
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha-Slivenec

V čase zastavení, rozjímání a vzájemného obdarování se ve Slivenci 
uskutečnila řada setkání. Ať už to bylo setkání u rozsvíceného stromu, 
v kostele Všech Svatých, ve škole, na návsi v průběhu vánočního jar-
marku, v kavárně při autorském čtení, v Klubu Švestka při adventních 
dílnách či na předvánoční schůzce seniorů, mají tyto prožité chvíle pro 
nás především hodnotu sounáležitosti a vazby k místu, kde žijeme.
Važme si toho, že si ve Slivenci dokážeme takové chvíle vytvářet sami 
a že spolu s městskou částí se na nich podílí slivenecká farnost, základní 
škola, základní umělecká škola, občanská sdružení i mnozí jednotlivci. 

                Lenka Kudláková    � 

1  2012
Adventní čas ve Slivenci První neděli vánoční se konalo vystoupení dětí ze ZUŠ a ZŠ v kostele….

Třetí adventní neděli vystoupil v kostele folklorní soubor Trnečky

Poslední adventní víkend se uskutečnil tradiční vánoční jarmark 

Advent začal zájezdem na vánoční trhy do Vídně

… a rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci i v Holyni

pf 2012

 Městská část Praha-Slivenec
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Informace z 10. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

Výdaje  2012     Příjmy  2012

komunikace -  investice      500 000,00       poplatek za psa        110 000,00    
komunikace -  opravy       175 000,00       poplatek rekreační             3 000,00    
komunikace - údržba, materiál      100 000,00       poplatek za užívání veřej. prostr.      200 000,00    
knihovna         110 000,00       poplatek z ubytovací kapacity         10 000,00    
dětská hřiště         80 000,00       poplatek za provoz. VHP      140 000,00    
pohřebnictví       800 000,00       poplatek ze vstupného           1 000,00    
veřejná zeleň - opravy,
údržba,leasing   1 069 000,00       odvod výtěžku z VHP         70 000,00    
ZŠ - příspěvek   1 900 000,00       správní poplatky        100 000,00    
ZŠ - opravy       200 000,00       příjmy z poskyt.služeb        86 000,00    
zastupitelstvo   1 240 000,00       příjmy z úroků             3 000,00    
veřejná správa   3 598 000,00       daň z nemovitosti    3 000 000,00    
 z toho: mzdy a odvody  2 325 000,00      dotace MHMP    7 267 000,00    
 ost. materiál, odb. literat.      165 000,00      státní dotace        348 000,00    
 vodné, energie       297 000,00      převod ze zdaň. čin.   2 794 000,00    
 pošt., telefon., bank. popl.      227 000,00      
 právn. sl., školení, konzul.      169 000,00       
 cestovné, pohoš., opravy        65 000,00       
 ostat.služby       350 000,00       
      
      
granty          250 000,00        
sociální služby, dary        394 000,00        
rekonstrukce centra    3 151 000,00        
kultura          400 000,00        
obnova kult. památek           15 000,00        
zateplení střechy č.p. 22       150 000,00        
      
Výdaje celkem  14 132 000,00    Příjmy celkem                      14 132 000,00  
      

Schválený rozpočet na rok 2012 Předpokládané náklady 
a výnosy ve zdaňované 
činnosti v roce 2012
Náklady                 300 tis.
Výnosy                2 100 tis.
(výnosy pronájmů z pozemků, 
bytových a nebytových prostor, 
prodej knihy)
Předpokládaný hospodářský 
výsledek 1 800 tis.
Zapojení do rozpočtu HČ 2 794 
tis. Kč.

Brožurku s tímto názvem vy-
dalo občanské sdružení dTest. 
Dozvíte se z ní, jak se nedat na-
chytat podomními obchodníky a 
dealery na předváděcích akcích 
a co dělat, když už jste nevýhod-
nou smlouvu podepsali. Brožuru 
si můžete vyzvednout zdarma na 
úřadě ve Slivenci. 

Řádné 10. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se usku-
tečnilo v pondělí 19. prosince 2011 v zasedací místnosti úřadu MČ Pra-
ha-Slivenec.
Po úvodním slovu starostky RNDr. Plamínkové a zprávách předsedů 
výborů a komisí (viz níže)  zastupitelé mimo jiné projednali a schválili:
SMLOUVY
� uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.
č. 1676/1, 1676/3, 1678 a 1679, k. ú. Slivenec za účelem provozování 
plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce, 
a.s., a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků 
parc. č. 1824, 1884, 1898, 1897 a 1895/1, k. ú. Slivenec za účelem pro-
vozování vodovodu se společností ČEZ Distribuce, a.s.;
GRANTY
� na základě doporučení grantové komise a v souladu s podmínka-
mi grantového řízení MČ Praha - Slivenec přidělili zastupitelé v I. kole 
200 tis. Kč na granty v oblasti kultury a sportu v r. 2012 (AFK Slivenec 
– 107.000 Kč, Rodinnému centru Pecka o.s. – 28 000 Kč, ČMS chova-
telů holubů ZO Slivenec – 9 000 Kč, OS GAMA – 18 000 Kč, Unii rodičů, 
radě rodičů ZŠ Slivenec na akci Den bezpečnosti - 5 000 Kč, Českému 
červenému kříži – oblastnímu spolku – modelářský kroužek modulové 
železnice – 5 000 Kč, Českému červenému kříži – oblastnímu spolku 
– kroužku mladých zdravotníků – 5 000 Kč a Ing. Petru Mitášovi – folk-
lornímu souboru Trnečky – 19 000 Kč na kroje.
SOCIÁLNÍ DARY – na základě doporučení sociální komise schválili 
zastupitelé fi nanční dary potřebným v celkové výši 30 tis. Kč;
DOTACE
� převedení zbylých fi nancí ve výši 700 tis. Kč z investiční dotace 
MHMP na rekonstrukci komunikace Višňovka na zateplení bytového 
domu čp. 462 a přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP pro ZŠ 
a MŠ na mzdy asistentů pedagogů ve výši 210,3 tis. Kč; 
ROZPOČET NA R. 2012 (viz tabulka) - A ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY 
Č.  6/2011

ŽÁDOST ZMČ PRAHA-SLIVENEC O PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STA-
TUTU HL. M. PRAHY VE VĚCI OBNOVENÍ SNĚMU STAROSTŮ
BEZPLATNÝ PŘEVOD NOVÝCH SPOTŘEBIČŮ zakoupených v r. 
2011 pro školní jídelnu do majetku ZŠ a MŠ Praha-Slivenec;
RŮZNÉ
� dvouměsíční snížení nájmu nájemci Zelené kavárny z 17.500,- Kč/
měsíc na 10.000,- Kč/měsíc;

� odkup pozemku p.č. 321/4 v k.ú. Holyně v části ulice Pod Vysokou 
Mezí o velikosti 233 m2 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze dne 17.12. 2008.

Milena Hollmannová    �
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou k dispozici na www.praha-
slivenec.cz a na úřadě MČ.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 
A KOMISÍ      
Ing. Mika – kontrolní výbor provedl kontrolu spolu s fi nančním výbo-
rem v ZŠ, byly zkontrolovány doklady od ledna do září 2011, výbor ne-
shledal žádné pochybení ani neúčelné hospodaření s penězi, kontrolní 
zpráva bude předložena.
Pí Hollmannová – fi nanční výbor  provedl kontrolu evidence hrobo-
vých míst a jejich pronájmů, na zprávě se ještě pracuje.
Mgr. Kudláková – kulturní komise se sešla 21. 11. 2011 a projedná-
vala připravované adventní akce a kalendář akcí na rok 2012, vyzdvihla 
spolupráci MČ s farností, ZŠ, ZUŠ i občanskými sdruženími.
Mgr. Novotná – grantová komise navrhla rozdělení 200 tis. Kč v I. kole 
grantů na r. 2012.
Ing. Andres – předseda stavební komise – komise se zatím nesešla, Ing. 
Andres předložil návrh smlouvy na stavební zakázky malého rozsahu.
Pí Růžičková  (tajemnice sociální komise) – komise se sešla 14. 12. 
2011, projednala žádosti na fi nanční příspěvky potřebným (na otop, el. 
energii a plyn) a navrhla rozdělit mezi žadatele 30 tis. Kč.

Jak nespadnout do pasti

16. – 23. 1. 2012
Do zasedací místnosti lze v 

úředních hodinách ÚMČ nosit 
použité, ale čisté oblečení, 

hračky, ložní prádlo, školní a 
kuchyňské potřeby.

Pomožte potřebným!

Charitativní sbírka pro 
Diakonii Broumov



Slivenecký mramor 1    2012    3

Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci, 

dovolte, abych Vás opět ve svém příspěvku seznámila s novinkami za 
uplynulé  dva měsíce v naší městské části 
a dále se třemi aktualitami  v Praze, které se 
nás bezprostředně dotýkají. 

Tou první je změna vlády v Praze, k níž 
došlo v listopadu. Koalice ODS a ČSSD se 
rozpadla a ODS uzavřela koaliční dohodu 
s TOP 09. Vzhledem k tomu, že v našem 
zastupitelstvu jsou jak zástupci Starostů 
a nezávislých, tedy partnerů TOP 09, tak 
ODS, tak zde asi není nikdo, kdo by tuto 
pravicovou koalici neuvítal. Nicméně dovo-
luji si upozornit, že jde o „koalici rozpočtové 
odpovědnosti“, která má nelehký úkol: za 
situace, kdy se propadly příjmy Prahy a kdy 
je rozestavěno  mnoho drahých staveb (především tunely Blanka a metro 
do Motola), bude muset Praha poměrně výrazně šetřit, a to dopadne nepo-
chybně i na nás v městských částech. Prvním důsledkem je snížená dotace 
z města, kterou v roce 2012 dostaneme. Druhou je zmenšená rezerva pro 
městské části, která činí pro příští rok pouhých  200 mil. Kč (místo 500 mil. 
Kč doposud). 

Druhou aktualitou je to, že ve čtvrtek 15. prosince schválila Praha svůj roz-
počet. To je pro nás dobře, protože nemusíme mít rozpočtové provizorium, 
které nás trápilo loni touto dobou. Praha ale schválila svůj rozpočet v dosti 
neobvyklé formě, kdy v něm nejsou rozpoložkovány kapitálové výdaje, je 
uvedena pouze jejich celková suma. Nevíme tedy dosud, kolik dostane Sli-
venec na příští rok na kanalizaci či zda budou fi nance na rekonstrukci ulice 
K Holyni. Školka se staví, tak předpokládám, že na její dostavbu se peníze 
budou muset najít.

Velmi závažná je třetí zpráva: od počátku října prosakují poměrně intenziv-
ně zvěsti, že se chystá rušení malých městských částí. Starostové malých 
městských částí se kvůli tomu již několikrát sešli a koncem ledna máme další 
schůzku, tentokrát již s panem primátorem a novým radním Mgr. Lukášem 
Manhartem, který má tuto problematiku ve své gesci. S radním Manhartem 
jsem o věci již mluvila a on mě ujistil, že by nemělo jít o nějaké bezhlavé 
rušení, ale o celkové zjišťování, jak efektivně (či neefektivně) funguje veřejná 

správa v Hlavním městě Praze a kde a jak by se dala její efektivita zvýšit. Dále 
tvrdil, že bude hodně záviset na občanech konkrétní městské části, zda si 
budou svou městskou část chtít zachovat, nebo zda se budou chtít připojit 
k nejbližší velké městské části (u nás tedy k Praze 5). Zpráva má dvě pozitiva: 
jednak se dali nebývalým způsobem dohromady starostové všech malých 
městských částí, s tím, že budou po panu primátorovi požadovat obnovení 
Sněmu starostů, který v Praze jako demokratická instituce mnoho let velice 
dobře fungoval. Slibují si od něj zlepšení komunikace s městem i mezi sebou 
a zlepšení vyjednávací pozice malých MČ.  Za druhé jsem udělala srovnání 
efektivity práce našeho úřadu s úřadem Prahy 5 a zjistila jsem, že pokud 
bude pražský audit spravedlivý a objektivní, nemáme se opravdu čeho bát, 
protože fungujeme s nesrovnatelně větší efektivitou než Praha 5. Podrobněj-
ší informace najdete na dalších stránkách. 

Co se týče stavebních akcí, pokračuje stále výstavba kanalizace, i když 
už v menší míře, protože  ve většině ulic  již výstavba skončila. Dále se po-
kračuje na Habeši a v ulici Na Korálově. V ulici U Sportoviště je podán nový 
projekt na stavební úřad, protože kvůli odporu majitelů pozemků a kvůli ve-
dení sítí se musela projektová dokumentace kompletně přepracovat a nyní 
musí projít standardním schvalováním. Není ale bohužel vůbec jisté, zda se 
vše stihne do jara  vyřídit – vzhledem k tomu, že jde o státní dotaci, jsou 
termíny dané fi xně a pokud se nějaká část nestihne dokončit včas, tak pro-
stě nebude dokončena. Uzavírka ulice Ke Smíchovu skončila 15. listopadu 
a po mnoha měsících je tak Slivenec opět bez problémů průjezdný. Navíc 
byl v ulici Ke Smíchovu položen v celé šíři nový asfaltový koberec, což jsme 
všichni uvítali. 

Co se sítí  týče, máme za sebou nejúspěšnější rok v historii Slivence. Do 
kanalizace se zde letos investovalo 100 mil. Kč, výrazně pokročila i plynofi -
kace, podařilo se dokončit chybějící úsek vodovodu a přibylo i 27 nových 
lamp veřejného osvětlení. Samozřejmě, že to s sebou přinášelo i nepohodlí, 
bláto, špínu a zhoršené životní prostředí, často na hranici únosnosti, za což 
se občanům ještě dodatečně omlouvám. Myslím si, že nic podobného se již 
nebude opakovat, protože ulic, kde je potřeba ještě kanalizaci dobudovat, 
není již naště stí tolik. Nyní je potřeba hlavně rekonstruovat komunikace, které 
jsou po výstavbě samozřejmě ještě mnohem poničenější, než byly předtím. 
Pak snad začnou Slivenec s Holyní konečně vypadat jako součást jednoho 
z nejbohatších měst v EU v 21. století. 

Hezké prožití vánoc a úspěšný nový rok 2012 všem přeje 
Jana Plamínková, Vaše starostka    �

S L O V O  S TA R O S T K Y

Dne 18. prosince 2011 
zemřel poslední česko-
slovenský a první český 
prezident Václav Havel. Za-
stupitelstvo MČ Praha – Sli-
venec na svém zasedání dne 
19. prosince uctilo jeho pa-
mátku minutou ticha. „Vče-
ra zemřel  prezident Václav 
Havel,  člověk, který se vel-
mi zasloužil o znovuzrození 

demokracie v našem státě. Zasloužil se vlastně i o to, že jsme se 
tu mohli dnes takto sejít na zasedání zastupitelstva naší městské 
části. Vždyť my všichni, jak tu jsme, jsme produkty svobodných 
voleb,  které se u nás odehrávají i díky úsilí Václava Havla.  Tělo 
pana Havla, unavené nemocemi, stářím i útrapami vězení, vče-
ra odešlo. Ale věřím a jsem o tom pevně přesvědčená, že jeho 
myšlenky budou žít dál a budou nás i nadále provázet,“ řekla 
starostka Jana Plamínková.

Vážení občané,
V současné době připravuje Arcibiskupství pražské průvodce po pražských 

betlémech. Součástí průvodce bude i náš krásný betlém ve Slivenci, ke které-
mu ale bohužel nemáme žádné informace. Prosíme proto občany, kteří o histo-
rii našeho betlému něco vědí, aby své poznatky sdělili paní Siganové, tel. 602 
819 238, 251 681 175, mail siganova@zsslivenec.cz, nebo nechali zprávu na 
úřadě městské části. Děkujeme.



Během první poloviny roku se podařilo opravit velkou část jižní obvodové zdi hřbitova. Během podzimu se začalo i s opravami vnitřní zdi ve spodní 
části hřbitova. Zídky nejsou příliš vysoké, ale vzhledem k jejich velmi špatnému stavu již ohrožovaly i okolní pomníky.  Majitelé pomníků v sousedství jistě 
ocení ohleduplnost pracovníků fi rmy Staviso, kteří si dali velkou práci, aby se žádnému z pomníků nic nestalo. Opravy budou i nadále pokračovat.

Oprava hřbitovní zdi

Většina obyvatel Slivence  jistě zaznamenala, že na přelomu listopadu a prosince přibyly v různých částech Slivence nové lampy pouličního osvětlení. 
Asi nejvíce jich bylo nainstalováno ve Višňovce a v části ulice K Homolce a Do Chuchle, další jsou v ulici Ve Smrčině a u pěší cesty k podchodu u zastávky 
Smaragdová. Všechny lampy již jsou zkolaudovány a svítí.  

Osvětlení

Co nového s výstavbou mateřské školky
Od vydání minulého čísla Mramoru se na staveništi událo poměrně 

dost věcí. Do části, kde se musí dělat archeologický výzkum, nastou-
pili archeologové se  značným nasazením a již v prvních dnech zazna-
menali několik nálezů. Postupem času přišli na to, že zdejší lokalita je 
poměrně bohatá na nálezy z doby železné. Pracovníci zdokumento-
vali několik objektů a vykopali pár rozbitých nádob z doby halštatské. 
V současné době jim zbývá pouze několik neprobádaných metrů.

Při příznivém počasí je hned v lednu vystřídají stavbaři a začnou 
i v této části pracovat na základové desce školky. Tam, kde vý-
zkum neprobíhá, práce rychle pokračují, vyrostla jde již  desítka 
nosných sloupů, obvodové zdi a pracuje se na zastřešení. Po-
kud počasí dovolí, práce budou pokračovat a zpoždění stavby 
se začne zmenšovat. Na jaro přislíbili archeologové přednášku o 
nových nálezech.

Opravy komunikací
Na konci podzimu se konečně podařilo vybudovat trubní pro-

pustek na konci ulice U Smolnic, který převede velké vody valí-
cí se hlavně na jaře z rozlehlého svahu jihozápadně od Holyně. 
Doufejme, že tak uleví obyvatelům ulice U Smolnic, jež každý rok 
trápily přívalové vody, které jim ničily pozemky. Je to první krok 

k novému povrchu v této části Holyně. Komunikace U Smolnic 
už má územní rozhodnutí a v současné době vyřizujeme stavební 
povolení. 

Stránku připravila Ing. Šárka Musilová    �

Výstavba kanalizace ve Slivenci  se chýlí ke konci a zdá se, že do 
konce března 2012 budou všechny práce této etapy dokončeny. V Ha-
beši zbývá už jen část ulice Na Čisté a kousek Frančíkovy. Ve Slivenci 
už jen pár desítek metrů v ulici Na Korálově. Nedokončená tak zůstává 
pouze ulice U Sportoviště, kde je nutné vyřídit nové stavební povole-
ní vzhledem k tomu, že soukromí vlastníci komunikace nepovolili vést 
sítě přes své pozemky, na zbylou část se sítě nevejdou a bylo  nutné 
uzavřít dohodu se společností Marsilean, která vlastní přilehlé pole. 

Investor (MHMP – OMI) bude žádat o kolaudaci řadů splaškové ka-
nalizace až najednou příští rok. Stále platí zákaz vypouštění splašků do 
řadů vybudovaných v letošním roce. Stavba před předáním řadů PVK 
provádí kamerové zkoušky, které naprosto jistě odhalí nedovoleně při-
pojené domy. Jejich obyvatelům pak hrozí, že na jejich náklady bude 
celá stoka vyčištěna a jejich přípojka zaslepena.

Vzhledem k tomu, že na jaře příštího roku by se měl v ulicích K Váze 
a Frančíkova pokládat plynovod, jednáme se zástupci plynáren a do-
davatelů kanalizace o zbudování nových jednolitých povrchů v těchto 
dvou ulicích. Pokud se vše podaří, měly by do prázdnin tyto dvě ulice 
být jako nové.             

Výstavba inženýrských sítí
MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :

� dne    30. 1. 2012   od  10,30    do  13,30   hod.          

� dne      5. 3. 2012   od  14,30    do  17,00   hod.

� dne    12. 4. 2012   od    8,00    do  11,00   hod.

� dne    29. 5. 2012   od  12,00    do  14,30   hod.

� dne    27. 6. 2012   od  10,30    do  13,30   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem Praž-
ské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měře-
ní dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha - Slivenec  nabízí  odběratelům 
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu, bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

� zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

� změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 

� převzetí reklamace

� výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

� informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

� tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech  267175174  a  267175202,  
www.ppas.cz 
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Archeologický průzkum na staveništi školkyNové osvětlení v ulici K Homolce

Založení nosných sloupů školky

Propustek v ulici U Smolnic

Archeologický průzkum počátkem prosince

Výstavba čerpací stanice v ulici K Lochkovu

Výstavba kanalizace v ulici Na Korálově
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inzerce inzerce

Nový kontejner na tříděný odpad

Nové cyklostojany v parku Za Farou
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Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Změny v oblasti velkoobjemových kontejnerů 
(VOK) a kontejnerů na bioodpad pro rok 2012

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1924 ze dne 29. 11. 2011 roz-
hodla o zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. 
m. Prahy od roku 2012“. 

Vzhledem k této skutečnosti bude systém nakládání s ko-
munálním odpadem od roku 2012 zajištěn pouze v rovině zá-
konných povinností, které obci vyplývají ze zákona o odpa-
dech, v platném znění. Od roku 2012 bude ze strany obce 
zajištěn pouze svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem 
a s tříděným odpadem.

Provoz všech sběrných dvorů hl. m. Prahy a stabilních sběren 
nebezpečných složek komunálního odpadu je od roku 2012 zajiš-
těn bez omezení. Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu je prozatím zajištěn do 31. 3. 2012. Ostatní části systému 
nakládání s komunálním odpadem (např. přistavování VOK na ob-
jemný odpad a bioodpad) a jejich plnění, budou ze strany města 
prozatím dočasně pozastaveny.

Informace pro pejskaře a nejen pro ně!
Poplatky nově:

V roce 2012 nebude městská část rozesílat všem majitelům psů, 
pejsků a hafíků složenky na zaplacení správního poplatku ze psů. 
Tuto dosavadní praxi jsme se rozhodli zrušit, protože náklady vyna-
ložené na tisk složenek se ukázaly jako nadbytečné, naprostá vět-
šina chovatelů pejsků totiž platbu provádí převodem z účtu nebo 
hotově na ÚMČ Praha - Slivenec. Výše poplatků je stejná jako v 
minulém roce, pouze upozorňujeme majitele psů, kteří měli úlevu 
v roce 2010 a 2011 na 2 roky, že v roce 2012 budou mít povinnost 
poplatek již platit. Přehled poplatků:
 

    1. pes 2. a další pes
fyzická osoba (občan)  300 Kč      600 Kč
právnická osoba (fi rma)  600 Kč      900 Kč
důchodce bez jiných příjmů  200 Kč      300 Kč
držitel průkazu ZTP/P (osvobození)     0 Kč          0 Kč
lovecký se zkouškami (osvobození)     0 Kč          0 Kč
policie, záchranář (osvobození)     0 Kč          0 Kč
z útulku Praha (osvobození na 2 roky)     0 Kč          0 Kč
čip + registrace MHMP (sleva na 2 roky) -350 Kč    -350 Kč

Směrování platby je stejné jako v minulosti
číslo účtu    500756998/0600
var. symbol   1341
spec. symbol  – vždy v 5ti místném formátu
 – Slivenec 10xxx (vaše popisné číslo), např. č. p. 300, s. s. 10300, 
č.p. 23, s.s.10023
– Holyně 20xxx (vaše popisné číslo), např. č. p. 7, s. s. 20007
–  rekreační 30xxx (vaše evidenční číslo), např. č. e. 133, s. s. 
30133

Ve Slivenci u čísla popisného vyšší než 999 bude předčíslí 11, např. 
č.p. 1023 – s.s.11023

Cyklostojany
Ve Slivenci a Holyni byly nainstalovány nové cyklostojany pro bez-
pečné a pohodlné odstavení jízdních kol všeho druhu našich „cyklo-
občanů“. Cyklistické stojany jsou důležitou součástí dopravní infra-
struktury a cyklistická veřejnost stále a právem upozorňuje na jejich 
nedostatek. Stojany rozšiřují pražskou cyklistickou infrastrukturu a 
zvyšují její dopravní bezpečnost a uživatelskou vlídnost. Investorem 
této akce bylo hlavní město Praha a Technická správa komunikací.

Jiří Urválek    �

Nová barva v třídění odpadů je červená
V prosinci byl u parkoviště za Zelenou kavárnou umístěn červený sta-

cionární kontejner určený pro sběr drobných vysloužilých elektrospo-
třebičů a baterií (viz foto na vedlejší straně). Ke žlutému, modrému a ze-
lenému kontejneru tak přibyla nová nádoba na tříděný odpad. Červený 
kontejner byl ve Slivenci instalován díky spolupráci Magistrátu hlavního 
města Prahy a neziskové společnosti ASEKOL zabývající se zpětným 
odběrem elektrozařízení. V Praze je celkem 122 červených kontejnerů, 
po celé republice téměř 1 500.

Drobné elektrospotřebiče bohužel stále často končí ve směsném od-
padu a na skládkách, kde z nich unikají nebezpečné látky jako olovo 
nebo rtuť. I proto ASEKOL inicioval myšlenku vytvořit červené kontej-
nery. Díky nim se k recyklaci dostane více elektra a budou tak ušetře-
ny druhotné suroviny, které z nich lze získat. Kromě plastů je to např. 

měď, zlato, stříbro či platina. „Věříme, že červené kontejnery občanům 
usnadní a zpříjemní třídění elektrospotřebičů, které jsou běžnou sou-
částí našeho života. Zároveň kontejnery mohou přivést k třídění ještě 
mnohem více lidí, což je naším cílem,“ uvedla Hana Ansorgová, mana-
žerka komunikace společnosti ASEKOL.   

Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako například 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a 
elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačo-
vých monitorů, zářivek, úsporných žárovek a velkých domácích spotře-
bičů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení 
se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je 
odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.

Jiří Urválek    � 

Dotace na změnu vytápění – Program čistá energie
Magistrát hl. m. Prahy předpokládá pokračování dotačního programu Čis-

tá energie na přeměnu topných systémů i v roce 2012, v rozpočtu MHMP 
byly již vyčleněny fi nanční prostředky.

Pravidla programu platná pro rok 2012 by měla být Radou HMP schvalo-
vána ve II. čtvrtletí.  Změny oproti pravidlům na rok 2011 by měly být mini-
mální a měly by se týkat převážně výše příspěvku, nikoli podmínek a druhu 
změny vytápění.

Ti z vás, kteří vhodnou změnu topného systému provedli ještě v letošním 
roce v období  od září 2011, budou mít možnost si o dotaci zažádat v příštím 
roce po vyhlášení Pravidel pro rok 2012 také, neboť  pravidla se vztahují  na 
období od cca září do října dalšího kalendářního roku. 

Bližší informace o Programu naleznete na webových stránkách hl. m. Pra-
hy v sekci dotace a granty – životní prostředí.

Ing. Simona Strauchová    � 



Ekoporadna Praha: Odpadní vody
Znečištěná voda je také odpad

Zodpovědné nakládání s odpadem, třídění různých druhů odpadu a sna-
ha o omezování jeho produkce se v posledních letech staly běžnou součástí 
našeho života. Ale málokdo si uvědomuje, že i znečištěná voda je odpadem, 
a téměř nikdo asi netuší, jak velké množství odpadu v tekuté podobě vlastně 
produkujeme. Zatímco tuhých odpadů různého druhu vznikne v Praze ročně 
okolo 6 milionů tun, odpadní vody je přibližně 20x více. Jen ústřední čistírnou 
jí ročně proteče více než 125 milionů tun a pobočnými čistírnami dalších 10 
milionů tun.

Co bychom měli o pražských odpadních vodách a kanalizaci vědět?

Historie odstraňování  odpadních vod na území Prahy
Počátky snahy o zavedení systému odvedení a čištění odpadních vod v 

Praze se datují  do druhé poloviny devatenáctého století, kdy se Praha za-
čala měnit v moderní velkoměsto a otázka odvedení odpadních vod se stala 
velmi aktuální. První komplexní projekt, který založil stávající stokový systém, 
byl Praze předán v roce 1893. Součástí  projektu byla i mechanická čistírna 
odpadních vod s kapacitou 160 tisíc tun odpadní vody denně. Stavba této 
čistírny započala v roce 1901 a 27. června 1906 byl zahájen její zkušební 
provoz.

Vznik „Velké Prahy“ v roce 1920 přinesl nové požadavky na budování no-
vých stokových sítí. V této době byl vypracován první generel - koncepční 
dokument o odvodnění hlavního města. Řada opatření navržených v tomto 
generelu (mimo jiné vybudování dvou nových čistíren) zůstala nerealizována 
a byla pouze zvětšována kapacita stávající čistírny.

Kapacita původní čistírny přestala stačit na počátku 50. let 20. století, kdy  
byly na stokovou síť připojovány domy z nové bytové výstavby. Část odpad-
ních vod proto odtékala do Vltavy bez jakéhokoli čištění. Bylo proto rozhod-
nuto o výstavbě zcela nové čistírny, která byla budována v letech 1959-1965 
a plnohodnotně zprovozněna v roce 1967. V této čistírně proběhlo několik 
intenzifi kací. 

Způsob odvádění a likvidace odpadních vod v Praze
Na systém kanalizace je v hlavním městě napojeno více než 99 % oby-

vatel. Kanalizační síť v Praze byla budována jako jednotná, to znamená, že 
odvádí současně dešťové a splaškové vody. Okrajové části Prahy mají ka-
nalizaci oddílnou, která dešťové a splaškové vody odvádí oddělenými sou-
stavami. Základ kanalizační sítě tvoří síť sedmi kmenových stok označených 
A-F a K. 

Celková délka stokové sítě v Praze je necelých  4000 km,  je na ní umís-
těno téměř 115 tisíc kanalizačních přípojek a 285 čerpacích stanic, které 
přečerpávají splaškové vody. Odpadní vody jsou čištěny v ústřední čistírně 
odpadních vod a v dalších 21 pobočných čistírnách, v nichž jsou čištěny 
odpadní vody v okrajových částech Prahy. 

Vlastníkem kanalizační infrastruktury v Praze je hlavní město Praha, pro-
vozovatelem kanalizace v hlavním městě je akciová společnost Pražské vo-
dovody a kanalizace, a. s. – člen skupiny Veolia. 

Jak funguje čistírna odpadních vod?
Ústřední čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která 

odstraňuje organické znečištění, částečně amoniakální dusík a fosfor. 
Mechanický stupeň  čištění je prvním stupněm, kterým prochází odpad-

ní voda přiváděná do čistírny. V mechanickém stupni jsou z vody nejprve 
odstraněny hrubé nečistoty, například větve. Dále přitéká na česle, kde se 
odstraňují nečistoty jemnější, tzv. shrabky. Denně se z ústřední čistírny odve-
ze na skládku více než 10 tun těchto shrabků. Následně je z vody odstraněn 
písek a další jemné mechanické nečistoty. 

Biologický stupeň čištění je druhým stupněm, který má za úkol odstranit 
z odpadní vody organické nečistoty. Znečištění z odpadní vody je v biologic-
kém stupni odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný 

kal. Tento kal je následně od vyčištěné vody oddělován, částečně vracen 
do biologického stupně a částečně zahušťován. V minulosti byly čistírenské 

kaly využívány jako hnojivo. V současné době jsou buď skládkovány nebo 
energeticky využívány. Pražská ústřední čistírna odpadních vod kryje tímto 
způsobem značnou část svých energetických potřeb.
 
Jak připojit vlastní nemovitost na  kanalizaci?

V případě, že se jedná o novou nemovitost, je připojení na kanalizaci řeše-
no zpravidla v rámci projektové dokumentace objektu. Pokud chce vlastník 
připojit na kanalizaci stávající objekt, musí si nejprve ověřit možnost připojení 
v zákaznickém centru Pražských vodovodů a kanalizací. Zde mu zároveň 
poskytnou všechny informace o postupných krocích pro vybudování kanali-
zační přípojky a následných smluvních vztazích.

Činžovní domy jsou na kanalizaci bez výjimky připojeny a vlastník domu 
má s provozovatelem kanalizace smlouvu uzavřenu. V případě bytu v osob-
ním vlastnictví uzavírá smlouvu společenství vlastníků jednotek v domě.

Jak se platí za likvidaci odpadních vod?
Likvidace odpadních vod je služba jako každá jiná a je zpoplatněna. Nej-

častěji se účtuje podle skutečné spotřeby vody na domovním vodoměru a 
hradí se spolu s fakturou za vodu jako složka „stočné“. 

Mám jako uživatel kanalizace nějaké povinnosti?
Podmínky, za nichž mohou producenti odpadních vod vypouštět vodu 

do kanalizace, stanovuje kanalizační řád. Podmínky stanovené kanalizačním 
řádem jsou závazné pro vlastníka či uživatele každého objektu, který je na 
kanalizaci připojen. Nejdůležitější částí kanalizačního řádu pro občana je se-
znam látek, které se do kanalizace nesmí vylévat. 

Porušením kanalizačního řádu se přestupce vystavuje jednak riziku po-
stihu podle vodního zákona, dále vůči němu mohou být uplatněny smluv-
ní sankce ze strany provozovatele kanalizace a v neposlední řadě na něm 
může být vymáhána náhrada eventuálně způsobené škody.

Co se do odpadu nesmí vylévat a proč?
Kompletní seznam látek, které se nesmí vylévat do odpadu, stanoví kana-

lizační řád. Domácností se týkají zejména následující látky:
jedy, nebezpečný odpad (léky a podobně), žíraviny, výbušniny, biologicky 

nerozložitelné tenzidy, ropné látky a rozpouštědla, pevné odpady včetně ku-
chyňských odpadů (v pevné či rozmělněné formě).

Řada čisticích prostředků obsahuje žíraviny. Jejich používání je samozřej-
mě možné při dodržení  dávkování stanoveného výrobcem. 

Naprosto nepřípustné je vylévat do odpadu tuky, například z fritéz. Tento 
odpad způsobuje zanášení kanalizace a může způsobit ucpání již u domov-
ních rozvodů. 

V poslední době se rozšiřují tzv. drtiče odpadů. Vypouštění rozmělněného 
kuchyňského odpadu z těchto drtičů je navzdory ujišťování některých pro-
dejců těchto zařízení v rozporu s kanalizačním řádem, protože způsobuje 
zanášení kanalizace a neúměrným způsobem zatěžuje čistírnu.

Kam ty věci dát a vylít, když ne do odpadu? 
Jedy, nebezpečné látky, ropné látky a rozpouštědla lze odevzdat do ne-

bezpečného odpadu. Léky lze kromě toho vrátit do speciálních kontejnerů 
dostupných v každé lékárně. Kuchyňský odpad je nejlépe likvidovat do ná-
dob na biologický odpad. Pokud nejsou k dispozici, tak do odpadu směs-
ného.

Je možné to celé vidět?
V areálu původní dnes již neprovozované čistírny odpadních vod funguje 

Ekotechnické muzeum. Zde je možné po domluvě absolvovat dva prohlíd-
kové okruhy s výkladem nejen o staré čistírně.

Nově budované kanalizační řady, zejména v centru města, jsou umístěny 
v tzv. kolektorech. I tyto kolektory lze po dohodě navštívit a absolvovat pro-
hlídkový okruh s výkladem. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.prahatechnicka.cz.
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Lampiónový průvod

Předvánoční čas ve škole
Přestože právě probíhá advent, tedy čas klidu a půstu, ve škole je 

pořád živo.  První adventní neděli proběhly ve škole vánoční dílničky 
pro veřejnost, kde si občané Slivence a okolí mohli spolu s dětmi a 
učiteli vyrobit vánoční dekorace. Dílničky se nám velice povedly, děti 
si vyrobily krásné adventní věnce, svícny a svíčky, zápichy i ozdoby. Ve 
školní kuchyňce si zdobily perníčky. Poté proběhl v kostele Všech sva-
tých předvánoční koncert. Nejprve vystoupili před naplněným kostelem 
žáci Základní umělecké školy Na Popelce, kteří hráli na fl étny, fagot, 
klavír a kytary. Na závěr koncertu zazpívali pod vedením pana učitele 
Charalambidise žáci sedmé třídy naší školy.  A protože i ohlasy z řad 
veřejnosti byly pozitivní, plánujeme na další rok podobnou akci. 

O víkendu 3. a 4. 12. proběhlo Předvánoční dovádění s Červeným 
křížem. Děti navštívily vánoční dílničky v MŠ Lochkov, projely se parním 
vlakem, učily se první pomoc, vyráběly si drobné vánoční dekorace a 
přespaly ve škole.  

V pondělí 5. 12. navštívili školu čerti, kteří s dětmi strávili celé dopo-
ledne – učili se s nimi, zazpívali si koledy a rozdali jim balíčky. 

V tomto týdnu proběhla ještě jedna akce, a tím byl Den otevřených 
dveří, který se konal 6. 12. V tento den jste měli možnost přijít do školy a 
podívat se, jak se děti učí, jaké používáme metody ve výuce, a celkově 
nasát atmosféru školního prostředí. Pokud jste se do školy v tento den 
nedostali, plánujeme stejnou akci i na leden. 12. a 13. 1. proběhnou 

ještě další Dny otevřených dveří, na které Vás srdečně zveme, a zároveň 
doufáme, že se přijdete podívat nejen na první stupeň, ale i na stupeň 
druhý, protože ten je často z těchto akcí vynecháván, což je škoda, pro-
tože i na druhém stupni můžete vidět zajímavé metody učení. 

Jelikož je naše škola přihlášena do projektu Bezpečné cesty do školy, 
tak se děti v rámci tohoto projektu přihlásily do 2. ročníku fotografi cké 
soutěže „Chceme být vidět“, kterou organizuje o. s. Oživení, Nadace 
partnerství a o. s. Pražské matky a která chce upozornit na význam po-
užívání refl exních doplňků pro bezpečnost chodců a cyklistů, zvláště za 
snížené viditelnosti. Za školu se do tohoto projektu přihlásilo 22 dětí. 

„Recyklujte mobily, zachráníte gorily“, to je název akce, do které jsme 
se zapojili ve spolupráci s pražskou ZOO na záchranu goril ve střední 
Africe v rámci projektu „Pomáháme gorilám“. Podstatou akce je donést 
vysloužilý mobilní telefon. Za každý vybraný mobil vyplatí společnost 
Rema Systém 10 Kč. Výtěžek bude použit na pořízení vybavení pro 
strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. S telefony však není tře-
ba jezdit až do Troje, není ani třeba pátrat po sběrných místech. Stačí, 
když nefunkční mobilní telefon přinesete do školní družiny a o ostatní 
se již postaráme. 

Tímto Vám za školu přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše 
dobré v roce 2012. 

     Za ZŠ a MŠ Praha- Slivenec Petra Kofroňová, tř. uč. 6. ročníku    �

16. 1. a 21. 1. 2012 proběhnou zápisy do základní školy, současně proběhne 
i zápis do mateřské školy, a to 16. 1. 2012.

Dny otevřených dveří se konají 12. a 13. 1. 2012. Rodiče budoucích předškoláků, 
ale i všichni ostatní rodiče, které zde mají své děti, a stejně tak i zájemci z široké ve-
řejnosti mohou nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách. 

9. – 11. 1. a 16. 1. proběhne již tradiční akce Putování se sluníčkem. Předškoláci 
z okolních mateřských škol v doprovodu svých učitelek navštíví naší školu a vyzkou-
šejí si, jaké to je vlastně být žákem školy.

Nejbližší akce, které se ve škole konají
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V poslední době se začínají ve stále větší míře objevovat informace,  že 
se Hlavní město Praha chystá zrušit tzv. malé městské části, tedy měst-
ské části, které nemají číselné označení, ale zachovávají  si název původní 
obce. Mezi tyto městské části patří i Slivenec. 

Důvody pro rušení se ofi ciálně uvádějí tři:
a) Praha má mnoho částí, více, než jiná města
b) Veřejná správa ve městě je komplikovaná
c) Zrušením malých městských částí se ušetří fi nanční prostředky. Jejich 
množství se uvádí různé, od 50 mil. Kč po 1,2 mld Kč.

Podívejme se na tyto důvody podrobněji. 

a) Počet městských částí
Počet městských částí je v Praze sice vysoký (57 MČ), ale v českých 

podmínkách zcela obvyklý (viz tabulka). Např. Brno má na 400 000 oby-
vatel  29 městských částí o velikosti od 550 obyv. (Ořešín) po 92 000 obyv. 
(Brno-Střed).  Všechna česká velkoměsta tak odrážejí fakt, že vznikla po-
stupným srůstáním s obcemi na svých periferiích. Obecně v České repub-
lice je velké množství malých obcí (celkem více než 6000 obcí). V celostát-
ním rozsahu by přitom většina tzv. malých městských částí Prahy patřila 
mezi poměrně velké obce – např. Slivenec se svými 3000 obyvateli by 

patřil mezi 7 % největších obcí v ČR !!!

Srovnání počtu obyvatel a počtu městských částí ve čtyřech největ-

ších městech v ČR

Město            Praha       Brno      Ostrava         Plzeň

Počet obyvatel     1 290 000  400 000      307 000     170 000
Počet MČ či obvodů              57           29               23                10
Největší MČ či obvod     Praha 4          Brno-Střed  Ostrava-Jih       Plzeň 1
/počet obyv.        136 000    92 000        114 000       52 000
Nejmenší MČ či obvod  Nedvězí        Ořešín      Nová Ves    Malesice
/počet obyv.               260         550              680              214

Z tabulky je zřejmé, že se Praha ani počtem městských částí, ani velkým 
rozpětím v počtu obyvatel v rámci velkých českých měst nijak nevymyká, 
naopak toto velké  rozpětí a velký počet městských částí či městských 
obvodů je pro velká města v ČR velmi charakteristický.  

Většina tzv. malých městských částí byla k Praze připojena v roce 1974 za 
komunistického režimu. Nedobrovolně, aniž se obyvatel  kdokoli ptal, zda si 
připojení přejí nebo ne. Do té doby to byly samostatné a svébytné obce se 
staletou historií, a najednou se z nich staly součásti hlavního města. Mnozí 
původní obyvatelé toto nedobrovolné připojení nesou dodnes úkorně. Cítí se 
být součástí především své „obce“. Mimochodem, obyvatelé  o „své“ malé 
městské části  většinou dodnes hovoří jako o „obci“, ačkoli z hlediska zákona o 
Praze je obcí pouze Hlavní město Praha, zatímco  Slivenec, Lochkov, Řeporyje 
a další jsou pouze jeho části. Přesto je úsloví „v naší obci“ dodnes zcela běžné 
a každý ví, oč jde (naproti tomu obyvatel Smíchova o Smíchovu jako o „své 
obci“ dozajista hovořit nebude, je tam mnohem silnější pocit „býti Pražanem“). 

b) Komplikovaná veřejná správa
Veřejná správa v Praze je zcela stejně komplikovaná jako jinde v ČR. Je 

nepochybné, že po sloučení s Prahou 5  by se situace pro občany Slivence 
a Holyně „zjednodušila“: vše by si prostě museli jezdit vyřizovat na Prahu 5. 
Nicméně je krajně nepravděpodobné, že by s tímto řešením byli spokojeni:  
zatímco nyní si aspoň část agend mohou vyřídit v místě bydliště, po sloučení 
by se vším museli jezdit na vzdálenou „velkou“ MČ.  Dnes si mohou vyřídit 
přímo na úřadě, který mají doslova „za rohem“, např. ověření listin (1200 kopií 
a podpisů za rok), zaregistrovat si trvalý pobyt (cca 200 občanů za rok) a vyří-
dit vše, co poskytuje Czechpoint, tedy výpisy z katastru, z obchodního rejstří-
ku, z trestního rejstříku atd (více než 280 výstupů za rok). Do vybavení praco-
višť i do školení personálu investoval stát i město značné množství fi nančních 
prostředků, které by nyní přišly nazmar.  Nazmar by přišly také investice do 
samotných budov úřadů, jejich oprav, nákupu vybavení a podobně. 

Kromě toho ale poskytuje svým občanům malá MČ výhody i blízkost sa-

mosprávy, přesně v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy, k níž 
se naše republika přihlásila.  V malé MČ není pro žádného občana problém 
jít si promluvit o svém problému přímo se starostou (ve velké je to téměř 
vyloučené) – a na rozdíl od často netečných úředníků velké městské části se 
místní samospráva se svým úřadem  snaží problémy rychle a efektivně řešit 
(se znalostí věci), protože jde o její voliče. Je tím pádem i mnohem více pod 
kontrolou veřejnosti. Z tohoto důvodu také mnohem více hájí zájmy svých 
občanů. To se ukázalo v minulém volebním období např. při střetech s Pra-
hou 5 ohledně územního plánu – zatímco naši zastupitelé jednohlasně (!!!) 
odhlasovali připomínky k novému územnímu plánu, v němž hájili   v naší MČ 
nízkopodlažní zástavbu a množství zeleně, velká Praha 5 dala vypracovat 
návrhy územního plánu, v němž naše území zastavěla bytovými domy a za 
okruhem vytvořila obří výrobní zónu. Dalo mi pak mnoho práce, než se po-
dařilo prosadit do návrhu celopražského územního plánu náš návrh. 

Samospráva v malých MČ (mnohem více než v těch velkých) výrazně 
přispívá k vytváření občanské společnosti. To není fráze!  Spokojený, aktiv-
ní občan je aktivním voličem, aktivním účastníkem utváření demokracie.
Samospráva je v malých MČ (stejně jako v malých obcích) hybatelem spo-
lečenského a kulturního dění, které vychází z místních tradic. Bez toho-
to dění by se z malých MČ staly jen noclehárny pro Prahu, tak jako jsou 
noclehárnami dodnes mnohá velká sídliště (např. blízký Barrandov, který 
je částí Prahy 5). Občané považují kulturní a společenský život za něco, 
co zvyšuje kvalitu jejich života, a nehodlají se ho vzdát. Podněcuje to jejich 
aktivitu a vede k aktivnímu trávení volného času, které je velmi žádoucí. 

c) Finanční prostředky
Dosud uváděná čísla úspor se liší o několik řádů a není vůbec jasné, kde 
se k nim přišlo. Teoreticky by se něco málo ušetřilo na platech starostů 
i odměnách zastupitelů (které jsou ale v malých MČ vesměs jen symbolic-
ké). Otázkou je, kolik by se ušetřilo v praxi a zda vůbec, protože současný 
systém odměňování je vázán na počet obyvatel, který by ve zbylých MČ 
vzrostl. Otázkou také je, zda by se v nich nezvýšil počet volených zastupi-
telů či uvolněných funkcionářů, kterých mají velké MČ již nyní hodně (a vý-
razně lépe placených než v malých MČ!).

 Analýza provedená na modelovém příkladu srovnání počtu zaměstnan-
ců a zastupitelů v „malé“ MČ Praha – Slivenec a ve „velké“ MČ Praha 
5 jednoznačně ukazuje, že malá MČ hospodaří se svěřenými fi nančními 
prostředky mnohem efektivněji než velká MČ. Lze tedy důvodně očekávat, 
že úspory dosažené zrušením postu starosty a zastupitelů by byly více než 
„vykompenzovány“ výrazným zvýšením počtu úředníků, kteří by se o úze-
mí i agendy po sloučení starali. 

Úspory o velikosti 1,2 miliardy jsou zcela absurdní a mimo realitu. Ta-
kové úspory  by se (snad) dalo docílit pouze v případě, že by se zastavily 

jakékoli investice do malých MČ. Vzhledem k tomu, že naprostou většinu 
fi nancí v malých MČ stojí budování stále ještě nedokončené infrastruktury 
(kanalizace, vodovod, rekonstrukce komunikací, výstavba škol a školek),  
tedy zcela základních potřeb obyvatel, jejichž důležitost nikdo nikdy ne-
zpochybnil (na rozdíl od mnoha jiných pražských projektů),  je zastavení 
fi nancování v současné době těžko myslitelné. Na druhou stranu po do-
budování infrastruktury (což, doufejme, bude trvat již jen několik málo let) 
investice do malých MČ přirozeně rychle poklesnou. 
Závěr: 
 1. Praha má počet městských částí srovnatelný s jinými velkými měs-
ty v ČR. Rovněž počet obyvatel se nijak nevymyká, ve všech velkých 
českých městech vedle sebe existují malé a velké městské části. 
2. Stávající systém veřejné správy je sice komplikovaný, poskytuje 
však obyvatelům větší komfort než při sloučení, protože si aspoň část 
agend mohu vyřídit v místě bydliště. Malé MČ zajišťují úzké sepětí 
s občany v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy.
3. Malé městské části hospodaří s fi nancemi výrazně úsporněji než velké 
MČ, zrušením malých MČ by se tedy náklady nesnížily, nýbrž by stouply. 

RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha – Slivenec    �

Rušení malých městských částí – pro a proti
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Vítězové kategorie velký pesVítězové kategorie Malý pes

Srovnání počtu úředníků MČ Praha 5 a MČ Praha - Slivenec   
Při srovnání efektivity veřejné správy jsem se snažila srovnat výkony 

úředníků při samosprávných agendách (tedy při těch, které dělají pro sprá-
vu své městské části, nikoli pro stát), protože ty jsou v obou městských 
částech srovnatelné. Výkon státní správy srovnatelný samozřejmě není, 
protože MČ Praha 5 vykonává část agend i pro MČ Praha - Slivenec. 

MČ Praha 5
Úřad městské části Praha 5 zaměstnává 315  lidí, z toho cca 130 - 140 

lidí vykonává státní správu a cca 180 samosprávu. Některé odbory se 
zabývají jen (nebo převážně) státní správou – např. stavební odbor, odbor 
občansko-správní, jiné vykonávají pouze samosprávu (odbor obchod-
ně-správní). U některých odborů lze podíl státní správy a samosprávy 
velmi obtížně odhadnout,  zvláště u odboru životního prostředí a odboru 
školství, které dělají obojí. Např. jen v  Kanceláři Městské části, která se 
zabývá samosprávnými  činnosti – příprava veřejných zasedání, příprava 
rady, zápisy z jednání apod., sedí 30 lidí. V kanceláři tajemníka, která se 
zabývá personalistikou,  výplatou mezd, kontrolami a audity, je 18 lidí. Od-
bor vnějších vztahů, zahrnující tiskové oddělení a informace pro občany, 
zaměstnává 14 lidí. Dále má Praha 5 45 zastupitelů, z toho 14 uvolněných 
(členové rady a někteří předsedové výborů). 

Praha – Slivenec
Úřad má 4 zaměstnance, z toho připadají na výkon samosprávy 3 

úvazky, na výkon státní správy 1 úvazek (přepočteno, ve skutečnosti kaž-
dý z pracovníků vykonává na část úvazku samosprávu a na část státní 
správu). Dále máme  11 zastupitelů, z toho 1 je uvolněný. Srovnání  počtu 
obyvatel, velikosti území a počtu úředníků přehledně shrnuje tabulka. 

Městská část   Praha 5 Praha - Slivenec

Počet obyvatel    83 000  3000
Počet úředníků celkem             315              4
Počet úředníků samosprávy           180             3
Mzdy a náhrady platu (v Kč)       184 000 000         3 565 000
Cena práce 1 úředníka (Kč/obyv./rok)     2217                 1188
Počet obyv. na jednoho úředníka       263    750
Počet obyv. na jednoho úředníka samosprávy    461  1000
Velikost území (ha)      2750    758
Velikost území na 1 úředníka (ha)      15,3    253

Výkon státní správy městskou částí Praha 5 pro Městskou část Praha 
– Slivenec je relativně velmi malý, cca 3-4 přepočtení úředníci (nejví-
ce na odboru stavebním a občansko-správním). I po započtení práce 
těchto úředníků (počítána částka na mzdy a náhrady platu 5 500 000 
Kč) vychází cena práce 1 úředníka na 1 obyvatele pouze 1666 Kč, tedy 
výrazně nižší než na Praze 5. 

MČ Praha – Slivenec přitom zajišťuje komplexní zimní i letní údržbu ko-
munikací ve správě MČ Praha – Slivenec (tyto činnosti pro Prahu 5 zajišťuje 
TSK).
Závěr: Městská část Praha-Slivenec hospodaří nesrovnatelně efek-
tivněji než Městská část Praha 5. Lze očekávat, že podobně vyjdou 
srovnání i v jiných částech Prahy. Z ekonomického hlediska tedy není 
žádný důvod malé MČ rušit. 

Zpracovala: RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha - Slivenec �

Usnesení ze dne 24.10.2011, č. 902/11

Podněty k iniciativě legislativních úprav 

vedoucích ke zefektivnění a zjednodu-

šení správy Hlavního města Prahy

Rada městské části 

I.  Berena vědomí - dopis doc. MUDr. 

Bohuslava Svobody, CSc., primáto-

ra hlavního města Prahy, č.j. MHMP 

928189/2011 ze dne 13.09.2011, uve-

dený v příloze č. 1

- návrhy podnětů obsažených v přílo-

ze č. 2
II. Souhlasí s návrhem na snížení 

počtu městských částí hl. m. Prahy 

na celkový počet 15

Usnesení rady Měst-
ské části Prahy 6

� Je něco nového ohledně výstavby protihlukových stěn u okruhu?

Ano, z ofi ciálních protokolů o měření hluku, které jsme obdrželi od Ředitelství 
silnic a dálnic, vyplývá, limit pro hluk byl překročen v ulici K Váze a v uli-
ci K Cikánce. Ve stávajícím stavu proto nemůže být okruh kolem Slivence 
zkolaudován. Firma Ametris již proto začala projektovat protihlukovou stěnu 
(od severního konce stávající stěny do ulice K Barrandovu). Po vypracování 
projektu je nutné získat územní rozhodnutí a stavební povolení. S výstavbou 
protihlukové stěny se tedy počítá nejdříve na podzim 2012. Naště stí pro nás 
si je vedení ŘSD vědomo toho, že jejich vstřícnost vůči nám, obyvatelům po-
stiženým stavbou okruhu, nyní bedlivě sledují obyvatelé jiných částí Prahy, 
kde se má okruh teprve stavět, s tím, že se podle toho budou také rozhodo-
vat, jak moc proti stavbě budou či nebudou protestovat. 

� Chystá se také navýšení stávajících protihlukových stěn?

Zatím ne. Až se nová protihluková stěna postaví, tak se udělají znovu hluko-
vá měření. Teprve kdyby ani tato měření nevyhověla normě, budou se dělat 
další opatření, tedy navýšení stávajících stěn.

� Kdy se bude asfaltovat ulice K Váze?

Ulice K Váze je celkově ve velmi špatném stavu, proto by zaasfaltování jen 
výkopu po kanalizaci moc nepomohlo. Na jaře bude v ulici položen plyn 
a pak bychom chtěli dát opravit asfalt v celé šířce komunikace. Pevně dou-
fám, že to vyjde, protože taková oprava bude sice mnohem dražší než jen 
zaasfaltování pásu po kanalizaci, ale měla by skutečně pomoci (musí se totiž 
udělat celý nový kufr komunikace). Chceme na tuto akci sdružit peníze za 
kanalizaci, od plynařů a podstatnou část bude muset doplatit i naše MČ. 
Přesný termín ještě neznáme, protože záleží na tom, jak plynaři zvládnou 
položit plynové potrubí, ale bude to na jaře.                    Jana Plamínková �

MF Dnes 29. 11. 2011
Metro 5. 12. 2011Otázky a odpovědi



… a rozsvěcení vánočních stromů 
ve Slivenci i v Holyni

Michal Viewegh na besedě v Zelené kavárně

Vánoční jarmark u rybníka

Holyňská milulášská zábava ... Český Ježíšek – pokus o rekord ve vypouštění balonků

Zcela zaplněný kostel při vystoupení ZUŠ a ZŠVystoupení žáků ZUŠ Na Popelce

Koncert souboru Trnečky

Divadelní hru V Betlémě již není místo předváděli žáci ZŠ

Rozsvěcení vánočního stromu ve Slivenci

 ... pro dospělé



Adventní Vídeň
Letošní advent začal již v sobotu 26. listopadu zájezdem na adventní 

trhy do Vídně. Autobus plný natěšených výletníků ze Slivence, Holyně i 
Lochkova dojel do předvánoční Vídně v dopoledních hodinách. Prošli jsme 
si nejznámější památky, podívali se na slavné trhy na náměstí Marie Terezie 
a před radnicí, pojedli místní dobroty, popili svařáčky a punče, pokochali se 
slavnostně vyzdobenými ulicemi a v nočních hodinách se spokojení vrátili 
domů.                                                                                                      Pla  �

Dětských mikulášských akcí bylo tento rok v plánu několik. Dospělým 
to bylo líto, a proto se parta holyňských nadšenců rozhodla zorganizovat 
Mikulášskou zábavu na sále u Knotků. Zábava nevázla, o program nebyla 
nouze. Program byl plný různých prvků od zábavné tomboly, přes různé 
soutěže, až po luxusního čerta. Jelikož odezva od návštěvníků byla velice 
pozitivní, již teď víme, že přístí rok zorganizujeme zábavu znovu. Těšíme se 
na vás!                               Za holyňskou partu nadšenců Martin Javůrek  �

V adventním čase proběhla v kostele Všech svatých ve Slivenci dvě  
předvánoční vystoupení. 

První adventní neděli, 27. listopadu, nejprve vystoupili před zcela napl-
něnou chrámovou lodí kostela žáci Základní umělecké školy  Na Popelce 
(pobočka Slivenec), kteří hráli na fl étny, fagot, klavír  a kytary. Zazněla zde 
např. skladba Aria  J. S. Bacha, Seascape  Williama Gillocka, Barokní po-
chod Johanna Fischera, skladba  Green Grass March  F. Payra či několik 
skladeb C. Süssera. Program koncertu základní umělecké školy sestavil 
Mgr. Michal Plachta. Spolu s paní učitelkou Michaelou Novákovou a Pe-
trem Čermákem děti na vystoupení od začátku školního roku připravova-
li.  Na závěr koncertu zazpívali pod vedením pana učitele Charalambidise  
žáci 7. třídy slivenecké základní školy.

V neděli 11. 12. pak vystoupily za doprovodu cimbálové muziky se svým 
pásmem písniček, básniček a tanečků děti z folklorního souboru Trnečky 
Petra Mitáše. Děti nejprve předvedly vánoční pásmo písniček a básniček, 
na které navazovalo vystoupení taneční. Následně vystoupilo sólově každé z 
dětí s básničkou, písničkou nebo hrou na hudební nástroj. Nejvíce obdivova-
ná byla asi hra Natálky Mitášové na cimbál a Emilky Kratochvílové na housle. 
Obě sólistky vystoupily za doprovodu cimbálové muziky. Velký ohlas měla 
i všechna další vystoupení. Pěknou vánoční atmosféru přineslo i divadelní 
představení žáků základní školy, kteří sehráli hru „V Betlémě již není místo“. 
Na závěr si všichni přítomní společně zazpívali za doprovodu cimbálové mu-
ziky  několik vánočních koled.                Petra Siganová (Farnost Slivenec)  � 

Druhý výlet do Japonska
S  Mgr. Davidem Hochmanem jsme byli v Japonsku v roce 2011 dvakrát. 

Poprvé v lednu, kdy se nám představil jako perfektní průvodce, znalý japon-
ského prostředí, myšlení, historie, zvyků. Promítl nám krásné dokumentární 
fotografi e z přírody, japonských měst a zahrad. Protože je Japonsko země 
půvabná, pořádkumilovná, bylo se na co dívat i co obdivovat.

Ve středu 14. 12. 2011 jsme pana Mgr. Hochmana pozvali na besedu 
znovu a opět jsme odletěli na dvě hodiny do Japonska. Druhý výlet byl snad 
ještě zajímavější a srdečnější. Probrali jsme různá témata od zemětřesení, 
povahy Japonců, jejich stravovacích zvyklostí, domácích mazlíčků, praco-
vitosti, důkladnosti, svědomitosti, způsobu chování, mezilidských vztahů, 
bezpečnosti. Prohlédli jsme si okolí zasněženého města Sappora v severní 
části Japonska. Ani se nám nechtělo domů.

Mgr. David Hochman v Japonsku žije a pracuje, učí anglickou literaturu, 
angličtinu a němčinu a pokračuje ve studiu japonštiny a japonské kultury. 
Ve volném čase cestuje po Japonsku a Asii. Překládá a tlumočí. Věnuje se 
kaligrafi i a rád fotografuje. Jeho rodiče žijí v Holyni.

V tomto roce to byla poslední akce veřejné knihovny ve Slivenci. Děkuje-
me všem, kteří knihovnu navštěvujete a svou přítomností podporujete také 
všechny akce kulturní i zeměpisné. V příštím roce máme pro vás malá i větší 
překvapení. Takže zachovejte nám přízeň, opatrujte se – do nového roku 
2012 hodně zdraví!!!!

                             Irena Krejčová,  knihovnice  �

Michal Viewegh ve Slivenci
Naším prvním literárním hostem v Zelené kavárně ve Slivenci byl spiso-

vatel Michal Viewegh. Jeho návštěvou ve čtvrtek 1. 12. 2011 jsme otevřeli 
novou kapitolu literárních besed a setkání se spisovateli, básníky, herci a 
pracovníky kultury i vědy, které bychom nadále rádi konali v příjemném 
neformálním prostředí cukrárny nad šálkem kávy či něčeho jiného dob-
rého a hřejivého.

Návštěva a vystoupení spisovatele Michala Viewegha nasadily těmto 
novým podvečerům opravdu vysokou laťku. Jeho beseda byla velmi pří-
jemná, bezprostřední, vtipná a živá, jako by v ní oslovoval každého z nás. 
Dokázal zaujmout svým čtením povídky Srovnávací test z knihy Povídky 
o lásce (vydalo nakladatelství Druhé město v Brně 2009) – o tom, jak 
manželka bilancuje po smrti muže své manželství. Vystřídal v ní pronikavý 
pohled, bezprostřední účast i laskavý humor, příznačný pro svou tvorbu. 
To bylo dobré východisko pro následnou besedu, v níž došlo nejen na 
otázky literární, ale i osobní, obecně lidské, společenské a politické… 
Živá diskuse skončila, až když autora „zaměstnaly“ žákyně literárního 
kroužku barrandovské základní školy inscenovanou „tiskovou konferen-
cí“, na níž si vyzkoušely skutečný kontakt s živým spisovatelem. 

Napoprvé se slivenecký literární kavárenský večer povedl přes drobné 
organizační nepředvídatelnosti k všeobecné spokojenosti všech zúčast-
něných - a to včetně autora potěšeného živým zájmem všech četných 
přítomných.

PS: Knihu „Povídky o lásce“ si můžete zapůjčit v knihovně ve Slivenci.
Irena Krejčová  � 

V sobotu 17. 12. se Slivencem proháněla vichřice. Následkem toho se na 
sliveneckou náves dostavila značně oslabená skupina trhovců. Přesto si ná-
vštěvníci mohli pochutnat na svařeném víně, medovině, grilované klobásce 
nebo zakoupit jmelí. Děti se v hojném počtu zúčastňovaly vánočních dílen 
rodinného centra Pecka a užívaly si divadelní kejkle kejklíře Vlčka. Velký zá-
jem byl o stánek slivenecké základní školy, kde byly nabízeny výrobky žáků. 
Když všechny předčasně vyhnal z návsi déšť se sněhem, stánky Klubu lidové 
tvorby v Zelené kavárně nabízely své zboží ještě dlouho potom.         kud  �

Vánoční jarmark

Při  letošní celorepublikové akci Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi  
bylo vypuštěno 75 820 balonků. Rekord z roku 2008 se tedy bohužel  splnit 
nepodařilo. Vysvětlení se nabízí samo - dozvuky fi nanční krize v Evropě a jako 
její důsledek šetření fi nancí na všech úrovních  a navíc problémy s  dodáv-
kou balonkového plynu v celé ČR, kdy nebylo jisté, zda se akce vůbec bude 
moci uskutečnit. Každopádně dle našich informací a pocitů se akce  vydařila 
– zpříjemnila předvánoční shon a udělala radost nejen těm nejmenším, ale 
i větším „dětem“. Akce se  zúčastnilo 223 organizací. Nejvíce balonků bylo 
vypuštěno v Ústí nad Labem – 1000 balonků (Ústí bylo letos základnou akce 
Český Ježíšek), na druhém místě je  Hodonín s 999 vypuštěnými balonky 
a na třetím Milevsko s 943 vypuštěnými  balonky. Ve Slivenci bylo vypuštěno 
125 balonků s přáním Ježíškovi. Základnou pro příští rok a čestným držitelem 
putovní trofeje Českého Ježíška se stalo město Milevsko.
 Nashledanou příští rok u Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi 2012! In-
spirací pro doprovodný program byly stránky www.ceskyjezisek.cz   a  www.
jeziskovacesta.cz            Hanka Morsteinová  � 

 

Český Ježíšek
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Předvánoční vystoupení 
v kostele Všech svatých 

Mikulášská zábava pro dospělé



Předvánoční čas, dočkali jsme zas… Zas, ale v nových prostorách Sli-
veneckého klubu Švestka vlastně poprvé. O to radostněji jsme adventní 
dobu zaplnili nejrůznějšími akcemi pro děti i dospělé a samozřejmě i řada 
pravidelných kroužků se nesla ve vánočním duchu.

Rodinné centrum Pecka před Vánocemi nezahálelo. Nejdřív se vyráběly 
adventní věnce pod vedením profesionálky Lucie Javůrkové, díky níž má 
řada rodin na stole výrobek hodný prodejny s květinami. Navíc Lucka jako 
překvapení ozdobila svými výrobky i prostory Švestky – díky!

 Cvičení pro miminka a batolátka „Pecičky“ se těší stále větší oblibě, stej-
ně jako Montessori herny pro malé i předškoláky, kde děti opravdu tráví čas 

tím, co je v dětství tak důležité a na co v dnešní uspě-
chané a soutěživé době zapomínáme – hraním. Ale 
u toho se jen tak mimochodem naučí spoustu věcí…

Již tradičně jsme přichystali výtvarné dílny na vá-
noční jarmark, kterého se účastníme, ať svítí slunce, 
nebo mrzne, až praští, či vítr duje. Letos nás svatý Petr 
obdařil posledně jmenovaným. Přesto přišla spousta 
dětí, pochutnaly si na trdelníku, shlédly divadlo či kejklíře a u nás si potiska-
ly papírové tašky s vánočními motivy. Nezbyla ani jedna!

A co chystáme v novém roce? Především se snažíme neustále zkvalit-

V Klubu probíhá nadále všech 34 kurzů celkem 37 hodin v týdnu, ať už v 
Klubu samotném nebo v pronajatých prostorách základní školy (to v případě 
sportovních aktivit). Fungování Klubu zajišťuje pro více než 200 přihlášených 
účastníků kurzů švestková parta v celkovém počtu 21 (z toho 19 lektorů).  
První pololetí končí v Klubu 27. 1. 2012. Druhé pololetí začíná 13. 2. 2012. 

Připravujeme rozšíření nabídky o výuku němčiny pro začátečníky a mír-

ně pokročilé a kroužek angličtiny pro předškolní děti (Little Plum). Zvažu-

jeme i otevření dalšího kurzu anglické konverzace. V čase předvánočním 
zorganizoval Klub kromě pravidelných aktivit oblíbené keramické dílny pro 
veřejnost a práce dětí z výtvarných kroužků byly k vidění na vánoční výstavě 
Klubu Švestka v holyňské kapli. Začátkem prosince vydal Klub první číslo slive-
neckého občasníku „Povidla“, která jsou zájemcům k dispozici přímo v Klubu, 
v Zelené kavárně nebo na www.klubsvestka.cz. Z prvního čísla jsme pro 
čtenáře Sliveneckého Mramoru vybrali: 
Aby se to nepletlo

Slivenecký Klub Švestka má dvě adresy. Do patra nad Zelenou kavár-
nou v čp. 22 chodíme na kurzy a kroužky a v budově Úřadu městské části 
(K Lochkovu 6) v přízemí má klubovnu Klub seniorů Slivence a Holyně a 
probíhají tu služby pro veřejnost (masáže a pedikúra).
Víte, že
�  Jack Holman zdraví všechny ze slunné Kalifornie a slibuje, že se vrátí 
a od ledna bude zase se svými švestkovými studenty konverzovat?

�  Dvě lekce angličtiny Martiny Havlíkové vedly dámy Helga Elínborg 
Jónsdóttir a Fjóla Thorvaldsdóttir, které do Švestky zavítaly během své 
pracovní cesty? Helga je již 25 let ředitelkou mateřské školy Leiskólinn 
Furugrund a Fjóla je zástupkyní ředitelky ve městě Kópavogur na ostrově 
Island. Zkušenost pro všechny to byla více než zajímavá.

�  Na večerních hodinách španělštiny se kromě studia také popíjí? Dle 
zaručených zpráv je to červené víno nebo sangría (věříme, že se zůstane u 
nápojů španělské provenience, aby byla osnova kurzu dodržena!)

�  Do dramatického kroužku pro nejmenší Karkulka nechodí ani jedna 
Karkulka, ale zato pět Karkulínů? V prosinci předvedli pro maminky po-
hádku ,,Kůzlátka a vlk“ a moc se jim povedla.

�  Obecní divadýlko Knofl ík nyní zkouší úplně čerstvou věcičku, a sice 
kombinaci cirkusu a zvířátkových příběhů. Knofl íci už zvládli žonglování, 
natáhli o pár cm hadí ženu a klaun nasbíral fóry. Teď zrovna běhají s klo-
kanem po Austrálii…

�  Divadýlko Meluzína, kde se prohání šest Meluzín a jen jeden Meluzínek, 
také nezahálí. Právě pilně zkouší pohádku ,,O Sněhurce a 7 trpaslících“.

�  Mezi těmi, co Začínají s kytarou, se objevily nemalé překážky (pochrou-
mané kosti a únava)? Přesto jsou ze studia slyšet každé úterý odpoledne, 
namísto počátečního „sakra“ a „doprčic“, krásné, melodické zvuky. Kytara 
není jednoduchý nástroj a my držíme malým i velkým kytaristům palce!

�  Doslechli jsme se o závislosti Písklat na sladkých gumových medvíd-
cích (bez nich prý odmítají čtyři rozverné slečny a jeden bystrý klučina hrát). 
Hlavní Písklák Martin se snaží o spoustu her a zábavy. Nejoblíbenější hrou ze 
všech je rozdělit medvídky podle barev a přidělit každé barvě notu. Největší 
zájem je potom o konzumaci medvědích skladeb na konci každé lekce.

�  Vánoční keramické dílny, které Švestka uskutečnila v základní škole, 

vedla Edita a Alena? Úžasné vánoční výrobky vyrá-
běli zároveň děti i dospělí, a to bylo pro lektory hodně 
náročné. Pevně doufáme, že se nám v budoucnu po-
daří získat fi nanční prostředky na vybavení vlastní ke-
ramické dílny, aby keramické kurzy mohly ve Slivenci 
probíhat pravidelně…

�  Vernisáž vánoční výstavy výtvarných kroužků Klu-
bu Švestka navštívilo okolo 100 návštěvníků? Ve dveřích holyňské kap-
ličky všechny přivítalo Dívčí pěvecké duo (Eliška Doležalová a Markéta 
Šimková).

�  Folklorní soubor Trnečky vystoupil v krojích na adventním koncertě v 
kostele Všech Svatých a bylo se na co koukat! Petr Mitáš s dětmi nacvičil 
kouzelné vánoční pásmo adventních písniček a tanečků.

�  Klub seniorů Slivence a Holyně vydal již třetí knížečku vlastních re-
ceptů? Informace u Irenky Krejčové (knihovna@praha-slivenec) a na webu 
www.praha-slivenec.cz.

�  Autory letošních PF Klubu Švestka jsou Paletky? Můžeme říci, že ši-
kovné jsou všechny děti, i když v závěru byly vybrány pro tisk technicky 
nejvhodnější náměty.

�  Nejhlubší ticho panuje u Alenek? Soustředěné výtvarné úsilí nese své 
plody v podobě neuvěřitelně kreativních šperků …

�  Nejmenší sportovce („Prťata) navštívil v tělocvičně školy Mikuláš? Byl 
důstojný a laskavý a čerta nechal venku, přesto se řada dětí tiskla k ma-
minkám – na dobrůtkách si pak ale pochutnaly všechny.
Vernisáž vánoční výstavy

Na první adventní neděli 27. 11. 2011 se nám sešlo několik příjemných 
akcí přivolávajících čas vánoční. Dopolední dílny v základní škole, adventní 
koncert žáků ZUŠ a žáků ZŠ Slivenec v kostele Všech svatých, rozsvěcení 
obecních vánočních stromů ve Slivenci a posléze i v Holyni, kde následovala 
vernisáž Vánoční výstavy dětských prací z kroužků klubu Švestka v kapli sv. 
Jana Křtitele. Vernisáž pod krásným rozsvíceným vánočním stromem zaháji-
lo dívčí duo (Markéta Šimková a Eliška Doležalová), které nám, až dojemně,  
zazpívalo několik zimních písniček. V kapli  už čekala na všechny návštěvní-
ky, rodiče a příznivce klubu Švestka výstava dětí z kurzu Paletka - barevné 
nástěnné obrazy, za které by se nemuseli stydět ani opravdoví dospělí malíři 
a papírové zvony na stěnách, něžné drobné ozdoby z korálků na oknech a 
korálkoví andělíčci na větvičkách od šikovných holek z kurzu Alenčin korálek 
a provlékací vánoční stromečky a voňavé pomeranče ozdobené dětmi z Ma-
lého kutila. Uprostřed kaple zavěšený nádherný adventní věnec (vyrobený v 
rámci adventní dílny Lucií Javůrkovou) jen dokresloval vánoční atmosféru. 

A tak velký dík za milé naladění na celý adventní čas (což je v dnešní 
konzumní době čím dál obtížnější) patří zejména Editě Šimkové, která ce-
lou výstavu připravila, ale také všem dalším pomocníkům a hlavně dětem 
– šikulkám.

Uvítáme jakékoliv Vaše náměty týkající se činnosti Sliveneckého klubu 
Švestka, včetně zájmu o nové kurzy (ať už ze strany účastníků nebo lekto-
rů). Náměty můžete vhodit do schránky Klubu u vchodu nebo zaslat Mgr. 
L. Kudlákové (lenka.kudlakova@ttsystem.cz)

       Informace z Klubu připravil realizační tým Klubu Švestka  �
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Advent ve Sliveneckém klubu Švestka

Advent v RC Pecka



ňovat a rozšiřovat nabídku kurzů, ovšem podmínkou je samozřejmě váš 
zájem. V únoru zahájíme druhé pololetí, a proto vám nabídneme zavedené 
i nové kroužky a budeme se těšit na stávající účastníky i na nově příchozí.

Víme, že je důležitý nejen obsah, ale i forma, takže i prostory Švestky bu-
deme vylepšovat a dle fi nančních možností dovybavovat nábytkem i hrač-
kami. Díky štědrosti sponzorů se již Rodinnému centru Pecka podařilo 

zakoupit do herny nový, kvalitní koberec, na němž je dětem jako v peřince 
a který řada dospělých okomentovala slovy, že takový nemají ani doma…

My všichni, kdo pro vás činnost Sliveneckého klubu Švestka a Rodin-
ného centra Pecka připravujeme, přejeme do nového roku hodně radosti 
a krásných chvil – doufáme, že i ty strávené s námi k nim budou patřit!

Za Pecku Dora Poláková  �

Dívčí pěvecké duo při vernisáži výstavyDramatický kroužek pro nejmenší

Vánoční výstava v kapli sv. Jana KřtiteleRychlí špunti při cvičení v říjnu

Předvánoční hodina španělštiny se konala v kavárněHodina angličtiny s islandskými lektorkami

Děti ze školky Ježeček na návštěvě výstavy Keramická dílna pro děti i dospělé



… a rozsvěcení vánočních stromů 
ve Slivenci i v Holyni

… a rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci i v Holyni

Prohra na Slavii

Mužstvo Realu Holyně

Mikulášská jizda s Červeným křížem

Źáci na halovém turnaji

Na turnaji

Haloweenské odpoledne pro děti

V parním vlaku



Jak je naším dobrým zvykem, věnujeme článek o fotbalovém klubu 
AFK Slivenec mládežnickým kategoriím a ani tentokrát tomu nebude ji-
nak. Nejdříve si povíme o přípravce a následně navážeme hodnocením 
jejich starších spoluhráčů, tedy žáků.

Naši nejmladší hráči odehráli na podzim celkem 11 mistrovských utká-
ní, jejichž výsledky nejsou důležité (důvody jsem uváděl v minulém vydání 
tohoto časopisu). Z pohledu trenérů této kategorie je mnohem důležitější, 
že se celá řada hráčů zlepšuje, a to jak herně, tak chováním. Platí to pře-
devším o těch, kteří fotbal neberou jen jako zájmový kroužek, kam přijdou 
jednou nebo dvakrát týdně, ale je pro ně, co se týče vyžití ve volném čase, 
na prvním místě. S potěšením musím také říct, že i rodiče začínají brát 
fotbal vážněji a obětují svůj volný čas ve prospěch svých dětí. Někomu se 
to možná může zdát jako samozřejmost, ze zkušeností však vím, že pro 
některé rodiče je příjemnější, když nechají svého potomka doma, protože 
po té, co se vrátí z práce, mají klid a nemusí se trmácet na trénink. Lze 
to jistě pochopit z pohledu pracujícího, těžko však z pohledu rodiče. Těm 
obětavějším rodičům nezbývá než nahlas poděkovat, za trenéry, za tým, 
za děti! Podotýkám, že šanci hrát v našem týmu dostane sice každý, oče-
kává se však, že po počátečním „rozkoukání“ bude fotbalu dávat aspoň 
100 %. Dělat totiž cokoliv jen na polovic je vždy špatné a dle toho to také 
následně vypadá. K přípravce bych ještě rád zmínil, že trénovat se začíná 
v místní školní tělocvičně 18. 1. 2012 a až počasí dovolí, tak se přesuneme 
ven na umělku. Bohužel musím dodat, že školní tělocvična je dosti malá 
a tak trénování v zimním období, i díky většímu počtu našich hráčů, bude 

poněkud komplikovanější než loni. Jistě tedy nejsem jediný, kdo se těší na 
novou, větší tělocvičnu a věří, že se jí dočkáme co nejdříve. Škole bych 
chtěl přesto mnohokrát poděkovat, že nám umožňuje v tělocvičně tréno-
vat, byť je menší, než bychom potřebovali. 

Nyní ještě krátce o žácích, kteří jsou o pár let starší a vůči počasí odol-
nější než hráči přípravky. I díky tomu si mohli dovolit trénovat déle a pod-
zimní část ukončili až v prosinci. Krom mistrovských zápasů odehráli žáci 
i tři turnaje, z toho jeden halový. Mimo jiné se potvrdilo, že jakmile se hraje 
o poháry a medaile, tak motivace i výkony žáků stoupají. Výsledky na tur-
najích (dvakrát první a jedno třetí místo) potěšily především hráče a snad i 
rodiče. Trenéři mohli být zase spokojeni, že jejich tým předváděl opravdu 
pěkný fotbal. Osobně jsem viděl několik zápasů na domácím turnaji ve 
Slivenci a náš tým byl herně skutečně nejlepší a po zásluze vyhrál. Práce a 
fi lozofi e trenérů této kategorie (Heráň a Kácovský) je opravdu znát a herní 
projev žáků se výrazně zlepšuje. Hráčům však musím připomenout, že 
není žádný důvod mít nos nahoru, pochvalu si za turnaje sice zasloužíte, 
ale jelikož jsem viděl i některé mistrovské zápasy, tak vím, že žádný pře-
hnaný důvod k optimismu není na místě. Ostatně přesvědčit mě o opaku 
a dokázat své kvality mohou žáci již na zimním turnaji, který budou hrát 
od ledna do března. Odpočinku si tak žáci moc neužijí, protože trénovat 
začnou již 4. 1. 2012! Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří 
své děti vedou ke sportu a popřát nejen jim, ale i všem ostatním, všechno 
nejlepší do roku 2012. Těšíme se na společné zážitky a spolupráci!

www.slivenec.7x.cz       Jaroslav Sedlický  �

Hodnocení podzimu z pohledu mládeže AFK Slivenec

První prosincový víkend měly děti, které navštěvují zdravotnický kroužek (spolu se svými 
sourozenci) možnost zúčastnit se již tradičního předvánočního dovádění. 

Nejprve jsme se všichni sešli ve slivenecké škole, která je pro nás jakousi domovskou zá-
kladnou. Po vybalení věcí a přípravě jídla jsme se vypravili do MŠ v Lochkově, kde probíhaly 
vánoční dílničky s bazárkem. Všechny děti si zde něco pěkného vyrobily a samozřejmě také  
nakoupily. Naše další cesta vedla na nádraží Bráník, odkud jsme se vydali na projížďku parním 
vlakem. Během jízdy nás navštívili i Mikuláš s andělem a čertem. S tím dokonce čtyři starší 
dívky odskákaly  v pytli – prý do pekla. Později se však  „vykoupily“ písničkou a slibem, že již 
budou hodné, a tak se trochu umazané od sazí po  „exkurzi v pekle“  mohly vrátit k ostatním. 
Mladší děti zazpívaly sv. Mikuláši  písničky a všechny  děti dostaly sladkou odměnu. Když čert 
navrhoval, že odnese alespoň vedoucí, děti  je nechtěly dát  a společnými silami je ubránily.  
Po návratu do školy se pak děti podílely na přípravě večeře. Večer následovala malá netradič-
ní vánoční nadílka. Děti musely vyluštit tajenku, splnit úkol  a se zavázanýma očima nalézt dár-
ky. Protože byli všichni velmi šikovní a krásně spolupracovali, brzy se jim to podařilo. V neděli 
ráno si děti připravily snídani, po které si vyráběly drobné vánoční dekorační předměty. Sa-
mozřejmě ani tentokrát nechyběla první pomoc, a tak došlo i na ošetřování namaskovaných 
poranění. Odpoledne se pak všichni rozešli zase do svých domovů.       Petra  Siganová  �

V neděli  30. října uspořádalo OS GAMA 
ve Slivenci u dětského hřiště v Central parku 
soutěžní Halloweenské odpoledne pro děti.  
Účast byla hojná a převleky originální. Téměř 
všechny děti přišly v maskách a dokonce i ně-
kteří rodiče! V halloweenském duchu byly ve-
deny i připravené soutěže. Děti se procvičily ve 
skládání puzzle, vyráběly zapichovátka s dýní 
a netopýry, střílely stříkačkou na upíra, skákaly 
v pytli kolem dýně  a po úspěšném absolvování 
všech disciplín na ně čekala sladká odměna. 
Další společnou  akcí byl  Lampionový průvod 
dne 6.11., o kterém jsme již v Mramoru infor-
movali.                           Hanka Morsteinová  �

Halloween pro dětiV sobotu 17.12. se na-
posledy v tomto kalen-

dářním roce sešli fotbalisté Realu Holyně, aby na slivenecké umělce ukončili letošní sezónu.  Zá-
pas, který se hrál na 2x35 minut, probíhal za velmi větrného počasí. I přesto bylo vidět něko-
lik pohledných akcí a skvělé zákroky obou brankářů – Václava Podzemského a Martina Javůrka. 
V přátelské  atmosféře, ve které zápas probíhal, si nakonec připsalo výhru 2:1 mužstvo hra-
jící v dnes již pro Real tradičním žlutém trikotu. Za vítěze se trefi l Daniel Kudlák a rozhodují-
cí branku si připsal těsně před koncem Tomáš Javůrek. Branku poraženého mužstva vsí-
til Jan Slavík, jenž vyrovnával na 1:1 přímo z rohu. Po zápase se celý tým odebral do 
hostince U Knotků, kde se podávala pečená kolena, vzpomínalo se na odehráné zápasy 
a hlavně byly předány poháry nejlepším hráčům. Poděkování patří všem, kteří v letošním roce za 
Real nastupovali, a také Miroslavu Ficalovi st., který tým dával po celý rok pečlivě dohromady.
Ocenění hráči: Nejlepší střelci:  Hráč roku:  Objev roku:

          1. Miroslav Fical  Martin Javůrek  Zdeněk Marek
          2. Filip Marek
          3. Tomáš Javůrek
Real Holyně přeje všem svým příznivcům a fotbalistům Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012.

Real Holyně zakončil sezonu

Předvánoční čas s Červeným křížem
Na svátek sv. Štěpána proběhlo ve sliveneckém 

kostele Všech svatých  2. vánoční hraní a zpívání. Nej-
prve zahrálo několik dětí na klavír, fl étny a housle kole-
dy. Pak děti sehrály veršované divadelní  představení 
„V Betlémě již není místo“. Následovalo  čtení krátkých 
povídek z knihy  „ Příběhy vánoční noci“. Potom za-
zněly latinské koledy v podání Magdy a Honzy Martín-
kových, za houslového doprovodu Marty Vondrašové. 
Závěrem zahrály Magda Martínková s paní Vondrašo-
vou  na housle pásmo koled, při kterém se jim podařilo 
rozezpívat skoro celý kostel. Při odchodu domů byla 
pro všechny zájemce připravena od Vlaďky Schwabo-
vé z Lochkova vánočka.  Na  zahřátí si mohli všichni 
dospělí dát i teplý punč od Bohdanky Kratochvílové ze 
Slivence. Zájemci si také mohli odnést s sebou domů 
Betlémské světlo. Doufáme, že pro všechny přítomné 
to byl příjemně strávený  čas.          Petra  Siganová  �

2. vánoční hraní 
a zpívání
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Jak jistě mnozí z vás zaznamenali, v přízemí úřadu byl v prostorách bý-
valého klubu Pecka otevřen nový klub pro místní seniory. Senioři mají vy-
hrazené středeční odpoledne. Mají možnost si přečíst časopisy nebo si jen 
tak popovídat u kávy nebo čaje. Zvažujeme také pořádání přednášek např. 
o zdraví, o péči o zahradu nebo domácí mazlíčky. Pro širokou veřejnost je 
zde nabídka masáží (včetně masáže lávovými kameny a refl exní masáže), 
v pátek také pedikúra. Nabízí se také možnost pro pány – hra v šachy.

Dále bychom chtěli upozornit seniory, kteří projevili zájem o rozvoz obědů ze 
školní jídelny, že tato služba se týká pouze občanů, kteří tuto službu opravdu 
nutně potřebují,  tzn., že jsou imobilní nebo z jiných důvodů zcela odkázaní 
na pomoc druhých. Všichni ostatní mají možnost si oběd sníst přímo ve 
školní jídelně nebo odnést domů. Chtěli bychom požádat seniory  nebo je-
jich příbuzné, kteří v příštím roce budou oslavovat významné životní jubileum 
(80, 85, 90 a více) a NEPŘEJÍ si gratulaci od MČ Slivenec, aby to oznámili 
ÚMČ. Za bytovou a sociální komisi bych chtěla popřát všem hodně zdraví 
v novém roce 2012.         Martina Havlíková, předsedkyně sociální komise  �

Klub seniorů ve Slivenci vám nabízí Kurz trénování paměti pod vedením 
lektorky paní Ivany Fojtů, ředitelky stacionáře pro seniory na Barrandově, 
Prahy 5. Náplní deseti  hodinových lekcí je procvičování a udržování pa-
měti - zábavnou formou, vyplňováním různých testů, hádanek,  používá-
ním mnemotechnických pomůcek, cvičením a poslechem hudby. 
Máte-li zájem o tento kurz, prosím, přihlaste se v knihovně ve Slivenci: 
osobně: půjčovní doba: út 13.00-18.00; st 10.00 - 12.00; čt 16.00 – 18.00 

hod., telefonicky: 251 818 044 (pí Krejčová – knihovna; pí Růžičková – 
ÚMČ), e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz, dopisem: Veřejná knihovna, 
Úřad městské části ve Slivenci – Praha 5, K Lochkovu 6
Kurz trénování paměti by probíhal ve středu od 15.00 – 16.00 hod. v klu-
bu seniorů Švestka v budově Úřadu městské části ve Slivenci – Praha 5, 
K Lochkovu 6 (dveře proti vchodu na poštu). Cena celého kurzu (10 lekcí 

á 1 hodina) = 150,-- Kč (výběr částky při lekci č. 1).

Pravděpodobný začátek kurzu: druhá polovina února 2012.

Irena Krejčová, Klub seniorů  �

dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zá-
kona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů.  Novela s sebou 

přináší některé  zásadní změny.

Elektronický občanský průkaz (dále jen e-OP) 
má velikost platební karty a nebude již zataven 
v plastu. 
TYPY e-OP jsou dva: 
a) se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elek-
tronickým čipem  - vydán bude pouze na základě 
žádosti občana, správní poplatek činí 500,-Kč, do 
čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále 
lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví 
zvláštní předpis – v prvé fázi zřejmě bude možné 
na čip nahrát elektronický podpis,
b) se strojově čitelnými údaji (bez čipu), správní 
poplatek je ve výši 100,- Kč jen v případě poško-
zení, zničení, ztráty a odcizení OP, jinak bezplat-
ně.
– e-OP budou vydávat pouze úřady obcí s roz-
šířenou působností (dále jen ORP) podle místa 
trvalého pobytu občana (pro nás Praha 5, Štefá-
nikova 13-15)
– žádost o e-OP bude moci občan podat ale na 
kterémkoliv úřadě ORP.
Povinnost žádat o nový e-OP po 1. 1. 2012 má:  

– občan, který po 1. 1. 2012 dovrší věk 15 let 
a má trvalý pobyt na území České republiky 
a občan, jehož způsobilost k právním úkonům 
byla rozhodnutím soudu omezena (platnost e-
OP 10 let),
– občan, u něhož po 1. 1. 2012 nastane někte-
rá ze změn: stavu, trvalého bydliště, jména, pří-
jmení, přidělení nového rodného čísla, skončí 
platnost občanského průkazu z důvodu uplynutí 
doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, od-
cizení, zničení občanského průkazu, po nabytí 
právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu. 
To znamená, že se nejedná o nějakou plošnou 
výměnu OP zatěžující občany nebo úřady.
Kdo může nově žádat o e-OP po 1. 1. 2012:  

– občan mladší 15 let (správní poplatek činí 50,-

Kč, platnost e-OP 5 let, žádá zákonný zástup-
ce za účasti občana),
– občan, který nemá trvalý pobyt na území Čes-
ké republiky (správní poplatek činí 100,-Kč), 
Postup při podání žádosti o e-OP:

– obdobný jako u elektronických cestovních 
pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem  
dat s biometrickými prvky, tzn. za osobní účasti 
občana ve speciální kabince, kde se pořídí jeho 
fotografi e a  vlastnoruční podpis k jeho dalšímu 
digitalizovanému zpracování,
– občan žádost již nevyplňuje, a ani  nepřed-
kládá fotografi i.
Další typy občanských průkazů, o které lze 

od 1. 1. 2012 žádat za podmínek stanove-

ných zákonem:

– občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 
(je nutné vyplnit žádost a předložit 2  ks  foto-
grafi e).
Kdo může žádat: 

– občan za občanský průkaz poškozený, zniče-
ný, ztracený, odcizený (správní poplatek 100,-
Kč, platnost 1 měsíc) s tím, že podá současně 
žádost  o vydání e-OP místně příslušnému úřa-
du ORP, 
– občan u úřadu obce ORP podle jeho místa 
trvalého pobytu bezprostředně po nabytí stát-
ního občanství udělením (správní poplatek 100,-
Kč, platnost 3 měsíce),
– občan v souvislosti s výkonem volebního prá-
va (správní poplatek 100,-Kč, platnost 1   měsíc) 
s tím, že podá současně žádost o vydání e-OP 
místně příslušnému úřadu ORP. 
Údaje stanovené zákonem uváděné v e-OP 

– jméno, popř. jména, příjmení, pohlaví, státní 
občanství, datum, místo a okres narození, rod-
né číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů 
bez trvalého pobytu na území ČR nebude údaj 
zapsán), rodinný stav nebo registrované partner-
ství, 
– datum skončení platnosti, číslo a datum vydání 
e-OP a označení úřadu, který jej vydal, 
– digitální zpracování podoby občana a jeho 

podpis,
– strojově čitelná zóna,
– 2D kód.
DŮLEŽITÉ:
– občanský průkaz je povinen mít občan, který 
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území 
České republiky. Tuto povinnost má i občan, je-
hož způsobilost k právním úkonům byla rozhod-
nutím soudu omezena,
– stávající platné občanské průkazy zůstá-
vají v platnosti do doby v nich vyznačené,
– občan je povinen převzít občanský průkaz 
osobně (nelze zmocnit jinou osobu),
– žádat o e-OP nelze z osobního důvodu,

– do e-OP  již nelze zapsat děti do 18 let, man-
žela, manželku (partnera, partnerku).

Nové občanské průkazy

Zpráva sociální a bytové komise

Kurz trénování paměti 2012

Společenská kronika 2011

Svá kulatá a významná jubilea 
v měsíci lednu a únoru 

oslaví tito naši občané a občanky: 

leden  2012
paní  Marie  Boháčová

pan  Jan  Drábek
pan  Josef  Bialek

paní  Veronika  Rýmonová
paní  Anna  Burdová

paní  Zdeňka  Menclová
paní  Anežka  Polívková
pan  Milan  Jungmann

únor 2012
pan Milan Stracenský

pan Jindřich Zápotocký
paní Jaroslava Šlosarová

paní Marie Kopecká
paní Jiřina Kotašková
paní Růžena Kolářová

Všem srdečně gratulujeme!!!
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Z  h i s t o r i e  s l i v e n e c k ý c h  g r u n t ů  a  c h a l u p

ČP. 25 – Grunt Krhulovský (ul. od Rybníkem)

V pondělí v den sv. Máří Magdaleny roku 1591 převzal od Mi-
kuláše Krhule (děti: Václav, Matěj, Marta) statek za 300 kop jeho 
syn Šimon Krhule. Kupní částku měl spláceti po 6 kopách až 
do úplného zaplacení. K živnosti bylo připsáno 1 a čtvrt lánu 
dědin. Držitel platil úroku o sv. Jiří a o sv. Havlu po 1 kopě 24 
gr 4 denarech, za vození dříví 1 kopu, odváděl 3 slepice. Od 
vdovy Lidmily po Šimonovi Krhulovi koupil statek v sobotu po 
narození Blahoslavené Panny Marie 11. září (1621) za 450 kop 
Matěj Svatoš. Závdavku složil 50 kop, zbytek měl spláceti při 
držaných soudech vejruňkami po 5 kopách.
Dne 2. září 1662 ujal grunt pustý Jan Krhula za 150 kop, místo 
závdavku složil podíl po svém otci 24 kop 24 gr. Roku 1697 
držel syn Jakub Krhule, od roku 1706 převzal po svém tchánu 
Matěj Ledvinka za 250 kop,  z nichž měl vyplatiti sestrám své 
manželky po 39 kopách 6 groších 3 den (sestry Anna a Alžběta). 
Polí bylo u živnosti 5/4 lánu, a zádušních 12 strychů. K vdově po 
Matějovi se přiženil Jiří Dudek a jako poručník dětí hospodařil 
zde do plnoletosti právního dědice Jakuba Ledvinky. Grunt pře-
vzal za 250 kop a 30. října 1758 přebírá již grunt Jan Ledvina. 
Dne 18. dubna 1789 ujal živnost, u níž bylo 56 jiter 652 čtv. s. 
polí, 1 jitro 104 čtv.s. zahrad, 363 čtv.s. luk od Tomáše Zimy 
– Jiří Hlaváček, který si vzal za manželku jeho dceru Rodinu, 
ovdovělou Ledvinkovou za 250 kop neb 291 zl 40 kr. Povinnosti 
k vrchnosti: úrok 1 zl 38 kr 2 denary, místo 6 slepic platil 42 kr, 
robotoval s dvěma koni 3 dny v týdnu, pěší prací od sv. Jana do 
sv. Václava 3 dny v týdnu, sliveneckému faráři platil 1 zl 10 kr 
a odváděl 1 věrtel ovsa. Dne 31. března 1837 převzal za 887 zl 
42 kr Matěj Hlaváček s manželkou Kateřinou, který grunt prodal 
8. srpna 1849 za 11.800 zl Petrovi Vojtěchovskému pro jeho 
syna Jana Vojtěchovského. Dne 4. ledna 1860 koupil živnost za 
17.700 zl. Josef Löffl er. 

ČP. 29 – Chalupa Mráčkovská (ul. K Lochkovu)

Po Mikolášovi Mráčkovi ujal chalupu v sobotu po sv. Vítu roku 
1598 Pavel Viktorin, jinak zvaný po  gruntu Mráček za 90 kop. 
Grunt převzal od vrchnosti, na níž připadl jak odúmrť. K cha-
lupě bylo připsáno ½ čtvrce dědin. Držitel platil úrok o sv Jiří 
a sv. Havlu 12 gr 4 denary. Dne 26. února 1633 Pavel Viktorin 
Mráček, pro sešlost věku, nemohouce pracovati, prodal chalu-
pu Matoušovi Tučníkovi, kováři a jeho manželce Marianě za 70 

kop. Roku 1654 byl grunt pustý a proto znovu prošacován na 35 
kop, jež měl Tučník spláceti po 2 kopách ročně. Po něm převzal 
1697 chalupu Václav Vlasák. Roku 1700 byl již mrtev a vejruňky 
skládala vdova Dorota. V pozemkové knize jest zaznamenáno, 
že „Dorota, zapomenouc se nad Pánem Bohem a svou duší, do-
pustila se s lotrem a proto zbavena živnosti a poněvadž její lotr 
byl poddaným pána hraběte Šternberka i ona byla na týž grunt 
propuštěna“. – Dne 23. ledna 1703 ujal chalupu Jiří Žilina za 80 
kop, z nichž měl vyplatiti sirotkům po Vlasákovi po 10 kopách 
50 groších. Od Žiliny přebírá živnost r. 1739 za 200 kop jeho syn 
Matěj Žilina. U živnosti bylo 60 strychů vorných polí. 

Dne 4. února 1791 odstoupil Matěj Žilina grunt, u něhož bylo 
36 jiter 796 čtv.s. polí, 1232 luk, 1457 čtv.s. zahrad svému sy-
novi Matějovi Žilinovi za 200 kop neb 233 zl 20 kr. Povinnosti 
k vrchnosti: úrok 1 zl 30kr, za 3 slepice 21 kr, potažní roboty 
s párem koní týdně 3 dny po celý rok, pěší prací konal robotu 
od sv Jana do sv Václava 2 dny, faráři odváděl jménem desátku 
ročně 1 zl 10 kr a 1 věrtel ovsa, k záduší sliveneckého kostela 
za 2 železné krávy 48 kr.  Od Matěje Žiliny přebírá živnost 10. 
října 1812 jeho syn Jan Žilina za 233 zl. Oženil se roku 1812 
(sml. svat. 7. srpna) s Mandalenou, dcerou Josefa Čuby z Vyso-
kého Oujezda, která mu přinesla věnem 200 zl, ve stříbře, 400 
zl v šajnech, 2 krávy a 10 ovcí. Po jejich smrti ujal 21. listopadu 
1852 živnost Václav Žilina za 5971 zl 15 kr., z nichž měl vyplatiti 
svým sourozencům (Janovi, Magdaleně, Barboře, Lidmile, Fran-
tiškovi) 800 zl a každému též vydati po jedné krávě a při svatbě 
vystrojiti bohatou hostinu či oběd. 

Z knihy Vilém Saitl: Slivenec a Holyně. Historie obcí (1951)  �
(Kniha je k  zapůjčení v naší knihovně)

Poznámka: zápisy jsou převzaty doslova, i s dobovým pravo-
pisem. Opraveny jsou pouze zcela zjevné překlepy z rukopisu 
Viléma Saitla, proto také nejsou opraveny různé zápisy v psaní 
příjmení (Krhule x  Krhula, Ledvina x Ledvinka). 

Vejruňky: splátky.
Šajny: 15. března 1811 vyhlásilo Rakousko státní bankrot, kdy 

nominální hodnota papírových platidel zvaných bankocetle (ale 
i kovových mincí) devalvovala na 1/5 své hodnoty; bankocetle 
byly vyměněny za nové oběživo, tzv. šajny (Einlösungscheine). V 
Rakousku tak až do roku 1858 obíhala dvojí měna - kromě stří-
brné „konvenční měny“ existovala ještě papírová měna (zvaná 
„vídeňské číslo“ neboli šajny). Jejich vzájemný kurs byl 2 : 5. Stát 
se tak zbavil čtyř pětin svých dluhů tím, že je z 80 % přesunul 
na obyvatelstvo.



s

SLIVENECKÝ MRAMOR časopis Městské části Praha-Slivenec 

Kalendář obce leden – březen 2012 Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

ANTARKTIDA – aneb

za zkamenělinami věčně zamrzlého kontinentu

s geologem Mgr. Radkem Vodrážkou, PhD.

V zasedací  místnost Úřadu městské části ve 

Slivenci – Praha 5, K Lochkovu 6

V úterý  17. ledna 2012 od  18.00 hod. 

Využijte možnosti dozvědět se o Antarktidě aktuální 
informace, podívat se na krásné fotografi e a fi lm 

o životě a práci našich geologů v zemi věčného ledu.
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Městská část Praha – Slivenec vás zve 

na cestopisnou přednášku

RNDr. Jana Plamínková:

Do Keni za českými 

nosorožci 

a Bílou Masajkou

úterý 14. února v 18:00 hodin 
v zasedací síni ÚMČ 
Vyprávění o výpravě pod 
záštitou National Geographic 

doprovodí promítání

Městská část Praha-Slivenec pořádá za účasti 

tradičních sponzorů

SLIVENECKÝ  MASOPUST

Neděle 29. 1. 2011 ve 13:30 - 18:00 

Setkání maškar ve 
13:00 hodin na návsi 
u rybníka (u vchodu 
do Sliveneckého klubu 
Švestka). Tradiční prů-
vod Slivencem v dopro-
vodu hudebníků, taneč-
níků, kejklířů a zpěváků 
skupiny Mimotaurus 
vás na chůdách dovede 
trasou kolem slivenec-
kého rybníka, dále ulicí 
K Lochkovu, Na Křen-
kově kolem řeznictví 
Görgl k zastavení v zahradě La Festa Ristorante a po 
malém občerstvení a tanci dále ulicí U Sportoviště až 
do sálu holyňského hostince U Knotků.  K tanci i posle-
chu zahraje skupina Třehusk.

KOBLÍŽKOVÁ SOUTĚŽ

Dětská porota vyhodnotí nejlepší masopustní koblihy! 
Nosit je možno přímo na sál, kde budou pod přísnou 
dětskou ostrahou až do vyhlášení výsledků. Dobré hos-

podyňky, máte šanci vysoutěžit masopustní talíř! 

DĚTSKÁ TOMBOLA

Nouze nebude o jitrničky a dobré pivo. 

LEDEN                                                                                               
   1. 1.      15:50 Bohoslužba v kostele všech svatých 
                (farnost Slivenec)
   2. 1.      16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
  11.1.      Výtvarná dílna Klubu Švestka pro veřejnost
12.-13. 1. Den otevřených dveří v ZŠ Slivenec
 15. 1.      15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
 16. 1.      Zápis do ZŠ Slivenec (1. termín)
 16. 1.      Zápis do MŠ Slivenec
16.–23. 1. Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov (MČ)
 17. 1.      18:00 Cestopisná beseda  Mgr. Radek Vodrážka       
               Antarktida (zasedací místnost ÚMČ)
 21. 1.      Zápis do ZŠ Slivenec (2. termín)
 24. 1. 14:00-16:00 Výtvarná dílna pro veřejnost - výroba  
 masopustních masek (Unie rodičů ve školní družině, 
 1. patro)
 25. 1. 15:00-16:00 Výroba masopustních masek pro   
 veřejnost (Klub Švestka - Malý Kutil, učebna výtvarné výchovy)
 29. 1. 13:30-18:00 Slivenecký masopust

ÚNOR
   5. 2.     15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
   6. 2.     16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů) 
 14. 2.     18:00 Cestopisná beseda RNDr. Jana Plamínková:     
               Keňa (zasedací místnost ÚMČ)
 15. 2.     Výtvarná dílna Klubu Švestka pro veřejnost
 19. 2.      15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
 28. 2.      18:00 Cestopisná beseda Mgr. Helena Katzlingerová:  
                Tibet (zasedací síň ÚMČ)

BŘEZEN
   6. 3.      15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
   5. 3.      16:00 Schůzka seniorů (knihovna ÚMČ)
 13. 3.     18:00 Cestopisná beseda Slávka Chrpová: Polynésie                         
                (zasedací síň ÚMČ)
17. 3.- 31. 3. Veronika Laníková: Kompozice (výstava v kapli  
               sv. Jana Křtitele)
 18. 3.      15:50 Bohoslužba v kostele Všech svatých (farnost Slivenec)
 31. 3.      14:00-18:00 Velikonoční jarmark na slivenecké    
                návsi (MČ, OS Pecka, OS Gama, Zelená kavárna)

doprovodí promítání

podyňky, máte šanci vysoutěžit masopustní talíř! 


