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Aktuálně

Krátké zprávy z rady
3. června
Rada mimo jiné rozhodla o tom, že předloží
zastupitelstvu k projednání návrh na předání
kanalizační a vodovodní sítě do správy hlavního města Prahy („odsvěření“), novou směrnici
o veřejných zakázkách, podle které se MČ řídí
při zadávání zakázek malého rozsahu, a podnět na změnu územního plánu v lokalitě Na
Lhotkách, který se týká pozemků o výměře
cca 3 300 m2. Rada dále rozhodla, že objedná
dokumentaci skutečného provedení přístavby
ZŠ v tiskové a elektronické podobě, která je
nutná ke kolaudaci, za 71 500 Kč od projekční
kanceláře City Work, uvolní finanční dar ve výši
20 000 Kč Modelklubu na podporu leteckomodelářských akcí v roce 2019 a vyhlásí výběrové
řízení na vypracování strategického plánu rozvoje městské části.
13. června
Rada mimo jiné schválila výběr dodavatele
studničního vrtu v areálu TJ Sokol, navrhla zastupitelstvu k projednání změnu základního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí,
postoupila zastupitelstvu k projednání podnět
na změnu územního plánu v lokalitě K Průhonu
a schválila program jednání zastupitelstva dne
24. června 2019.

Lipenecké akce

10. července
Rada projednala zprávu auditorské společnosti
PwC, která prověřila smluvní závazky obce z let
2016–2018. Dále rada schválila složení povodňové komise a 4. úpravu rozpočtu, projednala
plán investic na rok 2020, uvolnila dar 40 tis.
Kč SDH pro účely mladých hasičů a souhlasila
s podáním žádosti o grant na zřízení pozice koordinátora sociálních služeb.
30. července
Rada projednala možnosti likvidace černých
skládek v lokalitě mezi Strakonickou a Kyjovem ve
spolupráci s MČ Praha-Zbraslav a požádala úřad
o zmapování skládek v této lokalitě. Dále projednala varianty řešení dopravní situace v esíčku
u školy, kde dochází k nehodám, pomocí semaforů.
14. srpna
Rada schválila výjimku z nočního klidu ve dnech
6. a 7. září v souvislosti s promítáním letního
kina, doporučila převedení telefonů a internetových připojení úřadu, školky, školy a SDH na nového operátora, který je levnější, a schválila zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku.
Podrobné zápisy z jednání rady jsou pravidelně
zveřejňovány na webu úřadu.
(mv)

Krátké zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 7. zasedání 29. 4. 2019:
• schválilo uzavření dodatku č. 4 na vícepráce v celkové ceně 1.523.043,- Kč (bez DPH)
s firmou Subterra a.s. na přístavbu základní
školy,
• pověřilo místostarostku Ivanu Žákovou podat
žádost o bezúročnou půjčku z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 6 mil. Kč a žádost
o dotaci na přístavbu ZŠ z výzvy, která měla
být vypsána v červnu 2019,
• zvolilo Mgr. Michala Zahradníka členem Rady
MČ Praha-Lipence od 1. 5. 2019,
•
schválilo rozpočtový výhled na období
2020 až 2024 s předpokládanými příjmy od
24.915.000,- do 25.615.000,- Kč ročně a s předpokládanými výdaji mezi 22 a 23 mil. Kč ročně
včetně kapitálových výdajů,
• schválilo 2. úpravu rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu 2019 z důvodů zvýšení příjmů
o 13.752.500,- Kč, výdajů o 16.105.100,- Kč
a financování o 2.352.600,- Kč; po 2. úpravě je výše příjmů 50.110.300,- Kč, výdajů
53.962.900,- Kč a financování 3.852.600,- Kč,
• schválilo 3. úpravu rozpočtu MČ na rok 2019
z důvodu zvýšení příjmů o 94 tisíc Kč, zvýšení výdajů o 5.866.000,- Kč, a financování
o 5.772.000 Kč; po 3. úpravě je výše příjmů
50.204.300,- Kč, výdajů 59.828.900,- Kč, financování 9.624.600,- Kč,
• neschválilo návrh na podání odvolání proti
stavebnímu povolení na dvě ubytovací zařízení a sportovní klub v Oddechové ulici.
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 8. zasedání 20. 5. 2019:
• schválilo účetní závěrku městské části Praha-Lipence za rok 2018 včetně šestnácti příloh,
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inventarizačních zpráv městské části a příspěvkových organizací a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,
• podpořilo podnět na změnu územního plánu
pro území, na kterém stojí Velkotržnice Lipence, na funkční využití VN (nerušící výroba
a služby), a to u plochy o výměře cca 43 000 m2
z funkčního využití SO (přírodní rekreační
plochy a částečně urbanizované rekreační
plochy) a u plochy o výměře cca 71 000 m2
z funkčního využití NL (louky, pastviny).
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 9. zasedání 24. 6. 2019:
• schválilo záměr odsvěření vodohospodářského majetku z městské části na hlavní město
Prahu,
• schválilo rozdělení hospodářského výsledku
mateřské školy za rok 2018 tak, že zůstatek
z hlavní činnosti ve výši 31.275,62 Kč
bude převeden celý do rezervního fondu
a ze zůstatku z doplňkové činnosti ve výši
16.926,- Kč bude 60 % převedeno do fondu
odměn a 40 % do rezervního fondu,
•
projednalo návrh závěrečného účtu za rok
2018 a udělilo souhlas s celoročním hospodařením MČ Praha-Lipence za rok 2018,
• schválilo zvýšení kapacity ZŠ Praha Lipence
po dokončení přístavby o 126 žáku na 420
žáků, kapacitu školní jídelny o 150 na 500
strávníků a kapacitu školní družiny o 10 žáků
na 150 žáků,
• schválilo novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od
1. 7. 2019,
• schválilo v rámci připomínkového řízení k vyhlášce hlavního města Prahy návrh základního koeficientu pro výpočet daně z nemovitos-

Milí spoluobčané,
Zdravím Vás po horkém létě a ráda bych se
s Vámi podělila o novinky a dojmy z prázdnin.
Jednoznačně dobrou zprávou je úspěšná
kolaudace nového pavilónu základní školy. Podařila se až na druhý pokus z důvodů
původně špatné akustiky, ale nové prostory
jsou krásné a moderní. Věřím, že je ocení
i žáci a budou se do školy těšit.
Další dobrou zprávou je konečně zahájená oprava ulice Na Lhotkách. Její součástí je i problematická objízdná trasa.
O té nerozhodujeme my, ale odbor dopravy
v Radotíně a Policie ČR. Tam také tlumočíme
výhrady našich občanů, víme, že objížďka
není ideální. Na druhou stranu: Každá oprava komunikace s sebou nese dočasné snížení komfortu a potřebu ohleduplnosti všech
dotčených.
Během léta nás kontaktovali zástupci Nadace Josefa Nováka a nabídli nám dar na
podporu lipeneckých seniorů. Díky této nadaci se uskutečnil výlet do Kutné Hory pro
seniory a podle ohlasů se velmi povedl. Tímto děkuji Nadaci i šikovným organizátorkám.
Těší mě aktivity různých lipeneckých
spolků i jednotlivců, které přispívají ke společenskému životu v Lipencích (letní kino,
přednášky, výlety, akce pro děti,… ) a díky
kterým Lipence ožívají.
Zároveň zblízka vidím kolik peněz obec
vynaloží na odstranění následků obyčejného vandalství – ukradené a zničené značky,
zapálené koše, ulámané stromky a odpadky
ve škarpách. Nebýt toho, mohli bychom mít
každý měsíc jednu krásnou novou lavičku.
Závěrem zmíním prodloužení otevírací
doby úřadu. Ta je od září v pondělí a ve středu do šesti hodin a v pátek dopoledne. A po
domluvě i mimo otevírací hodiny, jak bylo
zvykem dříve.

Novinka v Lipencích – letní kino
V pátek 6. září a sobotu 7. září na hasičském
hřišti promítalo nové letní kino. Pátek byl věnován dětskému publiku. Projekce začala po západu slunce ve 20:30. Krátká groteska Daniely
Hýbnerové Medvědění uvedla rodinný animovaný film Zpívej. Dorazilo více než 100 diváku,
kteří si u filmu mohli pochutnat na domácí citronádě nebo popcornu.
Na sobotní večer byl hlášen déšť a o několik
stupňů chladnější počasí. Organizátoři proto
připravili pro diváky svařené víno na zahřátí
a doufali, že se počasí umoudří. Jejich přání bylo
vyslyšeno a déšť opravdu těsně před promítáním
ustal. Ani diváky počasí neodradilo a přišli v ještě o něco hojnějším počtu než v pátek. Promítaly
se dva studentské snímky Den žen a Dokonale
vyhladit z Katedry animované tvorby FAMU. Následovala česká komedie Ženy v běhu.
Akce organizovaná spolkem V srdci Líp byla
velmi povedená a diváci odcházeli spokojení. Těšit se můžeme na další plánované akce
v průběhu roku a promítání letního kina v příštím roce. Aktuální informace budou zveřejněny

na facebookové stránce spolku V srdce Líp z.s.
Reakce diváků:
„Začátek nové historie? Nepamatuji si to přesně, ale zhruba po 40 letech jsme měli možnost
opět navštívit filmové představení v Lipencích.

Lipenecký obr
V rámci oslav 55.let výročí založení Modelklubu Lipence proběhla na modelářském letišti tradiční přehlídka obřích rádiem řízených modelů
Lipenecký Obr 2019.
Lipenecký Obr je přehlídkou s dlouhou historií a také akcí, která má divákům vždy co nabídnout. Letošní ročník se vymykal klubovým
duchem, který byl vidět na celé ploše letiště. Do
organizace se zapojila velká část členů klubu,
a tak na letišti vládla pohoda a přátelská atmosféra. Občerstvení pro diváky zajistili lipenečtí
hasiči. Ve srovnání s minulými ročníky tím pozvedli pomyslnou laťku kvality o stupínek výš.
O spokojenost pilotů se hasiči starali už od

pátečního večera a diváci s dětmi si v sobotu
užívali pestrou a chutnou jídelní nabídku s neuvěřitelnou rychlostí obsluhy. Velkým plusem
letošního ročníku se stala přístupová cesta
a odbavení diváků. Modeláři opravili původní
přístupovou cesta okolo Berounky a proto byl
příjezd a odjezd diváků na letiště plynulý.
Letový program byl mimořádně nabitý.
O skvělý komentář se od 10 do 17 hodin postarali Vladimír Hadač a Miloš Petrbok. Modely
letadel byly opravdu obří a diváci jejich letové
ukázky oceňovali dlouhým potleskem. Návštěvníci mohli vidět obří modely větroňů, stíhacích
speciálů a vrtulníků, obří makety akrobatických

Veliký dík spolku V srdci líp, skvělý počin. Dnes
pro děti, zítra i pro dospělé. Přijďte, přijďte, je to
bomba!“ Vladimír Veselý.
Autor: redakce, foto: Martin Vanko

i dopravních letadel, vojenské i civilní makety skutečných letadel. Některé o rozměrech až
7 metrů a váze 70 kg.
Pro děti byly ve stáncích připraveny malé házecí modely, které pak celý den poletovaly v prostoru občerstvení. Modeláři připravili i dárečky
pro nejmenší ve formě bonbónů a cukrovinek,
které malým návštěvníkům během celého dne
rozdávali.
Na akci se kromě ostatních podporovatelů
modelářství podílela jako každoročně i městská část Praha-Lipence. Oslava 55. let výročí
Modelklubu Lipence se velmi vydařila a modeláři z Lipenců opět ukázali, že jsou prestižním
modelářským klubem s dlouholetou tradicí.

Daniel Krob,
Foto: Josef Červený
www.lipeneckyobr.cz
video z akce: https://youtu.be/YIlswezbQfs

Přeji Vám krásný barevný podzim
Vaše starostka

ti (dle §11 odst. 3 písm. a) zákona 338/1992
Sb. o dani z nemovitých věcí) v hodnotě 3,5
a místního koeficientu (dle §12) v hodnotě 2,
• schválilo 5. dodatek smlouvy s firmou Subterra, a.s.
(lve)
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Jednodenní výlet
do Kutné Hory
Na středu 4. září jsme uspořádali jednodenní výlet do Kutné Hory, který
byl určený pro lipenecké seniory. Odjížděli jsme v 8 hodin ráno a i přes
malé komplikace v dopravě jsme stihli kompletní program. Začali jsme
prohlídkou chrámu sv. Barbory včetně doprovodného výkladu průvodce.
Poté následoval volný program a pomalý přesun k restauraci U Kata, kde
na nás čekal vynikající oběd s dezertem. Výlet jsme zakončili v části Kutné
Hory zvané Sedlec. Zde jsme nejprve absolvovali komentovanou prohlídku katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a poté prohlídku
kostnice.
Výletu se zúčastnilo 36 seniorů. Zpět do Lipenců jsme se vrátili po 19.
hodině večerní všichni utahaní, ale snad s obsahem výletu i jeho organizací spokojeni.
Rády bychom touto cestou poděkovali Nadačnímu fondu Josefa Nováka
zastoupeném PhDr. Emily Curryovou, který byl hlavním sponzorem tohoto
výletu.
Vzhledem k velkému zájmu jsme se rozhodli uspořádat několik dalších
akcí za podpory MČ Praha-Lipence. Hned 5. října se můžete těšit na vypravení autobusu do Lysé nad Labem, kde se konají výstavy Zemědělec a Náš
chov. Dále zvažujeme výlet do Drážďan na vánoční trhy. Uskutečnění tohoto výletu bude záležet na zájmu obyvatel Lipenců. Podrobnější informace
o obou akcích se včas dočtete na nástěnkách a stránkách úřadu.
Více fotografií z výletu naleznete na stránkách úřadu.
Marie Cimlerová, Ivana Slabochová
Foto Marie Cimlerová

Vážení čtenáři,
následující dvě strany jsou věnovány sociálním službám, oblasti, která byla v Lipencích bohužel dlouhou dobu zanedbávána. Předkládáme zde informace a kontakty, které vám mohou pomoci, pokud se vy nebo vaši blízcí aktuálně nacházíte v tíživé životní situaci.
Kulturní a sociální komise se nyní snaží zmapovat situaci v Lipencích, aby naše městská část mohla nastavit funkční systém, který v budoucnu
usnadní život vám, našim občanům.
Pomozte nám prosím vyplněním přiloženého dotazníku. Vyplněný formulář odevzdejte na některém ze sběrných míst uvedených v dotazníku.

Rozvoj sociálních služeb v Lipencích
V rámci tohoto zpravodaje je distribuován dotazník řešící zejména
sociální služby. Po vyhodnocení získáme informace, které poslouží jako
podklad k nastavení koncepčního řešení sociálních služeb v Lipencích.
Co jsme v této oblasti již podnikli a co chystáme? V červenci jsme podali žádost o grant na podporu nastavení koncepčního systému sociální práce v Lipencích. Městská část Praha-Lipence nemá pro své občany
aktuálně zavedeny žádné postupy a metody sociální práce. V Lipencích
nejsou zajištěny žádné sociální služby a bude se tedy jednat o celkové
nastavení systému. Zapojeni budou odborníci a budou využity zkušenosti jiných městských částí a obcí. Projekt vytvoří informační brožury k sociální problematice. Zaměříme se zejména na seniory a osoby se sníženou
soběstačností. Budeme rozvíjet inovativní přístupy spočívající v mezioborové spolupráci. Jedním z cílů je i osvěta lipeneckých občanů v oblasti
sociální problematiky s využitím principů solidarity. Budou kvalitně zma-

Za Kulturní a sociální komisi Rady MČ Praha-Lipence,
Ludmila Zájedová, zastupitelka

Most k domovu Lipence

Pečujete s láskou o své blízké? Zvažujete možnost, že budete o svého
blízkého pečovat v domácím prostředí co nejdéle to bude možné? Máte
však obavy, strach, jak to vše zvládnete? Pak jsou následující řádky určeny vám.
Organizace Most k domovu, z. ú. poskytuje sociální a zdravotní služby
s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi. Stará se o dospělé občany, kteří kvůli zdravotnímu stavu nebo věku potřebují pomoc s péčí
o vlastní osobu. Pomáhá jim udržet si nezávislost v pohodlí domovů. Nabízí rovněž podporu rodinným příslušníkům, kteří se o své blízké v domácím prostředí starají.
Hlavním cílem Mostu k domovu je pomáhat ve všech oblastech péče
a poskytovat podporu prostřednictvím spolupráce s rodinou a podpůrnými zdravotními i sociálními službami, které jsme pro vás schopni zajistit.
Identifikujeme vaše specifické potřeby a požadavky, což nám umožní
připravit prostor pro poskytování kvalitní a dostupné péče. Naše služby
sahají od všech aspektů osobní péče včetně nakupování a přípravy jídla
až po poskytování zdravotní ošetřovatelské péče.

Domácí ošetřovatelská péče (home care)

Tato služba je určena především občanům, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo u nich došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu (stavy po
operacích, úrazech, cévních příhodách). Jedná o stavy, které nevyžadují
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Péče je poskytována v domácím
prostředí. Mezi základní úkony, které domácí ošetřovatelská péče poskytuje, lze zařadit aplikaci injekční léčby, odběry krve, měření krevního
tlaku a pulsu, převazy ran včetně chronických, poskytování ošetřovatelské rehabilitace. Péči doporučuje praktický či odborný lékař a je hrazena
z prostředků zdravotního pojištění.

Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic)

Jedná se o specializovanou zdravotní službu poskytovanou nevyléčitelně nemocným a umírajícím. V rámci multidisciplinárního týmu je zajištěna zdravotní péče a podpora, která je dostupná nepřetržitě. Daná služba je poskytována pod vedením odborného lékaře (paliatra) v domácím
prostředí, kam pravidelně docházejí školené sestry, které kontrolují stav
pacienta a instruují pečující, jak o něj správně pečovat. Cílem je dosažení
co nejlepší kvality života nemocných i jejich rodin.

Odlehčovací služba

Pracovníci této služby podporují klienty v činnostech spojených
s každodenní péčí o sebe sama v domácím prostředí. Pomáhají s oblékáním, při provádění úkonů osobní hygieny, s podáním jídla atd. Pečujícím
osobám poskytuje tato služba čas na vyřízení svých osobních záležitostí
a na odpočinek.
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povány potřeby místních občanů a místní zdroje. Po ukončení projektu
vznikne pozice koordinátora pro sociální oblast, což umožní místním občanům zorientovat se v nabídce sociálních služeb a možnostech pomoci
v různých životních situacích. Grant je financován z fondů Evropské unie
a národních veřejných zdrojů. Městská část požádala o 711.253,- Kč, vlastní příspěvek činí pouze 5 % z celkových nákladů, tj. 37.434,- Kč.
Předpokládané zahájení projektu je 1. 1. 2020 a ukončení 28. 2. 2021.
Žádost úspěšně prošla prvním kolem schvalování. To, zda grant získáme,
se dozvíme nejdříve koncem roku 2019. Za městskou část na žádosti pracovaly zastupitelky Tereza Dolečková a Ludmila Zájedová ve spolupráci
s dalšími odborníky.

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství zajišťuje bezplatně sociální pracovník, který může pomoci a poradit se zajištěním potřebných sociálních
a zdravotních služeb pro vás nebo pro vašeho blízkého. Může doporučit
vhodné sociální služby (pobytové, terénní) nebo poradit s vyřizováním
sociálních dávek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Most k domovu disponuje širokou nabídkou kompenzačních pomůcek
k zapůjčení. Pomůcky zkvalitňují život potřebným a mohou usnadnit péči
pečujícím osobám. Jedná se o například o chodítka, berle, hole, mechanické vozíky, polohovací postele, molitanové matrace, nástavce na WC
a vany.
Všichni zaměstnanci Mostu k domovu jsou vyškoleni na nejvyšší úroveň a pravidelně se dál vzdělávají. To zajišťuje, že dostanete co nejlepší
možnou domácí péči. Naše organizace má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro výkony domácí ošetřovatelské péče na území hlavního města Prahy a v okrese Praha-západ. Sociální služby (odlehčovací
služba), jsou hrazeny klientem. Cena je stanovena v zákoně o sociálních
službách. Za výše uvedené služby zaplatíte 130 Kč/hod. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o naši službu neváhejte kontaktovat naše
pracovníky. Můžete nás také navštívit na našich webových stránkách
www.mostkdomovu.cz.
Sociální pracovník (domácí hospic, poradna, sociální služby): tel. 777 738 769
Půjčovna kompenzačních pomůcek: tel. 212 248 037
Domácí péče Praha: tel. 212 248 036
Lucie Dostálová
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Sociální služby

Sociální služby
a na nácvik komunikačních dovedností. Skupina probíhá formou povídání, her a tréninku modelových situací v bezpečném prostředí pod vedením zkušených dětských psycholožek.

Asistované předávání, kontakt

Zbraslavské Pexeso, z.s. pomáhá
přes překážky malým i dospělým
„Život se někdy zašmodrchá, ale nemusíte na to být sami...“
Na Kulturně komunitní centrum Zbraslav se v tíživé životní situaci může
obrátit každý. Ať už na jednu z jejich níže uvedených poraden, nebo jen
navštívit nízkoprahové centrum Pexoklub a trávit zde volný čas.

Pexoklub

Pexoklub je klub s nízkoprahovými prvky pro žáky a studenty. Klub
vede sociální pracovnice za podpory zkušených lektorek a lektorů. Je
určen pro všechny školou povinné, kteří zrovna nemají jiný nápad, jak
a kde trávit volný čas. Dětem od 6 do 15 let nabízí: „Můžeš přijít a setkat
se zde se svými kamarády, nedělat nic, anebo se zapojit, a když si budeš
potřebovat popovídat o tom, co tě trápí, v klubu máš s kým.“ V programu
naleznete výlety a sportovní, výtvarné a různé další aktivity, které dětem
pomohou smysluplně trávit volný čas. Klub je přístupný zdarma a dospěláci do něj mají vstup zakázán. Přijít je možné kdykoliv ve všedních dnech
ve 12–17 hodin. Od října 2019 bude možné navštívit v Pexoklubu v 17–19
hodin zdarma poradnu pro žáky a studenty v tíživé životní situaci. Adresa
klubu je Žabovřeská 1227, pavilón A, Praha-Zbraslav.

Poradny pro rodinu

Příprava na vyučování

Připravujeme děti základních i středních škol, které se ve vzdělávacím
procesu dostanou do nesnází. Nejčastějším důvodem je stres, popřípadě
speciální vzdělávací potřeby. Pomáháme žákům a studentům získávat
motivaci, chuť ke vzdělávání a návyky pro samostatné učení. Soustředíme se na odbourání stresu, jež procesu učení brání. V případě potřeby
spolupracujeme s dalšími odborníky, školou, rodiči. Další z postupů je
použití FIE – Feuersteinova instrumentálního obohacování k rozvoji kognitivních funkcí.

Průvodce náhradní rodinnou péčí

Poradenství a podpora při rozhodování, zda se stát náhradním rodičem. Podpora v procesu podávání žádosti, absolvování přípravy a čekání
na dítě.

Mediace

Jestliže jsou konfliktní situace už tak těžké, že dvě strany nevidí cestu
k dohodě, ale nechtějí sahat po soudním rozhodnutí, nabízíme služby
mediátora – prostředníka, který může pomoct najít cestu k řešení a dohodě s druhou stranou.

Finanční poradna

Nabízíme komplexní podporu rodinám. Doprovázíme rodiny při hledání konstruktivního řešení složitých životních situací. Posilujeme rodinné
vztahy a hodnotu rodinného života.

Hospodaření a další finanční otázky, strach z dluhů nebo exekutora.
Nikdy není pozdě se poradit.

Sociální poradenství

Poradna při řešení potíží dětí i dospělých se stravováním, při podezření či řešení anorexie, bulimie, obezity atp. Nesuplujeme lékařské postupy, stojíme při vás během jejich realizace.

Ocitli jste se v tíživé situaci a překonáváte závažné životní změny jako
ztráta zaměstnání, sociálních kontaktů, dlouhodobá nemoc v rodině,
neschopnost dostát finančním závazkům, hrozící exekuce, rozvod atd.
Nemáte dítě ve své péči a nadále stojíte o kontakt s dítětem a o možnost
podílet se na jeho výchově, rozvoji a růstu. Jste rodič samoživitel a hledáte informace o možnostech řešení svých finančních problémů a o tom,
jak se orientovat v systému sociálního zabezpečení. Sociální poradenství
je poskytováno zdarma a nabízíme jej v těchto a dalších neuvedených
situacích, které život přinese.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství nabízíme v těchto a dalších neuvedených
situacích, které život přinese.
Vývojové a výchovné problémy dětí
Máte obavu, zda vývoj vašeho dítěte probíhá v pořádku. Zdá se vám,
že se výrazně vymyká od svých vrstevníků. Nevíte si rady s jeho chováním.
Problémy předškoláků a dětí během školní docházky
Vaše dítě má problémy s chováním, problémy s učením. Na jeho chování si stěžují učitelé. Máte obavy, že se vaše dítě stalo obětí, či iniciátorem
šikany.
Rodinné poradenství a provázení rodiny v obtížných situacích
Čelíte náročné situaci (rozchod, rozvod, smrt), řešíte partnerské problémy a jejich dopad na děti. Přemýšlíte, jak skloubit práci a rodinu, nemáte čas a jste velmi unavení. Jste nespokojení v životě a nevíte, jak dál.
Pomoc rodinám dětí s postižením, podpora a provázení rodiny v této nastalé situaci, pomoc s vyrovnáním se s postižením ze strany dítěte, rodičů
i rodiny, s poskytnutím doporučení při výchově.
Individuální i párové terapie pro děti i dospělé
Odborná terapeutická péče jednotlivcům i rodinám, které se potýkají s obtížemi při výchově svých dětí, či je trápí neshody v partnerském
a rodinném soužití, a chtějí tuto situaci aktivně řešit. Terapeutická pomoc
dětem formou herní terapie – hrou v písku (sandplay terapie), projektivní
arteterapeutické i verbální techniky, hrou s kameny, rozhovorem.
Podpůrné skupiny pro děti a dospělé
Pravidelná debatní skupinová setkání s terapeutem pro dospělé
a sociálně podpůrná skupina pro děti ve věku 8–12 let se zaměřením
na podporu zdravého sebevědomí, rozvoj zdravých mezilidských vztahů
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Pomáháme vytvořit bezpečný prostor pro předávání si dítěte mezi rozešlými rodiči za přítomnosti sociální pracovnice, aby předání proběhlo
pro dítě co nejlaskavěji.

Výživová poradna

Na cestě mateřstvím

Čekáte miminko a řešíte výběr porodnice, porodní plán, přípravu na narození dítěte, doprovod a podporu ke svému porodu, problémy s kojením.
Díky čerpaným dotacím poskytujeme výše uvedené služby za zvýhodněné ceny. Při splnění podmínek stanovených grantem je možno některé
služby čerpat zcela zdarma. V rámci projektu „Přes překážky“ nabízíme
také krátkodobé hlídání dětí, doprovod dětí na místo konání našich služeb, sbírky na konkrétní pomoc v případě potřeby/pro potřebné klienty,
mezigenerační projekty, odborné knihy pro rodiče.
Poskytované služby Poradenství v období 2019–2020 jsou finančně
podpořeny z fondů Evropské unie v rámci operačního programu Praha –
pól růstu.

Kontaktní informace
PEXESO, z.s.
Kulturně komunitní centrum Zbraslav
Žabovřeská 1227, Praha – Zbraslav
www.pexeso.org
PhDr. Danka Zubová,
koordinátorka poraden
danka.zubova@pexeso.org
Tel. 776 502 922, (po–pá 8–16)

Zdroj Pexeso. z.s., zpracovala Ludmila Zájedová

Nový věrnostní program Rohlíček pomáhá rodičům,
aby měli více času na děti. Rohlik.cz si oblíbili i senioři
Rodina s malými dětmi stráví ročně nakupováním potravin přes 3 dny.
Přitom společně prožitý čas je to nejcennější, co rodiče dětem mohou
dát. Největší internetový supermarket Rohlik.cz proto vylepšil věrnostní
program Rohlíček, který je designován na míru rodinám s dětmi do 12 let.
„Typická maminka u nás nakoupí minimálně čtyřikrát měsíčně a z našich
průzkumů vychází, že jí ušetříme ročně až tři dny strávené pobíháním
po obchodech a navíc stres, pokud je nucena brát děti s sebou,“ říká
Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik.cz. „Chceme pomáhat rodičům, aby měli
více času na své nejbližší. Proto jsme pro ně připravili jedinečný věrnostní program, ve kterém získávají zážitky zdarma pro celou rodinu a mohou
vyrazit s dětmi například na celý den do aquaparku. Kromě toho mají produkty za zvýhodněné klubové ceny a dopravu zdarma, takže šetří nejen
čas, ale i rodinný rozpočet,” popsal Tomáš Čupr.
Za věrnost má zákazník na výběr z malých či velkých zážitků, které
si podle výše útraty a získaných bodů postupně „odemyká“. Například
celodenní vstupy do zážitkového centra Toboga, Aqualandu Moravia,
lístky do Farmaparku Soběhrdy, nebo nabité karty na atrakce ve světově
proslulém hračkářství Hamleys. „V září navíc zákazníkům každý bod za
nákup automaticky zdvojnásobíme, takže nasbírá body na zážitky ještě
rychleji. Nakupování na Rohlíku šetří nejen peníze, ale především čas.
Ten pak mohou rodiny strávit společně, a ještě při zajímavém zážitku,
který si sami vyberou,“ doplňuje Olin Novák, komerční ředitel Rohlik.cz.
Na Rohlik.cz v tuto chvíli ve velkých českých městech nakupuje přibližně každý 10. rodič. Sortiment požadovaného zboží se odvíjí od potřeb rodiny. „Jsou to především velká balení plenek, kojeneckých mlék,
dětské výživy nebo potraviny pro děti. Zvyšuje se i poptávka po bio
a farmářských potravinách. Je vidět, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a dbají na kvalitu. Proto jsme do těchto výrobků ještě více zainvestovali a členi Rohlíčku si je koupí za speciální klubové ceny. Nákup
rodičům doručíme zdarma až ke dveřím, naši kurýři ho automaticky pomohou celý vynést přímo do bytu, což v případě velkých a těžkých balení
je pro rodiny velkou pomocí,“ řekl Novák. „Díky novým výhodám chceme do našeho klubu Rohlíček přilákat většinu rodičů z velkých českých
měst, protože věříme, že si v něm každý najde své výhody,” dodal Novák.

Rohlik.cz nabízí nejširší výběr nejkvalitnějších potravin na jednom
místě. Stále rozšiřuje nabídku lokálního ovoce a zeleniny pod označením Čerstvě sklizeno, která může být již do 6 hodin od sklizně na stole
zákazníka. Poctivé rukodělné pečivo dodávají vyhlášení místní pekaři,
například Antonínovo a Merhautovo pekařství, a bio a farmářské mléčné
výrobky i maso prověření farmáři a řezníci, například Naše Maso nebo
Farma rodiny Němcovy. Pokud se rodiče potýkají u dětí s potravinovými
intolerancemi, na Rohlik.cz najdou i širokou nabídku bezlepkových nebo
bezlaktózových produktů. Vegetariánské nebo veganské rodiny si také
vyberou. Ekologickou novinkou letošního roku je nakupování bio potravin i drogerie.

Nejlepší služby pro seniory

Další velmi populární službou Rohlik.cz je věrnostní program Rohlík
bez bariér pro starší 65 let nebo držitele ZTP, který už funguje několik let.
Zákazníci si v něm mohli zvyknout na službu asistovaného nákupu po
telefonu, donášku až ke dveřím nebo na dopravu zdarma.
Za poslední dva roky narostl počet seniorů nakupujících na největším
internetovém supermarketu na několik tisíc a jejich počet dál rychle roste.
Rohlik.cz jako první online prodejce nabídl lidem v důchodovém věku nákupní asistentky na telefonu, vynášení tašek až ke dveřím nebo přednostní časy doručení. Rohlik.cz poskytuje seniorům až o 60% snížené ceny na
sortiment denní potřeby a zároveň jim umožnil zakoupit vybrané produkty
ve vyšší kvalitě za stejnou cenu, za jakou koupí u konkurence levnější alternativy. V nabídce se tak objevují produkty firem, které jsou symbolem
kvality ve svém oboru. „Jednou z našich vizí je bojovat za lepší jídlo. Na
rozdíl od konkurence věříme, že si senioři a lidé se zdravotním postižením
zaslouží potraviny nejen levné, ale také kvalitní,” doplnil Tomáš Čupr.
Lidé v důchodovém věku si mohou objednat společně se svým nákupem také volně prodejné léky, doplňky stravy, léčivé čaje a další sortiment z lékáren BENU, s níž Rohlik.cz spolupracuje.
Více informací naleznete na www.rohlik.cz. Chcete pomoci s registrací
do klubu Rohlík bez bariér nebo si objednat po telefonu? Zavolejte nám
na bezplatnou zákaznickou linku 800 730 740.
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Základní škola

Kroužky a sport

Návrat do školních lavic
Počasí venku dává najevo, že léto už je pryč,
a školáci si po dvouměsíčních prázdninách
museli zvyknout na povinnosti a pravidelný
řád. Letošní návrat do školních lavic byl pro ně
ale trošku náročnější než obvykle. I pro nás, zaměstnance školy. Školní rok 2019/2020 je totiž
plný novinek.
Tou méně populární změnou pro rodiče, kteří vozí své dítě do školy, je nové dopravní omezení. V létě byla před školu umístěna dopravní značka, která zakazuje vjezd motorových
vozidel do ulice K Topolům s výjimkou vozidel
označených povolením MČ. Moc prosíme, aby
toto značení všichni respektovali. Pro parkování a vysazování dětí jsou vymezena parkovací
místa v ulici Obilní (na začátku ulice s časovým
omezením nebo za tělocvičnou bez omezení).
I když se zajížděním do Obilní ulice možná
trošku času ztratí, je to pro všechny strany
bezpečnější – dítě vysazované na hlavní ulici
nesrazí auto, rodič otáčející se u odbočky ke
škole nezpůsobí dopravní kalamitu a v obou
případech nebude hrozit pokuta za porušování
pravidel silničního provozu☺
V době, kdy vznikal tento článek, dožívaly poslední dny svého „života“ naše webové
stránky, které vznikly v roce 2012. Dnes, kdy
Lipenecký zpravodaj čtete, již jsou pravděpodobně v provozu nové webové stránky, které
odpovídají moderním požadavkům. Obsah
stránek zůstává stejný, jen zobrazení je jiné,
tzn. responzivní. Znamená to, že se obsah
stránek přizpůsobí používanému displeji. Pro
nás konzervativnější je to změna k horšímu,
protože původní stránky nám připadaly přehlednější, ale vývoj nezastavíme… Tuto změnu ocení zřejmě především rodiče, kteří naše
stránky sledují na tabletech nebo mobilních
telefonech.
V souvislosti s vývojem informačních technologií jsme přešli na modernější systém evidence žáků, který nám nabízí více možností využití.
V září jsme začali používat elektronické třídní
knihy a také omlouvání žáků už neřešíme telefonicky ale prostřednictvím moderního elektronického systému Edookit. V průběhu školního
roku vyzkoušíme i další možnosti, které nám
systém umožní, a v září 2020 bychom chtěli
zcela opustit papírové žákovské knížky.
Velké změny zaznamenala školní družina.
Jednotlivá oddělení nebudou letos pro svou
činnost využívat kmenové učebny, jak tomu
bylo v posledních letech, ale tři místnosti jsme
pro ně mohli zařídit během letních prázdnin
jako samostatné klubovny. Za to jsme moc
rádi. Klubovny družiny jsou ale od šaten a hlavního vchodu vzdáleny dost daleko a nejsou
v „dohledové“ vzdálenosti, proto paní vychovatelky nemohou kontrolovat, kdo dítě přišel
vyzvednout. Abychom zajistili bezpečnost dětí
a nestalo se nám to, co před pár lety v jiné škole, kdy vychovatelky vydaly dítě nepovolené
osobě, rozhodli jsme se pro vyzvedávání dětí
ze školní družiny používat systém BELLhop.
Jedná se moderní elektronický systém vyvinutý
přímo pro družiny základních škol. Systém je
tvořen terminálem, který je umístěn u hlavního vchodu, a počítačem, který má u sebe paní
vychovatelka každého oddělení. Komunikaci
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mezi terminálem (čtečkou) a počítačem zajišťují čipy, které si rodiče pořídí, pokud nechodí
dítě z družiny samo.
Několik novinek máme i ve výuce. V novém
pavilonu jsou k dispozici kromě šesti nových
kmenových tříd i dvě odborné učebny – dílna
a kuchyňka. Děti sice nemají nové předměty,
ale dílny a vaření mají jako součást předmětu
rodinná výchova, který budou mít v 6.-9. ročníku ne jednu hodinu jako dosud, ale od letoška
dvě hodiny týdně. Jeden týden budou pracovat v dílnách, přičemž výuku povede odborník
z praxe, zatímco druhý týden se pod vedením
naší paní učitelky budou věnovat vaření nebo
ostatním tématům, která do rodinné výchovy
spadají. Polytechnickou výchovu chceme zavést i pro žáky prvního stupně. Formu ještě dolaďujeme, ale v 1. a 2. ročníku pravděpodobně
využijeme některou z nabídky Malé technické
univerzity (www.mtuni.cz) a pro žáky 3.-5. ročníků připravíme jednorázové dvouhodinové
bloky v našich dílnách.
Na první pohled patrnou změnou prošly během prázdnin kanceláře. Dosud jsme využívali tři místnosti, z nichž dvě byly nevyhovující.
Kancelář paní zástupkyně měřila něco málo
přes sedm metrů čtverečních a jen o trochu větší byla ředitelna. Neměli jsme vhodné podmínky pro jednání s rodiči a další pracovní schůzky,
chyběla samostatná místnost pro ekonomku,
která pro svou práci s čísly potřebuje více klidu, než měla u malého stolku v kanceláři paní
hospodářky. Dlouhodobě byl tento stav už neúnosný, a tak jsme k řešení tohoto problému
využili původní sborovnu, ze které se učitelé na
konci června přestěhovali do nového pavilonu.
První den prázdnin, v pondělí 1. července, se
v těchto místech začalo pracovat. Vybouráním
příčky jsme zrušily nejmenší místnost, dvěma
příčkami ze sádrokartonu jsme rozdělili původní sborovnu na dvě kanceláře, jedny dveře
se zazdily, další troje nově vznikly… Změnám
v dispozičním řešení se muselo přizpůsobit
i řešení slaboproudu a silnoproudu, a tak se
sekalo do zdí a tahaly se desítky metrů kabelů, aby vypínače, elektrické i datové zásuvky
a všechny prvky zabezpečovacího systému byly tam, kde být mají. Když zmizela suť
a zednici začistili díry ve zdech, začala se řešit
podlaha. Po stržení koberců jsme objevili na
podlaze velké trhliny, a tak podlaháři nejdříve
museli praskliny speciální technologií „sešít“
a teprve pak se začaly vyrovnávat několikacentimetrové nerovnosti v sousedních místnostech. Postup zpomalovaly technologické
přestávky, které jsme museli dodržet, a tak teprve v polovině prázdnin se mohl do kanceláří
pomalu vracet nábytek.
Během prázdnin se pracovalo i v novém pavilonu. Původní akustické panely totiž nevyhovovaly hygienickým normám, proto bylo nutné
provést jejich výměnu. Na začátku prázdnin
do nových učeben nastoupili elektrikáři, kteří
sundali všechna svítidla v učebnách, aby po
nich nastoupila druhá parta a strhla všechny
akustické panely. Místo původních jednoduchých zavěšených panelů pak na stropy byly
montovány rastry, které byly vyplněny speciální vatou a zakryty sádrokartonovými akus-

tickými obklady téměř po celém stropě. Pak
opět nastoupili elektrikáři, aby namontovala
zpět původní svítidla, a mohlo se provést kontrolní akustické měření. Napodruhé bylo doba
dozvuku v toleranci, a tak byl pavilon ve druhé
polovině srpna zkolaudován. Probíhaly také
úpravy výtahu, protože v původním projektu se
nepočítalo s blokací nástupišť. Výtahy nejsou
určené pro žáky, ale jen pro mimořádné situace, a tak bylo zapotřebí udělat takové opatření,
abychom předešli možným problémům z neoprávněného užívání.
Ani v ostatních částech školy se nezahálelo
a více než měsíc tu měli co dělat malíři a lakýrníci. Místo červených a modrých zárubní máme
dnes všechny bílé, stejnou barvou jsou vymalované všechny učebny i chodby. Barvičky jsme
použili jen pro lepší orientaci v budově. Už před
otevřením pavilonu byla naše škola pro návštěvy tak trošku bludištěm, a tak jsme vymysleli
a během prázdnin realizovali nový orientační
systém. V půdorysu má naše škola čtyři křídla, proto jsme ve značení vycházeli ze čtyř pavilonů, které jsme pojmenovali prvními čtyřmi
písmeny abecedy a barevně jsme je odlišili. Pavilon A tvoří historická budova a patří k němu
modrá barva. Pavilon B tvoří jídelna a učebny
nad ní, a protože jsme jí přidělili červenou barvu, proto i židličky do jídelny jsme dokoupili
v barvě červené. Pavilon C z ulice není vidět,
protože má okna „do dvora“. Jsou to učebny
naproti jídelně a dvě velké novější učebny nad
nimi, vše v barvě žluté. Nový pavilon má písmeno D a barvu má zelenou, i když v jiném odstínu, než je zelená barva židliček v jeho třídách.
Velká orientační tabule s označením pavilonů
i jejich přidělenou barvou je u hlavního vstupu
a barevné čáry na zdi a rozcestníky by návštěvníkům měli orientaci ve školní budově usnadnit. Nápomocná bude i paní recepční, která od
září dbá na bezpečnost našich žáků a zodpovídá za to, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný. A když už Vás do školy vpustí poté,
co si zapíše Vaše nacionále, můžete se posadit
na sedačku do některého z relaxačních koutků,
kterých je dnes po škole více, případně si můžete prohlédnout galerii obrázků našich žáků.
Jejich práce elegantně začištěné profesionální
paspartou je totiž povýší na malá umělecká
dílka. Před rokem, během oslav 150. výročí založení školy, jsme uspořádali takovou malou
aukci a několik těchto obrázků jsme vydražili.
Protože naši školní výstavní galerii jsme nyní
zčásti obměnili, máme další obrázky v rezervě,
a tak možná podobnou dražbu obrázků našich
žáků, kteří třeba dnes už studují na střední či
vysoké škole, uspořádáme i v letošním roce.
Třeba před Vánoci během adventních dílen,
na které Vás srdečně zveme. A jestli nemáte
v naší škole své dítě nebo třeba vnouče, a nemáte příležitost přijít si školu prohlédnout během třídních schůzek, můžete se přijít podívat
každou sudou středu do naší Knihárny. Anebo
si zapište do kalendáře datum 16. listopadu,
kdy proběhne den otevřených dveří. V ten den
si budete moci prohlédnout nejenom všechny
učebny, ale znovu budeme instalovat výstavu
fotografií a videozáznamů z minulého roku,
během kterého vznikal nový pavilon. A možná
i něco navíc ☺

Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ

Školní kroužky, které vedou pedagogové
• Klub deskových her (pro 2. a 3. ročník)
• Keramika (pro 1.–5. ročník)
• Flétna
• Kytara (pro pokročilé)
• Tvůrčí psaní (pro 6.–9. ročník)
• Čmelák (pro 5. ročník) výběrový kroužek je zaměřen na prohloubení
matematiky a českého jazyka pro žákyně a žáky 5. třídy
• Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (pro 8. a 9. ročník)
• Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka (pro 8. a 9. ročník)
• Bricks4Kidz (kostičky) Zábavný a vzdělávací kroužek s kostkami LEGO.
• Vědecké pokusy (pro začátečníky)
• Vědecké pokusy (pro pokročilé)
• Malý programátor
• Florbal (pro 1.–3. ročník a pro 4.-8. ročník)
• Kriket (pro 3.–5. ročník a pro 6.-9. ročník)
• Atletika (pro 1.–5. ročník)
• Gymnastika (pro 1.–5. ročník)
• Anglická družina, aneb Angličtina After school (pro 1.–5. ročník)
Dvouhodinová odpolední výuka angličtiny
• Kutil Junior (pro 1.–5. ročník) – volnočasový řemeslný kroužek pro prvostupňové děti
• Klub mladých diváků (pro 7.–9. ročník)
• Robotika
Další sportovní aktivity pro děti
• Gymnathlon – všeobecná sportovní příprava (pro předškolní děti 4–6 let)
• Parkour

Nový školní rok v mateřské škole

Čas prázdnin, sluníčka, letních radovánek a nicnedělání utekl jako
voda a pomalu tu máme podzim. S ním přišel začátek školního roku, který nám všem přinesl školní povinnosti. Na děti jsme se moc těšili a přípravám se aktivně věnovali. Ráda bych poděkovala touto cestou všem zaměstnancům naší školky za jejich ochotu, vstřícnost a nasazení, s jakým
se do toho pustili. V tomto školním roce vám také pro vaše děti chceme
nabídnout kroužky, které si děti oblíbily již v letech minulých. Přicházíme i s novým projektem, kterého se zúčastní všechny děti naší školky.
Novinkou je kurz bruslení, který začíná již 26. 9. 2019. Dalším projektem
v rámci Šablon II. budou nejen projektové dny v MŠ, ale i mimo ni.
Doris Rosenkrancová, ředitelka MŠ

• Kickbox
• Volejbal
• Fotbal
• Fotbal pro holky
Přehled pravidelného cvičení pro dospělé v Lipencích
Sportovní hala:
• Volejbal – v pondělí od 20 hod. se schází parta amatérských hráčů volejbalu,
hrají na pohodu (simkova@monde.cz)
• Intervalové cvičení – v neděli od 18 hod. cvičení s Radkou
(https://cvicenisradkou. webnode.cz)
• Balanční cvičení – v neděli od 19:30 cvičení s Petrem na balančních podložkách
• Klub kick-boxu - pondělí a středa 17-18 hod. (Přijímají nové členy, dospělé a děti
od 6 let)
Škola:
• Power joga – středa od 18:30 cvičení s Hankou
(https://zdravi16.webnode.cz/yoga/)
• Power joga – čtvrtek od 19:00 cvičení s Radkou
(https://cvicenisradkou.webnode.cz)
Mateřská škola:
• Cvičení s Tamarou - pondělí od 19 hod., cvičení ve svižném tempu
• cvičení s Tamarou - středa od 18 hod., cvičení v klidnějším tempu
• ZŠ Lipence
• Středa od 18:30 Poweryoga s Hankou, https://zdravi16.webnode.cz/yoga/
• Čtvrtek od 19 hod. Poweryoga s Radkou, https://cvicenisradkou.webnode.cz
• Školka:
• Pondělí od 19 hod. cvičení s Tamarou v rychlejším tempu
• Středa od 18 hod. cvičení s Tamarou v klidnějším tempu
Kroužky, na které se můžete těšit:
Keramika
Pondělí 15–16 hodin 1. skupina, 16–17 hodin 2. skupina. Kroužek
povede paní Fillová.
Bruslení
Čtvrtek 10–11 hodin na zimním stadionu v Černošicích.
Hravé lyžování
Týdenní aktivní kurz v lednu nebo únoru 2020, termín bude upřesněn.
Plavání
Čtvrtek ráno od února 2020.
Celoroční projekt „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“
organizuje Česká obec sokolská.

Hřiště je otevřeno všem, přijďte na fotbal
Lipeneckým fotbalistům začala nová sezóna
už na konci prázdnin. Se začátkem školního roku
a startem zájmových kroužků se zvýšila hlavně
účast mládeže. A to je dobře, TJ Sokol Lipence je
otevřen všem a rád přivítá i další zájemce.
Po loňském suchu se letos podařilo zrenovovat studnu a obě hřiště jsou díky zavlažování
krásně zelená. „Je radost po takovém trávníku
běhat s kamarády a střílet góly. Kluci a holky,
přijďte mezi nás!“ říká nový šéftrenér mládeže
Martin Říha. Jeho předchůdce Daniel Karas má
nyní profesionální angažmá u mládeže Sparty na
Strahově.

Naši nejmenší fotbalisté hrají v klasické lipenecké kombinaci červené a bílé

Letos bojují v mistrovských soutěžích čtyři mládežnická mužstva, navíc tu trénuje i tým
děvčat a ty nejmenší děti ve fotbalové školičce.
Starší žáci (ročníky 2006 a 2007) by už měli
hrát na celé hřiště, ale protože by tak široký
tým nesložili, přihlásili se do výjimečné soutěže okresu Praha-východ a hrají na půlku hřiště
v sedmi hráčích plus brankář. Trenéry jsou Pavel
Bernklau, Matěj Sedláček, Pavel Kuba a Petr Hendrych. Tréninky jsou pondělí a středa od 17 do
18:30 a čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Mladší žáci (ročník 2008 a 2009) hrají také na
půlku hřiště 7+1 a trenéry jsou Martin Říha, Jakub
Potměšil a Gabriela Švandová. Tréninky jsou pondělí a středa od 17 do 18:30 a čtvrtek od 17 do 18
hodin.
Starší přípravku (ročník 2010) vede František
Moidl a Lenka Šamanová, tréninky mají v pondělí
od 17 do 18:30 a čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Mladší přípravku (2011 a 2012) učí fotbalovým
základům v úterý a čtvrtek od 17 do 18:30 hodin
hráč áčka a trenér Zbyněk Zacha a Michal Kelíšek.
Vedoucí je Martina Kelíšková.
A školičku (2013 a mladší) si jako jedinou
s tréninky ve čtvrtek od 17:30 - 18:30 hodin ponechal Daniel Karas, pomáhá mu nedávný ligový
fotbalista Pavel Hašek.
Novinkou letošního podzimu je, že se Sokolem Lipence začal spolupracovat pan učitel Petr

Mutina a jeho dívčí tým Placírka. Holky od 6 do
11 let mohou chodit trénovat každé úterý od 16 do
17 hodin na hřiště.
Po změně času budou tréninky všech kategorií
v tělocvičně, jejich přesný rozpis bude včas na
webových stránkách www.sokollipence.cz.

(jkl)
Foto: Tom Rimpel

Mladší přípravka na oslavách 100 let fotbalu
v Lipencích letos v červnu
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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
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VT Lipence

Reakce na článek
o územním plánu VT Lipence

Počasí v Lipencích

Jsem překvapen názorem nového vedení obce, které je součástí spolku Soutok, že
doporučuje změnu územního plánu, která
umožní následné schválení černých staveb
v lokalitě, kterou spolek chce proměnit v příměstský park. Provoz velkotržnice s naprosto
nevhodným napojením komunikací s rozměry
vyhovující maximálně osobní dopravě a zásobovanou kamiony rozhodně není nerušící
výrobou. Jedná se o záplavové území s ochranou vod 2. stupně a povodeň v roce 2002 jasně ukázala, jak je zde nemožné zajistit stavby
proti vodě. Také nesouhlasím s vyjádřením,
že se jedná o významného zaměstnavatele
pro občany Lipenců. Mohl byste pane Martine
Vanko tento názor podpořit nějakým číslem.
Je pozoruhodné, že „Spolek Soutok“ nepodporuje jiné změny na uvedeném území,
např. vybudování jezer na parcelách před
tržnicí, které by určitě zvedly rekreační možnosti oblasti, včetně možnosti regulace stavu
hladiny Berounky při povodních. Provoz velkotržnice by se měl přesunout z této oblasti, kam rozhodně nepatří, tam, kde nebude
ohrožován vodou, nejlépe na místo s přímým
napojením na rychlostní komunikaci.

Meteorologické léto je vymezeno tak, že je
v dlouhodobém průměru, tzv. normálu, nejteplejším obdobím roku. Začíná s nástupem června
a končí na konci srpna. Obdobně meteorologická zima je v dlouhodobém průměru nejchladnějším obdobím roku a zahrnuje měsíce prosinec,
leden a únor. Přechodnými obdobími jsou jaro,
které zahrnuje březen, duben a květen a podzimními měsíci jsou září, říjen a listopad. Jarní
a podzimní rovnodennost, tedy 21. březen a 23.
září a letní a zimní slunovrat, tedy 21. červen
a 21. prosinec, jsou astronomická data, která
s meteorologickými obdobími souvisí, ale nejsou začátky ročních období. Vezmeme-li např.
léto, je 21. června v dlouhodobém průměru podstatně tepleji než 23. září, navíc klást začátek
léta do letního slunovratu, kdy se začíná zkracovat den, by bylo na první pohled nesmyslné.
Letošní léto bylo v Lipencích teplotně nadnormální, z toho červen byl extrémně nadnormální,
byl dokonce nejteplejším červnem od začátku měření. Červenec a srpen byly teplotně jen
mírně nadnormální. V letošním létě jsme měli
33 tropických dnů, kdy teplota vzduchu dosáhla nebo přesáhla 30 °C. Nejvyšší teploty vzdu-

S pozdravem,
Ing. Zdeněk Obraz
Místo, kde stojí současná tržnice, je hospodářsky využíváno po mnoho generací.
Současná tržnice vznikla transformací areálu
bývalého Státního statku hl. m. Prahy v 90.
letech. Areál státního statku zase vznikl rozšířením původního statku Buda, který je zanesen v mapách minimálně 250 let. Současný územní plán tuto realitu nereflektuje.
Přitom přibližně polovina budov tržnice byla
zkolaudována jako stavby trvalé, zbytek má
povoleno užívání dočasné. Tato dočasnost,
která je opakovaně úřady prodlužována,
omezuje tržnici v investicích do rozvoje a infrastruktury.
Tržnice realizuje obrat v miliardách korun
ročně. Pracuje tu 800 lidí, podle odhadu 150
z Lipenců. Tržnici nelze zakázat, vyvlastnit ani
přesunout proti vůli vlastníků a provozovatele. Změna územního plánu je prvním krokem
k tomu, aby se věci kolem tržnice daly do
pořádku. Proto lipenečtí zastupitelé 12 hlasy ze 14 přítomných na květnovém zasedání
podnět na změnu územního plánu podpořili.
Městské části Lipence, Zbraslav a Radotín
nyní od provozovatele očekávají, že splní
domluvené podmínky, zejména připojení na
splaškovou kanalizaci a vodovod, realizaci
protipovodňových opatření, řešení odpadového hospodářství a řešení dopravy.
„Spolek Soutok“ zatím neexistuje. Iniciativu k vytvoření příměstského parku na
soutoku Vltavy a Berounky v současné době
zastřešuje Institut pro plánování a rozvoj hl.
m. Prahy (IPR). Vytvoření právnické osoby za
účasti magistrátu a městských částí se teprve připravuje.
Martin Vanko, radní

chu byly naměřeny v červnu, a to 26. 6., 37 °C
dne 26. 6. a dokonce 38 °C dne 30. 6. V těchto
dnech k nám pronikl horký vzduch ze Sahary.
V červenci bylo dosaženo jen 35 °C, a to 1. 7.
a 25. 7., a v srpnu jen 33 °C dne 31. 8. Tropickou
noc, kdy teplota vzduchu neklesne pod 20 °C,
jsme měli 27. 6., kdy teplota vzduchu klesla jen
na 23 °C. Nejnižší letní teplota vzduchu, 9 °C,
byla naměřena 9. 6., 4. a 8. 7. a 15. 8. Srážkově
bylo léto v Lipencích mírně podnormální. V červnu spadlo 52 mm, v červenci 45 mm a v srpnu 63
mm, což je normální srpnový úhrn. Nejvíce napršelo v trvalém dešti při přechodu frontální vlny
od jihozápadu během 20. a 21. srpna, 21,5 mm.
Z tohoto deště se vsáklo do půdy nejvíce vody.
Jinak měly srážky převážně bouřkový charakter,
kdy se do půdy obvykle mnoho vody nevsákne.
Naštěstí žádná z bouřek nezpůsobila v Lipencích škody. Nejvíce blesků měla bouřka, která
postupovala v noci na 12. srpna od jihozápadu
a zasáhla Lipence svým jádrem. Vytvořila se
v mělké tlakové níži na vrcholku frontální vlny.
Slunce svítilo nejvíce v červnu, o polovinu více
než je dlouhodobý průměr. V červenci a srpnu
byl sluneční svit blízký normálu.

Jan Pavlík

Velkotržnice Lipence
Velkotržnice Lipence, také pražská tržnice, Lipenecká tržnice nebo prostě jen Lipence. Její vznik se datuje od roku 1991, je jedinou velkotržnicí
tohoto charakteru na území ČR a právem se pyšní členstvím ve WUWM
(světová unie velkotržnic). Její rozloha je větší než 11 ha s celkovou prodejní a skladovací plochou více než 3,2 ha. V této době prochází areál
s novým vedením velkými změnami. Dokončuje se rozlehlé parkoviště
před velkoobchodem s potravinami, kde poslouží k většímu komfortu
nakupujícím. Nabízí se nový moderní bufet, kde se mohou návštěvníci
během svých nákupů občerstvit dobrým jídlem nebo jen tak posedět
u kávy a odpočinout si.
Ze starých nevyužívaných dílen vznikají nové moderní velkoobchody.
Modernizují se také staré skladovací prostory, kde Velkotržnice využívá
svou hlavní přednost, možnost uchovávat jinak rychle se kazící zboží.
Upravují se komunikace uvnitř areálu, v plánu je další vylepšení místních komunikací, parkovacích míst uvnitř i vně areálu. Zkvalitnění pronajímaných prostor či realizace nové vjezdové brány přinese návštěvníkům
větší pohodlí i bezpečnost.
Mezi zákazníky VT Lipence patří převážně majitelé potravinářských obchodů, obchodů ovocem a zeleninou, hotelů, restaurací, kaváren i cukráren a také školní jídelny. Zahradníci, květináři, floristé, provozovatelé
pohřebních služeb, aranžéři. Právě jim poskytují zdejší velkoobchody
vše, co potřebují ke svému podnikání. Nakoupit si zde však může i běž-

ný člověk z ulice. VT Lipence je nakloněna i tzv. konečnému spotřebiteli.
S přicházejícím podzimem se blíží další vlna nákupů květin do zahrádek
i do truhlíků. Rušno je zde hlavně o listopadových Dušičkách, před Vánoci
a na jaře před začátkem sezony nebo před Velikonocemi.
Čas tady běží o trochu napřed. Už v těchto dnech si zde můžete nakoupit věci potřebné na výrobu podzimních i vánočních dekorací, na
adventní věnce, svíčky, ozdoby na vánoční stromek, vše potřebné na Silvestrovskou párty. Před Vánocemi zde seženete jmelí, jedlové větve, čerstvé hrnkové květiny na vánoční stůl i řezané do váz. Své kouzlo bude mít
i prodej živých kaprů a vánočních stromků.
Areál VT Lipence je na okraji města, takže velký provoz zejména kamionů, které zásobují zdejší velkoobchody, neruší okolní městské části.
Přesto je sem dobrá dostupnost z celého okolí. VT Lipence nabízí také
spousty pracovních příležitostí. Lidé z Lipenců, Zbraslavi, Radotína
a dalších městských částí zde našli práci, kterou mají od svých domovů
vzdálenou 5 minut cesty autem nebo 15 minut pěšky od autobusu MHD
či vlaku. Plánuje se zavedení autobusové linky až k areálu. Nové vedení
VT Lipence má spoustu dalších plánů a nápadů, jejichž hlavním hnacím
motorem je přiblížit se více lidem tak, aby blízkost areálu, kde je možno
si dobře nakoupit, nám záviděla celá Praha.
Ivana Slabochová, foto: VT Lipence

Příměstský letní tábor v Lipencích
Adélka, Helenka, Sofča, Elenka, Matoušek,
Sam, Maxík, Šíma, Darek, Nikča, Patrik, Mára,
David a další holky a kluci ve věku 5–12 let tráví svůj prázdninový čas na příměstském táboře
v Lipencích. A nejvíc Dan, sympaťák, který místo randění pořádá pro tyto děti tábor, jehož základnou je areál Sokola Lipence. Během roku
zde trénuje malé fotbalisty a ví, co takové děti
baví. Takže pinčes, kroket, badminton, líný
tenis, fotbálek a další hry. Také přijde chvilka
klidu a děti vyrábí barevné náramky, malují na
sklo, batikují trička, povídají si...
A pak se zavolá svačinááááááááááá a všichni
se seběhnou a s chutí snědí jogurt nebo rohlík
se salámem nebo tatranku a také ovoce. Rychle
doběhnout autobus, aby neujel a dovezl je do
restaurace u Berounky, kde je připravený oběd.
Celodenní výlet s překvapením, sportovní olympiáda a jiné oblíbené hry a soutěže v lese nad

hájovnou. Také vyndat svačinu z baťůžku a třeba
jen tak sednout na pařez a jíst. I to patří k nevšedním zážitkům, které tady mají děti možnost
prožít.
No a co by to bylo za tábor bez opékání buřtů. Ani pořádný taborák zde dětem nechyběl.
Po buřtech čekalo na děti další překvapení, a to
společná noc ve stanech, před kterou byla pro
ně připravena noční bojovka. To vše pro některé
možná úplně poprvé.
Týden utekl jako voda a dětem zůstaly krásné vzpomínky a hooodně zážitků. Mohly si jen
společně říct, bylo to bezva, díky Dane, za rok
přijdeme zas!
A já za sebe můžu vše jen potvrdit. Strávila
jsem s nimi bohužel jen jeden den a těším se,
že snad příští rok mi vyjde více času.
Ivana Slabochová, zastupitelka

Inzerce

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

TEL.: 724 895 876

KOUPÍM DŮM
NEBO STAVEBNÍ POZEMEK
V LIPENCÍCH
TEL.: 723 633 989, E-MAIL: LEON238@GMAIL.COM
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Třicet let od sametové revoluce
Před třiceti lety skončil po jednačtyřiceti letech totalitní režim. Naši zemi čeká u příležitosti kulatého výročí mnoho průvodů, happeningů
a dalších akcí. Lipenecký spolek V srdci Líp se
rozhodl k těmto vzpomínkám přidat a uspořádat Výstavu lidských svědectví.
Naším záměrem je předat mladší generaci
sdělení o životě v totalitě. Nechat pocítit oka-

mžiky svobody během revoluce. Dalším zážitkem bude výstava předmětů denní potřeby. Ty
budou představovat kulisu doby, ve které se
na výstavě ocitneme. Akci budou doprovázet
vybrané veřejné projekce. Rádi bychom prostřednictvím Lipeneckého zpravodaje požádali
pamětníky revoluce o spolupráci. Hledáme osoby, které se s námi podělí o příběhy – co jste

zažili, z čeho jste měli radost a z čeho naopak
obavu. Celou výstavu budou dokreslovat předměty, které jste využívali. Zajímá nás příběh,
který se k nim váže. Moc rádi bychom požádali
o zapůjčení těchto předmětů, které po skončení
výstavy vrátíme. V případě zájmu nám napište
na vsrdcilip@email.cz.
Tereza Dolečková

Nové úřední hodiny ÚMČ

Úřední hodiny

Od 1. září 2019 se zavádí nové úřední hodiny úřadu MČ Praha-Lipence. V pondělí a ve středu
se prodlužují úřední hodiny o hodinu a nově bude otevřeno i v pátek dopoledne. Po předchozí
domluvě je možné se objednat i mimo úřední hodiny.

Pondělí
Středa
Pátek

V prosincovém vydání
Lipeneckého zpravodaje
naleznete:
• aktuální informace z Lipenců
• zprávy z Rady
• zprávy ze zastupitelstva
• shrnutí práce komisí a jejich plány
na nový rok
• informace z knihovny
Lipenecký zpravodaj č. 4/2019.
Vydává a zdarma distribuuje 5x do roka
Městská část Praha-Lipence, K obci 47, 155 31,
IČO: 00241431. Číslo registrace MK ČR E 13321.
Šéfredaktor: Lukáš Veselý. Redakční rada:
Tereza Dolečková, Jiří Pavlíček, Ivana Slabochová,
Zuzana Šalanská, Martin Vanko a Ludmila Zájedová.
Uzávěrka čtvrtého čísla: 30. 11. 2019

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

13:00 - 18:00
13:00 - 18:00

Co se bude dít v Lipencích
2. 10.
		

Ruční práce – šití s paní Miladou Jirsovou pro všechny, kteří rádi tvoří,
bez omezení věku v jídelně ZŠ (16:00–18:00)

16:00

5. 10.

Výlet do Lysé nad Labem

6. 10.

Létání 2T na letišti Modelklubu Lipence

6. 10.

Branný závod, pořádá Škrpál, start na fotbalovém hřišti

13:00

10. 10.

Koloběžení

20:19

16. 10.

Beseda s dětskou lékařkou pro rodiče malých dětí

17:00

16. 10.

Pečení a zdobení perníčků s paní Miladou Jirsovou

16:00

16. 11.

Den otevřených dveří v základní škole

14:00

17. 11.

30 let od revoluce

14:00

23. 11.

Tradiční vánoční jarmark, více na FB Naše jarmarky

6. 12.

Výstava Betlémů a tvořivé dílny ve školce

7. 12.

Výstava Betlémů a tvořivé dílny ve školce

8. 12.

Výstava Betlémů a tvořivé dílny ve školce

9:00
9:00

9:00

