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Obec má nové vedení
Na 5. zasedání zastupitelstva městské části
Praha-Lipence oznámila starostka Karin Tvrdá
ze Sdružení pro Lipence, že k 31. březnu 2019
odstupuje z funkce starostky v reakci na kritiku
koaličního partnera HaFo Lipaňáků. Konstatovala: „Koaličního partnera jsem nedokázala
přesvědčit o svých kvalitách. S vytýkanými
chybami nesouhlasím, ale jelikož chci zachovat koaliční spolupráci, přenechám své místo
Lence Kadlecové.“ Zároveň navrhla Mgr. Lenku
Kadlecovou jako kandidáta na funkci starostky
obce. Místostarostka Ivana Žáková ze sdružení

Mateřská škola dnes
Vážení a milí spoluobčané,
příroda se pomalu probouzí pod účinky
jarního sluníčka, všechno se zelená a kvete
a člověku je hned nějak líp na světě.
I v Lipencích se snažíme mít to tu hezčí.
Na konci března proběhl na několika místech v obci úklid pořádaný místními dobrovolníky a následoval sběr železného šrotu,
který tradičně zajišťují hasiči. Většina zahrádek se dočkala pod rukama svých majitelů
svého znovuzrození. Snad k tomu dopomohly kompostéry, které jsou pro ty, kdo si je
objednali, k dispozici od 10. dubna v areálu
údržby MČ Praha-Lipence.
A škola? Ta na své velké finále ještě
čeká. V době přípravy tohoto článku byly
dokončeny interiéry, finišují práce venku
a následovat bude vybavení celého pavilonu. Finance na dokončení všech prací
a zařízení jsou také v jednání a tak nezbývá
než připojit se k paní ředitelce Jitce Krůtové
a pozvat i vás na slavnostní otevření nové
školy 22. června. Červen bude vůbec nabitý akcemi. Otevření školy bude předcházet
1. června tradiční Dětský den na hasičském
hřišti a 15. června velká oslava 100 let založení TJ Sokola Lipence. Máme se tedy opravdu na co těšit.
Přeji Vám všem krásné jaro a hodně sluníčka.
Ivana Žáková, místostarostka

Mateřská škola v Lipencích prochází v těchto dnech těžkou zkouškou. 30. dubna skončí
v naší mateřské škole dosavadní paní ředitelka Ivana Vocetková, která vedla naši školku
dlouhých 19 let. Pod jejím vedením vzkvétala
a patřila vždy mezi nejrenomovanější školky
v okolí, za což jí patří velké díky. Samozřejmě,
že k tomu přispívaly i samotné paní učitelky, s kterými se děti a rodiče přímo setkávají,
i ostatní personál, s kterými přijdou do styku

2

méně. Ve školce se vždycky nejen dobře vařilo,
ale i dobře dařilo. Všechny děti na školku a na
své paní učitelky vzpomínají rády a to je stále
cílem nás všech.
Někdy však vzájemné vztahy nejsou na povrchu stejné, jako uvnitř. Nechceme teď již rozpitvávat, co se stalo, a kdo za co může. Důležité je, aby ve školce zase zavládl soulad a klid.
Vždyť jen v přátelské a poklidné atmosféře si
mohou děti hrát, smát se a užívat si dětství.
Ivana Žáková, místostarostka

Novinky z pavilonu základní školy
Již během března jsme v novém pavilonu
spolu se stavebním dozorem pečlivě monitorovali každý nedodělek, každičkou prasklinku
na skle či šmouhu na zdi. K 31. březnu bylo vše
vyladěné, a tak 1. dubna mohlo proběhnout
předání interiéru přístavby základní školy.
Jedna ze tříd, specializovaná učebna na polytechnickou výuku, po našem – dílny, která
se nachází v nejvyšším patře nového pavilonu, byla již komplet zařízená, včetně nářadí.
Během druhého týdne v dubnu se začaly plnit
i ostatní třídy nábytkem a vybavením. Vedle dílen se bude nacházet další zajímavá třída – kuchyňka, kde se budoucí hospodyňky (a nejen

26. 2. 2019 proběhlo 5. zasedání ZMČ Praha
-Lipence za velké účasti veřejnosti, která zaplnila celý prostor jídelny ZŠ. Hlavním bodem
jednání bylo odstoupení současné starostky

ní částky potřebné k rekonstrukci dětského hřiště. Příjmy se navýšily o 16 777 800 Kč, výdaje
o 18 877 800 Kč. Příjmy rozpočtu po úpravě činí
36 357 800 Kč a výdaje 37 857 800 Kč.
MČ Praha-Lipence získala dvě dotace ve
výši 11,9 mil. Kč a 10 mil. Kč. Budou použity na
úhradu faktur společnosti Subterra a.s., která
je zhotovitelem přístavby ZŠ. Bez těchto dotací by nebylo možné stavbu dokončit a projekt
dofinancovat. O první z nich zažádala starostka
Karin Tvrdá na konci roku 2018, o druhou na
začátku tohoto roku. Ani tyto dotace nepokryjí
zcela náklady na přístavbu a podle starostky
bude třeba zajistit další financování.
Zastupitelé dále odsouhlasili pravidla pro
bezplatné pronajímání prostor ZŠ Praha-Lipence k pořádání akcí pro veřejnost, jejichž cílem
je podpora komunitního života v Lipencích.

Děti si už mají kde hrát
Nedělní odpoledne dne 14. 4. patřilo dětem,
konečně se dočkaly. Tento den bylo slavnostně
otevřeno dětské hřiště doplněné o nové herní
prvky určené dětem od 3 let. Otevření předcházelo několik měsíců příprav. Hřiště jsme po
předchozím vedení Lipenců převzali ve špatném stavu, zavřené a bez dvou největších herních prvků, které byly pro svůj stav odstraněny
v létě 2018.
Snažili jsme se o co nejdřívější znovuotevření. Informace z úřadu, že se čeká na nový
písek a plachtu, se ukázaly jako liché, protože
naopak firma čekala na objednávku z úřadu.
Pískoviště bylo ztrouchnivělé. Společně se starostkou Karin Tvrdou a radní Marií Cimlerovou
jsme se domluvily na odstranění pískoviště
a nákupu pískoviště nového a také většího herního prvku – věže se skluzavkou a houpačkami. Protože v rozpočtu bylo původně vyhrazeno
250 000 Kč, což na kvalitní herní prvky určené
pro veřejné hřiště není mnoho, snažili jsme se
ušetřit kde se dalo, ne však na kvalitě a využitelnosti herních prvků.
Připravila jsem výběrové řízení, ve kterém 17.
1. 2019 zvítězila firma TR Antoš s.r.o. Smlouva
byla uzavřena v únoru po schválení rozpočtu.
Celkové náklady na multifunkční herní prvek Po-

kuston a pískoviště byly necelých 232 000 Kč.
S montáží pomohli pracovníci úřadu Petr Vodrážka a Pavel Hájek, ale také Pavel Bernklau
a Roman Lusk, kterým tímto moc děkuji. Ušetřili
jsme tak rozpočtu 20 000 Kč za montáž, celkově s výběrovým řízením se nám podařilo ušetřit
kolem 40 000 Kč.
Na úpravu dopadových ploch kolem herních
prvků bylo vyčleněno 100 000 Kč. Zde se však
vyskytly nečekané komplikace. Kačírek, který
byl na hřišti, nevyhovoval normám a musel být
vyměněn. Pod kačírkem jsme nalezli betonové
základy a trčící kabely, které bylo nutné odstranit. Na hřiště jako celek nebyla nikdy dělána
revize, která má probíhat pravidelně každý rok
– stejně jako servisní prohlídka. Musela být odstraněna jedna pružinová houpačka, která byla
ztrouchnivělá vlivem nedostatečné péče v průběhu předchozích let. Ostatní herní prvky musely být opraveny. U původního herního prvku,
věže se skluzavkou a houpačkami, nebyla vyhloubena dopadová plocha. Problémů bylo více.
Příprava dopadové plochy si proto vyžádala
neočekávané výdaje. Celková cena se vyšplhala na částku 150 000 Kč, a to včetně materiálu, odvozu odpadu a zemních prací. Za pomoc
při přípravě dopadové plochy děkujeme firmě
VLK s.r.o., panu Nejepsovi, který dvě odpoledne odklízel kačírek a Danu Karasovi, který

pomáhal při finální úpravě dopadové plochy.
O materiálu dopadové plochy jsme diskutovali
v rámci Kulturně sociální komise, která hřiště
připravovala, na jednání rady městské části
i s odborníky. Důkladně jsme zvažovali pro
a proti jednotlivých variant. Konečná volba padla opět na kačírek. Jeho tlumící funkce je velmi
dobrá. Není sice vůbec praktický při jízdě s kočárkem, ale vzhledem k finančním možnostem
úřadu a všem dalším okolnostem byl kačírek
opět vybrán. Tentokrát ale ten správný, který na
dětská hřiště opravdu patří. Po třech týdnech
od montáže, což je doba stanovená výrobcem
pro zrání betonu použitého v základech herních
prvků, bylo hřiště otevřeno pro veřejnost. Rada
městské části ještě v průběhu prací schválila
nákup tří laviček, které jistě rodiče dětí ocení.
Pískoviště má nový certifikovaný písek
a plachtu k zakrytí. Hřiště prošlo revizí, dopadové plochy jsou tak, jak mají být. Nic již tedy
nebrání pohodovému užívání hřiště v souladu
s provozním a návštěvním řádem. Prosím dodržujte jej v zájmu zdraví dětí a také proto, aby
nám nové hřiště dlouho sloužilo. Věřím, že se
v budoucnu podaří umístit herní prvky i na další
místa v Lipencích, aby si i děti ze vzdálenějších
částí obce měly kde hrát. Fotogalerii ze slavnostního otevření najdete na www.praha-lipence.cz.
Ludmila Zájedová, zastupitelka

ony) budou seznamovat s tajemstvím spokojené domácnosti.
V tuto chvíli finišují práce i na fasádě a kolem pavilonu. Konečná úprava kolem celé budovy až k silnici musí bohužel ještě pár týdnů
počkat, a to hlavně na peníze. A pak bychom
mohli ještě opravit… no, našlo by se toho
opravdu hodně.
Více však o škole prozrazovat nemohu. Musím také něco nechat na příště a hlavně – chtěla
bych, aby vás zvědavost přivedla na slavnostní
otevření, a vy jste vše viděli na vlastní oči.
Ivana Žáková, místostarostka

5. zasedání ZMČ Praha-Lipence přineslo nové vedení obce
a oznámení o odstoupení ředitelky MŠ

6. zasedání ZMČ Praha-Lipence – schválena první úprava rozpočtu
Na jednání zastupitelstva dne 26. 3. 2019
zastupitelé kvůli změně v účtování dotace
znovu schválili rozpočet pro rok 2019 a také
první úpravu rozpočtu. Zastupitelka Tereza
Dolečková odstoupila z finančního výboru
a nahradil ji Jan Kadlec. Prvním bodem jednání
bylo opětovné schválení rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet pro rok 2019 byl schválen 26. 2.
2019 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši
19 580 000 Kč. Metodička Magistrátu hlavního
města Prahy obec upozornila, že splátku úvěru na multikáru je letos nutné zařadit nikoli do
výdajů, ale do financování. Rozpočet se tak
jeví jako přebytkový s příjmy 19 580 000 Kč
a výdaji 18 980 000 Kč.
První úprava rozpočtu zahrnuje získané dotace na přístavbu školy, financování nákladů
na vybavení polytechnických učeben a navýše-

HaFo Lipaňáků odpověděla na dotazy občanů:
„S Karin Tvrdou jsme byli nespokojení od samého počátku, ale dali jsme ji šanci, aby naše
obavy vyvrátila. Bohužel se to nestalo, a proto
jsme ji požádali, aby odstoupila. S koaličním
partnerem chceme nadále spolupracovat a věříme, že Lenka Kadlecová bude skvělá starostka.“ Zastupitelé Lenku Kadlecovou zvolili novou
starostkou. Profesorka matematiky na pražském gymnáziu chce dovést svoji třídu k maturitní zkoušce a nové funkce se proto ujme až 1.
července. V mezidobí od 1. dubna do 30. června
povede obec místostarostka Ivana Žáková.
(lve)

Ing. Karin Tvrdé k 31. 3. 2019. Od 1. 7. 2019 ji
nahradí Mgr. Lenka Kadlecová. Od 1. 4. 2019
do 30. 6. 2019 povede obec místostarostka
Ivana Žáková. Z funkce radní odstoupila Marie
Cimlerová a nahradila ji Mgr. Lenka Kadlecová.
Zastupitelé dále odsouhlasili vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2019 s příjmy i výdaji ve výši
19 580 000 Kč. Zastupitelé schválili smlouvu
na dodávku herních prvků pro dětské hřiště
s firmou TR Antoš s.r.o. v celkové výši 231 715 Kč
včetně DPH, dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou
Subterra a.s. na vícepráce na přístavbě školy
v celkové ceně 2 904 328 Kč bez DPH, smlouvu
s firmou Růžolící chrochtík, spol. s r. o. na grafické práce pro Lipenecký zpravodaj za 130 680 Kč
včetně DPH (za celkem 20 vydání zpravodaje)
a smlouvu s firmou Petr Dvořák – tiskárna a grafické studio na tisk Lipeneckého zpravodaje
za 158 400 Kč včetně DPH (také za 20 vydání). Závěrem zasedání si vzala slovo ředitelka
lipenecké mateřské školy Bc. Ivana Vocetková
a oznámila svoji rezignaci.

(lve)

Novinky z Kulturní a sociální komise
O jednotlivých projektech Kulturní a sociální
komise podrobneji informujeme v samostatných článcích. Podařilo se znovuotevřít dětské
hřiště s novými herními prvky. Revitalizujeme
knihovnu, zkulturňujeme vstupní halu v Domě
služeb u vchodu na poštu, uvítali jsme nové
občánky a uspořádali setkání se seniory. Podařilo se vyjednat možnost bezplatného nájmu
prostor základní školy pro nekomerční komunitní akce pro širokou veřejnost.
Co dalšího jako komise chystáme? Například
gratulace seniorům k významným jubileím.
Stále hledáme kronikáře – jedna zájemkyně již
představila svou nabídku, o které bude vedení
městské části jednat. Dne 25. dubna proběhne
beseda pro maminky na téma „Na co jste se zapomněly zeptat u pediatra?“ Besedu připravuje dětská lékařka a členka komise MUDr. Marie
Polášková. Na základě setkání se seniory chystáme další pokračování, spojené i s besedou
na určité téma, s tvořením a dalšími aktivitami.
Nabídnout chceme i další kulturní a jiné akce
nejen pro seniory. Nezapomínáme ani na potřebu zajištění sociálních služeb a možná se
dočkáme i letního kina.
Členové komise dělají vše zdarma ve svém
volném čase, za což jim patří velké poděková-

ní. Za tak krátké období odvedli obrovský kus
práce a věřím, že v ní budou pokračovat, protože ohlasy od občanů jsou úžasnou motivací
pro další práci. Mějte ale prosím trpělivost, vše
nejde hned, nápadů je hodně a peněz a času
málo. Vítáme veškeré nápady, rady i nabídky
pomoci.
Ludmila Zájedová,
předsedkyně Kulturní a sociální komise

Nové webové
stránky už brzy
Příprava nových webových stránek finišuje.
Koncem dubna proběhne nahrávání dat ze
starých (současných) stránek do nových a testování všech funkcí. Nové stránky by měly být
spuštěny v polovině května.
Lukáš Veselý,
předseda Komise pro komunikaci
a otevřený přístup k informacím

Ukázka nových stránek
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Akce v Lipencích

Akce pro seniory

Hasičům se Masopust
letos opět povedl
V sobotu 23. února se konal v Lipencích tradiční masopustní průvod.
Krásné, slunné, i když chladnější odpoledne slibovalo příjemně strávený
den. Již před druhou hodinou se začaly před hasičárnou scházet masky.
Přišli slavný lovec Pampaliny se svými trofejemi, Šmoulové, strašidýlka,
vodník s Rusalkou, indiánka, pravěký muž, klaun, tombolové lístky, hasič, tučňák, myška, prasátko, několik tygříků a kočiček a různá jiná zvířátka a další masky. Masek bylo méně než loni, o to více všem za účast
děkujeme. Masopust zahájil taneček staročeských babiček a dědoušků
na směs českých polek. Od hasičárny se průvod vydal kolem Dvořáků
ke kapličce, škole a pak první ulicí k Vrbě. Nechyběla návštěva u Říhů,
Mejtských a Hájků. U Vrby už na nás čekal skvělý DJ Milan i stánek s občerstvením, vynikající bramborovou spirálou, klobáskou, párkem v rohlíku a dalšími dobrotami. Chvíli jsme se zde zdrželi, zatančili si, pojedli
a popili. Od Vrby šel průvod Štemberovou ulicí k hasičárně. No, průvod,
spíš torzo průvodu, protože spousta lidí to vzala zkratkou a šup šup zpátky k hasičárně. Zde už opět čekal stánek a DJ Milan. Medvěd se cestou
fotil se spoustou dětí i dospělých a nechal se drbat a hladit. Přesto jsme

Vítání občánků
6. března se v lipenecké hasičárně konalo vítání našich občánků narozených v období od září 2017 do konce roku 2018. Této akce, která proběhla podruhé po dlouholeté pauze, se zúčastnilo 14 ze 17 přihlášených
občánků včetně rodinných příslušníků a známých. Vítání započalo krásným pěveckým vystoupením dětí z místní mateřské školy za doprovodu
Kateřiny Kosíkové na kytaru. Díky štědrým sponzorům, kterými letos byly
Velkotržnice Lipence, rohlik.cz a zlatnice Dagmar Tomková, si děti a rodiče kromě hezkých vzpomínek odnesli i hodnotné dárky. Velké díky patří také samotným rodičům, kteří projevili zájem o znovuobnovení této
tradice a akci ještě vylepšili přinesením občerstvení pro všechny zúčastněné. Přátelská atmosféra dala taktéž prostor pro seznámení maminek,
tatínků i dalších rodinných příslušníků. Za krásné fotografie děkujeme
Zdeňkovi Slukovi.
Marie Cimlerová, zastupitelka. Foto Zdeněk Sluka.
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Ve světový den Downova syndromu čili ponožkový den, tedy 21. března, se sešla Kulturní a sociální komise a vedení obce se starší generací. Atmosféra byla neformální a nad šálkem dobrého pití se debatovalo
o věcech vážných i nevážných. Na setkání přišli aktivní senioři se zájmem
o všemožné kulturní vyžití. Budeme proto iniciovat další setkávání – přednášky, kurzy, společné návštěvy kina a divadla nebo jen setkání povídací,
aby člověk nebyl sám.
Ke zpřehlednění výstupů nám vypomohly anonymní dotazníky, které
senioři mohli nezávazně vyplnit. Dostalo se nám tak hodnotné zpětné

vazby například na kvalitu dotovaných obědů. V tomto směru již obec
zajišťuje nápravu. Řešili jsme také absenci lékařské služby. Momentálně
není technicky možné tyto služby v Lipencích zajistit a tak vyzýváme seniory a jejich blízké, aby využívali e-recepty, které mají lékaři povinnost
předepisovat. Dále bychom se chtěli zabývat možností zprostředkovat
v Lipencích senior taxi. Zjistili jsme, že je o to poměrně velký zájem. Senior taxi by částečně řešilo i chybějící doktory a lékárnu.
Děkujeme všem seniorům za milou účast, paní ředitelce Jitce Krůtové
za to, že jsme mohli využít prostory školy, a v neposlední řadě Velkotržnici
Lipence, která jako sponzor akce poskytla milé dárky.
Tereza Dolečková,
zastupitelka a členka Kulturní a sociální komise

medvědovi všechny lotroviny spočítali a vykonali trest. Děti byly smutné,
ale nahoře v sále se při písničkách, které pouštěl tentokrát DJ Pavel, opět
rozveselily. Ke konci dětské diskotéky dostalo každé mrně malý dárek
a slíbilo, že příští rok přijde zas. Myslím, že si děti i jejich rodiče odpoledne moc užili. Přibližně od osmi hodin začala zábava pro dospělé prokládaná několika tahy kola štěstí. I dospělí si svou zábavu užili, ani domů
jít nechtěli. Kdo se letos nezúčastnil, udělal velkou chybu. A my se už
těšíme na příští rok!
Ivana Žáková, místostarostka. Foto Zdeněk Sluka.

Veřejná knihovna v Lipencích
prochází proměnou
V minulém vydání jsme vás informovali o změnách, které čekají lipeneckou knihovnu. Mezitím se část plánů podařilo realizovat. Knihovna
získala 376 knih od Městské knihovny, jsou to knihy z naučné literatury,
ale i knihy pro děti a mládež. Zastoupeno je mnoho oblastí jako např.
pedagogika, lékařství, přírodní vědy, domácnost, sport, umění, zeměpis,
chovatelství a další.
Změny doznalo i zázemí. Stará sprcha byla předělána na toaletu pro
návštěvníky knihovny. Prostory knihovny i vstupní haly před knihovnou
a poštou jsou nově vymalovány. V hale je umístěna i knihobudka, kam
můžete umístit knihy, které již nepotřebujete, a myslíte si, že by o ně
mohl mít zájem někdo další. Knihy jsou zde volně k odběru nebo výměně
kus za kus.

Do léta bude knihovna vybavena novým nábytkem. V průběhu letních
prázdnin očekáváme získání počítače se speciálním programem pro evidenci knih, který máme přislíbený od Městské knihovny. Pak již nebude
nic bránit digitalizaci naší knihovny. Seznam knih si pak budete moci
prohlédnout i na webových stránkách úřadu.
Ludmila Zájedová, zastupitelka

Návštěva knihovny ve Slivenci
V lednu jsme si s naší paní knihovnicí paní Janou Jiříčkovou zajely pro
inspiraci do Veřejné knihovny Slivenec, jejíž historie sahá do 40. let. Paní
knihovnice velice chválily práci úřadu a ochotu knihovnu zmodernizovat.
Byly vyčleněny peníze na rekonstrukci a zároveň byla budova doplněna
o podkrovní komunitní centrum financované z dotací Evropské unie. Nechybí zde bezbariérový vstup v podobě výtahu. Z původní staré knihovny
vznikl nádherný moderní prostor otevřený veřejnosti třikrát týdně, dvě
odpoledne a jedno dopoledne. Mohou tak přijít i děti ze školky a školy.
Kromě knih zde mají počítač pro veřejnost, kopírku a deskové hry, které
si lidé mohou půjčit domů. Knihovna spolupracuje s pražskou Městskou
knihovnou, která poskytuje záštitu, programové vybavení, metodickou
pomoc a výpůjční fond čítající cca 300 knih.
Slivenecká paní knihovnice léta vedla seniorský klub a organizovala
výlety a návštěvy kin a divadel. Bylo by skvělé najít i do lipenecké knihovny na výpomoc paní či pána, kteří by s knihovnou i akcemi chtěli pomoci.
Přejme si, aby se i naše knihovna stala místem pro setkávání a přestala
být mezi knihovnami Popelkou.

Novinka v Domě služeb
– KNIHOBUDKA

Dagmar Hůrková, členka Kulturní a sociální komise

Ivana Slabochová, zastupitelka

V atriu Domu služeb jsme nově umístili regál s knihami, který jsme
nazvali KNIHOBUDKOU. Bude sloužit jako bezplatná půjčovna knih.
Princip je velmi jednoduchý. Vyberete si a vypůjčíte jednu z knih, které
knihobudka nabízí, a na oplátku přinesete jiné literární dílo ze své sbírky. Obohatíte tak nejen sebe, ale i lipeneckou knihobudku a především
své spoluobčany.
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Názory a komentáře

Projekt Edison se vydařil
V minulém zpravodaji jsme informovali
o aktivitách, které jsme v tu chvíli připravovali. I dnes se dozvíte o akcích, které plánujeme,
ale nejdříve bychom se s Vámi rádi podělili
o dojmy, které máme z akcí nedávno minulých.

Edison

V rámci projektu Edison na školu v únoru
přijelo osm zahraničních studentů, aby žákům
představili svou zemi. Organizace projektu zabrala několik týdnů a ten poslední se do přípravy připojili i žáci z 5.–9. ročníku, pro které
jsme projekt plánovali. Sešli jsme se s nimi
ve školní jídelně, abychom je seznámili s harmonogramem akce, a na konci tohoto setkání
si zástupci jednotlivých tříd vylosovali jednu
z osmi ruliček, které byly vytvořeny papírovými
vlajkami států, odkud naši hosté pocházejí.
V následujících dnech pak žáci vyhledávali
základní informace o zemích, odkud k nám
zahraniční studenti míří, připravovali si pro ně
krátké představení naší školy a městské části,
promýšleli si otázky, které stážistům položí,
a spolu s vyučujícími si je překládali do angličtiny.
Samotná návštěva pak trvala jen dva dny.
První hodinu jsme strávili všichni společně ve
školní jídelně a pak si stážisty odvedli do své
třídy žáci jednotlivých ročníků přesně podle
toho, jak si je týden předem rozlosovali. Po
krátké prezentaci žáků a vzájemném představení začal hlavní program. Učebny byly označeny cedulkami Brazílie, Čína, Gruzie, Indonésie,
Jordánsko, Rusko, Turecko a Ukrajina a všechny třídy 5.–9. ročníku strávily s každým z hostů
jednu vyučovací hodinu. Děti měly připravenou
mapu světa, ve které si vybarvily stát, ze kterého zahraniční student pochází, a do přiložené
tabulky si zapisovaly údaje, které si z jeho povídání zapamatovaly. Byl to fičák, a tak se ještě
dva týdny po odjezdu stážistů v různých hodinách žáci zabývali tématy, kterých se během
projektu třeba jen letmo dotkli. Nabyté znalosti
dávali dohromady, třídili je a doplnili informacemi z dalších zdrojů. Výsledkem byly panely,
které jsme pro veřejnost vystavili v rámci jedné
březnové Knihárny. Z těchto výstupů máme velkou radost. A protože nám bylo líto je založit,
vystavíme je ještě jednou. V červnu se s nimi
budou moci seznámit návštěvníci slavnostního
zahájení provozu nového pavilonu.
Projekt se vydařil a příští rok se určitě znovu
zapojíme, a to již v plném rozsahu, tedy celý
týden. Pro dokreslení celkového dojmu přikládáme mail jednoho z rodičů, kteří poskytli na
týden ubytování pro jednoho stážistu
Chtěl bych ještě jednou poděkovat za bezvadnou realizaci projektu Edison. Přiznám se,
že přes počáteční nedůvěru jsem nakonec velmi
rád, že jsme mohli participovat i na ubytování.
Za svého syna vnímám velmi pozitivní ohlas od
žáků z jeho třídy a stejně tak i z druhé strany.
Náš lektor Pedro považoval lipeneckou školu za
vůbec nejlepší místo, kde přednášel. Studenti,
a to i ti mladší, prý byli velmi aktivní, zůstávali i během přestávek a celkově měl dojem, že
mají o celý projekt mnohem větší zájem než na
ostatních školách. Já osobně jsem se šel podívat do kavárny na vystavené postery a musím
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říct, že mě velmi překvapila úroveň, s jakou
byly připraveny, a aktivita a znalosti dětí, které
o projektu přednášely. Stejný ohlas jsem vnímal i od ostatních návštěvníků. Velmi děkujeme
i za děti!
Jsme moc rádi, že se projekt líbil a naše pozitivní pocity z něj sdíleli i rodiče a žáci. Ti se
zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavostí o různých státech a procvičili si konverzaci v angličtině. Velkou radost máme i z toho,
že pro příští rok už je zajištěné ubytování čtyři
z osmi stážistů – všichni letošní hostitelé si
totiž „zamluvili“ studenta i v příštím ročníku
projektu Edison.

Ponožkový den

Ve třetích třídách vznikl nápad přidat se
k akci, která se koná každý rok 21. března
a říká se jí Ponožkový den. Je to symbolické
připomenutí genetického postižení Downův
syndrom. Každá buňka zdravého člověka má
23 párů chromozomů. Lidé postižení Downovým syndromem mají u 21. páru jeden chromozom navíc, mají tedy 3 chromozomy v 21. páru.
Symbolicky se tedy Mezinárodní den Downova
syndromu připomíná právě 21. 3. A proč se mu
říká ponožkový, dojde určitě každému, když
se podívá na snímek chromozomů. Každý pár
chromozomů totiž připomíná pár proužkovaných ponožek. A když si dáte na každou nohu
jinou, to teprve každému dojde, že je právě
Ponožkový den a vy připomínáte, že mezi námi
žijí i lidé, kteří jsou trošku jiní.

Noc s Andersenem

Poslední březnový pátek už tradičně patří
Noci s Andersenem. Žáci z 1.–4. tříd se sešli
v podvečer ve škole, aby si společně užili
dobrodružství, ale především aby si povídali
o knížkách a společně si z některé kousek přečetli. Každý rok zveme při této příležitosti do
školy hosta, který ukázku z knížky dětem čte.
Letošním hostem byl Michael Dymek, který
ztvárnil několik filmových rolí. Tu nejznámější, uličníka Tomáše z filmu Páni kluci, jsme si
připomněli krátkou ukázkou a pak nám Michael přečetl úryvek z knížky Dobrodružství Toma
Sawyera, podle které byl film natočený. Vybral
si ukázku o tom, jak hlavní hrdina natírá plot.
Pustili jsme si odpovídající úryvek z filmu a děti
pak hledaly rozdíly, v čem se filmová verze liší
od té literární.

Modrý den

Na začátku dubna jsme si připomněli Světový den porozumění autistům. Jeho symbolem
je modrá barva, a tak bylo v úterý 2. dubna ve
škole nápadně více dětí v modrém oblečení.
I autisté jsou trošku jiní. Mají svůj svět a my se
spolu s našimi žáky učíme mu trošku porozumět. Považujeme to za důležité, a to nejen proto, že i mezi našimi žáky autisty také míváme.

Pojďte si s námi zaběhat!

Už několik let se zapojujeme do charitativní
akce, která se snaží pomáhat lidem s handicapem. Běhání, které pomáhá, pořádáme i letos,
a to ve stejném režimu jako v letech minulých,
tedy dopoledne pro školku a děti školou povin-

né a odpoledne pro širokou veřejnost. Budeme
moc rádi, když tuto akci podpoříte i vy, čtenáři
Lipeneckého zpravodaje, a ve středu 22. května
v době od 15 do 19 hodin přijdete na fotbalové
hřiště. Za každé kolečko by měl účastník akce
přispět na Konto Bariéry částkou v minimální
výši 10 Kč. Bude-li chtít uběhnout více koleček,
může. Bude-li chtít někdo přispět vyšší částkou
za jedno kolečko, může také. Nejsou to závody,
a proto se neměří čas.
Máme radost z toho, že se daří překonávat
rekordy z uplynulého roku. Každý rok se podaří uběhnout více kilometrů i vybrat více peněz.
V loňském roce to bylo více než 800 naběhaných kilometrů a celkem 48 000 Kč. Kromě
jednotlivců se v uplynulých ročnících pravidelně akce účastnili fotbalisté ze Sokola Lipence,
v loňském roce se přidali malí i velcí dobrovolní hasiči a také společnost Anecoop, která
přispěla mnohem vyšší částkou, než kterou
získali prodejem bezpeckových melounů, jejichž dovozem se zabývají. Tato společnost
přislíbila spoluúčast i letos, takže si každý
účastník bude moci své laskavé srdce odměnit
i v letošním roce kouskem sladkého melounu.
Podaří se nám letos vybrat tolik peněz jako vloni? Nebo dokonce překonáme hranici 50 tisíc?
A komu vlastně budeme pomáhat? Před dvěma lety jsme vybírali peníze pro Boženku, která
se našeho běhu také sama zúčastnila. Jméno
toho, komu vybrané peníze pomohou v jeho
těžké životní situaci, jsme v době, kdy tento
časopis vznikal, ještě neznali. Dnes, kdy čtete
tyto stránky, bychom ale už měli být moudřejší.
Více informací o akci najdete určitě na našich
webových stránkách.

Slavnostní otevření nového pavilonu

Přístavba školy je pro nás zcela jistě největším tématem letošního školního roku. Od
června minulého roku až do konce dubna se
týden co týden scházeli zástupci firmy Subterra
se zástupci vedení obce a školy na kontrolních
dnech, aby společně koordinovali průběh stavby nového pavilonu. Pavilon na konci března
vedení městské části převzalo a celý duben
měla Subterra na odstranění vad a nedodělků.
Až bude vše hotové a pavilon bude zkolaudovaný, proběhne jeho slavnostní otevření. Pozváni budou nejen ti, kdo se na jeho vzniku
podíleli, ale i všichni Lipaňáci a také ostatní,
které zajímá, jak to uvnitř vypadá.
Slavnostní přestřižení pásky se uskuteční
pravděpodobně v sobotu 22. června odpoledne a kromě prohlídky nových prostor budete moci zhlédnout i zajímavé výstavy. Jedna
z nich bude dokumentovat průběh stavby, druhá bude připomínat výše zmíněný projekt Edison, a pokud se vše podaří, měli bychom mít
zapůjčenou i putovní výstavu dokumentující
stopy totality.
V příštím čísle Lipeneckého zpravodaje bychom vám chtěli popsat a přiblížit dlouhou
cestu, kterou jsme museli urazit od první zmínky o potřebě nového pavilonu až po slavnostní
přestřižení pásky při jeho otevření. Tím ale příběh nekončí. Tak, jak se pomalu rozšiřuje naše
městská část, se musí rozvíjet i škola. Proto už
nyní mluvíme s vedením obce o dalších plánech se školou souvisejících.
Jitka Krůtová,
ředitelka základní školy

Lipenecký zpravodaj na této stránce publikuje názory zastupitelů bez redakčních úprav.

Vyjádření Karin Tvrdé

• získání dotací na projekt přístavby ZŠ v celkové výši
21,9 mil. Kč
•
změna projektu parkoviště v Dolních Černošicích
včleněním obratiště minibusu 243
• propojení projektu parkoviště v Dolních Černošicích
s projektem výstavby nové lávky
• iniciace výstavby autobusových zastávek a provozu
linky minibusu 242
• uplatnění námitek a nesouhlasného usnesení, které
v listopadu 2018 přijalo lipenecké zastupitelstvo,
při obnoveném stavebním řízení k projektu „Dvě
ubytovací zařízení a sportovní klub“ (investorem je
společnost Natland)
• iniciace nového dětského hřiště
• iniciace úprav a nového vybavení místní knihovny
• obnovení jednání s pražským magistrátem o odkupu pozemků u ulice K Průhonu pro budoucí možnou
výstavbu veřejné vybavenosti
• aktivní součinnost při jednáních o výstavbě nové
ČOV
• aktivní součinnost při jednáních o opravě komunikace Na Lhotkách a propojení stavby komunikace
s odstraněním původně využívané deponie zeminy
(nyní černé skládky)
• analýza závazků obce vůči Natlandu v souvislosti
s projektem Lipenecký park a sumarizace dalších
kroků

• získání předběžné nabídky od investora, který by
zdarma zpracoval projektovou dokumentaci na veřejnou vybavenost v obci podle zadání, realizoval
výstavbu a nadto investoval do veřejně prospěšných
projektů 3 mil. Kč
• zahájení spolupráce s dopravní fakultou v Pardubicích, jejíž studenti by mohli v diplomových pracích
rozpracovat tématech dopravní obslužnosti, stavebního a urbanistického konceptu městské části a IT
technologií

Vyjádření zastupitelů HaFo k odstoupení
Karin Tvrdé z pozice starostky MČ Praha-Lipence

změně na pozici starostky. L. Kadlecová je dle našeho
názoru z mnoha důvodů výrazně lepší kandidátkou
pro funkci starostky obce. Jsme rádi, že na této pozici
bude člověk, který chce spolupracovat, nikoliv soupeřit, a na spolupráci s ní se těšíme.
Při rozhodování o termínu změny na pozici starostky jsme samozřejmě brali v potaz probíhající dostavbu školy a řešení jejího financování. Celý projekt začal
již v minulém volebním období s přispěním a hlasy
SpL, čili SpL nese za dořešení jeho financování svůj
díl zodpovědnosti. Bylo nezbytné se tímto prioritním
úkolem hned po volbách začít zabývat. Za to jistě patří K. Tvrdé poděkovat. Naše místostarostka I. Žáková
na její práci naváže a do nástupu L. Kadlecové bude
v zajišťování financí na přístavby školy pokračovat.
Nevidíme v tom žádný risk ani ohrožení. I. Žáková
je schopná úkol rozpracovaný K. Tvrdou po předání
všech podkladů úspěšně dokončit. I toto byly nakonec důvody, proč jsme se po volbách se SpL shodli
kromě pozice starostky také na uvolněné pozici místostarostky. Dává to obci větší možnosti vzájemné
zastupitelnosti a větší míru spolupráce a efektivity ve
vedení obce.

Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí voliči,
ke 31. březnu 2019 jsem byla donucena odstoupit
z funkce starostky. Pokud bych tak neučinila, HaFo Lipaňáků by mne společně s opozicí odvolalo. 5. dubna
2019 jsem předala paní místostarostce I. Žákové svou
funkci a také protokoly, které obsahovaly soupis rozpracovaných projektů a projektů akutně čekajících na
zahájení, soupis předaných dokumentů a vyhodnocení
stavu úřadu a zaměstnanců úřadu MČ Praha-Lipence.
Dovolte mi ohlédnutí za uplynulými pěti měsíci.
Funkce starostky mi nebyla oficiálně předána ani
protokolem, ani soupisem rozpracovaných projektů,
a tak mi chvíli trvalo, než jsem se zorientovala. Velmi
mi pomohlo, že jsem byla v předchozím období zastupitelkou a předsedkyní Finančního výboru, protože
jsem tím získala povšechný přehled o probíhajících
projektech.
Co se povedlo:
• posun termínů projektu přístavby základní školy,
zkoordinování, stabilizace projektu
• posun termínů projektu vybavení dílen a přírodovědné učebny v základní škole, zkoordinování, stabilizace

Volební výsledek a počet zvolených zastupitelů
jednotlivých hnutí dával našemu hnutí po volbách
možnost jít buď do velké koalice s SpL, nebo vítěze voleb obejít a domluvit křehkou většinu jednoho
hlasu s hnutím Pro Prahu a s ODS. Protože ale jedna
z hlavních motivací vzniku našeho hnutí byla nespokojenost s předchozím vedení obce, bylo jasné, že
naším cílem je spolupráce se SpL, se kterým máme
i programově velké průniky. Splňovalo to zároveň
i náš záměr mít více konsensuální a spolupracující
vedení obce a jejích zastupitelů.
Od prvních jednání se SpL jsme ale deklarovali
obavy a nespokojenost s kandidátkou SpL na starostku K. Tvrdou. Ve své dosavadní pracovní kariéře
nikdy neřídila žádnou společnost, instituci, či aspoň
větší pracovní kolektiv. Obávali jsme se, že nebude
mít znalosti, zkušenosti a schopnosti pro výkon pozice starostky potřebné. Nezpochybňovali jsme její
pracovitost či další schopnosti, nicméně jsme nebyli
přesvědčeni, že je to ten správný člověk pro vedení
obce. Po několika jednáních jsme ale ustoupili a respektovali návrh SpL, aby starostkou byla K. Tvrdá.

S představiteli SpL jsme se ještě před zvolením starostky domluvili na možnosti obsazení role starostky
v budoucnu znovu otevřít, pokud by se naše obavy
naplnily.
Ty se bohužel vyplnily během dvou měsíců. Prvním
signálem byl vývoj situace na úřadu městské části,
kdy během několika týdnů zvažovala odchod většina
zaměstnanců. Ač souhlasíme, že je jistě co zlepšovat
na chodu úřadu, byla pro nás tato situace alarmující.
Nešlo ale jen o úřad a jeho zaměstnance. I my sami,
jako zástupci HaFa, jsme v jednáních s K. Tvrdou poznali, že s ní bohužel nejsme schopni dlouhodobě
spolupracovat. Nešlo jen o formu komunikace, ale
také o stanovení priorit, schopnosti týmové práce,
kompromisu v hledání shody nebo reprezentaci obce
v jednání s ostatními subjekty. Se SpL jsme se snažili
vývoj situace komunikovat, ale to se k našim výtkám a
nespokojenosti stavělo zpočátku velmi rezervovaně.
Jediné řešení tedy byl nakonec návrh na odvolání K.
Tvrdé z pozice starostky, na kterém jsme se v HaFu
shodli jednomyslně. Jsme velmi rádi, že jsme nakonec s většinou v SpL dospěli ke společné domluvě na

„Odstoupená“ starostka Karin Tvrdá
Sdružení pro Lipence si vždy zakládalo na informovanosti a otevřenosti. Cítíme nyní velký dluh vůči
našim voličům. Mrzí nás, že nejen v souvislosti s odstoupením K. Tvrdé z pozice starostky byla veřejnost
informována neobvykle málo. Výsledek voleb zajistil
HaFu Lipaňáků důrazný vliv na politické dění v obci.
SpL je sice vítěz, ale nemá nadpoloviční většinu, a tak
se v mnohém musíme koaličnímu partnerovi podřídit.
Rozhodly jsme se jako zastupitelky zvolené za SpL podat alespoň částečné vysvětlení a sdělit náš osobní
postoj k této situaci.
K. Tvrdá se stala starostkou 5.11.2018. Dva měsíce poté vyzval koaliční partner HaFo Lipaňáků SpL
k výměně starostky. Důvodem nebyly špatné pracovní
výsledky, ale subjektivní hodnocení komunikačních
dovedností a reprezentativnosti starostky jako osoby.
Důvody pro odvolání starostky vidíme jako zástup-

né. Zdá se nám nepochopitelné, že se náš koaliční
partner odmítl s K. Tvrdou sejít a problémy si vyříkat.
K odstoupení bohužel došlo před dokončením velkého projektu přístavby školy. K předávání dochází
v běhu a celý projekt bude mít na bedrech jen jediný
člověk, místostarostka I. Žáková, spolu s naprostou
většinou dalších důležitých rozpracovaných projektů.
Dále nás zaráží, že nemohlo dojít ke kontinuálnímu předávání úřadu mezi odstupující starostkou
a nově zvolenou starostkou L. Kadlecovou, která může
do funkce nastoupit až 1.7.
Pokládáme za správné, aby zazněl hlas, který připomene zásluhy K. Tvrdé ve funkci starostky Lipenců.
Díky své houževnatosti, velkému pracovnímu nasazení a znalosti situace se velmi rychle zorientovala
v problematice a začala řešit nejpalčivější problémy.
Během dvou měsíců se jí podařilo stabilizovat finanč-

Byla mi převážně zprostředkovaně a pouze subjektivně vyčtena celá řada nedostatků a pochybení. Pokud jsem opravdu pochybila, omlouvám se, ale nikoli
SpL ani HaFu, ale vám, občanům a voličům, a hlavně
Lipencům, kvůli kterým jsem to vše dělala a kde mi
nyní rozložení mandátů v zastupitelstvu nedovoluje
setrvat na pozici starostky. Po odstoupení i nadále zůstávám zastupitelkou a věřím, že se mi podaří
v započaté práci pro Lipence pokračovat. A znovu opakuji to, co už jsem předesílala v předvolební kampani:
mám Lipence ráda.

Karin Tvrdá,
zastupitelka za SpL

M. Cimlerová, J. Fatka, S. Řezník, I. Slabochová,
I. Žáková, zastupitelé za HaFo
ní situaci přístavby školy a sladit termíny jednotlivých
souvisejících projektů. Odvrátila tak hrozbu nesplnění podmínek dotačních smluv, což mohlo zapříčinit
vrácení dotací čerpaných na přístavbu školy v řádu
desítek miliónů korun. Vyřešila celou řadu dalších
důležitých úkolů. Například podala připomínky k obnovenému stavebnímu řízení, ve kterém společnost
Natland žádá o stavební povolení na golfový hotel
a klub. Toto stavební řízení výrazně ovlivní vzhled části
naší obce a díky včasnému zásahu K. Tvrdé budou námitky městské části ve stavebním řízení posuzovány.
Věříme, že jen stabilní politické koaliční seskupení
dokáže pro Lipence prosadit důležité cíle. Uvědomujeme si pozitivní vliv politického „klidu na práci“. Kdyby K. Tvrdá neodstoupila, mohlo to zapříčinit odchod
SpL do opozice. Proto byl i náš postoj k odstoupení
souhlasný.
T. Dolečková a L. Zájedová,
zastupitelky za SpL
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Revitalizace Lipanského potoka
Mnozí jste si všimli, že během posledních
pár měsíců probíhala revitalizace velké části Lipanského potoka. Někteří reagovali a ptali se:
„Co se to tam děje? Co se tam zas bude stavět?
Proč se to ničí?“
Uveďme věci na pravou míru. Nic se neničí
a stavět se tam taky nic nebude. Revitalizace
je naprosto pozitivní zásah do vodního biotopu
a přilehlého okolí. Dříve totiž soudruzi meliorovali a narovnávali spoustu vodních toků.
Vydláždili jejich koryta a voda pak korytem
doslova prolétla, při vyšším stavu se neměla kde rozlít do krajiny. Takováto koryta
a vodní toky se postupem času na dlouho staly převážně mrtvými zónami. Nic tam nežilo
ani nerostlo – ani nemohlo. Tento přístup se
poslední dobou napravuje právě například revitalizacemi. U našeho potoka došlo k vytvoření meandrů a vybudování mělkého koryta.
V takovém potoce má voda možnost se při vyšším stavu rozlít do šířky, vsáknout se do země
a zůstat v krajině. Vznikem záhybů a meandrů
poskytne biotop útočiště mnoha druhům živočichů i rostlin. Stromy vysazené na březích
dají vzniknout kvalitnímu prostředí i z hlediska

estetického. Budoucnost si už příroda zajistí
sama. Jen se jí musí zpočátku trochu pomoci
k návratu.
Ještě zmíním, že při začátku této revitalizace se obnažilo místo kousek pod tělocvičnou,
kde byla najednou vidět spousta odpadu. Odporná skládka z nedávné minulosti. S pár lidmi
z naší Komise pro životní prostředí a několika
dalšími, kterým to nebylo lhostejné, jsme plochu aspoň z povrchu pořádně vyčistili. Byl toho
plný vlek, několik pytlů skla, plastů a železa.
Vše jsme po skončení roztřídili do místních
kontejnerů a železo jsem si dovolil zpeněžit ve
výkupu. Za ten dobrý a nenahraditelný pocit
vyčištěného místa to stálo. Podobných míst je
v našem okolí ještě dost. I na ty snad jednou
dojde. Jsem rád, že se objevili a stále objevují
lidé, kterým nezáleží jen na tom, jak to vypadá u nich doma nebo na jejich pozemku, ale
i v našem společném okolí. Tímto všem děkuji
a doufám, že poslouží jako příklad ostatním.

René Prášil,
předseda Komise pro životní prostředí

Jaký odpad můžeme třídit a kde?
MČ Praha-Lipence má na svém území celkem
11 stanovišť na tříděný odpad. Na všech stanovištích naleznete kontejnery na papír, plast
a sklo. U vybraných stanovišť jsou také kontejnery na nápojové kartony a kovové odpady.
Podle Martina Skalického z odboru technicko-provozního dozoru společnosti Pražské služby
a.s., je nejvíce problémové stanoviště 11 v Od-

dechové ulici, kde dochází ke vzniku černých
skládek. Pan Skalický řekl, že pokud se situace
na tomto místě nezlepší, bude navrhovat zrušení tohoto stanoviště. Žádáme občany nejen
v Oddechové ulici, aby tříděný odpad ukládali
pouze do příslušných nádob a nenechávali jej
volně ležet. Hlídejte si svozové dny, abyste
měli jistotu, že nádoby nebudou přeplněné.

Plastové i papírové obaly sešlápněte na co
nejmenší rozměr a teprve poté vhoďte do příslušné nádoby. U sběrného dvora vedle samoobsluhy a u školy se nachází ještě kontejner na
oděvy. Každé úterý v podvečer můžete v hasičárně odevzdávat elektroodpad.
(lve)

Seznam stanovišť
a nádob na tříděný
odpad:

Harmonogram svozu tříděného odpadu
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Nádoba

Den

Poznámka

papír
plast
sklo
čiré sklo
nápojové obaly
kovové odpady

úterý, pátek
úterý, pátek
pátek
pátek
pátek
pondělí

stanoviště 1, 2, 5 a 6 i v neděli
stanoviště 1, 2, 5 a 6 i v neděli
týden 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
týden 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
každý lichý týden, stanoviště 1 a 6 každý pátek
týden 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

1. Jílovišťská 75
papír, plast, sklo, čiré sklo, nápojové
kartony, kovový odpad
2. Černošická 196
papír, plast, sklo, čiré sklo
3. Na Bambousku 267
papír, plast, sklo, nápojové kartony,
kovový odpad
4. Dolnočernošická 427
papír, plast, sklo, kovové obaly
5. Josefa Houdka 35
papír, plast, sklo, čiré sklo
6. K Průhonu 380
papír, plast, sklo, čiré sklo, nápojové
kartony
7. Jílovišťská 15
papír plast, sklo
8. K Samoobsluze 170
papír, plast, sklo, čiré sklo
9. V Álejích 372
papír, plast, sklo, čiré sklo
10. Dolnočernošická 444
papír, plast, sklo, nápojové kartony
11. Oddechová 407
papír, plast, sklo, čiré sklo, kovové
odpady

Kam s větším či nebezpečným odpadem?
Každý pátek lze využít místní sběrný dvůr ve
středisku údržby v ulici Na Bambouzku hned
vedle samoobsluhy. Od pondělí do soboty je
otevřen sběrný dvůr v Radotíně v ulici V Sudech
1488/2. Zároveň je pro občany přistavován vůz
na nebezpečné odpady, do kterého můžete

Bioodpad
Magistrát hlavního města Prahy nabízí odvoz bioodpadu. Lipenečtí občané, kteří by
o tuto službu měli zájem, se mohou registrovat
na webu Pražských služeb a.s. Svoz probíhá
od jara do podzimu každý lichý čtvrtek a stojí
1439 Kč, pokud si vyberete nádobu o objemu
240 l, nebo 899 Kč za 120 l.
Pokud si nebudete chtít objednat svoz, můžete bioodpad odvést do sběrného dvora v Radotíně, kde je ukládán zdarma, nebo do kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci, kde můžete
zdarma uložit měsíčně 250 kg bioodpadu. Za
každých 5 kg uloženého biodpadu si můžete
v kompostárně po roce vyzvednout 1 kg kompostu zdarma. Více informací najdete na stránce
www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec.
K uložení bioodpadu mohou občané využít
také velkoobjemové kontejnery, které pravidelně zajišťuje magistrát. V žádném případě
však nevyvážejte svůj bioodpad na louky, pole
či do lesů. I když se jedna o rozložitelný odpad, zakládáte tím černou skládku.
(lve)

odevzdávat barvy, rozpouštědla, baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva, fotochemikálie,
oleje a tuky (včetně jedlých), pesticidy, čistící
prostředky obsahující nebezpečné látky, kyseliny, zásady, lepidla, zářivky a odpad s obsahem
rtuti. Vůz bude přistaven v ulici K Průhonu ve

čtvrtek 2. května od 17.30 do 18 hodin a v Dolních Černošicích na křižovatce ulic Černošická
– Na Bluku ve stejný den od 18.20 do 18.50.
(lve)

Úklid v Lipencích

O víkendu 30.–31. března proběhly v Lipencích čtyři dobrovolnické úklidové akce. V sobotu dvě na Kazíně a jedna v Dolních Černošicích.
V neděli pak proběhla jedna v centru obce.

Dobrovolníci sesbírali několik desítek pytlů odpadků. Všem dobrovolníků děkujeme!
(lve)

Přistavení velkoobjemových kontejnerů (vždy od 13 do 16 hodin):
Ulice K Průhonu 4. 5. a 22. 6.
Parkoviště v Dolních Černošicích 28. 4. a 26. 5.
Konečná autobusu v Oddechové ulici 21. 4. a 19. 5

Parkoviště u lávky do Černošic
Parkoviště u lávky v Dolních Černošicích
označil pan Marek Epstein, který zde bydlí,
v roce 2016 v souvislosti s plánováním minibusové linky 243 za místo, které připomíná „moldavskou periferii“, přitom by zde měl být „milý
a důstojný vstup do hlavního města“. Tuto vizi
se snad daří postupně naplňovat. Předchozímu
vedení Lipenců se podařilo dosáhnout toho,
že magistrát hlavního města Prahy pozemek
parkoviště odkoupil od soukromých vlastníků
a hodlá zde zainvestovat parkoviště nové. Současný tým na lipenecké radnici prosadil na přelomu roku, že součástí parkoviště bude i točna
pro minibus – až k lávce tak bude moci zajíždět linka 243. Záměr je nyní ve fázi přípravy
projektové dokumentace pro sloučené územní
a stavební řízení. Aktuální verzi projektu, který
ještě pravděpodobně dozná menších změn, si
můžete prohlédnout níže.
Martin Vanko

Projekt parkovište u lávky, autor: PUDIS a.s.
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Spolky

Co nás v nejbližší době čeká Rekonstrukce Na Lhotkách
Vedení obce se zabývá spoustou dalších akcí a projektů, které nezmiňujeme v samostatných článcích. Ráda bych uvedla alespoň některé
z nich: rekonstrukce 3 přečerpávacích stanic (u školy, u čistírny odpadních vod a v Dolních Černošicích), vybudování autobusových zastávek
na Jílovišťské, vyřešení dopravy v „esíčku“, rekonstrukce ulice Za Hrází,
revitalizace Žlábku, kamerový systém v obci a další. Většinu z nich se
samozřejmě podaří zrealizovat jen s podporou Magistrátu hl. m. Prahy.
MHMP připravuje v Lipencích také několik vlastních investičních projektů. Novou čistírnu odpadních vod a rekonstrukci ulice Na Lhotkách
očekává snad každý a těšit se můžeme i na zokruhování vodovodního
řádu, výstavbu vodojemu a rekonstrukci ulic Ke Štěrkovně a Ke Žlábku.
Všechny tyto akce, ať už naše či magistrátní, nám pomohou zlepšit život
v Lipencích.
Ivana Žáková, místostarostka

Jednou z velice sledovaných akcí v Lipencích je rekonstrukce ulice Na
Lhotkách. Jedná se o investici magistrátu hlavního města Prahy. Naše
městská část má tedy možnost ovlivnit její naplnění jen neustálými dotazy a urgencemi.
V době přípravy tohoto článku ještě nebyl termín začátku rekonstrukce zcela potvrzený, jen, jako už několikrát, pouze přislíbený. Pominu-li
přesouvání v minulých letech, z počátku jara se nám pomalu posouval
přes přelom března a dubna až do začátku května. Ještě během března
a dubna probíhala jednání, na kterých se upřesňovaly podstatné detaily,
bez kterých by nemohlo k řádnému dokončení prací dojít.
Všichni si přejeme, aby k rekonstrukci došlo co nejdříve a tato část
Lipenců byla nejen lépe dostupná, ale i hezká.
Ivana Žáková, místostarostka

Podněty občanů: ulice Štemberova a Českého červeného kříže
Zpomalovací opatření v ulici Štemberova

Podobně jako ostatní ulice v nové výstavbě u bývalého kravína je
i Štemberova označena jako obytná zóna. V obytné zóně smějí chodci užívat ulici v celé šířce a jsou zde dovoleny i hry dětí na ulici. Proto zde smí
řidiči jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Štemberova sbírá část tranzitního
provozu ze západní části obce a zejména ve špičkách řidiči rychlostní limit nerespektují. Obyvatelé Štemberovy od roku 2013 opakovaně žádají
o realizaci zpomalovacích opatření. V roce 2014 vznikla dopravní studie,
která v ulici navrhla instalaci zpomalovacích polštářů a zúžení komunikace v několika místech vytvořením zelených ploch. Opatření však dosud
nebyla provedena. Na lednovém zastupitelstvu podnět znovu vznesl pan
Šimek a rada se jím začala zabývat. V březnovém stanovisku podnět podpořila stavební komise a v dalším kroku rada objedná aktualizaci projektu. Obyvatelé Štemberovy budou mít možnost studii připomínkovat.

Omezení pro motorová vozidla v prodloužení ulice ČČK

Polní cesta, která navazuje na ulici Českého červeného kříže a spojuje ji s Kazínem, byla nedávno zpevněna asfaltovým recyklátem. Podle
předchozího starosty Michala Popka bylo záměrem zkrátit řidičům cestu
na Kazín a odlehčit provozu v Oddechové ulici. Zatímco dříve byla cesta pro motorová vozidla prakticky nesjízdná a lidé tudy chodili pěšky
a na procházky se psy, dnes je zde větší provoz a dochází ke konfliktům
při využívání komunikace. Na lednovém zastupitelstvu proto navrhl pan
Spěvák, aby byl provoz motorových vozidel v tomto úseku zakázán: „Dokud byla ulice ČČK polní cestou, využívali ji chodci a cyklisté. Po zpevnění
ulice je zde zvýšený automobilový provoz. Ulice je přitom pro smíšený
provoz příliš úzká a pro chodce nebezpečná.“ Na podporu zákazu vjezdu
do této ulice vzápětí vznikla petice, kterou podepsalo 122 lidí. Rada se
rozhodla podnětu občanů vyhovět a úsek označit dopravními značkami
Zákaz vjezdu motorových vozidel. Zároveň radní Lenka Kadlecová navrhla v budoucnu z tohoto úseku ČČK vytvořit klidovou zónu, cestu vyasfaltovat, doplnit lavičkami a vyhradit pro pěší, bruslaře a cyklisty. Lipence
by tak získaly bezpečné místo, kde by se děti mohly učit jezdit na kole
a bruslích.

Fotbalisté užívají jara na trávníku, přijď i ty
Jarní fotbalová sezóna začala a po zimních trénincích v tělocvičně,
v hale na Strahově nebo na víceúčelovém hřišti se hráči všech týmů lačně
rozeběhli po zeleném trávníku.
Cíl obou týmů dospělých je možná přízemní, ale odráží současné možnosti: udržet se ve svých soutěžích a nesestoupit. V roce 100. výročí založení klubu by to vážně nebylo nic příjemného.
U mládeže se na výsledky moc nehraje. Důležité je brát fotbal jako
hru, která pomáhá komplexně se pohybově i mentálně rozvíjet, učit zodpovědnosti, pracovat a tvořit v týmu, dávat si cíle a plnit je. A k tomu
jsou všechny mládežnické týmy otevřeny dalším zájemcům. Kdo by chtěl
fotbal třeba jen vyzkoušet, téměř každý všední den najde na hřišti nějakou partu, která má trénink – a může se zapojit. Mladší žáci, tedy kluci

ročníku 2006 a 2007, starší přípravka (2008 a 2009) i mladší přípravka
(2010 a 2011) mají tréninky ve středu a čtvrtek od 17 hodin, předpřípravka
(2012 a mladší) pak v úterý a ve čtvrtek od 17:30. Od podzimu trénují
i dívky a ty se scházejí ve středu a čtvrtek od 17:30.
Každý může přijít a domluvit se s trenérem své kategorie na pár trénincích na zkoušku. Ani nemusí mít kopačky a fotbalové vybavení. „Na
začátku je důležité jen poznat prostředí, pravidla a kamarády a zjistit,
jestli to bude dítě bavit,“ vysvětluje šéftrenér mládeže Daniel Karas, držitel licence UEFA A. V případě potřeby ho můžete kontaktovat na čísle
607 076 096.

A tým

16. kolo: sobota 18.05. 10:00 Lipence – Bílá Hora
17. kolo: sobota 25.05. 10:00 Lipence – Řeporyje
18. kolo: neděle 02.06. 10:00 Lipence – Ďáblice
12. kolo: sobota 08.06. 10:00 Lipence – Řepy B

Mistrovské zápasy
24. kolo: neděle 05.05. 17:00 Lipence – Vltavín B
26. kolo: neděle 19.05. 17:00 Lipence – Stodůlky
27. kolo: neděle 26.05. 17:00 Lipence – Nebušice
29. kolo: sobota 08.06. 17:00 Lipence – Modřany

B tým

Mistrovské zápasy
17. kolo: neděle 28.04. 17:00 Lipence B – Lochkov
20. kolo: sobota 18.05. 17:00 Lipence B – Slivenec B
22. kolo: neděle 02.06. 17:00 Lipence B – Střešovice C

Mladší žáci

Mistrovské zápasy
14. kolo: sobota 04.05. 10:00 Lipence – Ruzyně

Z cyklu " Akce pro seniory"

V Lipencích chybí komunitní centrum, kde by bylo možné pořádat nejrůznější komunitní akce. Tento nedostatek by alespoň částečně mohla
vynahradit možnost bezplatného nájmu prostor základní školy, kterou na
návrh Kulturní a sociální komise odsouhlasilo zastupitelstvo na březnovém jednání. Zájemci, kteří chtějí uspořádat akci pro širokou veřejnost
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– promítání, besedu, sportovní turnaj atd. – mohou nabídky využít na základě žádosti, která je ke stažení na webových stránkách městské části.
Zde také naleznete další potřebné informace.
Ludmila Zájedová,
předsedkyně Kulturní a sociální komise

Starší přípravka (2008 a 2009)

Mistrovské zápasy
17. kolo: sobota 27.04. 11:00 Lipence – SK Ďáblice
19. kolo: sobota 11.05. 11:00 Lipence – Přední Kopanina
22. kolo: sobota 01.06. 11:00 Lipence – Tempo Praha

Mladší přípravka (2010 a 2011)

Mistrovské zápasy
13. kolo: sobota 27.04. 9:00 Lipence – SK Zbraslav
15. kolo: sobota 11.05. 9:00 Lipence – Řepy
18. kolo: sobota 01.06. 9:00 Lipence – Tempo Praha

Požár hotelu Opatov

Martin Vanko, radní

Podpora komunitních akcí – bezplatný pronájem
prostor základní školy

Jaroslav Kábele, místopředseda klubu

Pan RNDr. Jan Pavlík nás zavede prostřednictvím
svých jedinečných fotografií rostlin a pobřeží až
do daleké Austrálie. Ve svém poutavém vyprávění
zmíní i aspekty klimatu tohoto nejsuššího
kontinentu.

6. KVĚTNA OD 18 HODIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Pod záštitou MČ Praha - Lipence.
Vítány jsou všechny generace. Vstup volný.

24. března 2019 se naše jednotka SDH zúčastnila námětového cvičení
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů hlavního města Prahy. Účelem
cvičení bylo prověřit dojezdové časy a schopnosti zdolávání požárů během mimořádné události bez Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy. Akce byla rozdělena do tří výjezdových skupin podle dojezdu – od jednotek nejblíže položených po jednotky s nejdelším dojezdem. Naše jednotka byla ve druhé skupině. Požární poplach byl ohlášen
v 10:54. Do šesti minut jsme vyjeli v počtu 1 + 5 (velitel: Rak L., strojník:
Krůta K., hasiči: Fatka J., Fatka P., Vladyka J. nejml. a Horník P.) s vozem
Scania označovaným CAS 24. Na místo jsme dorazili za 12 minut a byli
jsme přiděleni na první úsek hašení, který měl za úkol uhasit požár ve
sklepní kóji hotelu a vyhledávat pohřešované osoby. Naše družstvo v dýchací technice a s pomocí transportní vany okamžitě začalo s průzkumem
sklepních prostor, zatímco jiná družstva se snažila lokalizovat požár ve
sklepní kóji a sedmém podlaží. Kluci pracovali efektivně a k orientaci
v zakouřeném prostoru si pomáhali rozvinutou hadicí. Uplynulo jen pár minut a už vynášeli první osobu v bezvědomí. Poté se do sklepa ještě vrátili
a našli další dvě těžce zraněné osoby, které vynesli, a jednu osobu schopnou chodit, kterou vyvedli ve speciální vyváděcí masce. Zásah trval 1,5
hodiny. Při celkovém hodnocení cvičení bylo naše družstvo spolu s kolegy
z dalšího pražského sboru vyhodnoceno jako nejlepší akceschopná jednotka z celé Prahy. Naši kluci znovu všem dokázali, že opravdu umí kvalitně, s rozvahou a rychle jednat i v těžkých situacích. Jim a všem dalším
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha-Lipence patří velké díky.
Lukáš Rak, zástupce velitele JSDH Praha-Lipence
Foto: Libor Nedvídek

Na oslavy 100 let fotbalu se chystá i Tomáš Rosický
Fotbalisté TJ Sokol Lipence si letos připomínají opravdu kulaté jubileum: sté výročí založení klubu. V roce 1919 založili naši dědové
a pradědové v bývalém hostinci U Lišků (dnešní LipKafe) Lipanský SK, předchůdce současného klubu.
Letošní oslavy se konají v sobotu 15. června
od 14 hodin. Po vzoru úspěšných akcí z minulých let je oslava koncipována jako zábavné
odpoledne pro celou rodinu. „Chceme, aby se
přišli bavit nejen pamětníci nebo současní příznivci, ale i jejich děti a vnoučata,“ říká hlavní
organizátor oslav Antonín Kříž.
Hlavním magnetem bude souboj týmu nejlepšího žijícího ligového střelce Horsta Siegla
a lipeneckého A-týmu. Dres Sigi Teamu obvykle
oblékají bývalí reprezentanti Pavel Kuka, Vladimír Šmicer, Ladislav Maier, Jiří Jarošík, Petr
Švancara nebo Tomáš Jun.
Fanoušky potěší i duel dívčího družstva pražské Sparty, které míří k ligovému titulu, a týmu
celebrit, který sestavuje moderátorka Nicol Pro-

sová. Do Lipenců zavítají herci, zpěváci a bývalé hvězdy zelených trávníků i ledových ploch.
Chystá se atraktivní soutěž ve střelbě penalt, kde účast přislíbil i Tomáš Rosický.
Lipenečtí fotbalisté ale chtějí, aby se oslavy
staly představením celé obce. Proto své umění
předvedou také žáci základní školy, hasiči, modeláři, holky Sokolky i holky Aerobičky, zapojí
se i golfisté.
Pro nejmenší budou zdarma připraveny
skákací hrad, obří skluzavka, fotbalové rodeo,
soutěže v míčových i hasičských dovednostech
a provázet je bude (ne)šikovný klaun. Pro dospělé pak sázky na vítěze střelby penalt, prodejní stánek Adidas, tombola a výstava fotografií z historie. Večer zahraje skupina Vulture,
DJ Dino 21 a DJ Jirka Kulhánek.

Městská část na facebooku

Chcete si se svými dětmi, rodinou, kamarády zahrát tenis,
volejbal, nohejbal, basketbal nebo třeba malou kopanou?
Přijďte na víceúčelové hřiště v Lipencích

Městská část Praha-Lipence krátce po volbách zřídila vlastní facebookovou stránku.
Stránka slouží ke sdílení informací s uživateli
této populární sociální sítě. Administrátor Lukáš Veselý zde zveřejňuje oficiální sdělení, jako
jsou informace o probíhajících projektech obce,
akcích pro veřejnost, jednáních zastupitelstva,
vyhlášených výběrových řízeních, volných pracovních pozicích a další. Za pět měsíců fungování bylo na stránce zveřejněno bezmála 100 příspěvků. Stránku aktuálně sleduje 170 lidí. Pokud
používáte Facebook a chcete mít přímý přístup
k nejčerstvějším informacím z obce, dejte
stránce MČ Praha-Lipence lajk nebo si nastavte
sledování. Pokud Facebook nepoužíváte, můžete si na webu www.praha-lipence.cz nastavit automatické zasílání novinek do e-mailové
schránky.
(mv)

Přijďte slavit a hlavně se pobavit!
Za organizační výbor Jaroslav Kábele

Hřiště má tartanový povrch, rozměry 18 x 36
metrů a splňuje všechny normy pro provozování
širokého spektra sportovních aktivit. Hřiště si
můžete rezervovat velmi jednoduše ve webovém
kalendáři www.sokollipence.cz nebo přímo se
správcem Pavlem Hájkem na tel. 730 925 546.
Pronájem pro občany Lipenců činí pouhých 150
Kč na hodinu. Provozní doba hřiště je každý
den 8–22 hodin. Ve všední dny je čas do 15 hodin určen především pro základní školu a mateřskou školu. Další informace a provozní řád
naleznete na www.sokollipence.cz.
Jiří Pavlíček, předseda TJ Sokol Lipence

Foto: www.sokollipence.cz

Co se bude dít v Lipencích

Vývěsné tabule pro občany
V Lipencích se nachází osm vývěsných tabulí, na které úřad městské části vyvěšuje informace pro občany. Z některých částí obce to je
k tabulím daleko. Úřad proto zvažuje zřízení nových tabulí na dalších místech. Obracíme se na
občany s výzvou – kam byste tyto tabule umístili? Návrhy prosím zasílejte na urad@mclipence.
cz a do předmětu uveďte „Vývěsné tabule“.
(lve)

27. 4. Jarní historik - soutěž modelů letadel, letiště Modelklubu Lipence
30. 4.		Čarodějnice (Sokol)
4. 5. Branný závod Karla Košaře (hasiči)
6. 5. Za divokými orchidejemi s panem RNDr. Janem Pavlíkem - školní jídelna
15. 5. Kytičkový den
15. 5. Knihárna - pravidelné rodinné posezení v základní škole
22. 5. Run and Help na fotbalovém hřišti
29. 5. Knihárna - pravidelné rodinné posezení v základní škole
1. 6. Dětský den		
6. 6. Škola nanečisto pro děti přijaté do 1. ročníku
12. 6. Knihárna - pravidelné rodinné posezení v základní škole
15. 6. 100 let založení Sokola Lipence
22. 6.		Slavnostní otevření školy
26. 6. Knihárna s koncertem

18:30
18:00
8:00
18:00
8:00
16-18
15-19
16-18
14:00
17:00
16-18
14:00
16-18
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