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Zprávy z úřadu

Slovo místostarostky
Lipence se mění, přesto si stále zachovávají
ráz vesnice. Starousedlíci si ještě pamatují, když si jako děti hráli za humny na
indiány nebo v ulicích skákali gumu. Úcta
k dospělým a ke starším byla samozřejmostí. Neexistovalo projít kolem dospěláka bez
pozdravu. Všichni Lipaňáci se znali a každý
věděl, ke komu jaký kluk či holka patří.
Většina z nás se chovala slušně, protože co
jsme venku prováděli, věděli rodiče dřív,
než jsme se vrátili domů.
Doba se změnila. Lipence se rozrůstají
a už dávno se všichni nemůžeme znát.
Zdravení už není v módě a úcta k dospělým,
k autoritám a k práci ostatních také moc
ne. Valí se na nás anonymita pražských ulic
ovlivněná zrychlujícím se životním stylem,
nervozitou, stresem, lhostejností.
Nedejme se a zachovejme si Lipence
takové, jaké byly, jaké jsou. Přátelské a pospolité, veselé a družné. Každá akce, ať už
je to Masopust, výlet, či seniorské setkání,
může vést k navázání přátelství mezi sousedy. Ať se naše malebná vesnička nezmění
v anonymní sídliště, nahrávající zlodějským
bandám. Víc se přátelme, víc si všímejme.
A časem třeba bude zase i hospůdka, kde
se všichni sejdeme „na jedno“.
Ivana Žáková, místostarostka

Rozloučení
Před 40 lety jsem nastoupila na národní
výbor jako účetní a po odchodu tajemnice
Aleny Kvašňovské v roce 1993 jsem byla
jmenována do funkce tajemnice úřadu
městské části. V této funkci jsem pracovala
po celou dlouhou dobu až dosud. Koncem
minulého roku jsem se domluvila s vedením
městské části, že ke dni 29. února 2020
skončím v této funkci a konečně půjdu do
důchodu. Paní starostka vyhlásila výběrové
řízení na nového tajemníka, které bylo
úspěšné, a ze dvou uchazečů byl vybrán
Ing. Bc. Petr Jindra, který nastoupí do funkce 1. března.
Přeji novému tajemníkovi, aby se mu na
našem úřadě líbilo, dařila se spolupráce
s pracovníky úřadu a vedením městské části, líbila se mu i práce pro občany Lipenců
a aby byl ve funkci tajemníka úspěšný
a spokojený.
Pracovníkům úřadu, mým současným
kolegům, přeji „dobrého“ nového tajemníka, aby se jim spolupráce dařila a všichni
pracovali na úřadě rádi a s nasazením.
Vedení městské části, paní starostce
a místostarostce, přeji hodně sil a úspěchů
v jejich náročných funkcích při řešení všech
úkolů a problémů s vedením obce. Stejně
tak to přeji i všem zastupitelům. A nám
všem hlavně hodně zdraví.
Hana Schwarzová, tajemnice úřadu
městské části Praha-Lipence
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Nový tajemník lipeneckého úřadu
Dovolte mi, jako novému tajemníkovi úřadu
městské části Praha-Lipence, se v Lipeneckém
zpravodaji představit. Jmenuji se Petr Jindra. Celý
život bydlím v sousední Zbraslavi, takže s některými z vás se znám od školních let i z dalších akcí,
kterých jsme se zúčastnili.
Ke konci roku 2019 jsem se rozhodl ukončit po
více než 34 letech služební poměr u Policie České republiky. Stál jsem před rozhodnutím, jakým
směrem pokračovat v práci pro občany, které jsem
celý svůj dosavadní profesní život věnoval. Když
jsem zjistil, že je vyhlášené výběrové řízení na
obsazení funkce tajemníka na lipeneckém úřadě,
ani chvíli jsem neváhal. Nové povolání je pro mne
velkou výzvou k využití dlouholetých zkušeností
a znalostí v oblasti spolupráce s místními samosprávami získaných za ta léta při plnění různých
služebních povinností. Zcela jistě zde využiji i své
právní a ekonomické znalosti, které jsem si osvojil
v rámci studií na vysoké škole Bankovní institut.
Bude pro mne velmi obtížné hned od počátku
nahradit velice zkušenou předchozí tajemnici
paní Hanu Schwarzovou, která zde pracovala
dlouhá léta a má velkou zásluhu na funkčnosti
a bezproblémovém chodu celého úřadu. V novém
působišti se chci nejprve podrobně seznámit
s chodem úřadu a jeho specifiky. Musím rovněž
blíže poznat jednotlivé pracovníky úřadu a problematiky a úskalí jednotlivých činností. Mým

cílem je nebýt jen tajemníkem, který řídí chod
úřadu, ale stát se také součástí tohoto fungujícího kolektivu. Bez úzké spolupráce, vzájemné
komunikace a zastupitelnosti se úřad neobejde.
V rámci svého působení bych rád rozvinul větší
elektronizaci některých činností úřadu, aby se
ulevilo občanům i samotným pracovníkům a odpadlo zbytečné papírování.
Každá změna přináší pozitiva, ale zároveň má
i svá úskalí. Změny nelze provádět „direktivně“
bez projednání a bez komunikace s pracovníky
úřadu a s občany, kterých se tyto změny přímo
dotknou. Bez pochopení důvodů a účelu těchto
změn, bez jejich vysvětlení je konečný výsledek
velice nejistý a může mít negativní dopad na další fungování celého úřadu.
Jako bývalému policistovi mi není lhostejná bezpečnostní situace a bezpečnost občanů.
V posledních měsících došlo v jižní části hlavního
města Prahy, kam spadají i Lipence, k výraznému
nárůstu majetkové trestné činnosti, zejména
formou vloupáním do domů a bytů. O své zkušenosti s potíráním trestné činnosti a možnostech
praktické prevence se v případě zájmu rád s občany Lipenců podělím.
Ing. Bc. Petr Jindra
budoucí tajemník úřadu městské části
Praha-Lipence

Obědy pro seniory v Lipencích
Městská část Praha-Lipence umožňuje místním
seniorům odebírat dotované obědy. K tomuto
stačí nejprve přinést platný občanský průkaz
spolu s potvrzením o přiznaném důchodu od
České správy sociálního zabezpečení. Následně si zájemci vyberou, od kterého dodavatele
budou obědy odebírat. Platbu lze provést vždy
do 15. dne následujícího měsíce převodem na
účet městské části nebo hotově na úřadě u paní
Rakové. Na každý oběd městská část seniorům
přispívá 20 Kč. Výběr dodavatele je možné změnit vždy 1. den v měsíci.
V současné době obědy dodávají tyto firmy:
Best time servis s. r. o – za oběd od této společnosti ze Zbraslavi zaplatí senior 72 Kč a doprava

je zdarma. K převozu je potřeba pořídit si přenosné jídlonosiče.
Ivo Synek z Radotína dodá oběd za 70 Kč a za
dopravu účtuje 25 Kč. K převozu je také potřeba
pořídit si přenosné jídlonosiče.
Bližší informace získáte na webových stránkách městské části v sekci Praktické informace
-> Potřebuji si zařídit -> Obědy nebo u paní Rakové, tel. 257 921 167.
Uvedené ceny jsou bez příspěvku ÚMČ
Blanka Raková

Pes, přítel člověka
Je dobrým společníkem téměř v každé domácnosti, není ale jen psem u boudy a hlídačem
nebo nezvaným lovcem, jak tomu bývalo v dávných časech.
Pes je partner, respektuje svého pána jako
svého vůdce, doprovází ho na výlety, jezdí společně autem, pohybují se v přítomnosti jiných
lidí i psů, cestují do zahraničí.
Pes je také díky svým schopnostem dobrým
záchranářem, opatrovníkem nemocných lidí, je
cvičen pro použití v ozbrojených složkách, vyniká v psích sportech, v myslivosti. Je oddaný, věr-

ný a na oplátku vyžaduje od svého pána pouze
lásku, péči a dobré jídlo. Většina psů u nás prožívá krásný a spokojený zvířecí život. Jejich chov
je na celostátní úrovni upraven zákonem na
ochranu zvířat proti týrání, veterinárním a mysliveckým zákonem. Místní vyhlášky pak upravují
podmínky týkající se držení psů, jejich pohybu
a chování na veřejných prostranstvích.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
ze psů č. 23/2003 vydaná hlavním městem stanoví konkrétní sazby poplatků, lhůty pro podání
ohlášení, splatnost poplatku, úlevy a osvoboze-

ní od poplatků, příslušnost ke správě poplatků
a evidenci chovatelů psů.
Je povinností každého, kdo psa vlastní,
v obci, kde má trvalý pobyt, psa přihlásit a zaplatit za něj místní poplatek. Zde také obdrží
platnou evidenční známku. Zároveň je povinen
nahlásit do 15 dnů jakoukoliv změnu, uhynutí,
pořízení nového psa, prodej, změnu kontaktu
nebo dlouhodobou cestu do zahraničí.
Povinnost přihlásit psa mají i ti občané, kteří
jsou od poplatku osvobozeni: osoby nevidomé,
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, osoby provádějící
speciální výcvik k doprovodu handicapovaných
osob. Od poplatku jsou také osvobozeny osoby,
které provozují útulek pro zvířata, a ti, kdo mají
povinnost držení a používání psa dle zvláštního
právního předpisu, např. zákonu o myslivosti.
Od poplatků je osvobozen také držitel psa, který byl pořízen z útulku na území hlavního města
Prahy, a to po dobu 2 let.
Za prvního psa chovaného v rodinném domě
se platí 300 Kč ročně, za každého dalšího psa
téhož držitele 600 Kč ročně. Za psa chovaného
v bytové jednotce se ročně zaplatí 1500 Kč a za
dalšího psa téhož držitele 2250 Kč. Je-li držitelem psa poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným příjmem, poživatel sirotčího důchodu
nebo osoba starší 65 let, zaplatí za prvního psa
200 Kč ročně a za druhého psa 300 Kč ročně.
Právnické osoby a současně vlastníci hlídaných
objektů, kde je pes k této činnosti vycvičen, zaplatí za jednoho psa 600 Kč a za každého dalšího 900 Kč ročně.
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.
března každého roku. V případě, že je vyšší, než
600 Kč, je splatný ve dvou stejných částkách
vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku.
Novela veterinárního zákona a současně také
nařízení EU ukládá majitelům psů povinnost
opatřit psa čipem. Podle zákona č. 302/2017
sb., kterým se měnil zákon č. 166/1999 sb.
O veterinární péči, musí mít každý pes starší
3 měsíců čip. Těm, kteří toto nařízení nesplní,
hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Neočipovaným psům nebude uznána platnost očkování
proti vzteklině. Tato povinnost se nevztahuje na
majitele psů s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011. Majitel štěněte, kterého přihlásí k poplatkům do 30dnů od
čipování, je od místního poplatku osvobozen po
dobu dvou let.
K čipování se používá speciální mikročip
o velikosti zrnka rýže, který zvířeti vpraví pomocí injekce veterinář. Ten zapíše číslo čipu do
očkovacího průkazu a následně dojde k registraci do některého z registrů, buď veterinářem
nebo majitelem psa. Součástí registrace je vyplnění potřebných údajů o psovi a kontaktních
údajů o majiteli. Identifikaci psa například při
ztrátě provádí policie nebo veterinář sejmutím
15místného identifikačního čísla pomocí speciální čtečky. Údaje pak zadá do vyhledávání
v registru. Pokud je pes registrován, snadno se
najde jeho majitel. Kontroly namátkově provádí
Státní veterinární zpráva a policie.
Bližší informace a potřebné formuláře k vyplnění najdete na webových stránkách městské
části v sekci Praktické informace -> Potřebuji
si zařídit -> Přihlášení a poplatky ze psů nebo
u paní Rakové, tel. 257 921 167.
Ivana Slabochová, Blanka Raková

Autor fotografii: Kateřina Ludvíková
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ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIPENCE PRO ROK 2020
Forma hospodaření Lipenců je dána postavením naší obce v systému samosprávných celků.
Jsme jednou z městských částí hlavního města
Prahy (HMP) a to si ponechává zásadní vliv na
větší investiční akce na našem území. V praxi to
znamená, že je nám z rozpočtu HMP přidělena
neinvestiční dotace na správu a základní údržbu naší městské části, jejíž výše se odvozuje
především od počtu trvale hlášených obyvatel.
Pro rok 2020 je výše tohoto příjmu 16,7 milionu
Kč. Na investiční akce, jako např. na přístavbu
základní školy nebo mateřské školy, rozšíření
tělocvičny, větší rekonstrukce komunikací, vybudování zázemí pro Sokol atd., musíme žádat
o další finanční prostředky Magistrát HMP a respektovat jeho priority.
Dalším významným příjmem je daň z nemovitostí, která bude v letošním roce činit 4,8 mil. Kč,
tj. o 1,9 mil. Kč více než loni. Celkově počítáme
v roce 2020 s příjmy ve výši 22,2 mil. Kč. Tato
částka by mohla být významně vyšší, pokud by
všichni obyvatelé Lipenců byli v Lipencích přihlášeni k trvalému pobytu. Odhadem přicházíme asi o 3 mil. Kč ročně.

Na rozdíl od příjmů, které jsou z největší části stanoveny zastupitelstvem HMP, rozhoduje
zastupitelstvo městské části o složení výdajů.
Tvorba nového rozpočtu začala již v říjnu, kdy
jsme shromáždili požadavky obou škol a jednotlivých spolků a komisí. Rozpočtářka paní
Paspová připravila základní kostru nutných výdajů a přehled čerpání rozpočtu v minulém roce.
Na tvorbě rozpočtu pracoval finanční výbor společně s vedením obce. Náměty a požadavky na
výdaje byly výrazně vyšší než příjmy a tak bylo
nutné projednat požadavky s ředitelkami obou
škol a s předsedy komisí a spolků, stanovit priority a navrhnout kompromisy.
Výsledný rozpočet schválený na 13. jednání lipeneckého zastupitelstva 27. ledna počítá
s výdaji v celkové výši 23,1 mil. Kč. Rozdíl ve výši
400 tis. Kč bude kryt z rezerv minulých let a 500
tis. z přislíbené dotace na koordinátora participace, který nám má pomoci s přípravou strategického plánu rozvoje obce.
Hlavními výdaji je vnitřní správa, tj. platy
úředníků a provoz úřadu, ve výši 6,7 mil. Kč,
školství ve výši 6 mil. Kč (v letošním roce půjde

Krátké zprávy z rady

ra participace, za kterým stojí Institut pro rozvoj
hlavního města Prahy. Koordinátor pomůže
městské části se strategickým plánem rozvoje.
Participací je míněno zapojení obyvatel Lipenců
do rozhodování o budoucnosti rozvoje obce.

3. prosince
Rada schválila výběr firmy Kamenosochařství
Havlíček, která provede opravu a přesun křížku, zvoničky a památníku padlých. Dodavatel
zvítězil ve výběrovém řízení s nabídnutou cenou
526 723 Kč. Rada také schválila výběr firmy SARAHS associates, s.r.o. k realizaci zahrady jako
relaxačního prostoru a venkovní učebny pro
žáky školy na pozemku, kde nyní stojí křížek,
zvonička a památník. Nabídnutá cena z výběrového řízení činí 971 910 Kč. Dále rada schválila
výběr dodavatelů konvektomatu a elektrické
pečicí pánve pro jídelnu ZŠ Lipence. Konvektomat dodá firma Zich a spol., s.r.o. za 222 640
Kč a elektrickou pánev firma Pragogastro GTE
s.r.o. za 81 448,97. Všechny ceny jsou včetně
DPH. Rada zrušila výběrové řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulic Za hrází
a Nad Údolím Hvězd, protože se nepřihlásil žádný zájemce. Nové výběrové řízení bude vypsáno
po úpravě zadání. Rada vzala na vědomí informaci o výběru nového tajemníka úřadu městské
části pana Petra Jindry. Rada souhlasila se spoluúčastí městské části na programu koordináto-

Krátké zprávy
ze zastupitelstva
12. zasedání 16. prosince 2019
Po odstoupení zastupitelky Terezy Dolečkové se
novým zastupitelem stal Pavel Pihrt ze Sdružení
pro Lipence. Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2020 do doby schválení definitivního rozpočtu. Protože rozpočet schválilo hned
následující zastupitelstvo, provizorium trvalo
pouze měsíc. Byla schválena 8. úprava rozpočtu,
která zahrnula účelový dar od Velkotržnice Lipence ve výši 100 000 Kč. Částka bude rovným dílem
rozdělena k využití pro děti z mateřské školy,
základní školy, Sboru dobrovolných hasičů a Sokola Lipence. Zastupitelstvo schválilo smlouvu
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16. prosince
Rada schválila novou zadávací dokumentaci
pro výše uvedené výběrové řízení a také souhlasila s vyřazením majetku základní školy v celkové hodnotě 354 070,42 Kč.
9. ledna
Rada schválila odměny ředitelkám základní
a mateřské školy.
16. ledna
Rada schválila zvýšení vodného ze 45,50 na
49,09 Kč a stočného z 38,97 na 42,52 Kč s platností od 1. 1. 2020. Hlavním důvodem pro zdražení je potřeba investic do vodovodní a kanalizační
sítě. Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2020
a také odměňování zastupitelů a radních v tomto
roce. O rozpočtu i odměňování volených zástupců rozhodne příští zastupitelstvo dne 27. ledna.
(mv)
o dílo s firmou SARAHS associates, s.r.o. na vybudování zahrady s přírodní učebnou a několika
herními prvky u základní školy v celkové výši 971
910 Kč a smlouvu o dílo s firmou Kamenosochařství Havlíček s. r. o. na opravu křížku, zvoničky
a pomníku padlých a jejich přesun na nové místo
v celkové výši 526 723 Kč.
13. zasedání 27. ledna 2020
Veřejnosti byl představen nový tajemník. Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020 s příjmy ve
výši 22 222 000 Kč, výdaji ve výši 23 095 400 Kč
a financováním ve výši 873 000,- Kč.
Podrobné zprávy ze zastupitelstva naleznete
v zápisech na webových stránkách www.praha-lipence.cz
(lve)

1,5 mil. na mateřskou školu a 4,4 mil. na základní školu) a opravy a údržba komunikací ve výši
3 mil. Kč. Na infrastrukturu včetně údržby zeleně
a svozu odpadu je počítáno s 2 mil. Kč. Odměny
samosprávy činí 1,9 mil. Kč a 1,4 mil. Kč půjde
na sport, kulturu a sociální oblast.
V návrhu rozpočtu je mimo jiné počítáno
s následujícími prioritními akcemi: rekonstrukce některých komunikací, instalace klimatizace
do podkrovních učeben ZŠ, rekonstrukce a přesun pomníku, zvoničky a křížku, vybudování
venkovní učebny ZŠ, příprava strategického
plánu rozvoje obce, nezbytné opravy v areálu
TJ Sokol, jako je výměna kotle, nová nádrž na
vodu, a oprava střechy na garáži, nový nábytek
do hasičské zbrojnice, vypracování dopravní
studie a výměna části vodoměrů. Některé akce
budou částečně hrazeny z již získaných dotací,
jako např. vybudování venkovní učebny základní školy nebo činnost koordinátora participace,
o další dotace jsme požádali a budeme dále žádat tak, abychom mohli realizovat naše priority
v co největším rozsahu.
Lenka Kadlecová, starostka

Daň z nemovitosti
Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. Obě části daně z nemovitostí mají své sazby, které se odvíjí od charakteru
nemovitosti. Daň se poté ještě násobí koeficienty:
základním, který je stanoven podle velikosti obce
(§ 12 zákona č. 338/1992 Sb.) a místním, který si
obce mohou samy určit (§ 11 odst. (3), písmeno
a). Praha nezvýšila daň z nemovitých věcí od roku
2002. Teprve vloni zastupitelstvo hlavního města
schválilo vyhlášku, jíž se navyšuje místní koeficient z hodnoty 1 na hodnotu 2. Určení výše základního koeficientu přeneslo zastupitelstvo hlavního
města na jednotlivé městské části. Původní hodnota 5 mohla být nahrazena hodnotami 2,5; 3,5;
4,5 a 5. Některé městské části zvolili výši 2,5 a tím
se jim daň z nemovitých věcí nemění, většina ale
využila možnost zvýšení daně a tím i navýšení
příjmů do obecní pokladny. Při rozhodování, jak
to bude v Lipencích, jsme se řídili doporučením
Rady hl. m. Prahy, že se k této volbě bude přihlížet při rozdělování magistrátních dotací. Zvolili
jsme sazbu 3,5, tedy mírné navýšení, stejně jako
např. Libuš. V Radotíně a Velké Chuchli zůstávají
na svém, ale např. na Zbraslavi, ve Slivenci a Řeporyjích se rozhodli daň zdvojnásobit, jejich koeficient má hodnotu 5. Koeficient v komerční sféře
(§ 11 odst. (3), písmeno b), zůstává nezměněn,
daň u nemovitostí určených k podnikání se tedy
zdvojnásobuje (díky navýšení místního koeficientu). Jen pro zajímavost – i sousední Černošice
mají ještě o něco málo vyšší daň než my. Jejich
koeficienty jsou 1,6 (základní) a 5 (místní).
Daň z nemovitých věcí je přímým příjmem
městské části. Díky navýšení přibylo do našeho
rozpočtu v letošním roce 1 860 000 Kč, které jsou
velmi potřebné např. pro provoz školy, která má
po přístavbě pavilonu zvýšenou režii, pro další
zvelebování školy a školky, zeleně a komunikací
nebo pro přípravu dalších projektů. I v příštích
letech bychom chtěli peníze využít zejména pro
zlepšení života nás všech.
Ivana Žáková

BEZPEČNOST V LIPENCÍCH
Na konci loňského roku jsme v Lipencích řešili několik vykradených domů. Městská část připravila ve spolupráci s policií České republiky na 13. února preventivní akci v ulicích a také
setkání občanů s policií v hasičské zbrojnici. Společně jsme informovali o probíhajícím vyšetřování a možnostech každého z nás.

Jeden z poškozených dopisem vyjádřil své pocity:
Není určitě mým cílem přenášet na vás strach
a obavy, ale sdělit vám všem, že musíme pomoci jeden druhému. Žijeme zde se svými rodinami. Zodpovědným přístupem můžeme všichni
přispět k zajištění obydlí vlastních i sousedů,
a to například sledováním a kontrolou cizích,
neznámých či podezřelých osob či projíždějících
i parkujících aut a osob v nich. Vše podezřelé
můžeme nahlásit ihned policii.
Žijeme v relativně malé zástavbě rodinných
domů v blízkosti lesa, s několika příjezdovými
cestami, zatím bez kamerového vybavení či zá-

vor pro zákaz vjezdu bez povolení. Máme bohužel co do činění s dobře organizovaným a sofistikovaným gangem lupičů, kteří už řadu měsíců
úspěšně vykrádají domy v okolí Prahy, a to za
pomoci informátorů, kteří dobře znají místní
prostředí. K vloupáním dochází především navečer, kdy je už tma. Lupiči jsou od hlavy až
k patě celí v černém a splývají dokonale s okolím. Podle případů dalších postižených rodin
pracují zloději v týmu 3–5 lidí. Vniknutí do domu
a jeho vyloupení provedou velmi rychle, v řádech minut. Na všech postranních ulicích kolem

vytipovaného objektu mají hlídky, které je přes
vysílačky informují o každém vašem kroku, zda
se zrovna nevracíte domů. O majiteli postiženého objektu před vniknutím vědí vše podstatné.
Jsou to plánované „zlodějské projekty“.
To vše jsem po hořké zkušenosti s tímto gangem zaznamenal na vlastní kamerový systém.
Přes veškerou techniku a kvalitu záznamu nelze
lupiče identifikovat, neboť mají zahaleny dokonale všechny části těla včetně obličeje.
Velmi si přeji, aby se vloupání již neopakovala. Pocit svobody, klidu, soukromí a především
bezpečí mých dětí a celé mé rodiny nyní velmi
utrpěl a dlouho to budeme nést v sobě. Pomozme si všichni navzájem, my slušní lidé, kteří celý
den poctivě pracujeme a vychováváme děti. Pomozme si proti odporné bandě ubohých zlodějů
a kriminálníků.
(autor dopisu si nepřál být jmenován)
Ivana Žáková

OPRAVA A PŘESUN KŘÍŽKU, ZVONIČKY A POMNÍKU PADLÝCH
Velice třaskavé téma, které hýbe facebookem,
je oprava a hlavně přesun křížku, zvoničky
a pomníku padlých. Trojice památek se nachází
u zastávky autobusu Škola Lipence na části zahrady za potokem u základní školy.
Z dálky, v zahradě za plotem, vypadají všechny tři památky celkem uspokojivě. Při bližší
obhlídce je však vidět, že zub času způsobil
své. Zvonička je z betonového monolitu na podezdívce, ale celá se již rozpadá. Křížek byl již
v minulosti neodborně opravován, svár je vidět
pouhým okem. Relativně v nejlepším stavu je
památník, kamenný monument, na kterém je
připevněna kamenná deska se jmény padlých
z první a druhé světové války. I ten však potřebuje opravit.
Že si tyto tři drobné stavby opravu zaslouží,
o tom asi nikdo nepochybuje. Ale proč přesun?
Prvním důvodem je uvolnění místa pro školní
zahradu. Druhým, možná významnějším, je
přestěhování památek na lépe přístupné a důstojnější místo.

Prvotní nápad vzešel ze školy z potřeby využít každou píď kolem školy pro děti. Než se však
vůbec o přesunutí začalo uvažovat, paní ředitelka udělala spoustu práce. Spolu s pamětníky
zjišťovala pozůstalé po těch, jejichž jména na
pomníku jsou, aby je mohla obejít nebo alespoň obvolat, zda by jim přesunutí památníku nevadilo. Světe div se, nevadilo to nikomu
z nich. Žádná změna není přijata bezvýhradně
všemi. Vždy se najde někdo, komu se změna
nelíbí, nezdá se mu, pochybuje o ní. Stejně tak
je tomu i zde. Ale těm, kterých se to osobně
týká, přesunutí památníku nevadí. Nové místo
pro trojici památek jsme vybrali o pár desítek
metrů dál směrem k úřadu městské části. Na zeleném plácku na protější straně ulice bude moci
památník, křížek i zvonička zaujmout i ty, kdo

by si jejich přítomnosti u zastávky ani nevšimli.
Budou přístupné nejen pro pietní akty a kladení
věnců, ale i pro každého Lipaňáka.
Ivana Žáková, foto Martin Vanko

V letošním roce jsme pro vás připravili besedy mimo jiné na
téma zdravovědy. Na první se můžete těšit již 4. března od
19 hodin v sále lipenecké hasičárny. Tématem úvodního večera
bude první pomoc při masivním krvácení, resuscitace a použití
aplikace Záchranka. V dalších měsících budou následovat besedy o první pomoci u malých dětí, při popáleninách, úrazech,
zlomeninách či jiných, život ohrožujících stavech a další.
Přijďte se dozvědět více o poskytování první pomoci a vyzkoušet si resuscitaci přímo na figuríně.
Besedy jsou zdarma a jsou určené pro dospělé a pro mládež
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ZŠ a MŠ

Moje dítě je šikanovaný!
Se slovem šikana jste se všichni určitě setkali, protože se dnes používá
velmi často. Slyšet jste ho mohli nejen v televizních debatách nebo z úst
dospělých, ale často je používáno i v rozhovorech mezi dětmi samými.
Existuje spousta různých definic a snad všechny se shodují v tom, že
se jedná o opakované záměrné ubližování někomu, kdo se neumí nebo
nemůže bránit. Vždy se v těchto případech jedná o využití, nebo spíš
zneužití nějaké převahy – početní, fyzické, nebo převahy v postavení. Je
popisováno několik vývojových stádií nevhodného chování, která mohou
vyústit v páté stádium, skutečnou šikanu. Ta se dnes vyskytuje nejčastěji
třeba ve věznicích a nápravných zařízeních, ale s chováním, které odpovídá prvním dvěma stádiím, se můžeme setkat prakticky všude.
V každém kolektivu jsou jedinci méně oblíbení, neprůbojní nebo něčím
jiní, než jsou všichni ostatní. Tyto jiné jedince jejich okolí někdy netoleruje. Ostatní je ze svého kolektivu vyčleňují, přehlížejí je, občas na jejich účet
udělají nějakou legrácku atd. Takové chování může být označeno za jakéhosi
předchůdce šikany a objevuje se všude ve společnosti, tedy i mezi dětmi na
školách. Je jedno, jestli je to škola velká nebo malá, městská nebo vesnická
a jestli je to učňák, gympl nebo základka. Nepěkné chování se mezi dětmi
prostě vždycky objevovalo a vždycky objevovat bude. Problém je v tom, že
hranice mezi klukovinou a takovým rizikovým chováním není zcela patrná,
anebo že agresor někdy může vypadat jako oběť a oběť jako agresor.
Víme, že není dobré se vměšovat do všech dětských sporů. Když se dva
kluci poperou o holku, když se kamarádi pohádají kvůli fotbalu, nebo když
se rozhádají tři kamarádky, to vše je přirozené a každý psycholog potvrdí,
že to je normální. Děti si tím vymezují své postavení mezi vrstevníky, učí se
řešit konflikty. Pokud jim tyto zkušenosti v dětství odepřeme a budeme za
ně jejich dětské problémy řešit, nebudou se s nimi umět popasovat v dospělosti. Někdy se ale do řešení problémů musíme vložit a ne vždy věci jsou
tak, jak vypadají. Uvedu příklad. Učitel přijde do třídy a vidí Pepíka, jak bije
Frantu. Chudák Franta, řekl by si učitel, a potrestal by Pepíka. Ale chyba.
Franta totiž Pepíka už několik dní provokoval. Nejprve slovně, pak ho pošťuchoval, házel mu věci do koše, až to Pepík nevydržel a v afektu zareagoval.
Vtom vešel do třídy učitel a situaci by snadno mohl vyhodnotit obráceně.
Nebo… Frantu spolužáci šikanovali, stěžoval si rodič po škole v přírodě.
Tři kluci ho na pokoji zbili. Na první pohled jasná věc. Důkladným vyšetřováním ale vyjde najevo, že Franta záměrně škodil ostatním třem klukům,
kteří chtěli vyhrát soutěž v bodování pořádku na pokojích. Poctivě uklízeli
a stlali si své postele. Dokonce i tu Frantovu, protože ten jejich snahu bojkotoval, jejich práci jim ničil a měl z toho legraci. Nepomohla domluva,
prosby ani výhružky, tak si to s ním kluci vyřídili ručně. Jeden hlídal u dveří, druhý Frantu držel a třetí mu dal ránu. Nepochválíme je za to, ale jejich
chování je vcelku pochopitelné a Franta rozhodně není obětí…
Šikana je drsné slovo na drsné chování a neměli bychom ho používat
tam, kde se o šikanu nejedná. Víme, že i v naší škole se některé děti nechovají hezky. Snažíme se takové nepěkné chování podchytit a řešit včas,

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLCE
Se starým rokem jsme se rozloučili při rozsvěcení vánočního stromečku.
A právě tady se ukázala skvělá spolupráce zaměstnanců mateřské školy,
dětí, rodičů, zřizovatele, místních hasičů a veřejnosti. Navíc se zde sešly
po letech i bývalé zaměstnankyně školky.
Naše mateřská škola se chce prezentovat jako všeobecně zaměřená
škola s rodinným charakterem. Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou
při práci s dítětem. Důležitý je jeho spokojený pobyt ve školce i mimo ni.
Zaměřujeme se i na zdravý vývoj dítěte a proto jsme rodičům nabídli například vyšetření očí ve spolupráci s firmou Prima Vizus a depistáž – logopedické vyšetření. Hravou formou se děti seznámí s dentální hygienou.
Plánujeme ve spolupráci s ortopedem bezplatné vyšetření, ve kterém se
zaměří na držení těla a ploché nohy. V souvislosti s tím také děti pokračují
v plnění úkolů v rámci celoročního projektu sportovní všestrannosti „Svět
nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Další aktivity jsou bruslení v Černošicích, týdenní „Hravé lyžování“
v Chotouni a plavání v bazénu na Barrandově. Kromě plánovaných výletů
vyjedeme na školu v přírodě do Chlumu u Třeboně.
Prvky otužování a rozvoj pohybových aktivit jsou každodenně zařazovány nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Na její úpravu a vybavení novými
herními prvky se ve spolupráci se zřizovatelem zaměříme.
V rámci zdravého stravování se s novou paní hospodářkou věnujeme
zpestření jídelníčku.
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Fotbal
aby se nerozvinulo v šikanu. Není to nic jednoduchého. Jsou to hodiny,
které věnujeme vyšetřováním a rozhovorům, abychom zjistili pravdu. Naším cílem je, aby dítě bylo ve škole spokojené a cítilo se tam bezpečně.
Děláme pro to maximum. Nepřehlížíme rizikové chování dětí a řešíme
je. Mrzelo nás, když do televizního pořadu zkraje roku volala posluchačka z Lipenců a žádala psycholožku o radu, jak postupovat, když „je dítě
šikanovaný“. V naší škole se problémy nepřehlíží a nezametají pod stůl.
Řešit ale můžeme jen to, o čem víme! Milá posluchačko, čtete-li tyto řádky a chcete-li pomoci, musíte přijít do školy. Nejprve doporučuji vyhledat
třídního učitele, a pokud společně problém nezvládnete vyřešit, domluvte
si schůzku se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní nebo se mnou.
V televizi vám nepomohou :-).
Víme, že nikdy nedocílíme toho, aby všichni ve třídě byli kamarádi, ale
chceme, aby se děti navzájem respektovaly. Podporujeme jejich sebevědomí,
ale nechceme z nich vychovat sobce, kteří si své zájmy prosazují za každou
cenu. Učíme je upozadit své potřeby a přizpůsobit se většině, když je to potřeba. Chceme, aby uměly správným způsobem a vhodnou formou prezentovat
svůj názor. A připravujeme je i na to, že ne vždy tím něco vyřeší. Jsou zkrátka
situace, kdy i my všichni musíme dělat věci, které nás nebaví, nebo v nich nevidíme smysl. To je život. A je naší volbou, jestli se u toho budeme vztekat,
nebo to přijmeme jako fakt. Mám takovou filosofii, že pokud něco nemohu
změnit, nerozčiluji se kvůli tomu. Nemám uklízení jako koníčka, ale uklízet
se musí. A když si k luxování pustím hezky nahlas svou oblíbenou hudbu,
pak i luxovat mě baví. Není totiž umění dělat to, co nás baví, ale najít zalíbení
v tom, co děláme. Nevím, kdo to řekl, ale pod tenhle výrok bych se podepsala.
Milí Lipaňáci, přeji Vám, aby vás bavilo vše, co děláte.
Jitka Krůtová, ředitelka školy

Základní škola Praha-Lipence
přijme
ženu či muže na pozici ekonom/
administrativní pracovník.
Hledáme milého, samostatného, schopného a spolehlivého kolegu. Nabízíme pestrou a zodpovědnou
práci v pěkném prostředí a přívětivém kolektivu :)

Více informací: krutova@zslipence.cz
Zkušenosti, které dítě získává z praktických činností, zážitků a při hře
jsou pro něj důležité, a proto je nezbytná aktivní spoluúčast dětí. Při divadelním představení „Vanda a Standa“ se děti seznámily se zdravým stravováním, vitamíny a stolováním. Čeká je pohádka „Ve zdravém skřítkovi
zdravý duch“. Všechny děti s nadšením navštívily hasičárnu a také nás
čekají záchranáři se sanitkou.
Kolektiv mateřské školy hledá nové formy spolupráce a aktivit a snaží
se vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj dětské osobnosti ve všech oblastech. Nabízíme například rodičům odborné poradenství speciálního
pedagoga.
Zapojili jsme se do projektu Šablony II se zaměřením na polytechnickou a prematematickou výchovu. Za získané finanční prostředky bychom
rádi pořídili didaktické pomůcky. V rámci spolupráce se základní školou
se chystáme s dětmi využít jejich novou dílnu a kuchyňku. Chceme rozvíjet
fantazii, kreativitu, zručnost a samostatnost. Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou děti absolvují ve školce projektový den. Klademe důraz
na respektování přírody a tak například pečujeme o želvu. Vštěpujeme dětem základní morální hodnoty a respekt k tradicím.
Našich dlouhodobých cílů lze úspěšně dosáhnout pouze v těsné spolupráci s rodiči, zřizovatelem a veřejností. Vzhledem k tomu, že mateřská
škola v novém složení začala pracovat od července 2019, je před námi
spousta dlouhodobých úkolů. Věřím, že naše nadšení, energie a zkušenosti nám umožní vše zvládnout a cílů dosáhnout.
Dagmar Meisnerová, zástupkyně ředitelky

Rozhodující penalta: Brankář Valentýn Cajthaml vyráží střelu Denise Alijagiče
(No Sláva) a rozhoduje tak o titulu pro Babies. Autor fotografií Tomáš Kábele

Novými vládci fotbalových
Lipenců jsou Babies
Už více než dvacet let jsou lipenečtí fotbalisté zvyklí strávit první sobotu
v novém roce na hřišti. Koná se vždy Novoroční turnaj lipeneckých čtvrtí,
který se od roku 2008 hraje jako Memoriál Pepy Vejvody jako vzpomínka
na bývalého kamaráda. Jen loni špatné počasí a hlavně nezpůsobilý terén
způsobily výluku a nehrálo se.
Letos 4. ledna se však 83 fotbalistů rozdělilo do devíti týmů a na spodním hřišti odehrálo tradiční turnaj. Podmínkou pro start je trvalé bydliště
v Lipencích nebo registrace v některém z týmů. A 23 zápasů na dvou malých
hřištích, kde proti sobě hráli vždy 4 hráči v poli plus brankář a střídalo se
jako v hokeji, přinesly nového šampióna Lipenců. Po pěti vítězstvích v řadě
(celkově šesti) týmu Lipe Boys kolem hrajícího trenéra A-týmu Ivana Haška
tentokrát slavilo mužstvo Babies složené také z hráčů A-týmu, ale i béčka.
Bylo to však vítězství velmi vydřené. V posledním utkání základní skupiny Babies prohrávali s Foreigners 3:1 a ještě půl minuty před koncem 3:2.
A to na postup ze skupiny nestačilo. V závěrečném tlaku ale borci v růžových dresech vyrovnali a při rovnosti bodů s Foreigners a vyrovnaném skóre
ve vzájemném zápase se do semifinále prodrali jen díky lepšímu skóre. Na
elegantní Foreigners, kteří byli považováni za černého koně soutěže, zbyl
jen boj o 5. místo a ten nad Parcelonou vyhráli přesvědčivě 4:1. Hrálo se ve
dvou skupinách, jedna byla pětičlenná a druhá čtyřčlenná. Zápas trval 2x7
minut a i za tak krátkou dobu padalo spoustu gólů. První dva týmy v každé
skupině postoupily do semifinále. A obě byla velmi dramatická. Bambouzek
vedl dvě minuty před koncem 3:1 a už už otevíral brány finále. Jeho protivník
No Sláva však vsadil vše na slávistického Denise Alijagiče a ten třikrát proháčkoval obranou Bambouzku a strhl vítězství na stranu svého týmu, který
tak po předloňském posledním místě zázračně vybojoval finále.
V opakování předloňského finále Lipe Boys – Babies padla jen jedna
branka na každé straně, a tak následovaly penalty. Pavel „Háša“ Hašek jediný nedal a šňůra turnajových vítězství Lipe Boys se tak přetrhla. Do finále tak
znovu jako v posledním ročníku 2018 prošli Babies.
V zápase o pomyslné bronzové medaile nedali Lipe Boys Bambouzku šanci a s přehledem vyhráli 4:0.

Finále Babies – No Sláva bylo dlouho bez branek. Vše podstatné se odehrálo až v posledních dvou minutách. Paradoxně se ujali vedení Babies,
i když hráli po vyloučení Petra Fatky v poli jen ve třech. Ondra Holub se ještě
za půlkou opřel do balónu a ten skončil ve vinglu jinak výborného gólmana
Petra Bezděka. Tým No Sláva se však rychle oklepal a hned z protiútoku vyrovnal Roman Pecl. Šlo se tedy znovu do penalt.
V základní sérii tří střelců všichni proměnili, následovali další dva hráči,
kteří byli v okamžiku ukončení zápasu na hřišti včetně brankářů. Gólman
týmu No Sláva Petr Bezděk přiznal, že penaltu kopal poprvé v životě – ale
také proměnil. Následoval rozstřel libovolných střelců. Babies vsadili na
Pavla „Krejzyho“ Krejzara, No Sláva na Denise Alijagiče. Ten však svůj celkově třetí pokus neproměnil, brankář Valentýn Cajthaml jeho střelu vyrazil –
a bylo dobojováno. Novými králi fotbalových Lipenců jsou Babies, přestože
byli půl minuty od nepostupu do semifinále.

Zajímavosti z turnajových bojů

• Jestliže v roce 2018 hrál na turnaji poprvé cizinec (Vietnamec Long Ngueyn
Thien), letos už startoval kompletní cizinecký tým s příznačným názvem
Foreigners. Tým měl kvalitu na boje o medaile, prošvihl však závěr zápasu
s Babies.
• Padaly krásné góly. Mezi Top 5 patří nůžky Pavla „Háši“ Haška a Robina
„Robase“ Poula, šibenice Ondry Holuba, patička Alexe Marche a krásná
ťukačka po ose Honza Halgaš – Tomáš Kábele – Zdeněk Scheib.
• Ochranné sítě na severní straně jsou bohužel asi nízké. Z devíti míčů, které správce Pavel „Pajda“ Hájek vložil do hry, jich sedm skončilo za ploty.
Sousedi však byli tak hodní, že všechny vrátili.
• Přestupem roku byl návrat na hřiště Honzy „Krbce“ Kerbacha. Ten se však
nepostavil do branky Parcelony, kterou před více než dvaceti lety zakládal,
ale do svatyně Ptáků. V parcelonské brance ho nahradil Martin Halgaš.
• Nástup mládí je definitivní. Například Parcelona měla nejstaršího hráče
Honzu „Krbečka“ Kerbacha juniora s 21 lety.
• Ten se také postaral o dosud nevídanou perličku, kdy dal syn gól svému
otci. Byl to paradoxně jediný střelecký úspěch Krbečka na turnaji – a zrovna to zůstalo v rodině.
(jkl)
Celkové pořadí (v závorce předloňské umístění)
1. Babies (2.), 2. No Sláva (8.), 3. Lipe Boys (1.), 4. Bambouzek (6.)
5. Foreigners (-), 6. Parcelona (5.), 7. Ptáci (4.), 8. Beverly (3.), 9. Trenéři (7.)
Nejstarší hráč: Honza „Krbec“ Kerbach (Ptáci) 53 let
Nejmladší hráč: Tomáš Bernklau (Trenéři) 13 let
Nejlepší brankář: Valentýn Cajthaml (Babies)
Nejužitečnější hráč: Alex March (Foreigners)
Nejlepší střelec: Denis Alijagič (No Sláva) - 10 gólů

POJĎ SI KOPNOUT
Noví králové Lipenců, tým Babies: Zleva nahoře Ondra Krůta, Karel Vladyka,
Ondra Holub, Dominik Šalamoun, Pavel Krejzar, Petr Fatka, dole Michal
Krůta, Valentýn Cajthaml a Štěpán Zítek

Fotbalový klub TJ Sokol Lipence shání nové fotbalisty
a fotbalistky ročníku 2006 a mladší.
Máš-li chuť se učit fotbalovým krůčkům, poznat nové kamarády
a užít spousty zábavy, přijď mezi nás. Rádi tě uvidíme.
Martin Říha (šéftrenér mládeže, tel. 606 652 805)
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Lipenecké akce

Spolky a komise

Jeden svět v Lipencích

MALÉ OHLÉDNUTÍ

ZA ADVENTNÍM ČASEM
Předvánoční čas vnímá většina z nás jako nejkrásnější období v roce. Je to čas plný očekávání, zdobení, těšení se a také setkávání. U nás
v Lipencích jsme měli hned několik možností
zastavit se a společně si vychutnat sváteční
atmosféru. V mateřské školce slavnostně rozsvítili ozdobený strom, děti poslaly Ježíškovi
svá přání a zazpívaly koledy. V základní škole
přichystali tradiční adventní dílny, kde si každý
mohl vytvořit krásné vánoční dekorace. Ani letos nechyběl vánoční jarmark s rukodělnými výrobky organizovaný Lenkou Šamanovou. Spolek V srdci Líp uspořádal promítání pohádky
pro děti. A paní Eva Horníčková zorganizovala
výlet do Drážďan.
Připomeňme si také dvě akce, na kterých se
podílela městská část Praha-Lipence a Kulturní
a sociální komise. První byl vánoční večírek pro
lipenecké seniory. Třicet seniorů se sešlo v jídelně základní školy a společně si užili první
adventní sobotu. K poslechu i tanci jim hrála
kapela Petra Holuba, občerstvení a ceny do

Pokud vás zaujalo promítání v letním kině začátkem září, máme pro vás dobrou zprávu. I letos se můžete těšit na několik dalších projekcí
v rámci projektu „Mobilní kino Lipence“. První
bude promítání ve čtvrtek 12. března a v pátek
13. března vždy od 17:30 v rámci festivalu Jeden svět. A protože je naše kino mobilní, rozhodli jsme se tentokrát promítat v Lipencích na
dvou různých místech.
Ve čtvrtek 12. března se můžete v prostorách jídelny místní základní školy těšit nejprve
na krátký film o dívence, která ve volném čase
pomáhá potřebným ve svém okolí. Ať už jde
o spolužáka s duševním onemocněním nebo
o osamělé seniory v domově důchodců. Pro
ty připravuje pravidelná setkání a formou her

tomboly darovala Velkotržnice Lipence a výbornou večeři, řízky a dva druhy bramborového
salátu, dodala Jídelna ÚJP ze Zbraslavi. Všichni
se báječně bavili, užívali si nejen hudby a tance, ale především společně stráveného času.
Setkali se se svými sousedy a navázali nová
přátelství, zapomněli na své starosti a načerpali pozitivní energii, která z účastníků akce
doslova sálala. Adventní večírek se u nás pořádal poprvé a všichni věříme, že se zařadí mezi
tradiční lipenecké akce.

Spolek V srdci Líp z.s.

LIPENCE MAJÍ OPĚT KRONIKÁŘKU

Foto: Ludmila Zájedová

Druhou, neméně úspěšnou akcí bylo tradiční
setkání U Betléma. Bratři Macků v klubovně Modelklubu Lipence jako každoročně vystavili svou
sbírku ručně vyrobených betlémů. K milé sousedské atmosféře přispělo i občerstvení. Pro zahřátí
svařák, k zakousnutí grilovaná klobása, točené
pivo, pro děti sladkosti a nějaké to nealko. Nechybělo ani domácí linecké cukroví. Netradiční
koledy z celého světa zahrála kapela Tri Martolod
zprostředkovaná Městskou knihovnou Praha.
Jako každým rokem byl součástí akce živý betlém.
A to doslova. Naše holky Sokolky se proměnily
v Baltazara, Melichara a Kašpara. Kromě tří králů
se představili zvědové, pastýři, další biblické postavy přinášející dary, nechyběl ani Josef s Marií
a v kolébce senem vystlané ležel Ježíšek. Všichni
společně představili tento krásný biblický příběh
a zazpívali koledy. Sešlost lidí kolem nich si společně nadšeně zazpívala. Přehlédnout nešlo ani
kolo štěstí, kde si mohli návštěvníci vytočit malé
vánoční dárečky. Městská část darovala každému svazek jmelí a děti ze základní školy přispěly
vlastnoručně vyrobenými vánočními přáníčky.
Velmi milým překvapením byla poukázka na odběr vánočního kapra pro příchozí seniory.
Všechny tyto krásné akce přispěly k milému
setkání našich občanů a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru. Velmi děkujeme všem, kteří
pro své spoluobčany tyto pěkné akce přichystali, a také Velkotržnici Lipence, která sponzorsky
podpořila tyto předvánoční i jiné akce občerstvením, drobnými dárky, květinami a poukázkami na
odběr kaprů.
Ivana Slabochová a Ludmila Zájedová,
zastupitelky
Foto: Lukáš Veselý
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a aktivit se snaží seniory aktivně zapojit a společně něco vytvořit.
Poté promítneme časosběrný dokument
„Ještě nekončíme“, který vznikal téměř dva
roky. Po tuto dobu filmaři sledovali osudy čtveřice seniorů, dvou dam a dvou mužů. Všem
čtyřem je více než 70 let a každý z nich diváky může uhranout svou činorodostí a pestrou
škálou aktivit, kterým se věnují. Se stářím bývají spojovány slabosti, samota, nemoci. Nic
z toho u protagonistů filmu nehraje zásadní
roli, přestože se každý z nich pere s nějakým
vážným handicapem nebo náročnou životní
situací.
Na projekci dokumentu „Ještě nekončíme“
máme domluvenou osobní účast protagoni-

stů a závěrečnou diskuzi s nimi. Věříme, že
díky tomu bude čtvrteční promítání zajímavým
a obohacujícím zážitkem pro všechny generace.
V pátek 13. 3. proběhne promítání v Dolních
Černošicích v prostorách školky Jeden strom.
Zaměříme se na české i zahraniční snímky určené především pro děti školního věku.
Rádi bychom navázali na čtvrteční projekci
a otevřeli témata, která osloví i dospělé, jako
jsou nadšení pro věc v každém věku a obecnému mínění navzdory, ale i odvaha být „jiný“.
V závěru také otevřeme otázku ekologické udržitelnosti, která je právě v současnosti tolik
aktuální.
Přijďte nás svojí účastí na promítání podpořit, těšíme se na vás.

Vést kroniku je zákonnou povinností každé
obce. Bohužel v Lipencích se kronika 30 let
nevedla. Poslední záznam lipenecké kroniky je
z roku 1989. V letošním roce se však podařilo
najít novou kronikářku. Mgr. Zuzana Šálanská
vystudovala magisterský obor Politické teorie
a soudobé dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do Lipenců se přivdala.

a dopravy v Lipencích, představení nejdůležitějších společenských akcí minulého roku. Nebude chybět ani zpráva o životě školy a školky
či tradiční kronikářské téma počasí. Ráda bych
přinesla i statistiku obyvatelstva a další zajímavé údaje. Protože budu kroniku psát samostatně poprvé, jsem na její výslednou podobu
také velmi zvědavá.

Proč jsi se rozhodla vést kroniku v elektronické
podobě?
V současné době je již standardní vést kroniku tímto způsobem. I v běžném životě je snadnější vést dokumenty v elektronické podobě,
a to zejména díky jednoduchosti, možnosti
úprav a sdílení. Nicméně chápu půvab ručně
psaných kronik, obzvláště, když má k tomu někdo i výtvarný talent. Sama si ale netroufám jít
touto cestou.

Co tě na práci kronikářky láká?
Do Lipenců jsem se přestěhovala teprve před dvěma lety. Protože se tu chystáme
s manželem zůstat a založit rodinu, ráda bych
obec poznala se vším všudy. Kronikář by měl
mít přehled o dění v obci. Zatím se teprve začínám orientovat, ale pevně doufám, že každým
rokem si budu jistější a kroniku povedu zodpovědně. Také bych ráda poznala lidi, kteří se starají o život v naší obci. To je záslužná činnost,
která spojuje obyvatele tohoto místa a vytváří
společnou identitu Lipenců.

Jakým způsobem máš v plánu kroniku psát?
Kroniku bych ráda vedla v tematických celcích. Zápis tak nebude členěn dle kalendářních
měsíců, ale jednotlivé kapitoly se budou věnovat celoročnímu veřejnému životu v obci, hospodaření obce, sociálním a zdravotním záležitostem atp . Kromě obecních záležitostí mohou
budoucí čtenáři čekat souhrnný popis výstavby

Novinky na webu
Od spuštění nových stránek uplynulo již půl
roku. Neustále pracujeme na novinkách, které
by občanům umožnily lepší přístup k informacím. Některé úpravy a novinky nám jdou lehce,
u jiných je zapotřebí zapojení více osob a také
více času.
Hlavní novinky
• Stránka o sociálních službách vás provede
informacemi o pečovatelských službách
v okolí Lipenců. Tuto stránku naleznete
v sekci Praktické informace.
• Ve stejné sekci naleznete nově formulář pro
dotazy občanů. Můžete zde zadat svůj do-

Byla bys ochotná chybějících 30 let kroniky dle
dostupných údajů dopsat?
V delším časovém horizontu ano, ale je potřeba si uvědomit, že jde o velký kus práce.
O všem je třeba rozhodnout společně s vedením obce.
taz, který bude předán kompetentnímu pracovníkovi. Odpověď vám pošleme na e-mail
a zároveň bude zveřejněna na webu u vaší
otázky.
• Na hlavní stránce pod kalendářem akcí naleznete sekci Mohlo by vás zajímat. Zde je
na první pozici Nástěnka s nejaktuálnějšími
letáky. Po kliknutí na náhled se leták zvětší.
Dále zde naleznete části Předpověď počasí,
Fotogalerie a Pro seniory.
• V sekci Úřad a samospráva -> Zastupitelstvo
MČ se nachází záložky Podklady. Najdete
zde před každým zastupitelstvem podrobný
program jednání.
• Přidali jsme stránku MHD, kde na prvním
místě jsou zodpovězeny otázky týkající se
provozu linky 242. Níže je rozcestník na

Záznamy v elektronické podobě budou přístupné veřejnosti.
Marie Cimlerová
všechny linky, které Lipencemi projíždí. Po
kliknutí na linku se zobrazí jízdní řády ze
všech zastávek.
• Se zaměstnankyní úřadu paní Rakovou jsme
připravili stránky s informacemi o odebírání
obědů, registraci psů a poplatcích za rekreační ubytování.
Co vás letos čeká
• Stránka o aktuálních projektech
• Propojení aplikace Mobilní rozhlas
• Rádi bychom zapojili více pracovníků úřadu
do tvorby stránek z jejich oddělení.
Lukáš Veselý,
předseda Komise pro komunikaci
a otevřený přístup k informacím
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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

Názory a komentáře

Jak dlouho ještě budeme slyšet, že to nejde?
Denně v médiích čteme o vyloupených domech na jižním okraji Prahy,
o narůstajících počtech případů a o organizovanosti lupičů. Starostové dotčených obcí líčí, jak se snaží ještě více posílit kamerové systémy,
zřídit nové kamerové body, které představují nejen dobrou prevenci, ale
i důkazní materiál, který by měl pomoci k jejich dopadení. Tato nepříjemná bezpečnostní situace se bohužel v plné míře týká i Lipenců. V minulém a předminulém roce zde bylo vykradeno už více než 10 domů.
Obyvatelé, kteří se těšili z příjemné a bezpečné atmosféry malé obce
s vysokou kvalitou životního prostředí, najednou ztrácejí pocit bezpečí,
jednu ze základních životních potřeb a základní komponentu spokojenosti obyvatel. Zdá se, že se jižní okraj Prahy stal cílem organizovaných
lupičských skupin, které jen tak něco nezastaví.
Pokusme se tedy vymyslet a udělat něco, co tyto skupiny buď úplně
odradí, anebo jim alespoň jejich činnost hodně ztíží. Jednou z účinných
prevencí je umístění kamer na příjezdových silnicích, z kterých se dají
zjistit registrační značky přijíždějících a odjíždějících aut. Kamery na
domech tento efekt nemají, protože žádný zloděj nepřijede autem před

Odpověď na dopis pana Kupky
Vedení městské části Praha-Lipence se již v loňském roce zajímalo
o možnost instalace kamerového systému. Jednali jsme s Městskou policií a Policií ČR a na jejich doporučení i s Úřadem pro ochranu osobních
údajů. Sdělení Ministerstva vnitra vysvětluje, proč nemůžeme my sami,
jako městská část, kamerový systém zřídit:
„K žádostem obcí o monitorování veřejných prostranství pro výše uvedené účely vydal Úřad pro ochranu osobních údajů stanovisko č. 2/2008
uveřejněné ve Věstníku č. 49/2008. Závěrem stanoviska je, že zmíněné
účely jsou účely veřejnoprávní a ty vždy historicky plní pouze stát přes
své orgány, které jsou k tomu zřízeny. Obec, která by tedy chtěla nainstalovat kamerový systém na veřejných prostranstvích, porušuje platné

MASOPUST V LIPENCÍCH

dům či do ulice, kde bude „pracovat“. Kamerové záběry domovních kamer, které zachytí siluety v kapucích a s šátky přes obličej, také k identifikaci osob nepřispějí. Zato registrační značka je jednoznačný identifikátor, který nelze zakrýt. Jen obtížně se můžete pohybovat autem bez
registrační značky, aniž byste vzbudili pozornost. Určitě existují i další
možná opatření – např. zlí psi na každé zahradě. Ale je třeba tyto odstrašující prostředky nejen vymyslet, ale je třeba je i urychleně realizovat.
Umístění kamer na příjezdových komunikacích jsem navrhl nejen při
posledním prosincovém jednání zastupitelstva, ale i při osobní návštěvě
vedení městské části Praha-Lipence. Bohužel odpověď je stále stejná:
„nejde to z technických důvodů“. Co tedy budeme dělat? Čekat a doufat, že tyhle skupiny zlodějů dají Lipencům generální pardon? Nebo je
naopak pravděpodobnější, že si tyto skupiny naopak řeknou „výborně,
tady je jedna obec, kde nejsou vůbec nijak zabezpečeni, a loupit tady
bude snadné a pro nás beztrestné“?
Ivo Kupka, Lipence
právní předpisy České republiky, protože kamerový systém je v obcích
možné provozovat jedině prostřednictvím obecní policie nebo Policie
České republiky. I když kamerové sledování provádí obecní nebo státní
policie, není možné sledovat soukromé prostory, snímky zveřejňovat
nebo je vkládat na webové stránky města. Při sledování soukromých prostor je důvodné podezření z narušení práva na nedotknutelnost obydlí,
které je ústavně deklarováno. Skryté sledování soukromých prostor je
možné pouze v případě krajní nouze a za podmínek stanovených v právní
úpravě trestního práva.“
Zatím jsme to nevzdali a ohledně technických možností napojení na
městský kamerový systém stále jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy
a dalšími institucemi.
Ivana Žáková
a končilo se v kině. Cestou se prodávali preclíčky, houstičky a hlavně zabijačkové pochoutky, které hasiči sami připravovali. Dnes se čím dál tím
více průvod zkracuje, lidé nemají chuť chodit celými Lipenci. Hospůdky
nemáme a z rodinných zastávek zůstávají už jen Říhovi a Hájkovi, někdy
i Mejtských. Větší zastávka průvodu je „U vrby“, kam přejíždí stánek s občerstvením i DJ Milan.
Hlavní postavou byl a stále zůstává medvěd. Ten může za všechny
lumpárny, které se v Lipencích dějí. Na konci průvodu se s ním zúčtuje,
přečtou se jeho viny a medvěd se zpravidla zastřelí.
Masopust už provází několik generací Lipaňáků, ať už z řad organizátorů, nebo masek. Z tehdejších dětí jsou dnes dospělí a vodí do průvodu
své děti a vnoučata. Je to tradice, která do Lipenců přináší spoustu zábavy. Přijďte se přesvědčit i letos 29. února od 14 hodin k hasičárně.
Ivana Žáková

Obnovení tradice lipeneckého masopustního průvodu se datuje na přelom 70. a 80. let. Kolem roku 1990 byl masopust v Lipencích zakázán asi
na 3 roky. Od té doby je každoroční masopustní průvod obcí jedna z největších kulturních akcí v Lipencích.
Organizaci zajišťovali tehdy, stejně jako dnes lipenečtí hasiči. V průvodu nesměla chybět živá kapela, několik jezdců na koních i koňmi tažený
vůz, na kterém se čepovalo pivo. Zpočátku jezdila i historická stříkačka,
tzv. koňka. Později byl vůz nahrazen maringotkou, kterou táhl traktor – to
byla první šatlava, kterou na začátku devadesátek nahradila Avie, sloužící jako šatlava dodnes. Do šatlavy nahánějí naháněči, kdysi v černém,
dnes v bílém. Výkupné zůstalo stejné – zakoupení panáka.
Průvod procházel celými Lipenci. Od hasičárny, Jílovišťskou až k Šimáčkům, procházelo se všemi ulicemi na parcelách, zastavovalo se ve
všech hospodách. Zastávky s občerstvením byly i v několika domech
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Proč již nejsem členem koalice ani Sdružení pro Lipence?
Důvodem je názorový rozkol v zásadních otázkách. Začalo to již povolebním vývojem a pokračovalo to tlakem na odstoupení Ing. Karin Tvrdé
z postu starostky. K mému překvapení se většina zastupitelů SpL za svou
členku nepostavila.
Požadovala jsem řešení krize v mateřské škole, která byla HaFem delší dobu tajena, následně bagatelizována a zametána pod koberec. Tehdy
jsem upozornila na jednostranné řešení problému a navrhla vyslechnout
i druhou stranu. Veřejně jsem se postavila za paní učitelky, které již daly
výpověď, a další, které ji zvažovaly podat. Jsem ráda, že jsem nemlčela
a trvala na svém. Nyní máme novou paní ředitelku, školka pod jejím vedením vzkvétá a paní učitelky do práce chodí zase rády.
Dalším konfliktním tématem je udělování souhlasů se změnou územního plánu. Bez koncepce je zde hlasováno o jednotlivých změnách, nejsou
žádná veřejná a obecně platná pravidla. Občas mám dojem, že některým
zastupitelům nezáleží na tom, o jaký pozemek se jedná, ale kdo ho vlastní, což považuji za nepřijatelné.
Velký rozkol nastal, když SpL v zájmu zachování koalice přijalo názor
HaFa a městská část se neodvolala proti stavebnímu povolení na dvě
ubytovací zařízení a sportovní klub, aby alespoň získala čas na uzavření
dohody s Natlandem. Záhy poté myslím i HaFo zjistilo, že to nebyl správný krok. Je to již 9 měsíců a dohoda není uzavřena dodnes. Musela jsem
HaFu vysvětlovat, proč jsem hlasovala jinak než koalice, případně proč
jsem alespoň na jednání zastupitelstva nemlčela. Jednoduše proto, že mi
to svědomí a zdravý rozum nedovolily. Pro koalici jsem však byla stále
méně přijatelná.
Jedním z posledních veřejný střetů bylo hlasování o zvýšení daně z nemovitosti. Raději bych se připojila k 24 městským částem, které daň nezvýšily. Více bych se ucházela o granty a dotace, než zatěžovala občany
vyšší daní. I tehdy jsem vyjádření svého názoru musela HaFu vysvětlovat
a obhajovat své právo na veřejné sdělení odlišného názoru.
Nelíbí se mi nedostatečné informování veřejnosti ani zastupitelů o zásadních věcech. Občanům jsme slíbili úplný opak toho, co se teď děje,
co jsme dříve hlasitě kritizovali. Veřejnost není informována o průběhu
vyjednávání s Natlandem, o výstupech z auditu objednaného městskou
částí atd. V rámci komunikační komise jsem prosazovala větší otevřenost

vůči občanům a téměř rok naléhala na rozšíření úřední doby. S každým
mým veřejným vyjádřením odlišného názoru se situace zhoršovala.
Když někteří členové SpL přišli s tím, že dělám svou práci pro Kulturní
a sociální komisi špatně, a podložili to stížností, kterou jsem nikdy neviděla, požadovala jsem konfrontaci s nespokojeným členem komise. Chtěla jsem si vyříkat, v čem je problém, a najít východisko. To bylo nežádoucí.
Očekávala jsem, že u radních ze SpL najdu podporu, stal se však opak.
Myslím, že jsem za rok od voleb odvedla velké množství práce, proto uplynulého náročného období nelituji. V rámci komise dvě členky postupně
vytvořily samostatnou jednotku a společné práce se moc neúčastnily.
Odvedly samostatně spoustu skvělé práce. Ostatní však fungovali kolektivně. Mluví za nás výsledky: je opravené dětské hřiště, zmodernizovaná
knihovna, komunitní místnost, senioři si užili večírek a uspořádali jsme se
členy Kulturní a sociální komise spoustu dalších akcí. Také jsme s Terezou
Dolečkovou rozpracovaly koncepci sociálních služeb a připravily informace k této problematice na webové stránky MČ. Věřím, že naše práce povede k brzkému zavedení pečovatelské služby a dalších sociálních služeb
v Lipencích. Jsme připraveny v práci pokračovat. O všech aktivitách jsem
vždy průběžně informovala vedení městské části i veřejnost prostřednictvím zpravodaje a zápisů z jednání komise, které jsou dohledatelné na
webu městské části.
Po tomto jsem se definitivně rozhodla, že již nechci a nemohu být součástí SpL. Na práci pro Lipence a mandát zastupitele jsem nerezignovala.
Následovalo mé odvolání z pozice předsedkyně Kulturní a sociální komise.
Většinu lidí ze SpL považuji za přátele, ale vedení teď nabralo jiný směr,
než o který jsem celé roky usilovala. Dále budu ráda pracovat pro Lipence
a jejich občany, i když můj přístup k informacím během posledních měsíců postupně slábne. Díky svým názorům jsem se stala zastupitelkou,
teď jsem se díky nim dostala do opozice. Věřím, že je lepší pracovat jako
konstruktivní opoziční zastupitel a vyjadřovat své názory, než jako koaliční zastupitel tiše přihlížet. Toto je vlastně ohlédnutí za rokem minulým.
Věřím, že tento rok bude lepší a klidnější. Přeji vám krásný a pohodový
rok 2020.

Proč jsme koaliční radní a rádi

v Lipencích třeba: vybudovat přístavbu jídelny základní školy a přístavbu
mateřské školy, vysadit zeleň nebo provést rekonstrukci ulic. A to bez dotací opravdu nejde. Základní koeficient jsme proto zvýšili na hodnotu 3,5,
což bylo nejnižší možné navýšení. Teď už můžeme s klidným svědomím
Prahu o dotace požádat.
Rozhodně nesouhlasíme s tvrzením, že veřejnost je nedostatečně
informována. Tato koalice strhla železnou oponu, která obepínala úřad
a vedení obce v předchozích volebních obdobích. Komunikujeme s veřejností přes webové stránky a facebookový účet. V kanálu obce na Youtube zveřejňujeme videozáznamy z jednání zastupitelstva. V roce 2019
jsme vydali pět čísel tištěného zpravodaje. Organizujeme veřejné debaty,
chystáme participaci lidí na rozvoji obce. Na zastupitelstvu jsme přesunuli veřejnou diskusi na začátek jednání, abychom účast veřejnosti
usnadnili. Prodloužili jsme otevírací dobu úřadu.
Kulturní a sociální komisi jsme na podzim věnovali mnoho hodin času.
Nepochybujeme vůbec o tom, že Lída Zájedová myslí vážně svůj záměr
prosadit v Lipencích zavedení pečovatelských služeb a vůbec novou koncepci podpory poskytování sociálních služeb obcí a víme, že tomu věnovala obrovské množství času, čehož si velmi vážíme. Komisi se podařilo
oživit společenský život a zorganizovat či vzkřísit řadu akcí. Bohužel ale
komise trpí tím, že ne všem členům se vzájemně dařilo spolupracovat. Ke
konci roku se její činnost rozpadla do samostatných aktivit jednotlivých
členů a práce v komisi se stala spíše noční můrou. Tím trpí především
právě práce na zavedení a koncepci sociálních služeb, kdy komise nedokázala předložit Radě žádné společné stanovisko nebo doporučení.
Společně i jednotlivě jsme se v rámci řady diskusí na Radě, v HaFo
a především společně s Lídou v SpL snažili najít řešení, které by umožnilo
členům komise pracovat naplno, efektivně a s radostí namísto ve stresu.
Bohužel se nám na žádném řešení nepodařilo shodnout. Uvidíme, zda
volba Michala Zahradníka předsedou komise situaci zklidní, komisi se
podaří navázat na dosavadní práci a přijít s novými koncepčními návrhy.

Lída Zájedová je kritická ke koalici a její politický svět se hemží podrazy
a padouchy. Jako lipenečtí radní chceme prosadit jiný, pozitivní a sjednocující pohled na komunální politiku.
Krizi v mateřské škole řešila celá koalice ve vzájemné shodě. Podstatný je výsledek: nové paní ředitelky si vážíme a ve školce opět zavládla
pohoda mezi zaměstnanci. Ve vedení městské části odmítáme dělení zásluh, případně neúspěchů, mezi SpL a HaFo. Vzájemně se podporujeme
a pomáháme si, aby byl přínos pro obec maximální. Soutěžení by k dobré
atmosféře nepřispělo a usilovat tímto způsobem o budoucí volební preference opravdu nechceme.
SpL bylo ze dvou koaličních subjektů ve svém volebním programu radikálnější, když slíbilo nerozšiřovat v Lipencích zastavitelnou plochu. Zastupitelé hnutí HaFo mají k rozšiřování obce vstřícnější postoj. I přes tento názorový rozdíl koalice rozhoduje o rozšiřování zástavby s maximální
opatrností a vcelku konzistentně. Zastupitelstvo od voleb projednalo 17
podnětů na změnu územního plánu. Souhlasné usnesení přijalo pouze
třikrát. Nejprve k pozemkům, na kterých stojí Velkotržnice Lipence, protože podporujeme úsilí vlastníků a provozovatele o legalizaci současného stavu. Ve zbylých dvou případech šlo o podněty, které získaly souhlasné stanovisko městské části již v minulosti.
O výstavbě stovky nových bytů a apartmánů v lokalitách Lipenecký
park a Oddechová se rozhodlo ještě za předchozího vedení městské části. Když bylo v dubnu 2019 na druhý z těchto projektů vydáno stavební
povolení, zastupitelstvo se usneslo, že městská část se proti tomu neodvolá. Šance na úspěch byla minimální a raději jsme chtěli s investorem
jednat o jejich dalších záměrech v Lipencích. Tři zastupitelky SpL, které
jediné hlasovaly pro odvolání, se vzápětí odvolaly alespoň samy za sebe.
Jejich odvolání byla po nějakém čase zamítnuta. Městská část si tak ušetřila blamáž a jednání s developerem od té doby pokračují.
Tvrdit, že je lepší sehnat dotaci než podpořit navýšení daně z nemovitosti, je velmi nekorektní. Návrh zvýšit daň z nemovitých věcí v Praze pochází z Ministerstva financí. Praha bojuje o pomoc státu s výstavbou další
trasy metra a vzkaz paní ministryně Schillerové zněl jasně: „Chcete peníze? Zvyšte daň z nemovitosti.“ A vlastně totéž udělala i Praha: „Městské
části, chcete od nás dotace? Zvyšte koeficient.“ Je toho hodně, co je zde

Ludmila Zájedová, zastupitelka

Lenka Kadlecová, starostka
Ivana Žáková, místostarostka
Martin Vanko, radní
Michal Zahradník, radní
Stanislav Řezník, radní
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Co se bude dít v Lipencích
19. 2. Knihárna – 16:00
29. 2. Masopust – 14:00 hodin, pořádají Hasiči Lipence
3. 3. Knihárna – 16.00
4. 3. Vítání občánků – 16:00 hodin, v hasičárně,
		 pořádá MČ Praha-Lipence
4. 3. Beseda o zdravovědě – 19:00 hodin,
		 pořádá MČ Praha-Lipence
9. 3. Zasedání zastupitelstva
12. 3.	Jeden svět – promítání filmů a beseda
s interprety, začátek v 17:30 hod. v jídelně ZŠ
Lipence, vhodné pro děti od 8 let a dospělé
bez rozdílu věku, vstup zdarma, pořádá spolek
V srdci Líp
13. 3.	Jeden svět – promítání filmů s besedou,
začátek v 17:30 hod. ve školce Jeden strom
v Dolních Černošicích, vhodné pro děti
od 8 let a dospělé bez rozdílu věku, vstup
zdarma, pořádá spolek V srdci Líp
17. 3. Knihárna – 16:00
22. 3.	Divadlo pro seniory – představení s názvem
Víš přece, že neslyším, když teče voda – 19:00
v aule Radotín, zlevněné vstupenky pro seniory
k zakoupení na úřadu
31. 3. Knihárna – 16:00
1. 4. Velikonoční dílničky a trhy v ZŠ Lipence,
		 pořádá Škrpál
1. 4. Beseda o zdravovědě, 19:00 hodin,
		 pořádá MČ Praha-Lipence
8. 4. Den otevřených dveří ZŠ
14. 4. Knihárna – 16:00
18. 4. Sběr železného šrotu, od 8:00,
		 pořádají Hasiči Lipence
28. 4. Knihárna – 16:00
6. 5. Beseda o zdravovědě – 19:00 hodin,
		 pořádá MČ Praha-Lipence
9. 5. Branný závod Karla Košaře – 8:00,
		 pořádají Hasiči Lipence a Hasiči Jíloviště
16. 5. Pivní festival – 14:00 hodin,
pořádá MČ Praha-Lipence a Hasiči Lipence
3. 6. Beseda o zdravovědě – 19:00 hodin,
pořádá MČ Praha-Lipence

V dubnovém vydání Lipeneckého zpravodaje naleznete:
• zprávy z Rady
• zprávy ze zastupitelstva
Inzerce

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

TEL.: 724 895 876

CVIČ SVÉHO PSA, DOKUD JE ČAS
Základní kynologická organizace Zbraslav
pořádá pravidelně kurzy výcviku psů pro
majitele psů všech plemen. Kurz je zaměřen na výchovu a poslušnost psa. Zúčastnit
se mohou malá plemena od čivav až po
velká kavkazská plemena. Kurzy jsou velmi
oblíbené. Účastníci jsou rozděleni do družstev podle věku a velikosti a cvičí se pod
odborným dohledem instruktora. Kurz trvá
sedm týdnů, každá lekce je vždy v neděli od
devíti hodin. Pořádáme dva kurzy ročně, letošní jarní kurz začíná v neděli 8.3.2020 od
9.00 hodin, podzimní kurz bude koncem
září. Podmínkou účasti v kurzu je povinné
očkováni psa.
Více na www.kynologie-Zbraslav.cz.

Dotazy občanů
Dobrý den,
rádi bychom byli informováni, jak se vyvíjí situace ohledně
umístění semaforů v ulici Josefa Houdka/Černošická (esíčko).
Z důvodu zavedení další autobusové linky a s blížícím se ukončením výstavby bytového projektu dojde ke zvýšení provozu, tudíž by
se semafory měly zprovoznit co nejdříve, aby byla zajištěna bezpečnost pro chodce, především pro děti, které tuto cestu využívají
k cestě do školy a školky. Semafor by též mohl zabránit překračování povolené rychlosti, ke kterému nyní pravidelně dochází. Bohužel umístěný hlídač rychlosti tuto funkci neplní.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Zuzana Malá
Na odbor dopravy v Radotíně jsme v loňském roce prostřednictvím
projektanta podali dvě navržené varianty: jednu se dvěma semafory a druhou se třemi (třetí umístěn v ulici V Roklích). Policie České
republiky odsouhlasila první variantu s několika podmínkami. Začínáme pracovat na projektové dokumentaci, do které budou tyto
podmínky zapracovány. Původně jsme si mysleli, že semafor budeme moci realizovat s minimálními stavebními úpravami a minimálním povolovacím procesem a že to bude možné stihnout již k září
loňského roku. Umístění semaforů však berou příslušné instituce
jako stavbu se všemi podmínkami stavebního řízení. Postupujeme
tedy mnohem pomaleji, než bychom chtěli, a rozhodně pomaleji,
než by bylo potřeba.
Ivana Žáková

Děkuji neznámému poctivému nálezci mé peněženky.
Jan Pavlík.

Ve věku 98 let
zemřela 20. ledna 2020
nejstarší obyvatelka Lipenců
paní Marie Šimáčková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte.
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