Alexe Zbura aj., které do ka-
tegorií mladších žáků a vyšších si již nevystačí v rámci své základny 
s kvalitou a „vyzobávají“ hráče z oddílu jako jsme my, s příslibem vyšší 
kvality trénování atd. Bohužel realita je taková, že v těchto klubech jen 
málokterý hráč pokračuje ve fotbale i v dospělém věku. Začínám nabý-
vat dojmu, že je pro kluky na této úrovni do života důležitější vazba na 
mateřský klub, vzdělání tak, aby mohli hrát fotbal při práci či studiu až 
do svých třeba 40 let  a měli fotbal pod kůží jako odreagování od prá-
ce či studia. Zde musím klást otázky typu: Jak někdo může dát kluka do 
klubu, kde není žádná návaznost na dospělé kategorie? Případně, jak 
je možné, že klub v Praze hraje v mládežnických kategoriích celostátní 
soutěže, ale v kategorii dospělých hraje I. A třídu pražskou a zároveň je 
tento klub symbolem kvalitní práce s mládeží a uváděn jako vzor práce 
s mládeží? Ale to je na delší povídání…
V pozápasových rozhovorech jsi často zmiňoval, že jste v zápasech 
dominovali. Nabízí se otázka, zda nebyl někdy problém udržet klu-
kům motivaci?

Myslím, že v jejich letech to není úplně o motivaci. Hrát chtějí, vyhrá-
vat chtějí vždycky a je jedno s kým hrají. Spíše jde o to, že se ve hře 
objevují věci, které tam být nemají, případně věci, které by nám kvalit-
nější soupeř nedovolil. Tedy situace, které v budoucnu nebudou mysli-
telné (myšleno v kategoriích žáků, případně dospělé kopané). V příští 
sezóně to bude zase naopak, budeme hrát až s o dva roky staršími klu-
ky, tedy dominovat určitě nebudeme . Dnes hrajeme soutěžní utkání 
se stejně starými, případně s o rok staršími hráči.
Pokud bys měl být konkrétní, tak z  jakého zápasu jsi měl nejlepší 
pocit, a ze kterého jsi měl, jak se říká, špatné spaní?
Náročné soutěžní utkání bylo s  Viktorií Žižkov na jejich půdě. Jed-
nak nás bylo na tento zápas málo a za druhé Viktorka postavila silné 
mužstvo, a to zejména po stránce fyzické připravenosti, houževnatosti 
a tlaku na míč po ztrátě balónu. To byl zápas, kde nám kluci asi udělali 
největší radost. Velmi kvalitní utkání jsme sehráli na Aritmě a doma 
s FA Praha. Velmi rozladěn jsem byl naopak hned po prvním utkání na 
Meteoru Praha. Nejde o to, že jsme prohráli, ale o velmi špatný přístup 
a chování hráčů. Podíl na špatném obrazu našeho týmu na hřišti Me-
teoru nesu jako trenér, nějaké věci jsem špatně odhadl. Naštěstí jsme 
se velmi rychle dali dohromady.
Starší přípravka je už kategorie, ve které jsou vidět výkonnostní roz-
díly jednotlivých hráčů. Dokážeš říct, kteří hráči tě na podzim potěšili 
a naopak je někdo, u koho si čekal vyšší výkonnostní progres?
Výkonnostní rozdíly v této kategorii a na této úrovni být musí…nejsme 
AC SPARTA PRAHA. Jednak má každý trochu jiné nadání a každý roste 
a dospívá jiným způsobem. V tuto chvíli je náš kádr ustálen na 18 hrá-
čích, bohužel již nyní víme, že nás časem opustí Šimon Smolík (bude 
se stěhovat). Uvidíme, jak to bude časem vypadat, ale budeme se mu-
set pokusit do našich řad přilákat další tři až čtyři nové hráče. Každý, 
kdo chodí pravidelně trénovat, se zlepšuje. Jádro týmu tvoří 15 hráčů 
a na každém z nich je vidět, že je to baví a mají chuť se zlepšovat. Vel-
kou radost mi poslední dobou dělají Honza Pistora, Matěj Indra, David 
Mertlík a Kuba Horák, na nich je vidět značný posun. Překvapením je 
nově příchozí Max Šmíd, který s fotbalem vlastně začíná. Na ostatní 
musíme být trochu přísnější .
Spolu s  trenéry Karlem Bachroněm a Petrem Novákem jste známí, 
že máte rádi nabitý zápasový program. Co tedy čeká kluky v zimní 
přípravě?
Trénujeme a hrajeme každý týden až do Vánoc. V novém roce začí-
náme od 10. 1. 2022. Dále trénink, zápas, trénink, zápas nic nového… 
V zimě jsme najeli na tři tréninkové jednotky týdně + zápas o víkendu. 
Zimní období 2x týdne tělocvična, 1x venku.
Chtěl bys na závěr něco dodat?
Chci poděkovat kolegům Petrovi Novákovi, Karlovi Bachroňovi a Lucii 
Starcové za skvělou spolupráci.
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Rozhovor s trenérem starší přípravky Michalem Starcem

Kontrola Ježíška
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KALENDÁŘ SLIVENCE LEDEN – BŘEZEN 2022
3. 1.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
23. 1. 16:00 Dětské disco (sál hostince U Bůčka)
25. 1. 18:00 Petr Fejk: Jak se dělá ZOO (autorské čtení
 v zasedací místnosti ÚMČ)
6. 2. Ukončení prvního pololetí kurzů Klubu Švestka
6. 2. 14:00 SLIVENECKÝ MASOPUST
7. 2. 17:30 Veřejné zasedání zastupitelstva
7. 2.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)	18:00
7. 2. Začátek druhého pololetí kurzů Klubu Švestka
22. 2. 19:00 Divadelní spolek Gaudium: A vy mě taky
 (zasedací místnost ÚMČ)
7. 3.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
Další plánované termíny kulturních akcí:
9. 4. Velikonoční jarmark
3–4. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
10. 9. Slivenecký burčák

Termíny zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec pro rok 
2022: 7. 2. , 25. 4. , 27. 6. , 5. 9. (termíny jsou totožné s termíny 
uzávěrek periodika Slivenecký Mramor)

Veřejná knihovna Slivenec zve na

DIVADELNÍ SOUBOR
GAUDIUM

představení vycházející z poezie Jiřího Žáčka

„A VY MĚ TAKY“.
Úterý 22. 2. v 19 hod, zasedací místnost ÚMČ


