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LIPENCE KRÁSNĚJŠÍ
Během nouzového stavu se leckde
zpomalil život. Děti zůstaly doma ze školy i ze školky, s některými zůstali doma
i rodiče, případně prarodiče. Někteří lidé
z domova pracovali, jiní doma být prostě
museli, protože jejich zaměstnavatel podnik zavřel. Všichni měli jedno společné –
více času stráveného doma. Kromě učení,
her a povolených procházek či cyklovýletů využila spousta obyvatel nucených
„prázdnin“ k dávno odkládanému malování, úklidu sklepa nebo garáže, vytřídění
toho či tamtoho. Díky tomu, že odpadlo
stravování v zaměstnání či ve škole, maminky doma vyvářely o sto šest, více se
nakupovalo a občas se objednalo i hotové jídlo domů. Domácnosti se uklízely,
popelnice se plnily. Kontejnery na plast
i na papír přetékaly odpadem, vyvážení
nestačilo a hygienická opatření stěžovala pomoc našich pracovníků s likvidací
odpadu. Sběrné dvory byly také uzavřeny, lidé tedy museli svůj odpad dočasně
uskladnit doma.
Teď je již situace jiná. Nejprve se otevřely sběrné dvory, a i když byly velké
fronty, leccos se tam dalo odvézt. Železný
šrot posbírali 30. května hasiči. Tentokrát
jezdili celý den, aby všechny hromady
a hromádky kovového odpadu svezli
k hasičárně. Pražské služby už také fungují v normálním režimu. Od 1. července
se nám podařilo vyjednat další navýšení
četnosti svozu plastů a papíru a dokonce i hliníkových obalů. Pro chataře ještě
navíc chystáme novinku. Ti, kteří nemají
kam své odpadky odložit, budou moci
použít kontejner na směsný odpad, který bude umístěn u stanice autobusu Kazín. Kontejner bude uzamčen a klíč bude
možné za poplatek získat na úřadě MČ.
Věřím, že alespoň ti slušní této příležitosti využijí, protože všechna opatření, která
jsme již uvedli do života, i ta, která teprve
chystáme, mají jediný cíl – krásné a čisté Lipence. Nenechme prosím zvítězit
lhostejnost a možná i lenost. Nezapomínejme, že jdeme příkladem našim dětem
a vnoučatům.
Ivana Žáková

Nová posila úřadu
Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Romana Dani, v Lipencích jsem se narodila a dlouhá léta žila. I když teď bydlím s rodinou na Zbraslavi, považuji se stále za Lipaňačku a Lipence
beru stále jako svůj domov.
Na úřad MČ v Lipencích jsem nastoupila
v květnu 2020 místo paní Mileny Vodvářkové,
která odešla do důchodu. Pracuji zde jako referentka podatelny, evidence obyvatel a vystavování rybářských lístků. Těším se na případné
setkání s vámi.
Romana Dani
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Jednotka sboru dobrovolných
hasičů má nového velitele
K 31. prosinci loňského roku skončil po deseti
letech ve funkci velitele jednotky SDH Lipence
Tomáš Zíma. Jeho následovníkem se stal dosavadní zástupce velitele Lukáš Rak. V nové funkci
ho čekal hned křest ohněm, když kvůli pandemii
COVID-19 musel od 14. března zajistit pohotovost
jednotky pro zálohu HZS 8 Praha-Radotín.
Lukáš Rak je třicetiletý svobodný mladý muž,
který zasvětil svůj život hasičině. Jako dorostenec měl touhu stát se profesionálním hasičem.
To se nestalo, ale svou vášeň a profesionální přístup uplatňuje v jednotce SDH.
Lukáši, jaký byl uplynulý půlrok v nové funkci?
Myslím, že změnu ve vedení jednotky jsem
nepocítil já ani její členové, protože s Tomášem
Zímou jsme i v minulosti spolupracovali v souladu, což velmi dobře prověřila situace s COVID-19.
Jak náročné bylo řešení nouzového stavu?
Drželi jsme pohotovost v daných směnách dle
rozpisu HZS hl. m. Prahy ve čtyřiadvacetihodinových cyklech po dobu dvou měsíců. Zároveň
jsme měli připravena jednotlivá družstva pro pomoc seniorům a dalším potřebným lidem v rámci
spolupráce s Červeným křížem. A v neposlední
řadě jsme pomáhali vedení obce s distribucí
dezinfekce a s dezinfekcí autobusových zastávek, laviček a jiných veřejných prostor. Hlavním
problémem bylo zajištění akceschopnosti HZS
hl. m. Prahy našimi členy, kteří se ne vždy setkali
s pochopením ze strany zaměstnavatele. Ale na-

konec jsme to zvládli, za což všem členům jednotky děkuji.
Můžeš se tedy na jednotku spolehnout?
Stoprocentně. Řekl bych, že jednotka je takřka bezchybná, na kluky je spoleh a berou výjezdy zodpovědně. Vše dosvědčuje i fakt, že jako jediná jednotka v hasebním obvodě č. 8, vyrážíme
během 5–7 minut od ohlášení volajícího, a tak
jsme u případu jako první zasahující jednotka.
Kam směřuješ? Kam bys rád jednotku posunul?
Stále vpřed. Ne nadarmo se říká: Jdeme tam,
odkud jiní utíkají. Jednotku bych rád posouval
dál, vždy je co zlepšovat.
Co ti k tomu schází?
V první řadě je to technické vybavení, které ne
vždy splňuje dnešní požadavky. V loňském roce
jsme dostali novou Tatru 815/7, což je skvělá
moderní technika, ale na druhou stranu máme
15 let staré hadice a jiný materiál, kterým jsou
auta vybavena. Vše postupně obměňujeme s pomocí MČ Praha-Lipence a Magistrátu hl. m. Prahy.
Co bys vzkázal Lipaňákům?
V první řadě bych rád poděkoval vedení naší
městské části za spolupráci a podporu. Lipaňákům bych vzkázal, že děkuji za přízeň a trpělivost
a přeji všem, aby nás co nejméně potřebovali.
Ivana Žáková

Památky na novém místě
Začátkem roku byla spuštěna rekonstrukce
pomníku, zvoničky a křížku. Pomník byl očištěn,
zakonzervován a bylo obnoveno stříbrné písmo
na pamětní desce. Pomník také získal nový žulový podstavec.
Kovová část křížku byla očištěna, opískována,
ošetřena suříkem a znovu natřena. Sokl křížku
byl zhotoven nový z božanovského pískovce,
a to ve věrné kopii původního betonového soklu.
Zvonička dostala nové celé tělo z božanovského pískovce a novou měděnou stříšku. Tělo

se skládá ze tří částí a je proporcionálně zvětšenou kopií originálu. Zvon byl vyčištěn a natřen,
stejně jako křížek na stříšce.
Všechny tři monumenty jsou umístěny na betonových základech a jsou ošetřeny proti vodě.
Jejich přemístění provázely emoce, ale na novém
místě se myslím líbí všem. Vynikla jejich krása
a my se chystáme ji podtrhnout ještě zahradními
úpravami kolem nich.
Ivana Žáková
foto: Martin Vanko

100 DNŮ VE FUNKCI TAJEMNÍKA ÚŘADU
V době, kdy píši tento článek, jsem ve funkci tajemníka úřadu v Lipencích právě 100 dnů.
Bývá zvykem hodnotit každého právě po této
době. Mé hodnocení ale musíte udělat vy, občané Lipenců, a nikoliv já sám.
Já jen mohu zhodnotit toto počáteční období mého působení v nové funkci ze svého pohledu. Kolektiv pracovníků úřadu v Lipencích
je sice malý, ale o to pevnější, dobře fungující
a přátelský. Všichni víte, že má předchůdkyně paní Hana Schwarzová vykonávala funkci
tajemnice úřadu dlouhou řadu let. Její zkušenosti, přehled a znalosti, které mi předala, se
mi do začátku mého působení velice hodily.
Na konci dubna odešla do zaslouženého důchodu další „matadorka“ úřadu paní Milena
Vodvářková, která dlouhá léta pracovala v podatelně a vedla evidenci obyvatel a rybářských
lístků. Tento odchod se podařilo dobře doplnit paní Romanou Dani, která se velice rychle
zapracovala a uvedené agendy již dnes bez
problémů zvládá. O dobře odváděné práci na
ekonomickém úseku úřadu, který mají na starosti paní Dana Bláhová a paní Radka Paspová,
vypovídá to, že audit provedený Magistrátem
hlavního města Prahy, který proběhl v březnu
letošního roku, nezjistil žádné pochybení ani
nedostatky v jejich práci. Svým nemalým dílem se na kvalitní a spolehlivě odváděné práci
podílí i paní Blanka Raková, se kterou se se-

tkáváte při službách Czech POINTu a evidenci
vašich čtyřnohých mazlíčků. Má také na starosti agendu související s dotovanými obědy pro
lipenecké seniory.
Po několika dnech mé samostatné činnosti
přišla koronavirová pandemie, která zasáhla
celou republiku a nás všechny, občany Lipenců
nevyjímaje. Setkali jsme se s řadou omezení,
opatření a nových problémů, které nebylo třeba nikdy v minulosti řešit. Nástrahy a úskalí se
podařilo překonat. Od poloviny dubna začal
náš úřad opět fungovat v běžném režimu, i když
s určitými hygienickými opatřeními, která dosud přetrvávají.
Mou vizí do budoucna, kterou od svého nástupu prosazuji, je zapojení větší elektronizace
v rámci činnosti úřadu, kde vidím z minulosti
veliký dluh. Dále rychlejší a modernější způsob informovanosti občanů, a to těmi nejmodernějšími způsoby. Spolu s panem Lukášem
Veselým se snažím co možná nejaktuálněji,
nejrychleji a nejobsáhleji informovat občany
na webových stránkách městské části a na oficiálním facebookovém profilu. Velkou část svého úsilí věnujeme rozšíření a zapojení občanů
do systému Mobilního rozhlasu. V minulém
vydání Lipeneckého zpravodaje bylo Mobilnímu rozhlasu věnováno nemalé místo a i v tomto čísle zpravodaje najdete jeho představení.
Mohu vám jen doporučit věnovat pár chvilek

Krátké zprávy ze zastupitelstva

Krátké zprávy z rady

15. zasedání ZMČ Praha-Lipence proběhlo 4. 5.
2020 z důvodu koronavirových opatření nestandardním způsobem. Aby se zajistil dvoumetrový
odstup zastupitelů a přítomných osob, nebylo
možné dodržet obvyklý zasedací pořádek zastupitelů u stolu do tvaru U. Stoly byly rozložené po
celé jídelně a na příchozí občany zbylo minimum
místa. Zasedání bylo proto přenášeno online
a vzdáleně se mohli k jednání připojit i zastupitelé. Toho využila paní Marie Cimlerová, která
byla přítomna na zasedání na projekčním plátně.
Zastupitelé vzali na vědomí 1. úpravu rozpočtu, která rozpočet zvýšila o neinvestiční dotaci pro základní školu z prostředků EU ve výši
1 211 000 Kč, a o dotaci 2000 Kč na nákup knih.
Dále zastupitelé schválili 2. a 3. úpravu rozpočtu, po kterých činí příjmy 27 887 200 Kč, výdaje
33 601 400 Kč a schodek rozpočtu je 5 714 200 Kč.
Dále vzali na vědomí informaci o auditu hospodaření městské části, který neshledal chyby
ani nedostatky, schválili účetní závěrku městské
části za rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2025 a odsouhlasili přijetí daru
2 950 ks šitých roušek v hodnotě 170 000 Kč od
Velkotržnice Lipence a. s.
Zastupitelé odsouhlasili uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. 2141/24 o výměře 125 m2
za 287 500,- Kč, smlouvy o bezúplatném převzetí
vodovodu a kanalizace v délce cca 51 m a smlouvy
o věcném břemenu k pozemku č. parc. 3189/2.
Na závěr starostka zastupitele seznámila s aktuálně probíhajícím projekty.
Podrobné zprávy ze zastupitelstva naleznete
v zápisech na webových stránkách www.praha-lipence.cz
(lve)

20. dubna
Rada projednala 2. úpravu rozpočtu, po které
jsou rozpočtované příjmy 27 481 900 Kč a výdaje
33 196 100 Kč. Byl schválen dodavatel kontejneru na netříděný odpad (Provozovna služeb Zbraslav) a plynové smažicí pánve pro kuchyň základní školy (Progastro GTE). Rada schválila plán
účetního odpisu majetku MČ ve výši 12 150 860 Kč
a také program 15. zasedání zastupitelstva.
13. května
Rada konzultovala další postup rozšíření jídelny základní školy s Ing. arch. Tomášem Feistnerem a pověřila starostku přípravou výběrového
řízení na studii tohoto rozšíření. Rada projednala návrhy provozovatele vodovodu a kanalizace
v Lipencích 1. Vodohospodářské společnosti na
opravy a havarijní opatření v souvislosti s připojením rezidenčního komplexu Lipenecký park
na vodovod a kanalizaci. Zejména se jedná o rekonstrukci čerpací stanice u základní školy v nákladu asi 1,5 mil. Kč a dále investice do stávající
čistírny odpadních vod v objemu cca 1 mil. Kč.
Návrhy budou zkonzultovány s Odborem investic Magistrátu hl. m. Prahy. Rada schválila nákup
reproduktoru a mikrofonů k ozvučení jednání
zastupitelstva a veřejných akcí. Rada souhlasila s výběrem firmy Šlehofer spol. s r.o. na provedení zemních prací, přesun hmot a zpevnění
povrchu komunikace „Za hrází“. Rada poskytla
finanční příspěvek 10 000 Kč Hospicu Dobrého
Pastýře v Čerčanech, kde se starali o lipeneckou občanku, a rozhodla o poptání projektové
dokumentace ke zpomalovacím opatřením ve
Štemberově ulici. Po dohodě s ředitelkou bude

seznámení s tímto systémem a zvážit, zda se
zaregistrujete.
Mimo své běžné pracovní povinnosti vyplývající z funkce tajemníka úřadu se snažím,
pokud mi to čas dovolí, se pohybovat po Lipencích. Nejčastěji s tím, koho snad úplně všichni
znáte, na koho máte skoro všichni obyvatelé
telefon a on zase na vás, panem Pavlem Růžičkou, referentem stavebního úseku. Spolu
řešíme běžné každodenní problémy a záležitosti, na které občané upozorní nebo které sami
zjistíme. Sami bez pracovníků údržby pana Vladimíra Raka, Petra Vodrážky a Jiřího Nováka bychom ale nezmohli nic. Jejich každodenní práce
je vidět denně kolem, vždyť jsou to oni, kdo se
starají nyní o zeleň, v zimě odhrnují sníh a dělají tisíce dalších malých či velkých prací pro
městkou část.
Na závěr mohu slíbit, že se budu i nadále snažit co nejrychleji reagovat a odpovídat
na vaše dotazy a řešit vaše připomínky, které
zasíláte prostřednictvím formulářů z webové
stránky úřadu nebo přímo na e-mail úřadu –
tak, aby žádný dotaz nezapadl a každý zjištěný
problém či nedostatek byl řešen. Jak jsem sám
zjistil, v minulosti na některé podněty nebylo
adekvátně reagováno a ani jejich řešení nebylo
zcela optimální, či reakce na ně trvala neúměrně dlouho.
Hodnotit, zda se nám daří dobře pracovat
pro obec a pro občany Lipenců, musíte vy.
Ing. Petr Jindra, tajemník úřadu
školka otevřena již 25. května a prázdninový
provoz bude prodloužen od 13. do 24. července dle zájmu rodičů. Rada schválila symbolické
odměny pro nejaktivnější dobrovolníky v době
koronavirové pandemie, kteří šili roušky pro lipenecké občany či jinak pomáhali, a to v podobě poukázky ve výši 600 Kč do restaurací, které
v této době dodávaly jídlo hasičům a seniorům
zdarma: do Zbraslavského Hostince a Pizzerie
Padronissimo.
27. května
Rada se vyslovila proti nákupu elektronické
informační desky za 280 000 Kč. Byť mělo být
95 % částky kryto dotací, rada došla k závěru, že
tak drahou věc nepotřebujeme, když mimo jiné
dobře funguje online přístup k úřední desce na
webových stránkách městské části. Rada souhlasila s výběrem dodavatele dětského nábytku
do třídy Berušek mateřské školy (Lokki International s. r. o.). Rada pověřila Ing. arch. Feistnera
koordinací základních průzkumů vztahujících se
k přístavbě jídelny základní školy a souhlasila
s bezplatným zapůjčením ozvučovací techniky
spolku V srdci líp na promítání letního kina 19.
a 20. června a 14. a 15. srpna. Rada objednala
u firmy Porsis s.r.o. provedení výběrových řízení
na studii rozšíření školní jídelny (hodnota zakázky 240–320 tis. Kč) a dodavatele umělého povrchu na dvůr ZŠ (hodnota zakázky 1–1,5 mil. Kč).
Dále rada rozhodla o uzavření příkazní smlouvy
s firmou Porsis, kterou se budou řídit příští zakázky. Rada schválila aktualizované zadání dopravní studie a ukládá starostce vyzvat účastníky
zrušeného výběrového řízení, aby podali nové
nabídky.
(mv)
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Projekty

Projekty

LIPENECKÝ PARK a další

Semafory v Černošické

Natland pro městskou část bezplatně zajišťuje projekt dopravního řešení průjezdu úzkým místem v Černošické ulici u školy. Aby nedocházelo ke
střetům vozidel a byla zajištěna bezpečnost chodců, měl by v tomto místě
být provoz řízen semafory. Projekt je konzultován s radotínským odborem
dopravy a Policií ČR. Záměr komplikuje skutečnost, že v úzkém místě je
několik výjezdů ze dvorů a garáží. U každého výjezdu by bylo třeba zajistit
signalizaci, aby vozidlo nevyjelo do protisměru. V důsledku toho se náklady
na realizaci zvýšily na několik milionů korun a na projektu se dále pracuje.

investice Natlandu v Lipencích
Investiční skupina Natland realizuje v Lipencích
dva záměry a o dalších s městskou částí jedná
Lipenecký park

Rezidenční areál se 43 byty a 19 řadovými rodinnými domy v Černošické
ulici je před dokončením. Kolaudace domů by měla být brzy dokončena a již
před koncem prázdnin by se měli nastěhovat první obyvatelé. Koncem roku
je očekáváno předání komunikací a inženýrských sítí obci, která je bude
spravovat.
Městská část spolupracuje s investorem na připojení novostaveb na vodovod a kanalizaci. Lipenecká čistírna odpadních vod pracuje již nyní za
hranicí své kapacity a připojení nových bytů a domů situaci dočasně ještě
zhorší. Vyřešení přinese až netrpělivě očekávaná nová čistírna s kapacitou
postačující pro až 6000 obyvatel. Novou čistírnu v Lipencích postaví na své
náklady hlavní město Praha. Již bylo vydáno stavební povolení a právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Apartmány a sportovní klub

Podle územního rozhodnutí z března 2018 má v Oddechové ulici vzniknout komplex tří budov. Natland zde postaví jeden třípodlažní objekt se
16 apartmány a druhý čtyřpodlažní se 17 apartmány. Ve třetí dvoupodlažní

Martin Vanko
Vyčištěný a rozšířený rybníček v bývalé oboře
budově by měl být prostor pro sportovní klub, kanceláře a restauraci. Podle
původního záměru by tento objekt měl sloužit jako zázemí pro golfové hřiště, které by mělo být rozšířeno o tři nové jamky až k Černošické a spojeno
s klubem lávkou přes tuto komunikaci.
V roce 2019 projekt získal stavební povolení a od loňského roku zde probíhá rozsáhlý archeologický průzkum. Průzkum přinesl velké množství nálezů a bude probíhat ještě několik měsíců.

2. etapa revitalizace Lipanského potoka

AKTUÁLNÍ PROJEKTY V LIPENCÍCH
Po zpomalení řady činností v důsledku koronavirové krize opět nabírají
na obrátkách i jednotlivé investiční akce v Lipencích.
V současné chvíli probíhá realizace venkovní učebny základní školy, která by měla být hotova do konce července. Vznikne tím prostor s malým podiem, venkovním posezením, ohništěm, výukovými prvky na potoce i relaxačním místem. Od silnice bude oddělen plným dřevěným plotem. Polovina
nákladů tohoto projektu bude hrazena ze získané dotace, druhá polovina
z rozpočtu městské části.

Na severním okraji rezidenčního areálu Lipenecký park se nachází velká
zahrada původního statku. Zpustlou zahradu o výměře přibližně 4 ha získal
Natland spolu s pozemky, na kterých stál starý statek, a předal ji hlavnímu
městu. Revitalizaci tohoto území připravil odbor ochrany prostředí MHMP
pod vedením Ing. Karneckého, a to v rámci dlouhodobého projektu Potoky pro život, jehož cílem je vrátit pražským vodním tokům jejich přirozenou
podobu. Základním prvkem revitalizace je převedení Lipanského potoka ze
současného umělého koryta vedoucího podél silnice do meandrujícího toku
středem území. Starý rybníček bude vyčištěn a vzniknou zde mokřadní louky, cesty pro pěší a dřevěné povalové lávky. Úpravou projde i koryto Lipeneckého potoka, které nyní lemuje ulici Obilní. Potok bude přeložen do prostoru
bývalé zahrady a spojí se s Lipanským potokem.

Výše jsou uvedeny větší investiční akce, kde jsme jako městská část závislí na prostředcích přidělených městem. Chceme věřit, že Praha bude investovat do zásadních projektů svých městských částí minimálně ve stejné
výši i v následujících letech.
Z vlastního rozpočtu MČ financujeme hlavně základní údržbu, obnovu
vybavení, spoluúčast v dotačních programech a menší akce. Tou bude
například parková úprava kolem přestěhovaného pomníku, křížku a zvoničky. Po delší době tak budou mít Lipence květinový záhon na veřejném
prostranství.
Lenka Kadlecová

Další záměry jsou předmětem jednání

Lipenecký park před dokončením

Studie budoucí podoby zahrady bývalého statku
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Městská část dále jedná s Natlandem o budoucí podobě dvou dalších
developmentů – bývalého Art Clubu na rohu Oddechové a Černošické a druhé fáze Lipeneckého parku v Černošické ulici. Cílem Natlandu je mimo jiné
změna územního rozhodnutí, která by v Art Clubu umožnila postavit více
bytů. Cílem městské části je dosáhnout realizace nebytových prostor v dosud nezastavěném místě mezi Lipeneckým parkem a školou.

sestavení strategického plánu rozvoje městské části ve spolupráci s občany a zajištění podpory tohoto rozvoje ze strany Magistrátu. Zatím proběhly
první schůzky.
Intenzifikace čistírny odpadních vod je investiční akcí magistrátu. Po
mnohaletém zpoždění byl konečně komisí vybrán zhotovitel, kterého musí
ještě potvrdit Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Práce by měly
začít během léta, předpokládaná doba realizace jsou dva roky.
Ulice Na Lhotkách je opět akcí Magistrátu. Ve dnech, kdy vychází Lipenecký zpravodaj, se snad již opět pokračuje v práci. Stavba byla přerušena
z důvodu výkyvu prací PRE a CETIN. Termín dokončení se posouvá na konec
srpna. Nevhodné umístění lamp se nám nakonec podařilo změnit a nyní už
jsou na kraji chodníku. Více informací, včetně fotografií konečné podoby
ulice Na Lhotkách, Vám přineseme v příštím čísle.

Dále by měl být ve škole ideálně během prázdnin instalován umělý povrch
na nádvoří. Nahradí mlat a část trávníku, který nelze při tak velké zátěži kvalitně udržovat. Umělý povrch by měl opticky sladit starý a nový pavilón a bude
obsahovat grafické prvky ke hrám a tréninkům. K financování této akce jsou
určeny prostředky z nevyčerpané dotace na přístavbu základní školy.
V letošním roce začnou také projektové práce na rozšíření školní kuchyně a jídelny. Zatím probíhají potřebná zaměření a průzkumy a vybíráme
zhotovitele podrobné studie. Od Magistrátu z rezervy pro městské části
jsme v letošním roce získali na tuto akci 2 mil. Kč.
Ulice Nad Údolím Hvězd a Za Hrází se letos bohužel zrekonstruovat
nepodaří. Magistrát tyto rekonstrukce nepodpořil žádnou finanční dotací
a na financování z našeho rozpočtu se jedná o příliš veliké akce. Zatím je
pozastavena i projektová činnost. Při geodetickém zaměření bylo zjištěno,
že komunikace odpovídající normám musí zčásti zasahovat do sousedních
pozemků, které už nejsou ve vlastnictví MČ. S jejich vlastníky jednáme
o směně nebo výkupu, aby mohl projekt pokračovat. Ulice Za Hrází je alespoň vyspravena asfaltovým recyklátem, ale cílový stav to samozřejmě není.

Naše městská část byla společně se Zbraslaví zahrnuta do pilotního
programu Institutu plánování a rozvoje a získala na dva roky koordinátora
participace – pana Ing. Leo Steinera. Cílem tohoto programu v Lipencích je

5

ZŠ

MŠ / Různé

Podaří se vybudovat multifunkční dvůr?
Máme za sebou školní rok
2019–2020. Předchozí školní roky možná časem budou
v našich vzpomínkách splývat,
ale na ten letošní, zejména
na jeho druhé pololetí, určitě
nikdy nezapomene.
Od 11. března do 24. května byly školy kvůli
koronaviru zavřené a výuka probíhala distančně. O tom, jak dálkové vzdělávání probíhalo,
jsme celkem podrobně informovali v minulém
čísle Lipeneckého zpravodaje. Od té doby
jsme se ale o kousek posunuli a součástí výuky se v dubnu staly i on-line hodiny. Děti se
setkávaly se svými učiteli alespoň dvakrát
týdně na hodinu, ti starší třeba i každý den.
Na druhém stupni žáci měli dohromady i osm
hodin on-line výuky. Každá třída měla i jednu
hodinu třídnickou, kdy si žáci mohli jen tak
popovídat se svým třídním učitelem nebo se
spolužáky. On-line hodiny ke konzultaci měli
učitelé vyčleněny i pro rodiče, pokud by to bylo
potřeba. Také pedagogické rady probíhaly každý týden on-line, a tak jsme se chtíc nechtíc
zdokonalili v užívání technik, které jsme do té
doby ani neznali.
S postupným rozvolňováním přísných bezpečnostních opatření se v posledním týdnu
v květnu do lavic mohli za určitých podmínek
vrátit žáci 1.–5. tříd. Podmínky ovšem byly
Ministerstvem zdravotnictví nastavené tak,
že to nebylo nic příjemného ani pro děti, ani
pro personál. Dodržovat odstupy dva metry,
na ústech rouška, u vchodu přeměřit teplotu,
pak vydezinfikovat ruce a přesun do vyčleněné
třídy. Ale pozor, stále dva metry od sebe! Volný
pohyb po škole zakázán. Vše zařídit tak, aby se
jedna skupina nepotkala s druhou. Ve třídách
sice roušky děti měly sundané, ale jakmile se
při práci k sobě přiblížily, roušky musely hned
nasadit. To, co dětem při domácím vzdělávání
nejvíce chybělo, jsme jim tedy zajistit nemohli – na setkání celé třídy a společnost jejich
třídního učitele si musí ještě počkat. Skupinky totiž mohou být maximálně patnáctičlenné
a jejich třídní učitel musel i nadále připravovat
a vést výuku na dálku.
Chtěli bychom školní rok zakončit důstojně.
Máme domluveného fotografa a plánujeme
nechat udělat fotografie třídních kolektivů,
aby děti měly památku i na tento školní rok.
Chceme vysvědčení rozdat tak, jak jsme zvyk-

lí, tedy před celou třídou. Poslední školní den
chceme deváťákům udělat slavnostní, aby si
užili tradici posledního zvonění. Musí to být
pro ně krásný pocit, když všichni mladší spolužáci vytvoří špalír a oni si užívají jejich potlesku a zvonění školního zvonku při své poslední
cestě chodbami základní školy.
Tohle všechno bychom chtěli pro naše žáky
zorganizovat, ale ve dnech, kdy vznikal tento
článek, to možné ještě nebylo, přestože na veřejnosti jsou už povoleny akce pro 300 osob.
Možná by se to dalo trošku obejít, kdybychom
se sešli mimo školu, ale takhle fungovat nechceme. Učíme děti respektovat pravidla a ne
mezi nimi kličkovat, a proto se snažíme jít oficiální cestou. Komunikujeme s Ministerstvem
školství i Ministerstvem zdravotnictví, ale zatím žádné z nich nechce rozhodnout a odkazují nás jedno na druhé. Jsem ale přesvědčena
o tom, že se pravidla podaří upravit tak, aby
26. června mohlo proběhnout důstojné ukončení tohoto školního roku.
Co se dělo v posledních týdnech ve škole,
když tam nebyly děti? Provozní zaměstnanci
fungovali téměř bez omezení. Školní kuchyně
od konce dubna obnovila provoz a nabízela
obědy i žákům a jejich rodinným příslušníkům.
Někteří učitelé pracovali z domova, jiní využívali k práci školní prostředí, vedení školy pracovalo ve škole po celou dobu bez omezení.
Koordinovali jsme dálkové vzdělávání, o jeho
průběhu a všech změnách jsme se snažili
pravidelně informovat rodiče prostřednictvím
interního komunikačního systému, a kromě
toho jsme pracovali na několika projektech,
jejichž cílem je vylepšit prostředí a podmínky
pro naše školáky.
Pomník, zvonička a křížek jsou přestěhované na nové místo a myslím, že jim přesun i restaurování velmi prospělo.
Na pozemku v těchto dnech vzniká školní
zahrada s přírodní učebnou (viz obrázek).
Přestože při realizaci narážíme na pár komplikací, třeba na potok bez vody :), věřím, že se
vše podaří vyřešit a zahradu budeme moci od
září využívat nejen pro relaxaci, ale i k výuce,
jak bylo plánováno. Snad se nám podaří přírodu obelstít a do potoka vrátit vodu, abychom
do jeho koryta mohli umístit didaktické vodní
mlýnky a Archimédův šroub, které budou moci
učitelé využívat při výuce přírodních věd.
Druhý projekt, který je nyní ve fázi příprav, je
multifunkční školní dvůr. Kdo znáte naši školu,
víte, jak je pozemek okolo jednotlivých pavilonů
členitý. Na kousku je zámková dlažba, mezi pavilony je mlat, kterému jsme se po celou dobu

stavby marně bránili, a na zbytku je tráva. Mlat
v těchto deštivých dnech nevypadá špatně, ale
za sucha práší a zanáší odtokové kanálky. Děti
na svých botách nosí drobné kamínky do nového pavilonu a škrábou jimi do nové dlažby. Tráva dnes vlastně také nevypadá tak zle, když je
po dešti a měla celé jaro na zotavení, ale během
školního roku je to spíše torzo trávy. Na tak málo
místa bývalo hodně dětí a trávě se tam nedařilo,
ač jsme ji několikrát dosévali a poctivě zalévali.
Chceme tedy provést kompletní úpravu této části školního pozemku, v rámci které je potřeba
opravit i starou zeď mezi školou a našimi sousedy. Zeď je slepena z různých kamenů a beton,
kterým jsou kameny spojené, se po dlouhých letech začíná drolit. Kameny se postupně uvolňují
a tak se zeď stává v některých místech pro děti
nebezpečnou. U nového pavilonu bylo kousek
zdi zbouráno a na jejím místě byla postavena
zeď nová, ale zbývající zeď kolem starého pavilonu vypadá tak, jak je psáno výše, a na opravu
teprve čeká. Celý členitý terén by pak měl dostat nový kabát. Chtěli bychom nechat položit
bezúdržbový a bezpečný umělý povrch, jehož
součástí budou různé didaktické, sportovní
a relaxační grafické prvky. Pokud se vše podaří,
školní dvůr by pak mohli využívat pedagogové
se svými žáky k výuce, ke sportu i relaxaci.
V těchto dnech připravujeme grafický návrh.
V umělém povrchu by mohla být třeba směrová
růžice pro určování světových stran, úhloměr
a názorné zlomky pro výuku matematiky nebo
pro malé děti hodiny, na kterých se snáz naučí, že 16 hodin jsou 4 hodiny odpoledne. Pro
hodiny tělocviku by se mohly využít piktogramy pro kruhový trénink, hod na cíl nebo skok
do dálky z místa, a k relaxaci by mohly sloužit
třeba twister, skákací panák nebo různé dráhy
a labyrinty. Celý projekt je kalkulován na téměř
dva miliony korun. Abychom ho mohli realizovat v plném rozsahu, potřebujeme sehnat
ještě pár set tisíc korun, které městské části
chybí. Jsme si vědomi toho, že nemůžeme odčerpávat další finance z obecní pokladny, a tak
kromě peněz, které jsou na projekt připravené
z dotace Magistrátu, musí chybějících téměř
500 000 Kč sehnat škola. Žádný dotační titul
vypsán v těchto dnech není, jsme proto odkázáni na štědré sponzory, pokud se nechceme
umělého povrchu vzdát. To kvůli našim žákům
určitě nechceme, a tak budeme hledat. Pokud
by mezi čtenáři byl někdo, koho projekt zaujal,
a chtěl by se na něm jakoukoliv částkou podílet, ráda se s ním sejdu, abych mu projekt
blíže představila. Věřím v to, že se nám podaří
chybějící finance sehnat co nejdříve, aby celý
projekt mohl být realizován už letos, ideálně
během letních prázdnin a v plném rozsahu.
Zatím ve fázi prvních diskusí nad potřebami
školy i sousedů je projekt, který by měl upravit
prostranství před školou. Prostor před školou
by se měl proměnit v klidnou a bezpečnou
zónu bez aut, kde bude dostatek místa pro
parkování kol a koloběžek, na kterých děti jezdí do školy. Pamatovat by projekt měl i na relaxační zónu, kde by maminky mohly posedět,
když čekají na své malé školáky.
Jitka Krůtová, ředitelka školy
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KONEČNĚ SPOLU – SETKÁNÍ S DĚTMI
V pondělí 25. května se vrátil smích, štěbetání
a pokřikování do naší školky. Přivítali jsme děti
a jejich rodiče, i když bylo nutné nastavit nová
pravidla, hygienická doporučení a opatření.
Všechny děti nebyly umístěny ve svých třídách a se svými kamarády, protože byly vytvořeny nové skupiny pro předškolní děti, sourozenecké dvojice a mladší děti. I tuto situaci děti
zvládly a jsou rády, že si mohou hrát se svými
vrstevníky. Děti také přivítaly změnu denního
režimu, který pro ně paní učitelky připravily. Dopoledne plné her, sportovních aktivit, písní, pohádek, kreslení, tvoření, projekt s vodou a celkové využití zahrady je pro ně velkým přínosem.
Oslavili jsme spolu Den dětí, kde děti soutěžily, plnily různé úkoly a hrály si s bublifukem.

Protože se nemohly společně vyfotit, připravily jsme pro děti fotografii tabla podle jednotlivých tříd, aby měly památku na školní rok
2019/2020. Dostaly malý dárek – lupu na pozorování hmyzu, kytiček a kamínků.
V pátek 12. 6. si děti připomněly dodržování dopravních pravidel, předpisů a značek
v projektu „Stůj, svítí červená“. Na provizorně
vytvořeném dopravním hřišti na školní zahradě
se postupně po jednotlivých třídách projížděly
na koloběžkách a odrážedlech a zkoušely různé
dopravní situace na křižovatce.
Na závěr školního roku máme pro předškolní
děti připravené rozloučení pro předškoláky na
školní zahradě za doprovodu umělecké dvojice Vanda a Standa, kteří budou děti pasovat.

Fotbalisté pokračují a zvou na novou sezónu
Po koronavirové přestávce pokračují fotbalisté TJ Sokol Lipence v trénincích a přípravných
zápasech. Mistrovská soutěž byla na začátku
dubna zrušena, takže nikdo nesestoupil, nikdo
nepostoupil. Do nového ročníku mistrovských
soutěží 2020/21 jsme přihlásili tři mužstva dospělých a tři mládežnické týmy.
„V příštím ročníku, který začíná pro dospělé
už v srpnu, bude A-tým pokračovat v I.B třídě,
B-tým ve II. třídě a přihlásili jsme se i do Ligy
gentlemanů pro hráče nad 40 let,“ řekl předseda klubu Jiří Pavlíček.
Komplikované bylo opět sestavování přihlášek týmů mládeže, protože spousta kluků s fotbalem skončila kvůli jiným lákadlům. Nepodařilo se sestavit zvlášť tým mladších žáků a zvlášť
tým starších žáků. A tak musí v následující sezóně hrát čtyři ročníky (2006–2009) za jeden tým
starších žáků, tedy podobně, jako tomu bylo

před dvaceti třiceti lety. Jenže to bylo v Lipencích o polovinu obyvatel méně...
„Jsme rádi, že aspoň ti nejmenší mají o fotbal zájem. Proto můžeme nasadit do soutěží
starší přípravku (2010–2011) a mladší přípravku
(2012–2013),“ uvedl šéftrenér mládeže Martin
Říha. „A ti mladší mohou zkoušet první kontakty
s balónem ve fotbalové školičce,“ dodal.

Máme také objednaný skákací hrad, kde se mohou děti vydovádět, a čeká na ně i další malé
překvapení. Je smutné, že letos bude akce probíhat bez účasti ostatních kamarádů z mladších
tříd.
Prázdninový provoz jsme připravili na čtyři
týdny, ale vzhledem k tomu, že se na poslední
týden přihlásilo málo dětí, bude mateřská škola otevřená od 1. do 17. července. Koncem července a začátkem srpna nás čeká rekonstrukce
výdejových oken v hlavní budově ve třídách Želviček a Berušek.
Tento školní rok byl jiný než minulé roky, ale
společně jsme to zvládli ve zdraví a dobré náladě. Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci,
rodičům za přátelskou atmosféru a porozumění
a městské části za podporu.
Doris Rosenkrancová
Celý klub je mládeži otevřen. Dvě travnatá
hřiště, víceúčelové hřiště a tělocvična lákají ke
sportování a užívání si radosti ze hry s kamarády po celý rok. „Budeme rádi, když přijdete mezi
nás,“ zve všechny malé i velké Lipaňáky předseda Jiří Pavlíček.
Přidal také poděkování Velkotržnici Lipence
za to, že podpořila nákup vybavení pro nejmladší fotbalisty. „Peníze zvlášť teď po koronaviru
sháníme velmi těžce. Proto nám pomoc Velkotržnice přišla obrovsky vhod,“ dodal předseda.
(jkl)

OD 1. ČERVNA 2020

JE MÍSTNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA 2X TÝDNĚ

ÚT A PÁ OD 17:00.

I přes změnu plánů bude V SRDCI LÍP – třeba
V LETNÍM KINĚ A NA SLAVNOSTECH ROVNODENNOSTI
Jaro bývá obdobím plným naděje a radosti,
letošní však bylo jiné. Moc jsme se těšili na jarní akce, které jsme pro vás již měli připraveny,
ale vzhledem k situaci jsme je museli bohužel
zrušit. Promítání dokumentů Jeden svět bychom
rádi uskutečnili v příštím roce, další cestovatelskou besedu možná na podzim. Nejvíce nás
mrzelo zrušení Slavností rovnodennosti plánovaných na 21. března, na které se nám podařilo
získat magistrátní grant.
Rovnodennost je naštěstí dvakrát ročně a magistrát nám čerpání grantu prodloužil, proto již
nyní připravujeme program a moc se těšíme, že
se na Slavnostech rovnodennosti společně setkáme 19. září. Pro děti chystáme tvořivé dílny
a divadlo od společnosti Pruhované panenky.
Sousedé bez rozdílu věku si jistě užijí společné
setkání, vystoupení žongléra s workshopem,
soutěž o nejlepší posvícenský koláč a v závěru
kapelu, která zahraje k poslechu i tanci. Původně jsme chtěli Moranu vynášet, teď jí budeme
v duchu slovanských tradic vítat jako symbol
nadcházející zimy.

Ale ještě než přijde podzim, máme před sebou celé léto a s ním dlouho očekávané letní
kino. Promítat budeme 19. a 20. června a 14.
a 15. srpna, vždy v pátek film pro celou rodinu
a v sobotu film pro dospělé. Letos jsme pro vás
vybrali animovanou pohádku Sněžný kluk, český
film Vlastníci, rodinný film Ježek Sonic a francouzskou komedii Co jsme komu zase udělali?
Moc si vážíme podpory lipeneckých hasičů, kteří
nám umožní promítání na jejich cvičné louce,
a finanční podpory, kterou se nám podařilo získat od Nadace Via, České spořitelny a městské
části Praha-Lipence. Díky těmto prostředkům
můžeme částečně pokrýt náklady na licence filmů a další nezbytné výdaje a můžeme i letos zachovat vstupné zdarma. Pokud na místě přispějete do naší kasičky dobrovolným příspěvkem na
činnost spolku, umožníte nám připravit pro vás
další akce. Nezbývá než doufat, že špatné počasí
jsme si při promítání vybrali již loni a letos si
snad konečně vychutnáme letní kino bez deště.
Věříme, že si léto a podzim všichni společně
užijeme a všem bude V srdci Líp.

Více k plánovaným akcím najdete na nástěnkách a facebooku V srdci Líp. Pokud se vám
naše aktivity líbí a chcete se zapojit do organizace nebo jinak přispět, napište na e-mail: vsrdcilip@email.cz nebo zavolejte na telefon 603
588 179.
za spolek V srdci Líp z.s.
Ludmila Zájedová

7

Odpady

Odpady

Tříděný odpad v Lipencích
Na území MČ Praha-Lipence je celkem 11 stanovišť na tříděný odpad.
Na všech stanovištích naleznete kontejnery na papír, plast a sklo. U vybraných stanovišť jsou také kontejnery na nápojové kartony a kovové odpady.
Poslední dobou se množí dotazy, hlavně ve facebookové skupině Lipence, proč městská část Praha-Lipence nezvýší počet odběrných míst
a četnost svozu odpadu, když jsou kontejnery neustále přeplněny. Městská část bohužel na to nemá vliv. Svoz i odběrná místa určuje Magistrát hl.
m. Prahy a městské části mohou pouze na magistrát posílat požadavky.
Počet odběrných míst a nádob i četnost svozu závisí na počtu trvale hlášených obyvatel v dané lokalitě a v Lipencích jsou již vyšší, než by odpovídalo velikosti obce.
Tříděný odpad ukládejte pouze do příslušných nádob a nenechávejte
jej volně ležet. Hlídejte si svozové dny, abyste měli jistotu, že nádoby nebudou přeplněné. Plastové i papírové obaly sešlápněte na co nejmenší
rozměr a teprve poté vhoďte do příslušné nádoby.

U sběrného dvora vedle samoobsluhy a u školy se nachází kontejnery
na oděvy. Každé úterý v podvečer můžete v hasičárně odevzdávat elektroodpad.
(lve)

Seznam stanovišť a nádob na tříděný odpad:

1. U lip 161 – papír, plast, sklo, čiré sklo, nápojové kartony, kovový odpad
2. Černošická 196 – papír, plast, sklo, čiré sklo
3. Na Bambouzku 267 – papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovový odpad
4. Nad Jezem (parkoviště) – papír, plast, sklo, kovové obaly
5. Josefa Houdka 35 – papír, plast, sklo, čiré sklo
6. K Průhonu 380 – papír, plast, sklo, čiré sklo, nápojové kartony
7. Jílovišťská 15 – papír plast, sklo
8. K samoobsluze 170 – papír, plast, sklo, čiré sklo
9. V Alejích 225 – papír, plast, sklo, čiré sklo
10. Dolnočernošická 444 – papír, plast, sklo, nápojové kartony
11. Oddechová (otočka autobusu 243) – papír, plast, sklo, čiré sklo, kovové
odpady

Nádoba
Den
papír
úterý, pátek
plast
úterý, pátek
sklo
pátek
čiré sklo
pátek
nápojové obaly pátek
		
kovové odpady pondělí

Poznámka
stanoviště 1, 2, 5 a 6 i v neděli
stanoviště 1, 2, 5 a 6 i v neděli
týden 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
týden 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
každý lichý týden, stanoviště 1 a 6
každý pátek
týden 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

KOMPOSTÁRNA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VE SLIVENCI
Komu kompostárna slouží?
• Pražanům, kteří zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kg biologicky rozložitelného odpadu. V případě, že zde někdo za 1 měsíc
odloží více než 250 kg odpadu, je služba zpoplatněna sazbou 600 Kč
za tunu. Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si každý
může po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své
zahradě.
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Od ledna 2020 je bioodpad pro občany svážen ve stejném režimu jako
směsný odpad – je to městský poplatek. Občané dostávali dopisy od Pražských služeb s výzvou zrušit stávající smlouvu a uzavřít novou s Magistrátem hl. m. Prahy, nebo této možnosti nevyužít. Je totiž stále možné mít
nádobu i se smlouvou od Pražských služeb, jako tomu bylo doposud. Pro
obyvatele Prahy je však přechod na systém poplatku výrazně výhodnější.
Měsíční poplatek za nádoby na bioodpad od 1. ledna:

Harmonogram svozu tříděného odpadu:

Kompostárnu najdete v ulici K Austisu u pražského okruhu na
okraji městské části Praha-Slivenec. Otevřeno je v pracovní dny
od 8:30 do 18 (v zimě do 17) a v sobotu od 8:30 do 15.

SVOZ BIODPADU LEVNĚJŠÍ

• Občanům s bydlištěm mimo Prahu. Platí pro ně sazba 600 Kč + DPH
za tunu odpadu.
• Firmám. Platí pro ně sazba 600 Kč + DPH za tunu odpadu.
Kompostárna přijímá odpad rostlinného původu, jako je suché listí,
tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně,
například ovoce a zeleniny.
Občané zde také mohou kompost zakoupit od pondělí do pátku během otevírací doby, a to za cenu 1 Kč (včetně DPH) za 1 kilogram kompostu. Prodej je pouze do vlastních nádob.
Více informací najdete na https://lhmp.cz/mestska-zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/.

SBĚRNÝ DVŮR RADOTÍN

SBĚRNÝ DVŮR LIPENCE

Slouží pro všechny občany s trvalým pobytem v hlavním městě. Dvůr naleznete na adrese V Sudech 1488/2 Praha-Radotín. Otevřeno je v pracovních
dnech od 8:30 do 18 (v zimě do 17) a v sobotu od 8:30 do 15.
Odevzdat zde můžete papír, dřevo, sklo, plasty, kovy, barvy, motorový olej, lepidla, chemikálie, obaly od barev, rozpouštědla, nábytek, zařízení domácnosti,
odpad z údržby zeleně – větve, listí, trávu (lze odevzdat i v Kompostárně Slivenec), potravinářské a jedlé oleje, elektrická zařízení (ledničky, pračky, bojlery,
televizory, drobné elektrospotřebiče, PC atd.), stavební suť (do 1 m3 měsíčně
ZDARMA), zářivky, výbojky, baterie, autobaterie a pneumatiky (25 korun/kus).
Nelze odevzdávat eternit, azbest, lepenku (IPA), asfalt, tonery do tiskáren, injekční stříkačky ani léky. Azbest a asfalt lze odevzdat v provozovně společnosti
A.P.E. s.r.o. v Praze 9. Ostrý odpad, jako jsou injekční stříkačky a jehly, je nutné
odevzdat do zdravotnického zařízení, jehož lékař léčbu pacientovi předepsal.

Místní sběrný dvůr slouží pouze pro občany
Lipenců. Nachází se v ulici Na Bambouzku vedle
samoobsluhy. Je otevřen každý pátek od 14 do
18 hodin.
Jedna osoba zde může týdně odevzdat odpad
o objemu max 0,75 m3, případně odpad ve dvou
igelitových pytlích po 120 litrech. Sběrný dvůr přijímá například rozložený nábytek, koberce, lina,
matrace, zdravotní keramiku nebo dřevěný odpad.
Není možné odevzdávat jedy, výbušniny, autobaterie, barvy, ředidla, farmaceutický materiál,
pneumatiky, stavební suť, zeminu ani odpad ze
zahrad.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost
1x za 2 týdny
1x týdně*
120 litrů
56
112
240 litrů
90
179

2x týdně*
224
359

* Frekvence svozu 1x a 2x týdně bude v dané oblasti k dispozici za předpokladu, že bude dostatek zájemců
Nádobu na komunální bioodpad je možno objednat v celoročním nebo
sezonním režimu svozu. Sezonní svoz funguje 8 měsíců v roce od 1. dubna do 30.listopadu. Zbytek roku nádoba zůstává na místě, ale není vyvážena a také se za ni neplatí.
Zůstanete-li se smlouvou u Pražských služeb, platí pro vás komerční
ceny. Ty jsou uváděny jako roční, protože tak obvykle probíhá i fakturace.
Liší se pochopitelně podle toho, zda se jedná o sezonní nebo celoroční
svoz. Komerční svoz probíhá jednou za dva týdny.
Objem sběrné nádoby
120 litrů
240 litrů

Sezonnost
sezonní
celoroční
899 Kč včetně DPH 1346 Kč včetně DPH
1439 Kč včetně DPH 2153 Kč včetně DPH

Měsíční poplatek za nádoby na komunální odpad od 1. 1. 2020 je uveden
v následující tabulce:
četnost obsluhy
/objem nádoby
70 litrů
80 litrů
110 litrů
120 litrů
240 litrů
360 litrů
660 litrů
1100 litrů

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

3x za týden

4x za týden

5x za týden

6x za týden

7x za týden

112
112
134
133
212
304
553
770

199
199
242
242
394
555
998
1388

373
368
454
436
762
1030
1890
2601

667
655
1078
1503
2782
3838

878
883
1431
1997
3673
5060

896
1043
1671
2480
5915

1307
1242
2071
7458

1440
2471
9001

TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
PARKOVIŠTĚ DOLNÍ ČERNOŠICE
Sobota 11. 7.
9–12
Sobota 8. 8.
9–12
Sobota 12. 9.
13–16
Sobota 17. 10.
9–12
Sobota 14. 11.
9–12

K PRŮHONU
Sobota 4. 7.
Sobota 22. 8.
Sobota 3. 10.

9–12
9–12
9–12

KAZÍN, ODDECHOVÁ KONEČNÁ AUTOBUSU 243
Sobota 18. 7.
9–12
Sobota 15. 8.
9–12
Sobota 21. 11.
9–12

Kontejnery jsou přistavovány na stanoviště podle plánovaných termínů. Kontejner je na stanovišti ponechán do naplnění, nejdéle 3 hodiny.
Do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad lze ukládat odpad ze zahrad, listí, trávu,větve a kuchyňský odpad rostlinného původu. Bioodpad
nesmí obsahovat živočišné zbytky.
(lve)
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Mobilní Rozhlas

Jak šel čas

VELKOTRŽNICE LIPENCE V OBDOBÍ KORONAVIRU

Mobilní rozhlas

PROČ SE REGISTROVAT?
Od roku 2007 využívala MČ Praha-Lipence službu SMS BRÁNA. Od roku
2017 je využíván nový systém Mobilní rozhlas, který přináší řadu výhod.
Služba SMS BRÁNA byla ukončena, avšak registrovaní uživatelé nebyli
automaticky převedeni do nového systému.
V minulém čísle jsme vás o aplikaci Mobilní rozhlas informovali a nyní
se zaměříme na to, proč je výhodné se do této aplikace zaregistrovat.
Systém nabízí možnost rozesílání zpráv a informací pomocí aplikace
pro chytré telefony, e-mailem a formou zpráv SMS. Zprávy SMS se budou
v novém systému rozesílat i nadále. Protože však dovolují zaslat pouze
krátkou zprávu (160 znaků) a služba je pro úřad zpoplatněna, preferujeme zasílání zpráv přes mobilní aplikaci Mobilní rozhlas a e-mailem.
Na stránkách www.praha-lipence.mobilnirozhlas.cz se můžete do
služby zaregistrovat, ale také se přihlásit a měnit své udaje. Registrace
a služby jsou zdarma a jediným povinným údajem je telefonní číslo. Pokud
o sobě uvedete více informací, umožníte tím přesnější cílení zpráv.
Zprávy rozdělujeme do informačních skupin. Připravili jsme pro vás
tyto skupiny:
• Informace z úřadu
• Krizové informace
• Kulturní a sportovní akce
• Nevidomí a slabozrací
• Odpady
• Senioři
• Výpadky a poruchy inženýrských sítí
Bude-li se tedy zpráva týkat pouze seniorů, rozešleme ji pouze uživatelům, kteří jsou zařazeni do kategorie Senioři.
Pokud při registraci uvedete svoji adresu, umožníte tak cílení zpráv
podle lokality. Budete dostávat veškeré informace relevantní pro vaši adresu, například o odstávce vody či elektřiny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) je důležitý, abychom
mohli s těmito údaji pracovat a zasílat cílené informační zprávy. Bez tohoto souhlasu nebude možné vám zasílat žádně informace. V současně
době evidujeme 94 občanů bez GDPR souhlasu.
Pokud uvedete svůj e-mail, umožní nám to posílat delší zprávy i s přílohami těm z vás, kteří si nemůžete do svého telefonu stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas. Svoji e-mailovou adresu můžete zaregistrovat i na
stránkách www.praha-lipence.cz a budete tak dostávat veškeré aktuální
informace z úřední desky.
Nemáte-li tedy chytrý telefon, na který byste si stáhli aplikaci Mobilní
rozhlas, a nemáte ani e-mailovou adresu, mohou vám chodit krátké informační zprávy SMS.
Proč si stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas?
Získáte tak zprávy o obci, i když zrovna nebudete doma. Veškeré zprávy
máte uloženy a můžete se k nim kdykoliv vrátit a v znovu si je přečíst. Pro
změnu údajů se nemusíte přihlašovat na internetovou stránku, ale vše uděláte v aplikaci. Uvidíte zde tipy na výlety, které pro vás připravujeme. Pokud
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jste na procházce po Lipencích a najdete nějakou závadu či nepořádek,
můžete to s pomocí aplikace vyfotit a na úřad automaticky odeslat zprávu
s přesnými souřadnicemi místa, kde se závada či nepořádek nachází.
Prozatím zasíláme informační zprávy na všechny kontakty zaregistrované v Mobilním rozhlase, kteří souhlasili se zpracováním osobních údajů (GDPR). Postupně budeme přecházet na zasílání zpráv pouze na dané
skupiny. Prosíme tedy registrované uživatele, aby se přihlásili na stránce
www.praha-lipence.mobilnirozhlas.cz. Zde zadáte své telefonní číslo, na
které vám přijde heslo. Po přihlášení zkontrolujte své údaje a zapojte se
do skupin, které chcete odebírat. Zároveň zde vyplňte co nejvíce informací, abychom vás mohli lépe kontaktovat. Pokud ještě registrovaní nejste,
zaregistrujte se a získávejte tak nejaktuálnější informace z úřadu.

Velkotržnice Lipence je areál o veliké rozloze, který pracuje 7 dní v týdnu,
24 hodin denně tak, aby zabezpečil provoz všem, kteří ho využívají k podnikání. Na počátku celosvětové pandemie stálo vedení tržnice před rozhodnutím, jak bezpečně zajistit provoz. V souladu s usnesením vlády z 15. března
přijala tržnice všechna krizová opatření. Areál zůstal přístupný pouze velkoobchodním zákazníkům. Vedení velkotržnice zvýšenou ostražitostí zajistilo
bezpečný provoz obchodníkům, kteří areál navštěvují za účelem zásobování
svých provozoven, a také všem zdejším firmám i jejich zaměstnancům. V celém areálu byla zavedena přísná hygienická pravidla. Pravidelně probíhala
rozsáhlá dezinfekce skladovacích i venkovních prostorů, všichni obchodníci

Lukáš Veselý

KATALOG MÍSTNÍCH FIREM
Sháníte instalatéra nebo kadeřnici? Rádi byste někoho místního? Na
webových stránkách v sekci Městská část – Katalog místních firem naleznete zatím pár prvních vlaštovek. Postupně budeme doplňovat další.
Jste-li naopak živnostník poskytující službu, přihlaste se nám. Tento formulář stačí vyplněný jakkoli doručit na úřad městské části. Stejný formulář si můžete vyzvednout i v podatelně nebo stáhnout na webových stránkách. Rádi bychom Lipaňákům nabídli služby Lipaňáků.
(iž)

Kronika 2019 aneb

JAK VYPADAL ŽIVOT PŘED COVIDEM
Během měsíce června bude na webových stránkách městské části zveřejněna elektronická podoba Pamětní knihy Lipenců za rok 2019. Papír
nezmizí a fyzická verze bude vydána o měsíc později.
Kronika byla sepsána poprvé po třiceti letech. Přestože termín kronika
má pro mnoho lidí nádech středověku, v současné době se jedná o moderní záležitost. Kronikář nebo kronikářka celý rok zaznamenávají a zpětně sepisují, co se v daném městě či vesnici ve sledovaném období událo.
A to na mnoha společenských rovinách.
Čtenáři naší kroniky se budou moct ohlédnout za minulým rokem a zavzpomínat na nejdůležitější akce, jakými byly oslavy Masopustu, pálení čarodějnic nebo obnovené vítaní nových občánků. Přestože se naše
městská část řadí dle počtu obyvatel spíše k těm menším a mnoho místních má pocit, že díky tomu ji dobře znají, některé informace mohou být
pro její obyvatele nové. Víte například, jaké všechny autobusové linky jezdí do Lipenců, co všechno za služby vaši sousedi nabízí, nebo v čem se
lišily výsledky voleb do Evropského parlamentu v Lipencích v porovnání
s celorepublikovým hlasováním?
Tradiční témata počasí či pohyb a statistika obyvatelstva možná pro
někoho představují nezáživné náměty. Zkuste ale porovnat teplotu dnešních dní s tím, jak bylo vloni. Anebo si tipnout, kolik cizinců a jakých národností žije v Lipencích. Rodí se víc holčiček nebo chlapečků? Třebas
budete sami překvapeni. Kronika se hodí jako čtení i na krátké letní večery. Je doplněna bohatým obrazovým materiálem, na kterém můžete najít
sebe či někoho známého.
Kronika právě probíhajícího roku bude velmi zajímavá, protože jejím
stěžejním motivem bude zřejmě změna našeho pojetí „normálního“
běhu věcí. Přesto tematické řazení zůstane stejné. Pokud byste měli jakékoli nápady a náměty na to, co by nemělo v kronice chybět, dejte vědět
místní lipenecké kronikářce.
Zuzana Šálanská
kronikářka

měli možnost použít dezinfekční prostředky a také sami dodržovali vše potřebné včetně používání ochranných pomůcek, roušky a rukavic.
Velkotržnice Lipence dlouhodobě spolupracuje s okolními městskými
částmi a ochotně je podporuje především v sociální oblasti. Ani tentokrát
nebyla pozadu a pomohla tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Lidem potřebným, seniorům, nemocným nebo nemohoucím v době koronavirové izolace
pomáhala ve spolupráci se společností Ratio a za pomoci svých zaměstnanců
s dovozem potravin a nápojů. Zajišťovala dovoz léků, kontakt s lékaři a další
pomoc. Pro Lipence zajistila tolik potřebné a žádané roušky, které byly ve
spolupráci s lipeneckými hasiči rozdány obyvatelům.
V současné době se provoz areálu vrací k normálu. Provoz postupně obnovily i velkoobchody, které musely být v době koronaviru zavřené.
Ivana Slabochová

Jaro 2020 v Lipencích
Jaro, tedy měsíce březen, duben a květen, bylo jako celek teplotně
přesně normální – odchylka od normálu byla 0 °C. Z toho březen a duben
byly slabě nadnormální a květen byl mírně podnormální. Nejvyšší jarní
teplota 26 °C byla naměřena 26. dubna a 10. a 19. května. Nejnižší teplota
-8 °C byla zjištěna 23., 24., a 25. března. 8. a 9. dubna byla zaznamenána
nejvyšší amplituda, tedy rozdíl mezi minimální a maximální teplotou, a to
22 °C.
Srážkově bylo jaro jako celek blízké normálu, z toho březen byl se
47 mm slabě nadnormální, duben s 10 mm silně podnormální a květen
s 93 mm mírně nadnormální. 30. a 31. března napadl sněhový poprašek.
V březnu a v dubnu svítilo slunce značně nadnormálně, v květnu jen slabě podnormálně.
Cirkulace atmosféry byla na jaře velmi odlišná od té zimní. Byla charakterizována opakujícími se vpády studeného vzduch ze severních směrů, které byly oddělovány přílivem teplejšího vzduchu. Taková cirkulace
atmosféry je nad Evropou typická pro jarní období, letos však byla mimořádně silně vyjádřená. K výraznému ochlazení došlo i na kalendářní
ledové muže. Není tomu tak ale v každém roce. Ledovým mužům je třeba
rozumět tak, že jde o ochlazení, při kterém klesá teplota vzduchu pod
nulu v období, kdy už je vegetace v pokročilém stádiu vývoje, a je bezpečí, že bude mrazy poškozena.
Jan Pavlík
Oprava: Omlouváme se za nedopatření, ke kterému došlo v článku
ZIMA 2019/2020 V LIPENCÍCH zveřejněném v předchozím čísle Lipeneckého zpravodaje při srážkovém posouzení zimních měsíců. Správně je: prosinec a leden byly srážkově silně podnormální a únor silně nadnormální.
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Sociální služby

VÝSLEDKY ANKET O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
V minulém roce proběhlo v Lipencích dotazníkové šetření, které mělo
za cíl zmapovat potřebnost sociálních služeb a zájem o ně. Všem, kteří
vyplnění ankety věnovali svůj čas, moc děkujeme. Rády bychom vás seznámily s některými závěry a doporučeními.
Sběr dat probíhal od září do prosince 2019. Dotazníkové šetření bylo
dobrovolné a anonymní. Vzhledem k citlivosti údajů bylo umožněno respondentům, aby tyto dotazníky vyplňovali v soukromí v prostředí domova. Dotazníky byly plošně distribuovány prostřednictvím Lipeneckého
zpravodaje, další možností bylo stažení dokumentu na webu obce či jeho
elektronické vyplnění. V případě, že respondent využil papírovou podobu dotazníku, měl možnost dokument odevzdat na několika sběrných
místech. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 63 respondentů. Nejvíce
respondentů bylo starších 65 let, stejný počet respondentů byl také naměřen v kategorii 40–49 let.

Ekonomická situace
14 %
aktivní

46 %

neaktivní

40 %

neuvedlo

Ekonomická aktivita respondentů
Čtyřem respondentům, kteří nejsou ekonomicky aktivní, nevystačí příjmy. Což představuje 17,3 % z celkového počtu ekonomicky neaktivních
respondentů. Tito respondenti zároveň uvádějí, že nečerpají žádné příspěvky. Všichni čtyři respondenti jsou ženy. Tři jsou důchodového věku,
jedna ve věku 50–65 let. Tito čtyři respondenti mohou být potenciálně
ohroženi chudobou.
Celkem 11 respondentů uvedlo, že nejsou plně soběstační. O uspokojivých sousedských a rodinných vazbách vypovídají odpovědi na otázku,
zda mají respondenti možnost požádat o pomoc své okolí. Pouze ve dvou

Potřebuji pomoci s:
dorozumění
pomoc se zahradou
doprava
běžné opravy v domácnosti
zjišťování informací
úklid
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Odpovědi respondentů na dotaz: s jakými běžnými denními činnostmi
potřebují pomoci.

V ZÁŘÍJOVÉM VYDÁNÍ LIPENECKÉHO ZPRAVODAJE NALEZNETE:

• zprávy z rady
• zprávy ze zastupitelstva
• školní a mimoškolní aktivity
• informace o archeologickém průzkumu v Oddechové
• informace o rekonstrukci ulice Na Lhotkách

případech jsme zaznamenali zcela negativní odpověď. Sedm ekonomicky neaktivních osob v důchodovém věku nemá vždy možnost se na své
okolí obrátit. Těchto sedm osob představuje více než 11 % z celkového
počtu ekonomicky neaktivních respondentů. Dotazníkovým šetřením byly
vyhodnoceny tři osoby, u kterých bylo zjištěno akutní riziko z hlediska
potřeby sociálních služeb. Osoby jsou v důchodovém věku, nejsou plně
soběstačné, nemají vždy možnost pomoci u svého okolí. V současné
chvíli nevyužívají sociálních služeb. Všechny tyto osoby žijí v centrálních
Lipencích.
Respondenti, kteří uvedli, že již využívají sociální služby, čerpají nejvíce domácí zdravotní péči a odlehčovací služby. Na dotaz, které ze sociálních služeb nejvíce postrádají sami nebo jejich blízcí, byly nejčastější
odpovědi: domov pro seniory, pečovatelská služba, sociální poradenství
a domácí zdravotní péče.
Domníváme se, že v dohledné době není v možnostech naší městské
části zajistit domov pro seniory. Zajištěním pečovatelské služby je však
možné poskytovat péči seniorům v domácím prostředí bez nutnosti umístění v domově pro seniory. Pečovatelská služba nemůže plně nahradit
pobytové služby, ale částečně může problém s jejich velmi špatnou dostupností řešit. Zavedení pečovatelské služby v Lipencích naopak může
být otázkou několika málo měsíců. Tento postup je nyní všeobecně preferovaný a v mnoha směrech se ukazuje pro klienta přínosnější, efektivnější a ekonomičtější. Tyto služby by musely být alespoň v počátku dotovány
z rozpočtu městské části ve výši 400 000 Kč ročně.
Z dotazníků dále vyplývá, že za posledních 5 let respondenti nejčastěji
řešili zdravotní, materiální a rodinné problémy.
Dotazníky upozornily na chybějící osvětu v oblasti sociálních služeb
a nízkou informovanost o sociálních službách. Celkem 35 % respondentů
neví, kde získat informace o sociálních službách. Dále z dotazníků vyplynulo, že některým osobám chybí konkrétní sociální služby. Několik osob
může být ohroženo chudobou či hmotnou nouzí a podle zjištění nečerpají
adekvátní příspěvky. Tyto problémy by pomohl vyřešit sociální pracovník.
Kromě akutních potřeb dotazníky obsahovaly i další otázky. Především
ve skupině seniorů se ukázal velký zájem o volnočasové aktivity v místě
bydliště. Tyto aktivity napomáhají posilovat sociální vazby a jsou prevencí k sociálnímu vyloučení.
Dotazníky považujeme za první sondu, která nám poskytla náhled do
problematiky a poukázala na problematická místa. Po ukončení dotazníkového šetření se na nás obraceli lidé s prosbami o pomoc z oblasti
zdravotní a sociální problematiky. Mimo dotazníky jsme tak zjistily, že
zejména v chatových oblastech žijí lidé s trvalým bydlištěm v Lipencích,
kteří se často neobejdou bez pomoci a žijí v nevyhovujících podmínkách.
Populace stárne a současná krize ještě více poukázala na potřebu
zajištění odpovídajících sociálních služeb pro naše občany. S každou
podobnou situací je možné očekávat zvýšenou poptávku po sociálních
službách. Navrhujeme vedení městské části, aby se zavedením sociálních služeb dále zabývala a navázala na naše aktivity. Konkrétně navrhujeme, aby v Lipencích působil koordinátor sociálních služeb, který by
pomohl se zavedením pečovatelské služby. Jeho úkolem by bylo zejména
poskytovat sociální poradenství a byl by také nápomocen při získávání
a vyplňování potřebných formulářů, šíření osvěty a zprostředkování kontaktu na příslušné instituce i soukromé poskytovatele sociálních služeb.
Za nejpodstatnější považujeme co nejrychlejší zavedení pečovatelské
služby. Podle našeho názoru je nutné zabývat se i zajištěním sociálního a dostupného bydlení, kterým naše městská část nedisponuje a naši
občané jsou nuceni hledat pomoc jinde. Výstavba těchto bytů je nyní
podporována různými dotacemi, je tedy reálné takové bydlení pro naše
občany zajistit.
Věříme, že započatá práce vyústí ve zlepšení dostupnosti sociálních
služeb na území Lipenců a přidáme se tak k městským částem, kde zajištění kvalitního života všech občanů patří mezi priority vedení obce.
Tereza Dolečková a Ludmila Zájedová
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