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Z obce

Slovo místostarostky

Rok 2020 byl zcela výjimečný. Bohužel v tom špatném slova smyslu. Ještě
touto dobou před rokem jsme si ani
nepomysleli, co všechno se v našich životech změní. Vůbec nás nenapadlo, že
si budeme přát, aby děti mohly chodit
do školy a s kamarády ven, dospělí do
zaměstnání, večer do hospody a v neděli na fotbal. Aby se nezavíraly obchody,
ale zločinci, aby pozitivní byly jen těhotenské testy nebo pocity. Ale hlavně, že
si budeme přát, aby lékaři a sestřičky
nebyli přetížení, nebyli nemocní či v karanténě a mohli se v klidu věnovat svému poslání.
Kéž by jednička na konci letopočtu
znamenala nový začátek. Začátek návratu k normálu. Musíme si však ještě projít dlouhou cestou a naučit se žít trochu
jinak. S trochou více pokory, více laskavosti a lásky. Musíme se naučit rozlišit,
co je podstatné a co ne. Přeji nám všem,
aby ta cesta nebyla příliš dlouhá.
Ivana Žáková, místostarostka

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Obědy pro seniory S PŘÍSPĚVKEM OD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Praha-Lipence nabízí dotované
obědy pro seniory, a to od dodavatelů, kteří se
přihlásili na veřejnou výzvu městské části. Poskytovatelé museli doložit doklady o dodržování základních hygienických norem a způsobilost
k poskytování hostinské činnosti. Přihlásila se
firma Ivo Synek – hostinská činnost, která vaří
v Radotíně, a společnost VORECH s. r. o. provozující restauraci U Kubíčků na Kazíně.
Co je potřeba k odebírání obědů s dotací?
Platný občanský průkaz pro kontrolu bydliště
a potvrzení od České správy sociálního zabezpečení, že žadatel pobírá důchod. Na úřadu
žadatelé s pomocí zaměstnance sepíší žádost
a vyberou si poskytovatele obědů. Změnit dodavatele lze vždy k prvnímu dni následujícího
měsíce. Platba za obědy je zpětná, platí se do
15. dne následujícího měsíce.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z RADY
4. prosince
Rada vybrala Provozovnu služeb Zbraslav, s.r.o.,
na pronájem kontejnerů a likvidaci netříděného
odpadu v Lipencích. Kontejnery slouží občanům
k odevzdávání odpadu ve sběrném dvoře v ulici
Na Bambouzku a také k ukládání odpadu odklizeného z Lipenců technickými pracovníky úřadu.
Byly schváleny odměny hasičům, kteří se během
pandemie podíleli na zajištění pohotovosti Jednotky SDH Praha-Lipence. Rada také schválila
zahradnické úpravy okolí památníku, křížku
a zvoničky podle návrhu Ing. arch. Miovské.
18. prosince
Rada schválila 6. a 7. úpravu rozpočtu městské
části. Do rozpočtu byl zahrnut příspěvek od Nadace ČEZ na akci „Obnova alejí v MČ Praha – Lipence“ ve výši 48 000,- Kč a příspěvek od Magistrátu
hlavního města Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 219 000,- Kč určený na sport,
kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

z 18. zasedání

Důležité informace
ZMČ Praha-Lipence PRO MAJITELE PSŮ
Jednání zastupitelstva proběhlo 7. prosince.
Zastupitelé odsouhlasili 5. úpravou rozpočtu
městské části. Příjmy vzrostly o 1 252 300,- Kč
na 29 563 400,- Kč, výdaje o stejnou částku na
34 442 300,- Kč, financování zůstává ve výši
4 878 900,- Kč. Zastupitelé schválili výběr dodavatele Strategického plánu rozvoje Lipenců
s koncepční rozvahou, společnosti ATELIER L.
s.r.o. se sídlem Kafkova 580/26, Praha 6, s cenou za dílo 550 000,- Kč bez DPH. Dále schválili zásady pro hospodaření MČ Praha-Lipence
v období rozpočtového provizoria v roce 2021.
Schváleno bylo také uzavření darovací
smlouvy, na základě které městská část získá
vodovodní řad vystavěný na pozemcích parc.
č. 1930/10 a 2117/1, a smlouvy na směnu drobných částí pozemků 636/2 a 2174/17 v lokalitě
Na Lhotkách.
Zastupitelé odsouhlasili převzetí hmotného
majetku stavby č. 0113, TV Lipence, etapa 0015,
„Dešťová kanalizace v ul. K Průhonu“ v délce
146,5 m a hodnotě 6 217 168,62 Kč.
(lv)
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Splatnost poplatku 31. 3. 2021 se kvůli nouzového stavu posouvá. Za nezaplacení poplatku
do splatnosti nebude ze strany správce poplatku účtován trojnásobek částky. Těm, kteří již
zaplatili, děkuji. Poplatek můžete platit hotově
na úřadu městské části Praha-Lipence, K Obci
47, nebo na České poště po obdržení poštovní
poukázky. Jestliže jste uvedli při přihlášení psa
k místnímu poplatku platnou e-mailovou adresu, obdržíte údaje k platbě na ni: číslo účtu,
variabilní symbol a částku.
Za prvního psa chovaného v rodinném domě
zaplatíte 300,- Kč, za každého dalšího 600,- Kč.
Poplatek za jednoho psa chovaného v bytě činí
1 500,- Kč, za každého dalšího pak 2 250,- Kč. Je-li
chovatel starší 65 let nebo pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod a je to jeho
jediný příjem, za prvního psa platí 200,- Kč a za
každého dalšího 300,- Kč. Osvobozeni od poplatku jste jen v případě, že nahlásíte psa k místnímu
poplatku na úřadu, musí to být však do 30 dnů po
aplikaci čipu. Osvobození je na 2 roky, a to maxi-

21. prosince
Rada souhlasila s nákupem devíti hasičských
přileb pro Jednotku SDH Praha-Lipence za cenu
max. 126 000,- Kč. Rada rozhodla o objednávce
modelování dalších variant řešení dopravy u firmy Ante, která vypracovala počítačový model
dopravy v Lipencích, a to za 42 350,- Kč.
4. ledna 2021
Rada schválila výběr projekční kanceláře DIPRO, spol. s r.o., jako dodavatele projektu, který
vyznačí maximální možný počet parkovacích
míst v lokalitě Na parcelách. Vypracování projektu bude stát 72 166,- Kč. Rada aktualizovala
stav mnoha dalších rozpracovaných úkolů a informace zahrnula do zápisu z tohoto jednání.
Úplné zápisy z jednání rady najdete na webu
městské části v nabídce Úřad a samospráva –
Rada MČ.
(mv)

málně do výše poplatku 350,- Kč ročně. Jakoukoli
změnu (např. změnu trvalého bydliště, pobírání
důchodu, získání průkazu ZTP nebo ZTP/P) je
potřeba nahlásit do 15 dnů na úřadu, kde je pes
přihlášen k místnímu poplatku.
Ztrátu psí známky je potřeba nahlásit. Novou
známku si můžete vyzvednout za poplatek 27,- Kč.
Připomínám, že od 1. 1. 2020 musí být každý
pes očipován.
Blanka Raková, evidence psů

Rozpočet

Rozpočet Lipenců na rok 2021
V poslední době dostávám opakovaně otázku, jaký dopad bude
mít koronakrize na rozpočet naší
městské část. V roce 2020 jsme
obdrželi na zmírnění následků
koronakrize mimořádný příspěvek od hlavního města ve výši
cca 800 tis. Kč a pořídili jsme za
něj např. generátory ozonu pro
dezinfekci veřejně přístupných
prostor nebo čisticí stroje pro
základní školu. Pro rok 2021 budeme odpověď znát až na konci
roku podle výše investic, na
které získáme dotace od hlavního města nebo které bude Praha
realizovat v Lipencích sama.
Zjednodušeně lze říci, že malé městské části
získávají od Prahy do svého rozpočtu finanční
prostředky na provoz a základní údržbu. Tedy
peníze na fungování úřadu a samosprávy, provoz školy a školky, úklid, údržbu zeleně a men-

ší opravy komunikací, podporu spolků, kulturu
a sociální oblast. Výše těchto finančních prostředků závisí hlavně na počtu trvale hlášených
obyvatel a počtu dětí v základní a mateřské škole. Jedním z dalších faktorů je třeba délka komunikací ve správě městské části.O prostředky na
větší investice typu přístavba základní nebo mateřské školy, rekonstrukce komunikací, výstavba
vodovodu nebo kanalizace musíme žádat Prahu
nebo hledat dotace jinde.
Jak vypadá náš rozpočet v orientačních částkách? Od hlavního města Prahy jsme zatím získali do rozpočtu 17,3 mil Kč, to je o 600 tis. Kč
více než loni. Dalším významným příjmem městské části je daň z nemovitostí, kterou letos předpokládáme ve výši 5 mil. Kč.
Největší výdaje, se kterými musíme v letošním rozpočtu počítat, jsou na fungování úřadu
(5,4 mil. Kč), provoz základní školy včetně tělocvičny (4,2 mil. Kč), budování nových a údržbu
stávajících komunikací (3,2 mil. Kč), údržbu
zeleně a úklid (3,1 mil. Kč), odměny samosprávy (2,2 mil. Kč), provoz mateřské školy
(1,9 mil. Kč), sbor dobrovolných hasičů (1,1 mil. Kč)
a TJ Sokol (700 tis. Kč).
Rozpočet v roce 2020 skončil v přebytku, protože jsme některé plánované akce nebyli schopni realizovat. Například rekonstrukci ulice Nad
Údolím Hvězd zatím brání nedořešené majetkoprávní vypořádání. Pozemek městské části pod

komunikací je příliš úzký. Abychom splnili platné
normy pro šířku komunikace, potřebujeme v některých místech ulici rozšířit na menší kousky
pozemků jiných vlastníků. Dále jsme chtěli mít
už nyní vybraného architekta na rozšíření jídelny, kuchyně a dalšího zázemí základní školy.
V roce 2020 jsme od Prahy na tuto akci získali
zatím 2 mil. Kč, které jsme doposud nevyčerpali.
Rádi bychom vybírali formou architektonické
soutěže, kterou jsme vinou koronakrize nebyli
schopni loni vypsat. Vypsání soutěže intenzivně
připravujeme.
V loňském roce se také nemohla konat většina naplánovaných lipeneckých akcí. S částkou
na organizaci oblíbených akcí samozřejmě počítáme v rozpočtu také v letošním roce a doufáme,
že nám epidemiologická situace umožní většinu
akcí uspořádat.
Všechny plánované investice, které se nezrealizovaly loni, zařazujeme do letošního rozpočtu.
Navržený rozpočet by neměl mít schodek větší,
než byl výsledný přebytek loňského roku. Pak ho
můžeme považovat vlastně za „vyrovnaný“, protože na schodek jsme si ušetřili v roce minulém.
O návrhu rozpočtu na rok 2021 bude hlasovat
zastupitelstvo 15. února. Na webových stránkách úřadu je již návrh zveřejněn.

Lenka Kadlecová, starostka

Příjmy a výdaje obecního rozpočtu v roce 2020

Příjmy rozpočtu 2020

Příjmy
Neinvestiční dotace od MHMP a státní správy
Daň z nemovitostí
Investiční dotace od MHMP a státní správy
Nájem za provozování vodovodu a kanalizace
Ostatní příjmy
Celkem

21 847 000 Kč
5 062 385 Kč
2 265 634 Kč
500 000 Kč
458 599 Kč
30 133 618 Kč

Příjmy rozpočtu tvoří téměř z 80 % dotace od Magistrátu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu. Významným příjmem je také daň z nemovitostí.

Výdaje rozpočtu 2020

Výdaje
Dotace základní a mateřské škole
Provoz úřadu
Údržba zeleně a komunikací, likvidace odpadu
Zastupitelstvo
Sbor dobrovolných hasičů
Opatření COVID
Rekonstrukce pomníku
Areál TJ Sokol – provoz a investice
Ostatní výdaje
Celkem

11 030 704 Kč
5 636 057 Kč
3 034 386 Kč
2 121 212 Kč
1 440 808 Kč
956 800 Kč
571 335 Kč
426 839 Kč
1 223 895 Kč
26 442 036 Kč

Více než 40 % výdajů obecního rozpočtu je vynaloženo na základní a mateřskou školu, především na údržbu majetku a nové investice. 5,6 mil.
Kč stojí provoz úřadu městské části, z toho 2,9 mil. jsou mzdové náklady. Odměny zastupitelům včetně sociálního a zdravotního pojištění dosáhly 2,1 mil. Kč. V ostatních výdajích jsou zahrnuty například příspěvky na obědy pro seniory ve výši 202 131 Kč nebo dotace spolkům 150 000 Kč
a menší částky na provoz knihovny, vydávání Lipeneckého zpravodaje a další.
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Projekty

Realizace Strategického plánu rozvoje Lipenců
Na konci minulého roku začal proces přípravy
strategického plánu rozvoje městské části Praha-Lipence (SPRL) a územní rozvahy území soutoku Berounky a Vltavy. Dodavatelem tohoto plánu je pražský ATELIER L a brněnská společnost
AQE advisors, se kterými budou spolupracovat
odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. Všichni se již podíleli na podobných
projektech nejen v Praze. Tým je interdisciplinární – zahrnuje mj. urbanisty, architekty, dopravní
inženýry, krajinné architekty, dopravní experty
nebo odborníky na životní prostředí. Pro všechny je to víc než pouhá zakázka. Je to do značné
míry i srdcová záležitost, se kterou spojují svoji
odbornou reputaci.
Jak bude příprava plánu probíhat? Dokument
by měl být dle harmonogramu zpracován do
konce roku. S jeho zpracovateli i s aktivitami
s přípravou SPRL spojenými se však budete setkávat již od února. Příprava bude realizována
na participativní bázi. Kromě tradičních a exakt-

ních plánovacích metod bude v adekvátní míře
zohledňovat relevantní postoje každého občana
Lipenců
O přípravě SPRL budete průběžně informováni, a to nejen v tomto zpravodaji, ale také (dovolí-li to karanténní opatření) na kontaktních
setkáních a veřejných prezentacích. Začneme
v nejbližší době představením projektu občanům formou virtuální konference. Pozvánka
bude zveřejněna na webu městské části a na
sociálních sítích.
Ke sběru podnětů a názorů lipeneckých občanů bude také využívána internetová platforma
PinCity, kterou dodavatelé SPRL spustí v únoru.
Ve vašich poštovních schránkách se také v první
polovině roku objeví klasické dotazníky a informace o postupu projektu.
Výsledný plán nebude suchopárný akademický materiál. Jedním z klíčových požadavků
na jeho zpracování je, aby část výstupů měla
formát srozumitelné infografiky. Témata rozvoje

Zimní foto Lipenců, autor Martin Vanko
obce v plánu zahrnutá pak budou prezentována
stejně transparentně.
Výsledný plán ukáže cestu, jak v dalších letech efektivně a participativně plánovat udržitelný a kvalitu života podporující rozvoj městské
části. Budeme rádi, přispějete-li k jeho přípravě
svým názorem či zkušeností.
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.,
vědecký pracovník ČVUT
a koordinátor projektu SPRL

VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD – 1. DÍL
Od počátku listopadu probíhají práce na nové
čistírně odpadních vod v Lipencích. Prvních
několik dnů zabralo vytýčení sítí a staveniště,
pasportizace, demontáž oplocení, sejmutí ornice a vyčištění a úprava plochy a nakonec samotné vybudování zařízení staveniště. Poněkud
problematické připojení na elektřinu, byť se trafostanice nachází v bezprostředním sousedství,
způsobilo problém s hlukem, když elektřinu na
stavbu dodávala centrála. Bohužel ne vždy stavba dodržovala všechny dohody a nejednou svým
hlukem obtěžovala sousedy.

provádějících úpravy terénu na soukromých pozemcích sousedících vlastníků způsobil v polovině ledna kolaps na příjezdové komunikaci Josefa
Houdka. S pomocí městské policie, která situaci
průběžně monitoruje, se podařilo znečištění odstranit v relativně krátkém čase. Stavba má nyní
čisticí auto k dispozici na zavolání. Stavba si je
vědoma, že opakované znečištění komunikace

Louka pod Jílovišťskou má nového majitele
Developerská společnost Exafin získala pozemek 2234/37 o výměře 48 tisíc m2 a plánuje
zde postavit rodinné domy.
Po mnoho let bylo možné u křižovatky Jílovišťské ulice s ulicí Na Lhotkách vidět ceduli
s nabídkou stavebních parcel a telefonním číslem. Původní vlastníci pro svůj záměr postavit
zde rodinné domy získali územní rozhodnutí již
před mnoha lety, ale realizaci komplikovaly majetkové spory. K dohodě došlo teprve v loňském
roce, kdy pozemek 2234/37 o výměře 48 tisíc m2

V polovině listopadu již začaly samotné práce
na výstavbě nového čistírenského objektu. Jako
první bylo nutné odbagrovat val, pak přišlo na
řadu pažení štětovou stěnou a kotvení aktivovanými čtyřpramencovými kotvami. Následovalo odtěžení zbývající zeminy a vysoký kopec se
najednou proměnil v jámu. Veškerou zeminu odvážely nákladní automobily na deponii zadem,
kolem golfového hřiště. Deponie se nachází na
pozemcích Bartoň-Dobenínů v pronájmu golfového klubu u topolové aleje. Zemní práce přinesly
do naší obce spoustu nepříjemností. Tak trochu
partizánský přístup k řešení problémů dvou firem
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může vést k pozastavení stavby a milionovým
pokutám. Zemní práce již skončily a následovat
budou práce betonářské. Podzemní část objektu
se strojovnami a nádržemi je navržena jako železobetonová vana z vodonepropustného betonu
s těsnými spárami. Základová deska byla položena v druhé polovině ledna.
Ivana Žáková

získala společnost Exafin developerská s.r.o.
Exafin realizuje rezidenční i komerční developerské projekty především v hlavním městě.
Aktuálním záměrem nového vlastníka je postavit zde novou ulici s 35–40 rodinnými domy
podle původního územního rozhodnutí. Nová
ulice má odbočovat z ulice Na Lhotkách asi 40 m
pod křižovatkou s Jílovišťskou a na druhém
konci se napojit na Pohlednou. Harmonogram
výstavby zatím není znám.
(mv)

Covid-19

Očkovací místa v Praze
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústavní lékárna, pavilon P, Šrobárova 1150/50
Fakultní nemocnice v Motole, Nemocniční lékárna, V Úvalu 84
Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9
Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2
Státní zdravotní ústav – budova 2, Šrobárova 49/48, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200
Všeobecná fakultní nemocnice, Nemocniční lékárna, OHVLP, Ke Karlovu 2, Areál DAK
Je možné, že v budoucnu budou moci očkovat i vaši praktičtí lékaři, případně budou zřízena další očkovací centra. Aktuální informace
uvedeme na webových stránkách.

na stránce, která se po odeslání čísla otevře,
a stisknete tlačítko Potvrdit.
Jedno telefonní číslo je tedy možné použít pro
více registrovaných osob.

Jak se zaregistrovat k očkování?

Krok 2 – Vyplnění registračního formuláře
Na stránce se následně otevře registrační
formulář. Do něj vyplníte své jméno, příjmení,
číslo pojištěnce, které najdete na kartičce pojišťovny (u občanů ČR to většinou bývá rodné
číslo bez lomítka), svou zdravotní pojišťovnu,
adresu, telefon, případně e-mail.
Zadané údaje potvrdíte stisknutím tlačítka
Odeslat žádost. Poté obdržíte kód PIN2.

Krok 1 – Zadání telefonního čísla
Na webových stránkách crs.uzis.cz se otevře stránka, kam vyplníte své telefonní číslo
nebo číslo osoby, které pomáháte s registrací. Stisknutím tlačítka Odeslat následně
číslo potvrdíte. Na toto číslo přijde ve formě
SMS bezpečnostní PIN kód. PIN poté vyplníte

Krok 3 – Rezervace termínu
Na webové stránce prokliknete odkaz
https://reservatic.com/ockovani. Vložíte číslo
pojištěnce a PIN2 a dostanete se na samotnou
rezervaci termínu. Po výběru preferovaného
místa očkování si vyberete datum a čas očkování. Následně se vygeneruje potvrzení, a pokud jste zadali e-mail, toto potvrzení přijde i do
mailu.
Pokud nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, kontaktujte prosím ÚMČ, najdeme
cestu, jak vám pomoci.

Roušky a dezinfekce

Dezinfekce i roušky pro občany jsou k dispozici na úřadu městské části Praha-Lipence
v úředních hodinách.

Kam se mohu obrátit o informace
a pomoc?
• Pražská linka pomoci 800 166 160
• Celostátní linka pomoci 1221
• Úřad městské části 257 92 11 67
• Portál Covid: https://covid.gov.cz/
• Ministerstvo zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální informace naleznete na webových
stránkách www.praha-lipence.cz, v sekci Koronavirus.

inzerce

Problém jménem HOME OFFICE
Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci, který se odvíjí od naší
osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít na
jednu stranu pocit, že najednou máme menší
kontrolu ze strany šéfa nebo ostatních kolegů,
ale na druhou stranu se potýkáme se spoustou
rušivých elementů navíc a práci musíme odvést
stejně tak kvalitně. V první řadě je potřeba mít
vyčleněné vhodné pracovní místo. To by mělo
být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se
tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně
oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si,
a pak i samozřejmě dodržovat, nějaké hranice.
Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost. Může se stát, že během důležitého hovoru nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás děti
vyruší. Abychom takovým situacím předešli, je
dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat na tom,
aby je každý z členů dodržoval. Neméně důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý životní
styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního
spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také
neskrývat své emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy nemůžete do
práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy
domácnosti se může objevit i tzv. ponorková
nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky.
Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte
jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti.
Důležité je zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Posilujte emoce mezi
sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně
hezké momenty, ale naučte se najít si i čas jen
sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce,

prokládejte ji relaxem. Může to být ve formě
pouhého protažení se, obyčejného dechového
cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office, je mnoho, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co nám bude
sedět nejlépe. Pokud pociťujeme, že ani výše
zmíněná pravidla nepomáhají a danou situaci
nezvládáme, není žádnou ostudou vyhledat pomoc odborníka. Je naše odpovědnost hýčkat si
svoje duševní zdraví, uvědomit si, kdy už míra
překročila pomyslnou mez, a postarat se o sebe.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný nebo jiný problém,
můžete si objednat konzultaci na www.mojra.
cz. Použijte slevový kód LIPENCE a získáte slevu
10 % z ceny objednávky. Případné otázky nebo
podněty k článkům zasílejte na email poradna@
mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.

SLUŽBY PRO NEMOCNÉ A SENIORY
• Zajistíme přepravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace,
k odběru krve, do lékárny, na úřad, poštu, do lázní
či jinam dle přání.
• Doprovodíme Vás na místo určení, pomůžeme s vyřízením
formalit nebo odnesení zavazadel.
• Přepravíme veškeré zdravotnické pomůcky včetně odnosu na
určené místo.
• Odvezeme či zajistíme Váš nákup, léky apod. na přání až domů.
• Další vaše přání ochotně vyřešíme po dohodě.
• Máme k dispozici invalidní vozík.
• Vozidla jsou pravidelně ošetřována proti bakteriím a virům.
• Kompletní nabídku služeb, kontakty a ceník najdete na
http://doprava-kuryr.cz/.
Aleš Kříž, tel. 775 142 235
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Základní škola

INVESTICE V UPLYNULÉM ROCE
Jsme na prahu roku 2021. Uplynulý rok je za
námi a to je čas bilancování. Pojďte se spolu
se mnou ohlédnout za rokem, který si všichni
budeme pamatovat jako rok koronavirový. Nebudeme ale vzpomínat na komplikace spojené
s onemocněním Covid-19, raději se podívejme
na ivnestiční akce, kterých jsme na uplynulý rok
měli naplánováno hned několik.
O novém školním dvoře, resp. o umělém
povrchu s grafickými prvky, jsme psali v minulém čísle. To je jeden z nejzdařilejších školních
projektů minulého roku. Jeho realizace stála
spoustu úsilí i peněz, ale výsledek stojí za to.
Přestože děti neměly ještě moc příležitostí
si nový školní dvůr užít, první reakce jsou jen
pozitivní. Financování projektu bylo složeno ze
třech zdrojů: z dotace Magistrátu, z prostředků
obce a z finančních příspěvků, které od sponzorů zajistila škola.
Druhý povedený projekt jsme pracovně nazývali klima-aku, protože spojoval dvě profese,
klimatizaci a akustiku. Je známým faktem, že
teplý vzduch stoupá nahoru, a tak logicky nej-

Před

Po
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větší teplo vždy bývá v podkrovních místnostech. My jsme tento fyzikální jev vnímali především ve 2. patře historické budovy. Ve čtyřech
podkrovních učebnách v horkých dnech teplota
stoupala vysoko nad hranici, kterou nám hygienické normy povolují pro výuku. Před pár lety
jsme se snažili vyřešit situaci solárními foliemi,
které jsme nechali nalepit na skla střešních
oken. Efekt byl úměrný ceně, tedy jen částečný.
Proto jsme tenkrát zařadili do dlouhodobého
plánu investic i pořízení klimatizačních jednotek. V loňském roce se vedení městské části
podařilo zajistit z dotace Magistrátu na tento
záměr finanční prostředky. Díky nim dnes máme
v každé ze čtyř podkrovních učeben jednu klimatizační jednotku, která by měla v horkých
dnech zajistit ochlazení učeben a v chladných
dnech před zahájením topné sezony naopak ve
třídě trošku přitopit.
Poté, co jedna firma namontovala klimatizační jednotky, nastoupila druhá, která se specializuje na akustiku. Ta byla ve třídách velmi
špatná, protože dříve neplatily přísné normy,
jejichž dodržení je dnes při kolaudaci vyžadováno. Před pár lety jsme pořídili alespoň akustické
nástěnky (na zeď se přimontují speciální panely, které se dají použít jako nástěnky), ale bylo
to podobné jako se solárními foliemi na sklech
– bylo to lepší, ale ne ideální . Kompletní řešení jsme tedy naplánovali zároveň s montáží
klimatizace. Pro realizaci jsme si vybrali materiál, který je nejen funkční, ale i velmi pohledný,
a tak jsme „zabili dvě mouchy jednou ranou“ –
vyřešili jsme nevyhovující akustické parametry
a navíc se tím třídy pěkně zútulnily. Staré zářivky jsme při této příležitosti nahradili novými LED
svítidly, která jsou nejen příjemnější pro oči, ale
i mnohem úspornější. Ve stejném duchu bychom rádi vylepšovali postupně všechny učebny, ovšem až na to budeme mít finance – tuto
investici totiž hradila škola z vlastních zdrojů.

Posledním projektem, který se v uplynulém
roce začal realizovat, je školní zahrada. Tento
projekt měl trošku komplikovanější pozadí,
a tak se nepodařilo jej dokončit v plném rozsahu. I přes všechny problémy pozemek myslím
trošku prokoukl. Vedení obce se s realizátorem
projektu rozešlo ještě před dokončením celé
akce, a tak bychom vše chtěli dotáhnout v letošním roce. Chybí nám totiž ještě lávka přes
potok. Taková maličkost, na které se celý projekt vlastně zadrhl. Přestože v potoce už několik
let není voda, postavit přes něj lávku je docela
komplikované. Je třeba respektovat legislativu,
kvůli které by lávka v místě, kde jsme ji plánovali, měla mít pilíře asi deset metrů od sebe,
čímž by zasahovala až téměř do středu zahrady.
Vyřídit stavební povolení na tuto stavbu se tak
přesouvá do letošního roku. Doufáme, že se
podaří najít takové řešení, které bude v souladu
se všemi nařízeními, a zároveň bude praktické
a estetické. Ne vždy se totiž tyto dva pohledy
potkávají .
Myslím, že rok 2020 byl z pohledu uskutečněných investic rokem úspěšným. Podařilo se
vybudovat novou zeď kolem školního pozemku,
položit na školním dvoře umělý povrch, vylepšit školní zahradu a do čtyř učeben zajistit klimatizaci, akustické podhledy a nová svítidla.
V letošním roce bychom rádi ve vylepšování
podmínek pokračovali. Kromě dokončení školní zahrady bychom spolu s vedením obce rádi
upravili i prostor před školou, kde jsou dnes
ještě zbytky starého plotu, lavičky pod lípou se
rozpadají a cíp trávníku není vůbec pohledný.
Naším cílem je, aby prostor před školou byl bezpečným a praktickým místem, které je pěkné na
pohled. Snad se i tento projekt vydaří ke spokojenosti všech stran.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Mateřská škola

Co nás čeká v novém roce?
Máme za sebou koronavirový rok, který poznamenal nějakým způsobem asi každou rodinu. Byl to těžký rok pro všechny. Máme za sebou i vánoční čas, který jsme se snažili i přes
všechna omezení prožít s rodinou, v klidu a pohodě. Naše děti se rozloučily s loňským rokem
na zahradě mateřské školy, u krásného, nově
osvíceného stromečku. Jednotlivé třídy si zde
pro rodiče, kteří byli diváky zpovzdálí, připravily vánoční pásmo písní, básní, koled a tanečků.
Děti našly ve svých třídách pod stromečkem
nové dárky.
Potěšující pro nás i pro rodiče byla skutečnost, že mateřská škola nebyla uzavřená ani
nebyl omezen provoz. Snažili jsme se o důrazné
dodržování zavedených hygienických opatření,
měření teploty dětem, omezení vstupu třetích
osob do budov mateřské školy. Znamenalo to

však zrušení veškerých mimoškolních aktivit
– kroužků, bruslení. Lyžování a plavání je naplánováno na jaro, takže jejich uskutečnění se
bude odvíjet od vládních opatření.
Snažíme se dětem vynahradit zrušení divadelních představení v mateřské škole tím, že
jsme navázali spolupráci s Divadlem v Dlouhé,
které nám nabídlo online představení „Kvak
a Žbluňk jsou kamarádi“ v termínu 26. 1. 2021.
Dále podnikneme půldenní výlety do okolí školky za zvířátky a objednáme si autobus na výlet
do Stromovky či do Mníšku. Začátkem ledna
sníh pokryl zahradu, čehož jsme plně využili.
Bobovali jsme z kopečku, dělali stopy ve sněhu
a stavěli sněhuláky. Kopec máme na jaře v plánu dovybavit skluzavkou a lezeckou stěnou pro
celoroční využití. Také bychom rádi vybudovali
relaxační dotykovou „bosou stezku“.

Jsme rádi, že všichni zaměstnanci jsou ve
školce a většina dětí mateřskou školu i přes
nelehkou situaci navštěvuje. Paní učitelky absolvovaly několik online školení v rámci Šablony II. Veškeré aktivity a provoz mateřské školy
je závislý na rozhodnutí Ministerstva školství
a Hygienické stanice. Proto nemůžeme aktivity
plánovat dlouhodobě, ale spíše ze dne na den.
Jsme připraveni na případné spuštění distanční
výuky pro předškolní děti. Máme aktualizovaný
program „S Rozárkou do školy“. Snažíme se plnit úkoly Školního vzdělávacího programu.
Děkujeme rodičům za spolupráci a pochopení. Budeme se snažit společně dělat vše pro děti
tak, aby tuto mimořádnou situaci co nejméně
pocítily.
Dagmar Meisnerová,
zástupkyně ředitelky školky
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Spolky

Světlo na konci tunelu
Když jsme vymýšleli název spolku, nebylo to úplně jednoduché. První
název byl Rejstříkovým soudem zamítnutý a tak jsme vymýšleli dál. Chtěli
jsme, aby byl název spojen s místem, kde žijeme, a zároveň obsahoval
i to, co děláme a proč to děláme. Nakonec jsme se po dlouhé době a debatách domluvili na názvu V srdci Líp. Je to vlastně taková slovní hříčka.
Tehdy před více než rokem jsme netušili, jak hodně jednou budeme potřebovat něco, na co se můžeme všichni společně s vámi těšit. Něco, co
našim i vašim srdcím udělá „líp“.

Věříme, že se to podaří a již brzy se opět společně setkáme a užijeme
si akci, po které všem bude V srdci Líp. Přejeme vám pevné zdraví a dobrou náladu. Těšíme se na vás.
Ludmila Zájedová, spolek V srdci Líp

FOTBALOVÉ ZÁPASY

překrývá mlha nejistoty
Fotbalová tradice dostává na frak. Za poslední tři ledny se tradiční
a oblíbený Novoroční turnaj lipeneckých čtvrtí, který vždy první sobotu
v novém roce přilákal na hřiště nebo na hasičskou cvičnou louku desítky hráčů i diváků, konal jen jednou, a to v roce 2020. V roce 2019
na poslední chvíli znemožnilo hrát počasí, letos pro změnu koronavirus
a zpřísněná antiepidemická opatření.

Naším posláním je prohlubovat a navazovat nové sousedské vazby
a těšit se ze společně strávených chvil na společenských akcích, které
pro vás pořádáme. Obzvlášť v dnešní těžké době, kdy si nemůžeme plánovat téměř nic, těžko se hledají věci, na které se můžeme těšit a kdy se
ani nemůžeme setkávat a trávit čas s přáteli a sousedy, bychom vám rádi
přinesli trochu světla na konci tunelu.
Všichni však víme, že plány pod tlakem situace ohledně pandemie berou za své. I tak bychom s vámi rádi sdíleli naději, že s oteplením dojde
opět ke zlepšení situace a bude možné setkat se alespoň na venkovních
akcích. Doufáme, že bude možné uspořádat opět promítání letního kina
pro děti i dospělé jako v loňském a předloňském roce. Zářijové soused-

ské slavnosti s názvem Lipenecké slavnosti rovnodennosti se i přes zpřísněná opatření vydařily. Návštěvníci si užili divadlo, koncert, vystoupení
žongléra a téměř všichni se zapojili do závěrečného bubnování v kruhu.
Pokud by situace byla příznivá, rádi bychom podobnou akci realizovali
i letos. Máme i další nápady a také nabídky místních cestovatelů na uspořádání velmi oblíbených cestovatelských besed. Nezbývá než věřit, že se
svět brzy vrátí do původních kolejí a všichni se v plném zdraví nejpozději
v létě budeme moci setkat na některé ze spolkových akcích.

8

Momentka z Novoročního turnaje lipeneckých čtvrtí 2020. Letos se akce
kvůli covidu konat nemohla. Foto: TJ Sokol Lipence
Letošní zrušení turnaje předznamenává i výhled na další týdny. Sezóna je přerušena od 11. října a ve chvíli, kdy vznikaly tyto řádky, ještě
nebylo jasné, kdy bude obnovena. Původně měl A-tým naskočit do mistrovské soutěže 17. ledna. „Po zpřísnění opatření v antiepidemickém
systému PES byla první dvě kola v novém roce opět odložena,“ řekl sekretář klubu Antonín Kříž. B-tým měl začít 31. ledna, ale nikdo neví, jestli
hráči opravdu vyběhnou k zápasům. „Nad vším se vznáší mlha nejistoty,“ dodal Kříž.
Fanoušci v Lipencích by si navíc zábavy z fotbalu neužili. Jednak se
pro první kola počítalo se zápasy bez účasti diváků, jednak vedení klubu
v obavě o stav trávníku objednalo pronájem umělé plochy v Radotíně.
Velmi pravděpodobné je, že se stejně jako loni celá sezóna nedohraje. Teď jde spíš o to, aby se podařilo dokončit aspoň polovinu utkání. Jen
tehdy se bude moci postupovat nebo sestupovat. Lipeneckým týmům
dospělých zřejmě ani jedna alternativa hrozit nebude, protože zatím je
áčko na 4. místě a béčko na 6. místě a má jeden zápas k dobru.
Jasno pochopitelně není ani o zápasech mládeže nebo staré gardy.
Každopádně se všichni těší, až se situace aspoň trochu zklidní a fotbalisté budou moci opět okusit zelený pažit. Příští sezóna, kdy už budou
snad všichni naočkováni proti covidu-19, by měla být zase normální.
(jkl)

Kulturní komise

Co jsme v loňském roce (ne)stihli

V KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISI
Předloni jsme naplánovali a úspěšně zrealizovali několik akcí pro spoluobčany: úžasné
výlety za kulturou i za zábavou, znovuobnovení
lipeneckých tradic, jako je vítání nově narozených občánků, a také pravidelné návštěvy
u seniorů jubilantů, které jsme si obzvlášť oblíbili. Koncem roku jsme přispěli aktivitou při
tolik oblíbeném setkání u vánočního betlému.
Akce měly úspěch, Lipaňáci si je chválili, a tak jsme s velkým potěšením naplánovali nové a zajímavé věci i na rok následující. Například
se nám povedlo domluvit pravidelné návštěvy v jednom známém divadle. Chtěli jsme seniory vyvézt na české hrady a zámky a dětem připravit
dobrodružný pohádkový les. Téměř připravené bylo zábavné odpoledne s programem pro celou rodinu. Na vše jsme se těšili. Začátkem roku
jsme navštívili naše jubilanty, v březnu přivítali nové lipenecké občánky a pak… přišla celosvětová pandemie a s ní zákaz setkávání. Některé
akce jsme museli zrušit, jiné odsunout na jiný termín. Nevzdávali jsme to
a doufali, že se vše zas vrátí do normálu. Bohužel se tak nestalo.

S přicházejícím koncem roku jsme chtěli navštívit aspoň jubilanty. Vymysleli jsme variantu, která nahradila milá setkávání u seniorů doma. Po
domluvě jsme oslavencům dárek a květinu předali „mezi vrátky“. Nejdůležitější bylo, aby vše proběhlo naprosto bezpečně. Jubilanti se na nás
těšili, kdo mohl, přišel k vrátkům sám, kdo nemohl, poslal svého blízkého a sám aspoň vykoukl z okna. Bylo to velice milé. Někteří z těch, kdo
nemohli sami vyjít ven, později zatelefonovali a nebo vyjádřili své nadšení milými řádky. Jsme za vše opravdu rádi a ze srdce naším nejstarším
děkujeme.
Před Vánoci, kdy omezení trochu ubylo, jsme uspořádali krátké svátečně laděné setkání. Díky podpoře sponzorů a městské části jsme mohli
Lipaňákům předat ovoce na vánoční stůl a jmelí. Účastníci mohli zatočit
kolem štěstí a vyhrát malou vánoční ozdobu. Vše proběhlo s ohledem na
maximální bezpečnost a přitom v krásné předvánoční atmosféře. Všem,
kteří přišli, děkujeme a společně si přejeme, aby se vše konečně vrátilo
k normálu.
Ivana Slabochová
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Co vás zajímá

Na jednání zastupitelstva, prostřednictvím webových stránek, při osobních setkáních nebo na sociálních sítích nám kladete dotazy týkající se
Lipenců. Stručné odpovědi na časté dotazy přinášíme v tomto textu.
Na Kazíně hrozí sesuv skály. Jaká opatření k ochraně veřejnosti chystáte?
Skála leží v katastru obce Jíloviště. Jednáme s jílovišťským starostou a vlastníky pozemků. Prvním krokem bude instalace výstražných cedulí. Jsme připraveni vlastníkům pomoci při získání grantu na opravu.
Kdy budou v lokalitě Na parcelách vyznačena parkovací stání?
Byl již vybrán dodavatel projektové dokumentace, podle které budou parkovací místa vyznačena. Vyznačení parkování předpokládáme na jaře.
Může obec likvidovat plevel jinak než chemickým postřikem?
Likvidaci plevele alternativním způsobem řešíme v rámci nákupu nového
víceúčelového komunálního vozidla, který je plánován na tento rok. K vozidlu
zvažujeme zakoupit vhodnou nástavbu – tzv. „agresivní koště“ k mechanickému odstraňování plevele.
Kdy bude provedena úprava prostoru před školou a instalována zábrana
vjezdu do ulice K Topolům?
Na úpravu prostoru před školou je zpracována studie od paní architektky
Johanidesové. V rámci těchto úprav by měla být řešena i mechanická zábrana
vjezdu do ulice K Topolům. Je třeba vypracovat kompletní projektovou dokumentaci a získat potřebná povolení. Termín realizace zatím není znám.
Kdy bude dokončena venkovní učebna základní školy?
Současný dodavatel zahradních úprav ukončil práce. Dílo bylo prováděno podle vlastní dokumentace dodavatele, která opomněla potřebná povolení ke stavbě
lávky a altánu. Na tyto stavby bude třeba nový projekt a stavební povolení. Dále
bude třeba upravit plot kvůli zhoršeným rozhledovým podmínkám v křižovatce.
Kdy bude provedena rekonstrukce ulic Za Hrází a Nad údolím hvězd?
Ve výběrovém řízení jsme vybrali projektanta a máme hotové studie rekonstrukce pro obě ulice. Bohužel další postup závisí na směnách pozemků s vlastníky, které jsou zablokované kvůli probíhajícímu dědickému řízení. Záměr rekonstrukce je tedy odložen, ulici Za Hrází jsme provizorně upravili recyklátem.
Budou se do Černošické ulice dávat semafory?
Ano, to je záměr městské části. V tuto chvíli je hotova studie světelné signalizace. Odhadované náklady na realizaci jsou 4 mil. Kč, a to zejména kvůli potřebě rozšířit komunikaci v úseku před školou a osazení a překládce množství
kabelů. Jednáme se správcem komunikace TSK, Ropidem a MHMP o možnostech financování stavby.
Proč je ulice Josefa Houdka neustále znečištěná stavbou?
U trafostanice probíhají dvě stavby: soukromá akce terénních úprav pozemků bezprostředně sousedících s hlavní ulicí a výstavba nové čistírny odpadních
vod. Valná většina znečištění je z terénních úprav. Stavební firma provádí čištění komunikace 2–3x denně, naposledy vždy po skončení prací. Kontrolu provádí městská policie i městská část a vlastně každý, kdo projíždí kolem. Prozatím
vždy po upozornění na nepořádek na ulici nejdéle do hodiny přijelo auto a vozovku vyčistilo. Během ledna jsou díky počasí podmínky pro čištění zhoršené.
Kontejnery na recyklovaný odpad bývají přeplněné. Může být jejich kapacita
navýšena?
Od 1. 8. 2020 byl každý týden přidán další vývoz kontejnerů papíru a plastu
na stanovištích U Lip, Na Bambouzku, Nad Jezem, K Průhonu, Jílovišťská a Oddechová. Vývoz kovu na stanovišti U Lip se nyní provádí 1x za 4 týdny namísto
1x za 6 týdnů. Od března 2021 by mělo dojít k přidání kontejneru na plast a na
papír na 8 stanovištích. Zároveň jsou zřízena dvě nová stanoviště Na Lhotkách
a v novém rezidenčním komplexu Lipenecký statek.
Jak zabránit hromadění odpadu u kontejnerů na Kazíně v chatařské sezoně?
V sezoně umístíme na obratiště minibusu na Kazíně uzamykatelný kontejner na směsný odpad. Zájemci budou mít za úhradu k tomuto kontejneru k dispozici klíč.
Mohli bychom mít v Lipencích hezčí lavičky?
Chystáme se vyměnit betonové reklamní lavičky za pěkné dřevěné. Na několika místech je doplníme odpadkovými koši. Výměna laviček proběhne na
přelomu března a dubna. V budoucnu budou lavičky postupně doplňovány na
další místa, počítáme i s piknikovým místem v neprůjezdné části Českého červeného kříže.
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Bude v Lipencích bezpečnostní kamerový systém?
Na začátku ulice Josefa Houdka na křižovatce u golfu již byla nainstalována
bezpečnostní kamera, která bude brzy připojena na městský kamerový systém.
Další dvě kamery jsme chtěli získat prostřednictvím programu Slepá místa (slepamista.cz). Bohužel však vyhrál jiný projekt, a tak si na ochranu dalších míst
musíme ještě počkat.
Jak je možné, že ulicí Českého červeného kříže v místě zákazu vjezdu projíždí tolik aut?
Částí ulice Českého červeného kříže smí projíždět auta pouze na základě
povolení od úřadu městské části. Povolení bylo vydáno 11 – pracovníkům údržby městské části, Městské policii Zbraslav, myslivcům, jednomu vozidlu České
pošty, ošetřovatelce a vlastníkům a nájemcům přilehlých pozemků. Nikdo další
právo projíždět zákazem vjezdu nemá. Městská policie zde provádí namátkové
kontroly a hříšníky pokutuje.
(iž, lk, mv)

Zápis do kroniky naší městské části za rok 2020
Na začátku roku vzniká záznam do kroniky městské části Praha-Lipence.
Pro budoucí čtenáře bude zaznamenáno, o čem jednalo zastupitelstvo, jak
fungovaly spolky a také, jak se projevila koronavirová krize v životě naší obce.
Chybět nebudou ani kapitoly o školství, počasí či statistika obyvatelstva.
V souvislosti se vznikem zápisu budou osloveny lipenecké organizace a instituce s prosbou o zaslání či ověření doplňujících informací a popř. fotografií.
Další zajímavá sdělení, která by mohla obohatit text do kroniky 2020, jsou velmi vítaná. Případné podklady můžete poslat na e-mail kronika@mclipence.cz.
Zuzana Šálanská, lipenecká kronikářka

Zajímavosti z matriky
• V loňském roce nás opustilo 23 Lipaňáků. V roce 2019 zemřelo
15 obyvatel Lipenců.
• Na svět přišlo 33 miminek, v roce 2019 o sedm méně.
• Nejstarší obyvatelka oslavila 98. narozeniny.
• Blahopřání jsme předali 45 seniorům, z toho 18 jich bylo starších 90 let.

Plánované akce
• 19. zasedání ZMČ Praha-Lipence 15. 2. 2020 od 18 hod. v jídelně
základní školy
•M
 asopust se letos z důvodu protiepidemických opatření vlády nekoná.
• O vítání občánků budeme informovat přímo rodiče a také na webových stránkách.

HÁDANKA A DOPLŇOVAČKA
Správná odpověď na minulou hádanku: Ve Verpánčí se říkalo cestě,
která vedla lesem na Baně. Svůj název získala díky modřínům, verpánům, které ji lemovaly.
Vylosovaným výhercem je Miloslava Říhová.
Tajenku dnešní doplňovačky zasílejte na mail hadanka@mclipence.cz
do 28. února 2021. Vylosovaný výherce získá sladkou pozornost.
fotbal
naše MČ
můstek
naše řeka
nervozita
část Lipenců
orgán vedení obce
udržovaná zeleň
člen SDH
symbol našeho masopustu
tradiční Lipenecký strom

Výročí pošty

60 let pošty V LIPENCÍCH
Letošní rok je jubilejním pro poštovní úřad v naší městské části. Samostatná pošta byla v Lipencích otevřena 4. ledna 1961 v domě č. 66
(bývalá Houdkova nová hospoda) na křižovatce Jílovišťské ulice s ulicí Josefa Houdka. Tato křižovatka s autobusovou zastávkou U kapličky
byla pro poštu vcelku výhodná, a to i s ohledem na rozložení tehdejšího
osídlení. První poštovní razítko neslo označení LIPENCE. Naše obec se tak
v mnohém odpoutala od závislosti na zbraslavské poště, která do té doby
zásilky pro Lipence zajišťovala dvěma listonoši s jízdními koly a několika
modrými poštovními schránkami. Občanům se tak podstatně zlepšila dostupnost všech tehdejších poštovních a telekomunikačních služeb.
První personální obsazení tvořila vedoucí pošty Jiřina Hašová a poštovní
doručovatelka Miloslava Kašková. Další vedoucí pošty byla Božena Rubešová, stejně jako obě předchozí rodačka z Lipenců. V poštmistrovské funkci ji
vystřídala paní Dusíková z Řevnic. Poštmistrem od roku 1976 až do 31. ledna
2010 byla Zuzana Vladyková, po ní nastoupila do funkce Renáta Filipová.

Od 1. 4. 1963, kdy byla oficiálně zaváděna nová poštovní terminologie,
hovoříme nikoli o poštách, ale o poštovních úřadech. Po zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ) nesl poštovní úřad od 1. 1. 1973 označení 252 01 Lipence. Po připojení obce k hlavnímu městu se od 1. 7. 1974
název změnil na 252 01 Praha 511 (Lipence). Přídomek v závorce pošta
vypustila v průběhu roku 1986. Z tohoto roku je také v obecní kronice
jediný stručný záznam: „Provoz pošty celkem vyhovuje“. Zatím poslední
úprava názvu i směrovacího čísla je z 1. ledna 1987: 155 31 Praha 511.
Tento nápis je i na poštovních razítkách.
Do nově vyprojektované budovy Na Bambouzku č. 500 se lipenecká
pošta přestěhovala z ulice Josefa Houdka v úterý 1. listopadu 1994. Přesto, že Česká pošta, s.p. obecně je asi nejoblíbenějším terčem kritiky, dal
bych našemu poštovnímu úřadu a jeho dřívějším i současným pracovnicím to nejlepší vysvědčení. Troufám si to napsat, neboť její služby používám od prvního dne již plných šedesát let.

Josef Šolc

Křižovatka ulic Josefa Houdka a Jílovišťská s budovou staré pošty po pravé straně

Stará budova pošty dnes

Nová budova pošty
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Zima v Lipencích

ZIMNÍ LIPENCE ZACHYCENY POHLEDEM FOTOGRAFA ONDŘEJE KOŇASE

V DUBNOVÉM VYDÁNÍ LIPENECKÉHO
ZPRAVODAJE NALEZNETE:
• zprávy z rady
• zprávy ze zastupitelstva
• informace o strategickém plánu
• závěry dopravní studie
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