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Výstavba v Oddechové

100 let fotbalu v Lipencích

Zklidnění dopravy v esíčku
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Úkol číslo 1: dokončení přístavby školy
Lipence vstoupily do roku 2019 s novým zastupitelstvem a několika
problémy, které musí obec urychleně řešit. Je to především přístavba nového pavilonu základní školy, která v loňském roce oslavila 150. výročí
založení a patří k pilířům obce. Podle původního plánu už měla být stavba dokončena a děti se pomalu mohly těšit na nové učebny. Jenže ouha,
místo školáků se v nové budově stále pohybují stavební dělníci. A cena
je o polovinu vyšší, než jakou vítěz výběrového řízení slíbil. Obec na to
pochopitelně nemá peníze; už jen doplatek je vyšší než roční rozpočet.
Pojďme si říct, proč přístavba ještě není hotova a kde na ni vezmeme
chybějící peníze.

Jak to všechno začalo
První kontakty s architektem proběhly už v červenci 2014. Tenkrát se
specifikovaly potřeby obce v souvislosti s demografickou studií a dalšími potřebami. Konkrétnější podobu získal projekt po několika měsících
a intenzivně se na něm začalo pracovat na začátku roku 2017. Dotace,

které dostala obec přislíbeny z Operačního programu Praha – pól růstu
ČR, činily 26 703 137 Kč.
Na jaře 2018 začalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Bylo špatně připravené, problematické, nabralo zpoždění,“ říká dnes starostka
Karin Tvrdá. K financování podle ní v té době chybělo 4-8 mil. Kč. „Tehdejší vedení obce jsme na to opakovaně upozorňovali,“ tvrdí.
Vítězem výběrového řízení se stala společnost Subterra se smluvní cenou
38,75 mil. Kč bez DPH. Obec však platí částku s DPH, tedy 46,89 mil. Kč.
Původní termín dokončení projektu byl konec roku 2018. Protože
bylo ještě před podpisem smlouvy se Subterrou jasné, že není možné stavbu stihnout (i podle časového harmonogramu dodaného Subterrou), zažádalo minulé vedení na Magistrátu hlavního města Prahy
o posun termínu, bohužel jen do 25. ledna 2019. „Tento termín byl platný
i v den mého nástupu do funkce. Jednání o posunu termínu probíhala
od začátku prosince 2018. Posunout se ho podařilo až těsně před koncem ledna 2019. Nynější termín dokončení projektu je 30. dubna 2019,“
říká starostka.

Z obce
Stavba stále nabírala zpoždění, největší zpoždění (více než měsíc)
vzniklo kvůli chybějící projektové dokumentaci, když se do projektu doplňovaly věci, které v něm nebyly nebo byly nevyhovující. Ve sborovně
např. chyběly datové zásuvky, v místě kuchyňského koutu nebyly zásuvky pro lednici, rychlovarnou konvici a mikrovlnku. Dispoziční řešení
ve cvičné kuchyňce bylo nevyhovující, protože nepočítalo s umístěním
stolů. V recepci a v místnosti pro návštěvy nebylo topení, bylo třeba
dodělat kamerový systém, změnit umístění zvonků a spousta dalších
více či méně zásadních úprav. Další zpoždění pak stavba začala nabírat
v zimních měsících, když podle smlouvy za každý den s teplotou nižší
než 5 stupňů nabíhá jeden den zpoždění. Podle původního plánu už se
v zimních měsících moc stavět nemělo. Teď ale Subterra staví denně od
7 do 19 hodin i o víkendech. „Je na ně spolehnutí,“ říká ředitelka zákldní
školy Krůtová.
A proč se zvýšila cena? Subterra si postupně účtuje vícepráce. Jednak proto, že jí naskočily různé nepředvídatelné náklady. Například při
ukládání jímky na dešťovou vodu se ukázalo, že v podloží jsou tekuté
písky a tato část projektu se musí předělat. Přepojovat se také musela
kanalizace. Kvůli chybějící dokumentaci 150 let staré budovy stavebníci
hledali správné napojení kanalizace jako v katakombách. V projektu také
chybělo řešení současné vzduchotechniky, jejíž překlad byl kvůli novému
pavilonu nezbytný. Projekt nepočítal ani s přesunutím lapolu, který byl
umístěn v místech, kde zakládali novou stavbu. „Lapol a vzduchotechnika – to byly první dva zásadní problémy, které se objevily ještě před
zahájením zemních prací, když se Subterra začala na pozemku zabydlovat,“ konstatovala Jitka Krůtová. Cenu navyšuje také topení. Celé dny se
topí, aby stavba rychleji vysychala.
„Při mém nástupu do funkce k 1. listopadu 2018 chybělo k dofinancování stavby už téměř 17 mil. Kč, o které zažádal předchozí pan starosta
Popek v září 2018. Žádost však podal špatně, na dvě upozornění z magistrátu nereagoval,“ poznamenává starostka Karin Tvrdá.
Tomu se Michal Popek brání. Říká, že mu odbor financování městských částí slíbil metodickou podporu. „To se nestalo. A pak už byly volby,“ podotýká Popek.
Karin Tvrdá uvádí, že bylo velmi obtížné stanovit přesně chybějící částku, ke konci roku 2018 byla nakonec stanovena na zhruba 24 mil. Kč. Na
základě tohoto propočtu v prosinci 2018 starostka zažádala o maximální
možnou výši dotace z Rezervy Evropské unie a zemí Evropského hospo-

Z obce
dářského prostoru, a to ve výši 11,9 mil. Kč. Tuto částka rada magistrátu
schválila 28. ledna. Po schválení zastupitelstvem bude čerpání zřejmě
možné zhruba v březnu. Zbytek by měl být dofinancován z Rezervy městských částí. Jde o zhruba 14 až 15 mil. Kč.

Co bude dál

Pokud půjde vše podle plánu, na konci března bude obec stavbu přebírat. V té době by už měly být kompletně hotové vnitřní prostory a celý
měsíc pak bude mít Subterra na odstranění případných vad a nedodělků,
bude se dodělávat fasáda a okolí pavilonu. Během tohoto měsíce už ale
bude moci uvnitř pracovat firma, která vyhrála výběrové řízení na zařízení
pavilonu nábytkem. V květnu by se mohla konat kolaudace a nejpozději
v červnu slavnostní otevření pavilonu spojené se dvěma výstavami. „Jedna výstava by měla dokumentovat celý průběh stavby, druhá by měla být
zaměřena na jedno významné výročí z české historie. Pro uspořádání
prvně jmenované výstavy máme několik stovek fotografií a přibližně desítku videí, o druhou výstavu máme zažádáno a doufáme, že se podaří ji
realizovat. Jakmile budeme znát termín otevření nového pavilonu, dáme
informaci veřejnosti na vědomí všemi dostupnými prostředky,“ říká ředitelka Krůtová.
Kromě samotné stavby řeší vedení školy i obce vybavení nových učeben, hlavně učebny přírodních věd a dílen. I zde se podařilo získat dotaci
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, sáhli jsme si na 2,04 mil.
Kč. Ale vše zkomplikovalo zpoždění hrubé stavby. Správně by podle plánu učebny měly být vybaveny dříve, než bude dokončena přístavba. Což
je logický nesmysl.
Vedení obce se podařilo termín posunout, současný termín dokončení
projektu je 28. února. „Se Subterrou jsme se domluvili, že místnost pro
dílny dokončí přednostně, aby mohla být zařízena a vybavena do konce
února, než skončí platnost projektu,“ vysvětluje starostka Tvrdá.
Vybavení učeben zajišťují výherci výběrových řízení – firmy Helago
a Profimedia, které vyrábějí učební pomůcky.
Plný provoz v pavilonu by měl být zahájen v září 2019. Bude v něm
šest kmenových tříd a dvě odborné učebny – kuchyňka pro výuku vaření
a dílny. V přízemí se nacházejí centrální šatny a nová sborovna s východem na zahradu.

Za necelé 3 měsíce 6 vloupání se škodou takřka 3 miliony
Takřka každé dva týdny jeden vykradený
barák, zejména v ulici Pod Lečí a v tzv. „kostkách“ nad touto ulicí. Obyvatele Lipenců
v posledních dvou měsících loňského roku
a zatím jednou v lednu vystrašily vloupání do
rodinných domů.
Policie tvrdí, že takový je trend: „Zloději
kradou tam, kam se snadno dostanou, kde
jim podmínky pro páchání trestné činnosti
přejí. Kdysi se vloupávali do bytů na sídlištích. Pak se přesunuli do centra Prahy, kde
byly staré byty s cennostmi a slabým zabezpečením. Dnes, kdy nastal boom výstavby
rodinných domů v satelitech a blízkém okolí
Prahy, přičemž vědí, že v těchto rodinných
domech najdou cennější věci než na sídlištích a kde je úroveň zabezpečení domů nízká
a anonymita vysoká, zaměřili svou pozornost
sem,“ prohlásil na setkání občanů Lipenců
s Policií ČR poručík Ladislav Beránek z oddělení tisku a prevence. O vloupačkách se intenzivně diskutovalo ve facebookové skupině
Lipence. Občané se dotazovali, co obec udělá
pro zvýšení jejich bezpečí. A tak se vedení
obce začalo bezpečnostní problematikou za-

Slovo starostky

Jaroslav Kábele
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oficiálně přihlášeni, aby se v Lipencích přihlásili k trvalému pobytu. Důvody mohou být různé a mnohdy i pochopitelné: někteří lidé mají problém
s kolaudací domu a nemohou se do něj přihlásit, někteří nechtějí přijít
o trvalé bydliště v centru kvůli možnosti parkování, někdo to jen považuje
za zbytečné. Na druhou stranu jsou i důvody pro trvalý pobyt v Lipencích:
místní ZŠ je plná a přespolní děti nepřijímá. Před pár lety stejným způsobem omezovala přijímání dětí MŠ. A koneckonců: kdo tu není přihlášen,
a přesto využívá služeb, jako je údržba a čištění ulic, odvoz tříděného odpadu nebo nebezpečného odpadu či bioodpadu, je tady tak trochu za černého pasažéra: platí to za něj ostatní sousedé.
Podle odhadů úřadu městské části může být v Lipencích až několik
stovek nepřihlášených obyvatel. To v konečném důsledku ochuzuje
obecní rozpočet až o miliony korun.
Na druhou stranu věřím, že díky aktivitě nových členů ve vedení městské části budeme schopni čerpat dostatečný objem investic hlavního
města a zajistit tak Lipencům důstojný rozvoj.
Lenka Kadlecová, předsedkyně finančního výboru

Kolik případů už v Lipencích evidujete a jak
velká je to škoda?
Za rok 2018 evidujeme na území Praha – Lipence 5 případů vloupání do rodinných domů.
Za rok 2019 pak jeden Celková škoda u těchto
6 případů jsou téměř 3 miliony korun.
Jako pamětník musím říci, že tolik případů
za sebou se v Lipencích za 50 let nestalo. Je
to mimořádná kauza i pro radotínskou policii
nebo pro Prahu?
Tyto případy jsou mimořádné snad jenom
tím, že k nim došlo během posledních tří měsíců. Počet případů vloupání do rodinných domů
na území Prahy v posledních letech klesá. Tento druh kriminality se během let často přemísťuje mezi jednotlivými lokalitami Prahy.
Proč právě Lipence a proč právě teď?
O tom mohu pouze spekulovat. S největší
pravděpodobností na tom má svůj podíl výstavba nových domů a tím pádem i větší anonymita dané lokality a samozřejmě možné cíle
vloupání.
Jaká je nejlepší obrana? Pes na zahradě?
Alarm? V ulici Pod Lečí jsou případy, kdy ani
jedno nepomohlo. Obecní kamery? Nebo založit
spolek a zafinancovat to občansky (tj. za své)?
Obecně jakýkoliv krok ke zvýšení ochrany svého majetku má svůj smysl. Jednotlivá opatření
mohou zabránit samotnému vloupání ve všech
jeho fázích, tedy přípravě, samotném vloupání
i opouštění místa činu. I v dnešní moderní době

Kde se berou peníze v obecním rozpočtu a proč nám chybí
Lipence jsou městskou částí hlavního města Prahy, nejsou samostanou
obcí. To zjednodušeně znamená, že ze státního rozpočtu nedostáváme
pevnou částku na provoz a na investiční akce, ale pouze na provoz městské části (tj. peníze na správu a samosprávu obce, na provoz základní
a mateřské školy, na základní údržbu komunikací a zeleně, apod.) V roce
2019 tato neinvestiční dotace z magistrátu pro Lipence činí 16,056.000 Kč.
Další skoro tři miliony korun získají Lipence jako daň z nemovitostí.
Peníze na investice přerozděluje Praha sama a je potřeba na jednotlivé naplánované investiční akce o peníze žádat. To s sebou nese některé
nepříjemnosti:
1) Nevíme, s jakým objemem financí můžeme počítat v budoucích letech
a s ohledem na to si třeba půjčit.
2) Městské části tento postup nemotivuje k úsporám, protože přerozdělování se neřídí ekonomičností jednotlivých projektů. A pokud třeba
městská část ušetří na stavbě mateřské školky, nemůže si zbylé peníze automaticky nechat a použít třeba na dětské hřiště. O převod musí
požádat s nejistým výsledkem nebo peníze městu vrátit.
3) Přerozdělování investic městským částem nemá úplně jasná a předem
daná pravidla.
A jaké jsou hlavní výdaje na provoz městské části: největší výdaj je na
chod úřadu, tj. na správu - celkem 5,680.000 Kč, na školství (ZŠ, MŠ, dotace provozu tělocvičny) to je 4,370.000 Kč, na opravu komunikací 2,120.000
Kč, na samosprávu 2,070.000 Kč, na údržbu zeleně 1,270.000Kč. Celková
výše neinvestičních výdajů je naplánována v tomto roce na 19,198.000 Kč.
Prostor pro vlastní větší investice tedy nemáme.
Jak se dá zvýšit objem peněz, se kterými bude naše městská část hospodařit? Samozřejmě kvalitními žádostmi o investiční dotace na Magistrát
hlavního města Prahy a v jiných dotačních programech. A protože výše
provozních prostředků získaných od magistrátu závisí na počtu přihlášených obyvatel, bylo by vhodné přemluvit ty, kdo tu sice bydlí, ale nejsou tu

bývat a pro občany zorganizovalo setkání se
zástupci policie. Lipenecký zpravodaj komisaře Beránka požádal, aby o páchání trestné
činnosti a opatřeních Policie ČR pro zvýšení
bezpečnosti, informoval podrobněji:

Vážení a milí spoluobčané,
nejprve bych vám – s malým zpožděním –
chtěla popřát vše nejlepší do nového roku,
hlavně štěstí, zdraví a hodně úspěchů.
Jak jistě víte, ve druhé polovině uplynulého roku se toho mnoho událo a Lipence
nyní prožívají proměnu v různých směrech,
jako když se z housenky v nevzhledné kukle
stává nádherný motýl. Můžeme jen doufat,
že i Lipence vyjdou ze své metamorfózy jako
lepší, krásnější, jednotnější a bezpečnější
místo, kam se budeme všichni rádi vracet,
a kde se budeme všichni dobře cítit.
Tohoto cíle se nám však podaří dosáhnout jen v případě, že budeme trpěliví,
budeme spolupracovat a vzájemně komunikovat. Někteří z vás již začali přispívat svými
nápady a připomínkami k různým projektům, čehož si velmi cením. Společně se tak
posuneme k vysněnému cíli nás všech, ke
zvelebnění Lipenců. Naše městská část skýtá mnoho možností, proč je tedy nevyužít?
Karin Tvrdá, starostka

nesmíme zapomínat na technické zábrany v podobě kvalitních oken a dveří, opatřených skly
s bezpečnostní folií. Doplnit ho můžeme prvky
elektronické ochrany, tedy různými alarmy, pohybovými čidly i domovním kamerovým systémem. Každý odborník vám však řekne, že pokud
je pachatel připraven a má dostatek času, může
se dostat i do zabezpečeného objektu. Stejně
tak mohou jednotlivé prvky ochrany pachatele
od jeho činu odradit. (Na www.praha-lipence.
cz v článcích o krádežích naleznete řadu užitečných odkazů a příloh, které se zabezpečením
obydlí zabývají. Je zde i odkaz na mobilní aplikaci Zabezpečte se!, kterou policie doporučuje
nainstalovat do Vašich mobilů. pozn.red.)
Můžete prozradit, zda máte indicie o tom, že
by tuto trestnou činnost měla na svědomí jedna a tatáž skupina? Po Lipencích kolují zvěsti, že se jedná o organizovanou kolumbijskou
mafii.
Možnost, že se jedná o sériovou trestnou
činnost, je vždy jednou z prověřovaných možností.
Obyvatele Lipenců také zajímá modus operandi – jak jsou domy vykrádány. Můžete popsat blíže?
Pachatel či pachatelé vnikli do rodinných
domů vypáčením oken či dveří, případně rozbitím skleněných výplní oken a dveří. Vykradené
objekty na území Lipenců a Radotína spojuje
i čas – krádeže se staly většinou v poledních
hodinách, kdy jsou lidé v práci. Mezi odcizenými věcmi jsou nejčastěji šperky, zlato, peníze
a drahé hodinky, tedy drobné věci, které je
snadné odnést např. v baťůžku.
Jaroslav Kábele

Policisté budou hlídkovat i na koních, pomohou i drony
V oblastech, které spadají pod radotínskou
policii, bylo podle nadporučíka Františka Bureše, zástupce vedoucího oddělení Policie ČR
– MO Radotín, v roce 2018 spácháno 38 trestných činů vloupání, v roce 2017 to bylo 41 skutků. Poškozenými byli převážně majitelé rodinných domů a trvale obydlených chat.
Konkrétně v Lipencích řešila v roce 2018 policie 55 případů, z toho 9 vloupání do rodinných
domů a trvale obydlených chat, přičemž se zde
vloupačky koncentrovaly na měsíce listopad
a prosinec a jedna se stala letos v lednu. Objasněnost trestných činů vloupání se pohybuje jen
kolem 20 %. Na setkání s občany policisté informovali, že navýší počet motorizovaných hlí-

dek, ale i policistů na koních, kteří již projíždějí
a budou projíždět Lipencemi. Na dotaz občana
z Dolních Černošic, který se ptal na navýšení
hlídek v této oblasti, poručík Ladislav Beránek
z oddělení tisku a prevence odpověděl: „Nepochybuji o tom, že raději se půjdou projet do
těchto míst, než na Václavák.“
A hned o následujícím víkendu policisté na
koních do Dolních Černošic a na Kazín přijeli.
Dalším novým pomocníkem, který by měl
ochránit naše bezpečí, budou i drony. Policie
jimi bude monitorovat naše území.
Andrea Kábelová

Policie ČR občany vyzývá, aby každou záležitost, která se jim zdá být podezřelá (pohyb či naopak postávání cizích osob, nezvyklá auta, prostě cokoli, co se jim
nezdá) okamžitě hlásili na telefonním čísle 158 nebo 156. Podle npor. Bureše bude
nejlepší, když ho budou občané kontaktovat přímo na telefonu 974 855 730, nebo
mailem na adresu: frantisek.bures@pcr.cz, orp2.mop.radotin.podatelna@pcr.cz.
Do předmětu mailu je nutné napsat: Poznatek k vloupání do RD v Lipencích,
pouze takto bude okamžitě vědět, že se má mailem neprodleně zabývat.
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Do školy přijedou zahraniční „Edisoni“
Každá správná obec má náves, hospodu a školu. O tom, jestli máme
náves nebo hospodu, můžeme polemizovat, ale škola tu jednoznačně je.
Už sto padesát let. V posledních třiceti letech procházela několika rekonstrukcemi, nástavbami a přístavbami a jedna z nich, ta dosud největší,
probíhá i v současné době. Díky ní bude mít škola mj. šest nových kmenových tříd a dvě odborné učebny pro výuku manuálních prací a vaření. Už
brzy bude stavba dokončena. V současné době probíhají práce uvnitř a až
se počasí ustálí nad nulou, bude se dělat fasáda a venkovní úpravy. Ještě
chvíli bude trvat, než bude všechno hotovo, ale až budou všechny prostory uvnitř vybaveny, určitě moc rádi pozveme veřejnost na prohlídku. Než
k tomu dojde, seznámíme s děním ve staré budově.
Považujeme za důležité naučit děti cizí jazyk. Už pět let se proto při výuce angličtiny setkávají naši žáci s rodilým mluvčím. První dva roky měli tu
příležitost pouze žáci osmé a deváté třídy, nyní už třetím rokem mají tuto
možnost všichni, kteří mají angličtinu ve svém rozvrhu. Američan Tyler,
který je od září naším novým kolegou, vede spolu s českým pedagogem
jednou týdně angličtinu v každé třídě od třetího ročníku výše. Žáci nižších
ročníků mají šanci naposlouchat správnou výslovnost, ti starší se pak zdokonalují v konverzaci a bourají tak zábrany, které nás starší často svazují.
Kromě toho se stal Tyler hráčem Sokola Lipence.
V letošním roce se zapojíme poprvé do projektu Edison. V rámci tohoto
projektu navštíví šest až osm mladých lidí z různých států vždy na jeden
týden nějakou školu a představují žákům svou zemi. Seznámí je se zvyky a tradicemi, zajímavostmi z historie, geografie a přírody, ale také třeba
s kulinářskými specialitami, typickými sporty, hrami a dalšími zajímavostmi. Cílem této akce je nejen předat žákům nové znalosti, ale také prolomit
kulturní barieru, zvýšit jejich zájem o cestování a poznávání světa a tím
pádem si uvědomit i význam znalosti cizích jazyků.
Protože máme na druhém stupni, pro který chceme akci zorganizovat,
zatím poměrně málo dětí, oslovili jsme zbraslavskou základní školu s nabídkou, aby se do projektu zapojili spolu s námi. Naši školu navštíví zahraniční „Edisoni“ na dva dny, zbylé tři dny z týdne budou představovat svou
zemi žákům zbraslavské školy.
V době, kdy vzniká tento článek, ještě nevíme, jestli k nám v rámci projektu Edison zavítá někdo z Brazílie, Číny, Nového Zélandu, Itálie, Indie,
Gruzie, Kanady, Kyrgyzstánu, Ruska, nebo jiného státu. Nevíme, jestli jich
bude šest, nebo osm, kolik bude mladíků a kolik slečen, ani kolik jim bude
let. Víme jen to, že projekt Edison se uskuteční 25. a 26. února a že k nám
přijedou mladí lidé, kteří jsou hrdi na svou zemi a budou se snažit pochlubit se, čím je zajímavá. Věříme, že se akce bude našim žákům líbit a bude
pro ně přínosná.

Naší povinnosti je zajistit stážistům na celý týden ubytování. Předběžně
máme zajištěnou ubytovnu prostřednictvím organizující společnost AIESEC, ale nebráníme se ani druhé možnosti ubytování, v rodinách. Podle
zkušeností kolegů ředitelů z jiných škol je to varianta poměrně oblíbená,
protože žáci, kteří měli doma ubytovaného cizince, si týden užili mnohem
intenzivněji. Nejen, že získali nového kamaráda, se kterým nepřerušili
kontakt ani po ukončení projektu, ale měli možnost týden neformálně konverzovat v angličtině o čemkoliv. Více informací v případě zájmu o poskytnutí ubytování předá vedení školy osobně, telefonicky nebo mailem (731
522 439, krutova@zslipence.cz).
Tradiční březnovou akcí je Noc s Andersenem. Děti nocují ve škole, přitom si čtou z knížek a seznamují se zábavnou formou s různými literárními
postavami. Každý rok zveme na tuto akci hosta, který dětem přečte ukázku
z nějaké knížky a zajímavým vyprávěním jim tento den zpestří. Našimi hosty v minulých letech byli např. Michael Dymek, známý jako rošťák Tomáš
z filmu Páni kluci, Michaela Kuklová coby princezna Jasněnka z pohádky
O létajícím ševci, nebo zpěvačka Heidi Janků a spisovatelka Ivana Peroutková. I letos chceme dětem představit známou osobnost, zatím je ale vše
ve stádiu vyjednávání…
V dubnu už potřetí proběhne soutěž Skokan roku. Soutěž ve skákání přes švihadlo je vypsána v sedmi kategoriích a mohou se ji zúčastnit
všichni žáci. Svou kondičku si děti zlepšují nejen skákáním v hodinách tělocviku, ale někteří trénují i doma. Soutěží se v rámci ročníků, „druhostupňoví“ skokani mají kategorie spojené pro dva ročníky. Ve finále, které se
uskuteční v tělocvičně za mohutného skandování ostatních spolužáků,
pak nejlepší skokani v každé kategorii soupeří o pohár a sladkou odměnu.
Jen dvěma skokanům z prvního ročníku se v tom druhém podařilo obhájit jejich prvenství i po roce, ve všech kategoriích byl ale výkon z prvního
ročníku překonán! Udělujeme také dva putovní poháry, které jsou určeny
tomu, kdo dosáhne největšího počtu skoků v kategorii první stupeň (1.5. ročník) a v kategorii druhý stupeň (6.-9. ročník). Zdá se, že to musí být
jasně ten z nejvyššího ročníku kategorie, ale není tomu tak. Vtip je totiž
v tom, že každá kategorie má na svůj pokus jiný časový úsek. Prvňáci budou skákat jednu minutu, druháci dvě minuty, třeťáci tři, … a tak to není
jen o technice přeskoku, ale také o taktice. Je totiž důležité, jestli vsadit na
vysokou frekvenci přeskoků nebo si síly rozvrhnout a vsadit na pomalejší,
ale vytrvalé tempo. Vloni taktika nejlépe vyšla čtvrťákovi, který „přeskákal“ žáky pátého ročníku, přestože měl na svůj pokus o minutu méně času.
Jitka Krůtová, ředitelka základní školy

Školka má opět nabito kulturou, sportem, tradicemi, ale také rodinnou výchovou
Lipenecká mateřská škola si již leta zakládá na pečlivé přípravě rozmanitého programu a smysluplné výchovy našich nejmenších. Co děti
v naší mateřince v nejbližších týdnech čeká, prozradila ředitelka Iva Vocetková:
Lyžování, karneval, Koblížek, Morena, otevření vlastní cukrárny, hledání pokladu, čarování, vítání nových občánků Lipenců...
Ale pěkně popořadě:
Se začátkem masopustu chystáme karneval. Děti přijdou do školky
v maskách, tancují, hrají hry, celé dopoledne mají plné zábavy a karnevalového reje. Na únor máme rovněž naplánované divadelní představení
„O Koblížkovi“.
V březnu budou předškoláci připravovat pro všechny kamarády ve
školce „Cukrárnu pro kamarády“. S paní učitelkou upečou sladké dobroty a pozvou děti do vlastní cukrárny.
Na konci zimy budou děti vynášet Morenu. Vyrobí si ji s učitelkami
a odnesou ji společně do Berounky. S vlastním kulturním programem
děti vystoupí na „Vítání občánků“, které se bude konat rovněž v březnu.
V dubnu nás čeká „Zajíčkův poklad“. Děti dostanou za úkol jít po
vyznačené trase a hledat poklad, který jim zanechal zajíček. Jedná se
o malou sladkost – velikonoční čokoládové vajíčko. ‚V tomto měsíci také
plánujeme velikonoční dílny, na kterých bychom rádi přivítali nejen rodiče
našich holčiček a kluků, ale i širokou lipeneckou veřejnost. V dílnách si každý, kdo přijde, může vyrobit velikonoční dekoraci, upéct bochánek či perník.
Vítání jara ve školce bude probíhat formou „Čarodějnického dopoledne“. Je to naše akce před pálením čarodějnic, které se tradičně koná na
lipeneckém fotbalovém hřišti v předvečer prvního máje.
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Když už jsme se dostali ve výčtu našich akcí pro děti až ke květnu,
chtěla bych připomenout, že zápis do mateřské školky se bude konat
15. května 2019 mezi 13-17 hod. Kritéria budou zveřejněna na webu a ve
školce měsíc před jeho konáním.
Ivana Vocetková, ředitelka mateřské školy

Celoroční projekty
„Malý zahradníček“ – projekt jede již třetím rokem, jeho podstatou
je, aby se děti praktickou činností seznamovaly s rostlinami, přírodou.
Sází rostlinky a bylinky, zalévají a pak sklízí vlastní malou úrodu (jahody,
ředkvičky apod.). V letošním roce se budou záhonky rozšiřovat a budeme
sázet i ovocné keře (maliny, ostružiny)
„Babičky čtou ve školce pohádky“ – projekt začal loni v září. „Oslovili
jsme babičky i dědečky a poprosili je, zda by občas nepřišli dětem před
spaním přečíst pohádku. Smyslem tohoto projektu je dětem nenásilně
připomínat důležité sociální role rodiny (matka, otec, babička, dědeček, sourozenci), přiblížit školku k rodině, aby děti vnímaly, že školka je
s rodinou propojena. A s radostí konstatuji, že babičky chodí a čtou,“
říká ředitelka školky Ivana Vocetková. A jedna z babiček-čtenářek Dana
Rulíková potvrzuje, jak ji projekt baví. „Je krásné, když přijdu, děti už čekají a těší se na čtení. Pak sedí doslova vykulenýma očima a poslouchají,
jsou tiše jako pěny. Paní učitelky si s nimi pak povídají o tom, co slyšely,
takže rozvíjejí jejich komunikaci. Moc mě to těší. Před Vánoci jsem navíc
od dětí dostala přáníčko, zahřálo mě to u srdce,“ říká Dana Rulíková.

Linky 241 a 243 už máme. Přibude 242
Lipence by brzy měly mít novou autobusovou linku. Nově zřízená linka
242 bude jezdit z Dolních Černošic k radotínské lávce. Současná linka
243 bude jezdit z Kazína přes Černošickou, Jílovišťskou, Baně a Zbraslavské náměstí až na vlakové nádraží Zbraslav.
Počítá s tím nový plán na rozšíření midibusové dopravy Regionálního
organizátora pražské integrované dopravy (ROPID).
Asi se ptáte: kdy? Nejprve je nutné vybudovat autobusové zastávky.
Zároveň bude Ropid vyhlašovat výběrová řízení na provozovatele těchto
linek. V plné délce budou pak linky využity až po vybudování všech obratišť, čekat se bude zejména na tu u radotínské lávky.
Ale už jenom to, že horní Lipence budou mít konečně propojení se světem a maminky nebudou muset děti vozit do školy autem, bude velkým
přínosem jak pro ně, tak i pro napjatou dopravu v Lipencích. Stejně jako
to, že autobusem do práce budou moci jezdit i zaměstnanci z lipenecké
velkotržnice.
Když budeme optimističtí a všechno půjde jako po drátku, první cestující by mohli využít nových linek koncem letošního roku. Držme si palce,
ať to jede jako po másle.
Ivana Žáková, místostarostka

Nová linka číslo 242 by měla jezdit ze současné konečné 243 v Dolních Černošicích kolem školy, po Jílovišťské na Baně, přes Zbraslavské náměstí až
vlakovému nádraží Zbraslav. Současná linka 243 pak z Kazína vynechá Dolní Černošice a pojede přes Peluněk kolem velkotržnice až k radotínské lávce
Mapa: ROPID

Spolek, kde se nekope, nehasí, ani nemodeluje
Když se v Lipencích řekne spolek, představí si člověk fotbalisty, hasiče nebo modeláře. Málokomu však dojde, že spolek může být i parta
lidí, která vybudovala počítačovou síť a „pouští“ do ní internet. Takovým
spolkem je SouthPrague.Net.
„Jsme volným sdružením lidí, kteří mají podobné zájmy. Před asi 15
lety jsme za účelem sdílení informací, testování nových technologií a přístupu do sítě internet, začali budovat rozsáhlou počítačovou síť, která
dnes vysílá na území třech městských částí – Zbraslavi, Radotína a Lipenců a čítá několik set členů. O celou síť se od počátku dobrovolně stará skupina aktivních členů ve svém volném čase,“ říká předseda spolku
Miloš Frajer (Crewer).
Takže nejste klasickým poskytovatelem internetu? V čem je výhoda
neziskovosti takové sítě?
Jde o jakousi sousedskou výpomoc. Náš spolek sdružuje členy mnoha
profesí, nejsme tedy spolek „ajťáků“, ale užitečným může být každý. Naším členem je tedy stejně učitel, právník, zvěrolékař, jakož i marketingový specialista. Přístupové body máme výhradně na domech našich členů,
kteří tak rozšiřují síť dalším.

Knihárna má heslo dvě S
Každou sudou středu mezi 16. a 18. hodinou může každý přijít do školní Knihárny. Knihovnou a zároveň kavárnou se na tu dobu stane školní
jídelna. Tento projekt, který funguje ve škole už třetím rokem, vymysleli
tehdejší žáci osmé třídy. Získali na něj grant v rámci projektu Extra třída,
který podporuje komunitní aktivity. Tenkrát osmáci anketou mezi občany
zjistili, že jim v obci chybí knihovna a kavárna. Oni to spojili, a tak vznikla
naše Knihárna.
Můžete si u nás půjčit knížku a objednat si kávu nebo čaj a k tomu
něco dobrého. Nebudou to sice profesionální výrobky, na kterých si můžete pochutnat naproti v Lip Kafe, ale budou vás obsluhovat naši žáci,
kteří Knihárnu pod dohledem svých vyučujících jednou za dva týdny provozují. Vezměte s sebou souseda nebo sousedku a přijďte k nám posedět
a popovídat si. Podpoříte tak žáky a jejich smysluplné snažení podnikat
něco, co přináší užitek i někomu druhému. Knihárna je místo, kde se
mohou rodiče neformálně setkávat s učiteli, ale nemusí se bát nějakého
kárání z naší strany. Školní prospěch bude tabu, pokud sami nebudete
chtít jinak. Máme pár „štamgastů“, ale volných míst zbývá v Knihárně
ještě dost, není-li zrovna v plánu nějaká doprovodná akce. Tak tedy dvě
S – sudá středa, nezapomeňte. Přijměte prosím pozvání kdykoliv. Při

Jakých rychlostí připojení k internetu vaši členové běžně dosahují?
To je jeden z hlavních dotazů, na který se nás zájemci o členství ptají.
Zároveň se na něj kvůli rozdílnosti infrastruktury hůře odpovídá. Do Lipenců máme přivedenou linku poskytující minimálně 400 Mbit/s. Takové
rychlosti je možno dosáhnout na hlavním přípojném bodě a dále na několika dalších. Postupně naši infrastrukturu vylepšujeme, takže i takové rychlosti mohou členové dosáhnout. Obvykle se rychlost na domě v Lipencích
pohybuje od 60 Mbit/s výše. Vše je závislé na technologii, kterou člen použije pro připojení k síti. Jelikož nejsme poskytovatelem internetu, nikoho
neomezujeme a vše je dáno pouze technickými možnostmi.
Kolik připojení stojí?
U nás neplatíme za připojení, nýbrž členské příspěvky za členství
ve spolku. Ty činí 350 Kč měsíčně a platí je všichni členové bez rozdílu
stejně. Peníze slouží na pokrytí nákladů na rozvoj sítě, společné akce či
na další neziskové aktivity. Jsme otevřeni novým členům i dalším neziskovým subjektům a rádi se všemi navážeme kontakt. Více informací na
www.southprague.net nebo na čísle podpory 776 381 626.
(jkl)
první návštěvě budete mít kávu zdarma, pakliže předložíte kupón, který
je součástí tohoto výtisku.
Jitka Krůtová, ředitelka základní školy

KUPÓN NA KÁVU ZDARMA

Projekty

Novinky

Lipenecký park a plány
na výstavbu v Oddechové
Investiční skupina Natland Group SE patří
mezi největší rezidenční developery v Česku. V roce 2017 činila celková aktiva skupiny
2,2 mld. Kč, z toho vlastní kapitál 1,3 mld. Kč.
Developerské projekty tvoří 45 % investičního
portfolia Natlandu a realizuje je 100% vlastněná dceřiná společnost NG Real Estate a.s.

Lipenecký park
V Lipencích a okolí je Natland aktivní již několik let. V roce 2013 získal zbraslavský golfový
klub. O tři roky později koupil od developerů
Roberta Neala a Timothyho Duffila rozpracovaný projekt rezidenčního bydlení Lipenecký
park v místě bývalého statku. Stavba 42 bytů
a 19 řadových domů začala v loňském roce
a dokončení se předpokládá již v roce 2020.
Aktuálně je 39 bytů již prodáno. Kupce si našel
zatím pouze jeden řadový dům.

třeba pro připojení Lipeneckého parku kapacitu čistírny navýšit. Stane se tak přesto, že při
výstavbě nové čistírny bude takto upgradovaná
stará čistírna v podstatě zbourána.

Výstavba u Oddechové
Po akvizici Lipeneckého parku Natland
koupil od soukromého vlastníka pozemky na
začátku ulice Oddechové. Právě zde má stát
nový golfový klub s parkovištěm a hotel pro
hosty golfového areálu. Klub a hotel by měly
být lávkou přes Černošickou ulici propojeny
s golfovým hřištěm, které se oproti současnému stavu rozšíří. V klubu by měla fungovat restaurace s celoročním provozem. Záměr již má
územní rozhodnutí a právě probíhá stavební
řízení. Lipenečtí zastupitelé přijali v listopadu
2018 k tomuto záměru nesouhlasné usnesení:
„Provoz ubytovacího zařízení a golfového klubu způsobí další zvýšení automobilového provozu v Černošické ulici. Již nyní v úzkém místě
u základní školy dochází ve špičkách k zácpám.
[...] Žádáme, aby realizace projektu byla odložena do doby, až bude dokončena Obvodová
komunikace, která by odlehčila provozu v Černošické ulici, a také až bude přijato územní
rozhodnutí o rozšíření golfového hřiště.“

Hasiči pokřtili nový vůz. Mají tatrovku Máňu

Druhá část pozemku, který Natland u Oddechové získal, se nachází za budoucím golfovým
klubem směrem ke Kazínu. Je to zatím orná
půda a pozemek není určen k výstavbě. V loňském roce Natland požádal o změnu územního
plánu, aby zde mohl v budoucnu realizovat
projekt seniorského bydlení. Měly by zde vyrůst přízemní trojdomky a třípodlažní budova
servisního zázemí. Změna územního plánu trvá
obvykle několik let, realizace tohoto projektu
je proto zatím vzdálena. Městská část i veřejnost budou mít v průběhu schvalování změny
možnost se k ní vyjádřit.
Natland investoval i do odkoupení rozestavěného rezidenčního projektu Art Club od společnosti Summer Rain a.s. Projekt dozná změn,
protože podle nového vlastníka nedává původní záměr – výstavba luxusních vil za 30 milionů
– v této lokalitě smysl.
Městská část jednala s Natlandem poprvé
od voleb v lednu 2019. Zatím proběhla první
informativní schůzka a další jednání budou
následovat.
Martin Vanko, radní

Dobrovolní hasiči v Lipencích mají zbrusu
nový zásahový vůz. V sobotu 19. ledna se součástí vozového parku stala Tatra 815-7 postavená na speciálním terénním podvozku řady Force.
Vystřídá tak starou Tatru 815, která zde sloužila od roku 1986. Při symbolickém křtu dostala
jméno Máňa, stejně jako předchůdkyně.
Červenomodrobílou stužku při slavnostním
předání přestřihla místostarostka Lipenců Ivana
Žáková, sama také členka Sboru dobrovolných
hasičů Lipence. „Přeji vám, abyste s Máňou vyjížděli spíš jen na kondiční jízdy nebo na výstavy. A když už vyjedete do ostré akce, abyste se
všichni v pořádku vrátili,“ řekla.
Podobné přání vyslovil i šéf profesionální
jednotky hasičů v Radotíně Oldřich Kinduch.
„Rád bych, abyste ji potřebovali co nejméně.
A aby vám dlouho vydržela,“ dodal. Zdůraznil,
že radotínští profesionální hasiči s lipenecký-

Náměstek primátora hlavního města
Prahy Petr Hlubuček předává veliteli zásahové jednotky SDH Lipence Tomášovi
Zimovi klíčky od nového vozu Tatra 815-7

Ve druhé fázi projektu Lipenecký park, která
zatím nemá termín realizace, by vedle bytovek
směrem ke škole měla vyrůst další budova.
Jednání Natlandu se společností Ahold o tom,
že by v přízemí této budovy bylo vyhrazeno
400 m2 pro prodejnu (Albert), však bohužel
nebyla úspěšná.
K bytovým domům Lipeneckého parku přiléhá obora – bývalý sad a zahrada. Oborou protéká Lipanský potok. Za mnoho let, kdy se o oboru
nikdo nestaral, zde vznikly mokřady, které se
staly cenným biotopem a útočištěm plazů, ptáků a obojživelníků. Z chráněných živočichů zde
byli údajně spatřeni například užovka obojková,
pochop rákosní a dudek chocholouš. Natland
zamýšlí oboru revitalizovat a předat do správy
hlavnímu městu.
Městská část se v minulosti zavázala připojit
Lipenecký park na inženýrské sítě. Na oplátku
Natland věnoval Lipencům přes 3 miliony Kč na
infrastrukturu. Mezitím však podinvestovaná
lipenecká čistírna odpadních vod přestala svojí
kapacitou stačit nové výstavbě. Aktuálně čistírna funguje v havarijním režimu a čeká se, až
zde hlavní město postaví čistírnu novou s větší
kapacitou. Ta však bude nejdříve v roce 2021.
Aby Lipence dostály smluvnímu závazku, bude
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mi dobrovolníky rádi spolupracují, protože je
na ně spoleh.
Nová Tatra 815-7 stála sedm a půl milionu
korun a je pořízena z dotace Magistrátu hlavního města Prahy. Vyřizování trvalo přibližně
dva roky. „Ale o změně se bavíme už skoro
pět let. Každý rok dostanou dobrovolní hasiči
v Praze dvě až tři nová auta, tak teď jsme konečně přišli na řadu my,“ poznamenal velitel
lipenecké zásahová jednotky Tomáš Zima.
Do cisterny v nové tatrovce se vejde devět
tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla. Čerpadlo
má výkon tři tisíce litrů za minutu. Kabina je
určena pro čtyři lidi, všichni mají k dispozici
dýchací přístroj. Vozidlo je vybavenou vodním
dělem, hadicemi B a C a vysokotlakou hadicí.
K dispozici je i motorová pila, sekery, páčidla,
háky, čerpadla. Vepředu má stříkací lištu, kterou se nejlépe hasí pole, případně se jí smý-

vají nečistoty z vozovky. Výkon motoru je 325
kilowatt, maximální rychlost je 125 kilometrů
v hodině, povolená 110 km/h. „Za důležitý považujeme terénní podvozek, protože mnohdy
zasahujeme v těžkém terénu. Při povodních
také oceníme možnost brodit se ve velké vodě
až do 1,5 metru hloubky,“ řekl Tomáš Zima.
Stará Tatra 815 bude zdarma převedena do
výzbroje dobrovolných hasičů v městské části
Praha-Újezd na jihovýchodním okraji Prahy.

Vozový park SDH Lipence
• Tatra 815-7 – pro 4 lidi
• Scania – pro 6 lidí
• Avia A 30 – pro 18 lidí
• Ford Transit – pro 9 lidí
• V3S – pro 3 lidi
• motorový člun s vlekem

Členové zásahové jednotky SDH Lipence symbolicky mávají
staré tatrovce z roku 1986, která bude převedena hasičům
do Prahy-Újezda

Hasiči Lipence s novou „Máňou, Tatrou 815-7
Foto: Zdeněk Sluka

Hasiči se mohou pochlubit bleskovými výjezdy
Investice Natlandu v Lipencích: Lipenecký park a obora (červená hranice), bývalý Art Club (oranžová), golfový klub a hotel (modrá), seniorské rezidence (fialová)

Lipenečtí dobrovolní hasiči prožili poměrně
rušný rok 2018. Vyjeli v průměru každý osmý
den v roce. „Naše jednotka vyjela k celkem
45 případům. Zasahovali jsme celkem 44krát
na území Hlavního města Prahy a jednou na
území Středočeského kraje,“ konstatoval zástupce velitele jednotky SDH Lipence Lukáš
Rak. Je to o něco málo více než v předchozích
letech, ale pokud jsou výjimečné roky s povodněmi nebo vichřicemi, může se počet výjezdů
přiblížit i stovce.
Podle typu událostí hasiči likvidovali sedm
požárů, dvakrát asistovali u likvidace dopravní
nehody, 34krát byla příčinou technická událost, jako například spadlý strom, poškozená
střecha, uvíznutí člověka nebo zvířete ve výšce
nebo v jámě, jednou muselo družstvo držet pohotovost na vlastní stanici, protože okolní jednotky vyjely k velkému požáru v Libuši a jednou
šlo o planý poplach.
„Celkem jsme u zásahů strávili bez jediné
minuty sto hodin. A to nepočítáme několik set
neevidovaných hodin, kdy se hasiči zdokonalovali na výcviku, školení, odborných stážích
u Hasičského záchranného sboru nebo je strávili při údržbě techniky a pomůcek, které musí být

vždy ve 100% stavu,“ poznamenal Lukáš Rak.
Lipenečtí hasiči se mohou pochlubit bleskovými dojezdy na místo určení. „Byli jsme první na
místě zásahu u 40 případů v našem okrsku,“
zdůraznil zástupce velitele SDH Lipence. Nejtěžším zásahem byl poslední loňský požár
v pražských Lahovicích 18. prosince. Vzplála
stodola, od ní pak chytlo šest blízko parkujících osobních aut, přístřešek a různý skladový
materiál včetně několika 200 litrových sudů
s hořlavou látkou. „Naše jednotka dorazila
jako čtvrtá. Když jsme přijížděli a uviděli mohutné plameny šlehající do výšky 20 metrů
a výbuchy právě zmíněných barelů, bylo nám
jasné, že se trochu zapotíme,“ připomněl Lukáš Rak.
Naši hasiči okamžitě po příjezdu dostali
svůj sektor, rozvinuli jeden bojový proud a museli pracovat v dýchacích přístrojích. „Úkol byl
jasný: co nejdříve lokalizovat hořící auta a zabránit požáru, aby se šířil do vedlejší zahrady.
Požár jsme dostali pod kontrolu do 25 minut,“
dodal. Přesto muselo oko milovníka starých
aut zaplakat. Ohni podlehly například veteráni
Tatra 603 nebo Jaguár. Zatímco se lipenecké
družstvo snažilo proplést mezi ohořelými vra-

ky a dostat se ke kolegům z Radotína, cisterna
aktivně dovážela vodu pomocí kyvadlové dopravy. Hašení komplikoval nedostatek místa
k pohybu, hustý štiplavý dým a tma. „Poté, co
si naši kluci už museli měnit další dýchací přístroje, se konečně podařilo oheň uhasit zhruba
po dvou hodinách.“
Když se Lukáš Rak probírá případy roku 2018,
vybírá jeden úsměvný. „Naše družstvo bylo
vysláno na záchranu kotěte ze stromu. Výjezd
jednotky byl opravdu rychlý. Ovšem jakmile vůz
vyrazil z garáže, zaznělo v radiostanici, že kotě
slezlo samo a my se můžeme zase vrátit.“
Nicméně ani to by obyvatele Lipenců nemělo odradit od zavolání pomoci. „Určitě bychom
rádi lidem poradili, aby se nebáli volat o pomoc. Ze zdánlivě nevinné situace se může během pár minut stát velké neštěstí. A říkat si, že
je zbytečné volat hasiče, může následně znamenat výčitku ´´Proč jsem nevolal?! ´´ na celý
život,“ uzavřel Lukáš Rak.
Popřál také všem sousedům vše dobré
v roce 2019 a dodal: „Doufáme, že nás budete
co nejméně potřebovat!“
(lr, jkl)
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Životní prostředí

Priority v ochraně přírody
Komise pro životní prostředí je v Lipencích novinkou. Sešli se v ní ti,
kdo mají zájem o ochranu přírody a udržení venkovského charakteru
Lipenců. Podle našeho názoru je prioritou naší okolní krajiny výrazné
omezení plánované zástavby na určitých lokalitách, zejména nad Lečí,
kolem komunikace k hájovně a mnoha dalších. Další prioritou je péče
o veřejnou zeleň a zamezení vzniku černých skládek, i když tady je nutno
také dodat, že se situace v poslední době rapidně zlepšila.
Chtěli bychom také prosadit určitou revitalizaci rybníku Žlábek a jeho
napájení, zvýšit péči o další vodní plochy v Lipencích, ale i pramen, na

Budou se stavět další
rodinné domy?
Zastupitelstvo bude v únoru projednávat dva podněty na změny územního plánu. Žadatelé navrhují zastavět rodinnými domy pozemky, které
jsou nyní loukami, pastvinami nebo ornou půdou. V prvním případě jsou
to dvě nesouvislé podlouhlé parcely v polích mezi Lipencemi a Kazínem
o celkové výměře 8000 m2, ve druhém o 26 tis. m2 louky nad Jílovišťskou
ulicí. V plánku jsou plochy označeny oranžově.
Lipence jsou rozvojová oblast s rozsáhlými nezastavěnými plochami.
Podle současného územního plánu je část těchto ploch již určena k využití pro obytnou výstavbu, a to v lokalitách Kazín, Obsiny, Oddechová,
V alejích, Ke Štěrkovně a Na Panorámě. V plánku jsou tyto plochy označeny růžovou barvou. Lze očekávat, že tyto lokality budou jednou všechny
zastavěny. V lokalitách Lipenecký statek (Lipenecký park) a Boudova se
developerské záměry již realizují.
Dále máme v Lipencích plochy, které jsou nyní územním plánem určeny k využití jako pole, louky nebo pastviny, přitom jejich vlastníci v minulosti s podporou tehdejšího vedení obce požádali o změnu využití na
obytnou výstavbu a jejich žádosti se nacházejí v různých fázích schvalovacího procesu. Plochy jsou v plánku označeny červeně. Zahrnují záměr
společnosti Natland vybudovat „resort seniorského bydlení“ na 12 tisíc
m2 u Oddechové ulice vedle plánovaného golfového hotelu (přičemž požadovaná změna by umožnila až třípodlažní výstavbu) a celkem 72 tisíc
m2 ploch určených k výstavbě rodinných domů v pěti lokalitách.
Oba nejnovější podněty zatím projednala stavební komise. Členové
se shodli, že Lipence potřebují strategický plán rozvoje, který by kromě
stanovení hranic zastavitelné plochy řešil také veřejný prostor, dopravu
a infrastrukturu. Právě stavební komise v lednu přípravu strategického
plánu iniciovala. Na tom, zda tyto podněty podpořit, už se komise neshodla. Někteří členové jsou výslovně proti rozšiřování obytné výstavby,
jiní novou výstavbu podmiňují řešením dopravní sítě a infrastruktury,
další jsou přesvědčeni, že obec by neměla soukromé majitele v nakládání s jejich majetkem omezovat. Stanoviska svých členů komise předala
radě a zastupitelstvu.
Martin Vanko, radní
Stavební zákon: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“

které se víceméně pozapomnělo, ale našel se naštěstí někdo, kdo o to má
zájem. Riziko pro občany vidíme hlavně v nárůstu dopravy, ta je ovšem
spojená s nárůstem obyvatel. Další riziko vidíme v Natlandem plánovaném záměru vzniku vodního hřiště pod bývalým statkem kolem vodní plochy Obora, kde je cenný biotop na úrovni významného krajinného prvku,
a pak další záměr s výstavbou hotelových budov u Oddechové směrem
ke Kazínu.
Co považujeme za pozitivní, je současná revitalizace Lipanského potoka. Domníváme se, že bude přínosem do zdejší krajiny.
René Prášil,
předseda komise pro životní prostředí

Píší o nás:

Na Berounce se bruslilo už ve středověku,
zjistili archeologové
Vědci při záchranném výzkumu, jenž předcházel zahájení výstavby
rezidenčního projektu Lipenecký park, našli několik předmětů dokumentujících osídlení od mladší doby kamenné až po středověk. Mezi nejzajímavější pak patří kostěná brusle právě z konce 15. století.
„Nález pochází ze zásypu studny s kamenným roubením, kterou jsme
objevili během prací. Datovat jsme ji mohli díky keramice, již jsme našli
ve stejné vrstvě,“ říká archeolog Milan Kuchařík. Jde o předmět vyrobený z dlouhé zvířecí kosti, který je provrtaný dvěma otvory blízko konců
a z jedné strany ohlazený. Způsob používání vyplývá z analogie s etnografickými výzkumy.

Malá doba ledová
„Podobné náčiní je zdokumentované už nálezy z pozdní doby kamenné. Středověký bruslař měl výhodu v tom, že žil v období nazývaném
malá doba ledová, takže pokud měl blízko k řece, mohl se po ní v zimě
pohybovat snadno a rychle,“ vysvětluje Kuchařík.
Mezi další zajímavé nálezy patří i keramika pocházející ze starší doby
bronzové. Průzkum prokázal i keltské osídlení. „Našli jsme dva domy, v
obou předměty z domácnosti. Jeden z nich evidentně zanikl následkem
požáru. Nádobí tedy zůstalo na místě, kam je obyvatelé ukládali, protože
na ně spadla hořící konstrukce střechy,“ popisuje archeolog a upřesňuje,
že Lipence jako osada existovaly od 13. století. Nejstarší zdokumentované osídlení u Berounky je podle něj pak z mladší doby kamenné.

DESATERO ZODPOVĚDNÉHO PEJSKAŘE
1. Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí
za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb.
o místním poplatku ze psů. V Lipencích tento poplatek činí 300,Kč ročně za prvního psa, důchodci 200,- Kč a 600,- Kč za každého
dalšího psa (důchodci 400,- Kč)
2. Nechá u veterináře pejska vybavit mikročipem nebo tetováním
a přihlásí se do evidence chovatelů psů na úřadu MČ Praha Lipence u paní Tylové a na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmanova
29/19, Praha 1, živnostenský odbor. Psi evidovaní na MČ Lipence mají zároveň psí známku s číslem a kontaktem. Pokud se vám
pejsek zatoulá, lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb.
3. Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky
na úklid lze najít v naší obci na mnoha místech, ale je potřeba
být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu
držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP).
4. Nenechá pejska běhat v místech, která slouží pro hru dětí či
sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pejsek sem skutečně nepatří.
5. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa,
která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2003
Sb.
6. Nenechá pejska pobíhat v honitbě, kterou tvoří honební pozemky polní, lesní nebo smíšené, včetně veřejných cest a účelových
komunikací, které prochází honebními pozemky. Zákaz volného
pobíhání psů v honitbě upravuje § 10 odst. 1 zákona o myslivosti
(č. 449/2001 Sb.).
7. Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným
prostorem využívaným ostatními občany. Psa má tedy i zde stále
pod dohledem.
8. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na
ulici „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je
přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí
pes.
9. Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze
zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
10. Naučí pejska poslušnosti několika základními povely. Alespoň
minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací
a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem.
MČ Praha Lipence

Brzy po vstupu nového zastupitelstva do vedení obce se na nás začali
obracet lidé s problémem volně pobíhajících psů. Jednalo se o psy, kteří
se pohybovali po veřejných komunikacích bez vodítka, náhubku, a dokonce i bez pána. Taková situace je nepříjemná a z hlediska bezpečnosti nepřijatelná. V těchto případech je na místě ihned přivolat městskou
policii, která takové psy odchytí a následně předá ke správnímu řízení
s majitelem psa.
Odhlédnu nyní od těchto nebezpečných a doufám ojedinělých případů nezabezpečených psů a zamyslím se nad problematikou psů v Praze
celkově. „Psí vyhlášku“, která reguluje volný pohyb psů, má v České republice většina měst a obcí. Nezáviděníhodnou výjimku však drží právě
Praha, která vyhlášku o volném pobíhání psů zatím nemá. V současné
době částečně upravuje v Praze volný pohyb psů pouze obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb., O ochraně veřejné zeleně. Vyhláška zakazuje
vstup psů na pozemky vedené jako zeleň. Dále platí zákaz vstupu psů
na dětská hřiště a pískoviště, ať už oplocená, tak neoplocená. Dále je
na základě Zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000
sb. zakázán volný pohyb psů na silnici. V roce 2015 předložil Magistrát
hl. m. Prahy k prodiskutování městským částem návrh vyhlášky, která na
jedné straně regulovala volný pohyb psů. Majiteli psa ukládala povinnost
vodit psa na vodítku při jeho venčení na veřejných prostranstvích. Na druhé straně umožňovala majitelům svobodné venčení na předem určených
plochách. Vyhláška by dále stanovila také místa s úplným zákazem vstupu
psů, například cyklostezky.
Tento návrh ovšem přijat nebyl, a to hlavně z důvodu majetkoprávního.
Mnoho zelených prostranství není v majetku obce. Některé městské částí
také nedokázaly vymezit dostatečné množství volných ploch pro venčení tak, aby byly pro všechny majitele psů tyto „venčírny“ v docházkové
vzdálenosti. Vytvořit funkční vyhlášku, která bude plnit dobrou službu ve
všech pražských městských částech, s přihlédnutím k jejich individuálnímu charakteru a potřebám, nebude lehké. V Lipencích netrpíme nedostatkem zelených ploch, jako například centrum města či velká sídliště.
Trápí nás však problém periferních částí, kdy za humny štěká pes, pro
kterého může platit jiná vyhláška doma a jiná u sousedů.
V tuto chvíli však schválení jakékoli psí vyhlášky není na obzoru, a tak
podstatným nástrojem jak regulovat sdílení životního prostoru zůstává
naše míra odpovědnosti za sebe a svého psa na jedné straně, a míra tolerance na straně druhé.
Tereza Dolečková, zastupitelka

Kompostéry se začnou rozdávat už brzy

Pro Lipenecký zpravodaj pak Milan Kuchařík řekl, že z nálezů u bývalého statku a rybníku Obora jasně plyne, že to byl ve středověku břeh řeky.
To je celkem logické, současný Lipanský potok je pozůstatkem tohoto
původního koryta Berounky.
Upřesnil také, že keltské nálezy mají původ někde kolem roku 50 před
naším letopočtem. Tedy z doby, kdy ještě žil římský císař Caesar (zavražděn byl v roce 44 př.n.l.). Dá se na základě těchto nálezů a také nedalekého keltského hradiště Závist usuzovat, že Lipaňáci mají keltské předky?
„To bych si netroufl tvrdit. Za těch dva tisíce let se tu přehnalo tolik národů a hord, že je těžké přesně určit, z koho kdo pochází. Já myslím, že
v sobě každý máme spoustu různých typů krve. Jsme totálně namíchaní,“
řekl Milan Kuchařík.

Začátkem roku 2017 byla v rámci projektu Evropské unie v „ Operačním
programu životního prostředí pro období 2014-2020“ vyhlášena dotace na
pořízení kompostérů pro obyvatele Lipenců. Kdo měl zájem o kompostér,
musel se přihlásit do června 2017. Přihlásilo se zhruba 250 občanů.
Výběrové řízení na firmu dodávající kompostéry proběhlo během března 2018. Vyhrála společnost JRK BioWaste Management, s.r.o., s cenou
1.263.270,- Kč bez DPH. MČ Lipence doplácela cca 250.000,- ze svého
rozpočtu. Kompostéry jsou ve čtyřech různých velikostech – 1000 litrů,
1100 litrů, 1400 litrů a 2000 litrů. V průběhu druhé poloviny roku 2018 byly
kompostéry dovezeny v rozloženém stavu a v prosinci i uhrazeny. Pracovníci městské části teď musí zkompletovat jednotlivé sady a až bude lepší
počasí, začnou s jejich výdejem v areálu údržby vedle samoobsluhy. Odvoz
a složení si musí každý zajistit sám.
S každým přihlášeným občanem bude sepsána Smlouva o výpůjčce, jejíž přílohou je Protokol o předání a převzetí kompostéru s uvedením čísla
pozemku, na kterém se bude kompostér následujících pět let nacházet.
Kontrolu budou provádět pracovníci ministerstva životního prostředí nebo
MČ Praha-Lipence namátkově.

(jkl)

Ivana Žáková, místostarostka

Vyšlo v deníku Právo a na webu Novinky.cz 22. ledna, (paf)

Vyhláška o psech není na obzoru
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Z komisí

Krátce

Dotační komise chce pomoci najít nové zdroje peněz
Jednou z možností, jak financovat projekty, jsou dotační programy a granty. Aby nám
žádná dotační příležitost neutekla, byla 26.11.
2018 zřízena dotační komise, spadající pod finanční výbor. Jejím úkolem je aktivní vyhledávání dotačních příležitostí.
Komise má v tuto chvíli čtyři členy a od
doby vzniku se jí již podařilo najít několik
dílčích programů. Šlo například o program
na obnovu kulturních památek, díky němuž
bychom mohli zrenovovat zvoničku v horních
Lipencích a památník u školy. Upozornili jsme
školu a školku na možnost čerpání podpory

pro začleňování žáků s odlišným mateřským
jazykem.
Momentálně dotační komise spolu s komisí
pro životní prostředí zjišťuje možnosti poskytnutí městského mobiliáře, například nových
obecních nástěnek. Došli jsme si také pro
radu ke zkušenějším kolegům ze Zbraslavi.
Zdejší úřad má propracovaný dotační systém
podpory komunitních projektů, spolků a neziskových organizací. Každoročně jsou městskou částí poskytnuty účelové dotace nejlépe
hodnoceným veřejným aktivitám. Tímto způsobem Zbraslav pomáhá organizovat například

dětské atletické závody, taneční zábavu, zájezdy pro seniory, či letní kino. I my v tomto smyslu vítáme všechny, kteří by se chtěli podílet na
nejrůznější společenské a spolkové aktivitě.
Je vždy pozitivní, když dění v obci není řízeno
pouze z úřadu. Činnost spolků a zájmových
skupin výrazně zlepšuje kvalitu života v obci.
Proto bychom rádi v rámci obecního rozpočtu
vytvořili průhledný systém podpory zájmových
subjektů, a tak bychom jejich činnost cíleně
a pravidelně finančně podporovali.
Tereza Dolečková, zastupitelka

Kulturní a sociální komise chystá obnovení tradičních akcí i něco navíc
Kulturní a sociální komise byla zřízena radou
městské části Praha - Lipence, aby vedení obce
pomohla zpříjemnit život místním občanům. Na
co se můžete těšit?
Jaro bude patřit dětem. První akcí bude 6.
března Vítání občánků, které předloni po mnoha
letech obnovila současná radní Marie Cimlerová. Tuto krásnou tradici budeme pořádat vždy
na jaře každého roku.
Trochu starší děti jistě toužebně očekávají obnovu dětského hřiště, které bylo po velkou část
minulého roku uzavřené. Pokud půjde vše podle
plánu, z nových herních prvků a pískoviště se
budou moci radovat již koncem dubna.
Na jaro se mohou těšit i naši senioři. Vedení
obce pro ně chystá setkání u kávy a čaje, jehož
účelem je navázání kontaktu se seniory a zjištění, co je trápí a jak jim může úřad pomoci třeba
i trochu zpestřit všední dny. Na základě této
schůzky komise připraví nabídku několika akcí

pro seniory v průběhu celého roku. Po zmapování potřebnosti a zájmu o sociální služby včetně
možností jejich realizace budeme pracovat na
nabídce těchto služeb. Mezi zvažované patří
například pomoc s nákupy, úklidem, doprava
k lékaři apod.
Dalším tématem, které řešíme, je obnovení
gratulací seniorům k jejich narozeninám. Věříme, že i tato zaniklá tradice se v Lipencích podaří obnovit.
Hledáme kronikáře, který by zapisoval dění v Lipencích do krásné historické kroniky z roku 1936,
která je bohužel již léta bez nových záznamů.
Dalším z větších projektů je obnova knihovny
a její možný přerod v menší kulturní centrum,
více se dozvíte v samostatném článku o knihovně. Přemýšlíme, jak s omezeným rozpočtěm
podpořit dobrovolné aktivity občanů, kteří chtějí
pro ostatní připravit nevýdělečnou kulturní, komunitní nebo sportovní akci. Pro začátek se nám

Z nenápadné knihovny vznikne modernější
knihovna a menší kulturní centrum
Málo občanů ví, že v Lipencích máme Místní
knihovnu. O tuto knihovnu se pečlivě stará paní
Jana Jiříčková, která každý pátek zapůjčuje knihy
svým věrným čtenářům, mezi něž občas zavítá
i nový návštěvník. Knihovna v posledních letech
bohužel nepatřila mezi priority vedení Lipenců,
což je i přes veškerou snahu paní knihovnice
vidět hned na první pohled. Její modernizace
je jedním z projektů kulturní a sociální komise.
Knihovna je v centru obce hned vedle pošty, ale
pro mnoho lidí zůstává utajena. Řádné označení knihovny je jedním z mnoha úkolů, které
si pro letošní rok komise stanovila. Navázali
jsme spolupráci s Městskou knihovnou, která
Lipencům v průběhu letošního roku zapůjčí asi

300 nových knih, poskytne i počítač se čtečkou pro eletronickou evidenci knih. Seznam
knih v elektronické podobě bude k dispozici na
webových stránkách úřadu. Pracovnice Městské
knihovny paní knihovnici pomohou označit nejen regály, ale i všechny knihy. To vše je servis,
který Městská knihovna nabízí městským částem zdarma.
Protože současný trend posouvá funkci
knihoven spíše do oblasti kulturních center, řešíme v těchto dnech možnost malého rozšíření
knihovny stavební úpravou. Pokud najdeme peníze a konstrukce budovy nám umožní propojit
místnost knihovny s vedlejším nevyužívaným
malým skladem, bude možné v průběhu roku

Hledáme kronikáře pro lipeneckou kroniku
Lipence vlastní krásné historické kroniky
plné zajímavých informací. V posledních letech se však bohužel nenašel nikdo, kdo by do
kroniky zapisoval významné události. Pokud
máte zájem ujmout se této krásné a záslužné
práce a zaznamenat tak střípky ze života Lipenců pro další generace, kontaktujte prosím
na úřadě paní tajemnici Hanu Schwarzovou
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urad@mclipence.cz nebo Ludmilu Zájedovou na
e-mailu: ludmila.zajedova@lipence.net nebo
tel: 603 588 179. Jde o práci dobrovolnou, bezplatnou, ale velmi záslužnou a oceňovanou.
Úřad vás zaškolí a dále poskytne veškerou
podporu při získávání materiálů, jako jsou fotografie a další podklady.

podařilo zajistit možnost bezplatného pronájmu
školní jídelny nebo tělocvičny za předpokladu
splnění podmínek, které budou uveřejněny na
webových stránkách úřadu. Věříme, že tak můžeme podpořit aktivní občany, třeba k uspořádání nějakého promítání, besedy, sportovního
turnaje nebo dalších akcí pro místní veřejnost.
Již teď myslíme i na Vánoce, máme zájem uspořádat setkání u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu.
Věříme, že se nám společně podaří splnit
všechny naše cíle k vaší spokojenosti. Pokud vás
některý náš plán zaujal a chcete jakkoliv přispět
k jeho realizaci, budeme moc rádi. S nabídkou
pomoci nebo se svými podněty se můžete obrátit na předsedkyni komise Ludmilu Zájedovou na
e-mail: ludmila.zajedova@lipence.net.
Ludmila Zájedová,
předsedkyně kulturní a sociální komise

v knihovně otevřít menší kulturní centrum.
Svým návštěvníkům by kromě výpůjčky knih,
audioknih a CD umožnilo využít i prostory pro
relaxaci a setkávání. Využít by se dalo i k pořádání menších přednášek, workshopů a komunitních akcí. Součástí knihovny bude také
počítač s přístupem k internetu pro veřejnost.
Než se podaří realizovat všechny tyto plány,
bude to pár měsíců trvat, ale již nyní můžete
místní knihovnu navštívit a zapůjčit si některou z knih. V nabídce jsou i nové tituly, na které jsou v jiných knihovnách pořadníky. Pokud
knihovnu navštívíte již nyní, budete moci sledovat, jak se knihovna v letošním roce změní.
Otevřeno je každý pátek od 17 do 19 hod., sídlí
v přízemí Domu služeb, vedle České pošty v ulici Na Bambouzku 500.
Ludmila Zájedová

Zveme všechny malé občánky Lipenců ročník narození od září 2017 (včetně) a celý ročník
2018 a jejich rodinné příslušníky na vítání občánků, které bude pořádat úřad MČ Praha – Lipence 6. března od 16 hodin v hasičárně.
Přivítán však může být jen ten chlapeček
nebo holčička, jehož rodiče předem podepíší
souhlas s použitím osobních údajů pro tyto
účely, což vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sbírky. Formulář je dostupný na úřadu MČ Praha
– Lipence nebo ke stažení na facebookových

Pozvánka pro seniory

Marie Cimlerová, radní

Bankomat v Lipencích nebude
Mnoho občanů v Lipencích postrádá bankomat. Zkusili jsme se tedy informovat na příslušném oddělení v České spořitelně, která má
v celé republice nejvíce bankomatů. Odpověď
analytika ČS nás moc nepotěšila. Protože Lipence mají málo obyvatel, chybí zde jakékoli
obchodní centrum i pracovní příležitosti a většina obyvatel ráno odjede do práce do vnitřní
Prahy či jiného většího města v okolí, předpokládá banka ztrátu 280 až 350 tisíc Kč ročně.
A platit ji nechce, vymáhala by ji po Městské
části Praha - Lipence.
Oslovili jsme i některé další banky, například Air Bank, Komerční banku, ČSOB, Reiffeisen Bank a všechny nám odpověděly ve stejném duchu. Proto v nejbližší době o instalaci
bankomatu uvažovat nebudeme. Jedinou možností výběru hotovosti v Lipencích tedy zůstává
Žabka, kde při nákupu nad 300,- Kč můžete
vybrat z platební karty hotovost do výše 1500
Kč, tzv. cash-back.

Vážení a milí dříve narození občané,
vedení Lipenců Vás zve na přátelské posezení nad šálkem dobrého čaje či kávy s domácím
koláčem.
Chceme zjistit, co Vám v Lipencích chybí, co
byste uvítali a co Vás trápí.
Velmi rádi pro Vás uspořádáme zajímavé
akce, které by Vás potěšily a daly Vám příležitost ke vzájemným setkáním a zpestření všedních dnů.
Pokud se naopak chcete zapojit do pořádání
akcí, budete vítáni.
Přijďte si s námi popovídat, Váš názor je pro
nás důležitý.
Setkání se bude konat dne 21. března od 16.
hodin v jídelně Základní školy Praha-Lipence.
Těšíme se na Vás.

Ivana Žáková, místostarostka

Ing. Karin Tvrdá, starostka

Pošta už má konečně posilu
Před Vánocemi se strhla ostrá vlna kritiky
na lipeneckou poštu a vlastně i na místní úřad.
Způsobilo to omezení pracovní doby. Kvůli
dlouhodobému onemocnění jedné z pracovnic byla pošta otevřena v pondělí, ve středu
a v pátek 8:00 – 14:00 hodin a v úterý a ve
čtvrtek od 11:00 do 17:30 hodin. V listopadu
to ještě šlo, protože původní informaci, že to
bude jen do konce listopadu, lidé přijali sice
s nevolí, ale rozumně. Poprask nastal, když
v pondělí 3. prosince místo plné otevírací doby
přibyl na dveřích další papír o omezení na další
měsíc. Měsíc, kdy je pošta zavalena menšími
či většími balíčky s dárky ze všech možných
e-shopů. Měsíc, kdy i za normálního obsazení,
je na poště šrumec. Měsíc, kdy každý spěchá
a počítá den na minuty.
Vyjednávání s vedoucím nadřazené pošty přineslo jen příslib, že se bude zabývat
možností změny omezení, na 3x odpolední
a 2x dopolední provoz. To ale bohužel nevyšlo, protože je otevírací doba na poště navázána na harmonogramy svozu jak peněz, tak

stránkách „Lipence“. Vyplněný a podepsaný
formulář doneste osobně nebo zašlete poštou
na úřad MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31
Praha – Lipence, a to do 15. 2. 2019. Rodiče
přihlášených dětí budou na akci pozváni dopisem. Ostatní, kdo nepodepíší souhlas, se
mohou přijít podívat, ale mezi oficiálně přivítanými a obdarovanými nebudou.

zásilek. Chudáci pošťáci! Nejen, že museli
zvládat zvýšené předvánoční nároky, občas
také čelili nepříjemnému chování čekajících
lidí, kteří si samozřejmě vybili vztek na těch,
co byli po ruce.
V lednu jsme si všichni oddechli, provoz je
normální, posílila nás pošťačka z jiné pošty.
V únoru bude provoz omezen dle našich požadavků, tedy 3x odpoledne a 2x dopoledne.
Ještě to musíme chvíli vydržet. Ale snad už ne
na dlouho.
Zvýšená inzerce po nové pracovnici přinesla
své výsledky a od ledna nastoupila jedna místní obyvatelka. Prozatím se zaučuje mimo naši
poštu, v únoru se bude zaučovat u pana Divíška na naší poště a potom už bude záležet jen
na tom, jak rychle zvládne samostatnou práci
a kdy tedy omezení vyprší. Věříme, že nová posila bude stejně skvělá jako pan Divíšek a na
poštu už se bude každý jen těšit.
Ivana Žáková, místostarostka

Zpravodaj vyjde pětkrát do roka
Obnovený Lipenecký zpravodaj, jehož první
číslo právě držíte v ruce, bude v následujících
čtyřech letech vycházet pětkrát do roka. Třikrát
v prvním pololetí a dvakrát ve druhém, po
prázdninách.
Sestavení prvního čísla se ujal dočasný šéfredaktor Jaroslav Kábele spolu s redakční radou,
v níž jsou Tereza Dolečková, Pavel Müller, Martin Vanko, Lukáš Veselý a Ludmila Zájedová. Tito
lidé jsou také jádrem komunikační komise zastupitelstva, kde je dalším členem Ivana Žáková.
Komunikační komise uspořádala výběrové řízení, a to na výrobu grafiky zpravodaje a na tisk.
Mezi deseti účastníky tendru na grafiku vyhrála
společnost Růžolící chrochtík, s.r.o. z Řevnic. Ze
čtyř postoupivších firem na tisk zvítězila společnost Petr Dvořák – tiskárna z Dobříše.
Tisknout se bude vždy 1000 kusů, do schránek ho bude zdarma roznášet buď Česká pošta,
nebo zájemce z řad občanů. Výroba zpravodaje
tak bude stát 13,42 Kč bez DPH za kus, celá redakční rada pracuje zadarmo.
Příspěvky a názory občanů vítáme, posílejte
je, prosím, na adresu urad@mclipence.cz.
(jkl)

Lipenecký zpravodaj č. 1/2019. Vydává a zdarma distribuuje 5x do roka Městská část Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence,
IČO: 00241431, Číslo registrace MK ČR E 13321. Šéfredaktor Jaroslav Kábele. Redakční rada: Tereza Dolečková, Pavel Müller, Martin Vanko,
Lukáš Veselý a Ludmila Zájedová.
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Fotbal v obci letos oslaví 100 let
Předseda TJ Sokol Lipence Jiří Pavlíček (vlevo)
předává sekretáři a místopředsedovi Antonu
Křížovi ocenění Muž roku 2018

neste na hřiště či oslovte někoho z výboru, my
se o okopírování postaráme.“ Náklady na akci
rozhodně půjdou do menších stovek tisíců.
Proto TJ Sokol Lipence přivítá každého sponzora nebo partnera akce a nabízí adekvátní
zviditelnění jak přímo při oslavě, tak na webu
a facebooku. Zájemci nechť píší na klubový mail
(viz výše), případně se ozvou na facebooku.

Rok 2019 je pro lipenecké fotbalisty nad jiné
významný. Připomínají si 100 let od založení organizovaného fotbalu v obci. V roce 1919 vznikl
v bývalém hostinci U Lišků (dnes Lip Kafe) předchůdce dnešního klubu TJ Sokol Lipence, a to SK
Lipany. „Toto kulaté jubileum si připomeneme v
sobotu 15. června na hřišti. Uspořádáme fotbalově-společenské odpoledne, jako jsme to udělali
při oslavách 90 let nebo při třech dalších skvělých akcích,“ říká hlavní organizátor, sekretář
a místopředseda klubu Antonín Kříž. „Chceme,
aby se bavila celá rodina. Své umění předvedou
všechny organizace v Lipencích, uvidíme hrát
slavné postavy fotbalové historie v čele s nejlepším ligovým střelcem Horstem Sieglem, připravíme dětskou herní zónu, tombolu a večer bude
koncert skupiny Vulture a diskotéka,“ dodává.
Jedním z prvků oslav bude i výstava fotografií
z historie. „Prosíme všechny, kdo doma najdou
historické fotografie, aby je ofotili nebo naskenovali a poslali na mail sokol.lipence1919@
gmail.com,“ žádá Antonín Kříž. „Nebo je při-

Mužem roku je Tonda Kříž, novým členem výboru Pepa Vladyka

Masopust bude 23. února

můžete na průvod obcí s oblíbenou pojízdnou
šatlavou, klobásy, pivo i limonádu, znamenité
bramborové spirály. Chybět nebude ani klasická
tombola a soud s původcem veškerého zla
v obci – medvědem.

Hasiči Lipence zvou na tradiční Masopust.
Letos se bude konat v sobotu 23. února, sraz je
ve 14 hodin před hasičárnou. Připravit se opět

Volejbalový Maliput
vyhráli Kamenožrouti
Nejenom fotbalem Lipence jsou živy. V sobotu 19. ledna se do místní sportovní haly sjeli
sportovní nadšenci z Lipenců i blízkého okolí,
aby si užili den plný volejbalu. Konal se tu totiž
sedmý ročník turnaje o putovní pohár ředitelky
školy s názvem Maliput (Malý lipenecký puťák).
Tradičně šlo o amatérské volejbalisty s nejméně
dvěma ženami v týmu. Hrálo se celkem 15 zápasů systémem „každý s každým“ a dobrá zpráva
je, že se nikdo nezranil a všechny zápasy proběhly v naprosté pohodě. Vítězem turnaje se
stal nováček turnaje, tým Kamenožrouti. Všechny týmy, včetně domácího Lipavonu, bojovaly
čestně a srdnatě, zápasy byly vyrovnané a nikdo
nedal ani jeden bod zadarmo.
(jků)
Účastníci tradičního volejbalového turnaje
Maliput

Minulu sezónu uzavřeli fotbalisté už na konci listopadu tradiční valnou hromadou. Předseda Jiří Pavlíček označil uplynulý rok za poměrně
úspěšný. Jednak pokračuje dobrá práce s mládeží, jednak se oběma týmům povedlo udržet
své soutěže, podařilo se také zrekonstruovat
dolní hřiště pro mládež, vylepšit cestu na hřišti a konečně napojit kanalizaci na místní síť.
Mužem roku byl vyhlášen sekretář klubu Tonda
Kříž. Výbor ho ocenil zejména za jeho organizační práci při zajišťování rekonstrukce hřiště
pro mládež a pokládku asfaltového recyklátu
na cestu kolem hřiště. Dokázal také domluvit výhodné podmínky při nákupu branek pro
žáky a přípravky. Ocenění Trenér roku získali
koučové mladších žáků Pavel Bernklau a Matěj
Sedláček. Oba se zasloužili o to, že problematická kategorie žáků nejen že neskončila, ale
posílila. A kluci začínají hrát velmi dobrý fotbal

a drží spolu jako jedna parta. Trenéři se také
domluvili na výpomoci se dvěma tatínky a celkově je tento tým nadějí do budoucna. Členství
ve výboru se kvůli časovému zaneprázdnění
vzdal Daniel Karas. Na jeho místo zvolila valná
hromada zástupce hráčů Pepu Vladyku. Jeho
úkolem bude hlavně kontakt obou týmů dospělých s výborem. Aby se už nestávalo, že je problémem vybrat včas členské příspěvky nebo
svolat hráče na brigádu.
Chybí peníze i voda
Letošní rok bude pro fotbalisty náročný.
V první řadě bude úkolem vedení klubu sehnat
více příjmů do klubové pokladny, vítány jsou
i náměty a pomoc od všech členů a obyvatel
Lipenců. Za prvé se nám zvýší náklady na provoz, protože po připojení kanalizace nově platíme i stočné a musíme počítat s pár desítkami
tisíc navíc. Sekačky jsou na hranici životnosti
a brzy nás čeká investice do nákupu nových.
A především je tu komplikace se studnou. Po
jarním pročištění se v létě ukázalo, že studna
kapacitně na závlahu dvou travnatých ploch
nestačí. Zaskočit museli hasiči s pravidelnou
zavážkou v cisternách, ale to bylo nouzové,
nikoli systémové řešení. A nyní jsme se od
studnařské firmy dozvěděli nemilou pravdu:
studna se už více prohloubit nedá. Je špatně –
našikmo – vykopaná a na dně jsou místo metrových skruží už jenom šedesáticentimetrové
a nejde s nimi hnout. Řešením tedy zřejmě
bude muset být vykopání studny nové – a to
není levná záležitost.
Jaroslav Kábele
místopředseda klubu

Co se bude dít v Lipencích
6. 3.
16 hod.
			
6. 3. 16–18 hod.
10.3.
14:30
16. 3. 		
			
20. 3. 16–18 hod.
21. 3.
16 hod.
24. 3.
15:00
30.3.
10:00
31. 3.
15:30
3. 4.
8-16 hod.
3. 4. 16–18 hod.
4. 4. 		
6. 4.
10:00
7. 4.
16:30
10. 4. 14-18 hod.
10. 4.
16 hod.
			
13.4.
8:00
13.4.
9:00
13. 4.
11:00
17. 4. 16–18 hod.
27.4.
9:00
27.4.
10-14
30. 4.
18:30

Vítání občánků v hasičárně. Jen pro ty, kteří souhlasí s použitím
osobních údajů
Knihárna – pravidelné rodinné posezení v základní škole
Fotbal: Lipence - FK Zlíchov 1914 – první jarní zápas A-týmu
Zabíjačkové hody v restauraci Tornádo Kazín,
od 18 hodin koncert skupiny Knokaut
Knihárna – pravidelné rodinné posezení v základní škole
Setkání se seniory – přátelské posezení v jídelně základní školy
Fotbal: Lipence - AFK Slivenec – zápas A-týmu
Fotbal: Lipence - Dukla Praha dívky – první jarní zápas starší přípravky
Fotbal: Lipence B - Nebušice B – první jarní zápas B-týmu
Den otevřených dveří v základní škole
Knihárna – pravidelné rodinné posezení v základní škole
Svoz nebezpečného odpadu – 17:30 K Průhonu, 18:20 Dolní Černošice
Fotbal: Lipence - Dukla Prahy dívky – první jarní zápas žáků
Fotbal: Lipence - Aritma B – zápas A-týmu
Zápis do 1. třídy základní školy
Velikonoční dílničky a trhy v základní škole
připravené dětmi pro děti i dospělé.
Sběr železného šrotu – pořádají hasiči
Fotbal: Lipence - Sportovní Akademie Praha - zápas mladší přípravky
Fotbal: Lipence B - Modřany B - zápas B-týmu
Knihárna – pravidelné rodinné posezení v základní škole.
Fotbal: Lipence - Zbraslav - zápas mladší přípravky
Jarní historik - soutěž modelů letadel, letiště Modelklubu Lipence
Pálení čarodějnic - na hřišti TJ Sokol Lipence

