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1 Úvod
Rok 2019 nebyl ani tak rokem velkých politických změn jako spíše rokem velkých
občanských deklarací. Mezi nejvýznamnější celonárodní události tohoto roku, které
zajisté více či méně zaznamenali a možná se jich i zúčastnili obyvatelé Lipenců, řadíme
volby do Evropského parlamentu, demonstrace v Praze na Letné a středoškolskou stávku
za klima. Poslední dvě události jsme vybrali především s ohledem na skutečnost, že
Lipence jsou městskou částí Prahy a dění v hlavním městě se tak naší obce bezprostředně
dotýká.
Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 24. a 25. května 2019. Potvrdilo se
označení těchto voleb jako „voleb druhého řádu“, jelikož účast činila 28,72 %1. Přestože
v komparaci s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky je zmíněné číslo malé,
pokud porovnáme volební účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2014,
zjistíme, že zájem obyvatel narostl o 10 %. Účast v roce 2014 byla pouhých 18,20 %.2
Výsledky voleb potvrdily dominanci hnutí ANO na české politické scéně. Úspěch
zaznamenala také Občanská demokratická strana (ODS), Pirátská strana, hnutí Svoboda
a přímá demokracie (SPD). U voleb si naopak pohoršila Komunistická strana Čech a
Moravy a zcela propadla Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která neobhájila
ani jeden ze čtyř mandátů.3
I když volby do Evropského parlamentu ukázaly na pevné postavení vládního hnutí ANO,
část společnosti nesouhlasila s postavením předsedy hnutí Andreje Babiše jakožto
premiéra mj. kvůli jeho podnikatelské minulosti a s ní spojené aféry. Proto byla na
23. června 2019 svolána občanskou iniciativou Milion chvilek pro demokracii protivládní
demonstrace. Na pražskou letenskou pláň dorazilo nejvíce demonstrujících od roku 1989.
Odhady mluví o 200 až 260 tisících účastníků.4 I přes velkou účast demonstrace
nedosáhla svých cílů, tedy demise předsedy vlády. Opakování demonstrace 16. listopadu
byla také připomínkou třiceti let od sametové revoluce v roce 1989.

1

https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ
https://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
3
Celkové rozdělení mandátů bylo následující: ANO: 6, ODS: 4, Piráti: 3, STAN + TOP: 3, SPD: 2, KDU – ČSL: 2,
KSČM: 1 (zdroj: www.volby.cz).
4https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2850509-zive-na-prazske-letne-se-kona-demonstrace-proti-vlade-a-zanezavislou-justici
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Mladí lidé jsou v současné době ovlivněni nejen čistě politickými tématy, ale také
enviromentální problematikou. Ideu stávkovat za klima poprvé realizovala švédská
studentka Greta Thunberg v roce 2018. Následovali ji tisíce studentů po celém světě. Na
den 20. září 2019 byla vyhlášena globální stávka za klima, jež měla poukázat na nutnost
řešit klimatickou krizi s ohledem na budoucnost.5 Důvody k tomu, proč se stávky
zúčastnili zejména mladí lidé, jsou nasnadě – jejich ikonou je stejně stará Greta Thunberg,
svolávají se pomocí sociálních sítí a budoucnost je pro ně velmi důležitá, protože v ní
prožijí větší část svého života.
Bilancovat uplynulý rok je vždy náročný úkol. Vybrali jsme tyto tři události, jelikož se
domníváme, že patřily k těm nejdůležitějším a mohly v co největší míře ovlivnit i
obyvatele Lipenců. V neposlední řadě bychom také zmínili, že v roce 2019 zemřel zpěvák
Karel Gott, jehož odkazu byla v médiích po několik dní věnována velká pozornost.

5

https://www.greenpeace.org/czech/clanek/4168/kdy-a-jak-se-pripojit-ke-studentske-stavce-za-klima-20-zari/
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2 Obecní záležitosti
2.1 Složení obecního zastupitelstva, rady, komisí, výborů, změny
2.1.1 Zastupitelstvo a vedení obce
Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádném termínu voleb, které se konaly 5. – 6. října
2018. Městská část Praha – Lipence představuje jeden volební okrsek. Celkový počet
voličů byl 1982 osob, z toho ve volbách odevzdalo svůj hlas 1249 lidí.6 V podzimních
volbách roku 2018 bylo zvoleno následující složení zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana
1. Josef Růžička
Volební strana č. 2 – Sdružení pro Lipence
1. Karin Tvrdá
2. Martin Vanko
3. Lenka Kadlecová
4. Ludmila Zájedová
5. Petr Cemper
6. Michal Zahradník
7. Tereza Dolečková
Volební strana č. 3 – Pro Prahu
1. Jan Kerbach
2. Michal Popek
Volební strana č. 4 – HaFo Lipaňáků
1. Andrea Kábelová
2. Jan Fatka
3. Ivana Slabochová
4. Stanislav Řezník
5. Marie Cimlerová

6

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (www.volby.cz)
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První změna ve struktuře zastupitelstva nastala hned v listopadu 2018, kdy Andrea
Kábelová z politické strany HaFo Lipaňáků (dále už jen HaFo) oznámila rezignaci na
svůj post zastupitelky a zároveň místostarostky ze zdravotních důvodů.7 Její místo zaujala
první náhradnice na pásce, Ivana Žáková, která se stala i novou místostarostkou obce.
Starostkou byla na prvním povolebním jednání zvolena kandidátka vítězné strany
Sdružení pro Lipence (dále už jen SpL), Karin Tvrdá. Ta vystřídala ve funkci starosty
Michala Popka ze sdružení Pro Prahu.8 Koaličními partnery se staly dva nejsilnější
subjekty – SpL a HaFo. Jako hlavní tři cíle si tyto strany vytyčily:
1. Novou koncepci rozvoje a strategický plán
2. Otevřenost, informovanost občanů, transparentnost
3. Péči o životní prostředí9

Karin Tvrdá (SpL)
Vedení obce na začátku roku 2019 představovalo starostku Karin Tvrdou (SpL) a
místostarostku Ivanu Žákovou (HaFo). Změna v řízení městské části nastala po 5.

77

https://www.facebook.com/groups/55536582621/search/?query=andrea%20kabelova&epa=SEARCH_
BOX
8
Lipenecký povolební speciál (listopad 2018)
9
Lipenecký povolební speciál (listopad 2018)
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Starostka Lenka Kadlecová (SpL)
zasedání zastupitelstva, kde Karin Tvrdá oznámila své odstoupení z funkce starostky ke
dni 31. března 2019. Příčinou byla kritika od koaličního partnera HaFo a hrozící rozpad
Úřadu městské části.10 Na post starostky byla navržena Lenka Kadlecová (SpL), která se
zavázala svou novou funkci plnit od 1. července 2019. Důvodem odloženého nástupu
byla skutečnost, že Lenka Kadlecová jakožto učitelka matematiky na pražském gymnáziu
měla dovést své studenty k maturitní zkoušce. V mezidobí od 1. dubna do 30. června
vedla obec místostarostka Ivana Žáková.

10

Lipenecký zpravodaj 2/2019
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Místostarostka Ivana Žáková (HaFo)
Na 11. zasedání zastupitelstva dne 4. listopadu byla oznámena rezignace zastupitelky
Terezy Dolečkové (SpL) k 31. říjnu. Novým zastupitelem se stal 16. prosince druhý
náhradník na pásce Pavel Pihrt (SpL).11
Zastupitelstvo se scházelo průběžně několikrát za rok v jídelně ZŠ Lipence. Přítomni byli
i občané, většinou se jejich počet pohyboval kolem 15–20 lidí. Dále kromě zastupitelů se
zasedání účastnila i tajemnice Úřadu městské části, Hana Schwarzová. Po každém
zasedání byl vydán a zveřejněn na webových stránkách Zápis a usnesení. Zveřejněny byly
i videozáznamy z jednání.12

11

https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/zastupitelstvo-mc/video-zaznamy-z-jednanizmc/videozaznam-z-12-zasedani-zmc-praha-lipence-ze-dne-16122019-297cs.html
12
https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/zastupitelstvo-mc/zapisy-a-usneseni-zastupitelstvamc/?kshow=45&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod=&cas
do=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019
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2.1.2 Rada obce
Po volbách na podzim 2018, kdy koalici uzavřely dvě nejsilnější strany, SpL a HaFo,
vypadalo složení pětičlenné rady obce následovně:

Starostka
Karin Tvrdá (SpL)
Místostarostka
Andrea Kábelová (HaFo)
Radní
Martin Vanko (SpL)
Marie Cimlerová (HaFo)
Stanislav Řezník (HaFo)13
V předešlé kapitole jsme se věnovali změnám ve vedení obce na postu starostky a
místostarostky. Velké politické jednání, které mělo dopad na složení rady, probíhalo mezi
stranami HaFo a SpL především před 5. zasedáním zastupitelstva městské části, které se
konalo dne 26. února. Oba subjekty se domluvily na politických ústupcích – SpL
odsouhlasilo změnu starostky (Karin Tvrdou nahradila Lenka Kadlecová) a HaFo
postoupilo SpL jedno místo radního. Na svůj post radní (nikoli zastupitelky) rezignovala
Marie Cimlerová a její místo zaujal Michal Zahradník. Ke konci roku 2019 mělo složení
rady obce tuto podobu:

Starostka
Lenka Kadlecová (SpL)
Místostarostka
Ivana Žáková (HaFo)
Radní
Stanislav Řezník (HaFo)
Martin Vanko (SpL)
Michal Zahradník (SpL)14

13
14

Lipenecký povolební speciál (listopad 2018)
https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/rada-mc/rada-mc-praha-lipence/

10

2.1.3 Složení komisí a výborů
2.1.3.1 Výbory
Problematika výborů zastupitelstva je obecně upravena v § 117 a v § 118 zákona o
obcích. Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, které plní
především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce, a ze své činnosti odpovídají
rovněž zastupitelstvu obce.15 Výbory nejsou samostatné orgány, z čehož vyplývá, že plní
funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo má ze zákona povinnost zřídit vždy finanční a kontrolní výbor. Zákon o
obcích dále žádným způsobem neupravuje členství ve výborech. Jejich členy mohou být
nejen občané obce či jiné osoby uvedené § 16 a § 17 zákona o obcích, ale i jakákoli jiná
fyzická osoba. V tomto kontextu je třeba upozornit i na zákonem stanovenou
neslučitelnost funkcí v případě členství ve finančním či kontrolním výboru. Jedná se
o funkci starosty, místostarosty, tajemníka obecního úřadu a osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.16 Naše obec má výbory dva – finanční a
kontrolní. Na dalších řádcích představujeme složení obou výborů.
Finanční výbor
Petr Cemper (SpL)
Jan Fatka (HaFo)
Jan Kadlec (SpL)
Jiří Pavlíček (HaFo)
Jitka Šmejcová (HaFo)
Kontrolní výbor
Jan Kerbach (Pro Prahu)
Pavel Pihrt (SpL)
Michal Popek (Pro Prahu)
Josef Růžička (ODS)
Ivana Slabochová (HaFo)

15
16

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků (MVČR)
Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků (MVČR)
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2.1.3.2 Komise

Komise rady obce mají podobně jako výbory obecně povahu iniciativních a poradních
orgánů.17 Vzhledem k tomu, že komise jsou zřizovány radou obce, která zároveň jmenuje
a odvolává z funkce předsedy a členy komise, je zde dána úzká vazba na radu obce.
Výjimku z pravidla tvoří přestupková komise, kterou zřizuje starosta. Z tohoto
vzájemného vztahu (rada obce – komise rady obce) proto obecně platí, že radě obce je v
souladu s § 102 odst. 2 obecního zřízení vyhrazeno:


projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí komisemi rady
obce,



kontrolovat plnění úkolů komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,



přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá komisemi.

Podle § 122 odst. 5 obecního zřízení je komise ze své činnosti odpovědna radě obce; ve
věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
Členové komisí (včetně jejich předsedů) tedy nemusejí být členy zastupitelstva obce a
nemusejí být ostatně ani občany příslušné obce. Obecní zřízení v případě komisí ani
nestanoví, že počet jejich členů musí být lichý, jako je tomu v případě počtu členů výboru
zastupitelstva obce (§ 118 odst. 2). Vzhledem k tomu, že komise jsou kolektivní orgány,
nepřichází v úvahu složení komise pouze z jednoho člena. Komise rady obce proto musí
mít nejméně dva členy, zpravidla jich však bude mít více (ani maximální počet členů
komise zákonem stanoven není).
Lipence mají celkem devět komisí. Předkládáme jejich přehled, jakožto i seznam jejich
členů ke konci roku 2019. První v pořadí je kurzívou vyznačena předsedkyně či předseda
dané komise.
Přestupková komise
Vladimír Felt (advokát)
Hana Schwarzová (tajemnice MÚ)
Pavel Růžička (zaměstnanec úřadu)
Jana Kahovcová (asistentka pana Felta)

17

https://www.moderniobec.cz/komise-rady-obce/
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Povodňová komise
Lenka Kadlecová (SpL)
Ivana Žáková (HaFo)
Jan Fatka (HaFo)
Karel Krůta (HaFo)
Jitka Krůtová (ředitelka ZŠ Lipence)
Pavel Pihrt (SpL)
Doris Rosenkrancová (ředitelka MŠ)
Stanislav Řezník (HaFo)
Martin Vanko (SpL)
Michal Zahradník (SpL)
Tomáš Zíma (velitel Sboru dobrovolných hasičů Lipence)
Stavební komise
Martin Vanko (SpL)
Michal Zahradník (SpL)
Jan Kadlec (SpL)
Karel Krůta (HaFo)
Michaela Dohnálková (SpL)
Pavel Šubrt (HaFo)
Pavel Müller (HaFo)
Stanislav Řezník (HaFo)
Petr Šindelář (architekt)
Marek Janka (SpL)
Kulturní a sociální komise
Michal Zahradník (SpL)
Ludmila Zájedová (SpL)
Dagmar Hůrková (Spolek rodičů MŠ)
Lukáš Veselý (SpL)
Marie Polášková (SpL)
Marie Cimlerová (HaFo)
Bohumila Halgašová (HaFo)
Ivana Slabochová (HaFo)
Komise pro životní prostředí a údržbu obce
René Prášil (SpL)
Ondřej Doleček (podnikatel)
Marie Polášková (SpL)
Jan Fatka (HaFo)
Ivana Slabochová (HaFo)
Stanislav Řezník (HaFo)
Antonín Jiříček (bývalý zaměstnanec úřadu)
David Frank (zemědělský podnikatel)
Komise pro vzdělávání
Marie Cimlerová (HaFo)
Kateřina Kosíková (učitelka v MŠ)
Jiří Pavlíček (HaFo)
Lenka Kadlecová (SpL)
13

Dagmar Hůrková (Spolek rodičů MŠ)
Gabriela Kohlíková (podnikatelka)
Jitka Krůtová (ředitelka ZŠ)
Michaela Ondrušková (ŠKRPÁL – spolek rodičů)
Komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím
Lukáš Veselý (SpL)
Jiří Pavlíček (HaFo)
Ivana Slabochová (HaFo)
Zuzana Šálanská (kronikářka)
Ludmila Zájedová (SpL)
Ivana Žáková (HaFo)
Komise pro spolupráci se spolky a sdruženími
Stanislav Řezník (HaFo)
Karel Krůta (HaFo)
Martin Říha (HaFo)
Lukáš Veselý (SpL)

2.1.4 Úřad městské části Praha – Lipence
2.1.4.1 Umístění budovy úřadu
Úřad městské části Praha – Lipence se nachází na adrese K Obci 47. Budova je dostupná
městskou hromadnou dopravou, situována je mezi dvěma zastávkami Škola Lipence a
Lipence. Před úřadem jsou k dispozici i parkovací místa. Nicméně pro většinu obyvatel
obce je úřad dostupný v pěší vzdálenosti od bydliště.
Mapa

umístění

Úřadu MČ
Praha – Lipence
(www.mapy.cz)
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2.1.4.2 Zaměstnanci obecního úřadu
V roce 2019 spolupracoval úřad městské části se 14 lidmi. Pokud není uvedeno jinak,
jedná se vždy o poměr na plný úvazek. Zkratka DPČ znamená dohoda o pracovní činnosti,
pod zkratkou DPP se skrývá dohoda o provedení práce.

Zaměstnanec

pozice

_____________________________________________________________________________

Andresová Štěpánka

uklízečka

Bláhová Dana

hlavní účetní a mzdová účetní

Hájek Pavel

správce hřiště – sportovního areálu

Jiříčková Jana

knihovnice (DPČ)

Novák Jiří

technický pracovník (DPČ)

Paspová Radka

účetní – správa rozpočtu

Rak Vladimír

technický pracovník

Raková Blanka

referentka (daně, dávky, pohledávky a CzechPoint)

Růžička Pavel

referent (stavební záležitosti, komunikace, správa budov)

Schwarzová Hana

tajemnice ÚMČ

Šálanská Zuzana

kronikářka (DPP)

Vodrážka Petr

technický pracovník

Vodvářková Milena

referentka (podatelna a evidence obyvatel)
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2.1.4.3 Pracovní doba, úřední hodiny
Úřední hodiny obecního úřadu v roce 2019 byly stanoveny následovně:
Pondělí:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Středa:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Pátek:

8:00 – 12:00

2.1.5 Činnost obecního zastupitelstva, rady, výborů a komisí v uplynulém
roce
Činnost zastupitelstva a ostatních orgánů úřadu jsou úzce spjaty s životem celé obce.
Jelikož se v jednotlivých kapitolách budeme věnovat důležitým událostem v Lipencích
během roku 2019, v této kapitole si pouze připomeneme nejvýznamnější rozhodnutí
v životě úřadu.
Velkým úkolem roku 2019 bylo dokončení přístavby základní školy. Stavbu provázely
ale nečekané komplikace, se kterými se muselo vypořádat nové vedení úřadu. Největší
problém představovalo zpoždění stavby a zvýšení ceny za provedené dílo. Finanční
prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši 26.703.137,- Kč 18 na
výstavbu celého pavilonu nestačily. O další financování, celkem o 27,9 mil. Kč, žádalo
již nové vedení MČ. 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 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.
Velmi aktivní byla v roce 2019 Kulturní a sociální komise, které se podařilo obnovit
tradiční akce obce a zahájit i projekty nové. Na jaře proběhlo Vítaní občánků. Díky komisi
se také zrenovovalo dětské hřiště a uskutečnilo se několik setkání a výletů pro seniory
v naší obci. Velký a úspěšný projekt komise představovala obnova knihovny, která by do
budoucna měla sloužit i jako menší kulturní centrum. V neposlední řadě splnila komise

18

Dotaci z Operačního programu - Praha Pól růstu získalo ještě předchozí vedení.
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v roce 2019 svůj cíl, najít kronikářku, která po třiceti letech navázala na vedení pamětní
knihy Lipenců.
Komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím se postarala o vydávání
Lipeneckého zpravodaje a o nový vizuál internetových stránek městské části. Stavební
komise nejvýrazněji vystupovala v projednávání a v přípravách změn územního plánu.
Společně s komisí pro životní prostředí otevřela debatu o záměru hlavního města vytvořit
na soutoku Vltavy a Berounky příměstský park Soutok.
Všem zmíněným tématům a mnoha dalším, které jsou spojeny s činností místního úřadu,
se budou věnovat další kapitoly podrobněji.

2.1.6 Vydávání tiskovin o obci
Městská část Praha – Lipence vydává vlastní obecní noviny, které nesou název Lipenecký
zpravodaj (dále také Zpravodaj). V roce 2019 vyšel Lipenecký zpravodaj celkem pětkrát.
Obec jej zdarma distribuuje všem obyvatelům Lipenců. Každé číslo vyšlo vždy v nákladu
1000 kusů. Výroba Zpravodaje stála 13,42 Kč bez DPH za jeden exemplář.19
Z pohledu tiskového zákona je vydavatel periodického tisku územního samosprávného
celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném
celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva

územního

samosprávného

celku,

týkající

se

tohoto

územního

samosprávného celku (§ 4a zákona č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon). Z toho vyplývá, že
všichni zastupitelé obce musí dostat příležitost do obecních tiskovin přispívat.20
Lipenecký zpravodaj dává navíc prostor i pro názory občanů bez zásahu redakční rady.
Zpravodaj řídí šéfredaktor a spolupracuje na něm s redakční radou. V roce 2019 se změnil
post šéfredaktora. První číslo zaštiťoval Jaroslav Kábele a od druhého čísla se stal osobou
zodpovědnou za Zpravodaje předseda Komise pro komunikaci a otevřený přístup
k informacím, Lukáš Veselý (SpL). Členy redakční rady v průběhu roku byli:

19

20
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http://www.rokvobci.cz/zpravy-redaktoru/detail/696-obecni-noviny-z-pohledu-tiskov/
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Tereza Dolečková (SpL)
Pavel Müller (HaFo)
Jiří Pavlíček (HaFo)
Ivana Slabochová (HaFo)
Zuzana Šálanská (kronika)
Martin Vanko (SpL)
Ludmila Zájedová (SpL)
Komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím uspořádala začátkem roku
výběrové řízení na výrobu grafiky a na tisk Zpravodaje. Soutěž mezi deseti grafickými
firmami vyhrála společnost Růžolící chrochtík s. r. o. z nedalekých Řevnic. Tisk dostala
na starosti společnost Petr Dvořák – tiskárna z Dobříše.
Zpravodaj informoval své čtenáře o nejdůležitějších zprávách o činnosti komisí a výborů.
Důležitým tématem roku 2019 byla přístavba školy, které byla věnována na stránkách
velká pozornost. O dění v obci psali zejména členky Kulturní a sociální komise a
místostarostka Ivana Žáková. Ze života základní a mateřské školy se obyvatelé nejvíce
dozvěděli přímo od ředitelek obou institucí. Jak již bylo zmíněno, prostor dostali i občané,
a to v rubrice Názory a komentáře.

2.2 Volby
2.2.1 Volby do Evropského parlamentu (24. – 25. května 2019)
V roce 2019 se v naší obci konaly jedny volby, volby do Evropského parlamentu. Tyto
volby jsou kvůli nižšímu zájmu voličů označovány jako volby druhého řádu. Obecně toto
označení platí v celé Evropě.21 Tendence přisuzovat větší důležitost národním volbám a
tématům se potvrzuje i v České republice. Nicméně účast v těchto volbách postupně
stoupá.

21

Výjimku mohou tvořit země, kde je volební právo povinné.
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V Lipencích čísla ukazují na velkou volební morálku zdejších obyvatel. Místní volební
účast byla 41,81 %, což je číslo, které je značně nad celorepublikovým průměrem (ten
činil 28,72 %).22 Jiné byly i výsledky hlasování pro jednotlivé politické strany
v Lipencích v komparaci s výsledky celkovými. Přiložená tabulka porovnává úspěchy
nejsilnějších stran, tj. stran, které překročily pětiprocentní klauzuli.
Strana

výsledek v ČR

výsledek v Lipencích

ODS

14,54 %

27,15 %

KSČM

6,94 %

2,51 %

Koalice STAN, TOP09

11,65 %

21,77 %

Česká pirátská strana

13,95 %

13,03 %

SPD

9,14 %

5,86 %

ANO 2011

21,18 %

13,39 %

KDU – ČSL

7,24 %

2,27 %23

Výsledky naznačují převažující konzervativně liberální smýšlení místního voličstva.
Největší podporu získala tradiční pravicová strana ODS. Na pomyslné druhé místo se
dostala konzervativně a pravicově orientovaná koalice STAN a TOP 09. Zisk České
pirátské strany je v relativním souladu s celorepublikovým průměrem. Nižší podporu
mají v Lipencích naopak levicové a populistické strany. Vládní hnutí ANO 2011 v naší
obci také slavilo menší úspěch než ve zbytku země. Stranu KDU – ČSL v Lipencích
volilo lehce přes 2 % obyvatel. Elektorát této strany je totiž zakořeněn v jiných částech
republiky, zejména na Vysočině a na jižní Moravě.
Závěrem lze konstatovat, že volby do Evropského parlamentu v roce 2019 ukázaly na
vysokou voličskou morálku obyvatel Lipenců a na jejich konzervativně liberální politické
směřování v kontrastu s míněním levicovým a populistickým.

22

https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ
https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=539449&xvyber=1100
23
www.volby.cz
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3 Hospodaření obce
3.1 Návrh rozpočtu
Hlavní město Praha má celkem 57 městských částí, které si jsou vzhledem k samosprávné
působnosti rovny. Městské části se dále dělí na tzv. velké městské části (Praha 1 – Praha
22) a malé městské části, jež nesou označení dle svého katastrálního území. Jednou
z malých městských částí jsou i Lipence.

Všechny městské části hlavního města jsou z podstatné části financovány Prahou.
Finanční vztahy Prahy k městkým částem jsou tedy důležitou složkou příjmů
jednotlivých městských částí. Nejinak je tomu i v případě Lipenců. Pravidla pro stanovení
finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019 byla stanovena tak, že
základním východiskem pro rok 2019 bylo 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní
stanoveného dle predikce Ministerstava financí. Výchozí objem finančních vztahů
k městským částem ve výši 8 % z očekávaného inkasa činil 4 356 000 tisíc Kč.24

Jednotlivým městkým částem jsou finance přerozdělovány dle těchto kritérií a vah:
-

počet obyvatel (váha 30 %)

-

rozloha území (váha 10 %)

-

počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %)

-

výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)

-

plochy vozovek na území městské části, které jsou v její správě (váha 10 %)25

Výpočet dle uvedeného klíče se provádí na základě dat od Českého statistického úřadu
za uplynulý rok. Městská část Praha – Lipence přišla pro rok 2019 s těmito ukazateli:
-

počet obyvatel: 2 740 osob

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy
(dostupné na: http://www.praha.eu/file/2853565/Navrh_usneseni_a_duvodova_zprava.pdf)
25
Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy
24
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-

rozloha území: 8,2462 km²

-

počty dětí MŠ a ZŠ: 365,25

-

plochy vozovek ve správě městské části: 171 461,5 m²

-

výměry zeleně: 4,9 ha26

Dle návrhu rozpočtu pro rok 2019 byla částka od Magistrátu hl. m. Prahy 16 056 000 Kč
nejvyšší položkou na seznamu v přiložené tabulce. Příjem získala městká část dle výše
uvedených kritérií. Můžeme sledovat, že mezi další příjmy se řadí obecný příspěvěk na
výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy
městským částem hl. m. Prahy (113 000 Kč), dále pak daňové, nedaňové a kapitálové
příjmy. Plnění daňových příjmů ovlivňuje zejména plnění objemově nejvýznamnějších
položek, a to daně z nemovitostí, jejíž inkaso ve sledovaném období činilo 2 875 000 Kč,
následně pak nižší čísla správních poplatků (20 000 Kč) a poplatků ze psů (55 000 Kč).
Nejméně objemově významné příjmy jsou příjmy kapitálové (50 000 Kč). Zde jsou
vykazovány dary různých subjektů na financování akcí vzdělávacích či zájmových
institucí.

26

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy

21

3.2 Úpravy rozpočtu
Městská část řešila v roce 2019 celkem osmkrát úpravu rozpočtu. Největší změny
zaznamenalo školství, jelikož místní základní škola procházela významnou stavební
změnou a úřad musel najít nové zdroje financování. Přiložená tabulka ukazuje všechny
úpravy a změny v rozpočtu.
Nezasahovalo se do kapitol 03 (Doprava) a 08 (Nebytové hospodářství, majetek obce).
V dopravě investovala městská část do opravy komunikací (zejména v oblasti Kazína a
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Údolí hvězd27) a do nutného vybavení posypovým materiálem na zimu. V oblasti vnitřní
správy a samosprávy byly finance navýšeny jednou a to v případě voleb do Evropského
parlamentu během 4. úpravy rozpočtu.
První úpravou prošel rozpočet v březnu 2019. Metodička Magistrátu hl. m. Prahy
upozornila obec, že splátku na multivan je nutné zařadit nikoli do výdajů, ale do
financování.28 Po této změně ale nebyl rozpočet vyrovnaný. Další změny představovalo
financování nákladů na školní přístavbu a navýšení částky k rekontrukci dětského hřiště.
Obec získala dvě dotace ve výši 11, 9 mil. Kč a 10 mil. Kč, které byly použity na úhradu
faktur firmě Subterra a. s. Další objemné navyšování příjmů a následně výdajů kvůli
přístavbě školy je také zaznamenáno v tabulce.
V rámci kapitoly Bezpečnosti byl po dalších úpravách (viz tabulka) podpořen větší měrou
Sbor dobrovolných hasičů oproti původnímu výhledu. Ze sportovních a zájmových
institucí byla již tradičně nejvyšší částkou posílena činnost Tělocvičné jednoty Sokol
Lipence. Mezi ostatní neziskové organizace bylo rozdělo dalších 150 000 Kč.
V oblasti kultury investovala obec do vybudování knihovny a to včetně nového mobiliáře
a čerstvých publikací. Byl také podpořen návrh na znovuobnovení tradice vítání občánků.
Na další lipenecké kulturní akce vyčlenila obec 200 000 Kč.
Rok 2019 přinesl kvůli školní přístavbě nezvykle vysoký rozpočet a celou řadu úprav.
Úřadu se podařilo získat finance z dalších dostupných zdrojů na dokončení stavebních
prací, a díky tomu mohla být škola dokončena včas. Rozpočet také potvrzuje velkou
podporu tradičních lipeneckých subjektů, jako jsou místní hasiči a fotbalisté, které
představují početné komunitní vícegenerační spolky.

27
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4 Průmysl, zemědělství, obchod
Přestože jsou Lipence středně malou částí Prahy, na jejím území sídlí velké množství
různých firem. Jedná se jak o právnické, tak fyzické osoby. Dle veřejného rejstříku sídlilo
v roce 2019 v Praze – Lipencích více než 200 právnických osob, a dokonce více než 600
živnostníků.29 Nicméně je zřejmé, že mnoho firem a podnikatelů zde sice má registraci,
ale provozují svou činnost na jiném místě. Dominantní ekonomický subjekt představuje
bezpochyby Velkotržnice Lipence. Na dalších stránkách budou shrnuty základní
poznatky z ekonomického života v Lipencích.

4.1 Velkotržnice Lipence
Na území naší obce se nachází pro mnoho Pražanů velmi známá Velkotržnice Lipence.
Velkotržnice vznikla již v roce 1991 a pyšní se hned několika unikáty. Jedná se o jedinou
velkotržnici na území České republiky a zároveň je díky svému členství součástí Světové
unie velkotržnic. Její rozloha činí více než 11 hektarů s celkovou prodejní a skladovací
plochou více než 32 tisíc m². Celkový obrat činí přes 120 tisíc tun zboží, což je ekvivalent
4, 7 miliardy Kč.30

Sortiment Velkotržnice je zaměřen především na velkoobchodní odběratele. Ti zde
naleznou zboží, které potřebují ke své podnikatelské činnosti. Jedná se např. o potraviny
v čerstvém, konzervovaném či mraženém stavu, květiny, dekorativní předměty a další
sortiment, jenž využívají provozovatelé hotelů, restaurací, cukráren, kaváren či závodních
a školních jídelen. Nicméně možnost nákupu zde mají i běžní občané. Velkotržnice je
nakloněna i konečnému spotřebiteli.

Z nabízeného sortimentu je zřejmé, že nejen obyvatelé Lipenců navštěvují Velkotržnici
zejména v době svátků (Velikonoce, Dušičky, Vánoce, Silvestr), aby své domácnosti
zásobili dostatečným množstvím pochutin a dekorací. Dále ji také využívají v sezónních
29
30

https://regiony.kurzy.cz/praha/praha-lipence-mestska-cast/firmy-vypis/?page=3
https://vt.cz/o-nas/
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vlnách, kdy lidé připravují své zahrádky a balkony na nové roční období, či se s ním
naopak loučí a zazimovávají.

Vjezd do Velkotržnice Lipence (vt.cz)

V roce 2019 procházel areál mnohými změnami, které jsou úzce spojené s novým
vedením a jejich komplementace bude hotová až v dalších letech. Nově byl v areálu
zřízen moderní bufet, kde je možné se během nákupu občerstvit a odpočinout si. Ve fázi
dokončení bylo i rozlehlé parkoviště před velkoobchodem s potravinami. Neustále se
modernizovaly nevyužívané dílny a staré skladovací prostory. Upravovala se komunikace
uvnitř areálu a v plánu je i realizace nové vjezdové brány či zavedení autobusové linky
až k areálu.31

Jednou z velkých změn, kterou Velkotržnice prochází, je změna územního plánu
pozemku, kde se nachází. Velkotržnice stojí v záplavové zóně na pozemcích, které byly
31
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podle tehdejšího platného územního plánu přírodními rekreačními plochami, loukami a
pastvinami. Postupný rozvoj bývalého statku v tržnici donutil vedení k žádosti o změnu
územního plánu, aby rozmach podniku byl v souladu s platnou legislativou. S jistými
podmínkami (připojení na splaškovou kanalizaci a vodovod, realizace protipovodňových
opatření, vyřešení odpadového hospodářství a dopravy) dala městská část své kladné
stanovisko pro změnu územního plánu. O definitivní změně se bude rozhodovat
v několika etapách na půdě Magistrátu hlavního města Prahy. Zastupitelstvo dalo
případné změně zelenou 20. května 2019 souhlasným usnesením č. 134/2019.32

Velkotržnice poskytuje jedinečné služby, které mají obyvatelé Lipenců přímo na dosah
ruky a mají tak velkou výhodu oproti ostatním Pražanům a Středočechům. Zároveň je
Velkotržnice významným zaměstnavatelem nejen pro Lipence, ale i pro okolní městské
části, jakými jsou Zbraslav a Radotín.

4.2 Podniky a podnikatelé
Jak již bylo napsáno na předchozích řádcích, v Lipencích je registrováno velké množství
podniků a podnikatelů (kam řadíme i živnostníky). Mnoho jich má ale své provozovny
v jiných částech města. Je tak velmi obtížné přinést přesné číslo osob podnikajících přímo
v Lipencích. Proto se zaměříme pouze na nejvýraznější firmy v naší obci.

4.2.1 Potraviny
Kromě již popsané Velkotržnice Lipence se nachází v obci další dvě provozovny
s potravinami. První z nich sídlí v ulici Jílovišťská a je součástí rozsáhlé sítě večerek
Žabka. Slouží především k malým nákupům základních potravin. Díky své otevírací době
(každý den 6:00 – 23:00) je k dispozici obyvatelům většinu dne. Žabka také nabízí
doplňkové služby jako je dobíjení telefonů, prodej losů či platba složenek. Večerka tvoří
i výdejní a prodejní místo pro balíkové zásilky PPL, čehož obyvatelé Lipenců často
využívají.
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Další alternativou k nákupu potravin je samoobsluha v ulici Na Bambouzku. Rozlohou je
větší než zmíněná Žabka. Provozovna je svým vybavením velmi zastaralá a i její okolí
omšelé a v neutěšeném stavu. Sortiment je široký, ale kvantita převažuje nad kvalitou.
Většina obyvatel obce tak spoléhá na nákupy na Zbraslavi či jiných částech Prahy.
Doufejme, že se tato situace časem změní, a i do Lipenců si najde cestu adekvátní obchod
s potravinami.

4.2.2 Restaurační zařízení
V Lipencích se nachází několik provozoven, kde je možné se občerstvit. První možností
je v roce 2019 otevřené Bifé Lipe, které sídlí ve Velkotržnici Lipence. Slouží především
zaměstnancům a návštěvníkům tržnice. Nabízí širokou paletu denních jídel a je
k dispozici od 5:30 do 14:00 hodin.
Lipence mají i svou kavárnu. Po několika pokusech se nakonec v ulici Černošická, hned
naproti základní škole, usídlily Bezlepkové dobroty (Lip Kafé). Jedná se o rodinnou
firmu, která se zaměřuje na vlastní výrobu pochutin bez použití lepku. V menu má
kavárna přes den i saláty a polévky, proto je možné si zde dát menší oběd. Samozřejmě
v nabídce nechybí ani káva či další nápoje.
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Bezlepkové dobroty (facebook.com)
Tradičním lipeneckým podnikem je hospoda sídlící přímo u fotbalového hřiště s názvem
U chytrého klandru. I přes svůj originální oficiální název jí většina návštěvníků neřekne
jinak než Na hřišti. Možnosti posezení jsou jak vevnitř, tak během teplých měsíců i venku.
Nejvíce bývá hospoda navštěvována během fotbalových zápasů a konání dalších akcí
(Čarodějnice, oslavy výročí atp.). Stálými návštěvníky jsou místní štamgasti, kteří tvoří
vyváženou mezigenerační skupinu, což je jev, který se z mnoha pražských hospod a
hospůdek již vytratil a pamětníkům tolik schází.

Dvě klasičtější restaurace se nenachází v centru obce, ale na jejím okraji – na Kazíně. Jak
restaurace Tornádo, tak restaurace U Kubíčků leží v půvabném prostředí na břehu
Berounky. Restaurace Tornádo (známá také jako U Tetaurů) je country hospodou, která
vznikla především na popud obyvatel místní chatové osady. V roce 2019 se zde konaly
pravidelné country večery a zabijačky. Populární byla restaurace zejména v létě, kdy ji
navštěvovaly rodiny s dětmi, pejskaři a mladí, kteří na paddleboardech křížili Berounku.
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Někteří odvážlivci se dokonce v řece i koupali. Podobnou scenérii a českou tradiční
českou kuchyni nabízí i restaurace U Kubíčků. I tady často vystupovaly hudební skupiny,
které zpříjemňovaly letní večery svým návštěvníkům.

Restaurace U Kubíčků v létě

4.2.3 Služby a řemesla
Následující řádky si nekladou za cíl podat taxativní výčet všech firem a živnostníků v naší
obci. Pouze dle rozdělení na Tradiční a praktické a Kreativní a volnočasové poukáží na
rozmanitost podnikatelského ducha v Lipencích.
4.2.3.1 Tradiční a praktické
Byť se může zdát, že Lipence nejsou v porovnání s ostatními částmi Prahy službami tolik
zásobené, dá se zde zařídit překvapivě hodně věcí. Mnoho místních využívá k přepravě
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osobní automobil, a právě pro ně sídlí v Lipencích několik autoservisů a dokonce i
odtahová firma. Dalším faktem o životě v obci je ten, že podstatná většina lidí žije
v rodinných domech. Ti mají možnost využít nabídky místního kominictví, které
zaměstnává lidi z Lipenců. Určitě přijde vhod i možnost daňového poradentství a využití
lokálního truhlářství (těch je v obci hned několik), dále služeb v oblasti kovářských,
topenářských, výškových, krejčovských, zahradnických či zámečnických pracích. Více
specifickou klientelu pak tvoří zákazníci firem specializujících se na vzduchotechniku,
klimatizaci či distribuci výdejníků vody. Velký počet podnikavých obyvatel v Lipencích
pramení zejména ze skutečnosti, že lidé zde mají k dispozici zahrady a zahrádky, na
kterých mohou mít dílny či další přístavky k výkonu svého řemesla. Což zajisté není
v pražské bytové zástavbě obvyklé ani možné v takovém měřítku.

Kominictví VOKOM

4.2.3.2 Kreativní a volnočasové

Podnikavost místních obyvatel se neomezuje pouze na tradiční řemesla. Ostatní svůj
talent a zaměření uplatňují v rozmanitých oborech. Jednu z klasických volnočasových
aktivit představuje sport. Nejen na koloběžkové nadšence je zaměřen podnik sportovních
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potřeb, jenž má i svůj e-shop. Péči o tělo se věnuje několik kosmetických salonů a
kadeřnictví.

Pražení výběrové kávy v Pražírně Caffka

Na své si přijdou v naší obci i zájemci o fotografické služby. Zajímavostí je, že
v Lipencích se nachází i kreslíř, který nabízí návrhy svatebních, narozeninových a jiných
oznámení. Originální podnikatelskou činností jsou také 3D odlitky dětských ručiček a
nožiček či nabídka astrologických služeb včetně astrokoučinku. Jako poslední
pozoruhodnost zmíníme, že na území obce sídlí i jedna vyhlášená pražírna kávy.
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Svatomartinské přání od lipeneckého kreslíře Tomáše Bělohlávka (archiv TB)

4.3 Zemědělství
Polnosti mezi Lipencemi a Kazínem patří soukromým majitelům. Ti je většinou
pronajímají a obhospodařuje je Pražská agrární společnost spol. s r. o. se sídlem
v nedalekém Slivenci. Jednateli společnosti byli v roce 2019 Jaromír Beránek a Josef
Semerád. Ti uvedli, že ve zmíněném roce v Lipencích pěstovali pšenici, ječmen a řepku.
Podrobněji se jednalo o pšenici jarního i ozimého charakteru, ječmen se pěstoval pouze
jarní a řepka ozimá. Osev probíhal na polích o velikosti od pěti do dvaceti hektarů.
V Lipencích mohla být díky tomu k vidění agrotechnika společnosti, konkrétně traktory
německé značky Fendt, sklízecí mlátičky a další stroje na přípravu půdy a setí.
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Ječmen setý

Řepka olejka

Pšenice obecná
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Pohled na polnosti z Obsin (v pozadí ulice Českého červeného kříže)
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5 Výstavba, doprava, spoje
V této kapitole si představíme důležitou součást života v obci. Tou je bytová výstavba a oprava
komunikací. Dále se zaměříme na úpravu veřejných prostranství, znečištění životního prostředí a
vzhled obce. V neposlední řadě zrekapitulujeme dopravní spojení, příjem televizního signálu a
činnost pošty.

5.1 Výstavba bytů a rodinných domů
Přestože jsou Lipence charakteristické spíše svým až venkovským rázem, v roce 2019 zde
probíhala rozsáhlá bytová výstavba, která bude pokračovat i v letech následujících. Investiční
skupina Natland realizuje developerské plány v naší obci. Velký projekt, který v roce 2019 tzv.
rostl jako z vody před očima místních, představovala výstavba Lipeneckého parku (dále také jen
Parku). Park je umístěn u konečné a točny autobusu a měl by být ve své první fázi dokončen
v roce 2020. Celkově zde má vzniknout 43 bytových jednotek od dispozic 1+kk do 4+kk o
velikosti 30 – 130 m², 19 řadových rodinných domů 7+kk nebo 8+kk dále také podzemní garáže.33
Cena bytu s dispozicí 3+kk a o velikosti 86 m² plus balkon 6 m² činila 5 470 000 Kč, což dle
klientů byla jedna z nejnižších cen za nový byt v Praze. Ke konci roku 2019 (tedy ještě před
dokončením a možností nastěhování) byly prodány všechny nabízené byty v Parku, kdežto řadové
domy (s mnohonásobně vyšší cenou než byty) byly – kromě jediného – volné.34

33
34

https://www.lipeneckypark.cz/cz/popis-projektu/
https://www.lipeneckypark.cz/cz/cenik-novych-bytu/
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Výstavba projektu Lipenecký park v roce 2019 (lipeneckypark.cz)
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V Praze je bytová výstavba nezbytná, čím dál tím více lidí se z regionů stěhuje do hlavního města
hlavně z ekonomických důvodů. Tím, že Lipence jsou okrajovou částí Prahy, nabízí obé – dobrou
dopravní dostupnost do centra a bydlení v přírodě. Což si investoři a developeři dobře uvědomují,
když chtějí zasytit hlad svých klientů po dobrém bydlení. S rostoucí výstavbou ale mnohokrát
nesouhlasí místní, kteří se obávají hustějšího provozu na silnicích, nutností navýšení kapacit
školky a školy, potíže se sítěmi apod. Proto vydávání stavebních povolení pro developery provází
často bouřlivá debata. Úřad se snažil, aby jednání s developery bylo pokud možno konstruktivní
a nešlo pouze o výnos pro jejich stranu. Ve hře byly např. byty pro městkou část, které by mohly
sloužit učitelům ZŠ anebo nebytové prostory, díky kterým by se rozšířily služby v obci.
Největší stavební boom probíhal a nadále bude probíhat v ulici Oddechová. Natland naváže
stavbou dvou apartmánových domů a sportovního klubu s restaurací a nebytovými prostory.
Celkem by mělo vzniknout dalších 33 ubytovacích jednotek. Stejná investiční skupina vlastní i
další pozemek v Oddechové – louku o výměře 11 000 m². Původním záměrem investora bylo zde
vybudovat nadstandartní bydlení pro seniory. Nicméně narazil jak na nesouhlas Magistrátu hl. m.
Prahy na jaře 2019, tak i na zamítavé stanovisko zastupitelstva MČ Lipence na podzim téhož
roku. O konečné podobě záměru se bude dále jednat.
Poslední námi zmíněný projekt pro bydlení představuje původní Art Club na rohu Oddechové a
Černošické. Plánem prvního investora (společnost ClubHouse) bylo vybudovat komplex sedmi
exkluzivních vil. Plánek a ukázku jedné vily je možné vidět na obrázcích níže. Předchozí vlastník
však celý tento projekt, na který bylo vydáno stavební povolení, prodal společnosti Natland . Ta
se chystá zažádat o změnu územního rozhodnutí, aby zde mohlo být postaveno více bytů.

38

Návrhy na bydlení v luxusních vilách (summerrain.cz)

V Lipencích probíhá také výstavba rodinných domů. V obci se stále nachází několik parcel
v zástavbě, které je možné využít na stavbu nových domů a vil. Územní rozhodnutí získal
například záměr výstavby asi 30 rodinných domů v lokalitě Pod Panoramou, dále byly zasíťované
pozemky pro cca 10–15 rodinných domů v nové Boudově ulici. Oblíbenou lokalitou pro
jednotlivé stavebníky byla ulice Na Lhotkách.

39

Výstavba rodinných domů v Boudově ulici

5.2 Úprava veřejných prostranství, znečištění životního prostředí,
čistota a vzhled obce
Jak již bylo několikrát zmíněno, Lipence jsou charakteristické tím, že i přestože jsou součástí
Prahy, zachovaly si venkovský ráz. Obec působí klidným dojmem a na rozdíl od jiných částí
hlavního města se nemusí potýkat s velkým nepořádkem v ulicích. Každý si „zamete před
vlastním prahem“, jelikož místní nežijí v takové anonymitě jako v čistě bytové zástavbě. Nicméně
i tak se muselo vedení obce vypořádávat s černými skládkami a nepořádkem kolem popelnic na
tříděný odpad.
Velký výskyt černých skládek byl v oblasti kolem Strakonické ulice a na Kyjově. Úřad vyzval
některé majitele, aby si nepořádek uklidili, přesto část odpadků na těchto místech ještě zůstala.
Dalším centrum černé skládky bylo v Oddechové ulici, kde se nacházelo stanoviště na tříděný
odpad. Někteří obyvatelé tam ale pokládali velkorozměrný odpad, který nespadal svým zařazením
ani pod plasty či papír. Zřejmě s ideou, že si s tím popeláři nějak poradí. Přesto existovalo
jednoduché řešení, které městská část dlouhodobě nabízí. Každý pátek byl k dispozici místní
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sběrný dvůr pro větší a objemnější odpad ve středisku údržby v ulici Na Bambouzku u
samoobsluhy. Dále šlo využít sběrný dvůr v Radotíně, který je v provozu od pondělí do soboty.
Ve vybraných dnech byl během roku přistaven i vůz na nebezpečné odpady. Každé úterý mohli
občané odevzdávat elektroodpad v hasičárně.
Na území Lipenců se v roce 2019 nacházelo celkem 11 stanovišť na tříděný odpad. Navíc ještě
kontejner na oděvy. I přestože bylo stanovišť relativně dost, obec a místní se museli vypořádávat
s pohledem na často přeplněné kontejnery. Ve velké většině případů se jednalo o špatně vytříděný
odpad a o nedostatečně připravený odpad (např. nesešlápnuté PET lahve, nerozložené krabice),
který zabíral mnohonásobně větší prostor, než by musel. Úřad v této problematice nevolil pouze
cestu ústupků (navýšení frekvence vývozu tříděného odpadu), ale šel i cestou osvěty, kdy
občanům připomínal, jak správně připravit odpad, aby v kontejneru zbylo místo i pro ostatní.
Seznam stanovišť a nádob na tříděný odpad v roce 2019:
1. Jílovišťská 75
2. Černošická 196
3. Na Bambouzku 267
4. Dolnočernošická 427
5. Josefa Houdka 35
6. K Průhonu 380
7. Jílovišťská 15
8. K Samoobsluze 170
9. V Alejích 372
10. Dolnočernošická 444
11. Oddechová (otočka autobusu 243) 35
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https://www.praha-lipence.cz/prakticke-informace/odpady/
https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html
https://giswas4.mepnet.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/TISK/PrintMap_GPServer/_ags_9247e8cf7
4404b86b428becf235a5f56.jpg
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Mapa kontejnerů na tříděný odpad (tmapy.cz)

Obyvatelé Lipenců neměli v roce 2019 zajištěný pouze svoz tříděného odpadu (papíru, plastů,
skla, nápojových kartonů, kovového odpadu), oděvů, velkého a nebezpečného odpadu a
bioodpadu, ale pro zájemce byly připraveny i kompostéry. Tento klasický způsob třídění, který
znaly i naše babičky, se znovu vrací do kurzu a čím dál tím více lidí má zájem o kompostování.
V roce 2017 byla v rámci projektu Evropské unie vyhlášena dotace na pořízení kompostérů pro
obyvatele Lipenců a svůj zájem projevilo zhruba 250 občanů. Úřad se zájemci sepsal Smlouvu o
výpůjčce a ti si domů odvezli na dobu minimálně pěti let zapůjčený kompostér vybrané
velikosti.36
Lipence se mohou pyšnit nejen relativním pořádkem v ulicích, ale i vysokou kvalitou ovzduší.
Mapka zobrazuje Prahu a její roční index kvality ovzduší, kde je možné pozorovat, že naše obec
si vede velmi dobře. Rozsah emisní zátěže patří k nejnižším v hlavním městě (tmavě zelená: 0,
29 – 0, 4; zelená: 0, 4 – 0, 5). Což je dáno především lokací (okrajová část Prahy) a tím, že přes
Lipence nevede žádná frekventovaná komunikace, která by byla využívána využívaná nejen pro
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osobní ale i nákladní dopravu. Navíc je naše obec umístěna v zeleni. To jsou všechno faktory, pro
které si většina obyvatel vybrala Lipence jako místo k životu.

Mapa stavu ovzduší v Praze (www.geoportalpraha.cz)

5.3 Doprava, dopravní spojení se správními středisky, statistika
dopravních prostředků v obci
Pro svoji okrajovou polohu a relativně malý počet obyvatel je pro Lipence charakteristický model,
kdy většina domácností využívá k přepravě osobní automobil. Z praktického hlediska se
Magistrátu hl. m. Prahy nevyplatí budovat do Lipenců tramvajovou trať nebo dokonce metro,
proto zajišťuje spojení s centrem autobusová linka. Úřad se nicméně snaží využít umístění naší
obce a napojit se např. na vlakovou dopravu v nedalekých Černošicích či Radotíně.
Stěžejní autobusovou linkou pro přiblížení se centru města je autobus číslo 241, který je součástí
Městské hromadné dopravy (dále jen MHD). Nabízí spojení, které vede z Lipenců přes Zbraslav
a Lahovice po Strakonické na Smíchovské nádraží. Smíchovské nádraží představuje důležitý
dopravní uzel, jelikož jsou zde zastávky autobusů, metra, tramvají a vlaku. V ranní dopravní
špičce jezdil autobus i šestkrát za hodinu.
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Dalšími linkami, kterými se lidé mohli svézt, byly minibusové linky 242 a 243. Linka 243
spojovala už v předchozích letech Lipence s Kazínem a Dolními Černošicemi. Minibus 242 vyjel
na svou trasu poprvé až v prosinci 2019 a poskytl komfort obyvatelům horní části Lipenců (směr
Baně), kudy nejezdí autobus číslo 241. Od zimy se tak obyvatelé této části Lipenců mohou
dopravit na Zbraslavské náměstí „svým“ autobusem. Obě linky jezdily pouze ve všední dny a
byly adekvátně využívané. V době, kdy žákům a studentům končila výuka ve školách, býval
autobus i plný. Výhodou těchto spojů byla i možnost se dostat k lávce do Dolních Černošic, kde
cestující mohli nasednout na vlak směr Praha – hlavní nádraží nebo Beroun. Malou chybou na
kráse je skutečnost, že Černošice už nejsou součástí Prahy, a proto bylo nutné při cestě do centra
zaplatit vyšší jízdné, i přestože pasažér vlastnil pražskou Lítačku. Do budoucna se uvažuje o
prodloužení linky 243 k radotínské lávce a k Velkotržnici Lipence a také linky 242 až na
železniční stanici Praha – Zbraslav.
Zejména mladí lidé a noční pracovníci určitě ocenili noční linku číslo 907. Ta měla trasu
z Terminálu 1 Letiště Václava Havla přes Hradčany, Hlavní nádraží a Anděl přímo do Lipenců.
Celá trasa zabrala lince 907 necelou hodinu a čtvrt. Noční autobus mohli využít cestující každou
hodinu. Za zajímavé pokládáme skutečnost, že díky využití tohoto spoje trvala cesta MHD např.
z Anděla do Lipenců kratší dobu než přes den, kdy je nutné přestupovat a doprava je hustější.

44

Nová autobusová linka 242 vjíždí do ulice Jílovišťská
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47

Jízdní řády autobusů v Lipencích (dpp.cz)
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5.4 Pošta a spoje
Pobočka České pošty se v Lipencích
nachází na adrese Na Bambouzku 500.
I

přes

stále

silnější

digitalizaci

společnosti je to úřad, který je často
obyvateli využíván. Proto omezení
pracovní doby pošty vždy znamenalo
pro

její

návštěvníky

komplikace.

Otevírací doba lipenecké pošty byla
kvůli nedostatku pracovní síly v roce
2018 a na začátku roku 2019 vymezená
na dopolední (8:00 – 14:00 hodin) a
odpolední (11:00 – 17:30 hodin) bloky
v určených
představovala

dnech.
pro

Tato
mnoho

situace
lidí

nedostupnost služeb pošty, zejména
v exponovaných měsících, jako byl
prosinec, kdy pošta kvůli svátkům
zaznamenává mnohonásobně větší nárůst přijmu a výdajů balíků a dalších služeb. Situace se
vyřešila na začátku roku 2019, kdy lipenecké poště přibyla pracovní posila z řad místních. Proto
tak po většinu roku měla pošta (k velkému potěšení obyvatel) otevřeno od pondělí do pátku vždy
od 8:00 do 17:30 hodin.
Pošta v Lipencích poskytovala standartní služby pro své klienty – příjem listových zásilek,
balíkových zásilek a poukázek. Dále také příjem Balíku Do ruky a ukládání Balíku Na poštu.37
Před poštou bylo možné zaparkovat, platit platební kartou a přístup na pobočku je bezbariérový.
Řídící pobočkou naší lipenecké je pobočka Prahy 5 sídlící na Smíchově (Preslova 73/12).

37

https://www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/15531
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5.4.1 Přechod na DVB – T2
V oblasti

příjmu

televizního

a

rozhlasového vysílání nastala v roce
2019 podstatná změna, jelikož ke
konci roku kanály České televize
přecházely

na

nový

standart

digitálního televizního vysílání DVBT2. Byla tak určena nová „pravidla“,
která vytyčila, na jakých frekvencích a
v jakém kódování probíhá přenos
obrazu a zvuku běžného vysílání do
televizorů diváků. Část frekvenčního
spektra, na kterém probíhalo televizní
vysílání, bylo uvolněno pro stále se
stupňující

potřeby

mobilních

operátorů. Přechod na nový vysílací
standart DVB-T2 bude úplný v roce
2021, kdy nahradí stávající zemské
digitální televizní vysílání ve formátu
DVB-T.38 Jedná se tak o vynucenou
změnu. Programy České televize jsou
po přechodu na novou vlnu nabízeny
ve vyšší HD kvalitě.
Mnoho lidí, kteří v roce 2019 vlastnili starší televizor, si museli koupit buď nový, anebo si pořídit
adaptéry na naladění, tzv. set – top boxy. V některých velkých zařízeních, např. v hotelech či
nemocnicích, znamenal přechod na nové televizní vysílání zvýšení nákladů při zachování
stávající kvality služeb. Další televizní stanice budou přecházet na DVB -T2 v průběhu roku 2020.

38

https://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/dvb-t2.html
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6 Veřejný život v obci
6.1 Činnost kulturních, sportovních a jiných spolků
V Lipencích se nachází několik spolků, které se starají o zpestření veřejného života v obci. Vedle
tradičních spolků, jako jsou dobrovolní hasiči či Sokol (pod kterým si většina lidí představí
fotbalisty), vznikají i spolky nové a novější, jejichž snahou se zkvalitnit kulturní dění v Lipencích.
Na následujících stránkách představíme ty nejvýznamnější, které se vyznamenaly svými
aktivitami v roce 2019.

6.1.1 Sbor dobrovolných hasičů Praha – Lipence
Dobrovolná organizace hasičů má v naší obci dlouholetou tradici. Vznikla již v roce 1904. Její
hlavní cíl se nicméně ani po více než sto letech nezměnil. Primárním úkolem dobrovolných hasičů
je ochrana života a majetku obyvatel před požáry a živelnými pohromami. K tomu hasičům slouží
speciální technika. V roce 2018 posílila vozový park nová cisternová automobilová stříkačka
značky Tatra 815-7, kterou hasiči pokřtili hned na začátku roku 2019 pod jménem Máňa. Vedle
tohoto ctihodného poslání mají lipenečtí hasiči ještě celou škálu jiných činností, které jsou
zaměřené na pestřejší život v obci.
Ve sledovaném roce mělo vedení a výjezdní jednotka následující složení.

Výbor
Karel Krůta – starosta
Milan Machačný – náměstek starosty
Stanislav Dvořák – náměstek starosty
Tomáš Zíma – velitel
Lukáš Rak – zástupce velitele
Jan Siela – strojník
Josef Vladyka ml. – referent prevence a výchovné činnosti
Petr Horník – referent ochrany obyvatelstva

51

Martin Pavlíček – jednatel
Josef Vladyka st. – organizační referent sboru
Jana Raková – vedoucí kolektivu MH
Zuzana Fatková – referentka žen
Božena Košařová – kronikářka
Bohumil Procházka – referent MTZ
Zuzana Vladyková – členka výboru
Martin Voráček – člen výboru
Josef Vladyka nejst. – člen výboru
Jan Fatka – člen výboru
Kateřina Vladyková – hospodářka39

Zásahová jednotka
Tomáš Zíma – velitel zásahové jednotky
Lukáš Rak – zástupce velitele zásahové jednotky
Jan Fatka –velitel, technik chemické služby
Josef Vladyka ml. – velitel
Josef Vladyka st. – velitel
Jan Sieja – strojník, technik strojní služby
Karel Krůta – strojník
Milan Machačný – strojník
Martin Pavlíček – strojník
Martin Sieja – strojník
Aleš Slaboch – strojník

39

http://www.sdhlipence.cz/index.php/vybor/
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Martin Voráček – strojník
Ondřej Krůta – hasič, technik technické služby
Petr Fatka – hasič
Petr Horník – hasič
Michal Krůta – hasič
Ladislav Rak – hasič
Martin Skála – hasič
Dan Uher – hasič
Karel Vladyka – hasič
Pavel Vodrážka ml. – hasič
Pavel Vodrážka st. – hasič
Lukáš Voráček – hasič40

V oblasti péče o pestřejší život v obci jde v prvé řadě o výchovu budoucích nových dobrovolných
hasičů. Mladí hasiči se v roce 2019 zúčastnili několika soutěží a soustředění. Jeden ze závodů,
Memoriál Josefa Bednáře, se konal již poněkolikáté v Lipencích, a to dne 15. září 2019. Tradiční
akcí, kterou hasiči pořádají, je Masopust. Jedná se o jednu z největších událostí roku, kdy lidé
slaví v maskách poslední dny před obdobím čtyřicetidenního půstu, po kterém křesťané slaví
Velikonoce, ostatní velebí příchod jara. Dobrovolní hasiči pořádali a spolupracovali na dalších
akcích v obci, jako např. Lipenecký obr 2019, Dětský den, Čarodějnice, živý Betlém, rozsvícení
vánočního stromečku atd. V průběhu roku tak obyvatelé mohli často vídávat hasičský stánek
s usměvavými dobrovolníky, kteří pomáhali vytvářet tu správnou atmosféru na rozličných
událostech v Lipencích.

40

http://www.sdhlipence.cz/index.php/zasahova-jednotka/

53

Předání nové Tatry v lednu 2019 (SDH Lipence)
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Masopust 2019 (SDH Lipence)

Memoriál Josefa Bednáře (SDH Lipence)
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6.1.2 TJ Sokol Lipence
Historie fotbalistů v Lipencích je sice o něco kratší, než jak je tomu u dobrovolných hasičů,
nicméně stále bychom ji mohli nazvat úctyhodnou. V roce 2019 slavili fotbalisté přesně sto let od
svého založení, neboť v roce 1919 vznikl klub SK Lipany, který na svém začátku neměl ani své
vlastní hřiště a hráči využívali k tréninku volné polnosti.41 Za jedno století se mnohé proměnilo a
v Lipencích se v současnosti nachází tabulkové fotbalové hřiště, u kterého je navíc multifunkční
hřiště pro trénink dětí a k využití pro veřejnost, hřiště pro nejmenší a v předešlých kapitolách
zmiňovaná hospoda U chytrého klandru. Přestože obec trpí tím, že nemá své centrum v podobě
náměstí anebo návsi, na lipeneckém hřišti to při velkých akcích žije, jelikož je to místo, kde se
velká část společenského dění odehrává.

41

1919 – 2019. 100 let fotbalu v Lipencích
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Oslavy 100 let fotbalu v Lipencích (J. Kábele)
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Pro dospělé fotbalisty byl rok 2019 přelomový, jelikož se v dresu TJ Sokol Lipence začaly
objevovat nové tváře. Po komplikacích se sestavením kompletních dvou mužstev začalo vedení
klubu hledat řešení. Našlo jej v podobě začlenění cizinců z týmu Taverners, který tvoří zahraniční
občané žijící v Praze. Do Lipenců se tak zaregistrovalo 15 nových hráčů zajímavého původu –
Italové, Angličané, Ir, Srb, Kostaričan, Gaboňan, Kanaďan, Francouz, Slovák a Švýcar. Myšlenka
vznikla originálním způsobem – Jiří Pavlíček domlouval spolupráci se svým učitelem angličtiny,
Rhysem Millsem, který je zároveň i trenérem Taverners.42
Klub TJ Sokol Lipence má kromě A a B týmu dospělých mužů i kategorii starších a mladších
žáků a přípravky. Navíc se lipenecký fotbal může pochlubit školičkou, týmem dívek a dokonce i
specialitou – starou gardou. Trenéry jednotlivých kategorií v roce 2019 byli:

trenér/trenéři

kategorie

Ivan Hašek, Rhys Mills

A tým – I. B třída, skupina A

Rhys Mills, Vladimír Halgaš,

B tým – II. třída, skupina A

Ondřej Čech, Jaroslav Kábele

42
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Pavel Bernklau, Matěj Sedláček ,

Starší žáci – soutěž 7+1 OFS PV

Pavel Kuba
Martin Říha, Gabriela Švandová,

Mladší žáci – II. třída, skupina D

Jakub Potměšil
František Moidl, Lenka Šamanová

Starší přípravka – soutěž G3K, 5+1

Zbyněk Zacha, Michal Kelíšek,

Mladší přípravka – H3J, 4+1

Martina Kelíšková
Daniel Karas, Pavel Hašek

Školička – nesoutěžní kategorie

Petr Mutina

Dívky – nesoutěžní kategorie

Jiří Pavlíček (vedoucí)

Stará garda43

Fotbalisté TJ Sokol Lipence se nestarají o sport pouze v oblasti kopané, ale tradičně pořádají dva
turnaje v jiných disciplínách. Tyto turnaje jsou spíše sranda matchy pro místní, kteří se na ně ale
vždy těší ať už jako účastníci nebo jako diváci. Jedná se v první řadě o Lipeneckou plácačku, tedy
turnaj v ping pongu. Nejlepším stolním tenistou se v roce 2019 stal Tomáš Poul, který obhájil
prvenství z předešlého roku. Dalším zajímavým mistrostvím je turnaj ve Člověče, nezlob se!, ve
kterém triumfoval v roce 2019 Jiří Antoš. Tyto a další jiné aktivity Sokolu Lipence poukazují na
soudržnost místních obyvatel a jejich schopnost brát sport vážně, ale i jako prostředek k pobavení.
Členy výboru klubu v roce 2019 byli Jiří Pavlíček (předseda), Antonín Kříž (místopředseda a
sekretář), Vlastimil Procházka (místopředseda a finanční ředitel), Jaroslav Kábele
(místopředseda), Jan Kerbach (sportovní manažer), Pavel Netolický, Pavel Hájek a Josef Vladyka
ml. Kontrolní komisi tvořili Pavel Šubrt, Alois Císařovský a Milan Činovec.44

6.1.3 Modelklub Lipence
Lipence mají na svém území jeden unikát. Tím je letiště. Nikoli ale letiště pro dopravní a nákladní
leteckou dopravu, ale letiště modelářské. V naší obci sídlí Modelklub Lipence (dále také MK
Lipence), který se podobně jako dva předchozí spolky může pyšnit dlouhou historií. Původní

43
44

http://www.sokollipence.cz/
http://www.sokollipence.cz/kontakty/kontakty.html
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Leteckomodelářský klub Lipence byl
založen v roce 1964. Postupem času
zakoupili

modeláři

klubovnu,

začaly

pořádání

výstav

pro

své

soutěže
a

členy
v létání,

modelářských

leteckých dnů a v neposlední řadě byl
také založen modelářský kroužek pro
mládež.45

Od roku

1998

využívají

modeláři své (v pořadí již třetí) letiště
o výměře 6 ha a jedná se tak o největší
modelářské letiště v Praze a okolí. MK
Lipence vlastní ještě jedno „nej“. Svou
početnou členskou základnou (cca 100
členů) se řadí mezi největší modelářské
kluby

v České

republice.

V čele

organizace stál v roce 2019 náčelník
Daniel Krob a místopředseda Mirek
Macků. Dále v MK Lipence působil
hospodář klubu Eduard Soukup a správce
letiště Pavel Lanc.

Přestože klub pořádá několik veřejných akcí ročně, mezi nejnavštěvovanější a nejznámější patří
Lipenecký obr. Letecká modelářská show se konala v roce 2019 dne 7. září v rámci oslav 55.
výročí založení klubu. K vidění byly obří letecké modely, proudové stíhačky, akrobatické
speciály, historické větroně, moderní i historické modely, makety skutečných letadel a
akrobatické vrtulníky. Celkem vystoupilo 50 pilotů. Občerstvení zajišťovalo také SDH Lipence.
Návštěvnost byla jako obvykle vysoká, podle údajů MK Lipence dorazilo kolem 1200 lidí. I přes
chladnější počasí se akce velmi vydařila.
Lipenecký obr 2019 (MK Lipence)

45

http://www.mklipence.cz/historie-klubu/
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6.1.4 V srdci Líp, z. s.
Udržování tradice není jedinou cestou, jak být v Lipencích občansky aktivní. V roce 2019 vznikl
v obci nový zapsaný spolek pod příznačným jménem V srdci Líp. Deklarovaným cílem jejich
členů je podpoření udržitelného a všestranného rozvoje městské části a aktivní povzbuzení
komunitního života v obci.46 Spolek tak na sklonku léta zorganizoval letní kino. Filmy Zpívej a
Ženy v běhu se promítaly na hasičském hřišti. Na svém kontě měl spolek také několik besed a
dalších projektů, které jsou svým charakterem pro Lipence nové, ale současně moderní a aktuální.

46

https://www.facebook.com/groups/vsrdcilip/about/
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Členkami výboru spolku byly od
svého vzniku dne 21. srpna 2019
Tereza

Dolečková,

Dagmar

Hůrková a Ludmila Zájedová.

Letní kino na hasičském hřišti
(L. Zájedová)

6.2 Další akce v Lipencích v roce 2019
6.2.1 Vítání občánků
Podruhé po dlouholeté pauze proběhlo v Lipencích 6. března 2019 Vítání občánků. Děti narozené
v období od září 2017 do konce roku 2018 byly slavnostně přivítáni v lipenecké hasičárně.
Celkem se zúčastnilo 14 ze 17 přihlášených novorozenců. Celou akci obohatilo vystoupení dětí
z místní mateřské školy. Organizátorkám se podařilo oslovit pro tuto událost sponzory, mezi které
se řadila Velkotržnice Lipence, rohlik.cz a zlatnice Dagmar Tomková. Díky nim si tak rodiny
mohly domů odnést i hmotnou vzpomínku na jednu z prvních slavností v životě nového člena.

62

63

6.2.2 Dětský den
Tradičně se po celé republice slaví 1. červen jako Den dětí. Výjimkou nebyly ani Lipence, kde se
konala oslava na hasičském hřišti. Dostavilo se více než 240 dětí, pro které bylo připraveno 10
disciplín, jež připravili společně hasiči, učitelé a fotbalisté. Nejmenší si vyzkoušeli např. malování
na obličej, stříkání na kuželky nebo skákací hrad. Po splnění úkolu dostaly děti malý dárek a na
konci osvěžení – párek v rohlíku a limonádu. Jelikož na první den v červnu vycházelo opravdu
parné počasí, hasiči udělali dětem také radost sprchou z hasičského děla.

6.2.3 Otevření knihovny
V roce 2019 se podařilo zrekonstruovat a znovuotevřít knihovnu v Lipencích. Navíc dostala
knihovna 376 titulů od Městské knihovny, především knihy z naučné literatury a publikace pro
děti a mládež. Díky předělání původní staré sprchy se v knihovně nachází nově i toaleta pro
návštěvníky. Prostory knihovny a vstupní haly byly nově vymalovány. V atriu Domu služeb byla
umístěna Knihobudka, která sloužila jako bezplatná půjčovna knih ve smyslu kus za kus.
Knihovna byla otevřena každý pátek od 17 do 19 hodin. Knihovnicí lipenecké knihovny zůstala
paní Jana Jiříčková.
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7 Školství
7.1 Základní škola Lipence
Rok 2019 byl pro lipeneckou základní školu (dále také jen ZŠ) ve znamení přístavby nového
pavilonu. Jelikož obec se stále rozšiřuje, musí na větší počet obyvatel reagovat i škola, které se
v posledních letech navýšil vícenásobně počet žáků. Zřizovatelem ZŠ je městská část, která si již
před lety uvědomila, že v budoucnu bude čelit kapacitním problémům. Proto zakoupila pozemek
u školy o výměře 669 m². Samotná stavba po dlouhých přípravách začala před letními
prázdninami 20. června 2018.47 Ve stavbě se pokračovalo i během školního roku 2018/2019, proto
jak žáci, tak i zaměstnanci školy pobývali v určitém provizoriu a ztížených podmínkách. Do
přístavby vstoupilo také několik dalších faktorů v podobě výměny nového vedení obce, které
mělo za jeden z nejtěžších úkolů sehnat prostředky k dofinancování přístavby školy. Díky
velkému nasazení všech zúčastněných stran se pavilon podařilo dokončit v termínu a děti v září
2019 nastoupily do nové a moderní školy.

Vstup do nové části ZŠ (ZŠ Lipence)

47

Výroční zpráva za rok 2018/2019
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Stavba v číslech a datech


Výherce výběrového řízení:

Subterra, a. s.



Výherní cena:

46 887 500,- Kč s DPH



Celková cena:

55 975 441,- Kč s DPH



Kapacita ZŠ po přístavbě:

420 žáků



Podlahová výměra tříd:

54 – 56 m²



Počet tříd:

6 kmenových, dílna a kuchyňka



Použito betonu v základu:

90 m³



Na stavbě pracovalo přibližně 100 zaměstnanců z 25 firem.



Během stavby proběhlo celkem 42 kontrolních dnů.



Nosné železobetonové konstrukce jsou tvořeny 530 m³ betonu a cca 60 tunami
armovacího železa.



Na stavbě strávili zaměstnanci více než 45 000 hodin práce.48

Nová přístavba (ZŠ Lipence)

48
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Slavnostní otevření

Základní školu v roce 2019 řídila ředitelka Mgr. Jitka Krůtová společně se svou zástupkyní Mgr.
Petrou Zímovou. Celkový počet zaměstnanců školy byl k 30. červnu 2019 následující:

Zaměstnání

celkový počet

Učitelé

20

Asistenti pedagoga

5

Vychovatelky školní družiny

4

Poradenství

2

Nepedagogičtí pracovníci

5

Školní jídelna

4
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Základní škola vzdělává své žáky v devíti postupných ročnících. Ve školním roce 2018/2019
navštěvovalo ZŠ celkem 273 žáků ve čtrnácti třídách. Od 2. do 4. třídy a od 6. do 7. třídy měla
ZŠ paralelky, v ostatních ročnících byla jen jedna třída Průměrný počet žáků na jednu třídu byl
19,57 žáků. Nejméně početná byla devátá třída se šesti žáky, naopak nejpočetnější třída pátá s 31
dětmi. Ve škole ve zmiňovaném školním roce plnilo povinnou školní docházku i jedenáct žáků
s jinou státní příslušností. Jednalo se o děti ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu a Spojených států
amerických.49
Zápis do první třídy proběhl v dubnu 2019. Celkem se jej zúčastnilo 50 dětí, což je vysoké číslo,
které podtrhuje narůstající trend zmíněný výše. Osmi dětem byl doporučen odklad povinné školní
docházky, do prvního ročníku roku 2019/2020 tak bylo přijato 42 žáčků. Ti byli rozděleni do
dvou tříd. Z deváté třídy odešlo na střední školy pět žáků a na střední odborné učiliště jeden žák.

7.2 Mateřská škola Lipence
Mateřská škola (dále také jen MŠ) se nachází v ulici K Samoobsluze 211 a jejím zřizovatelem je
stejně jako u ZŠ městská část. Celkově měla v roce 2019 MŠ 93 žáků50, které navštěvovaly čtyři
třídy. Děti byly rozdělené do tříd dle věku – nejmladší navštěvovaly třídu Koťátek, čtyřleté byly
součástí třídy Želviček, pětileté Berušek a nejstarší předškoláci chodily do třídy Ježků. Podobně
jako je tomu v ZŠ, měli žáčci připravený specifický třídní plán a pestrou škálu mimoškolních
aktivit.

Výroční zpráva 2018/2019
Celková kapacita MŠ je sto dětí.

49

50
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Děti na lyžařském výcviku (MŠ Lipence)

Rok 2019 byl pro MŠ Lipence přelomovým, jelikož po 19 letech odstoupila paní ředitelka Bc.
Ivana Vocetková. Svou rezignaci ke dni 30. dubna 2019 oznámila na 5. zasedání Zastupitelstva
MČ. Obec se tak dostala do situace, kdy v jednu chvíli odstoupila ze svého postu starostka a také
ředitelka MŠ. Pro tak malou MČ to představovalo menší zemětřesení. Nicméně náhrada za
odstoupivší ředitelku se našla velmi záhy a nově po úspěšném konkurzu do vedení MŠ stanula
Mgr. Doris Rosenkrancová ze Zbraslavi. Z Lipenců v MŠ pracuje devět zaměstnanců.

69

Učitelky a paní ředitelka v MŠ Lipence: Kateřina Kosíková, Mgr. Adéla Macků, Tereza Martínková,
Dagmar Meisnerová, Mgr. Doris Rosenkrancová, Eva Horníčková, Renata Skalická a Milena Mrázová
(MŠ Lipence)

7.3 Centrum Jeden strom. Školička Rarášci a Školka Jednoho stromu
Na území Lipenců, konkrétně v Dolních Černošicích v ulici Na bluku, se nachází ještě jedna
vzdělávací instituce, která se zaměřuje na děti předškolního věku. Jmenuje se Centrum Jeden
strom a skrývá pod sebou dvě školky. První, Školička Rarášci, je pro děti od dvou do čtyř let a je
složena z maximálně dvanácti žáčků. Důraz kladla školička hlavně na enviromentální výchovu a
ochranu přírody.51 Druhou je Školka Jednoho stromu, která je určena pro děti od tří do šesti let.
Instituce je soukromá a rodiče platili školné podle toho, kolik dní v týdnu děti ve školce strávily.
Do Centra Jeden strom v roce 2019 docházelo cca 50 dětí, z toho jedna pětina byla z Lipenců,
převážnou většinu pak tvořily děti z Černošic. Mezi pedagogy pracovali dva lidé z naší obce.
Ředitelkou Centra Jednoho stromu byla během sledovaného roku Renáta Vonzová, Dis.

51

https://www.jedenstrom.cz/skolky/skolka/
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Zahrada a třída školky Jednoho stromu (Centrum Jeden strom)
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8 Sociální a zdravotní záležitosti
8.1 Sociální služby
Obec v roce 2019 zajišťovala pro seniory možnosti přihlášení se k odběru obědů a dotovala tuto
službu příspěvkem 20,- Kč na každý oběd od smluvených dodavatelů (Vorech s. r. o., UJP Jídelna,
Best time servis s. r. o. a Synek – Radotín). Slevu na obědy využívalo kolem 65 seniorů.
V roce 2019 se činnost kulturní a sociální komise zaměřila na další sociální služby v Lipencích.
Dle zkoumání komise vyplývá, že městská část neměla pro své občany zavedeny žádné postupy
a metody sociální práce. Ve sledovaném roce komise neúspěšně žádala o grant na podporu
nastavení koncepčního systému sociální práce v Lipencích. Do budoucna vidí řešení v zajištění
na částečný úvazek pracujícího sociálního pracovníka.
Protože v Lipencích chybí lékařská služba, musí senioři navštěvovat doktory v přilehlých obcích
či využívat služeb mobilních sociálních a zdravotnických organizací. Nejaktivnější v tomto
ohledu byla organizace Most k domovu, která poskytovala péči prostřednictvím spolupráce
s rodinou klienta a podpůrnými zdravotními i sociálními službami. Organizace pokrývala všechny
aspekty osobní péče od nakupování a přípravy jídla až po poskytování zdravotní ošetřovatelské
péče. Most k domovu mohli zájemci využívat v těchto pěti oblastech:


Domácí ošetřovatelská péče – služba pro občany, kteří jsou dlouhodobě nemocní, ale
jejich stav nevyžaduje hospitalizaci. Jedná se např. o tyto úkony: aplikace injekční léčby,
odběry krve, měření krevního tlaku a pulsu, převazy ran, poskytování rehabilitace atp.



Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic) – situace, kdy v rámci
multidisciplinárního týmu je zajištěna zdravotní péče a podpora nepřetržitě.



Odlehčovací služba – podpora klientů v činnostech spojených s každodenní péčí o sebe
sama v domácím prostředí. Tuto službu hradí klient sám sazbou 130,- Kč za hodinu.



Odborné sociální poradenství – doporučení a pomoc se zajištěním potřebných sociálních
a zdravotních služeb.



Půjčovna kompenzačních pomůcek – jedná se např. o zapůjčení chodítek, berlí, holí,
mechanických vozíků, polohovacích postelí atd.52

Sociální péči v okolí Lipenců zajišťovaly kromě zmíněného Mostu k domovu tyto organizace:
-

52

Pexeso, z. s. (pomoc v tíživé životní situaci)
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-

Sociální porada pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj o. p. s.

-

Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem kriminality a domácího násilí)

-

Mezigenerační centrum Julie – Zbraslav

-

Anděl Strážný, z. ú. (tísňová péče)

-

ReHaKomp (půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek)

-

SENECURA SENIORCENTRUM SLIVENEC

-

ALZHEIMERCENTRUM ČERNOŠICE

-

Elpida (volnočasové aktivity pro seniory)

-

Život 90 (život pro seniory a jejich blízké)

-

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj o. p. s.

-

Služby pro nemocné a seniory53

8.2 Akce pro seniory v roce 2019
8.2.1 Gratulace seniorům
Další obnovenou lipeneckou tradicí, na kterou se v předešlých letech zapomnělo, byla gratulace
seniorům. Pořadatelé této akce se předem gratulantům ohlásili zvacím dopisem a poté domluvili
podrobnosti návštěvy. Celkem v roce 2019 navštívily zastupitelky Marie Cimlerová a Ivana
Slabochová společně se starostkou a místostarostkou 23 jubilantů z Lipenců ve věku 80 až 97 let.
Gratulovalo se oslavencům, kteří ve sledovaném roce oslavili 80., 85. nebo 90. narozeniny a těm
starším už pak každým rokem. Sponzorem celé akce byla Velkotržnice Lipence. Navíc děti
z místní základní školy vyrobily pěkná a vkusná blahopřání.
Celkem popřály zástupkyně městské části k těmto životním výročím:
80. narozeniny - 7 lidí
85. narozeniny - 11 lidí
90. narozeniny - 3 lidé
91. narozeniny – 1 člověk
92. narozeniny – 3 lidé
94. narozeniny – 1 člověk
95. narozeniny – 1 člověk
96. narozeniny – 2 lidé
97. narozeniny – 2 lidé
98. narozeniny – 1 člověk

53

https://www.praha-lipence.cz/prakticke-informace/socialni-sluzby-1/pece-dostupna-v-lipencich-aokoli/
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Jubilantky Libuše Mašlová a Miroslava Macků
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8.2.2 Výlety a další
V roce 2019 měla městská část připravených několik akcí určené zejména pro seniory. V březnu
nabízela obec vstupenky do Karlínského hudebního divadla na představení Jak se dělá muzikál.
Pro seniory byly lístky zdarma za předpokladu, že s sebou do divadla vezmou vnouče či jinou
mladší osobu z rodiny.54 Na jaře zaplnili senioři jídelnu místní ZŠ, když pro ně byla připravena
zajímavá přednáška o putování za divokými orchidejemi Austrálie od RNDr. Jana Pavlíka.55
Velký úspěch také sklidil jednodenní výlet pro seniory do Kutné Hory, který se uskutečnil na
začátku září. Výletu se zúčastnilo celkem 36 seniorů a celá událost byla podpořena Nadačním
fondem Josefa Nováka.56 Dalším podzimním výletem, kde měli senioři a děti zvýhodněnou cenu,
byla cesta na výstavu Zemědělec a Náš chov do Lysé nad Labem.

Výlet do Kutné Hory

54

https://www.praha-lipence.cz/mestska-cast/zpravy-pro-obcany/vstupenky-do-karlinskeho-hudebnihodivadla-pro-seniory-zdarma-91cs.html
55
https://www.praha-lipence.cz/mestska-cast/zpravy-pro-obcany/prvni-beseda-z-cyklu-akce-pro-senioryse-vydarila-a-jiz-nyni-pripravujeme-dalsi-68cs.html
56
https://www.praha-lipence.cz/mestska-cast/zpravy-pro-obcany/jednodenni-vylet-do-kutne-hory227cs.html
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8.3 Zdravotnické služby
Přestože v předešlé kapitole bylo zmíněno, že seniorům v obci dostupná lékařská péče chybí, ke
spokojenosti místních se nachází v Lipencích ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Provoz
ordinace byl zahájen dne 1. září 2011. Pediatrička MUDr. Iva Truellová, Ph. D. společně se
zdravotní sestrou Andreou Nikodýmovou ordinovala v roce 2019 ve Zdravotnickém zařízení
Lipence (v ulici Na Bambouzku 500, nad poštou) dvakrát v týdnu, a to v pondělí a ve středu od
14.00 do 19.00 hodin. Rodiče s dětmi z Lipenců mohli mimo tyto dny využít lékařské služby
doktorky Truellové v jejích ordinačních hodinách na Zbraslavi. Na adrese Elišky Přemyslovny
1352 měli možnost navštívit paní doktorku v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin anebo
v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.
Zdravotnické zařízení Lipence poskytovalo během roku standardní i nadstandardní zdravotní péči
v oboru praktického dětského lékařství. Ordinace se nachází v klidném prostředí, s možností
umístění kočárků v hale, která byla monitorována kamerou. Zároveň mohli rodiče využít možnost
parkování hned před objektem. U paní doktorky Truellové se prováděla také rychlá orientační
vyšetření – CRP, glykémie, hemoglobin, výtěr z krku, otoskopické vyšetření.57 Přestože původní
záměr ordinace byl sloužit dětem z Lipenců, kvůli nenaplněné kapacitě se lékařské služby
rozšířily i na Zbraslav. V roce 2019 tvořily děti z Lipenců cca ¼ všech pacientů. Převážná část
dětí docházela k paní doktorce ze Zbraslavi.

57

http://www.zzlipence.cz/index.html
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Ordinace paní doktorky Truellové
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9 Počasí

Téma počasí v posledních letech
neslouží pouze jako čistě neutrální
námět

k zahájení

konverzace.

Dostává se stále více do popředí
zájmu na rovině politické, a to
zejména s ohledem na klimatické
změny, které jsou zaznamenávány
na celé zeměkouli. V souvislosti se
změnou teplotního režimu dochází
k postupnému

zvyšování

průměrného počtu dní s vysokými
teplotami

a

ke

snižování

průměrného počtu dní s nízkými
teplotami. Průměrný počet letních a
tropických dní se na území ČR
neustále zvyšuje, naopak dochází
k poklesu

průměrného

počtu

mrazových

a

dní.58

ledových

V uplynulých padesáti letech se
průměrná roční teplota na našem území zvyšuje přibližně o 0, 3 °C za deset let bez výrazných
rozdílů mezi jednotlivými ročními obdobími. Výjimkou je podzim, kdy je na celém území nárůst
teploty pouze třetinový. Očekává se, že tento trend bude mít veskrze negativní dopad. Již
v současnosti se projevuje na změnách vodního režimu, v zemědělství a lesnictví a částečně
ovlivňuje i zdravotní stav obyvatelstva. Dle Českého hydrometeorologického ústavu se celkové
zvýšení teplot podepíše ve změně mikroklimatu urbanizovaných krajin, jelikož se zvýší tzv.
„tepelný ostrov města“ a zvýšená teplota pak způsobí vysychání povrchových a podpovrchových
vod.59
Kyjovský potok

58
59

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap11.pdf

78

Všechny výše popsané změny lze pozorovat i v Lipencích. Jak píše doktor Jan Pavlík, vysychání
pramenů lze sledovat například na Kyjovském potoce, který během několika posledních let ve
své horní části úplně vyschl a v dolní části má rekordně nízký průtok.60 Během léta 2019 začaly
některým obyvatelům naší obce vysychat studny na zahradách. Teploty byly v roce 2019 vysoké,
zaznamenány byly i tropické dny a minimum srážek. Pro zajímavost přikládáme přehled teplot
v Lipencích dle jednotlivých měsíců61.

leden

10x mínusové teploty, z toho 3x přes den; naměřena nejnižší teplota
v roce 2019 a to -8 °C

únor

11x mínusové teploty, naměřeno ale i 15 °C přes den

březen

2x mínusové teploty; naměřeno ale i 21 °C přes den

duben

celkově velmi teplý – kolem 20 °C, naměřeno dokonce i 25 °C

květen

druhá půle byla teplejší, nic nezamrzlo

červen

denní teploty v rozmezí 25–31 °C, tropické dny pouze dva, skoro žádné
srážky

červenec

nejvyšší teploty ke konci měsíce – pronikání horkého vzduchu ze Sahary,
doktor J. Pavlík naměřil dokonce 38 °C62

srpen

teploty v rozmezí 25–31 °C, pršelo pouze 2x

září

jeden tropický den (31 °C), teplý měsíc 14–25 °C

říjen

teploty v rozmezí 10–22 °C, většinou 16–20 °C

listopad

teploty v rozmezí 6–16 °C

prosinec

4x neměřeny mínusové teploty, teplotní rozmezí -5–12 °C

Lipenecký zpravodaj 3/2019
Teploty každý den naměřila a pro potřeby Kroniky tyto údaje laskavě poskytla paní Jana Dvořáková
z Lipenců.
62
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Diskuze o globálním oteplování se stává stále důležitějším společenským fenoménem. Obavy
z dopadů klimatických změn má hlavně nejmladší generace. V roce 2019 došlo k několika
středoškolským stávkám za klima po celém světě. Mladí lidé tak reagovali na určitou lhostejnost
politické reprezentace, která podceňuje enviromentální problematiku a stále upřednostňuje
krátkodobé ekonomické cíle. Je otázkou, jak budou naše počínání hodnotit budoucí generace.

Lipenecký potok
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10 Pohyb a statistika obyvatelstva
V poslední kapitole se zaměříme na statistické ukazatele, které podávají zajímavé údaje o
Lipencích. Vzhledem k času vydání Kroniky nejsou k dispozici údaje Českého statistického
úřadu k 31. prosinci 2019. Tím pádem přineseme informace platné k 31. prosinci 2018. I tak
doufáme, že přinesou dostatečně vypovídající statistický přehled o naší obci.63
Celková rozloha městské části činí 825 hektarů. Nejvyšší nadmořská výška v Lipencích je 345
metrů, nejnižší bod leží v 195 metrech nadmořské výšky. Hustota zalidnění činila k poslednímu
dni roku 2018 340 lidí na km². Hustota byla v průměru menší než v ostatních částech Prahy, což
je dáno především tím, že místní bydlí více v rodinných domech než v bytových. Počtem obyvatel
se obec také řadila mezi ty méně početné. V roce 2018 žilo v Lipencích 2 806 obyvatel, z toho
1 380 žen. Podíl obyvatelstva v procentech dle věku byl následující:
Věk 0 – 14 let

18,9%

Věk 15 – 64 let

63,9%

Věk 65 let a více

17,2%

Průměrný věk obyvatel činil 40,7 let. V roce 2018 se do naší obci narodilo 29 dětí. Naopak nás
opustilo 20 obyvatel. Přirozený přírůstek byl ale stále v plusu devíti osob, což také není
automatické ve všech městských částech Prahy.
V Praze se vyskytuje deset nejčetnějších jiných než českých státních občanství. Kromě
německého státního příslušníka se v Lipencích nachází všechny. Našimi sousedy bylo v roce
2018 mj. 40 lidí z Ukrajiny, 24 ze Slovenska, 7 z Ruska, 4 příslušníci vietnamské národnosti, 3
občané Spojených států amerických, 2 původní obyvatelé Číny, 12 Bulharska, 7 Rumunska a dva
Britové.
V roce 2018 bylo v Lipencích celkem 40 uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, z toho
23 žen. Ve sledovaném roce vyjížděla JSDH Lipence celkem ke 14 požárům, 10 technickým
událostem (čerpání vody, odstranění padlého stromu apod.) a jedné technické pomoci (chemické
látky).

63

https://www.czso.cz/csu/xa/casove-rady-za-mestske-casti-prahy
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Zajímavé jsou také ekonomické ukazatele. Počet zapsaných ekonomických subjektů byl v roce
2018 celkem 904. Z toho převažující činnost:
Zemědělství, lesnictví a rybářství

27

Zpracovatelský průmysl

90

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla

11

Stavebnictví

98

Velkoobchod, maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

261

Doprava a skladování

24

Ubytování, stravování a pohostinství

45

IT

26

Peněžnictví a pojišťovnictví

5

Činnost v oblasti nemovitostí

43

Profesní, vědecké a technické činnosti

145

Administrativa

22

Veřejná správa a obrana

2

Vzdělávání

12

Zdravotnictví a sociální péče

4

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

19

Ostatní činnost

64
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Počet ekonomických subjektů zapsaných v registru ekonomických subjektů podle právní formy
byl ve sledovaném roce následující:
Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona – 625
Samostatně hospodařící rolníci a zemědělští podnikatelé – 5
Obchodní společnosti – 209
Družstva – 1
Příspěvkové organizace - 2

Poslední údaje, které v Kronice přineseme, jsou ukazatele vývoje obyvatelstva v celé České
republice za dekádu let 2008–2018. Ke konci roku 2018 dosáhl počet obyvatel ČR 10 649 800
osob, což je nejvíce od konce druhé světové války. V obyvatelstvu tradičně převažují ženy. Na
tisíc žen tak v populaci v roce 2018 připadalo 970 mužů. V třídění podle věku však v mladších
věkových skupinách převažují muži. V důsledku vyšší úrovně úmrtnosti mužů se ale rozdíly mezi
pohlavími s narůstajícím věkem stírají a ve starším věku převažují ženy. Věková struktura
obyvatelstva je tvořena nestejně početnými generacemi, přičemž převažují osoby narozené v 70.
letech 20. století. (nejpočetnější je ročník 1974). Další početnou generací je generace narozená
po druhé světové válce (1947–1955). Naopak početně nejslabší je generace zahrnující osoby
narozené v 2. polovině 90. let 20. století a na počátku 21. století.
Věková skupina seniorů (65 let a více) se ve sledované dekádě měnila nejdynamičtěji. Největší
navýšení o 4 % bylo zaznamenáno v roce 2011 a 2012. Počet seniorů nicméně narůstá již od 80.
let minulého století. Z pohledu delšího časového úseku relativně nejvýrazněji posílila skupina 90– 94letých osob.
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Počet narozených dětí v roce 2018 dosáhl na 114 tisíce. Průměrný věk matky při narození dítěte
se mírně zvýšil na 30, 1 let. Mezi živě narozenými dětmi převažovali chlapci, v roce 2018
vycházelo číslo 104,4 chlapců na sto dívek, což odpovídá hodnotám pro vyspělé země. Ve
sledovaném roce se snížil počet jednočetných porodů, porodů dvojčat i trojčat, ale poprvé od roku
2003 se narodila i jedna čtyřčata.
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