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ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
■ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se spo-
lečností Atelier Bod Architekti, kterým se 
rozšiřuje rozsah projektové dokumentace 
o  změnu vytápění bytového domu z  ply-
nových kotlů na tepelná čerpadla vzduch-
-voda, posunuje se termín realizace této 
změny do 31. 3. 2023 a cena díla se navyšuje 
o 179.000,– + DPH

■ Pravidla rozpočtového provizoria (pro pří-
pad, že by nebyl včas schválen rozpočet HMP)

■ upravený Odpisový plán ZŠ a MŠ Praha – 
Slivenec na rok 2022

■ záměr rekonstrukce bytové jednotky č.  2 
v  bytovém domě Ke Smíchovu 462. Předpo-
kládaná hodnota zakázky do 500 000,– Kč bez 
DPH

■ vyhlášení záměru zakázky malého roz-
sahu týkající se služeb o provádění rozvozu 
jídel pro seniory a osoby se sníženou schop-
ností pohybu a  orientace v  Městské části 
Praha-Slivenec

ZASTUPITELSTVO REVOKOVALO
■ usnesení č. 11/1/2022 ze dne 19. 10. 2022, 
ve kterém mění termín podávání žádostí 
o granty od 2. 1. 2023 do 27. 1. 2023

Po úvodním slově starostky vystoupila pí 
Kudláková  – kulturní komise se sešla 
30.  11., projednala všechny větší kulturní 
akce na rok 2023 a  zhodnotila akce, které 
proběhly v  tomto roce. Komise se zaměří 
v příštím roce především na shánění spon-
zorů na financování akcí.

P. Fryš informoval, že finanční výbor se sešel 
29. 11. , projednal návrh rozpočtu na rok 2023, 
střednědobý výhled do roku 2028, předpoklá-
dané náklady a výnosy ve zdaňované činnosti 
a  rozpočet sociálního fondu na rok 2023. Fi-
nanční výbor se domluvil, že dne 20. 12. prove-
de kontrolu v ZŠ a MŠ Praha-Slivenec. Komise 
životního prostředí se sešla 5. 12. a projedna-
la rekultivaci rybníka a jeho budoucí správu.

Pí Havlíková  – sociální komise se sešla 
v listopadu, aby se představili noví členové. 
V prosinci se měla sejít a projednat žádosti 
o  sociální dary. Žádost nebyla doručena na 
úřad ani jedna, proto se komise již nesešla.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
■ směrnici tajemníka č. 18/2022 „Statut so-
ciálního fondu a zásady používání sociální-
ho fondu“

■ výsledek výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu s  názvem „Provádění roz-
vozu jídel pro seniory a  osoby se sníženou 
schopností pohybu a  orientace v  Městské 
části Praha - Slivenec“ – vyhrála podnikající 
fyzická osoba Šárka Slavíková. Osloveny byly 
tři firmy, nabídku podala pouze jedna.

■ celkový počet pracovních úvazků městské 
části zařazených do úřadu městské části a do 
zařízení městské části bez právní subjektivi-
ty v počtu 14.

■ souhlas s  uzavřením smluv na DPP od 
1.  1.  2023 s  paní Mgr.  Lenkou Kudlákovou, 
paní Martinou Havlíkovou a paní Adélou Ro-
zehnalovou.

■ 1) rozpočet MČ Praha-Slivenec na rok 2023 
včetně příloh, v celkové výši příjmů 36 326 100,– 
Kč, výdajů 44 652 700,– Kč a zapojeným finan-
cováním v celkové výši 8 326 600,– Kč

■ 2) střednědobý výhled rozpočtu do roku 
2028 

■ 3) rozpočet sociálního fondu na rok 2023

■ 4) předpokládané náklady a  výnosy ze 
zdaňované činnosti v roce 2023

■ rozpočtová opatření dle tabulky č. 6

■ přijetí neinvestiční účelové dotace ze stát-
ního rozpočtu z MF na úhradu výdajů v roce 
2022 v souvislosti s přípravami voleb prezi-
denta v částce 43 200,– Kč

■ přijetí dotace z  výherních hracích auto-
matů ve výši 298 000,– Kč

■ odpisový plán ZŠ a MŠ Praha-Slivenec na rok 

2023
■ vyjmutí veřejného osvětlení v  propoj-
ce ulic Diamantová a  Granátová ve výši 
134 747,– Kč a  jeho převedení na Hlavní 
město Prahu

■ uzavření smlouvy o služebnosti inženýr-
ské sítě pro ELDATA pražská, s. r. o. na po-
zemcích p. č. 1167/13 a 1697/1 v k.ú. Slive-
nec za cenu 6.680,– + DPH

■ uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti inženýrské sítě uží-
vání pozemků p.  č.  1671/1, 1675/1, 1679, 
1680, 729/4 v  k.ú. Slivenec se společností 
CETIN, a. s. za cenu 13.200,– + DPH

■ uzavření smlouvy o spolupráci se společ-
ností AUSTIS Praha, spol. s.r.o

■ udělení Čestného uznání za rok 2022 panu 
Bohumilu Slavíkovi a Ing. Petru Linhovi

■ úpravu rozpočtu v  příjmové a  výdajové 
části o 106 200,– Kč (záměna zdrojů u dotace 
poskytnuté na pomoc občanům Ukrajiny pr-
chajícím před agresí Ruské federace)

ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:
■ jednací řád komisí starosty MČ Praha-Sli-
venec, který schválila starostka a který na-
bývá účinnosti dne 1. 1. 2023

ZASTUPITELSTVO ZÁSADNĚ NESOU-
HLASILO
■ se snížením koeficientů parkovacích stání 
v  navrhované novele Pražských stavebních 
a  požaduje zachování původního systému 
přepočtu požadavků na parkovací stání.

ZASTUPITELSTVO STANOVILO
odměny členům přestupkové komise Městské 
části Praha-Slivenec, kteří zároveň nejsou 
členy ZMČ Praha-Slivenec, ve výši 500,– Kč 
za účast na projednání přestupkové komise 
s účinností od 1. 1. 20232

2. (MIMOŘÁDNÉ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 21. 11. 2022

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 19. 12. 2022

Periodický tisk územního samosprávného celku,
vydává ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6,
154 00 Praha-Slivenec, pro MČ Praha-Slivenec.
Periodicita 6x ročně. IČO 00241 661
Distribuce zdarma občanům Slivence a Holyně.
Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakce, 
zastupitelstva a ÚMČ.
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 Havlíková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
22. registrovaný ročník
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 1/2023
Uzávěrka: 23. 12. 2022, Vychází: . 15. 1. 2023
Na titulní straně je záběr z letošního vánočního jarmarku 
(ohňová show)

SLIVENECKÝ MRAMOR

2   městská část – úřední informace 



Milé sousedky, milí sousedé,
ráda bych stručně shrnula, co se v naší městské 
části událo za poslední dva měsíce.
Jak jste si nepochybně všimli, velmi intenzivně 
se na podzim stavělo v ulici K Lochkovu. Souběž-
ně zde probíhalo několik staveb. Ve vlastní ulici 
šlo o výstavbu dešťové kanalizace. Původně ulice 
kvůli výstavbě kanalizace neměla být komplet 
zavřena, měl tam být semafor a střídavý provoz, 
ale bohužel bylo nutné přeložit plynové potrubí 
a tak jsme se uzavírce a objížďce přes úzké místní 
komunikace nakonec nevyhnuli. V  chodnících 
mezitím probíhala pokládka kabelů pro nové 
stožáry veřejného osvětlení a optických kabelů. 
Působilo zde tedy několik firem zároveň a zko-
ordinovat jejich činnost bylo občas nad lidské 
síly, ač jsme o to hodně usilovali. Bahna, špíny 
a  nepříjemných překvapení v  podobě náhlých 
výkopů přes otevřenou ulici jsme si všichni užili 
až dost a doufám, že se to již nebude opakovat. 
Povrch ulice je opraven pouze provizorně, pro-
tože na jaře vypukne velká rekonstrukce ulice 
K Lochkovu. Včetně parkoviště pod úřadem, pod 
restaurací U Bůčka a před Dvorem křižovníků.
V listopadu konečně začala rekonstrukce můstků 
v Holyni. Vzhledem k nutnosti zajistit objízdné 
trasy je to větší akce, než se původně zdálo. Re-
konstrukce je ale opravdu nutná, můstky jsou po 
několika povodňových epizodách už v opravdu 
špatném stavu. Začala též výstavba dalších dvou 
polních cest. Na konci ulice V  Lipkách děláme 
cestu tam, kde má naše městská část pozemek, 
tj. tam, kde má opravdu být. A podél lomu u roz-
vodny rekonstruujeme cestu, která je z velké čás-
ti zarostlá a bahnitá. Na obě akce máme dotace 

z HMP.
Hlavní město konečně schválilo záměr na zpro-
voznění „provizorky“ mezi námi a  Lochkovem. 
Cesta, která sloužila jako staveništní komunikace 
při výstavbě Lochkovského tunelu, se tak koneč-
ně – 12 let po zprovoznění stavby 514 Pražského 
okruhu - dočká uvedení do provozuschopného 
stavu. Zatím tomu bránilo nedořešené vlast-
nictví (dlouho byla majetkem Ředitelství silnic 
a dálnic), pak územní plán (byla postavena zčás-
ti jinde, než to územní plán umožňoval) a poté 
trvalo dlouho získat stavební povolení. Příští rok 
by tedy mohla začít její rekonstrukce.
Konečně také začala výstavba nového pavilo-
nu školy. Archeologický průzkum tam bohužel 
ukázal nálezy, tak doufám, že to stavbu příliš 
nezpozdí.
Měli jsme velké jednání (včetně prohlídky na 
místě) s  Finepem ohledně několikerého zapla-
vení Holyně, k němuž na podzim došlo po pří-
valových deštích. Aby se tomu do budoucna pře-
dešlo, je potřeba obnovit funkci retenční nádrže 
pod zastávkou Smaragdová a taky udělat zbrusu 
novou retenční nádrž v  budoucím parku. Také 
dělají nové koryto Holyňského potoka, které bu-
de meandrovat a tím brzdit proud vody. Tím by 
se situace mohla výrazně zlepšit. A až se udělá 
na Barrandově kanalizační sběrač B, bude podél 
něj vybudovaná dešťová kanalizace, která vodu 
svede do dvou nádrží nad Dalejským údolím. 
Pak bude situace definitivně vyřešena. V tu dobu 
už také na Barrandově budou stát místo staveb 
upravené domy se zahradami, odkud se bahno 
nebude v takové míře splavovat.
Jednali jsme také s TSK, Dopravním podnikem, 
Kauflandem a  dalšími ohledně parkoviště P+R 
na konečné tramvaje. Nakonec Kaufland ustou-
pil a nechá na jižní straně tramvaje silničku pro 
příjezd k parkovišti. Teď řešíme, jak by tam mohl 
zajíždět autobus. Doufám, že se nakonec všech-
no podaří, ale je to o hodně velké koordinaci. Za-
kázka na výstavbu posledního úseku tramvaje je 
vysoutěžená a začne počátkem roku. Akci má na 
starosti Dopravní podnik.
Kromě staveb jsme se věnovali i údržbě. Po 14 le-

tech jsme vypustili rybník na návsi. Potřebuje to-
tiž odbahnit, vyspravit a doplnit tam nové rostli-
ny – tak, aby zase tak pěkný jako v době, kdy ho 
pro nás Lesy HMP upravovaly poprvé. I tentokrát 
to pro nás dělají odborníci z Lesů, takže na jaře se 
můžete těšit na zbrusu nový rybník s (doufejme) 
čistou vodou a spoustou krásné vegetace. Taky 
jsme se zahradníky projížděli naše nové polní 
cesty a vysázenou zeleň a probírali, co kde oše-
třit, vysekat, doplnit atd. Chceme, aby to podél 
cest bylo pěkné, ale také bychom rádi dosáhli 
pestré kulturní krajiny, která nebude „hladová“, 
ale poskytne i potravu pro ptáky a pro zvířata, 
rostliny proto vybíráme i s tímto ohledem. Bě-
hem zimy se také objeví u polních cest vysoká 
bidla pro dravé ptáky. Dravci totiž rádi pozorují 
krajinu ze zvýšených míst, a protože v polích nic 
takového není, tak si sedají na zatím slabé vrcho-
lové výhony našich nově vysázených stromků 
a tím je ohýbají a někdy i lámou. Bidla jim tedy 
umožní sledovat okolí a  přitom neničit naše 
stromky. Na obecní louce chceme zkusit dosít 
na některých místech květiny, aby louka zase víc 
kvetla. Louka měla po výsevu mnohem pestřejší 
skladbu, než má v současné době. Mnohé rostli-
ny patrně zlikvidovalo přehnojení půdy (z doby, 
kdy to bylo pole, my nehnojíme).
Jsme opravdu velmi rádi, že si Praha 15. 12. 
schválila svůj rozpočet na rok 2023, i  když jde 
o poněkud okleštěný rozpočet bez kapitálových 
výdajů. Nicméně nám to umožní vyhnout se roz-
počtovému provizoriu, které by v současné době 
s velmi zvýšenými cenami energií bylo pro nás 
hodně nepříjemné. Naše zastupitelstvo tak moh-
lo před Vánocemi schválit rozpočet na rok 2023, 
takže máme splněno.
Já jsem doufala, že 15. prosince konečně přestanu 
fungovat jako náměstkyně primátora, ale kupo-
divu se tak nestalo. Ono je to totiž tak, že stará 
Rada funguje po volbách až do doby, kdy je zvole-
na nová Rada. A protože se v zastupitelstvu stále 
nemohou dohodnout, kdo bude v  nové koalici, 
tak v radě stále zůstáváme – chtě nechtě – my, te-
dy stará Rada HMP. Ač paradoxně už ani nesedím 
v novém zastupitelstvu. Ale bohužel v současné 
situaci ani nemohu rezignovat. Doufám nicmé-
ně, že se v novém roce konečně dohodnou a já se 
budu moci věnovat pouze Slivenci.
Všem Vám přeji hodně zdraví a  hezký, klidný 
a mírový nový rok 2023.
 Jana Plamínková, Vaše starostka
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 NEZAPOMEŇTE!

Druhé kolo prezidentských voleb se koná 
v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v so-
botu 28. ledna od 8 do 14 hodin. Volební 
lístky dostanete přímo ve volebních míst-
nostech.

Výlov rybníka



■ Vážení spoluobčané, v  souvislosti s  čin-
ností Komise pro rodinu a děti, bychom vás 
rádi požádali o vyplnění krátké a anonymní 
ankety. Anketa je též umístěna na webových 
stránkách úřadu městské části (zde je mož-
né vyplnit a  odeslat na e-mail slivenec@
praha-slivenec.cz, dále je možné anketu 
vytisknout a zaslat na ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6/2, 154 00, nebo je k dispozici 
v  podatelně úřadu, kam je možné anketu 
také osobně donést). Dále možnost online 
prostřednictvím interaktivního formuláře: 
https://forms.gle/DbrC72qGb5zByhKw5

■ V rámci spolupráce ZŠ s Komisí pro rodinu 
a děti a s Komisí pro školství, sport a tělový-
chovu bude ve školním informačním systému 
EDUPAGE se souhlasem vedení ZŠ umístěna 
krátká, dobrovolná a anonymní anketa pro žá-
ky ze 4.-9. třídy. Více informací se žáci a rodiče 
dozvědí v  EDUPAGE od vedení ZŠ. Prosíme 
o vyplnění a odevzdání do 15. 2. 2022.
Informace získané touto formou nám pomo-
hou také zjistit, co vám ve Slivenci chybí a jak 
bychom mohli váš život v naší obci zpříjem-
nit.

Ankety
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GRANTY

VOLNÁ POZICE – ÚČETNÍ

Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec vyhlásilo I. kolo účelových dotací (grantů) na rok 
2023. Žadatelé mohou své žádosti předkládat od 02. 01. 2023 do 27. 01. 2023.
Tematické okruhy, formulář žádosti a Zásady pro poskytování účelových dotací nalez-
nete na stránkách www.praha-slivenec.cz.

Úřad městské části Praha-Slivenec hledá na 0,5 úvazek účetní se znalostí účetnictví 
rozpočtové organizace. Úvazek je možný uzavřít i na dohodu o provedení práce / doho-
du o provedení činnosti.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky, účtování majetku městské části, zpra-
cování daňových přiznání. Tvorba, sledování a kontrola plnění rozpočtu MČ, rozpočto-
vých opatření, zpracování závěrečného účtu. Zpracování účetních výkazů, statistických 
výkazů, spolupráce s příslušnými odbory MHMP. Kontrola výkaznictví příspěvkových 
organizací, provádění kontrol v příspěvkové organizaci MČ.
Nabízíme:
Odpovídající finanční ohodnocení, řadu zaměstnaneckých benefitů.
Více informací naleznete na webu městské části nebo je poskytneme na tel. 702 252 137; 
e-mail: tajemnik@praha-slivenec.cz. Event. v kanceláři tajemníka ÚMČ Praha-Slive-
nec, 1. patro, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha-Slivenec.  Matěj Mlčoch
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Rekonstrukce komunikace  
K Lochkovu

Výstavba kontejnerového 
pavilonu školy

Druhý pátek v prosinci se konečně podařilo zprůjezdnit 
ulici K Lochkovu. Přes víkend zde ještě bez našeho vě-
domí a povolení překopala ulici firma realizující veřejné 
osvětlení. V  pondělí jsme celou věc řešili s  Policií ČR 
a odborem dopravy Prahy 5. Několik občanů následně 
s  policií řešilo poškození svých vozidel. Do prvního 
března tu bude klid a na jaře to bohužel začne nanovo. 
Od ulici K Homolce se začne kompletně předělávat po-
vrch komunikace.

Jak jste si jistě všimli, pokládá Pražská vodohospodářská společnost (PVS) podél ulice K Barrandovu 
nový vodovod mezi vodojemy Ovčín (u Austisu) a Slivenec (ve Štěpařské). Při tom nám bohužel zcela 
zničili provizorní chodník od podchodu Smaragdová ke konečné tramvaje Holyně, který jsem na jaře 
pracně vyprosila od Finepu. Řešili jsme s nimi náhradu chodníku, která už je hotová. Tak doufejme, že 
nám ho už nikdo neponičí. Obnova vodovodu byla zapotřebí, jak ukazuje obrázek. Obnova má skončit 
koncem prosince, ale je bohužel možné, že se ještě trochu protáhne.  
 J. Plamínková

V  průběhu prosince byl proveden výkop pro provedení ar-
cheologického průzkumu. Pracovníci Ústavu archeologické 
památkové péče středních Čech, p. o. zde nalezli pozůstatky 
dvou objektů z doby bronzové. Výkopy základů proto budou 
zahájeny v předstihu, aby zde archeologové mohli provádět 
odborný dohled a  následně potom nezdržovali vlastní vý-
stavbu.
 Šárka Musilová

Stavba „Rekonstrukce můstků na 
Dalejském potoce“ byla zahájena 
rekonstrukcí propustku pod železni-
cí, který je označen jako první můs-
tek. Pracovat se začalo i na druhém 
můstku. Vodní tok zde byl provizor-
ně zatrubněn a voda převedena pod 
místo stavby. Stavbaři budou postu-
povat proti toku a měli by ve finále 
obnovit ještě dva můstky. Práce bu-
dou pokračovat podle toho, jak do-
volí klimatické podmínky.  mus

Komunikace  
K Dobré vodě

PVS obnovuje vodovod

Práce archeologů

Zastaralé vodovodní potrubí

Pokládka dešťové kanalizace
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Výstavba Obecního bytového domu ve Slivenci
Pozemek pro stavbu byl kompletně vyčištěn a začala se ukládat kanalizační potrubí pod základy. Následně byly vylity základové pasy a přes 
ně se vybetonovala základová deska. Klimatické podmínky bohužel letošní podzim nebyly příznivé, nejdříve vydatně pršelo a následně začalo 
sněžit a mrznout. Nicméně dodavatel se zatím drží v termínech vysoutěženého harmonogranu. Po novém roce by se mělo začít se zděním. mus

V ulici Granátová bylo vysazeno firmou BAOBAB – péče o zeleň pět hlohů obecných. Zbylé zelené plochy v ulici budou osazeny keři a tr-
valkami na jaře 2023. V listopadu poté vysadila firma Zahradní architektura Kurz javor na hrázi rybníka. Další výsadba následně proběhla 
v prosinci v parku Granátová. Zde byly vysazeny tři kusy jeřábu muku u haly technických služeb a dva javory babyka u dětského hřiště.
 Petra Fellnerová

  městská část – výstavba, životní prostředí 

Rekonstrukce bytu

Nové výsadby stromů

Pokračujeme v revitalizaci našeho bytového domu. Po rekonstrukci sklepů jsme se pustili do rekonstrukce bytů. Zatím rekonstruujeme byt 
č. 2, a tím by měla být hotova polovina bytů. Jan Herout

Výsadba v Granátové Nový strom u rybníka

Výsadba stromů v parku
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Každý druhý čtvrtek v měsíci bude přistaven nákladní vůz s označením místa 
zpětného odběru odpadních elektrozařízení a bude od občanů naší MČ při-
praven odebírat odpadní elektrozařízení (např. chladničky, pračky, sporáky, 
myčky, kotle, bojlery, mikrovlnné trouby, vysavače, televize, počítače, zářiv-
ky, žárovky, úsporky).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-

NICKÝCH ZAŘÍZENÍ – I. POLOLETÍ 2023

VOK NA OBJEMNÝ ODPAD 2023

7

Jak třídit tuky a oleje doma
v kuchyni a kam je vyhodit

I  v  letošním roce čeká majitele psů povinnost uhradit 
místní poplatek ze psů. Pro rok 2023 zůstávají sazby po-
platků ze psů stejné jako v minulém roce.
Majitelé s  trvalým pobytem nebo s  povolením pobytu 
(podle předpisů cizineckého práva) na území naší měst-
ské části mají poplatek: 300,– Kč za jednoho psa jedno-
ho majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa stejného 
majitele.
Poživatelé všech druhů důchodů a osoby starší 65 let pak mají poplatek vy-
měřen 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 ale nutné uvést variabilní symbol (stejný jako v roce 2022).
V případě, že psa již nemáte, je nutné ho na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba 
ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důcho-
du). Zároveň připomínáme povinnost každého majitele psa na území hl. Prahy 
nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO 
standardu vydanému Evropskou unií. Označení psa mikročipem na žádost 
chovatele provede veterinární lékař. Všechny změny, které mají vliv na výši 
a placení místního poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů 
správci poplatku.  Příspěvky Petra Fellnerová

Třídit olej má smysl. Jeho tříděním se dá zabránit zaná-
šení nebo dokonce ucpání odpadního potrubí. Také se 
snižuje znečištění odpadních vod a zabraňuje pronikání 
odpadního oleje do půdy, vody a celého ekosystému. Dí-
ky recyklaci použitých olejů dochází k redukci množství 
CO2 produkovaného do ovzduší. Použitý kuchyňský olej 
je užitečný – vyčištěný odpadní olej je hodnotnou suro-
vinou pro výrobu moderních biopaliv do letadel.

Jak tedy třídit?
1) Všechny oleje do jedné lahve!
Nepotřebujete nic víc než starou plastovou lahev (skle-
něná by se mohla rozbít), do které všechny zbylé oleje 
a tuky postupně sléváte. Malé pevné zbytky jídla v oleji 
nevadí.

2) Které oleje a tuky třídit?
Úplně všechny, které v kuchyni používáte. Ať už jsou to 
rostlinné oleje, pevné tuky rostlinné nebo živočišné (sád-
lo, máslo, margarín), marinády, zálivky či výpeky. Do ná-
dob v žádném případě nepatří minerální oleje, motorové 
oleje, barvy a rozpouštědla!

3) Kam s lahví plnou oleje?
Po naplnění plastovou lahev dobře uzavřete a  odneste 
kdykoli do nejbližšího označeného kontejneru na třídění 
olejů.

4) Kontejnery na jedlé tuky a oleje v MČ Praha – Sli-
venec najdete na těchto stanovištích tříděného od-
padu:
■ nám. Pod lípou
■ U Sportoviště
■ K Cikánce (roh s ulicí Za Farou)
■ Višňovka
■ Nefritová
■ Mramorová

Místní poplatek za psa 2023

Nový strom u rybníka



V roce 2023 nás čeká dokončení nové tramvajové trati Sídliště Barrandov-
-Slivenec. V roce 2022 byl zprovozněn první úsek z Barrandova do Holyně. 
Začátek výstavby druhého koncového úseku Holyně – Slivenec je naplá-
nován na jaro 2023 s termínem dokončení v září 2023.
Nový úsek tramvajové trati bude za stávající úvratí Holyně pokračovat 

směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se 
obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží a bude pokračovat zá-
padním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude 
ukončen smyčkou. Tento úsek bude dlouhý cca 500 metrů a smyčka bude 
mít celkovou délku zhruba 600 metrů.  Fell

Výstavba tramvajové trati Holyně-Slivenec

Jak jsme vás informovali, začaly práce na odbahnění rybníka. Za znač-
ného zájmu přihlížejících byl ve spolupráci s  rybáři a panem Slavíkem 
proveden výlov a vypuštění. Po technologické přestávce měl proběhnout 
odvoz sedimentu, ale to nám zkomplikovalo počasí. Hned jak to bude 
možné, bahno odve-
zeme a  rybník za-
čneme napouštět. 
Věříme, že se podaří 
rybník alespoň čás-
tečně napustit, aby-
chom si ještě letos 
mohli zabruslit.
 Jan Herout

Rybník

8   živorní prostředí, doprava 

Zimní údržba v naší městské části probíhá od 1. listopadu do 31. března 
a spočívá především v odklízení sněhu pro zajištění sjízdnosti komunikací 
a schůdnosti chodníků. O údržbu se starají TSK, a. s., Lesy hl. m. Prahy 
a pracovníci technických služeb naší MČ.
Nedostatky v úklidu sněhu jsou často způsobeny nevhodným parkováním 
na chodnících, kvůli kterým čisticí mechanismy nemohou projet anebo 

najet na chodníky. Pro hladký průběh úklidu sněhu z komunikací a chod-
níků bychom chtěli apelovat na všechny řidiče, aby svá vozidla nepar-
kovali na chodnících a nestáli v místech nájezdů na chodníky (snížené 
obrubníky). Svým zaparkovaným vozidlem často, aniž by si to uvědomili, 
brání průjezdu úklidové techniky.
 Fell

Zimní údržba
Rybáři (Lesy HMP) p. Bohumil Slavík



Abstinent – program primární prevence
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Prosinec je měsíc v roce, na který se těší především děti. Mi-
kuláš s čertem a andělem, vůně cukroví, ozdobené vánoční 
stromky, Ježíšek a dárky …. 
Také u nás, v obou sliveneckých mateřských školkách, se 
prosinec nesl v duchu vánočním.  Paní učitelky s dětmi chys-
taly besídky, na kterých po dvou letech mohli být přítomni 
rodiče, sourozenci, dědové a babičky. Každá třída si připra-
vila malé představení, v rámci besídky také probíhaly tvořivé 
dílničky, kde měly děti možnost, společně s rodiči, prarodiči, 
vyrobit si svíčku, dotvořit vánoční ozdobu či poskládat anděla. Ohlasy byly pozitivní, a proto si všichni do nového roku přejeme, aby už nenastala doba, 
kdy nám tato setkávání nebudou umožněna. Za všechny učitelky MŠ Ke Smíchovu a MŠ Frančíkova vám i dětem přeji, kromě pevného zdraví a štěstí, 
spoustu radostných školkových zážitků v roce 2023.   Lenka Machová, učitelka žluté třídy 

Vánoční besídky v našich 
školkách

V pondělí 21. 11. se v aule naší školy uskutečnil preventivní program Absti-
nent, zaměřený na velmi aktuální problematiku užívání alkoholu. Zúčastnily 
se ho naše devátá a obě osmé třídy. První část programu tvořilo promítání 
poutavého filmového příběhu vytvořeného speciálně pro žáky. O úvodní slo-
vo se postaral osobně režisér filmu David Vigner. Příběh dospívajícího Adama, 
který se dostane do protialkoholní léčebny, zaujal žáky i přítomné dospělé. Po 
filmu a krátké přestávce následovala druhá část programu – moderovaná od-
borná beseda. Té se zúčastnil, kromě režiséra Vignera, i další speciální host – 
zástupce Policie ČR. Žáci pokládali oběma hostům řadu otázek a i mezi sebou 
navzájem téma diskutovali. Bylo patrné, že je téma oslovilo.
 V. Kohout, metodik primární prevence

Naší šikovní sportovci z 6. a 7. tříd se v listopadu a prosinci zúčastnili 
několika kol školského florbalového turnaje. Nakonec se naší škole 
podařilo umístit na 6. místě v celé Praze. Moc děkujeme vybraným 
sportovcům, a také rodičům za kladný přístup ke sportovní repre-
zentaci školy.  
 D. Zbur, učitel Tv

Florbalový turnaj



100 dnů prvňáčků
V  předvánočním čase dospěli letošní prvňáčci ke svému stému dni ve 
škole. K velké radosti žáčků se při této příležitosti přišli na vyučování po-
dívat jejich blízcí. Pro některé to byl návrat na „místo činu“ po mnoha 
desetiletích! Ti odvážnější se spolu s dětmi stali aktéry matematických či 
jazykovědných her. Během několika hodin děti předvedly téměř vše, co se 
dosud naučily. Na závěr příjemného dopoledne všechny čekalo společné 
tvoření.

Odpoledne o první adventní neděli se ve škole neslo v duchu výtvarném i dramatickém. Vánoční dílničky nabídly dětem a jejich dospělému doprovodu 
prostor pro různorodé vánoční tvoření. Již tradiční divadelní představení na nádvoří školy, avšak v moderním pojetí, předvedly děti z dramatického 
kroužku a pěveckého sboru.
Vánoční aktivity poté pokračovaly dalším společným programem u rozsvěcení vánočního stromku před školou. Přejme si, aby příjemná atmosféra 
celého odpoledne byla nejen během vánočního období, ale přetrvala i do nového roku.
ZE ŠKOLY PŘEJEME DOBRÝ ROK 2023.  P.  Chlumská, ředitelka školy

10   škola 

Návštěva kláštera křižovníků
s červenou hvězdou
Koncem listopadu navštívili žáci 8. třídy naší školy klášter křižov-
níků s červenou hvězdou s kostelem sv. Františka z Assisi v Pra-
ze vedle Karlova mostu. Kostelem a klášterem nás provázel otec 
Tomáš, kterého mnozí z vás znají ze sliveneckého kostela Všech 
svatých. Svým vyprávěním žáky vskutku zaujal. Kostel sv. Fran-
tiška z Assisi se může mimo jiné pochlubit druhými nejstaršími 
varhanami v Praze a zdmi obloženými sliveneckým mramorem.
Děkujeme otci Tomášovi za umožnění prohlídky prostor, do 
kterých se běžný návštěvník nedostane a za zajímavé vyprávění o historii řádu, která je spjata nejen se slavnou minulostí čes-
kých zemí, ale i s obcí Slivenec.

Adventní nedělní odpoledne



Vánoční besídky a jarmark ve škole
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S blížícími se Vánocemi začaly třídy I. stupně naší základní školy chystat svá vystoupení na vánoční besídku. Po pondělní dopolední generální zkoušce 
už mohli celý program v úterý 13. a ve středu 14. prosince zhlédnout rodiče a příbuzní vystupujících. Diváci si mohli užít klasické vánoční koledy a bás-
ničky, ale i mnohá taneční a divadelní vystoupení. Pro většinu dětí to bylo po dvouleté covidové pauze vůbec první velké vystoupení před ostatními 
spolužáky a tak velkým publikem. O to víc si všichni účinkující vystoupení užili. Žáci II. stupně se k vánočním aktivitám přidali uspořádáním školního 
vánočního jarmarku. Nabízené výrobky, které s pomocí učitelů vyráběli, byly velmi pěkné, pestré – vánoční cukroví, perníčky, sušené ovoce, vánoční 
věnce, malované obrazy, vánoční přání, svícny, zlatá prasátka pro štěstí. Většina věcí rychle ze stolků mizela, a tak byly děti rády, že jejich tvořivé nad-
šení bylo náležitě oceněno.  A. Dvořáková 3. B, P. Chlumská 7. B

Školní družina stále nabízí dětem nejrozmanitější činnosti z různých oblastí. Děti tak malují a tvoří, cvičí, zpívají, hrají divadlo… Jednotlivá oddělení 
postupně navštívila místní knihovnu. Děti mohly také využít společnou návštěvu kina Radotín. Koťata a Dráčata znovu navštívila domov SeneCura 
a všechna oddělení se zapojila do výroby drobných výrobků na slivenecký vánoční jarmark a přání pro klienty domova SeneCura. Vlčata se zapojila do 
akce „Krabice od bot“ – děti darují dárky dětem. Děti si také v rámci možností radostně užívaly sněhové nadílky.  P. Siganová, vedoucí ŠD

Školní družina



Vážení přátelé,
Je tu sníh, zima, fouká to, a tak je doma nejlépe. Dobrá kniha na vás čeká v knihovně a také opět pokračujeme v luštění. Vyluštěno máme 108 kvízů – 
začali jsme v době covidové. Nyní se zase každý týden těšíme na záhady, které nám pilně posílá mailem Pavel Podzemský. Poctivě ho zásobují vypra-
covanými náměty Iva, Anička, Věra a přidají se určitě další. Naše kvízy najdete na internetu: Městská část Praha – Slivenec – Klub seniorů – Kvízy pro 
seniory. Přejeme vám v roce 2023 zdraví, trpělivost, vlídnost, schopnost vytvořit kolem sebe klid a pohodu.
 Zdraví vás všichni senioři z Holyně, Lochkova a Slivence – za ně Irena Krejčová

Kvízy pro seniory (nejen pro ně)

12   senioři 

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci lednu a únoru 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

LEDEN
Paní Blanka Pochmanová

Paní Ivana Petrolínová
Paní Marie Klubertová

Pan Karel Horák
Pan Ludvík Stříbrný

Paní Helena Maděrová
Pan Karel Cicvárek

Pan Petr Pick
Pan Zdeněk Zábranský
Paní Julie Panochová

ÚNOR
Paní Hana Podzimková
Paní Helena Tionová

Paní Daniela Buchtová
Paní Zdeňka Přibylová

Paní Božena Malá
Pan Petr Popardowski
Paní Jana Vejvodová

Paní Zdeňka Nagyová
Pan František Haman

Paní Ladislava Schücková
Pan Leo Moťka

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

VÝLETY SENIORŮ 2023

25. 5. 2023– Kroměříž
Květná zahrada, Arcibiskupský zámek, Obrazárna, Podzámecká zahrada, centrum města

15. 6. 2023 – Žitava, Oybin
Postní plátna v Žitavě, centrum města, Oybin - návštěva malebného městečka - vzduš-

ných lázní

21. 9. 2023 – Holašovice, Český Krumlov
Holašovice – vesnice na seznamu UNESCO, Český Krumlov - zámecká zahrada s otáči-

vým hledištěm, zámek, kostel sv. Víta, centrum města

19. 10. 2023 – Poniklá, Vrchlabí, Jilemnice
Poniklá – návštěva firmy Rautis na výrobu vánočních perličkových ozdob, Vrchlabí - 

centrum města, Jilemnice – Krkonošské muzeum s pohyblivým Metelkovým betlémem

Informace o  cenách i  termín zahájení prodeje zájezdů bude zveřejněny v březnovém 

čísle Sliveneckého Mramoru.
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MUDr. Jiří Vejmelka

MIKROBI A MY
návod, jak harmonizovat vztah mezi námi
a našimi mikroby, jak je správně nakrmit

a jak o ně pečovat.

v úterý 28. února 2023 v 18.00 hod.
Správná výživa a dostatek pohybu a úzký vztah k pří-

rodě, jsou základními přístupy, jak ovlivnit naši mikro-
biotu; a současně je dobré nikdy nezapomínat na vliv 

mikrobioty našeho prostředí na náš organismus.

MUDr. Jiří Vejmelka, lékař, internista, pracuje 11 let 
na interní klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice, 
zabývá se funkčními onemocněními trávicího traktu 
a vnitřními chorobami. Rovněž se zabývá problemati-

kou klinické výživy.
Je členem české mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P., 

což je mezioborové sdružení všech zájemců o pro-
blematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik 

nemocí, a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřej-
nosti či pacientských organizací.

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
neurovědec, neurokouč

VESMÍR V NAŠÍ HLAVĚ
v úterý 28. března 2023 v 18.00 hod.

Na základě poznatků anatomů z konce 19.století zažila 
neurofyziologie (dnes se často hovoří obecněji o neurově-
dách) nebývalý rozmach právě ve 20. století. Badatelé se 

dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuro-
nů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro chování. 

Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. 
Přednáška poodhalí některá tajemství neurobiologického 
výzkumu a ukáže moderní přístupy ke zkoumání mozku.

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc. – neurovědec,  
neurokouč. Říká: „25 let pracuji jako neurovědec. Moje 
téma je učení a paměť, to, jak jsme schopni zlepšovat 
své chování. V roce 2016 jsem se stal profesorem na 

Univerzitě Karlově. V koučinku a přednášení propojuji 
poznatky s běžným životem a hledám praktické využi-
tí neurověd pro lidský život. V práci využívám znalosti 
a propojuji je s trpělivým nasloucháním, motivačním 

přístupem a partnerstvím“.

Adam Havlík
 autor knihy 

MARKY, BONY, DIGITÁLKY.
Úterý 23.3. 2023 v 18 hodin

Tématem je veksláctví za komunismu a dě-
jiny Tuzexu. Knížka je (dle kritik) v republice 

první, která toto téma souhrnně popisuje. 
Autor je sliveneckým rodákem.

BARBORA SRNCOVÁ  
herečka a malířka

v úterý 7. března 2023 v 18.00 hod.

Již jako dítě se obje-
vovala v televizních 
pořadech pro děti. Vy-
studovala na Státní 
konzervatoři v Praze. 
Mezi nejznámější role 
patří postava Rampe-
purdy v seriálu Bylo nás 
pět (1994) a Boženky v 
seriálu Případy detek-
tivní kanceláře Ostro-
zrak. Kromě herectví se 
věnuje i malířství - lito-
grafii. LITOGRAFIE je stará a pracná grafická technika, při 
které se kreslí a maluje na kámen (vápenec) mastnými 
křídami nebo tuží. Součástí besedy bude malá výstava li-
tografií a reprodukcí Emmy a Barbory Srncových.

BESEDY VEŘEJNÉ KNIHOVNY V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚMČ

VE SPOLUPRÁCI S KOMISÍ PRO RODINU A DĚTI



Podzim v Rodinném centru Pecka proběhl v zajetých, naštěstí už ne-
covidových kolejích. Což je dobře. Krom pravidelných kroužků se po-
řádně rozjela volná herna, o což jsem roky usilovali. Je to prostor pro 
neformální setkávání těch nejmenších a  jejich rodičů či prarodičů, 
takže nejen že se děti potkají se svými víceméně vrstevníky, s jinými 
hračkami a  podněty, než mají doma, ale také dospělí se seznámí se 
sousedy ze Slivence a Holyně a jistě se vytvoří nová přátelství… a třeba 
i chuť do dalších, nových aktivit rodinného centra. Věřte, že právě to 

je třeba. Čas letí a my, co jsme Pecku zakládali, už chodíme za svými 
dětmi spíš do tanečních.
Podzimní a adventní čas jsme se snažili obohatit také o divadelní před-
stavení pro nejmenší. Udržet jejich pozornost, zaujmout je příběhem 
i provedením není snadné, o to větší radost máme, když se to povede. 
Doufáme, že v tom budeme v klubu Švestka i nadále pokračovat.
Přejeme vám do nového roku plno pěkných chvil nejen ve Sliven-
ci a Holyni.  Za RC Pecka Dora Poláková

Setkávání v Pecce

  RC Pecka, Klub Švestka Slivenecký mramor 1 l 2023

Také my v Klubu Švestka jsme prožívali advent v tvůrčí a pohodové atmo-
sféře. V pátek 25. 11. se ve švestkovém ateliéru uskutečnila, jako každým 
rokem, výtvarná dílna s Táňou. Kdo přišel, vybral si materiál podle svého. 
Adventní věnce měly nejrůznější podobu, tvořily děti i dospělí. V neděli 
27. 11. se děti z kurzů Dalibora Pavelky zúčastnily rozsvěcení u holyň-
ského stromu malým, ale kouzelným recitálem zpívaných koled. Během 
listopadu a prosince pak proběhly adventní keramické dílny pro seniory, 
které tradičně a s láskou vedla Edita. Vznikaly na nich krásné adventní 
dekorace, stejně tak jako v kurzech keramiky pro dospělé lektorky Han-
ky. Některé dárkové předměty z keramiky bylo možno zakoupit v našem 
stánku na sliveneckém jarmarku 17. 12. A nepřišli si na nás ani čerti! Edita 
v kurzech Paletek s nejmladšími švestkovými výtvarníky zhotovila rov-
nou celé peklo. Na molo u rybníka jsme připravili zase po roce oblíbený 
strom přání a v prosinci proběhla hudební akademie v Bistru Kačák. O pě-
vecké výkony, legraci i voňavé perníčky nebyla nouze. Lenka Kudláková

Se vstupem do nového roku nás čekají nové výzvy. 

Přejme si, aby to byl rok klidný a všichni jsme jej 

prožili ve zdraví!

Poděkování za přípravu klubového adventu:
Editě Šimkové (adventní dílny, účast na jarmarku), Janě Kohoutové (strom 
přání, účast na jarmarku), Janě Bílkové (vánoční výzdoba u rybníka, strom 
přání, účast na jarmarku), Daliboru Pavelkovi (recitál u stromu v Holyni, 
hudební akademie), Táně Kůsové (adventní dílna), Dušanu Petrovi (po-
skytnutí prostor bistra), Haně Jirákové (keramické předměty na vánoční 
jarmark), Lucii Javůrkové (sponzorský dar na slivenecký jarmark), Míle 
Hrubé (účast na jarmarku), Jiřině Haningerové (účast na jarmarku)

Švestka v čase očekávání oslav svátků vánočních
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Vítání občánků 
narozených v roce 2022

Vážení rodiče,
pokud se vám v  roce 2022 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 szilvasio-
va@praha-slivenec.cz nebo zavolejte na tel.: 251812234. Ter-
mín obřadu Vítání občánků bude upřesněn v pozvánce.  
Přihlašovat své ratolesti můžete do 15. 3. 2023.
Těšíme se na vás  

Transparentní účet RC Pecka, který byl zřízen na podporu 
ukrajinských uprchlíků ve Slivenci je stále otevřen. Jestliže ví-
te o někom potřebném, napište na info@klub svestka.cz. Po-
kud se finanční prostředky do března 2023 nedočerpají, budou 
převedeny přímo do postižených míst válečného konfliktu 
(škola, školka, nemocnice). Informaci o tom zveřejníme. 

Adventní dílna s Táňou

Strom přání



  společnost

Rozsvěcení  SLIVENECKÝ ADVENT
Ve Slivenci a v Holyni již od Vánoc 2006 zahajujeme adventní čas rozsvěcením vánočních stromů v centru Slivence i v centru Holyně. 
Slivenecké rozsvěcení bývá v souladu s adventními akcemi školy, a tak tomu bylo i v tomto roce. Vánoční divadelní představení dětí na 
nádvoří školy přešlo zvolna v setkání u ozdobeného vánočního stromu před historickou budovou školy. Atmosféru podmaloval hudební 
produkcí dechový kvintet, a také žáci školy, kteří vystoupili pod vedením paní učitelky Helen. Impozantní slivenecký dřevěný betlém, 
který byl letos doplněný o sousoší tří králů, vysvětil otec David z řádu křižovníků. U stromu se sešlo nebývalé množství návštěvníků. 
Holyňský, letos stříbrný smrk, věnovali manželé Řezáčovi a jeho rozsvícení doprovázelo vystoupení nejmenších zpěváčků z kurzů Klubu 
Švestka, které dal dohromady Dalibor Pavelka. Po milém vystoupení dětí, převážně předškolních, byli všichni přítomní pozváni do pro-
storu kaple, kde byl instalován původní malovaný betlém žákyň  7. třídy slivenecké školy, které vedla paní učitelka Adéla Rozehnalová. 
Betlém byl k vidění až do svátku Tří králů.  Lenka Kudláková
Poděkování patří:
Manželům Řezáčovým a paní Janě Bartákové (stromy), pracovníkům údržby MČ, Daliboru Pavelkovi (recitál v Holyni), Adéle Černoškové, 
Zuzaně Hajné, Markétě Schánělové a Veronice Štíplové (autorky holyňského betlému), paní učitelce Adéle Rozehnalové (instalace betlé-
mu), Mariánu Průšovi (recitál u sliveneckého stromu), žákům školy a paní učitelce Helen (zpívání u sliveneckého stromu), křižovnickému 
řádu (vysvěcení betlému).  

15

Vystoupení žáků ZŠ

Recitál dechového kvintetuBetlém v holyňské kapli

Slivenecký dřevěný betlém
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V sobotu 17. 12. v odpoledních hodinách se uskutečnil na slivenecké návsi u rybníka vánoční jarmark. Městská část se postarala prostřednic-
tvím agentury Merlet o doprovodný program. Ten probíhal na návsi i v přilehlém parku. Na adventní stezce, kde děti plnily úkoly tematicky 
spojené s vánočními svátky (zdobení perníčků, výroba svíček a mýdel, pouštění lodiček), se celkem registrovalo přes 70 dětí. Děti čekala také 
pohádka, andělé na chůdách a vesnická kapela, která hrála ty známé i méně známé koledy. Dospělí si mohli po celou dobu akce pochutná-
vat na výtečném pečeném prasátku, které sponzorsky poskytlo Bistro Kačák. O svařené víno, pivo, horkou medovinu a rukodělné výrobky 
pozvaných trhovců nebyla nouze. Mráz a sníh sice znemožnily přijet slibovanému betlému živých zvířat, ale i tak bylo živo. Vrcholem akce 
byla jedinečná ohňová show, která všem přihlížejícím vzala dech…  Lenka Kudláková
Poděkování za zdar akce patří:
Pracovníkům městské části, kteří odhrabali sníh, celý trh postavili a topili, paní Bohdaně Růžičkové za administrativní úkony, všem trhov-
cům, kteří v tom mraze vydrželi, paní Haně z agentury Merlet a celému jejímu štábu za zajištění progamu, provozovateli Bistra Kačák za 
prostor i občerstvení (především Alence a Láďovi, kteří od časných hodin pod prasátko přikládali), fotografovi Béďovi Morsteinovi, četným 
dobrovolníkům a sousedům, kteří přišli a mohli jsme si tak všichni pospolu popřát krásné sváteční dny…

Vánoční jarmark SLIVENECKÝ ADVENT



Vánoční jarmark SLIVENECKÝ ADVENT
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foto Béda Morstein



Druhý listopadový a  prosincový pátek se opět konaly ve sliveneckém 
kostele večerní adorace.
V neděli 13. listopadu jsme si při mši svaté připomněli také výročí sva-
tořečení Anežky České. S tou je spjata i historie Slivence a Holyně, kdy 
ještě jako vsi byly 6. dubna 1253 darovány králem Václavem I. Rytířské-
mu řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který svatá Anežka založila. 
A protože na tuto neděli připadl právě svátek naší svaté Anežky, zazněly 
na závěr mše svaté ještě svatoanežské litanie.
První adventní neděli otec David nejprve před mší svatou požehnal sli-
venecký vánoční strom s nově rozšířeným betlémem. Na závěr mše pak 
tradičně požehnal i donesené rodinné adventní věnce.
O třetí adventní neděli, jak je ve Slivenci již několikaletou tradicí, zá-
měrně zhasínáme elektrické osvětlení a stejně jako kdysi slavíme mši 
svatou osvětlenou pouze svíčkami. I přes jisté nepohodlí při čtení má ta-
to mše svatá svou jedinečnou atmosféru. A nebylo tomu jinak ani letos.
Stejně tak jako o ranní rorátní mši svaté, kterou sloužil otec David v so-
botu 17. prosince. Tu tentokrát svým úžasným hudebním doprovodem 
učinil nezapomenutelnou i soubor Ensemble Lazarus. I díky nim účast-
níci této rorátní mše svaté jistě nelitovali opravdu brzkého ranního 
vstávání a odnesli si nejen duchovní, ale i krásný umělecký zážitek.
V podvečer Štědrého dne si mohli všichni zájemci opět přijít do slivenec-
kého kostela připálit plamínek Betlémského světla. Také letos přicházeli 
malí, velcí i ti dříve narození, jednotlivci i celé rodiny. A všichni si odnášeli 
tento symbol klidu, míru a světla vítězícího nad tmou do svých domovů. 
Za dobu, kdy je Betlémské světlo rozdáváno i ve sliveneckém kostele, jsme 
letos zaznamenali zatím nejvyšší zájem. Během necelých dvou hodin si 

pro plamínek přišlo cca 340 lidí. Několikrát dokonce stála fronta až před 
kostel. I když číslo je to pěkné, není vůbec důležité. Nejdůležitější byly ty 
rozzářené dětské oči odrážející radost i očekávání, spokojené tváře, neče-
kaná setkání přátel, klid, mír a všudypřítomná pohoda.
K vidění byl již i vystavený slivenecký betlém. Samozřejmě ještě bez fi-
gurky Ježíška, kterého do jesliček uložil otec David na začátku půlnoční 
mše svaté.
I letos jsme se zapojili do projektu Křesťanské Vánoce, v rámci kterého 
je možné také navštívit v různých kostelích vystavené betlémy. U kaž-
dého pak lze získat jednu papírovou figurku a postupně si tak poskládat 
vlastní betlém. Náš kostel letos získal figurku Ježíška, což pro nás i pro 
mnohé návštěvníky bylo velmi milým překvapením.
První svátek vánoční letos připadl na neděli, a tak jsme jej oslavili mší 
svatou v tradičním v čase slivenecké nedělní bohoslužby.
Na svátek sv. Štěpána se konečně mohlo opět uskutečnit naše tradiční 
vánoční setkání s hraním a zpíváním, které se naposledy konalo v ro-
ce 2019. Dva roky mu pak bránila proticovidová opatření. Také letos 
jej ohrožovala vysoká nemocnost. Na začátku to opravdu vypadalo na 
opravdu komorní setkání. Kostel se ale postupně zaplňoval malými 
i velkými návštěvníky. Zazněly různé vánoční koledy a nechybělo ani 
čtení vánočních příběhů. 
S Tříkrálovou sbírkou to letos bylo nahnuté. Jako mnozí  další jsem se 
začátkem ledna dopracovala do stavu nemocných. Sbírku ale zachránily 
úžasné maminky, které si ji narychlo převzaly a spolu s dětmi zajistily 
koledu. A to jim ve čtvrtek večer i zapršelo. Na večerní a ranní koledě se 
některé děti vyměnily, některé zůstaly na obě. -PeS-

18   farnost 

Advent a vánoce ve Slivenecké farnosti

Mše svatá na 1. adventní neděli

Rozdávání Betémského světla

Rorátní mše svatá

Půlnoční mše



  farnost, společnost Slivenecký mramor 1 l 2023 19    

Po dvouleté pauze jsme se opět podíleli na doprovodném programu Mi-
kulášských parních jízd. Tentokrát jsme ale nevystavovali naše moduly, 
ale zahradní kolejiště ve velikosti 1:17, zapůjčené od p. Petra Nevšímala. 
Kolejový ovál byl postaven na 1.nástupišti Smíchovského nádraží.
Jelikož jsme na Mikuláše nejezdili na našich modulech, vynahradili jsme si 
to stejně jako loni čtyřmi dny kolem vánoc. Sice bylo kolejiště jen dvacet 
pět metrů dlouhé, ale i tak si všichni zajezdili. Všichni si procvičili sestave-
ní kolejiště a noví členové se naučili naprogramovat lokomotivu do svého 

MKMŽ Slivenec

Mše 25. 12.

Koledníci 5. 1. před kostelem

Vánoční hraní a zpívání 26. 12.

6. 1. před školou
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KALENDÁŘ SLIVENCE
LEDEN – BŘEZEN 2023 SLIVENECKÝ

MASOPUST
Neděle 12. února 2023

Sraz maškar na slivenecké 
návsi u rybníka

ve 14 hodin.
průvod Slivencem do Holyně

masopustní dobroty

veselice s kapelou Třehusk

kejklíři na chůdách

stánkový prodej

mnohá zastavení a jiná překvapení

25. 1.  10:30 Pohádka O statečném Toníkovi (Divadélko 

 v Klubu Švestka) 

6. 2.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)

8. 2.  18:00 Koncert Sliveneckého akordeonového souboru  

 (zasedací místnost ÚMČ)

12. 2.  14:00-18:00 Masopust

14. 2. 17:00-20:00 L. Ježková: „Jak si udržet lehkou mysl 

 i v nelehké době“  (zasedací místnost ÚMČ)

22. 2.  17:00 Veřejné zasedání zastupitelstva

28. 2.  18:00 MUDr. Jiří Vejmelka: Mikrobi a my (beseda 

 v zasedací místnosti ÚMČ)

6. 3.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)

7. 3.  18:00 Beseda s herečkou Barborou Srncovou (zasedací  

 místnost ÚMČ)

21. 3.   18:00 Adam Havlík: Marky, bony, digitálky (autorské  

 čtení v zasedací místnosti ÚMČ)

28.3.  18:00 prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.: Vesmír v naší  

 hlavě (beseda v zasedací místnosti ÚMČ)

31. 3.  17:00 Velikonoční dílna s Táňou (Klub Švestka)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:
1.4.   Velikonoční jarmark

15. 5.  Den rodiny

2.-3. 6.  Slivenecké letnice

3. 6.  Den dětí s RC Pecka

9. 9.  Slivenecký burčák


