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Tato kniha obsahuje 93 strany, tj. devadesát tři strany. 

 

 

 

 

 

 

Kronika obce předchozích let se nedochovala.  

Víme o tom, ţe kronika Slivence existovala, podle vyjádření pamětníků byla kronika obce na 

úřadě městské části uloţena ještě před osmi, či deseti lety. Poslední záznamy v ní končily 

rokem 1987, kdy zemřel poslední kronikář pan Trávníček z Holyně. Po sametové revoluci z ní 

čerpala první porevoluční starostka paní Mgr. Markéta Vítková, která zpracované kapitoly 

publikovala v časopise Slivenecký Mramor. V dalších letech však kronika zmizela beze stopy. 

V trezoru na Úřadě městské části Praha - Slivenec je uloţena Kronika obce sokolské ve 

Slivenci z let 1986 – 1948, kronika Junáka ve Slivenci a další archiválie (viz archiv 

kronikáře). V základní škole ve Slivenci je moţné nahlédnout do pěti svazků kroniky školní, 

které jsou uloţeny také v digitální podobě na Úřadě městské části Praha – Slivenec. 
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Ţivotopis kronikáře 

Po jmenování starostkou obce Janou Plamínkovou v listopadu 

2009 začínám psát kroniku obcí Slivence a Holyně začátkem 

ledna roku 2010.   

Začínám pomalu dávat dohromady nasbíraná fakta, vzpomínky, 

obrázky…všechny střípky ţivota obce, kterou mám tak ráda, kde 

ţiji patnáctým rokem, ale kde jsem touţila mít domov jiţ dávno 

před tím, neboť místo, kde nyní se svou rodinou bydlím je mým 

oknem do dětství… 

Sice jsem se narodila o kousek dále, ale stejně to byl levý břeh 

Vltavy a Prokopským údolím (tehdy ještě automobilům 

otevřeným) to bylo k prarodičům, kteří měli v Holyni domeček 

se zahrádkou plnou tulipánů, coby kamenem dohodil. Děda byl bručoun, ale miloval zahradu, 

choval králíky, slepice a v chlívku vepříka. Jezdila jsem do Holyně za kouzlem nefalšovaného 

venkova a za svou dobrotivou babičkou, která uměla nejlepší buchty na světě a pořád se 

smála…Leccos se od té doby změnilo. Já vyrostla, za prarodiči chodím na slivenecký 

hřbitůvek, Holyně a Slivenec patří k velké Praze a modrý autobus nahradily tři linky autobusu 

červeného, městského. Hodně se tu postavilo a přestavělo. Nejsou tu uţ venkovské chaloupky 

nebo statky, ale městská zástavba. Přesto si obec zachovala milý ráz vesnice. Není to 

novodobý satelit „bez historie a bez vzpomínek“. Máme tu z čeho čerpat, na co navázat, nač 

být hrdí a zároveň oč se starat. 

Moţná mám v osudu psáno se starat. Mohu s nadsázkou napsat, ţe jsem k tomu i 

studovaná…V období mladém, kdy člověk hltá a zkouší a nasává ţivot plnými doušky, jsem, 

pravda, Holyni mnoho nenavštěvovala. Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy a cestovala a pracovala a zase studovala. Svou práci se sluchově postiţenými dětmi, 

kterou jsem po studiích začala vykonávat, jsem milovala. Starala jsem se o jejich vzdělání a o 

zprostředkování informací ze světa, který jim byl v období totality v mnohém uzavřen. Po 

sametové revoluci jsem krátce dělila čas svým dětem, učitelování a podnikání v oboru tvorby 

učebních pomůcek.  

Aţ náš třetí potomek se narodil v domě se zahrádkou, kdyţ jsme s trochou nostalgie vymetli 

seno z půdy domku holyňské babičky a dědy, rozbili kachlový sporák, vyměnili jej za 

elektrický a přestěhovali se sem z dočasného panelákového útočiště.  

Osud tomu potom chtěl, ţe jsem se na chvíli začala starat o věci obecní víc, neţ jsem si kdy i 

dovedla představit, protoţe jsem se stala zastupitelkou a před třemi lety místostarostkou. 

Člověka v ţivotě čekají nové a nové úkoly. Tak mi letos ještě přibyl úkol postarat se i o 

obecní paměti. Není těch, které by to bavilo, a tak já, kdyţ mě to baví, zkusím začít, neţ 

přijde někdo, koho to bude bavit ještě více a dokáţe to lépe.  

 Lenka Kudláková, v Holyni 15. 11. 2009 
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Slivenec a Holyně jako městská část 

 

Městská část Praha – Slivenec se skládá ze dvou katastrálních území – z většího Slivence a 

menší Holyně. Pamatuji se z dob svého dětství, kdy Slivenec a Holyni ještě nerozdělovala 

dálniční spojka K Barrandovu, která je dnes velmi rušnou komunikací, ţe jsme chodili 

s babičkou švestkovou alejí do Slivence na poštu, pro větší nákup nebo na úřad. Do Slivence 

se chodilo do školy, do kostela na mši, za pozůstalými na hřbitov. Poskytoval vţdy mnohem 

více pracovních příleţitostí.  

Holyňáci proto moţná od pradávna pociťovali jakýsi komplex menšího sourozence…ale to je 

jen pohled kronikáře…Jisté je, ţe jiţ při prvním moderním sčítání lidu v prosinci 1869 ţilo ve 

Slivenci a v Holyni celkem 771 obyvatel v 84 domech.  Z toho ve Slivenci 550 osob v 52 

domech a v Holyni 221 osob ve 32 domech. O více neţ 200 let, tedy v době, kdy začínám tuto 

kroniku psát, se celkový počet obyvatel zvýšil čtyřnásobně. 

Městská část Praha – Slivenec s rozlohou 7,5882 km² je jednou z 57 městských částí Prahy, 

rozkládá se na západním okraji hlavního města směrem na Plzeň. Je samosprávným celkem. 

Úřad městské části Praha-Slivenec sídlí v ulici K Lochkovu 6.  Pracují tu čtyři úřednice. 

V objektu nabízí své sluţby ještě pošta, místní knihovna, Městská policie a Slivenecký klub 

Švestka.  

Historicky jsou Slivenec a Holyně územím s převahou zemědělské výroby, územím 

obydleným a obdělávaným našimi předky – zemědělci. Dosud tu několik soukromě 

hospodařících zemědělců s láskou obdělává polnosti, kdysi jejich předkům zemědělskými 

druţstvy zabrané, po sametové revoluci v restitucích navrácené. Ve Slivenci je to například 
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pan Václav Vorlíček, Bohumil a Václav Slavíkovi se synem Jiřím nebo Jan Růţička, v Holyni 

pan Petr Šimáček. Nějaké pracovní příleţitosti nabízí v obci několik drobných podnikatelů, 

často však jejich provozovny zaměstnávají pouze je samotné. Pracovních příleţitostí tedy 

v současnosti v místě bydliště mnoho nenajdete. V obci je jen několik malých soukromých 

obchůdků. Nejvíce se do  povědomí místních obyvatel, ale i přespolních, vepsalo soukromé 

řeznictví pana Görgla. Na jeho nedostiţné uzeniny a báječně opracované čerstvé maso stojí 

většinou do ulice Na Křenkově fronta nedočkavců.  Na hlavní ulici Ke Smíchovu jsou 

potraviny paní Dubové, květinářství paní Smělé, potřeby pro domácí mazlíčky pana Boukala 

a dále směrem ke Smíchovu prodejna tabáku paní Šináglové. V objektu bývalé záloţny na 

křiţovatce ulic K Holyni a Ke Smíchovu funguje v přízemí drogerie JIMI pana Marouška a 

paní Vránové, kde můţeme zakoupit nejen drogistické zboţí, ale lecjaké potřeby pro dům a 

zahradu, včetně sadby zeleniny a květin na jaře. Před statkem křiţovníků je stánek s 

potravinami paní Skalické.  

Slivenec se můţe pyšnit několika stravovacími zařízeními.  V širokém okolí známá restaurace 

U Rozcestí, zaměřená na klasickou českou kuchyni, se proslavila svými obrovskými porcemi 

a příjemným posezením, které je vyhledáváno zvláště v zimním období, kdy uprostřed lokálu 

praská oheň v otevřeném krbu uprostřed místnosti. Restauraci Pyramida má ráda slivenecká 

mládeţ a hostinec U Ţilinů zase známé slivenecké seskupení, které si říká SliMa (Slivenecká 

mafie – příznivci sliveneckého techna), Pizzerie La Festa Ristorante se specializuje na 

italskou kuchyni a náročnější klientelu, Pizzerie Slivenec (na snímku z února 2009) je 

oblíbeným místem těch, kdo mají rádi klid, špagety a vydrţí chvíli čekat na pomalejší 

obsluhu. Restaurace U Knotků v Holyni je tradiční českou hospůdkou čtvrté cenové 

kategorie, která má své štamgasty, dobré pivo a oblíbenou letní zahrádku. 
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Ve Slivenci si konkuruje několik autoopraven (největší je Ford Slivenec, autodílna K a S pana 

Kříţka) a pneuservisů (nejznámější je Pneuservis Slavík a dílna pana Horáka). Při komunikaci 

K Barrandovu prosperuje Truhlářství Marek, v Holyni je také Truhlářství Prokůpek a ve 

Slivenci Truhlářství Klindera. Ve Slivenci naproti statku křiţovníků sídlí Tesařství Slavík, 

naproti bývalé záloţně firma Kovo Augur, na východním okraji Slivence firma Inter - Gips – 

sádrokartony, naproti objektu Pizerie Slivenec je Schäeffer schop (budova firmy na fotografii 

z Masopustu 2009).  

 

Prosperuje tu výrobna a prodejna pracovních oděvů ZAS pana Adamce, stavební firmy Pila 

Tranz pana Pavla Dvořáka, STAVISO Jaroslava Janáčka, Praţské fasády pana Breburdy. O 

zeleň v obci se stará velmi spolehlivě zahradnická firma pana Vraného SVS. Známé je 

kovářství pana Aksmana a Autoškola Wyrvolová, která má pobočky po celé Praze 5.  Ze 

sluţeb mohu jmenovat zavedené Kadeřnictví Irena v blízkosti školy, Kadeřnictví paní 

Hemerkové v objektu sokolovny, kosmetické sluţby paní Maxové ve Slivenci, opravy oděvů 

paní Helclové, ţehlení a šití paní Hyťhové nebo reklamní sluţby pana Krejčího. 

 Ubytovací kapacity nabízí Apartmány Bára, Penzion Eva a autokemp Slivenec v zahradě pod 

rybníkem.  

Tolik o podnikatelích v obci a pracovních příleţitostech, které se nabízí v místě bydliště. 

 Za prací jezdí však většina obyvatel obce na dvacetitisícový Barrandov nebo ještě spíše do 

centra Prahy. 



8 

 

O víkendech se Holyňákům na severu katastru nabízí vycházka do Přírodního parku 

Prokopské údolí, kterým protéká Dalejský potok, a kde kromě cenných geologických lokalit, 

můţeme v údolí vidět bohatou populaci koniklece lučního českého, devaterník šedý nebo 

tařice, co zjara zbarví skály Dalejského profilu doţluta. Potkat zde můţeme lišku obecnou, 

lasici, vzácně hranostaje. 

 Směrem východním jsou v dohledu panelové domy Barrandovského sídliště, jehoţ 

infrastrukturu (dopravní spoje, poliklinika, obchodní síť) obyvatelé Slivence a Holyně hojně 

vyuţívají. Směrem jiţním mají Sliveňáci moţnosti krásných vycházek do Chuchelského háje 

a v zimě téţ výhledů na koryto řeky Vltavy.  

Na jihovýchodním okraji Slivence leţí na malém hřbitově s prastarým kaštanem naši předci. 

Mnohé pomníky, zvláště ty z dřívějších dob, jsou ze slavného sliveneckého mramoru, jehoţ 

těţba se datuje ve Slivenci jiţ od 12. století, kdy se jiţ podle neověřených zmínek slivenecký 

mramor dolovat začal. Je to zhruba od data darování Slivence Václavem I. Řádu křiţovníků 

s červenou hvězdou. Lomy patřily řádu aţ do roku 1923 a nacházely se Na Cikánce. 

V současnosti patří loţisko firmě Mramor Slivenec, která sídlí v Dobřichovicích.  

Pěkným zastavením na jihozápadě Slivence je také vrch zvaný Trpec, místo romantických 

schůzek. Někde při jeho úpatí pramení potok Vrutice, který protéká, většinou ve skrytém 

korytě, Slivencem a poté Velkou Chuchlí, kde se vlévá do Vltavy. Směrem západním lze ze 

Slivence dohlédnout na obec Ořech, z Holyně na vápencové lomy v Řeporyjích.   

Centrum Slivence zdobí kostel Všech svatých, postavený v době rané gotiky, pravděpodobně 

v polovině 13. Století. Dvakrát do měsíce tu slouţí nedělní bohosluţby P. Mgr. Zdeněk 

Skalický, administrátor slivenecké farnosti. Za kostelní zdí přiléhají ke kostelu pozůstatky 

bývalého hřbitova, dnes jiţ bez náhrobků (na fotografii víţka kostela z vrchu Trpec na podzim 

2009).  
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V bezprostředním sousedství kostela je park a rybník, v roce 2008 nově zrekonstruovaný. 

V parku se na lavičkách u kostelní zdi schází mládeţ a děti mají v zimě v oblibě bruslení na 

zamrzlé ploše rybníka. Rybník lemuje směrem ke kostelu hráz se starými kaštany. Přítok vody 

do rybníka není tak vydatný, aby v něm zajistil svým průtokem čistotu vody. 

Naproti parčíku stojí stará, historická budova školy, která dosáhla v roce 2009 jiţ 109. výročí 

zaloţení. K historické budově přiléhají tři školní pavilony a správní pavilon školy, kde je 

školní jídelna a kde sídlí vedení školy. Z oken školy směrem na sever dohlédneme do rozlehlé 

zahrady s ovocnými stromy a dětskými hřišti, v době mimo vyučování otevřenými veřejnosti. 

Návsi mezi budovami školy a kostelem dominují vzrostlé kaštany a lípy. Umoţňují 

kolemjdoucím za parného letního dne zastavení ve stínu před pomníčkem padlých. 

V současnosti není tento kout bývalé slivenecké návsi v nejlepším stavu a tento fakt umocňuje 

stále rozbitá zastávka autobusu před školou. Na postupnou celkovou rekonstrukci centra 

Slivence se čeká.  

 Centrum Slivence trochu hyzdí i několik dlouhodobě rozestavěných objektů podél hlavní 

komunikace Ke Smíchovu (na fotografii z února 2009 v pozadí budova špejcharu).  

 

Z dalších významných sliveneckých objektů, které bych mohla jmenovat, je to statek 

křiţovníků. Ten je kvůli nedořešeným církevním restitucím ve správě Pozemkového fondu a 

má jej v nájmu Praţská agrární společnost, která zde má zázemí hlavně pro zemědělské stroje.  

Je tu několik bytů a veřejná jídelna. Objekt je v neutěšeném stavu, stejně tak jako jiţ léta 

budova bývalého špejcharu.  
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Na území Slivence a Holyně zůstalo po našich 

předcích několik kříţků. Je to kříţ v Holyni, který 

byl během roku přestěhován z místa u spojky mezi 

Holyní a Barrandovem do blízkosti kaple sv. Jana 

Křtitele, trochu zubem času poškozený kříţ na Na 

Křenkově naproti špejcharu, dále kříţ u silnice 

K Lochkovu u autobusové zasávky, kříţ ze 

sliveneckého mramoru v Habeši, který se letos 

dočkal rekonstrukce a stěhování a dřevěný kříţ 

naproti budově Austisu.  

V Holyni si připomínáme padlé z první světové 

války u pomníčku na náměstí Pod Lípou (na 

fotografifi) a ve Slivenci u pomníku před budovou 

školy. V parčíku před budovou úřadu pod vzrostlou 

vrbou je pomník k památce Mistra Jana Husa. 

 

 

 

Dominantou Holyně je kaple sv. Jana 

Křtitele z roku 1861, zrekonstruovaná 

v roce 2008 (na fotografii z dubna 

2009). Kapli spravuje obec a je 

výstavní galerii. Městská část spolu 

s farností Slivenec v roce 2009 

obnovila zapomenutou tradici 

svatojánské pouti a jedenkrát ročně, 

v červnu, je v kapli slouţena 

bohosluţba a v okolí kaple se koná 

pouť. 

 Přiléhající malebné náměstí Pod 

Lípou s mohutnými lipami tvoří 

centrum Holyně s pravým 

venkovským koloritem.  

K posezení vybízí dřevěné lavičky 

s pohledem na rozkvetlé růţe, které 

po léta s láskou ošetřuje paní 

Pravdová.  
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Ve Slivenci i Holyni převládá venkovská zástavba (na snímku statek 

 Růţičků – Brejchů v Holyni a Prokůpků – Zusků ze začátku roku 2009). 

 

Některé objekty citlivou rukou, jiné, zvláště ty z dob druhé poloviny dvacátého století, 

vykazují prvky reálného socialismu. Většina domů i statků je přestavěna.       
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Přibývá ale nové zástavby městského charakteru (v oblasti ulice Za Farou, Na Rovném-na 

snímku na předcházející straně a ve východní lokalitě Slivence u hřbitova, kde staví 

společnost Abbey rozsáhlou zástavbu rodinných domků – na snímku dole). 
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 Hlavním komunikačním spojem do centra Prahy jiţ dávno není ţeleznice. Na ţelezniční 

zastávce Holyně na trati Praha-Rudná, která byla jako součást Praţsko – duchcovské trati 

otevřena po dlouhodobém úsilí zdejších obyvatel aţ v roce 1933, kdyţ trať do Rudné 

fungovala jiţ od roku 1873, zastavuje dnes motorový vlak s jediným vagonem několikrát 

denně, ve směru ze Smíchovského nádraţí celkem čtrnáctkrát. Sice vykonává funkci 

příměstského vlaku, ale čím dál více slouţí spíše výletníkům (na fotografii závory na ruční 

ovládání v ţelezniční zastávce Holyně, které byly dne 27. 11. 2009 vyměněny za 

automatické). 

. 

Největší měrou se na dobré dopravní dostupnosti podílejí autobusy, jejichţ čtyři spoje 

přepraví většinu obyvatel.  

Obcí projíţdí autobusová linka číslo 247 (Chaplinovo nám. Barrandov – Lochkov), 248 

(Smíchovské nádraţí – Holyně) a 246 (Barrandov sídliště – Radotín) a 230 (Chaplinovo 

náměstí – Stodůlky). Většina spojů je nízkopodlaţních. Jezdí většinou spolehlivě podle 

jízdního řádu, vyjma situací, kdy je přetíţená komunikace K Barrandovu nebo v případě 

poměrně častých havárií kamionů při sjezdu z Barrandova na Barrandovský most.  

Holyňští také hojně vyuţívají pěší dostupnost konečné tramvají Barrandov (č. tramvají 12, 14, 

20). Většina rodin v současné době vlastní jeden i více automobilů, na komunikaci 

K Barrandovu se tvoří často mnoha kilometrové dopravní zácpy, které výjezd ze Slivence i 

Holyně komplikují. Problémem je také to, ţe mnozí řidiči, ve snaze se dopravnímu kolapsu 

vyhnout, nebo si cestu zkrátit, vyuţívají tranzit Slivencem, popřípadě i Holyní.  
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V souvislosti s nárůstem počtu aut je dalším problémem současnosti parkování. Ve Slivenci i 

Holyni si zástavba zachovala venkovský ráz a úzké křivolaké uličky neumoţňují vybudovat 

další místa pro parkování. 

 

 

 

Autobus 230 

Chaplinovo náměstí 

 18:13 

Poliklinika Barrandov  18:14 

Štěpařská  18:15 

Nový Slivenec    18:17 

V Remízku    18:18 

Smaragdová    18:19 

K Holyni    18:21 

Slivenec    18:22 

Za Farou    18:23 

Zahrádky    18:28 

Řeporyjské náměstí    18:30 

Náměstí U Lva    18:31 

Amforová    18:34 

Luka    18:36 

Sídliště Stodůlky    

 

Společenský ţivot, kulturní tradice a občanská pospolitost to vše bylo v letech totality 

zpřetrháno. Podle vyprávění pamětníků to byly v těch dobách jen zábavy v místních 

hostincích, výstavy drobného zvířectva, prvomájové průvody, fotbalová utkání nebo nácvik 

na spartakiádu, čím se lidé společně bavili nebo museli bavit. Bohaté tradice baráčníků, 

divadelních ochotníků, Sokola, Junáka nebo prvorepublikové slavnosti, jako byly masopusty, 

doţínky, máje, svatojánské poutě, bály, či fungování biografu, o tom se můţeme jiţ jen dočíst 

v Knize o Slivenci a Holyni, vydané koncem roku 2009.  
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Sokol či Obec baráčníků ani po sametové revoluci neobnovili svou činnost a za kulturou se 

jezdilo do velké Prahy. Výborně v tomto ohledu fungoval  AFK Slivenec, klub sliveneckých 

fotbalistů se širokou základnou, několik sliveneckých holubáři a spolek rybářů. V sokolovně 

se scházelo ke cvičení pár jednotlivců.   

V roce 2004 vzniklo Občanské sdruţení Na Kraji, které se zaměřuje na organizování aktivit 

pro celé rodiny. S podobným záměrem, ovšem spíše zaměřené na maminky na mateřské 

dovolené, vzniklo v létě 2009 občanské sdruţení Rodinné centrum Pecka. Zájmy Habešanů 

chrání občanské sdruţení Habeš, funguje hlavně jako sdruţení za lepší ţivotní prostředí a 

podílí se například na výsadbě nových alejí stromů. Občanské sdruţení přátel Slivence se v 

současnosti zase podílí na organizování a financování větších kulturních akcí. Nadále činný je 

AFK Slivenec a Spolek chovatelů poštovních holubů. V Klubu Švestka se schází Obecní 

divadýlko Knoflík, soubor dětské tvořivé dramatiky. 

(Při sestavování této kapitoly jsem čerpala mj. z Knihy o Slivneci a Holyni vydané v r. 2009 

nakladatelstvím Milpo, kde lze získat o historii obce podstatně více informací)  

 

 

VEDENÍ OBCE                                                   

Starosta obce: RNDr. Jana Plamínková (SNK) 

 

Zástupkyně starostky: Ing. Simona Strauchová (SNK), Mgr. Lenka 

Kudláková (SNK) 

Zastupitelé: Mgr. Jana Novotná (SNK), Milena Hollmanová (SNK), Ivanka Špačková 

(SNK), Ing. Petr Pick (SNK), RNDr. Jiří Číţek (nezávislý za ODS), Helena Marková (ODS), 

Aleš Rozehnal (ODS) a Bc. Kateřina Vrzalová (ODS), která dne 27. února odstoupila. Mandát 

přešel na Ing. Václava Vorlíčka (nezávislý za ODS), který měl sloţit slib na zastupitelstvu 

dne 22. dubna. Vzhledem k jeho nepřítomnosti na zastupitelstvu se tak ale nestalo. Dne 27. 

dubna se Ing. Vorlíček písemně vzdal mandátu, který tak přešel na Ing. Evu Černou (nez. za 

ODS). Eva Černá se mandátu vzdala a v úvodu veřejného zasedání 10. 6. sloţila slib 

zastupitele paní Zuzana Zdeborská (ODS). V tomto sloţení potom zastupitelstvo pracovalo do 

konce kalendářního roku. 

KOMISE A VÝBORY:  

Finanční výbor 

předsedkyně: Milena Hollmannová, místopředsedkyně: Ing. Ivana Šaradinová 

členové: Doc.Ing.Petr Pick,CSc., Mgr.Jana Novotná 
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Kontrolní výbor 

předseda: Marková Helena, místopředsedkyně: Ing. Helena Picková 

členové: Ivanka Špačková, Aleš Rozehnal, RNDr. Jiří Číţek 

Komise přestupková 

předsedkyně: JUDr. Bc. Anna Čeledová 

členové: Ing. Simona Strauchová, Milena Hollmannová, tajemník: Bohdana Růţičková  

Komise sociální a bytová 

předsedkyně: Irena Krejčová 

členové: Irena Michálková, Růţena Pitáková, Šárka Slavíková, Karla Reitmeierová, Aneţka 

Orlovičová, Jana Szilvásiová, tajemník: Bohdana Růţičková  

Komise stavební, majetková a pro rozvoj infrastruktury 

předsedkyně: Ing. Simona Strauchová  

členové: Mgr. Jana Novotná, Milan Špaček, RNDr. Petr Sztacho, CSc., Mgr. Václav Sládek, 

Simona Pletánková, Ing. Milan Kadlec, Ing. Petr Andres, tajemník: Ing. Šárka Musilová 

Komise ţivotního prostředí a dopravy 

předseda: RNDr. Jiří Číţek 

členové: Ing. Petr Pick, Jan Říha, Ivanka Špačková, RNDr. Jiří Číţek, Radek Otoupal, Karel 

Seidl, tajemník: Ing. Miroslava Staňková 

Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas 

předsedkyně: Mgr. Lenka Kudláková 

členové: Miloslava Pavlíčková – Pravdová, Edita Šimková, Ilona Míková, iří Růţička, Magda 

Haasová, Jana Urbancová, Hana Morsteinová, Helena Marková, tajemník: Bohdana 

Růţičková  

Komise grantová  

předsedkyně: Mgr. Jana Novotná 

členové: Ing. Simona Strauchová, Mgr. Lenka Kudláková, tajemník: Bohdana Růţičková 
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Obyvatelstvo MČ Praha – Slivenec k 31. 12. 2009 

 

Celkem: 2 774 obyvatel (Slivenec: 2 338, Holyně: 436) 

Narozeni: 30 

Zemřeli: 18 

 

 

 

Knihovna 

Knihovna sídlí v přízemí budovy úřadu, má bezbariérový vstup, který lemují záhony trvalek. 

Má otevřeno třikrát týdně. Knihovnicí je paní Irena Krejčová, která nastoupila do 

zaměstnaneckého poměru 1. 2. 2009, ale od září předešlého roku jiţ pracovala v knihovně na 

dohodu. Kniţní fond ke konci kalendářního roku čítá 6 279 knih. Registrovaných čtenářů 

celkem 132. 
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 Základní a mateřská škola Praha - Slivenec: 

Ředitelka: PhDr. Romana Lisnerová, zástupce ředitele: PhDr. Alexandros Charalambidis 

Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je úplná, plně 

organizovaná škola s 9 postupnými ročníky. Součástí školy je i MŠ, která je umístěna mimo 

areál v samostatné budově. Pro předškolní vzdělávání slouţí pouze jedna třída, kde jsou 

vzdělávány děti od 3 do 6 let.  

V základní škole je jiţ několik let v provozu vţdy jedna třída v kaţdém ročníku. Kapacita 

školy je 300 ţáků, ve škole se dosud vyučuje kolem 170 ţáků. V provozu je také školní 

druţina se dvěma odděleními s kapacitou 80 ţáků.  

Ve školním roce 2008/2009 byla k novému pavilonu přistavena nová část se sociálním 

zařízením a spisovou místností. V současné době prochází škola rozsáhlou rekonstrukcí, na 

jejímţ konci bude ve školním roce 2009/2010 zateplená fasáda správního pavilonu 

a propojení správní budovy se stávajícím pavilonem školy, čímţ se zjednoduší pohyb ţáků a 

zaměstnanců školy ve vnitřních prostorách. 

Vzdělávání v základní škole i v mateřské škole se realizuje podle vlastních školních 

vzdělávacích programů. Vzdělávací program je vytvořen i pro potřeby činností ve školní 

druţině.  

Vzdělávací strategie školy je postavena na čtyřech základních pilířích: Jazyk a jazyková 

komunikace, Informační a komunikační technologie, Ekologická výchova a Zdravá škola.  

Jedním ze zaměření školy je integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

vzdělávání v běţných třídách. Ve školním roce 2008/2009 bylo integrováno kolem 40 ţáků, 

z toho 1 s nárokem na zvýšený normativ.  

 

Školní vzdělávací program „Dívej se, kolik krásy je na světě, a chraň ji“  

 je zaměřen na posilování prosociálního chování ţáků se silným akcentem na poznání 

mezilidských vztahů, potřeb jednotlivce, poznání „toho druhého“ atp. a vytváření si kladného 

vztahu k přírodě a okolí školy prostřednictvím záţitkového učení (viz název našeho 

programu). Vedle poznávací sloţky se zaměřujeme na rozvoj řečových a komunikativních 

dovedností, estetického cítění ţáků, pohybových dovedností a tvořivosti prostřednictvím 

poslechu mluveného slova, estetických činností (zpěv, výtvarné činnosti), her, návštěv 

divadelních představení, účastí na společných akcích a projektech se základní školou apod. 

 

Projekty realizované v rámci školního vzdělávacího programu:  

Zdravá škola, Bezpečné cesty do školy a spolupráce v rámci Ekoškoly 
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V jednotřídní mateřské školce je zapsáno 20 dětí, se kterými pracují 2 učitelky (průměrný věk 

48,7 let). 

 

Vzdělávací strategie školy je postavena na čtyřech základních pilířích: Jazyk a jazyková 

komunikace, Informační a komunikační technologie, Ekologická výchova a Zdravá škola.  

Jedním ze zaměření školy je integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

vzdělávání v běţných třídách. Ve školním roce 2008/2009 bylo integrováno kolem 40 ţáků, 

z toho 1 s nárokem na zvýšený normativ.  

 

Personální zabezpečení (i pracovníci ŠD, ŠK a MŠ)      

pracovníci k 30. 6. 2008 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2008 

přepoč. pracovníci 

k 30. 6. 2009 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2009 přepoč. 

pracovníci 

pedagogičtí 17 14,915 19 16,259 

nepedagogičtí 8 8 11 8,67 

celkem 25 22,915 30 24,929 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ k 30. 6. 2009 

věk do 30 let 

včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

důchodci 

počet 0 4 9 4 2 3 

z toho žen 0 3 8 4 1 2 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,7. 

Průměr ţáků na třídu: 18,2 

(Údaje o škole převzaty z Výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009) 
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Rozpočet MČ Praha – Slivenec pro rok 2009 

Příjmy celkem :  31 771 159,90 Kč    

        

       

 místní a správní poplatky        877 923,00 Kč  

        

  daň z nemovitosti     1 721 504,00 Kč  

  daňové příjmy celkem       2 599 427,00 Kč    

  úroky           7 740,56 Kč  

  ostatní nedaňové příjmy        831 335,80 Kč  

  nedaňové příjmy celkem          839 076,36 Kč    

  kapitálové příjmy       1 074 217,00 Kč    

  přijaté transfery celkem     27 258 439,54 Kč    

  neinvestiční dotace SR        377 000,00 Kč  

  účelové dotace  - investiční     8 775 530,18 Kč  

  převod ze zdaň.činnosti     8 783 700,00 Kč  

  neinvestiční dotace MHMP     9 322 209,36 Kč  

Výdaje celkem :  31 644 776,16 Kč    

       

  běžné výdaje celkem 12 902 204,79 Kč   

z toho  ZŠ    2 607 863,20 

  kultura   354 967,76 

  
místní hospodářství - hřbitov- 
vodné   1 340,00 

  veřejná zeleň   423 063,94 

  komunikace   2 291 101,00 

  zastupitelstvo   883 770,00 

  místní správa   5 539 817,99 

  ost. tělesná výchova   63 050,00 

  volby   65 028,00 

  dary obyvatelstvu   253 739,90 

  knihovna   235 098,00 

  opravy bytový dům   65 525,00 

  opravy pomníků   117 810,00 

        

  kapitálové výdaje celkem 18 742 571,37 Kč   

  rekonstrukce škola- správní pavilon   13 651 659,40 

  projekt. dokum. školka   905 096,00 

  projekt .dokum. tréninkové hřiště   55 930,00 

  dětské hřiště Centrál   917 898,00 

  
bytový dům - přeměna topného 
syst.   918 811,00 

  regenerace centra Slivence   2 040 860,97 

  dopravní značení   44 203,00 

  bytový dům - kanalizační přípojka   129 113,00 

  škola – přísp. na lezeckou stěnu   79 000,00 

Ve vedlejší hospodářské činnosti je výsledek hospodaření po zdanění 1 293 298,54 
Kč. 
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LEDEN 

14. – 20.1 Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov 

Při tradiční lednové charitativní sbírce projevili občané svou solidaritu s potřebnými a v nebývalém 

mnoţství přinášeli své příspěvky do zasedací síně ÚMČ.  

 

Na fotografii bývalý hostinec U Doleţalů, ul. K Dobré Vodě v Holyni (leden 2009) 
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19.1. Zápis do do prvních tříd ZŠ Slivenec (1. kolo) 

Do 1. ročníku naší základní školy se pro příští školní rok zapsalo 37 dětí. Svědčí to jak o stoupající 

prestiţi naší školy, tak i o značném úsilí, které vykonalo nové vedení v propagaci školy. Z  naší 

školky, která by měla být hlavním zdrojem prvňáčků pro základní školu, letos odchází jen 3 – 5 dětí, 

proto bylo nutné získat i děti, které navštěvují školky v jiných městských částech. 

19.1. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Bylo svoláno na základě potřeby schválení dohody se společností Galstian a Galstian o 

předání komunikace Za Fořtem a Na Rovném, aby se občané dočkali veřejného osvětlení. 

21.1. Beseda Úspory energie v domácnosti 

Na aktuální téma diskutoval s občany v zasedací síni ÚMČ Ing. Karel Murtinger, odborník a 

konzultant České energetické agentury. 

23. - 24. 1. Ozvěny Ekofilmu 

Třetí ročník sliveneckého promítání filmů s ekologickou tematikou. Největší zájem veřejnosti 

vzbudily dva snímky, na které se přišlo podívat značné mnoţství lidí i se svými dětmi: film 

Story – poslední dny v ráji (o korálových útesech v Rudém moři, kterým hrozí likvidace) a 

Zázrak pohybu (poukazuje na to, jak se můţe věda inspirovat při zkoumání pohybu u zvířat). 

Celkem se Ekofilmu zúčastnilo přes devadesát lidí. 

Během ledna probíhala oprava střešní krytiny dvora křiţovníků. Výměnu starých střešních 

tašek za nové bobrovky prováděl Pozemkový fond, který je správcem celého areálu čp. 8 

v ulici Ke Smíchovu. Celý areál stále nemá vlastníka, protoţe dosud nebyly dořešeny církevní 

restituce. 

Od ledna se v zasedací síni úřadu začal scházet Klub maminek. Aktivní maminky na mateřské 

dovolené tu začaly kaţdý čtvrtek 

organizovat pro své děti tvořivá, 

hravá dopoledne s cílem vyjít 

z izolace, navázat pro sebe a své 

děti nová přátelství a vyměňovat 

si zkušenosti týkající se například 

výchovy nebo správné výţivy 

nejmenších. Původní okruh okolo 

deseti maminek se postupně 

rozrůstal. Pravidelně byly 

zaváděny do programu výtvarné 

činnosti a volná herna.  
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ÚNOR 

2.2. Zápis do ZŠ Slivenec (2. kolo) 

2.2. Schůzka seniorů 

Konala se v místní knihovně pod vedením nové předsedkyně sociální komise paní Ireny 

Krejčové  

9.2. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Zastupitelstvo odvolalo M. Lázničku a JUDr. Čeledovou z funkce členů kontrolního výboru a 

zvolilo nové členy – I. Špačkovou a RNDr. J. Číţka a předsedkyni kontrolního výboru H. 

Markovou. Dále byl odvolán z funkce člena finančního výboru Ing. Brenišín a na jeho místo 

byla zvolena Bc. K. Vrzalová. 

Bylo schváleno uzavření smlouvy na údrţbu veřejné zeleně na rok 2009 s firmou BOBR, 

zahradnické sluţby, s níţ má obec dlouhodobě výborné zkušenosti. Dále bylo např. schváleno 

předloţení ţádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace centra MČ Praha – Slivenec „ do 

Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.  Zastupitelstvo také vyhlásilo 2. kolo na 

poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2009 v celkové výši 80 tisíc korun. 

10. 2. Kolaudace splaškové kanalizace v ulici Ke Smíchovu 

Na základě vyjádření zástupce ÚMČ Praha 5 od tohoto data mohli jednotliví vlastníci 

nemovitostí uzavřít smlouvu o odvodu splaškových vod a následně se na řad připojit. 

14.2. Slivenecký masopust se povedl… 

…i přesto, ţe nemocný flašinetář poslal náhradníka, kterému se nepodařilo po celou trasu, 

letos jiţ třetího Sliveneckého masopustu, zprovoznit zesilovací aparaturu, i přesto, ţe se 

děvčatům z OS Na Kraji, které stály připravené pod kaštanem Na Křenkově a trpělivě a 

v mrazu vyhlíţely masopustní průvod, nečekaně pustil do připravovaného masopustního 

občerstvení u Špejcharu hladový dákový pochod turistů, ještě před příchodem maškar, i 

přesto, ţe mrzlo, aţ praštělo… Masopustních dobrot v podobě velkorysých sponzorských darů 

Řeznictví Gorgl, Ristorante La Festa a Textilu paní Dubové bylo nakonec dostatek, stejně 

jako pestrých maškarních kostýmů a dobré nálady. Průvod v čele s vozidlem lochkovských 

dobrovolných hasičů, které udávalo tempo, proskotačil Slivencem a zamířil, stejně jako 

v minulých letech, do Holyně, kde v sále restaurace U Knotků zahrála od podlahy především 

staropraţské písničky poberounská kapela Třehusk, pivo teklo proudem a taneční parket 

zaplnil veselý maškarní rej, sloţený hlavně z řad dětí…. 

Fotografie na následující stránce je ze sálu Hostince U Knotků a na fotografii dole paní 

Miluška Pavlíčková - Pravdová (s lahví Slivenecké slivovice), která byla duší letošního 

masopustu a stejně jako v minulých letech s nezištnou ochotou půjčovala kostýmy, jaké 

nám leckde mohou závidět. 
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17.2. Beseda v místní knihovně „Labutě v přírodě“ 

Pozvání knihovnice I. Krejčové přijala paní Pavlásková, členka Českého svazu ochránců 

přírody. Na setkání s více neţ třiceti dětmi školní druţiny slivenecké školy y se ţivě 

debatovalo nejen o labutích. 

28.2. Velikonoční keramické dílny pro veřejnost 

Ve výtvarné učebně ZŠ Slivenec, která pronajala za tímto účelem místnnost občanskému 

sdruţení Na Kraji se sešlo více neţ deset dětí předškolního i školního věku, aby si vyrobili 

(někteří i se svými rodiči) velikonoční dekorace. Dílnu vedla paní Magda Haasová. 

Leden a únor byly na úřadě městské části především obdobím příprav na nadcházející 

stavební sezónu a sháněním financí. Byly podány dvě ţádosti o granty na hřiště v ulici 

Za Farou – jednu na Nadaci ČEZ na hřiště pro menší děti, a druhou na Magistrát na 

„opičí dráhu“, tedy sportovní hřiště pro větší děti. 

Zimní údrţbu komunikací v letošním roce zajišťoval ve Slivenci pan Kadeřábek z Lesů 

Praha, v Holyni pan Šimáček. Vydatnou pomocí při údrţbě zvláště chodníků byl nově 

zakoupený traktůrek s přídavnou radlicí, který obstarával pan Buriánek, pracovník 

údrţby městské části. 

 

BŘEZEN 

2.3. Schůzka seniorů  

Povídání na tradiční schůzce seniorů, které jsem se seniory vedla zpestřilo promítání 

amatérského filmu z únorového sliveneckého masopustu. 

9.3. Velikonoční keramické dílničky (2. termín) 

11.3. Beseda „ Kapacita naší školky nestačí – a co s tím? 

Se starostkou Janou Plamínkovou a ředitelkou ZŠ a MŠ Slivenec Romanou Lisnerovou přišli 

diskutovat převáţně rodiče dětí předškolního věku. Všichni se shodli na naléhavosti problému 

a potřebě nové školky. Dočasným řešením se ukázalo zřízení soukromé školičky v budově 

základní školy. 

13.3. Koncert dětského souboru Petrklíč v kostele Všech Svatých ve Slivenci 

Občanské sdruţení Na Kraji ve spolupráci s farností Slivenec uspořádalo koncert 

třicetičlenného pěveckého souboru ze Základní umělecké školy Pro Radost z Řeporyj. Soubor 

pod vedením sbormistryně Mileny Kejhové předvedl skladby A. Vivaldiho, L. Delibse, A. 

Becka nebo P. F. Simmse. 

16. 3., 23. 3., 30. 3. Velikonoční keramické dílny (3. - 5. termín) 
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V březnu proběhla výměna osvětlení v zasedací síni ÚMČ, zakoupení nového, 

pohodlného nábytku a nové nátěry stěn. 

V průběhu března se uskutečnily dokončovací práce na rekonstrukci a přestěhování 

kříţku, který stál od r. 1861 u cesty mezi Holyní a Barrandovem. O důkladnou opravu 

kameníky a přestěhování na místo u kaple sv. Jana Křtitele v Holyni se postarala a 

veškeré náklady uhradila paní Jiřina Růţičková, potomek mecenášky a gruntovnice 

Magdy Malé, která na základě neblahé události, kdy uhodil o ţních do povozu blesk, 

dala obě sakrální stavby zbudovat jako dík, ţe lidé přeţili. O stěhování kříţe rozhodl 

fakt plánované výstavby mezi Barrandovem a Holyní.  

 

Na fotografii kříţ v původním místě dávné události u komunikace, zvané místními 

„Prašanda“ 
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DUBEN 

4.4. Jarní úklid obce 

Během sobotního dopoledne proběhla na území celé městské části brigáda občanů na úklid 

obce. Nejaktivnější brigádníci především z okolí ulice K Homolce, z Višňovky, z Habeše 

nebo z Holyně stačili uklidit velkou část obce od odpadků. V Holyni v sousedském nadšení 

brigádníci spolu s dětmi vymalovali zeď u hřiště U hasičárny. Na fotografii hl. aktérka M. 

Pavlíčková-Pravdová. 

 

 

4.4. Jarní koncert souboru Solideo v kostele Všech Svatých ve Slivenci 

 Instrumentálně-vokální kvartet ze severu Čech, který je zaměřen na hru s neobvyklými 

nástroji (mufloní, beraní nebo kravské rohy, šalmaj, dudy) všechny přítomné posluchače 

zaujal a za skladby Adama Michny, Thomase Morleyho nebo Marca Charpantiera sklidil 

zaslouţený potlesk. Koncert byl pořádán ve spolupráci MČ Praha – Slivenec a farnosti 

Slivenec.(Foto na následující straně) 
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5. 4. – 26. 4. Velikonoční výstava v kapli sv. Jana Křtitele 

Vernisáţ výstavy ţáků slivenecké základní školy zahájily děti s nastudovaným programem 

jarních písní. Za doprovodu houslí a kláves děti předvedly i svěţí taneční vystoupení. Součástí 

expozice kraslic a dalších atributů svátků jara v holyňské kapli byla i soutěţ o nejkrásnější 

kraslici. Do kaple se 

přišlo podívat značné 

mnoţství návštěvníků, 

především z řad rodičů 

dětí. 

                                              

   5.4. Velikonoční 

jarmark na slivenecké 

návsi 

Tradiční jarmark 

řemeslných výrobků 

s občerstvením navštívilo 

velké mnoţství lidí, kteří 

se bavili kejklířským 

uměním rodiny Vlčkovy. 
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Děti si mohly vyrobit velikonoční dekoraci ve výtvarné dílně občanského sdruţení Na Kraji a 

ostatní podpořit školu zakoupením některého z výrobků prodejního stánku školy. 

 

. 
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6.4. Schůzka seniorů 

Příjemné setkání v prostorách knihovny vedla paní Irena Krejčová. Senioři byli seznámeni 

s programem dotovaných výletů pro seniory. 

9.4. Zájezd seniorů na zámek Kačina, do Kutné hory a do skanzenu v Kouřimi 

15.4. Zahájení dostavby správního pavilonu základní školy 

MČ Praha – Slivenec získala dotaci z fondů Evropské unie ve výši 5,8 mil. Kč na dostavbu 

správního pavilonu slivenecké základní školy. Celková plánovaná hodnota projektu činí cca 

11 mil. Kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Bielskie Predsiebiorstwo 

Budownictwa Przemyslowego S. A., která předloţila nejniţší nabídku (10,3 mil. Kč). 

Dostavba správního pavilonu spočívá ve vybudování dvou tříd ve druhém nadzemím podlaţí 

správního pavilonu a propojení druhých podlaţí správního a učebního pavilonu, následné 

výměně oken, zateplení fasády a vybudování nové střechy nad celým pavilonem. Střecha 

bude mít přesah, který bude plnit funkci slunolamu. V objektu bude nainstalována nová 

vzduchotechnika. Po dostavbě bude objekt patřit svou spotřebou energie mezi 

nízkoenergetické stavby (na snímku před rekonstrukcí, začátek roku 2009). 

 

22.4. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Po odstoupení Bc. Vrzalové bylo z důvodu nepřítomnosti Ing. Václava Vorlíčka, na kterého 

přešel mandát dnem 28. 2. 2009, odloţeno sloţení slibu.  
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Zastupitelé např. schválili smlouvu se společností AB design studio, s.r.o., která byla vybrána 

na základě výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

na výstavbu MŠ a tělocvičny za cenu 1 191 193,-Kč, dále neinvestiční dotaci 9 900,-Kč pro 

místní knihovnu, investiční účelovou dotaci 1 mil. Kč na rekonstrukci parkového centra, 

neinvestiční dotaci 4 000,- Kč - příspěvek na školství, účelovou dotaci  37 000,- Kč na 

zkoušky odborné způsobilosti pro úředníky, neinvestiční dotaci 100 000,-Kč na vybavení 

školního hřiště lezeckou stěnou.  

Zastupitelé pověřili finanční výbor ZMČ Praha – Slivenec provedením kontroly vyuţívání 

finančních prostředků získaných z doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Slivenec.  

25.4. Vítání sliveneckých a holyňských občánků narozených v r. 2008 v MČ Praha - 

Slivenec 

Na sobotní odpoledne 25. 4. byli pozváni k slavnostnímu obřadu noví občánci, kteří se v naší 

městské části narodili v průběhu roku 2008.  

Téměř rekordní počet narozených dětí byl rozdělen do dvou skupin, protoţe 36 batolátek 

s rodiči, prarodiči a sourozenci by se opravdu do zasedací síně úřadu městské části nevešlo. 

Děti zvládly krátké pásmo lidových písní v provedení ţáků slivenecké základní školy pod 

vedením paní učitelky Markéty Číţkové i projev paní starostky Jany Plamínkové trpělivě a 

bez slziček. 

Paní starostka, kromě jiného, přislíbila za městskou část, ţe se bude ze všech sil snaţit, aby 

byla pro naše nejmenší příjemným místem pro domov, místo, kde najdou vše, co ke zdárnému 

růstu a šťastnému dětství potřebují. 

Součástí radostného přijetí občánků do Slivence a Holyně bylo předání pamětních listů a 

upomínkových dárků a malé vzpomínkové album s profesionálními fotografiemi. 

 

Na fotografiích na další straně obě skupiny vítaných občánků 
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30.4. Dětské čarodějnice ve Višňovce 

Na tradiční dětský slet čarodějnic se na hřišťátko ve Višňovce slétl hojný počet čarodějů a 

čarodějnic, kteří si chtěli zasoutěţit v disciplínách jako např. získání řidičského průkazu na 

létajícím koštěti.  
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30.4. Fotbalové derby Slivenec : Holyně. Obecní pálení čarodějnic 

V pilném tréninku jsme mohli zastihnout v měsíci dubnu vybraná reprezentační muţstva 

Slivence a Holyně, aby se sešla, jako kaţdoročně, k očekávanému fotbalovému klání na 

svátek čarodějnic. Fotbalové utkání otevřel slavnostním výkopem Marek Jarolím, vzácný host 

z vítězného muţstva letošní fotbalové první ligy-Slavie. Holyňské muţstvo, tentokrát 

v načasované formě, spolu se svými fanoušky očekávalo s napětím vývoj zápasu. Slivenečtí 

však nenechávali po celé utkání nikoho z Holyně na pochybách, jak silným soupeřem jsou. 

Přesto konečná remíza 3:3 vyvolala v řadách Holyňáků nadšené ovace a do nadcházejících 

penaltových rozstřelů i obrovské naděje. K lítosti jedněch a k nadšení druhých však nakonec v 

letošním derby Slivenec opět zvítězil 4:3. Tentokrát ovšem uţ jen na penalty! 

 Za Holyni skóroval Jindra Neumann, Viktor Dolista a Michal Starec. Za Slivenec Aleš 

Majer, Jakub Jonáš a Marek Čureja. 

 

Obecní pálení čarodějnic 

Po skončení fotbalového utkání čekala na všechny zábava, kterou připravili členové AFK 

Slivenec.  Oheň, country kapela, klobásky a dobré pivečko do pozdních nočních hodin. 
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V průběhu měsíce dubna byly do nově zrekonstruovaného rybníka vsazeny vodní 

rostliny, které budou plnit nejen estetickou funkci, ale především se budou podílet na 

přirozeném čištění vody v rybníce, který se potýká s nedostatkem průtokové vody. 

 

KVĚTEN 

2. 5. – 31. 5. Výstava „Krajiny“ malířky Miluše Mrvíkové z Mořiny 

V průběhu měsíce května se v holyňské kapli sv. Jana Křtitele představila malířka Miluše 

Mrvíková z Mořiny. Autorka strávila dlouhá leta mezi dětmi jako učitelka, později jako 

ředitelka mateřské školky v Mořině. Malování a kresba jsou její celoţivotní vášní, nyní je 

členkou Sdruţení výtvarníků ČR. V kapličce autorka představila pastely, které vytvořila 

během svých cest po Čechách a na Karlštejnsku, kde ţije. 

 

4.5. Schůzka seniorů v zasedací místnosti úřadu. 

Senioři dostali během posezení nad šálkem čaje informace o akcích obce, diskutovali jsme o 

probíhajících zájezdech pro seniory. 

13.5. Beseda „Jaké chceme hřiště?“   



35 

 

Na besedu se starostkou J. Plamínkovou a místostarostou S. Strauchovou přišlo na ÚMČ 

několik rodičů malých dětí a diskutovali o podobě nově plánovaného hřiště v ulici Za Farou. 

16.5. Zájezd seniorů do Nelahozevsi, Roudnice a na Říp 

16.5. Slivenecké bleší trhy 

Proběhly 16. 5. v tichosti a bez větší odezvy. Víc bylo zvědavých přihlíţejících neţ těch, kdo 

by měl odvahu (?) nebo chuť (?) cokoli nabídnout. 

 Přesto se tu daly objevit skvělé kousky za pár korun: stařičký akordeon po babičce, čerstvé 

zahradní bylinky, hračky, domácí cukroví, nefalšovaný čínský porcelán, vojenské čepice, 

antikvariátní knihy (včetně kuchařek), kolečkové brusle a zachovalé oblečení… 

Moţná příští rok moţnosti účastnit se bleších trhů ve Slivenci vyuţije víc zájemců, moţná se 

nápad neujme, kdo ví?  

 

16.5. Obecní divadýlko Knoflík hostuje na přehlídce v Radotíně 

Soubor se zúčastnil prvního ročníku radotínské divadelní přehlídky Radotínská Radost 

s původním  představením O Meluzíně z Meluzánie. (Foto na následující straně) 
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17.5. Výlet na drsný sever 

V pořadí třetí expedice za „slivenecká a holyňská humna“, kterou opět vedl opět pan Jiří 

Plamínek. Trasa tentokrát vedla od holyňské kapličky do Klukovic a dále do Prokopského a 

Dalejského údolí.  Profesí geolog Jiří Plamínek všechny účastníky dovedl například k 

paleozoickému vulkánu Hemrovy skály. 

31.5. Dětský den na fotbalovém hřišti 

Tradiční oslava Dne dětí v reţii občanského sdruţení Na Kraji, které akci uspořádalo ve 

spolupráci se sliveneckými fotbalisty. Děti čekalo odpoledne plné her a soutěţí, v mobilním 

stanu Červeného kříţe mohly děti shlédnout ukázky první pomoci a samy si vyzkoušet na 

modelu například umělé dýchání. Program zpestřilo vystoupení Studia K Barrandov – oddíl 

sportovního aerobiku a návštěva lochkovských hasičů, kteří dětem předvedli svou techniku. O 

občerstvení se postarala svým sponzorským darem firma Pepsi-cola a AFK Slivenec. 

Během května byly dokončeny práce na opravě podchodů pod hlavní komunikací 

K Barrandovu. Opravu provádělo TSK. 
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Od silnice K Austisu na odbočce k rozvodně ČEPS byla instalována nová závora, aby 

nedocházelo k zaváţení odpadu na černé skládky. Vedle závory je ponechán prostor pro 

kola a pro pěší. 

V květnu proběhlo čištění komunikací. Většinou bez komplikací, jen v několika ulicích 

komplikoval čištění fakt, ţe majitelé zaparkovaných vozů nereagovali na výzvu a čistící 

vůz mezi zaparkovanými automobily mohl projet jen velmi obtíţně.  

Úspěšně a podle plánu pokračovala dostavba a rekonstrukce správního pavilonu školy. 

Bohuţel rekonstrukce výrazně ovlivnila konec školního roku, protoţe musela být 

uzavřena o dva týdny dříve školní jídelna (na snímku z května 2009). 

 

ČERVEN 

6. 6. - 28. 6. Výstava fotografií Fr. Okáče „Portréty z cest“ v holyňské kapli 

Velkoformátové fotografie zavedly návštěvníky (aţ na nemnohé výjimky) do vzdálených 

zemí Asie. Slivenecký cestovatel a fotograf František Okáč, společně se svojí ţenou, naší 

milou knihovnicí paní Irenkou Krejčovou, opakovaně navštěvovali především buddhistické 

státy jihovýchodní Asie a v posledních letech se staly jejich vyhledávaným cílem země 

arabského poloostrova. Přestoţe na prvních výpravách převládala touha poznat nejdříve 

přírodní krásy a historické památky těchto končin, brzy se dostala do popředí setkání 

s místními lidmi.  

Vystavené portréty byly jen malou částí z autorova početného fotografického archivu. Kaţdý 

z těchto snímků přiblíţil místa, kde lidé ještě velmi často ţijí v úzkém spojení s přírodou a 

v potu tváře si zajišťují holou existenci. A není aţ tak překvapivé, ţe oč těţší mají ţivot o to 
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více  u nich autor nalezl přátelské přijetí a pohostinnost a různost barvy pleti či vyznání v tom 

nehrály ţádnou roli. 

O tom, jak moc se fotografie líbily, svědčí návštěvnost besedy, kterou autor uskutečnil 

v průběhu Svatojánské pouti přímo ve výstavním prostoru kaple. 

 

 

 

 

1.6. Schůzka seniorů „Jak si udrţet pohyblivost do vyššího věku“ 

Pozvání na schůzku přijal MUDr. Jiří Neuwirth, Csc., zakladatel geriatrické kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který pohovořil o základních pilířích duševního i 

fyzického zdraví.  Na přednášce se diskutovalo o způsobu vyuţití volného času, vhodnosti 

léků a vitaminů. 
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4.6. Zájezd pro seniory na Šumavu 

 

(Na snímku slivenečtí a holyňští senioři před vycházkou kolem řeky Vydry) 
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5. 6. – 6. 6. Multikulturní festival Slivenecké letnice – 3. ročník 
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Slivenecké letnice nebo Slivenecké lednice? 

Mezi těmi, kdo letošní ročník sliveneckého multiţánrového festivalu navštívili, se (pro letošek 

příznačný) název vţil. Počasí bylo na červen opravdu překvapivě chladné a déšť, který se 

během sobotního odpoledne snášel ze zamračené oblohy mnohé z návsi vyhnal. 

  Ti nejskalnější, co vytrvali, měli moţnost sledovat hudebně pestrý maraton hudby a 

doposlouchat se k oběma večerním vrcholům. Jedním z vrcholů byl  páteční koncert skupiny 

České Srdce a vystoupení tradiční stálice Letnic - Blue Effectu s Radimem Hladíkem. 

Sobotním hřebem programu omráčilo jablkonění souboru Jablkoň, které tryskalo hudebními 

nápady téměř stejně jako barevný gejzír ohňostroje, který se vzápětí snesl na hladinu 

Sliveneckého rybníka. Závěrečná folkrocková smršť z Moravy - kapela Docuku byla pro 

mnohé překvapivou tečkou za třetím, co do počtu návštěvníků jistě největším, ročníkem 

Sliveneckých letnic. 

 

 

Blue Effect 
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                              S Jaroslavem Hutkou si zazpívala celá slivenecká náves.  
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Letnice dětem 

 

 

Sluníčko zůstalo naštěstí přívětivé k dětským návštěvníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne 

na dětský divadelní kolotoč a mohli si uţít Pohádku Palačinková Pepina Šárky Glogarové a 

veselou pohádku o tom, jak líný had přišel o noţičky, kterou vyprávěl principál Jakub 

Folvarčný (moderátorská stálice celého sliveneckého festivalu). Inspirativní pro malé diváky 

bylo jistě surrealistické představení Aničky Duchoňové o malé Aničce, co dělá svinčík s 

titulem„Malá večrní snítka“. Upoutávka sliveneckého obecního divadýlka Knoflík na 

připravovaný malý slivenecký horor s názvem Červená Karpoolka snad nikoho nevyděsila, a 

tak se malí příznivci divadla mohou těšit na další produkce, a to nejen na Letnicích! 
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Anička Duchoňová a slivenečtí nejmenší diváci (nahoře) 

Obecní divadýlko Knoflík (dole) 
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20.6. Závody odráţedel  

V ulici Granátová proběhl závod kol, koloběţek, odráţedel a maminek s kočárky. Veselý 

závod, na který se dostavilo celkem 23 malých závodníků a 3 maminky s kočárky 

zorganizovaly Hanka Morsteinová a Magda Haasová z občanského sdruţení Na Kraji. 

22.6. Loučení s ţáky deváté třídy ZŠ Slivenec 

V zasedací síni úřadu městské části proběhlo milé posezení, které mělo v sobě stopy smutku, 

nostalgie, ale především příslibu nového začátku. Starostka Jana Plamínková přijala ţáky 

deváté třídy, rozloučila se za obec se všemi, kteří po devět let navštěvovali základní školu ve 

Slivenci, a popřála jim hodně štěstí v jejich dalším studiu. 

 

22.6. Veřejné zasedání zastupitelstva 

V úvodu jednání sloţila slib zastupitele nová zastupitelka MČ Praha – Slivenec za ODS paní 

Zuzana Zdeborská. 

Zastupitelé na jednání schválili poskytnutí daru 150 000,- Kč na opravu ohradní zdi kostela 

Všech Svatých (z větší části bude oprava hrazena z grantu MHMP), přijetí sponzorských 

finančních darů v e prospěch festivalu Slivenecké letnice, dále schválili rozpočtové úpravy, 

schválili kriteria pro výběr uchazečů o nájem obecního bytu a neschválili vybudování 

fotovoltaické elektrárny na střeše školy. 

Zastupitelé pověřili kontrolní a finanční výbor provedením kontroly vyuţití grantových 

prostředků a majetku MČ v uţívání AFK Slivenec.  
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26.6. Byl v základní škole ve Slivenci ukončen školní rok 2008/2009  
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27.6. Svatojánská pouť v Holyni 

Ve snaze navázat na tradice našich předků, uspořádala poslední letošní červnovou sobotu MČ 

Praha-Slivenec ve spolupráci s farností Slivenec v Holyni svatojánskou pouť. V první 

polovině 20. století se totiţ, dle vyprávění pamětníků, jedenkrát ročně, právě na svátek sv. 

Jana,  v kapli slouţila mše a do obce přijela pouť. 

Malebná, pseudorománská kaplička v centru Holyně připomíná událost z roku 1861, kdy do 

povozu, jeţ o ţních, na svátek sv. Jana, sváţel z nedalekého pole vojtěšku, udeřil blesk a 

všichni přeţili. Připomíná také dobu, kdy v Čechách bylo mecenášů, kteří zanechali dalším 

generacím po sobě něco, nač mohli být hrdi. Paní Malá, zdejší gruntovnice, totiţ na památku 

neblahé události dala vystavět právě tuto kapli a nechala ji zasvětit sv. Janu Křtiteli. Kaple 

měla pohnutou minulost a v jistých dobách dokonce hrozilo její zbourání. Lidé v Holyni ale 

vţdy cítili, ţe historie této malé vísky je s kaplí natolik svázaná, ţe zbourat historickou stavbu 

by znamenalo nelidský zásah do minulosti i budoucnosti všech zdejších obyvatel. 

 

A tak letos mohli přijít do kaple věřící na mši, kterou slouţil farář Zdeněk Skalický ( na 

snímku s paní Mgr. Janou Novotnou).  Promluvil o biblické postavě sv. Jana Křtitele a 

připomněl svým kázáním jeho odkaz…největší hodnotou je člověk. Toho dokladem jako by 

byly krásné fotografie portrétů z cest Fr. Okáče, jehoţ výstava v kapli právě probíhala. 
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Na fotografii ve vchodu do kaple paní Růţičková, prapravnučka mecenášky paní Malé a 

pan farář Skalický 

Po mši v sále přilehlého hostince U Knotků mohly děti shlédnout velmi vydařenou adaptaci 

pohádky Josefa Čapka v podání souboru Ochotní Suchdolníci a v odpoledních hodinách jiţ se 

točil kolotoč a pouťová srdce z perníku nenechala nikoho na pochybách, ţe v Holyni oţila 

tradice. Odpoledne zpestřilo další divadelní představení pro děti, tentokrát od divadelního 

souboru Gaudium z Radotína a v kapli proběhlo setkání s panem Okáčem, který zájemcům 

vyprávěl příběhy lidí z fotografií a záţitky ze svých putování. 
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V červnu získalo 100 000 Kč Sdruţení Habeš na výsadbu stromů, 150 000 Kč škola na 

výstavbu venkovní učebny a 100 000 Kč Jiří Číţek na naučnou stezku „Slivenec – lomy 

Na Cikánce“.  

 

Edita Šimková, Dora Poláková a Jana Urbancová zaloţily občanské sdruţení Rodinné 

centrum Pecka se sídlem ve Slivenci. 
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ČERVENEC – SRPEN 

1.7. Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Bylo svoláno především proto, ţe bylo nutné schválit dotaci z fondu EU, 1. výzvy OPPK, ve 

výši 5 287,8 tis. Kč a navýšení rozpočtu MČ o tuto částku.  

4. 7. – 30. 8. Výstava „Město“ studentů ZUŠ Biskupcova v holyňské kapli 

Nápadité trojrozměrné artefakty studentů představily jejich pohled na velkoměsto. Výstavu 

instaloval Mgr. Jiří Pavlíček z Holyně. 

V během léta byly zrekonstruovány prostory v budově úřadu MČ, kde sídlila do té doby 

Městská policie. V zadní části zůstala policie, v přední vznikl Slivenecký klub Švestka. 

Bude tam sídlit nové Rodinné centrum Pecka, Obecní divadélko Knoflík i Klub seniorů. 

V obou místnostech bylo instalováno nové osvětlení a provedeny různé drobné opravy. 

Byly vypracovány nové nájemní smlouvy s Městskou policií, i oběma neziskovými 

sdruţeními. 

.Největší letní stavební akcí bylo mohutné budování ve školním areálu, které začalo uţ 

na jaře, ale naplno mohlo propuknout, aţ kdyţ se děti rozjely na prázdniny. Probíhali 

zde zároveň dva projekty, dostavba a energetická modernizace správního pavilonu a 

jídelny, financovaná z prostředků EU, městské části a daru (800 000,-) od firmy ČEPS, a 

zároveň rekonstrukce slaboproudých rozvodů, která se týkala celé školy a byla 

financována především ze státního rozpočtu.  

Během léta bylo vybudováno velké dětské hřiště v ulici Za Farou. Došlo zde ke sdruţení 

finančních prostředků hlavního města, které poskytlo dotaci 400 000 Kč a finančních 

prostředků městské části (celkové náklady na vybudování hřiště dosáhly výše 917 897 

Kč).  Hřiště pro děti od 3 do 12 vybudovala firma Hras mezi ulicemi Za Farou a K Váze. 

Hřiště bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno 1. září 2009. Hřiště je oploceno a chystá se 

osázení zbylé části „Central parku“ zelení. Místo si okamţitě získalo velkou popularitu 

mezi dětmi všeho věku. Bohuţel také mezi sliveneckými výrostky, kteří se na hřišti 

chovali velmi bezohledně (např. jezdili po skluzavkách na skateboardech) a v krátké 

době je stačili dosti zdevastovat. Úřad městské části musel tedy přistoupit 

k nepopulárnímu opatření – zákazu vstupu na hřiště pro děti nad 12 let.  

Dne 12. 8. proběhlo jednání bytové komise, která dostala za úkol posoudit došlé ţádosti 

o byt. Ze šesti zájemců vybrala jednomyslně nového učitele Zdeňka Atexingera. Byl mu 

přidělen nájemní byt č. 6 v bytovce čp. 462 v ulici Ke Smíchovu, která byla letos 

převedena do vlastnictví naší městské části. 

Výběrové řízení na zhotovitele dešťové kanalizace vyhrála v červenci firma Skanska. Na 

sklonku léta byla výstavba zahájena. Akci provedl odbor městského investora Magistrátu 

HMP. V rozpočtu na rok 2009 přidělilo HMP na tuto výstavbu 6 mil. Kč, z dotace pro 

městské části se podařilo získat dalších 10 mil. Kč.  
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Nový asfaltový povrch dostala část ulice K Dobré Vodě, která byla pro běţná auta nyní uţ 

téměř nesjízdná. MČ rekonstrukci povrchu vozovky hradila v plné výši částkou 664 500 Kč 

z vlastního rozpočtu. 

 

Koncem srpna se uskutečnilo kolaudační řízení dalších 10 domů investora Abbey na 

východním okraji Slivence.  

Pan Slavík, (v rámci svého developerského projektu v jiţní části Slivence) vybudoval novou 

komunikaci a opravil i kus ulice Na Korálově a Na Bělici.  

V průběhu prázdnin byly dokončeny komunikace včetně inţenýrských sítí a dopravního 

značení na jiţním okraji obce a došlo tak k propojení ulice Na Bělici, Na Korálově, Na Kraji a 

K Lochkovu. 

Při cestě do Chuchle, na místě bývalé, nešťastným způsobem zbourané, staré chuchelské 

vodárny, dala firma Ligaservis zbudovat posezení (dvě zahradní lavičky a stůl a informační 

tabuli). Firma Ligaservis posezení zrealizovala jako určitou náhradu za to, ţe před tím 

provedla demolici objektu bez souhlasu městské části. (Foto na následující straně) 
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ZÁŘÍ 

1.9. Imatrikulace prvňáčků 

 

 

 

Dne 1. září přivítala starostka Jana Plamínková na úřadu městské části nové ţáčky první třídy 

slivenecké školy, jejich učitele, paní ředitelku i rodiče. Nové školáky přivedli ţáci deváté 

třídy, kteří si nad malými kamarády vzali patronát. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu 

slavnostní okamţik. Děti po krátkém úvodním slově obdrţely pamětní kokardy s erbem MČ 

Praha – Slivenec a sladkou pozornost. 
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1.9. Slavnostní otevření Sliveneckého Klubu Švestka 

1. září zahájil svou činnost v přízemních prostorách úřadu městské části Klub Švestka a v jeho 

rámci zřízené Rodinné centrum Pecka. Maminky, které se dříve scházely v Klubu maminek, 

během prázdnin promýšlely fungování nového rodinného centra a poté nově zrekonstruovaný 

prostor uklízely a zařizovaly. Místnost se během celého prvního dne plnila zvědavými 

dospělými a hlavně dětmi. Ty hned prozkoumaly hračky a kníţky a shlédly roztomilé 

divadelní představení „Idunčino kvítí“ (divadlo Štěpánky Glogarové), zatímco maminky se 

zajímaly o chystané krouţky a akce a také přispívaly svými nápady a nabídkami pomoci. 

K tomu všemu milé dámy z Klubu seniorů napekly úţasné dobroty. 
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1.9. Slavnostní otevření dětského hřiště v ulici Za Farou 

První den školního roku bylo také ve Slivenci starostkou Janou Plamínkovou a za přítomnosti 

veřejnosti slavnostně otevřeno zatím největší hřiště pro děti. 

Hřiště je určené pro děti předškolního a mladšího školního věku. Největší oblibu mezi dětmi 

získala ještě před oficiálním otevřením lanovka a multifunkční prolézačka. 

Také herní prvky pro nejmenší děti (oba péráčci a pískoviště) maminky uvítaly. Dokončení 

dětského hřiště v lokalitě nových domů v ulici Za Farou, kam se přistěhovaly převáţně rodiny 

s malými dětmi, bylo s radostí a netrpělivě očekáváno.  

Objevily se však i připomínky z řad starších občanů kvůli hluku v pozdních večerních 

hodinách, kdy se na hřišti začala setkávat mládeţ. 

Tyto skutečnosti vyvolaly řešení v podobě oplocení a návštěvního řádu, který je vyvěšen na 

plotě hřiště. (Foto na následující straně) 
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1.9. Zahájení provozu Mateřinky Sluníčko 

Mateřinka Sluníčko vznikla z podnětu sliveneckých maminek, jejichţ děti nebyly 

z kapacitních důvodů přijaty do mateřské školy. Soukromé předškolní centrum zahájilo svou 

činnost v areálu základní školy ve Slivenci, kde byl v přízemních prostorách zrekonstruován a 

uspořádán interiér tak, aby vyhovoval nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. 

Na rekonstrukci i vybavení přispěla velkou měrou MČ Praha – Slivenec. ZŠ umoţnila svým 

rozhodnutím vyuţívání školní zahrady a stravování ve školní jídelně. Do Mateřinky Sluníčko 

se přihlásilo 10 dětí.  
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5. – 27.9. Grafická dílna akademického malíře Radima Vejvody v holyňské kapli 

V prostorách kaple byla prezentována drobná díla Grafické dílny akademického malíře 

Radima Vejvody. Jednotlivé grafiky vznikaly v průběhu několika let, kdy dílna při ZŠ 

V Remízku na barrandovském sídlišti existuje. Dojem z působivé expozice umocnil 

velkoformátový obraz Radima Vejvody a dřevěná plastika „Pohanská babička“ z téţe dílny. 

 

 

7.9. Schůzka seniorů „Prezentace občanského sdruţení Ţivot 90“ 

V Klubu Švestka proběhla za účasti asi 20 seniorů prezentace občanského sdruţení Ţivot 90, 

které se věnuje pomoci seniorům v oblasti zdravotní (následná rehabilitační péče), sociální a 

v oblasti zájmové a spolkové. Po prezentaci následovalo promítnutí krátkého filmu, který ţivě 

dokumentoval činnost sdruţení. Následovala diskuze. 
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9.10 Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Na zasedání zastupitelé schválili např. přidělení obecního bytu novému učiteli ZŠ p. 

Atexingerovi, zhotovitele plánovaných staveb nebo oprav, navýšení ceny publikace Kniha o 

Slivenci a Holyni na 348 800,-Kč, smlouvu na pronájem Sliveneckého Klubu Švestka OS RC 

Pecka a Obecnímu divadélku Knoflík zdarma, nový knihovní řád. 

12.9. Slivenecký burčák (2. ročník malé vinařské slavnosti) 

 

 

Druhou zářijovou sobotu se sešli na slivenecké návsi, jiţ podruhé, milovníci vína. Moţnost 

posezení nad sklenkou letošního burčáku přilákala značné mnoţství návštěvníků. Čekal na ně 

široký sortiment barrandovské Vinotéky Srdeční záleţitost a další tradiční občerstvení. 

Během slunečného odpoledne se o příjemnou atmosféru staral harmonikář Jindra Kelíšek, 

s nímţ si mnozí s chutí zazpívali známé lidové písničky. Děti pobavilo pouliční pohádkové 

představení Tondy Novotného a večer, kdy se náves zcela zaplnila, na pódium přišel 

„Spirituál kvintet“. Soubor Spirituál Kvintet svým vystoupením nezklamal a potěšil všechny 

tradičně dobrou muzikou. Ovace ve Slivenci byly bouřlivé. 
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19. 9. – 20. 9. Výstava modulové ţeleznice v Klubu Švestka 

Třetí zářijový víkend proběhla v Klubu Švestka prezentační výstava modelářského krouţku 

modulové ţeleznice Slivenec. Krouţek vede pan Sigan (na snímku). Návštěvníci si mohli 

prohlédnout 12 metrů dlouhé kolejiště ve velikosti H0 (1:87). Kolejiště bylo sestaveno 

z jednotlivých modulů, které byly výsledkem práce členů krouţku za loňský školní rok. O 

projíţdějící modely vláčků, které zastavovaly po celý víkend v nádraţí „Slivenec“ byl velký 

zájem, výstavu navštívilo celkem 134 lidí, často se fronta čekajících táhla aţ před budovu 

úřadu. (Foto na následující straně) 
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30.9. Kurs trénování paměti pro seniory 

V místní knihovně proběhla první z deseti lekcí kursu trénování paměti pro seniory, který 

vedla paní Ivana Fojtů, trenérka paměti a vedoucí stacionáře pro seniory Praha 5 – Barrandov. 

Zájem ze strany seniorů byl značný. 

V průběhu září se rozjel program Rodinného centra Pecka (zahájily činnost rytmicko-

pohybové kurzy agentury Yamaha, kurz angličtiny pro maminky na mateřské dovolené, 

cvičení pro nejmenší, výtvarná výchova pro nejmenší a volná herna). 

Ve Slivenci byla otevřena nová zubní ordinace. V ulici Ke Smíchovu 78 ordinuje MUDr. 

František Racek 

V Holyni byla zámkovou dlaţbou vydláţděna část ulice Kotovka v okolí dětského hřiště. Na 

vydláţdění přispěli i místní obyvatelé. 
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Během léta probíhala oprava ohradní zdi kostela Všech Svatých, kříţku u kostela a tří 

pomníků (pomníku padlých a Jana Husa ve Slivenci a pomníku padlých v Holyni). Opravy 

prováděla firma architekta Hubeňáka. Pomníky i kříţ byly omyty tlakovou vodou a došlo k 

drobným opravám (oprava soklu u Husova pomníku, doplnění ulomené ruky u sochy 

pomníku padlým ve Slivenci, v Holyni byl nahrazen  beton v horní části umělým kamenem). 

Velké změny se dočkal kříţek v ulici V Cikánce, který byl opraven a přesunut na nové místo 

na křiţovatku K Cikánce – Mramorová. 
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Během léta započala stavební společnost Mramorka na rohu ulice K Cikánce a U Svahu 

s hrubou stavbou dvou vila domů. 

Koncem září začala úprava prostoru před Pizzerií. Akci zdrţelo získávání tzv. DIRu 

(dopravně-inţenýrského rozhodnutí). Financuje MČ Praha – Slivenec z vlastního 

rozpočtu a z dotace MHMP (1 mil. Kč). 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

V závěru září oslavila paní Pavla Vorlíčková ze Slivence 99. narozeniny. Poblahopřát jí 

přišla starostka Jana Plamínková a předsedkyně sociální komise Irena Krejčová. 

 

V září oslavili šedesát let společného ţivota manţelé Věra a Leo Moťkovi. 

K významnému jubileu jim přišla popřát starostka Jana Plamínková a místostarostka 

Lenka Kudláková. 
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V druhé polovině září začalo pod vedením paní Ireny Krejčové zdravotní cvičení pro 

seniory v tělocvičně budovy základní školy. Senioři se v počtu deseti scházeli jedenkrát 

týdně, stejně tak, jako děti mladšího školního věku při cvičení pro zdravá záda, které 

vede po celý školní rok paní starostka Jana Plamínková, jiţ před několika lety zavedené 

cvičení rodičů s dětmi, které vede paní Jana Urbancová nebo hojně navštěvované dva 

kurzy jógy, které vede Jana Jelínková z Velké Chuchle.  

 

Během léta značně pokročila příprava knihy o Slivenci a Holyni, kterou pro MČ Praha 

– Slivenec vydá v polovině listopadu nakladatelství Milpo.  I díky mnohým občanům se 

podařilo shromáţdit značné mnoţství faktického i obrazového materiálu, který nelze 

vměstnat na původně plánovaný rozsah 154 stran. Zastupitelé odsouhlasili větší rozsah 

(skoro 200 stran, z toho 48 stran barevných).  
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Dostavba správního pavilonu ZŠ probíhala po celé léto. Areál slivenecké základní školy 

změnila během léta zcela svou tvář. Byla dokončena výměna oken, výstavba 

propojovacího krčku a zateplení fasády. Byla dokončena instalace silnoproudu, vytápění  

a vzduchotechniky. Správní pavilon se rozsvítil novou modrou barvu a všechny vstupy 

z nádvoří dostaly moderní zastřešené vstupy.  U jiţní fasády přibyl slunolam, který 

zastíní okna v přízemí i prvním patře. V jídelně se nainstalovala nová vzduchotechnika. 

Výstavba probíhala během léta velmi hektickým tempem, aby mohla být kuchyně a 

jídelna otevřena pro děti jiţ počátkem září, coţ se nakonec podařilo. První patro 

správního pavilonu je stále ve výstavbě (fotografie ze září 2009). 

 

 

V obecním objektu „zelené pizzerie“ na slivenecké návsi skončil nájemce pan Pavel Petr, 

kterému nebyla prodlouţena nájemní smlouva. Pan Petr se v posledních letech podílel 

na organizování mnohých obecních slavností (např. Sliveneckých letnic). Jeho špatná 

platební morálka však donutila zastupitele k tomu, aby končící smlouvu neprodlouţili. 

Pan Petr předal objekt v nedobrém stavu. Pizzerie byla v září uzavřena a do konce 

kalendářního roku provoz neobnovil ani nový nájemce. 
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ŘÍJEN 

3. 10. – 27.10. Počítačová grafika senátora M. Škalouda v holyňské kapli 

Říjnová výstava počítačové grafiky senátora RNDr. Miroslava Škalouda, který vystudoval 

obor teoretické fyziky a působil jako výzkumným pracovník, byla pro mnohé překvapením. 

Za všechny zápisy v knize hostí hovoří slova nejmenované návštěvnice…“obdivuji lidi, které 

baví a jde jim matematika. K této skupině jsem nikdy nepatřila. Děkuji Vám za hezký záţitek 

a za poznání, jak také můţe matematika vypadat…“ 
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3.10. Výtvarná sobotní dílna v Klubu Švestka  

Maminky rodinného centra Pecka zorganizovaly dílnu pro děti a tatínky. V Klubu se celé 

dopoledne v dobré náladě vyráběli draci z papíru.            

 

 

3.10. Zájezd pro seniory do Polska (Jelenia Gora a Harrachov) 

4.10. Bojová hra pro děti „Putování za sliveneckým pokladem“ 

Krátce po poledni se první říjnovou neděli sešlo ve Slivenci pod kaštanem naproti květinářství 

53 dětí a jejich rodičů, aby se společně vydali na dobrodruţnou cestu za pokladem. Cestou 

nadšení hledači pokladu plnili různé úkoly, jako například vlastní chrastítko z přírodních 

materiálů na zahánění nepřítele nebo příprava důmyslné zbraně v podobě balónku naplněného 

rýţí. Po zdolání všech disciplín na děti čekal na kopci Drbci vytouţený poklad.  
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3.10. Hafík ve Slivenci po sedmé                                                              

V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku 

ve Slivenci obecní amatérská přehlídka psích mazlíčků Hafík, která je pořádána kaţdoročně 

jiţ od roku 2003. Všichni soutěţící, ať jiţ s rodokmenem, či bez něj, zvládli jednotlivé 

discipliny tak, ţe mohli obdrţet v závěru přehlídky diplom. Na stupních vítězů s pohárem 

však mohli stát se svými páníčky opravdu jen ti, kterým se ten den nejlépe dařilo. V kategorii 

„Velký pes“ obsadila první místo Chelsea, která teprve v závěrečné rozhodující disciplině 

porazila Ambru se shodným počtem bodů. Oba pejsci se vyznačovali výbornou poslušností a 

obratností zvláště v disciplině zvané „Opičí dráha“. V kategorii „Malý pes zvítězila“ Ája, 

přestoţe odmítla v disciplíně „Chyť si mě“ chytat dětské piškoty letící vzduchem. 

Nejoblíbenější kategorie „Pes s dětským psovodem“ byla jiţ tradičně nejobsazenější. Loňské 

prvenství obhájil voříšek Čenda. Zvládl na výbornou „Překáţkovou dráhu“, ale také „Jízdu 

v kolečku“ nebo „Skok do křesílka“. Novinkou bylo tentokrát vyhodnocení nejmladšího psa, 

nejstaršího psa a psa „sympaťáka“. Veselým zjištěním při závěrečném ceremoniálu bylo, ţe 

nejstaršího psa Jacka vodil nejmladší psovod. Celé přehlídky se zúčastnil MVDr. Jan Vácha, 

který je jiţ po léta laskavým maskotem „Hafíka“ a vykonává nezištně během soutěţe 

veterinární dohled. Mnohé ze soutěţících zná dobře ze své veterinární ordinace na 

Barrandově.  Jeho paní Sylva Vácha poskytla cenné rady a sponzorské dary. Oběma patří 

velký dík.  Prostor pro celou přehlídku bezplatně propůjčila PASKA, za coţ jí patří srdečné 

poděkování. O odměny účastníkům soutěţe se postarali štědří sponzoři, firmy Acana, Royal 

Canin, Almika a o celý zdárný průběh soutěţe se zaslouţila paní Vlasta Kafková z Holyně, 

která spolu s dobrovolníky, soutěţ připravila, organizovala a hodnotila. 

  

Na fotografii vlevo Vlasta Kafková předává ocenění v kategorii Pes sympaťák (psík Hannah) 
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4.10. Bojová hra pro děti „Putování za sliveneckým pokladem“ 

Krátce po poledni se první říjnovou neděli sešlo ve Slivenci pod kaštanem naproti květinářství 

53 dětí a jejich rodičů, aby se společně vydali na dobrodruţnou cestu za pokladem. Cestou 

nadšení hledači pokladu plnili různé úkoly, jako například vlastní chrastítko z přírodních 

materiálů na zahánění nepřítele nebo příprava důmyslné zbraně v podobě balónku naplněného 

rýţí. Po zdolání všech disciplín na děti čekal na kopci Drbec vytouţený poklad.  

5.10. Schůzka seniorů v místní knihovně „Vazba květin“ 

Setkání s paní Olgou Polákovou zorganizovala paní Irena Krejčová. Praktickou ukázkou, 

radou a pomocí ukázala přítomným jednoduchá i sloţitější uspořádání květin do kytice. 

7.10. Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Zastupitelé schválili pronájem objektu čp. 22 (bývalá pizzerie) společnosti Delicato s.r.o., 

která zvítězila ve výběrovém řízení. Zastupitelé zamítli ţádost na výstavbu fotovoltaické 

elektrárny na místě nynější skládky firmy Svoboda, dále jednali např. o moţnosti přijetí 

dalšího pracovníka na úklid a údrţbu obce. 
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Na fotografii podzimní pohled na Holyni od Zabrk 

7.10. Kurz trénování paměti (2. lekce)  

8.10. Odpoledne s pohádkou v Klubu Pecka 

Na promítání krátkých kreslených pohádek se dostavily se svými dětmi jen dvě maminky, 

které samy akci organizovaly. 

8.10. Cestopisná přednáška „Nepál“ v zasedací síni úřadu  

Pozvání přijal RNDr. Tomáš Beránek, vzděláním kartograf, odborník na geografické 

názvosloví, autor nebo spoluautor řady geografických publikací, který procestoval mnoho 

zemí světa. Nepál navštívil jiţ devětkrát. Zaloţil občanského sdruţení Namasté Nepál jehoţ 

posláním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibliţování ţivota 

v Nepálu lidem v ČR. Problematiku kaţdodenního ţivota Nepálců, ale i krásnou nepálskou 

přírodu autor přiblíţil slovem i obrazem zcela zaplněnému sálu. 

10.10 Výlet Neznámá slivenecká zákoutí 

Sobotní výletníci se pod vedením pana Jiřího Plamínka vydali tentokrát do málo známých 

koutů Slivence. První zastávkou byl slivenecký hřbitov a hrob padlým Vlasovcům. Další 

kroky vedly skupinu k téměř zapomenutým sliveneckým studánkám (první v rokli za 

hřbitovem a druhou v zatáčce silnice pod Drbcem) a poté k nově opravené Petzoldově 

vápence na okraji Velké Chuchle.  
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10.10. Holyňská olympiáda pro děti na hřišti U hasičárny 

Za účasti 23 malých sportovců se konal v Holyni čtvrtý ročník holyňské olympiády na 

oblíbeném hřišti U hasičárny. V bojích o perníkové medaile se závodníci tuţili. V některých 

disciplínách, jako např. hod holinkou, skok z místa vzad, přelézání štaflí nebo běh vzad 

nebylo vítězů ani poraţených. Akci připravila paní Jana Urbancová za vydatné pomoci 

holyňských maminek. 

 

14.10. Kurz trénování paměti pro seniory (3. lekce) 

14.10. Přednáška „Jak přezimuje hmyz“ 

Přednáška paní Zuzky Pavláskové byla pořádána pro děti ze školní druţiny v místní knihovně.  

17.10. Drakiáda na kopci Pták 

Za deštivého, ale poměrně větrného počasí, se sešly na holyňském kopci Pták děti 

v doprovodu svých rodičů, aby nechaly vzlétnout svým drakům, které vyrobily během dílny 

v Klubu Švestka (a nejen tam). Drakiádu zorganizovalo Rodinné centrum Pecka. 
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18.10. Kurz první pomoci pro veřejnost 

Občanské sdruţení Na Kraji ve spolupráci s Českým Červeným kříţem připravilo kurz první 

pomoci, který proběhl v Klubu Švestka. Deset zájemců se za vedení zkušené lektorky 

proškolilo v zákrocích, které pomohou zachránit lidský ţivot. 

19.10. Keramické dílničky pro veřejnost (1. termín) 

Tradiční keramické dílny, tentokrát s vánoční tematikou, zorganizovala paní Magda Haasová 

z občanského sdruţení Na Kraji. Dílny probíhaly ve výtvarné učebně základní slivenecké 

školy. 

21.10. Kurz trénování paměti pro seniory (4. lekce) 

24. 10. Vrchařský epilog 

V kopci mezi Velkou Chuchlí a Slivencem proběhl volný závod sportovních automobilů, 

který organizoval za hojné účasti přihlíţejících Citroen klub Patera z Radotína.  

 

26.10. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

Na zasedání zastupitelé schválili např. nový Řád veřejného pohřebiště, dále připomínky MČ 

Praha – Slivenec ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy, uzavření nájemní 

smlouvy na pronájem objektu čp. s firmou Delicato s.r.o. za nájemné 35 000,-Kč/měsíc, 

přijetí sponzorských darů od občanského sdruţení Přátel Slivence (4 000,-Kč), od firmy 

Patera Citroen (10 000,-Kč) a firmy Age (10 000,-Kč), vyhlášení 1. kola grantů MČ Praha – 

Slivenec na rok 2010  
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31.10 Dílna „Dlabeme dýni“ v Klubu Švestka 

Sobotní tvořivě dopoledne s tatínky, tentokrát s tématem Halloweenu proběhlo mezi dýněmi a 

dětmi v Klubu Švestka. Dílnu zorganizovalo rodinné centrum Pecka. 

Ve Slivenci začala počátkem října dlouho avizovaná výstavba propojení dešťové 

kanalizace poloţené v ulici Ke Smíchovu v roce 2008 se stávajícím řadem dešťové 

kanalizace v ulici Diamantová společností Skanska CZ.  Pod komunikací Diamantová 

byla vybudována retenční nádrţ, která bude zpomalovat odtok vody do Vrutice. Na ulici 

Ke Smíchovu se vystavělo i pár dešťových vpustí. Přesto, ţe větší část stavby byla 

tunelována, byla uzavřena část hlavní ulice Ke Smíchovu, coţ značně ochromilo provoz 

v městské části. Situaci zhoršoval i velmi špatný stav spodní části ulice Višňovka, která 

by jinak v podobných situacích mohla slouţit jako objízdná trasa. Do konce 

kalendářního roku nebyla stavba, kterou financovalo hlavní město Praha, dokončena. 

 

V polovině října dostala MČ od Magistrátu koncept nového územního plánu Hlavního 

města Prahy. Útvar rozvoje hl. m. Prahy vyhověl velké většině připomínek MČ Praha – 

Slivenec. Nový územní plán nebude pro MČ znamenat ţádnou revoluci: plochy, které 

byly určeny k zastavění stávajícím územním plánem, zůstaly jako stavební i v novém 
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konceptu, nepřibyly ţádné nové (s výjimkou ploch kolem nové tramvajové tratě, které 

jsou ale podmíněny výstavbou této tratě). Velmi rozsáhlé plochy na západě Slivence 

zůstávají jako rezerva pro zastavění i v novém územním plánu. Pořizovatel tak zohlednil 

fakt, ţe se dosud nevyčerpaly ani zdaleka všechny plochy určené k zastavění ve 

stávajícím územním plánu.  

Před bývalou zelenou Pizzerií bylo dokončeno nové dláţdění. Po provedeném 

vzorkování padlo rozhodnutí, ţe dlaţba bude pouze z mramoru, a sice z 50 % 

z růţového sliveneckého a po 25 % z modrošedého a z bílého. Původně navrhovaná 

kombinace dlaţby z kombinace mramoru a ţuly byla zamítnuta z technických důvodů.  

 

Byla zahájena oprava přístřešku na zastávce Opálová.  

V rámci projektu „Pěší Slivenec“ byla opravena pěšina chatovou kolonií mezi hřbitovem 

a ulicí K Homolce, takţe je tam opět moţné bezpečně chodit.   

V Holyni byla dokončena oprava ulice K Dobré vodě. Oprava výrazně usnadnila ţivot 

tamním obyvatelům. Opraveny byly i části ulice Za Knotkem – část dala opravit 

městská část, část opravil majitel Rohlovského mlýna pan Šimáček. Proběhla další vlna 

drobných oprav ulic (například na křiţovatce K Lochkovu x V Lipkách). 

Městská část podala dva nové granty: jeden na Nadaci Via na rozsáhlé pole za 

rozvodnou, které městská část získala v rámci pozemkových úprav (zastupitelé se 
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rozhodli vybudovat obecní louku se stromy a remízky). Druhý grant byl podán na 

Magistrát hl. města Prahy na dva sportovní projekty: rekonstrukci tréninkového 

fotbalového hřiště a na výstavbu skateparku a to na základě vypracované studie 

intenzivnějšího vyuţití sportovního areálu, z níţ vyplynulo, ţe na stávající plochu by se 

vešel kromě obou hřišť na fotbal i zmíněný malý skatepark, víceúčelové hřiště na 

košíkovou, dráha pro in-line bruslení o délce 500 m, popř. i hřiště pro děti, hřiště na 

petanque a atletická dráha 50 s doskočištěm pro skok daleký. Vzhledem k výsledkům 

komunitního plánování byly vybrány jiţ zmíněné dvě prioritní akce.  

 

Na podzimní fotografii z r. 2009 víţka holyňské kaple 

LISTOPAD 

1.11.  Kurz první pomoci pro veřejnost 

Občanské sdruţení Na Kraji ve spolupráci s Českým Červeným kříţem připravilo kurz první 

pomoci, který proběhl v Klubu Švestka. Deset zájemců se za vedení zkušené lektorky 

proškolilo v zákrocích, které pomohou zachránit lidský ţivot. 

2.11. Schůzka seniorů v místní knihovně „Vaříme zdravě“ 

Prezentace firmy vyrábějící nádobí, které plně odpovídá zdravému vaření, výměna zkušeností 

a receptů. 
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5.11. Masáţe miminek a dětí v Klubu Švestka 

Paní Lenka Petáková nabídla své zkušenosti s masáţemi těch nejmenších dětí a uspořádala 

kurz v rámci Rodinného centra Pecka. Maminky se dozvěděly jak masáţe provádět a jak mají 

pozitivní vliv na zklidnění dětí, odstranění poporodního traumatu nebo při stimulaci krevního 

oběhu. Kurz měl 1 teoretický seminář a dva praktické lekce s nácvikem různých technik 

masáţí kojenců. 

5.11. Odpoledne s pohádkou v Klubu Švestka 

Druhé promítací odpoledne pro malé diváky. Ani tentokrát nebyl o promítání pohádek velký 

zájem. 

 

6.11. Podzimní koncert v kostele Všech Svatých 

Byl uspořádán ve spolupráci městské části a farnosti Slivenec. Vystoupila konzervatoristka 

Michaela Stehlíková z Lochkova. V jejím podání zazněly skladby J. S. Bacha, A. Piattiho, 

Davise Poppera, G. F. Handela, F. Schuberta na violoncello, dále vystoupili Eva Jiříčková 

(klavír) a Petr Hajna (viola, klávesy) 

7.11. Výsadba stromů občanského sdruţení Habeš 
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V sobotu 7. 11. pokračovalo občanské sdruţení Habeš ve výsadbě stromků v aleji podél ulice 

K Cikánce. Umoţnila to nová dotace Magistrátu hl. m. Prahy, udělená na základě 

předloţeného projektu ve výši 100 000,-Kč. Bylo vsazeno 20 mladých stromků. Akci 

připravil a zorganizoval Ing. Petr Pick. 

Pan Pavel Dvořákovi vyhloubil jámy pro stromky a poskytl mechanizaci, manţelé Pavlovští 

poskytli místo pro uskladnění stromů a pan Janu Vraný odborný dohled a technickou pomoc 

během akce. Celkem se výsadby zúčastnilo 40 občanů. 

 

8.11. Lampionový průvod Slivencem s občanským sdruţením Na Kraji 

V neděli se po setmění sešlo 50 dychtivých dětí a jejich rodičů na kaţdoročním a velmi 

oblíbeném lampionovém průvodu Slivencem. 

 Průvod nejrůznějších svítících lampionků se vydal od kostela, Granátovou ulicí a nazpět po 

hlavní. Na konci jinak poklidného a veselého podvečera jsme byli svědky akční scény, kdyţ 

byl vypuštěn vzduchový lampion a vítr jej poslal do větví stromu. Záchranná akce byla velmi 

dobrodruţná a pro naše děti poučná. Naštěstí jsme nemuseli volat pomoc hasičů, neboť 

pohotoví tatínkové začali nejrůzněji vyskakovat, aby uvízlý balon posunuli a on neshořel i s 

tím stromem. Nikdo sice tak vysoko nedosáhl, ale naštěstí vítr neposedného hlavního hrdinu 

toho večera posunul sám...ještě jsme se vylekali, kdyţ se příliš přiblíţil ke střeše kostela, ale 

opět pomohl vítr... 

Díky tomuto dobrodruţnému zakončení se všichni malí účastníci hned začali těšit na příští 

rok... 

 

9.11. Keramické dílny pro veřejnost (2. termín) 

 

11.11. Kurz trénování paměti pro seniory (5. lekce) 

 

12.11. Cestopisná přednáška „Jak jsem poznala Grónsko“ 

 

Studentka Michaela Voráčková promítla v Klubu Švestka své fotografie z cest po největším 

ostrově světa.  

Po přednášce o drsném ţivotě v zemi ledu a sněhu se rozproudila diskuze o boji proti 

nezákonnému lovu velryb a problému tání ledovců. 
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14.11. Vysvěcení vitrínové kapličky v Holyni 

 

Novou kapličku dal v západní části ulice U Smolnic vybudovat na své náklady pan Miroslav 

Vocilka. Kapličku, inspirovanou tvarově holyňskou kaplí sv. Jana Křtitele zasvětil P. Mgr. 

Zdeněk Skalický a P. ThLic. Michael Špilar Panně Marii.  

Po slavnostním obřadu bylo připraveno občerstvení na zahradě rodiny Vocilkových a 

slavnostní obřad proměnil v milé přátelské setkání sousedů a přátel. Z vedení obce přijala 

pozvání starostka Jana Plamínková a místostarostka Lenka Kudláková. 

 

 

 
 

 

18.11. Kurz trénování paměti pro seniory (6. lekce) 

 

19.11. Kurz Masáţe miminek a dětí (2. termín) 

 

25.11. Kurz trénování paměti pro seniory (8. lekce) 
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28.11. Adventní dílna pro celou rodinu v Klubu Švestka 

 

V sobotu před první adventní nedělí se v rodinném centru sešlo 20 maminek, aby připravily 

symbol blíţících se Vánoc – adventní věnec. Muţe a často i děti nechaly doma, aby se na 

tento náročný a pro mnohé premiérový počin mohly pořádně soustředit. Místnost zaplnila 

vůně jehličí, pomerančové kůry, skořice, hřebíčku. Stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími 

ozdobami, drátky, mašlemi, apod. Za příjemné atmosféry a díky vedení paní Lucie a Andrey 

Javůrkových si kaţdý odnesl krásný, vlastnoručně vyrobený adventní věnec. 

 

 

28.11. Černošická hokejová minisérie 

Na popud pana Martina Janáčka se Slivenecký Výběr amatérských hokejových nadšenců 

zúčastnil hokejového miniturnaje v kryté hale v Černošicích. 

 



80 

 

 

29.11. Slavnostní rozsvěcení obecních vánočních stromů, zvonečkový pochod do Holyně 

První adventní neděli se jiţ po čtvrté v historii obou obcí rozzářily vánoční stromky. 

Slivenecký před základní školou a holyňský před kaplí sv. Jana Křtitele.  

Dopoledne se u stromů sešli, ozdobili a ze štaflí nespadli rodiče a děti. Všichni byli šikovní, 

ale zvláštní obdiv patřil opět Hance a Adélce Červenkovým (ve skupince na prvním snímku), 

které i letos vymyslely a zrealizovaly všechny ozdoby (na snímku druhém očekávání 

rozsvícení sliveneckého stromu, v pozadí s historickou budovou školy).  

 

 



81 

 

 

Odpoledne se zvonečkový průvod (tentokrát moţná chřipkovou epidemií zbědovaný) vydal 

od rozsvíceného sliveneckého stromu do Holyně, odkud byl z kaple slyšet do daleka hlas 

zvonu. Krátký, ale působivý minikoncertík „Instrumentálního dua Dřezz“ otevřel adventní 

výstavu koláţí Amálky Bílek. V laskavé atmosféře vernisáţe rozdávala autorka svařené víno a 

koláčky, před kaplí svítil zářivými hvězdami ozdobený strom, sešli se slivenečtí, holyňští, i 

přespolní…  

Kouzelnými klíči z obrazů v kapli jsme se mohli rázem octnout v krajině dětství, vzpomínek, 

nebo si odemknout právě ten čas adventní, plný očekávání… 
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Dům čp. 462 v ulici Ke Smíchovu (tzv. „bytovka“), byla od začátku listopadu připojena 

na kanalizaci. Před tím byla zrealizována domovní část kanalizační přípojky a všech šest 

bytů se po dokončení veškerých plynovodních rozvodů začalo vytápět plynem. 

Slivenečtí fotbalisté v roce 2009 slavili 85. výročí zaloţení svého klubu. V rozběhnuté 

podzimní soutěţi ale moc spokojenosti v oddíle není. Všechna muţstva si v soutěţích 

nevedou moc dobře a pohybují se ve spodních patrech tabulky. Zvláště umístění „áčka“ 

překvapuje. Čekalo se, ţe se bude pohybovat kolem 10. místa. Skutečností ke konci roku 

však byla předposlední příčka a boj o záchranu v 1. A. třídě. Hráči na tom byli špatně 

psychicky a neproměňovali v zápasech ani vyloţených šance. V průběhu léta a podzimu 

byla dokončena fasáda na 1. části kabin, kterou provedl p. Lukáš Heráň (hráč béčka) a 

jeho spolupracovníci. Druhá etapa by měla proběhnout příští rok. Předsedou AFK 

Slivenec je Karel Bachroň. Z výsledků jednotlivých muţstev pro sezónu 2008/2009 

můţeme uvést 4. Místo A třídy skupiny B – Praha (skóre 66:56), 9. Místo 2. třídy 

skupiny A – Praha Slivenec B (skóre 44:65), 2. Místo 2. třídy SŢ skupiny B – Praha 

(skóre 226:18) a 10. Místo 2. třídy SP skupiny A – Praha (skóre 10:132). 

PROSINEC  

2.12. Kurz trénování paměti pro seniory (9. lekce) 

2.12. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha  - Slivenec 

Mimořádné zasedání bylo svoláno za účelem schválení přidělení dotací a darů, aby tyto 

prostředky mohly být čerpány. Jednalo se o 77,9 tis. na integraci ţáků, 2 249 tis. na akci 

Městská část Praha – Slivenec – Dostavba Základní a Mateřské školy Slivenec (jedná se 

o finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu), 150 tis. a 80 tis. na podporu ţáků 

školy v oblasti přírodovědného vzdělávání. Zastupitelé dále schválili např. přijetí 

sponzorského daru od firmy ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 150 tis. Kč a nadační příspěvek 

350 tis. Kč od Nadace VIA na projekt „Realizace obecní louky v lokalitě za okruhem“ a 

prodejní cenu publikace „Kniha o Slivenci a Holyni“ v ceně 350,- Kč za 1 kus. 

5.12. Mikulášská v Holyni 

Zas po roce zavítali do Holyně čerti a ne ledajací! Nejdříve se ale sál v hostinci U Knotků 

proměnil v improvizovaný divadelní prostor. Do hlediště usedli dětští diváci (A ţe jich letos 

přišlo hodně! Mikuláš jich v závěru odpoledne napočítal celkem osmdesát…). Jeviště patřilo 

toho dne obecnímu divadýlku Knoflík, které vystoupilo s premiérou původního divadelního 

představení „Carpoolka aneb malý slivenecký horor“.  Malí herci nervozitu, co ke kaţdé 

premiéře patří, ustáli a sklidili potlesk na otevřené scéně. Divadlo vystřídalo čertovské 

soutěţení. Jednotlivé disciplíny připravily maminky z rodinného centra Pecka a ochotní 

pomocníci. Na sále bylo tak těsno, ţe se přítomná dítka obávala, aby se tam Mikuláš 

s nadílkou vůbec vešel. Všechno ale dobře dopadlo, důstojný Mikuláš rozdal dárky, čerti 

postrašili, anděl potěšil…a mohly začít čertí reje! 
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7.12. Schůzka seniorů v místní knihovně  

Na programu měla být beseda se spisovatelkou A. J. Nyklovou, ale vzhledem k onemocnění 

autorky bylo setkání odloţeno a byl zvolen náhradní program. Pozvání přijal stomatolog 

MUDr. František Racek, který otevřel ve Slivenci v průběhu roku svou ordinaci. Na schůzce 

seznámil seniory se správnou dentální hygienou a moţnostmi zubní protetiky. Schůzky se 

zúčastnilo téměř 20 seniorů. 

9.12. Kurz trénování paměti (10. lekce) 
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11.12. Křest knihy o Slivenci a Holyni, vernisáţ výstavy Co se do knihy nevešlo 

 

 

Ve vyzdobeném sále zasedací síně se sešli ke křtu první samostatné publikace o Slivenci a 

Holyni zástupci nakladatelství Milpo, které knihu vydává, včetně ředitele nakladatelství pana 

Františka Poláka a Dagmar Broncové, editorky knihy. Nechyběli autoři jednotlivých kapitol, 

převáţně místní občané nebo lidé s obcí nějak svázáni. Pozvání přijal pan farář Zdeněk 

Skalický, mnozí občané, kteří do knihy přispěli fotografiemi či historickými dokumenty ze 

svých archívů, zástupci obce (místostarostky Simona Strauchová a Lenka Kudláková, 

zastupitelé paní Jana Novotná a pan Jiří Číţek). Všechny zúčastněné po krátkém, ale milém 

hudebním vystoupení v podání Jakuba Sigana a Ondřeje Straucha pozdravila paní starostka 

Jana Plamínková, která posléze Knihu o Slivenci a Holyni, zavinutou v povijánku, pokřtila 

šampaňským (na fotografii starostka Jana Plamínková a místostarostka Lenka Kudláková při 

křtu). Po oficiální části obřadu byli hosté pozváni k občerstvení a přátelským rozhovorům. 

Bez povšimnutí nezůstala výstava na schodišti úřadu městské části s názvem „Co se do knihy 

nevešlo“. Výstava se pokusila zachytit pouţitím dobových materiálů, které byly 

nashromáţděny v průběhu kalendářního roku, kdy probíhaly přípravy pro vznik knihy, historii 

obce a jejích obyvatel.  
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12.12. Adventní koncert ZŠ Slivenec a ZUŠ Slivenec 

V sobotu 12. 12. odpoledne se konal v kostele Všech Svatých koncert dětí základní školy ve 

Slivenci a základní umělecké školy Na Popelce, která má ve Slivenci pobočku. Ţáci 

vystoupili v jedinečné sváteční atmosféře ve zcela zaplněném kostele.  Za doprovodu flétny, 

kláves, houslí a kytary zazněly adventní písně a skladby starých mistrů. Díky tradici školních 

adventních koncertů mohli po roce posluchači v nabitém kostele sledovat umělecký růst dětí a 

uvítat nové talenty. Děti vystoupily pod vedením pana učitele A. Charalambidise ze ZŠ 

Slivenec a učitelů ZUŠ M. Novákové a P. 

Čermáka.
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12.12. Festival „Vánočník“  

V sále holyňské restaurace U Knotků proběhl třetí ročník festivalu nezávislé tvorby. Hudební 

program doplňovala výstava Pět klíčů a Pentalogie v prostorách přilehlé kaple sv. Jana 

Křtitele a v sále hostince. Autorkou obrázků, fotografií, kreseb a křehkých koláţí byla 

výtvarnice Amálka (Andrea Pěchoučková). Doprovodným programem pro dětské diváky byly 

výtvarné dílny, které zorganizovalo občanské sdruţení Rodinné centrum Pecka a Na Kraji. 

V hudebním programu vystoupila Karolína Kamberská, skupina Vryt z Tábora, punkrockový 

Start z Neratovic a slivenecká Třetí stupeň tortury. 

15.12. Zpívání, vyprávění a pohádky v knihovně 

Pozvání na besedu přijala spisovatelka knih pro děti paní Motlová. Povídala si s ţáky 5. tříd 

slivenecké základní školy o příbězích ze svých kníţek. 

a 

16.12. Kurz trénování paměti pro seniory (11. lekce) 

18.12. Školní vánoční jarmark 

Den otevřených dveří pro rodiče i širokou veřejnost byl spojený s prodejním jarmarkem 

dětských výrobků a programem, který si kaţdá třída připravila. Vánoční jarmark byl zakončen 

koncertem skupiny Hradní Duo. Po celý den byl zájem ze strany veřejnosti mimořádný. 



87 

 

 



88 

 

18.12. Adventní koncert souboru „Solideo“ 

V pátek 18. 12. v podvečer jiţ podruhé přijel do Slivence děčínský soubor Solideo. 

Čtyřčlenné seskupení zaměřené na středověkou hudbu nám na jaře učarovalo hrou na 

nejroztodivnější historické nástroje. Účinkující přesvědčili, ţe se dá hrát na sukovici, na 

kravský, kamzičí nebo antilopí roh, na trumšajt, kobzu nebo šalmaj.  S těmito a mnohými 

dalšími instrumenty seznámil posluchače umělecký vedoucí souboru Fr. Rejman 

v průvodním, vtipném komentáři a v chrámové lodi kostela Všech Svatých se nesly tóny 

adventních písní, středověkých skladeb i skladeb renesančních a barokních autorů z Čech, 

Itálie, Španělska, Rakouska i Německa. 

 

19.12. Předvánoční jarmark na slivenecké návsi  

Poslední sobotu před vánočními svátky se tentokrát zasněţená náves u zamrzlého rybníka 

proměnila v trţiště. Paní zima nelenila, mráz dosahoval deseti stupňů pod nulou a prokřehlí 

byli všichni: Trhovci, kejklíř, muzikant, návštěvníci, i zvířata v ohrádce ţivého betléma, který 

zapůjčila, stejně jako jiné vánoční rekvizity firma Schaeffer shop.…Přesto si mnozí s šálkem 

horkého punče ze stánku s občerstvením budoucí Slivenecké cukrárny-kavárny nenechali ujít 

koncerty Praţské mobilní zvonkohry, ani vystoupení s biči kejklíře Pavla Votápka.  Kdo před 

mrazem neutekl a vydrţel, ten se mohl ohřát u prohořívajících polen, která věnovalo Polesí 

Velká Chuchle. Koupit bylo moţno vše, co k Vánocům patří. Jmelí, ozdoby, vánoční 

dekorace, drobné dárky pro radost a mnohé laskominy. Obecní radostí byly výtvarné dílny OS 
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Na Kraji, prodejní prezentace Rodinného centra Pecka a prodej školních výrobků ochotných a 

milých sliveneckých maminek dětí ZŠ Slivenec.   
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Po sedmi měsících byly ukončeny stavební práce ve škole. Celá rekonstrukce byla ukončena 

tzv. testem těsnosti (blower door testem), který prokázal, ţe stavba byla provedena kvalitně a 

splňuje parametry nízkoenergetické stavby, jak předpokládal projekt. Všechna provedená 

opatření se podílejí na sníţení spotřeby energie o 89,8% s vyšší kvalitou prostředí pro výuku. 

Začátkem prosince proběhla kolaudace v České republice ojedinělého projektu. Dne 18. 12. 

byla na půdě školy uspořádána tisková konference. Zúčastnili se jí zástupci tisku, starostka 

RNDr. Jana Plamínková, autor projektu arch. Aleš Brotánek, vedení ZŠ Slivenec a zástupci 

firmy Atrea, která ve pavilonu instalovala vzduchotechniku. Po tiskové konferenci vyšlo o 

naší škole mnoho článků, např. v MF Dnes, v časopise Náš Region, Listech hl.m. Prahy, na 

internetovém portálu tzb-info a reportáţe na Rádiu Blaník a v rádiu Impuls, byl natočen 

televizní pořad pro ČT 24 (cyklus Milénium). 

 

 

Na fotografii v popředí starostka Jana Plamínková a arch. Aleš Brotánek na tiskové 

konferenci v nově zrekonstruovaném pavilonu školy. 
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Konec kalendářního roku se nesl v bílém a mrazivém hávu… 
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Přílohy Kroniky Slivence a Holyně 2009 

(součást archivu kronikáře): 

1. Fotografická dokumentace: F1/ 2009 – F20/2009 

2. Pohlednice: PF 2009, Pohlednice Slivence, Pohlednice Holyně 

3. Plakáty: P1/2009 – P35/2009 

P1/2009 Ozvěny Ekofilmu 

P2/2009 Masopust 2009 

P3/2009 Klub maminek – výtvarná dílna 

P4/2009  Klub maminek – výtvarná dílna 

P5/2009 Koncert souboru Petrklíč 

P6/2009 Keramické dílničky 

P7/2009 Koncert Solideo 

P8/2009 Vítání občánků 

P9/2009 Výstava malířky Mrvíkové 

P10/2009 Slivenecké bleší trhy 

P11/2009 Kudy chodil praotec Čech 

P12/2009 Přednáška dr.Neuwirtha 

P13/2009 Slivenecké letnice 

P14/2009 Letnice dětem 

P15/2009 Svatojánská pouť 

P16/2009 Otevření Klubu Švestka 

P17/2009 Grafická dílna v kapli 

P18/2009 „Ţivot 90“ pro seniory 

P19/2009 Zájezd seniorů 

P20/2009 Slivenecký burčák 

P21/2009 Modulová ţeleznice 
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P22/2009 Přednáška Kalifornie 

P23/2009 Počítačová grafika v kapli 

P24/2009 Zájezd seniorů do Polska 

P25/2009 Hafík 

P26/2009 Beseda Nepál 

P27/2009 Výstava Město v kapli 

P28/2009 Kurz ČČK 

P29/2009 Podzimní koncert 

P30/2009 Vysvěcení kapličky v Holyni 

P31/2009 Mikulášská v Holyni 

P32/2009 Adventní koncert  

P33/2009 Vánoční jarmark 

P34/2009 Vánoční výstava v kapli 

P35/2009 Vánočník v Holyni 

P34/2009 Rozsvěcení obecních stromů 

4. Noviny, novinové výstřiţky: N1/2009 – N10/2009 

5. Videozáznamy: V1/2009 – V5/2009 

6. Časopis Slivenecký Mramor 1/2009 – 6/2009 

7. Ostatní archiválie A1/2009 – A4/2009 

A1/2009 Informace k volbám do Evropského parlamentu 

A2/2009 Záměr na pronájem nebytových prostor 

A3/2009 Pamětní list k ukončení šk. docházky 

A4/2009 Článek a fotografie „Obecní louka“ 

 

. 


