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Škola slavnostně otevřela nový pavilon
V sobotu 22. června 2019 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu lipenecké základní
školy. Paní ředitelka Jitka Krůtová, místostarostka Ivana Žáková a Ing. Mariana Čapková, zastupitelka Magistrátu hl. m. Prahy a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, slavnostně přestřihly pásku, aby tak umožnily návštěvníkům z řad veřejnosti prohlídku nových prostor.
O tom, jak to v pavilonu vypadá, ale i o tom, jak stavba vznikala, jaké ji provázely potíže a jak se
je dařilo řešit, se dozvíte z následujícího článku a dalších na stranách 6 a 7.

Přijměte pozvání na prohlídku pavilonem

Vážení a milí spoluobčané,
začaly první červencové dny, děti dostaly
vysvědčení, které odstartovalo dvouměsíční
prázdniny, přichází doba dovolených a my
vydáváme 3. číslo Lipeneckého zpravodaje.
Rád bych se vám představil jako nový šéfredaktor.
První číslo vydal pan Jaroslav Kábele, který pro nás připravil výborný začátek a kostru, jak pracovat dále, za což mu ještě jednou
děkuji.
Na druhém čísle, zatímco jsme vybírali
nového šéfredaktora, spolupracovala celá
komunikační komise a redakční rada.
Od třetího čísla pro vás připravuji zpravodaj já. Chtěl bych, aby zpravodaj přinášel
nejen nejnovější informace z Lipenců a z jednání rady a zastupitelstva, ale také informace od vás občanů. Pokud se chcete podílet
na zpravodaji, stát se členem redakce či jen
občas přispět nějakým článkem jako například pan Pavlík článkem o životním prostředím na straně 10, pošlete svůj námět (i třeba
kritiku) na adresu zpravodaj@mclipence.cz.
Přeji vám, abyste si prázdniny užili a načerpali nové síly, a věřím, že se budete těšit
na vydání 4. čísla, ve kterém budeme psát
o zájmových kroužcích nejen pro děti a přineseme spoustu dalších informací.
Lukáš Veselý, šéfredaktor

Pavilon byl původně navržen jako třípodlažní s pochozí střechou, na které bylo umístěno
hřiště. Postupně prošel několika úpravami až
do dnešní podoby. Výška budovy se od prvního návrhu nezměnila, ale místo sportoviště
na střeše máme dnes navíc třetí podlaží, které
vzniklo „zastřešením“ původního hřiště. V nejvyšším podlaží je velký sklad a dvě odborné
učebny, které jsme si velmi přáli – kuchyňka
a dílna. První a druhé podlaží patří kmenovým
učebnám. Je jich celkem šest a čtyři z nich jsou
zajímavé svou orientací – okna jsou na kratší stěně a tabule je umístěna na té delší. Aby
v takto orientované učebně byl dostatek světla,
navrhl architekt prosklenou i protilehlou stěnu.
Do tříd tak jde světlo z obou stran a z chodby
je do nich krásně vidět. Ve spodním podlaží je
umístěna prostorná sborovna a centrální šatny
pro žáky.
Do školy se bude vcházet novým vestibulem,
který propojuje starou školu s novým pavilonem. Hlavní vchod bude střežit recepční. Celý
nový pavilon je bezbariérový a do všech pater je
možné se dostat výtahem. Díky propojení pavilonu s původní budovou v úrovni nad vestibulem se bezbariérovým stalo i první patro historické budovy.
Celý pavilon působí vzdušným dojmem.
Okna jsou veliká, všechny stěny jsou bílé, stejně
jako zárubně a rámy oken. Na podlaze ve třídách
je světle šedé přírodní lino, na chodbách šedá
dlažba, která je ozvláštněna sem-tam vsazenými pravoúhlými trojúhelníky ze stejné dlažby
tmavšího odstínu.
Kmenové učebny jsou vybaveny výškově
stavitelnými dvoumístnými i jednomístnými
lavicemi, židle jsou plastové s pružnou ocelovou konstrukcí a ve všech šesti třídách je in-

Současné a bývalé vedení, které se na stavbě podílelo.
Foto: Martin Vanko
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Nové dílny
Foto: Helago, s.r.o.

teraktivní tabule. V kuchyňce mohou pracovat
čtyři skupiny žáků a každé pracovní místo je
vybaveno troubou a indukční varnou deskou.
Čtyři stoly, ke kterým se dá umístit po 4-8
židlích, umožní i výuku stolování. Moderně
je vybavena i sousední dílna. U třech dílenských stolů, ponků, může pracovat najednou
po 4-6 žácích. Stoly jsou výškově stavitelné
a jsou velmi variabilní. Díky vodicím lištám
se k nim dají snadno připevnit různé nástroje
pro práci se dřevem, kovem, plasty atd. Přívod elektrického proudu je zajištěn z kostek,
které jsou zavěšeny pod stropem a dálkovým
ovládáním se spouští pouze v případě potřeby. V učebně je několik skříní, z nichž dvě
jsou vybaveny základním nářadím pro práci
s dřevem i kovem. Během dne otevřených dveří
nejeden tatínek u skříní dlouho postával a snil
o tom, že by si takto vybavenou dílnu také
přál. :-)
Z bezpečnostních důvodů jsou v pavilonu
umístěny kamery, které monitorují prostory
společných chodeb a šaten, nebo protipožární dveře, které jsou jištěny elektromagnetem
a oddělují jednotlivé požární úseky. V případě,
že by kouřová čidla zaznamenala požár, elektromagnety by se odpojily a dveře by se zavřely,
aby se zabránilo šíření požáru do dalších prostor. Věříme, že protipožární dveře nikdy zavřené neuvidíme...
Terén kolem pavilonu je upraven do roviny.
Mezi pavilonem a druhým křídlem školní budovy je mlatový povrch, v zadní části pozemku je
travnatá plocha, kterou v těchto dnech denně
zaléváme, aby v září měly děti z družiny více prostoru na hraní.
Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ

Lipence mají novou starostku
Od 1. 7. 2019 nastoupila na post starostky
MČ Praha-Lipence paní Mgr. Lenka Kadlecová. Nahradila tak paní Ing. Karin Tvrdou, která
z funkce odstoupila k 31. 3. 2019. Jelikož paní
Kadlecová musela ještě dovést své studenty
k maturitní zkoušce, nemohla do funkce nastoupit okamžitě, a tak v meziobdobí vedla MČ
paní místostarostka Ivana Žáková. Jak se paní
Kadlecová na novou funkci těší a co nás čeká
nového? Na to jsme se paní Kadlecové zeptali.
V červnu jste měla velký úkol, a to dovést své
žáky ke složení maturitní zkoušky a doufáme,
že úspěšně. Nyní před vámi stojí další velký
úkol, a to funkce starostky MČ. Jak se na novou
práci těšíte?
Budu upřímná: těší mě změna, kterou Lipence nastoupily po volbách. Zároveň ale opouštím
povolání, které mám ráda. Do funkce tedy nastupuji se smíšenými pocity.
Říká se, že pro učitele je školní rok vyčerpávající. Stihla jste si odpočinout a nabrat nové síly?
Trochu. Letos jsem učila jen v maturitních třídách a ty končí v květnu. Pak jsem se rozloučila
ve škole a odjela na tři dny zrelaxovat do Krkonoš. V posledních týdnech jsem se spíš chystala na novou práci.
Jaké budou vaše první kroky v nové funkci?
Chtěla bych se představit starostům sousedních obcí a domluvit se s nimi na další spolupráci. Potřebuji se seznámit s fungováním
úřadu a do konce července projednat s radními
investiční akce na příští rok.
Co byste chtěla stihnout do konce letošního
roku a jaké jsou vaše cíle v následujících letech?
Funkci starosty chápu víc jako koordinátora.
Část projektů běží, o další se stará celý tým.

Osobně se budu zasazovat o údržbu a doplnění chybějících stromů v alejích, o proměnu
polní části ČČK v lipeneckou „promenádu“
a v delším časovém horizontu o koncepci a vybudování centra obce.
Jako učitelka jste vedla své žáky a učila je
novým věcem. Nyní povedete celou MČ a žáky
vám nahradí zaměstnanci úřadu a zastupitelé.
Myslíte si, že své kantorské dovednosti v nové
funkci využijete, nebo to pro vás bude něco zcela nového?
I když jsem se studenty jednala s respektem,
bude vztah se zastupiteli a úředníky jiný a vyrovnanější. Určitě se budu snažit, aby kolegové rozuměli tomu, co děláme, proč to děláme
a kam směřujeme. Možná víc uplatním matematiku – tedy logické myšlení a hledání nových
řešení. A spousta činností pro mě bude nová.
Od voleb a tedy nového vedení uběhl již nějaký čas. Jak byste toto období zhodnotila?
Z mého pohledu došlo k rychlé a krásné změně: Do vedení městské části se zapojilo více lidí,
fungují jednotlivé komise, více občanů chodí na
zastupitelstva a mají víc informací. Lidé se nebojí zeptat, přibylo komunitních akcí. Opoziční
práce byla samozřejmě jiná a každý z nás se
s touto změnou vypořádal jinak. Proto došlo
k několika (pro občany možná nepochopitelným) výměnám ve funkcích. Věřím, že teď už
bude vedení obce stabilní.
Lipence dostaly nové dětské hřiště, nové internetové stránky, obnovilo se vydávání zpravodaje. Prozradíte nám, co nového občané mohou ještě očekávat?
Snad můžu prozradit venkovní promítání filmů díky aktivní skupině, která získala grant na
provoz letního kina. Dále se ucházíme o dotaci

Školka má novou ředitelku
Milí rodiče, vážení občané,
ráda bych se vám touto cestou, za kterou Lipeneckému zpravodaji moc děkuji, představila
a přiblížila vizi, kterou by se do budoucna mohla ubírat naše mateřská škola.
V mateřské škole pracuji 25 let a za tuto dobu
jsem získala bohaté pedagogické zkušenosti
s dětmi od dvou do sedmi let. Po úspěšném absolvování konkurzu dne 13.5.2019 jsem získala
místo ředitelky místní mateřské školy.
Jsem vdaná a mám dvě dospělé děti (syna
a dceru). Mohu se tedy plně věnovat nové pracovní náplni, kterou pozice ředitelky mateřské
školy obnáší. Bydlím již řadu let na Zbraslavi.
Ve svém volném čase ráda chodím s manželem na procházky po Praze, jezdíme na výlety
po českých rozhlednách, navštěvujeme divadla, koncerty a festivaly. Pravidelně sportuji.
V místní mateřské škole bych ráda navázala
na dosavadní práci pedagogického i nepedagogického personálu. Zaměřím se na rozšíření
spolupráce se základní školou v několika vzdělávacích oblastech. Ve čtenářské gramotnosti to

na koordinátora sociálních služeb, které Lipence velmi potřebují. Z velkých akcí Magistrátu
začala oprava ulice Na Lhotkách a na podzim
má začít obnova čističky.
Co říká na novou funkci vaše rodina?
Můj muž mě aktivně podporuje, vlastně
jsme do lokální politiky vstoupili oba, máme
podobné názory a jiné dovednosti, tak se doplňujeme. A naše děti to už deset let pozorují,
protože schůze SpL byly často u nás doma. Rozumějí tomu, o co nám jde, ale kritizují časovou náročnost práce pro obec.
Co byste chtěla na závěr sdělit občanům?
Před deseti lety jsem se začala snažit, aby
vedení Lipenců více naslouchalo potřebám
občanů, podporovalo jejich aktivity a bylo vůči
nim otevřené. Bylo to těžší a delší, než jsem
čekala, ale podařilo se to. Teď záleží na každém z nás, jakou atmosféru si tu vytvoříme, jak
se kdo zapojí a jak se budeme chovat k sobě
navzájem. Prosím vás o aktivní spolupráci
a těším se na ni.
(lve)
bude čtení předškolním dětem žáky z různých
tříd základní školy při odpoledním odpočinku.
Dále bych chtěla využívat nově vybudovanou
polytechnickou učebnu místní základní školy,
kde by se malé děti seznamovaly pod dohledem pedagogů a žáků s různými druhy nářadí
při výrobě předmětů, či malých dárečků. Starší
děvčata by mohla s dětmi při vánočních či velikonočních svátcích využívat pod dohledem
učitelů kuchyňku a pokusit se o jednoduché
sladké či slané pochutiny.
V neposlední řadě plánuji organizování besed a přednášek pro rodiče a veřejnost s různými odborníky např. speciálním pedagogem,
logopedem či dětským psychologem.
Plánujeme využívat krásnou a prostornou
školní zahradu pro organizování společných
sportovních aktivit, výtvarných dílniček a setkávání s rodiči a přáteli školy. Spolupráci
s místními sdruženími a spolky bych ráda využila
k seznámení a vzájemnému obohacení.
Přála bych si, aby se mateřská škola stala nedílnou součástí života obce, aby ji navštěvovaly
veselé a šťastné děti, pro které si budou chodit
jejich spokojení rodiče.

Mgr. Doris Rosenkrancová
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Fotbalisté a hasiči

Fotbalisté a hasiči

Oslava 100 let fotbalu se povedla
Lipenečtí fotbalisté a jejich hosté společně
oslavili 100 let fotbalu v obci. Na fotbalově
společenské odpoledne na hřiště přišlo více
než tisíc lidí a byli svědky pestré podívané pro
celou rodinu.

Vystoupení žáků 3. třídy ZŠ
Organizátoři jako obvykle chtěli, aby se do
příprav zapojilo co nejvíce organizací v obci.
Především pomohli hasiči, bez kterých by nebylo kompletní zázemí. V horkém dni pak vytáhli svou specialitu: skrápění vodní mlhou
a ochlazování přehřátých návštěvníků, samozřejmě hlavně dětí.
Skvělé byly holky Sokolky a jejich představení z historie Sokola včetně předvedení originálních sokolských krojů ze 30. let minulého
století. Kroje ušil bývalý lipenecký mistr krejčí
Ladislav Hrubý. Podobně originální byly aero-

v tomto případě kluci z béčka a staré gardy. Po
remíze 3:3 se kopaly penalty a v dramatickém
rozstřelu zvítězili domácí, protože v osmé sérii
americká brankářka Megan Dorsey trefila jen
tyč branky Daniela Karase.
Dojemná byla pasáž oceňování zasloužilých
členů v čele s 92letým nejstarším fotbalistou
Karlem Říhou. Mnozí z oceněných se neviděli
přes čtyřicet let!

a hostů ze Zbraslavi. Naši borci byli o rok starší a zkušenější, proto rozhodčí Tomáš Kábele
povolil posílit hosty o jednoho hráče v poli.
O výsledek ani tak nešlo. Spíš o ukázku, že
stým výročím fotbal v Lipencích nekončí, ale
pokračuje...
Jedním z hlavních taháků odpoledne však
byl start Sigi Teamu, který vede druhý nejlepší
střelec ligové historie Horst Siegl. Na pozvání
mu kromě dalšího „Novolipaňáka“ Ivana Haška kývli Ladislav Vízek, Pavel Kuka, Tomáš Jun,

bičky, které připravily dokonce trojsestavu,
všechno pochopitelně na motivy fotbalu. Modely letadel v akci ukázali lipenečtí modeláři.
Kličky a kotouly, které vídáme na trávníku, tak
byly vidět ve vzduchu nad hlavami diváků. Ale
především to byla slavnost fotbalu. Začali ji
nejmenší caparti v kopačkách domácího týmu

z mistrovství Evropy Ladislav Vízek dal všechny
tři penalty a tak losoval z tiketů těch, kdo v něj
věřili. Vyhrál Jirka „Jiljí“ Antoš. Může se těšit na
dobrou večeři v Yoshihashi Sushi Ivana Haška
ml.
Gratulovat přijely i dívky Sparty, které obhájily mistrovský titul a přivezly na ukázku vítěznou trofej plus pohár za vítězství v národním
poháru. Utkaly se s Výběrem Lipenců, což byli
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chem, bodoval i DJ Jirka Kulhánek a především
pak další z domácích bývalých fotbalistů Dino
Dražan, který dokázal rozpumpovat především
omladinu.
Co dodat? Počasí nakonec vydrželo, lehký
deštík při diskotéce náladu nezkazil. Poděkování patří všem, kdo dorazili, přispěli do pokladny klubu vstupným, zakoupením sázenky
nebo tomboly nebo prostě jen dobrou náladou. Za Sokol Lipence DĚKUJEME!

Dětský den v Lipencích

a dobrou náladu staral DJ Milan a bříška zaplňovaly dobroty z hasičského stánku. Tolik oblíbená spirála, klobása nebo párek v rohlíku přišly
vhod dětem i dospělým. A když v 18 hodin začali hasiči pomalu balit, mnohým se domů ani
nechtělo.
Za vydařený den patří dík nejen hasičům, fotbalistům a učitelům, kteří se na přípravě podíleli, ale i sponzorům – firmám Velkotržnice Lipence
a Hortim, městské části Praha-Lipence a Magistrátu hl. města Prahy, díky jejichž přispění
mohly děti ze hřiště odcházet s mnoha pěknými
dárečky a s rozzářenýma očima.

Výstava na víceúčelovém hřišti

Rekordních více než 240 dětí si letos užilo oslavu dětského dne

Ocenění členové s medailemi Za zásluhy o klub
Podobně si svou chvilku vzpomínek a slávy
vychutnaly členky dívčí jedenáctky z roku 1970
s trenérem Břéťou Hošákem. Ten ráno sedl na
vlak v Přerově, dopravil se do Lipenců a navečer zase po dráze zamířil zpátky. Ale nelitoval,
v Lipencích byl od 70. let poprvé. Děvčata si
pak užila pocit, jaký zažívají střelci gólu na
dolní branku. S pamětními medailemi na krku
napochodovala před Chytrý klandr a s každým
divákem si plácla.

Martin Frýdek nebo rekordman v počtu získaných ligových titulů Jiří Jarošík. Zpestřením byla
nominace Jakuba Koháka, který zároveň přijel
jako tvář virtuálního operátora Mobil.cz, jenž
pak měl na hřišti svůj stánek. Soupeřem byl lipenecký A-tým, který však už měl v nohách dopolední poslední mistrák na Zličíně (7:1). Zápas
se Sigi Teamem skončil smírně 6:6.
Ve vložené exhibici soutěžili ve střelbě penalt Jakub Kohák, Horst Siegl, Ladislav Vízek
a sparťanka Adéla Pivoňková. Diváci si mohli
vsadit, kdo z těchto osobností vyhraje. Jediný ze
střelců – olympijský vítěz a bronzový medailista

A Slavia na ní zapůjčila pohár pro mistra ligy
mužů, dívky Sparty pak svůj mistrovský pohár
i trofej pro vítěze domácí pohárové soutěže.
Dalším vrcholem bylo losování tomboly. Hlavní cenu, hodinky z limitované edice vyrobené ke
100. výročí ukončení I. světové války v hodnotě
10 tisíc korun, získal domácí Pavel Nauš. Druhou cenu, koloběžku v hodnotě šest tisíc korun, vyhrála bývalá poštmistrová Zuzana Vladyková.
Slavnost pak vyvrcholila hudebními vystoupeními. Srdce fanoušků si získala skupina
Vulture s místním bubeníkem Danielem Če-

Ani tropické počasí neodradilo malé a velké
návštěvníky, kteří 1. června krátce před čtrnáctou hodinou zamířili na hasičské hřiště. Svůj
svátek si letos přišlo užít tolik dětí, že připravených 240 lístečků ani nestačilo!
Děti si prošly 10 disciplín, které hasičům
pomáhali připravit fotbalisté a učitelé ze základní školy. Mezi nejoblíbenější zastávky
patřilo malování na obličej, stříkání na ku-

želky a skákací hrad. Velkému zájmu se těšil
i velký prak na střílení míčů, házení vajíčkem
nebo střílení gólů. Po splnění každé disciplíny
děti dostaly malý dárek a na konci párek v rohlíku a limonádu. Protože bylo velké horko, využívali velcí i malí „spršku“ z hasičského děla.
Mokří, ale šťastní si všichni mohli prohlédnou
hasičskou techniku, nebo se s limčou uvelebit pod stanem. Celé odpoledne se o muziku

Jaroslav Kábele, foto: Tom Rimpel

Ivana Žáková, místostarostka

Protože to bylo zábavné odpoledne pro
celou rodinu, byla na horní půlce hřiště připravena herní zóna se skákacím hradem, obří
skluzavkou, zkouškou fotbalových a golfových
dovedností a hasičské disciplíny. Na víceúčelovém hřišti pak návštěvníci mohli zhlédnout
výstavu ze stoleté historie lipeneckého fotbalu, jejíž kurátorkou byla Andrea Kábelová.

Jiří Pavlíček přebírá gratulace od Karla Krůty,
starosty SDH Lipence a místostarostky Ivany
Žákové
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Ze zákulisí stavby
Počátky příprav podkladů ke stavbě pavilonu sahají do roku 2013. Začátkem roku 2014 byla vybrána vítězná nabídka od architektonické firmy
City Work, s.r.o. a pak následovalo zrození projektu. Projekt, ke kterému
nešlo mít příliš připomínek, protože autorem není projektant, ale architekt. Něco se podařilo, něco méně.
Výběrové řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno 18. 4. 2018. Přihlásily
se dvě společnosti. Firma Chládek & Tintěra, a.s. s nabídkou 41.795.999,Kč bez DPH a Firma Subtterra, a.s. s nabídkou 38.750.000,- Kč bez DPH.
Výhercem soutěže se tedy stala firma Subbterra, a.s. Nutno ještě podotknout, že musíme počítat cenu i s DPH, tedy 46,89 mil. Kč.
Termín dokončení projektu měl být koncem roku 2018, ale ještě před
podpisem smlouvy (18. 6. 2018) se vědělo, že se tento termín nestihne. Bývalý starosta Michal Popek proto zažádal o prodloužení termínu na konec
ledna 2019. Stavba však vlivem počasí a chybějící dokumentace nabírala
stále více zpoždění a již na přelomu roku bylo jasné, že není možné termín dodržet. Naštěstí úředníci z magistrátu pochopili závažnost situace
a vyhověli i druhé žádosti o prodloužení, kterou podávala bývalá starostka
Ing. Karin Tvrdá, a to do konce dubna 2019. Škola byla financována dotací
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši 26.703.137,- Kč. Na
stavbě však postupně vznikaly vícepráce a tím docházelo ke zvyšování
ceny.
Například při ukládání jímky na dešťovou vodu, kdy se zjistilo, že podloží tvoří tekuté písky. Musel se vybudovat nový lapol a přepojit část kanalizace ze staré budovy, která končila kdesi na sousedním pozemku.
Chyběla projektová dokumentace na přesunutí stávající vzduchotechniky
a její propojení s novou budovou. Se starou budovou chybělo i propojení
datových kabelů, bezpečnostních kamer, chyběly hodiny ve třídách, okno
v recepci… výčet je opravdu dlouhý. Spoustu věcí se podařilo zařadit včas,
některé s příplatkem později, některé vůbec. Všechny tyto práce navíc začaly navyšovat cenu přístavby pomalu, ale jistě. Peníze z evropských fondů
nestačily, bylo potřeba zajistit financování i z dalších zdrojů. A to bylo prvním úkolem nového vedení po volbách.
Celkově městská část požádala o 27,9 mil. Kč. První část ve výši
11,9 mil. Kč byla získána z balíčku dotací, které schválil Magistrát hlavního města Prahy v prosinci, druhá část ve výši 10 mil. Kč byla hrazena

Jak pavilon vznikal?
O tom, že škola nové prostory potřebuje, asi nikdo nepochyboval. Rozrůstá se naše městská část, tak se musí rozšiřovat i škola. Diskuse bychom mohli vést o tom, jestli bylo šťastné řešení stavět v těsném sousedství školy v blízkosti rodinných domů, nebo by bylo lepší postavit novou
školu na zelené louce. Tyto diskuse jsou ale dnes zbytečné. Kdyby s takovým požadavkem před dvaceti lety někdo přišel, asi by si všichni ťukali
na čelo a stejně asi obec pozemek na stavbu nové školy neměla. Můžeme
jedině ocenit kroky vedoucí k odkoupení sousedního pozemku se starým
domečkem, ke kterému došlo před zhruba deseti lety. Díky předvídavosti
tehdejšího vedení obce bylo nyní kde stavět.
První kontakt mezi školou a architektem se uskutečnil v polovině července roku 2014. Během prvních schůzek jsme diskutovali o potřebách
školy především v souvislosti s demografickou studií. Odhadovali jsme,
jaká by měla být cílová kapacita školy s ohledem na budoucí rozvoj Lipenců. Bylo to jako věštění z křišťálové koule, protože jsme neměli tušení,
jestli bude vedením obce další zástavba podporována a cílíme na pět tisíc
obyvatel, nebo naopak bude nežádoucí a bavíme se jen o zhruba třech
tisících obyvatel. Dospěli jsme tenkrát k názoru, že cílem přístavby bude
rozšířit kapacitu školy na dvě třídy v každém ročníku.
Diskutovali jsme také o dalších potřebách školy. Toužili jsme po odborné učebně pro vaření a výuku dílen. To ale bylo v době, kdy se o polytechnické výchově mezi zákonodárci ještě nemluvilo (dnes se dílny do
osnov vrací jako polytechnická výchova), a tak na to zpočátku „neslyšela“
ani druhá strana. Chyběl nám sklad. Volali jsme po větší sborovně a také
centrálních šatnách. Obci chyběly prostory, kde by se mohla shromažďovat veřejnost, takže se mluvilo o komunitním centru, tedy multifunkčních
prostorách, které by mohly sloužit škole i veřejnosti.
Z výše uvedených požadavků se do prvních návrhů dostalo pouze komunitní centrum. Následovala řada mailů i krátkých osobních schůzek, ve
kterých jsme „licitovali“ o budoucí podobě pavilonu. Škola vysvětlovala,
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Stavba v číslech a datech
• Výherce výběrového řízení:
• Výherní cena:
• Celková cena:
• Kapacita školy po přístavbě:
• Podlahová výměra tříd:
• Počet tříd:
• Použito betonu v základu:
• Základy stavby tvoří piloty o rozměrech:

Subterra, a.s.
46.887.500,- Kč s DPH
55.975.441,- Kč s DPH
420 žáků
54-56 m2
6 kmenových, dílna a kuchyňka
90 m3
hloubka 1,8 m, průměr 0,62 m
hloubka 5,8 m, průměr 0,88 m
• Na stavbě pracoval přibližně 100 zaměstnanců z různých 25 firem
• Na stavbě proběhlo celkem 42 kontrolních dnů
• Nosné železobetonové konstrukce jsou tvořeny 530 m3 betonu
a cca 60 t armovacího železa
• Na stavbě strávili všichni zaměstnanci více než 45.000 hodin

z rezerv městských částí a schválená MHMP v březnu, a zbytek ve výši
6 mil. Kč byl dofinancován z další rezervy schválené MHMP v červnu.
Zakázku na vybavení kmenových tříd a kabinetů vyhrála firma My Dva
s nabídkou v celkové výši 2,5 mil. Kč. Současně se stavbou a zařizováním
pavilonu probíhalo z dalšího projektu také vybavení dvou specializovaných učeben, které zajistili výherci výběrových řízení firmy Helago (dílny)
a Profimedia (přírodovědná učebna). Na vybavení tříd byla poskytnuta dotace ve výši 2,04 mil. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 30.
března byly dokončeny interiéry, 30. dubna pak i veškeré venkovní úpravy
a na 9. 5. 2019 byla naplánována kolaudace. Vypadalo to, že vše jde podle plánu. Součástí kolaudačního rozhodnutí je i zpráva hasičů a hygieny.
Kontrolním měřením akustiky v učebnách však bylo zjištěno dvojnásobné
překročení povolené doby dozvuku oproti normám. Kolaudace tedy neprošla. Termín na odstranění nedostatků stavební úřad stanovil do 15. 8.
2019. Architekt musel navrhnout nápravné řešení. A to velmi rychle, aby
Subterra mohla co nejdříve práce provést. Cena za instalaci dodatečných
akustických prvků se vyšplhala na 843 tisíc Kč bez DPH. Držme si palce,
aby tentokrát vše klaplo.
Ivana Žáková, místostarostka

proč jsou pro ni důležité dílny, kuchyňka nebo sklad. Architekt argumentoval
tím, že učebna kuchyňky bude málo využívaná a jsou to vyhozené peníze.
Architekt navrhl rozmístění šatních skříněk po chodbách školy, škola vysvětlovala, že pro provoz není vhodné mít šatny na třech různých místech. Škola
měla představu výtahu s prosklenou šachtou, aby vestibul byl vzdušnější, a
vstupy z výtahu jsme chtěli na sousedních (ne protilehlých) stranách kabiny,
protože toto řešení bylo pro školu praktičtější a mohli bychom využít zákoutí,
kde jsou dnes dveře od výtahu. Architekt toto řešení nepřipustil. Požadovali
jsme propojení pavilonu i v patře, druhé straně se do toho moc nechtělo...
Občas byla jednání zkouškou asertivity i sebeovládání, protože když bojujete za dobrou věc, někdy se jen těžko ubráníte emocím.
Některé požadavky ve formě kompromisu byly zapracovány, ale další
byly stále ještě opomíjené a čas neúprosně běžel. Úřední záležitosti kolem stavby trvají řadu měsíců, a proto už byla zahájena jednání s úřady.
Jako první bylo požádáno o umístění stavby na základě dokumentace pro
územní rozhodnutí. V tomto řízení se řeší, kde stavba bude stát, jaký bude
mít půdorys, jak bude vysoká, kde budou okna. Zatímco úředníci řešili žádost o umístění stavby a architekt už rozpracovával detaily pro dokumentaci ke stavebnímu povolení, škola se stále ještě snažila prosadit to, co
v návrzích dosud nebylo zapracováno – kuchyňku, dílny, sklad…
Požadavek školy vybudovat dílny a kuchyňku byl akceptován v době,
kdy už běželo řízení o umístění stavby. Aby vše mohlo pokračovat bez
přerušení a tedy bez časových ztrát, které by mohly ohrozit získání dotace, mohly se provádět jen takové změny v projektu, při kterých se nezasahovalo do nosných konstrukcí, oken ani výšky budovy. Architekt
to vyřešil šalamounsky a jen „přiklopil“ vrchní patro, na kterém mělo
být původně hřiště. Takový byl jeho záměr do budoucnosti (pochozí střecha jako rezerva pro další patro) a o hřiště na střeše beztak škola zájem neměla. Z diskuse s pedagogy totiž vyplynulo, že by nebylo
dostatečně využíváno, protože družina bude raději chodit do přírody
a tělocvikáři do tělocvičny nebo na hřiště.
V této souvislosti bychom rádi vyvrátili jednu „zaručenou zprávu“. Povídalo se totiž, že kvůli dílnám a kuchyňce je budova pavilonu vyšší. Není

to pravda. S výškou se v té době už hýbat nemohlo. Kdyby změny byly
ještě možné, určitě by stropy v dílnách i kuchyňce nebyly nižší než v ostatních učebnách a také okna by zcela jistě byla větší než ta, která jsou pozůstatkem po oknech na původně navrženém hřišti. Škola se také přimlouvala za jednodušší fasádu, ale na této vzorované architekt trval. Podařilo
se nám alespoň změnit vzhled propojovacího krčku, který měl být zdoben
stejnými geometrickými tvary nejen na stěnách, ale i na podlaze a stropě. Jsme moc rádi, že dnes je krček krásně světlý a bílý. Spousta se toho
podařila, dost požadavků školy bylo zapracováno, ale hodně jich zůstalo
nevyslyšeno. Škola usilovala o pracovní schůzky „profesistů“ v průběhu
příprav projektu, protože jsme měli zkušenost z poslední nástavby školy.
Teprve po kolaudaci dvou nových tříd jsme tenkrát zjistili, že v učebnách
je nevyhovující akustika a chybí v nich rozhlas, zvonění i datové sítě,
a to vše jsme pak komplikovaně a z běžného rozpočtu na provoz školy
dodělávali. Tomu jsme chtěli zabránit, a tak jsme volali po společných
schůzkách, kdy tyto jednotlivé části projektu budou vznikat. Škola by popsala svůj provoz, z toho by vyvstaly nějaké potřeby a společně bychom

hledali vhodné řešení. Tato jednání jsou ale velmi časově náročná, a zřejmě proto nebyla z druhé strany vůle k jejich realizaci. Důsledkem jsou
vícepráce za to, co se ještě dalo zachránit „za chodu“. Třeba za akustiku.
Nebyl vyslyšen požadavek školy, aby ve třídách i na chodbách byly souvislé akustické podhledy, jak se to dnes při rekonstrukci škol běžně dělá.
V chodbách akustika nebyla řešena vůbec, nevyhovuje ale ani ve třídách,
kde musí splňovat určité hygienické normy. Architekt navrhl pouze dva
akustické panely mezi svítidly v každé třídě. Měřením, které je potřeba
pro kolaudaci, bylo zjištěno výrazné převýšení povolené doby dozvuku,
a tak se v těchto dnech akustické obklady předělávají.
Nemá ale smysl plakat nad rozlitým mlékem. Do září by všechny tyto
problémy měly být vyřešeny. Pavilon je hezký a funkční. Jsme přesvědčeni, že se v něm bude líbit dětem i pedagogům, a věříme, že se děti budou
chovat tak, aby nám to takto pěkné vydrželo co nejdéle…

Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ

Rozhovor s Jitkou Krůtovou, ředitelkou ZŠ
Stavba probíhala rok a z výše uvedeného vyplývá, že nebylo vše jednoduché. Paní ředitelce jsme položili pár otázek.
Jak se vám spolupracovalo s osobami zapojenými do celého projektu?
Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Do projektu bylo zapojeno
několik subjektů a úzce jsme tedy spolupracovali s více lidmi. Je přirozené,
že s někým se vám pracuje lépe a s někým se kompromisy hledají složitě.
Jiným slovy – s většinou z těch, kteří v projektu byli zapojeni, si dokáži představit spolupracovat i v budoucnu, ale spolupráci s někým bych ráda „oželela“, pokud bych si mohla vybírat.
Jaké byly největší překážky?
Pokud to zjednoduším, tak čas. Mám-li být konkrétnější, pak to byla ochota (resp. neochota) některých zúčastněných osob věnovat přípravám více
času. Moje představa na počátku celého projektu byla taková, že se škola
bude postupně scházet se zástupci jednotlivých profesí, kteří budou projekt
připravovat, abychom společně hledali optimální řešení. My bychom popsali
provoz, z něj by vyplynuly nějaké potřeby, naši externí spolupracovníci školy
by popsali stávající řešení a společně se zástupci architekta by se hledala ideální varianta. Tyto schůzky jsou přínosné, ale hodně časové náročné.
Bohužel se taková schůzka nad „detailem“ uskutečnila jen jednou – bylo to
v době, kdy škola „volala“ po propojení obou budov i v patře (v původním
návrhu bylo jen propojení v přízemí). Na opakované naléhání školy architekt
„od stolu“ navrhl podivné úzké a šikmé propojení a na naše námitky odpovídal, že jinak to nejde. Až díky osobní schůzce, na které jsme se sešli i se
zástupci obce, se podařilo vyargumentovat, že původní řešení není dobré
a je potřeba najít jiný způsob propojení. Po tomto osobním jednání architekt
navrhl dnešní řešení, které je pěkné a prostorné. Další schůzky už se bohužel nepodařilo zrealizovat, a tak třeba podklady pro zabezpečovací systém
v novém pavilonu tvořil nějaký architektův spolupracovník od stolu bez toho,
aby se zeptal školy, jaké je stávající řešení a jaké jsou naše potřeby. Z výsledného řešení je to bohužel znát. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby k podobným schůzkám docházelo ve fázi, kdy projekt vznikal, byly by i náklady na
vícepráce výrazně nižší. Na „kdyby“ se ale nehraje…
Jak byste hodnotila výslednou podobu pavilonu?
Každý, kdo někdy stavěl (a je úplně jedno, jestli to byl velký pavilon nebo
malý rodinný dům), hned po dokončení stavby ví, co by příště udělal jinak,
kdyby tu možnost měl. Stejně tak to víme i my. To jsou ale ta „kdyby“. Těšíme se z toho, co se podařilo, protože toho povedeného je mnohem víc
a bylo by špatně, kdyby se na to pro „nářky“ zapomínalo. Pavilon je uvnitř
hezky světlý, vkusně řešený, třídy dostatečně velké, venkovní žaluzie budou
stínit slunečním paprskům a alespoň částečně zamezí přehřívání učeben.
Ve všech třídách máme interaktivní tabule, konečně máme velký sklad, díky
výtahu bude snazší stěhování. Věřím, že se v pavilonu bude dětem i učitelům dobře žít.
Měla jste obavy, že se stavba nedokončí z finančních důvodů?
Neměla. Vím totiž, že Magistrát má dostatek finančních prostředků a navíc i velký zájem na tom, aby rozdělané projekty byly dokončovány. Bylo to
tedy jen o tom, aby vedení obce o příslušnou částku požádalo. Tím vůbec
nechci zlehčovat zásluhy jednotlivých členů bývalého i současného vedení

obce, jen konstatuji, že Magistrát se o své městské části (alespoň ve školství) v tomto ohledu dobře stará, a neznám případ, že by podobnou žádost
na dokončení nějaké stavby zamítl.
Je něco, co byste udělala jinak?
Já bych asi nemohla udělat víc, než jsem dělala. Jsem ale přesvědčena
o tom, že pro zdárnou realizaci podobné akce v budoucnu je potřeba mnohem užší spolupráce mezi uživatelem a architektem. Že není dobrým řešením, když se tvoří jen „od stolu“, bez znalosti stávajícího řešení a potřeb
uživatele. Pro architekta ale škola nebyla partnerem (smluvně byl architekt
vázán s obcí), takže nebylo v mé moci jej k takovým časově náročným jednáním přimět, přestože jsem o schůzky opakovaně žádala. Tehdejší vedení
obce řešilo jiné důležité věci, nebo takové schůzky prostě jen nepovažovalo
za nezbytné, a tak se uskutečnila jen ta jediná výše zmíněná. Myslím, že po
zkušenosti, kterou nyní máme, bude nové vedení v budoucnu těmto pracovním schůzkám nakloněno a jejich realizaci bude podporovat nebo třeba i na
druhé straně důrazněji vymáhat, bude-li to třeba.
Jaké máte plány dál?
Během prázdnin chceme udělat nové podlahy ve třech třídách v přízemí
proti jídelně a tyto místnosti zařídit pro družinu. Po dlouhé době bude mít
družina opět svou klubovnu a nebude se o prostory dělit s kmenovou učebnou. Místnost po původní sborovně (ta nová bude od září v pavilonu) chceme příčkami přepažit a vytvořit tak dvě menší kanceláře, abychom vylepšili
podmínky pro zázemí vedení školy a administrativu. Plánujeme rekonstrukci
počítačové sítě, a pokud nám vystačí finanční prostředky, chceme pořídit
další interaktivní tabuli do jedné z tříd v historické budově. To jsou ty nejdůležitější plány na prázdniny. Je toho ale mnohem více a s tím, co se podaří
stihnout, se rádi pochlubíme v příštím čísle Lipeneckého zpravodaje. Pokud
se ptáte na plány dlouhodobější, měli bychom začít pracovat na přípravě
další etapy přístavby školy. Až se nám totiž naplní kapacita školy, na kterou
jsme nyní připraveni, nebude stačit kapacita školní kuchyně a jídelny. Další
přístavba školy by tedy měla řešit především tento problém. A po zkušenosti
se stavbou pavilonu, která od prvních příprav ke kolaudaci trvala více než
pět let, není prostor pro otálení. Víme, že peníze na přístavbu školy se dají
sehnat, tak si chvilku odpočineme a můžeme se pustit do další práce.
Závěrem bych ráda poděkovala všem ve vedení obce, kteří chápou potřeby školy a snaží se je řešit. Poděkování patří žákům, pedagogům, ale
i rodičům, kteří zvládli školní rok se spoustou rušivých faktorů a omezujících opatření. Velké díky patří mým nejbližším spolupracovníkům, díky jejichž zvýšenému nasazení jsem měla možnost věnovat se v průběhu roku
stavbě. Poděkovat za trpělivost bych chtěla i všem spoluobčanům, kterých
se přístavba školy nějakým způsobem dotkla, především našim sousedům.
Pro ně to musel být asi nejhorší rok, protože jim „pod okny“ deset měsíců
téměř dvanáct hodin denně stavba prášila a dělala rámus. Už je po všem.
Věřím, že tato roční etapa nenaruší naše sousedské vztahy. Moc nám na
tom záleží. Každá mince má dvě strany. Sousedství se školou má jistě řadu
nevýhod, ale jednu velkou výhodu. V sobotu a v neděli je škola prázdná a je
v ní klid. V následujících měsících už to tak znovu bude.
Všem čtenářům přeji pohodové léto a zdraví všech blízkých.
(lve)

7

Z komisí

Z komisí

Změna územního plánu pro tržnici

Velkotržnice Lipence stojí v záplavové zóně na
pozemcích, které by podle platného územního
plánu měly být přírodními rekreačními plochami,
loukami a pastvinami. V této nepravděpodobné
lokalitě postupem času z bývalého statku vznikla současná tržnice, která zásobuje potravinami
a dalšími produkty nemalou část hlavního města.
Vlastníci pozemků i provozovatel areálu mají zájem na legalizaci a rozvoji tržnice v současné lokalitě a jednají o tom s okolními městskými částmi
a také magistrátem. Z dosavadních jednání vzešly
podmínky, které musí tržnice splnit – zejména
připojení na splaškovou kanalizaci a vodovod,
realizaci protipovodňových opatření, vyřešení odpadového hospodářství a dopravy. Naše městská
část při jednáních podporuje udržení tržnice ve
stávající lokalitě. Je to pro nás významný místní
zaměstnavatel a poskytovatel služeb. Vlastníci
pozemků podali v květnu podnět na změnu územního plánu, podle které by funkční využití pozemků pod tržnicí bylo změněno v souladu se skutečným stavem na „nerušící výrobu a služby“. Jako
krok ke stabilizaci tržnice tento podnět lipenecké
zastupitelstvo podpořilo 20. května souhlasným
usnesením č. 134/2019.
Martin Vanko, radní

Stavební povolení pro Natland na apartmánové domy a golfový klub
V pondělí 29. dubna na zastupitelstvu proběhla bouřlivá debata o tom, zda se městská
část má nebo nemá odvolat proti stavebnímu
povolení, které stavební úřad vydal na projekt
„Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub“.
Připomeňme si záměry Natlandu v Lipencích:
•
Rezidenční projekt Lipenecký park se staví
a měl by být připraven k nastěhování v příštím
roce.
• Tzv. 2. fáze tohoto projektu se stále odkládá.
Měla by to být další budova s nebytovými prostory, pro které však investor zatím nenašel
využití.
• Projekt dvou apartmánových domů a golfového klubu v Oddechové právě získal (zatím
nepravomocné) stavební povolení.

• Projekt luxusních vil ArtClub, který Natland
koupil od developera Summer rain a.s. včetně stavebního povolení, zatím čeká. Investor
zvažuje změnu na bytové domy.
• Projekt „seniorských rezidencí“ v Oddechové
narazil na nesouhlas magistrátu se změnou
územního plánu v této lokalitě.
Dubnovému jednání zastupitelstva předcházela dvě jednání městské části s Natlandem.
První seznamovací proběhlo v lednu, zúčastnila se jej tehdejší starostka Karin Tvrdá, Ivana
Žáková a autor tohoto textu. Druhé proběhlo
18. dubna již bez Karin, která ke konci března
odstoupila. Za Lipence jednal šestičlenný koaliční tým. Zadání, které vyjednavači dostali
o den dříve na společném jednání koalice HaFo

a Sdružení pro Lipence, bylo pokusit se domluvit
s investorem co největší prospěch pro obec.
Druhé jednání s Natlandem bylo konstruktivní,
ve hře jsou byty pro městskou část, které by
mohly sloužit například jako stabilizační pro
učitele ZŠ, a/nebo nebytové prostory. I proto
se vedení městské části rozhodlo se proti právě vydanému stavebnímu povolení neodvolat
a pokračovat v dalších jednáních. Tento postup
posvětilo nakonec i dubnové zastupitelstvo hlasováním o usnesení č. 127/2019.
Zatímco obec se neodvolala, odvolání podalo několik nespokojených občanů i zastupitelů.
O těchto odvoláních nyní rozhodne magistrát.
Martin Vanko, radní

Výsledek voleb do Evropského parlamentu
Volební víkend, který v některých zemích začal již ve čtvrtek 23. 5. 2019 a skončil v neděli 26. 5. 2019, přinesl hodně změn, a to hlavně
v celkovém složení frakcí v evropském parlamentu. Jak v ČR tak i v Evropě se zvedla volební účast. V celé Evropě přišlo k urnám 50,94 % voličů
(v roce 2014 to bylo 42,61 %).
Volby v České republice
Volební účast v ČR byla historicky nejvyšší – 28,72 % (2014 – 18,20 %).
Do Evropského parlamentu se dostalo celkem sedm stran:
• ANO 2011 získalo 6 mandátů a 502 343 hlasů (21,18 %)
• ODS získala 4 mandáty a 344 855 hlasů (14,54 %)
• Česká pirátská strana získala 3 mandáty a 330 844 hlasů (13,95 %)
• Koalice STAN, TOP 09 získali 3 mandáty a 276 220 hlasů (11,65 %)
• SPD získala 2 mandáty a 216 718 hlasů (9,14 %)
• KDU-ČSL získala 2 mandáty a 171 723 hlasů (7,24 %)
• KSČM získala 1 mandát a 164 624 hlasů (6,94 %)
Volby v Praze
Volební účast v Praze byla 38,31 % (2014 – 25,82 %) a výsledky dopadly
takto:
1. Koalice STAN, TOP 09 – 71 687 hlasů (20,74 %)
2. Česká pirátská strana – 66 099 hlasů (19,12 %)
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3. ODS – 65 259 hlasů (18,88 %)
4. ANO 2011 – 46 137 hlasů (13,35 %)
5. SPD – 19 958 hlasů (5,77 %)
Volby v Lipencích
V Lipencích se dostavilo celkem 837 voličů, to je 41,81 % (v roce 2014
byla účast 30,29 %) a byl odevzdán pouze jeden neplatný hlas. Prvních
pět stran dopadlo takto:
1. ODS – 227 hlasů (27,15 %)
2. Koalice STAN, TOP 09 – 182 hlasů (21,77 %)
3. ANO 211 – 112 hlasů (13,39 %)
4. Česká pirátská strana – 109 hlasů (13,03 %)
5. SPD – 49 hlasů (5,86 %)
Zdroj ČSÚ (www.volby.cz)

Ulice Českého červeného kříže dnes
Koncem minulého roku byl položen asfaltový
recyklát na prodloužení ulice Českého červeného kříže se záměrem odlehčit provoz v Oddechové ulici a umožnit tak obyvatelům Lipenců
zkrátit si cestu na Kazin. Lipaňáci ji hned začali
využívat. Autem, na motorce, na kole. Také
k procházkám, s kočárkem nebo k venčení psů,
jak tomu bylo doposud zvykem. Tím, že je cesta
dosti úzká, začalo docházet ke střetům rychleji
jedoucích aut a pěších. Lidé na procházkách se
zde již necítili bezpečně, maminky se bály o své
děti a pejskaři o své čtyřnohé miláčky. Rychle
jedoucí cyklisté na pěší také brát ohled přestali.
Narůstala nespokojenost lidí bydlících v ulici
Štemberova a V Alejích. Zhoustla totiž doprava
kolem jejich domů.
Několik zasedání zastupitelstva jsme odpovídali na otázky, co s tím uděláme a kdy už to
uděláme. Snížit rychlost na 30 km/h, uzavřít

závorou nebo instalovat zákazové značky? Jak
k tomu přijdou obyvatelé ostatních ulic, když
jedněm vyhovíme. Kterou budou chtít uzavřít
příště? Nebylo to lehké, zvažovali jsme všechna pro a proti a nakonec se dohodli, že zvolíme
zákaz vjezdu motorových vozidel. Uděláme zde
klidovou zónu a časem třeba přibude povrch
vhodný i pro in-line bruslení nebo lavičky. Stromy povyrostou a odpočinek v jejich stínu bude
příjemný. Dodatková tabulka umožní vjezd autem pouze těm, kdo obhospodařují pole, a také
pracovníkům údržby.
Vzpomínám na svá mladá léta, kdy jsme po
této polňačce jezdili k Tetaurům na kole i na motorce. Ti starší drandili i autem. Banda puberťáků s touhou jít se vykoupat k Berounce a pak
si dát studenou limču. Chvilku se povalovat na
pláži a pak jet zase kolem kravína domů. Prostě to tudy bylo nejkratší. Později byla nějakou

dobu cesta neprůjezdná kvůli těžbě v pískovně
a teď se nám zase vrátila. V jiné podobě, s jinými pravidly. Ale takový je život. Mně už také
není 16.
Ivana Žáková, místostarostka

Sociální služby poskytované Mostem k domovu občanům Lipenců
Most k domovu je zdravotní ústav, který v Lipencích zajišťuje především domácí zdravotní
a paliativní péči. Níže uvádíme přehled služeb,
které našim občanům poskytuje.
Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic) – je to péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným a umírajícím, kterým je
za pomoci multidisciplinárního týmu zajištěna
zdravotní péče denně 24 hodin 7 dní v týdnu
v jejich domácím prostředí.

Most k domovu ani jiné organizace zatím pečovatelskou službu na našem území plošně nezajišťují. Kulturní a sociální komise se sociální
problematikou zabývá a věříme, že se v příš-

Domácí ošetřovatelská péče (home care) – je
zdravotní péče v domácím prostředí, kterou doporučuje praktický či odborný lékař a je hrazena
z prostředků zdravotního pojištění. Cílem této
péče je přispět ke zvýšení kvality života nemocného nebo k urychlení procesu uzdravení či
k obnovení soběstačnosti. Může jít např. o aplikaci injekcí, převazy chronických ran, ošetřovatelskou rehabilitaci.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – poskytuje širokou nabídku kompenzačních pomůcek

tím roce pro naše občany podaří zajistiti i pečovatelskou službu. Podrobnější informace o
sociálních službách a dotazník pro zmapování zájmu o sociální služby a jejich potřebnosti

k zapůjčení, které zkvalitňují život nemocným
a ulehčují péči jejich blízkým.
Kontakt: Tel.: 212 248 036
Email: zdravotnipece@mostkdomovu.cz
www.mostkdomovu.cz

najdete v zářijovém vydání Lipeneckého zpravodaje.
Ludmila Zájedová
předsedkyně Kulturní a sociální komise

Beseda o počasí a přednáška o dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
Začátkem druhé poloviny června se uskutečnily dvě zajímavé akce pro veřejnost, které
uspořádala Kulturní a sociální komise.
První byla beseda meteorologa RNDr. Jana
Pavlíka o počasí a podnebí. I přes velmi horké
počasí, které ten den panovalo, přišlo na besedu do jídelny základní školy 13 lidí. Vyslechli
velmi zajímavé informace o vývoji počasí i podnebí, předpovědi počasí, pranostikách a dal-

V srdci Líp
Dobrý den přátelé,

s velkou radostí vám představujeme nový lipenecký spolek „V srdci Líp“, který založila parta
nadšenců a přátel. Naším hlavním cílem je organizovat nejrůznější komunitní a kulturní projekty. Svou činností chceme posílit vzájemnou
spolupráci napříč generacemi. Rádi bychom
svou aktivitou propojovali a utužovali sousedské vztahy. Klademe důraz na vzdělanost, pro-

ších tématech. Panovala velmi přátelská atmosféra, a to zejména při závěrečné diskuzi. Proto
věříme, že se již teď všichni účastníci těší na
další setkání z cyklu akcí pro seniory i širokou
veřejnost. Poděkování patří nejen pořadatelům z Kulturní a sociální komise, ale především
panu RNDr. Janu Pavlíkovi.
Druhou z akcí byla přednáška o dotačních
programech Státního fondu životního prostředí

Nová zelená úsporám a Dešťovka. Odborníci na
tyto dotace informovali dvacítku přítomných zájemců o možnostech čerpání dotací, žádostech
a průběhu celého procesu.
Informace o dalších plánovaných akcích naleznete v kalendáři na webových stránkách úřadu, v tištěném zpravodaji a na nástěnkách.

fesní rozvoj a dobrovolnictví. Chceme napomoci
k uchování historických, kulturních a přírodních
hodnot, které v Lipencích máme.
Začínáme docela zostra už toto léto, kdy pro
vás uspořádáme letní venkovní kino.
V této chvíli víme jistě, že promítat se bude
7. září na hasičské louce. Jaký film uvedeme,
ještě není rozhodnuto. Můžeme prozradit, že
vybereme nový film, který zaujme široké publikum. Držte nám palce, ať vyjde počasí, a samozřejmě doražte. Projekce bude zdarma.
Letním kinem to nekončí, už teď chystáme například cestovatelské besedy doplněné
o fotografie z cest (Island, Vietnam). Chceme se

připojit k celorepublikovým oslavám u příležitosti připomenutí 30 let od 17. listopadu 1989.
Pokud by měl kdokoli zájem přidat se k nám či
nás jakkoli podpořit, prosím kontaktujte nás na
telefonu: 728 944 483 nebo na emailu vsrdcilip
@email.cz.

Ludmila Zájedová

O všech našich aktivitách vás budeme včas
informovat, sledujte naší facebookovou stránku
„V srdci Líp z.s.“ Těšíme se na vás na prvním
promítání lipeneckého letního kina v sobotu
7. 9. 2019.
V srdci Líp, Tereza Dolečková
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Tato rubrika slouží k vyjádření názorů občanů bez zásahu redakční rady. Své názory zasílejte na zpravodaj@mclipence.cz.
Nesmí obsahovat vulgarismy, nesmí diskriminovat a měly by se vztahovat k Lipencům

Názory a komentáře

Nová slovenská prezidentka
Ukázalo se opakovaně, že Slovákům se daří na rozdíl od nás zvolit si kvalitního prezidenta. Při tom jsme velmi blízké národy, které
spolu sousedí, oba jsou členy EU a v obou prezidenta volí občané přímo. Přiznám se, od zavedení přímé volby prezidenta v Česku
jsem si sliboval, že zamezí politickým „kšeftům“. To se sice stalo,
ale pozitivní výsledek se nedostavil. Zůstává otázka proč? Zdá se
mi, že Slováci a Češi jsou rozdílně naladěni. Slováci patrně ostřeji vidí nebezpečí zla ve státě, k čemuž zřejmě přispěla i vražda novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Takový zločin se v Česku doposud nestal, ale jinak máme nedůvěryhodných politiků také dost na
celostátní i komunální úrovni. Možná, že k rozdílům mezi našimi
národy mohl přispět i větší odklon Čechů od křesťanské tradice
a větší tolerance ke zlu. Příznačné je, jak se k výsledku volby na Slovensku vyjádřili současný i minulý prezident Česka: Shodli se na tom,
že nová slovenská prezidentka paní Čaputová je nezkušená a žádná
práce za ní není vidět. Ve skutečnosti už mnoho dobrého dokázala
a zkušenosti získá. Chápe, co občané k dobrému životu potřebují
nejvíc – slušnost, spravedlnost a důvěryhodnost – a o to je připravena usilovat. Dosluhující slovenský prezident pan Kiska, který má na
konci svého mandátu nejvyšší důvěru z politiků, o nové prezidentce
prohlásil v Otázkách Václava Moravce 7. 4. 2019, že je to úžasný člověk. Podle mne oba patří k nejkvalitnějším osobnostem slovenského
národa a je radost vidět, že Slováci to mají natolik ve svých hlavách
srovnané, že si na vrchol své reprezentace zvolili právě je. Jsou tak
dobrým příkladem jiným národům.
Jan Pavlík
Občanů, kteří napíší příspěvek do Lipeneckého zpravodaje, není
mnoho. Děkuji panu Pavlíkovi za jeho aktivitu a zajímavý komentář.
Současně mám jednu prosbu. Lipenecký zpravodaj slouží především
k informování o dění v Lipencích a obsahem jsou tedy naše „místní události“. Dovoluji si tedy požádat, buďte aktivní, posílejte komentáře… ale prosím, k tématům týkajících se našeho života v Lipencích. Děkuji,
Jiří Pavlíček, člen Redakční rady

Globální oteplování

Klimatická změna, která probíhá, je doložena měřeními. Základní charakteristikou je globální oteplování. V Česku roste teplota vzduchu v průměru
o 0,3 °C za desetiletí. Tento trend se na různých místech zemského povrchu
liší. Světoví odborníci se shodují, že podstatným dílem se na oteplování podílí lidská činnost, zejména tím, že do ovzduší vypouští skleníkové plyny,
jejichž koncentrace v atmosféře stoupá. Tuto závislost potvrzují výpočty tzv.
klimatických modelů atmosféry, z nichž vyplývá, že důsledkem růstu koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je růst teploty. Ten modifikuje cirkulaci
atmosféry a projevuje se tak i změnami charakteru srážek a jejich množství.
Navíc vyšší teplota zvyšuje i výpar vláhy ze zemského povrchu.
Důsledky změny klimatu jsou patrné na celém zemském povrchu. Nejmarkantněji jsou patrné na tání ledovců, významné jsou například i v ovlivňování
vegetace a v řadě dalších oblastí. U nás ledovce nemáme, ale změna klimatu
se promítá výrazně do sněhové pokrývky. Výška sněhové pokrývky klesla na
našich horách za poslední půlstoletí asi o polovinu a sněhu ubývá samozřejmě i v nižších polohách, jako jsou Lipence. Původní průměrná nejvyšší
sněhová pokrývka za zimu 15 cm je dosahována v posledních letech zřídka.
Je to logické, sníh padá nejčastěji při teplotách blízkých 0 °C a stačí malé

Podpora a zájem občanů
je povzbuzením do další práce
Je mnoho oblastí, kterým se jako zastupitelé můžeme věnovat. Nemusí
to být jen běžné a důležité činnosti, jako je prostudování různých žádostí
o změny územních plánů, návrhů smluv, rozpočtu a dalších účetních výkazů atd.
a zodpovědné zaujetí stanoviska, zda to svým hlasem podpoříme či nikoliv.
Můžeme se věnovat i dalším činnostem přispívajícím k rozvoji Lipenců.
Rozhodla jsem se nejvíce své pozornosti zaměřit na kulturní a sociální
oblast. Společně s dalšími aktivními členy Kulturní a sociální komise Terezou
Dolečkovou, Lukášem Veselým a Dagmar Hůrkovou se nám podařilo zorganizovat již celou řadu kulturních i jiných akcí, také otevřít dětské hřiště doplněné o nové herní prvky. Na září připravujeme slavnostní den otevřených dveří
v knihovně oživené novým nábytkem a pracujeme i na její digitalizaci. Chystáme celou řadu dalších akcí, o kterých se dočtete v kalendáři. V době adventu
chceme zorganizovat setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním.
Pracujeme ve svém volném čase a leckdy je to hodně vyčerpávající. Nadšení seniorů i dalších občanů a jejich zájem o pořádané akce je úžasným
povzbuzením k dalším aktivitám. S radostí přijímáme nabídky na uspořádání dalších akcí, na kterých občané mohou předávat své zkušenosti, znalosti
a dovednosti z různých oborů ostatním. Dvě úžasné přednášky nám již připravil meteorolog RNDr. Jan Pavlík, pomohl zařídit i přednášku na téma zdravé
výživy s ochutnávkou, která bude 11. září. S dalšími chystáme cestovatelské
besedy, výtvarné dílny a divadelní představení. Děkuji těmto úžasným lidem
za energii, kterou nám svým přístupem dodávají, a již teď se těším na další
setkání.
To, čemu se věnujeme již delší dobu, zatím není vidět a ještě pravděpodobně několik měsíců vidět nebude. Pracujeme ale velmi intenzivně. Připravujeme anketu, která poslouží k plánovaní sociálních služeb. Dále připravujeme žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu využitelnou na plánování
a nastavení systému sociálních služeb, které našim občanům v Lipencích chybí. Cílem našeho úsilí by mělo být zavedení pečovatelské služby, odlehčovací služby a dalších potřebných sociálních služeb pro naše obyvatele, jako je
například možnost konzultace se sociálním pracovníkem přímo v Lipencích.
Děkuji tímto všem, kteří se na výše uvedených aktivitách podílejí,
i těm, kteří nás podporují.
Ludmila Zájedová, zastupitelka

oteplení a sněžení se změní v déšť. Významnou změnou a současně hrozbou
je sucho. V důsledku zvyšování výparu při vyšších teplotách a většího podílu krátkodobých srážek, které rychle odtečou, se nedoplňují spodní vody,
a tak prameny vysychají. Občasná suchá období tento trend ještě urychlují.
To můžeme sledovat například na Kyjovském potoce, který během několika
posledních let ve své horní části úplně vyschl a v dolní části má rekordně nízký průtok. Pro to, aby se začala doplňovat voda v pramenech, by byl zapotřebí
vydatný několikadenní déšť na rozsáhlém území, pravděpodobně doprovázený povodňovými jevy, který by umožnil dostatečné vsakování vody do půdy.
Případně by také mohla pomoci mimořádně vysoké sněhová pokrývka, která
by napadla na nezmrzlou zem.
Také na vegetaci v Česku můžeme sledovat vliv změn klimatu. Smrkové
lesy hynou nejvíce, zřejmě v důsledku mělkých kořenů. V Lipencích a okolí
můžeme sledovat, jak rostliny citlivější na sucho ustupují a z přírody mizí.
Jako příklad lze uvést červeně kvetoucí jetel luční.
Je nasnadě, že je potřebné vyvinout aktivitu k omezování činností poškozujících životní prostředí, v nepolední řadě znečišťování ovzduší, a chovat se
v souladu s přírodou. Povzbuzující jsou aktivity části mladé generace v různých zemí světa, které není lhostejná budoucnost planety
RNDr. Jan Pavlík

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
V tomto roce oslaví Modelklub Lipence 55. výročí založení. K této události se 7. září na letišti modelklubu koná modelářský letecký den Lipenecký obr. Další informace o akci najdete na http://www.lipeneckyobr.cz
nebo na stránkách Modelklubu Lipence http://www.mklipence.cz.

ODVOZ ODPADU, SUTI, PÍSKU,
ŠTĚRKU, DŘEVA A ZEMINY.

TEL.: 724 895 876
Inzerce
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NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY
ZE SVĚTA VÝŽIVY A ZDRAVÍ
Přednáška Ing. Roberta Žižky
se uskuteční 11. 9. od 18 hodin
v jídelně ZŠ Lipence.
Těšit se můžete nejen na velmi
zajímavé informace z oblasti výživy a zdraví, ale také na malou
ochutnávku zdravých potravin!
Témata:
• Prospívá mléko našim kostem?
• Lahůdkové droždí v prevenci
nachlazení
• Kolik ovoce už je příliš mnoho?
• Čichací test Alzheimerovy
choroby
• Jak léčit ledvinové kameny
stravou
• Zázvor proti migrénám
• Hudba jako lék
• Kolikrát denně na velkou?
• Srdce jako zvon
• Kurkuma vs. pohyb
• Hnědý tuk, snižování hmotnosti
díky termogenezi.
• Způsobuje čokoláda přibírání
na váze?
• Káva a úmrtnost

Nové internetové stránky

Ve středu 5. 6. 2019 dostaly internetové stránky MČ Praha-Lipence nový kabát a nové funkce.
Mezi největší novinky patří rozklikávací rozpočet
(naleznete jej v nabídce Úřad a samospráva -> Finance a majetek) a také formulář hlášení závad,
který slouží ke hlášení přesného místa závady
a doplnění popisu či fotografie. Zároveň zde
bude připraven seznam již nahlášených závad
a jejich stav.
Na titulní stránce pod úvodní fotografií naleznete 4 rychlé odkazy:
Závady – slouží k ohlášení závad a pro zjištění
nahlášených závad a jejich stavu.
Formuláře – zde najdete formuláře pro komunikaci s úřadem.
Potřebuji – odkaz vás zavede na rozcestník věcí,
které si potřebujete zařídit, např. platba obědů,
přihlášení psa atd.
Odpady – stránka, kde naleznete informace
o velkoobjemových kontejnerech, svozech odpadů a další informace o odpadovém hospodářství.
Nově přibude sekce pro seniory a další nové
stránky, které vám usnadní vyhledávání potřebných informací o obci.
Novinkou také bude stránka „Katalog firem“,
kam se můžou místní podnikatelé a firmy přihlásit. Stačí napsat na urad@mclipence.cz a do
předmětu napsat Katalog firem.
Při převodu dat se bohužel vyskytly i drobné
chyby, které se snažíme co nejrychleji opravit,
aby byla všechna data správná a aktuální. Pokud byste na nějakou chybu narazili, prosím informujte nás.
Věříme, že nové stránky jsou přehledné
a užitečné.
(lve)

S příchodem nového poskytovatele internetu společnosti Nordic Telecom získala městská
část Praha-Lipence pro knihovnu a školu internetové připojení 100/10 Mb/s zdarma výměnou
za propagaci této společnosti.

V zářijovém vydání
Lipeneckého zpravodaje
naleznete:
• aktuální informace z Lipenců
• stručné zprávy z rad a zastupitelstva
• nabídku volnočasových aktivit v Lipencích
• přehled sociálních služeb a nabídku lokálně
působících organizací
• anketu na téma sociální služby
Lipenecký zpravodaj č. 3/2019. Vydává
a zdarma distribuuje 5x do roka Městská část
Praha-Lipence, K obci 47, 155 31,
IČO: 00241431. Číslo registrace MK ČR E 13321.
Šéfredaktor: Lukáš Veselý.
Redakční rada: Tereza Dolečková, Jiří Pavlíček,
Ivana Slabochová, Martin Vanko
a Ludmila Zájedová.
Uzávěrka čtvrtého čísla: 8. 9. 2019

Narazíte-li v Lipencích na nějakou závadu,
poruchu či nepořádek, místo vyfoťte nebo si
napište podrobný popis a poté navštivte naše
internetové stránky www.lipence-praha.cz. Na
titulní stránce použijte rychlý odkaz „Závady“.
Zde si nejdříve ověřte, zda již závada není ohlášena. Pokud závadu hlášenou nemáme, vyplňte formulář a nahrajte fotografie nebo podrobný
popis.
Dalším možným způsobem jak úřad MČ kontaktovat ohledně závad, je telefonicky na čísle
257 921 167 nebo e-mailem na adrese urad@
mclipence.cz. Kontaktní osobou je pan Pavel
Růžička.
V případě, že u vás v ulici nesvítí lampa, opište si její číslo, zavolejte na bezplatnou linku
800 404 060 a nahlaste operátorce číslo lampy.
(lve)

K čemu dál
může sloužit
číslo lampy
Ocitnete-li se u nehody nebo budete
potřebovat lékařskou pomoc a zrovna nedokážete určit, kde se nacházíte, najděte
nejbližší lampu a číslo lampy nahlaste
operátorce na tísňové lince. Tím určíte
svoji přesnou polohu.

ÚMČ Praha-Lipence přijme pracovníka/ci správních agend
s nástupem od 15. 8. 2019. Více informací na www.praha-lipence.cz

Pořádá Kulturní a sociální komise v rámci cyklu
akcí pro seniory a širokou veřejnost.

Knihovna a školka mají
vysokorychlostní internet

Hlášení závad

Co se bude dít v Lipencích
26.7.
2.8.
17.8.
17.8.
24.8.
31.8.
– 1.9.
4.9.
7.9.
7.9.
11.9.
		
12.9.
		
14.9.
14.9.
15.9.
18.9.
		
27.9.
2.10.
		
6.10.
6.10.

Kolem dokola (country) - Restaurace U Kubíčků
ZKRAT - Restaurace U Kubíčků
Dětský den - Restaurace U Kubíčků
ONLY TWO - Restaurace U Kubíčků
RULETA band - Restaurace U Kubíčků
Klubové létání na letišti Modelklubu Lipence od 9 hod.
do západu slunce
Přednáška na téma Kyberšikana v jídelně ZŠ Lipence
Lipenecký obr na letišti Modelklubu Lipence
Letní kino. Aktuální informace budou zveřejněny na nástěnkách.
Přednáška Ing. Roberta Žižky na téma nejnovější poznatky
ze světa zdraví a výživy s ochutnávkou v jídelně ZŠ Lipence (17:00–18:00)
Přednáška „Jak bezbolestně zvládnout nástup do školky“,
v hlavní budově MŠ
Podzimní lipenecký historik na letišti Modelklubu Lipence
REST BAND (pop-rock) - Restaurace U Kubíčků
Memoriál Josefa Bednáře, pořádají Hasiči Lipence
Přednáška o sociálních službách a příspěvku na péči se sociální
pracovnicí z Domu pro seniory SeneCura Slivenec, v jídelně ZŠ Lipence
Slavnostní den otevřených dveří v místní knihovně (16:00–19:00)
Ruční práce: vyšívání a háčkování s paní Miladou Jirsovou pro všechny,
kteří rádi tvoří, bez omezení věku v jídelně ZŠ (16:00–18:00)
Létání 2T na letišti Modelklubu Lipence
Branný závod, pořádá Škrpál, start na fotbalovém hřišti

18:00
18:00
11:00
18:00
18:00
9:00
18:00
9:00
21:00
17:00
17.00
9:00
18:00
9:00
17.00
16:00
16:00
9:00
13:00

