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Slovo starostky
Vážení čtenáři,
toto předvánoční číslo Lipeneckého zpravodaje je převážně rekapitulací posledního
roku – shrnuje úspěchy i neúspěchy a představuje plány naší městské části do budoucnosti. Je to taková revize společného snažení, jakou si dělá většina z nás na konci roku
v osobním životě. Každá komise a spolek vám
představí svou činnost v jednom článku.
Já tohoto prostoru využiji k poděkování
všem aktivním obyvatelům Lipenců, kteří se
podílejí na práci komisí a výborů a přispívají
tím ke kvalitnějším rozhodnutím Rady a posléze i zastupitelstva.
Dále bych chtěla poděkovat všem členům
různých spolků, kteří svůj volný čas věnují
ve prospěch ostatních a proměňují Lipence
v místo vstřícné a přátelské ke svým občanům i k návštěvníkům.
Můj speciální dík patří oběma paním ředitelkám našich škol, základní i mateřské.
Pocit klidu, že je o děti citlivě a rozumně postaráno, je nedocenitelný.
Závěrem chci všem čtenářům popřát klidné prožití vánočních svátků podle vašich
vlastních představ a úspěšný vstup do nového roku.
Lenka Kadlecová, starostka

Slovo místostarostky
V těchto dnech hospodyňky ještě dopékají poslední druh cukroví, shání a nakupují,
myjí okna a smejčí. Pánové naopak raději
tajně ochutnávají a schovávají se z dosahu
prachovek a košťat. A děti? Ty kontrolují dopisy za okny a vyhlíží Ježíška.
Je období, které s sebou přináší shon,
nervozitu a stres. A přitom Vánoce jsou svátky klidu, pohody, setkávání se s našimi blízkými. Zkusme se zastavit, buďme na sebe
hodnější a ohleduplnější, usměvavější. Odměnou nám budou nejen rozzářené dětské
oči pod stromečkem, ale také úsměv na tváři
každého z nás. Přejeme vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
Ivana Žáková, místostarostka

Nová posila úřadu
Dovolte, abych se vám touto cestou představila. Jmenuji se Blanka Raková, je mi 44 let, jsem
vdaná a mám dospívajícího syna. Bydlím v Radotíně. Ve volném čase ráda chodím na procházky, také se účastním různých zajímavých akcí.
Na úřadě MČ Lipencích pracuji jako referentka DDP, ověřování podpisů (legalizace),
CzechPoint. Dále jsou mou náplní poplatky za
psa, zábor či pronájem veřejného prostranství
nebo za rekreační pobyt. S některými občany
mám tu čest se scházet osobně při výběru peněz za obědy pro důchodce dotované městskou
částí Praha-Lipence.
Blanka Raková, referentka DDP
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Krátké zprávy z rady a zastupitelstva
11. září
Rada projednala odkup komunikace v lokalitě
Na Lhotkách od společnosti Studio Invest s.r.o.,
a to včetně inženýrských sítí, zabývala se celkem šesti podněty na změny územního plánu
a projednala propachtování obecních pastvin
v Dolních Černošicích za účelem chovu koní.
2. října
Rada schválila uzavření smlouvy s operátorem
UPC/Vodafone na zajištění telekomunikačních
služeb pro úřad a organizace zřizované městskou částí a souhlasila také s nákupem pěti nových počítačů pro úřad. Schválila příspěvek na
obědy pro seniory a nový způsob poskytování
obědů, kdy si senioři mohou vybírat z nabídky
čtyř poskytovatelů. Odsouhlasila ceník inzerce
v Lipeneckém zpravodaji.

stvu. Schválila prodloužení pojištění pro hasiče
a projednala výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu městské části.
18. listopadu
Rada projednala záměr společně se Zbraslaví
zlikvidovat černé skládky na Kyjově. Dále projednala čtyři výběrová řízení, a to na opravu
a přesun pomníku, křížku a zvoničky, realizaci školní zahrady a venkovní učebny, dodávku konvektomatu a pečicí pánve pro školní
jídelnu a zhotovení projektové dokumentace
k opravě ulic Za hrází a Nad údolím hvězd. Rada
také schválila uzavření smlouvy se společností
VESTTA BOZP, s.r.o. na služby spojené se školením, evidencí a prověrkami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany
u pracovníků úřadu.

21. října
Rada projednala celkem osm podnětů na změny územního plánu a jednu žádost o odkup pozemku a postoupila vše k vyjádření zastupitel-

Podrobné zápisy z jednání rady jsou pravidelně zveřejňovány na webu úřadu.

Zastupitelstvo městské části Praha-Lipence
na 10. zasedání dne 23. 9. 2019:
• schválilo svěření stavby objízdné komunikace
na pozemku parc. č. 636/2 do správy MČ Praha-Lipence,
• schválilo nesouhlasné vyjádření k podnětu
Ekospolu na změnu územního plánu u pozemků parc. č. 2178/15 a 2178/39 o celkové výměře
2944 m2 z funčního využití VV (veřejná vybavenost) na OB (čistě obytné),
• schválilo nesouhlasné vyjádření k podnětu společnosti Club House Phase II na změnu
územního plánu u pozemku parc. č. 2267/1
o výměře 11 555 m2 z funkčního využití OP (orná
půda) na VV – veřejná vybavenost,
• schválilo podání podnětu na změnu územního plánu pro areál Velkotržnice Lipence jménem MČ Praha-Lipence, a to z funkčního využití
SO1,3 (přírodní rekreační plochy a částečně
urbanizované rekreační plochy) o výměře cca
43 000 m2 a NL (louky, pastviny) o výměře cca 71
000 m2 na NV (nerušící výroba a služby).

139.029,- Kč a darovací smlouvu s firmou Studio
Invest na 140.000,- Kč a pověřilo starostku podpisem těchto smluv po zkolaudování komunikací a všech inženýrských sítí,
• projednalo podněty na změny územního plánu od několika žadatelů, více informací v zápise
na webových stránkách úřadu,
• vzalo na vědomí odstoupení radního Michala
Zahradníka z kontrolního výboru,
• vzalo na vědomí odstoupení Ludmily Zájedové ze Školské rady a zvolilo na její místo starostku Lenku Kadlecovou,
• vzalo na vědomí rezignaci Terezy Dolečkové
na mandát zastupitelky, nástupce bude představen na dalším zasedání ZMČ Praha Lipence,
• schválilo 5. úpravu rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019: zvýšení příjmů
o 70.500,- Kč na 58.920.400,- Kč, výdajů
o 75.500,- Kč na 64.494.300,- Kč a financování
o 5.000,- na 5.573.900,- Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha-Lipence
na 11. zasedání dne 4. 11. 2019:
• schválilo kupní smlouvu s firmou Studio Invest na pozemky parc. č. 2199/9 a 2199/18 za

(mv)

Podrobné zprávy ze zastupitelstva naleznete
v zápisech na webových stránkách www.praha-lipence.cz

(lve)

Dobře se doplňujeme
Lipenecká starostka Lenka Kadlecová a místostarostka Ivana Žáková hodnotí první rok od
voleb a sdílí své plány do budoucna.
Jaký jste tým? Čeho si jedna na druhé ceníte,
vážíte?
Lenka Kadlecová: Spolupracuje se nám výborně. Každá jsme jiná a dobře se doplňujeme. Ivana je bezprostřední, zná místní poměry, umí se
domluvit s lidmi, je velmi zdatná ve všech kancelářských činnostech. Problémy řeší a nevyrábí
je. Je upřímná a velmi pracovitá. Práci pro obec
věnuje opravdu hodně času, vážím si toho.

Co se za první rok od voleb podařilo?
Ivana Žáková: Dokončili jsme přístavbu základní školy. Projekt za desítky milionů korun
byl v Lipencích dosud největší, v prvních měsících po volbách nás to velmi zaměstnávalo.
Opravili jsme dětské hřiště. Dokončili jsme
přístavbu hasičské zbrojnice. Hasiči mají nové
auto, fotbalisté novou studnu na zavlažování
hřiště. Obnovili jsme tradice přání seniorům
k životním jubileím a také vítání občánků. Začala se rekonstruovat ulice Na Lhotkách. To je projekt magistrátu, který vyžaduje naši součinnost.
Připravujeme opravu ulic Nad údolím hvězd
a Za hrází. V prosinci zahájila provoz nová linka
minibusu, která dopravně obsluhuje horní část
Lipenců a vede na Baně a na Zbraslav.
Lenka Kadlecová: Ráda bych výčet doplnila
o důležité nemateriální věci. Začali jsme transparentně řešit změny územního plánu. Všechny
žádosti o rozšíření zástavby se projednávají ve
stavební komisi, v radě a veřejně na zastupitelstvu. Vyřešili jsme personální krizi v mateřské

Ivana Žáková: Mám stejný pocit, dobře
se doplňujeme. I když máme občas různé názory, nehádáme se. O věcech diskutujeme
a řešíme je. Lenka je diplomatka, umí dobře
mluvit a zvládne i ty, kdo například na zastupitelstvu vyvolávají konflikty. Vážím si její
upřímnosti a spolehlivosti a každý den se těším do práce.
Lenka Kadlecová: Snažíme se pracovat tak,
abychom se mohly navzájem zastoupit. Projekty máme rozdělené, ale sdílíme spolu informace. Když na týden jedna z nás onemocní, práce
se nezastaví.

Místostarostka Ivana Žáková a starostka Lenka
Kadlecová

Černé skládky
Velkým nešvarem, se kterým se v Lipencích potýkáme, jsou černé skládky. Zejména v oblasti
kolem Strakonické ulice a na Kyjově jsou území, na kterých se skládky nachází velmi hojně.
Někteří majitelé již na naše vyzvání nepořádek
odvezli, ale velká část odpadků zde ještě zůstává. Víme, že za existenci těchto skládek majitelé nemohou, že je to dílo bezohledných občanů, kteří se rozhodli, že odpad je lepší shodit
do křoví, než odnést do sběrného dvora. Přitom
sběrný dvůr v Lipencích i v Radotíně poskytuje
dostatek možností nepotřebný odpad zde složit. Bohužel s odpadky v obci bojujeme i jinde.
Není týden, aby nebyly přeplněné kontejnery
na tříděný odpad a neválely se papíry, krabice
a tašky všude kolem. Vždy, když se odveze

Semafor v Černošické ulici
Všichni obyvatelé a hlavně rodiče dětí, které
chodí do lipenecké školy, vyhlíží semafor, který
by vyřešil nebezpečnou situaci v esíčku v ulici
Černošická. Naše předsevzetí, že bude semafor
fungovat od září, vzalo rychle za své po jednání
s odborem dopravy Prahy 16 a odborem signalizací Policie ČR. Zejména policie má k záměru
řadu připomínek, avšak řešení ani pomoc bohužel nenabízí. Na semaforu trváme, protože
ho v současné době považujeme za nejrychlejší
dostupné řešení.
Ivana Žáková

škole, našli novou paní ředitelku a situace ve
školce se zklidnila. Podařilo se nám do práce
pro obec zapojit širší okruh lidí, kteří v komisích
dobrovolně věnují obci svůj čas a odbornost,
a to bez nároku na odměnu. Snažíme se lépe informovat veřejnost – máme nový web, obnovili
jsme vydávání obecního zpravodaje a založili
novou obecní stránku na Facebooku. V Lipencích jsou opět vidět občanské aktivity. Mám
velkou radost z počinů různých komunitních
uskupení, jako je promítání letního kina, výstavy, přednášky nebo akce pro seniory.
Co jsme v prvním roce naopak mohli udělat
lépe?
Lenka Kadlecová: Na začátku volebního
období jsme ztratili dost času vnitřními spory
v obou sdruženích i v koalici. Asi jsme si tím
museli projít, práce ve vedení obce je úplně jiná
než práce v opozici. Nakonec jsme to zvládli
a máme nyní stabilní tým. Rozpočet na rok 2019
jsme trochu uspěchali, některé položky nestačíme vyčerpat. Například projekty na opravy komunikací nebyly připravené včas. Naštěstí lze
prostředky převést do příštího roku.
Ivana Žáková Nestihli jsme provést obnovu
alejí. Máme udělané základní prořezy vzrostlých stromů, ale obnova alejí nám zůstala na
jaro.
Jaké priority máte pro nejbližší období a co
byste chtěly udělat v Lipencích do příštích
voleb?
Ivana Žáková Rádi bychom co nejdříve instalovali semafory v esíčku u školy. V příštím roce
by měla začít výstavba nové čistírny odpadních
vod, což bude významná investice hlavního
papír, plast či sklo, přijede uklízecí četa, která
uklidí prostor kolem kontejnerů a to, co se válelo vedle, umístí do kontejneru. Mnohdy je však
po jejich odjezdu kontejner z poloviny naplněný. A pak stačí, aby někdo přijel s krabicí, kterou
neroztrhá, s pytlem PET lahví, které nesešlape,
a ještě ten večer máme kontejner plný. Další
člověk tedy postaví svůj odpad vedle kontejneru a situace se opakuje. Tento stav nevyřeší
častější vyvážení. Tento stav by vyřešila trocha
lidské ohleduplnosti.
Ivana Žáková

Rekonstrukce
ulice Na Lhotkách
Od června letošního roku probíhá rekonstrukce
ulice Na Lhotkách. Jedná se o investiční akci
Magistrátu hl. m. Prahy a provádí ji firma Geosan. Původně měla být kompletní rekonstrukce
dokončena do konce roku, ale bohužel se objevilo několik komplikací. Letos se tedy dokončí
část ulice po odbočku do ulice Studia Invest
a pokračovat se bude až na jaře. Součástí rekonstrukce bude také oprava propustku, vybudování plochy na tříděný odpad a instalace
další informační tabule – nástěnky.
Během zimní přestávky bude ulice Na Lhotkách běžně průjezdná, k jejímu uzavření dojde
opět na jaře. Zda bude objízdná trasa stejná
jako nyní, nebo bude upravena, je prozatím
předmětem jednání.
Ivana Žáková

města v Lipencích. Na začátku příštího roku
by Lipence měly získat spolu se Zbraslaví koordinátora participace jako součást pilotního
programu, který vyhlašuje Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy. Předpokládám,
že s pomocí tohoto zdroje začneme pracovat na
koncepci budoucího rozvoje Lipenců, a to za
spoluúčasti (participace) veřejnosti.
Lenka Kadlecová: Velký úkol bude zavedení
sociálních služeb. Nyní mapujeme poptávku po
těchto službách a zjišťujeme, jaké jsou dostupné možnosti. Oslovíme organizace, jako je Most
k domovu.
Ivana Žáková Zavádění pečovatelské služby,
odlehčovací služby a dalších služeb bude postupné, krůček po krůčku.
Lenka Kadlecová: V nejbližší době budeme
pracovat na projektech, na které teď běží výběrová řízení. První bude oprava zvoničky, křížku
a pomníku a jejich přesun od školy o kousek
dál na nové místo. Na uvolněné ploše vznikne
školní zahrada jako místo relaxace pro děti
a také venkovní učebna. Dále bychom rádi
zkultivovali veřejný prostor před samoobsluhou a poštou a také před hlavním vchodem do
školy – na to už jsme viděli velmi pěkný návrh.
Jakmile se nám podaří získat od magistrátu
dva nevyužívané domky mezi školou a bývalým
statkem, najdeme pro ně využití, které prospěje škole. Mohla by tam být družina a byty pro
učitele. Příští rok budeme žádat o stavební povolení na rozšíření mateřské školy a v roce 2021
by se mohlo začít stavět. Chceme, aby obec
byla i v budoucnu schopna poskytovat služby,
které poskytovat má.
Martin Vanko, radní

Další minibusová linka v Lipencích
V pondělí 2. prosince vyjel první spoj nové dlouho
očekávané autobusové linky č. 242. Starostka s místostarostkou u toho nechyběly. Sympatická řidička
je spolu s ostatními cestujícími v pořádku provezla
celou novou trasou z Dolních Černošic kolem školy,
Jílovišťskou ulicí na Baně a ulicí Elišky Přemyslovny
na Zbraslavské náměstí. Tato linka konečně usnadní obyvatelům horních Lipenců dopravu do škol
a do zaměstnání, propojí vzdálenější části Lipenců
a nabídne další variantu spojení se Zbraslaví. Minibus 242 provozuje společnost Martin Uher. Jezdí
podobně jako linka 243 ve všední dny. Výhledově
bude linka 242 prodloužena až na nádraží Zbraslav.
V tuto chvíli městská část Praha-Zbraslav jedná
s Českými drahami o pronájmu pozemku u nádraží
k otáčení autobusu. Stávající linka 243 bude po přechodnou dobu zajišťovat pouze propojení Kazína
a Lipenců. V budoucnu bude pokračovat k Velkotržnici Lipence a k lávce do Radotína.
Ivana Žáková

Starostka Lenka Kadlecová v pondělí 2. prosince
vyzkoušela novou linku minibusu 242.
Foto Ivana Žáková
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Komise rady

Ohlédnutí za úspěšným rokem
Kulturní a sociální komise
V roce 2019 jsme v Kulturní a sociální komisi přichystali celou řadu akcí
a aktivit pro lipenecké občany. Hned na jaře proběhlo vítání občánků.
O tuto obnovenou tradici mají rodiče miminek velký zájem. Slavnostně se otevřelo dětské hřiště doplněné o nové herní prvky. Tento projekt jsme zajistili
od výběrového řízení až po realizaci.
V průběhu roku jsme uspořádali celou řadu akcí pro seniory a širokou veřejnost jako například společný výlet za kulturou do sousedního Radotína.
Nejprve do kina a v listopadu na první velké divadelní představení v nově
otevřené aule radotínské základní školy. Dále jste mohli navštívit dvě besedy s dětskou lékařkou a besedu s odborníky na dotační programy Dešťovka
a Zelená úsporám. Místní seniory velmi potěšilo přátelské posezení s tehdejší
starostkou Ing. Karin Tvrdou a členy Kulturní a sociální komise, kde jsme jim
představili naše plány a vyptali se na to, co potřebují a co si přejí. Díky Nadačnímu fondu Josefa Nováka naši senioři prožili krásný den na výletě v Kutné
hoře. Obnovili jsme gratulace seniorům k narozeninám.
Na pořádání akcí jsme nebyli sami, někteří senioři nadšeně nabídli pomoc.
Paní Jirsová připravila pro sousedy dílnu ručních prací a zdobení perníčků. Pan
Pavlík připravil velmi zajímavou přednášku o počasí s akcentem na Lipence,
a také cestovatelskou besedu o australských orchidejích. Také pomohl zajistit přednášku o zdravé výživě. Poslední letošní akcí bude vánoční večírek pro
seniory s živou kapelou, která zahraje k poslechu i tanci. Na těchto milých akcích se společně setkávají různé generace, přispívají k vytvoření dobrých sousedských vztahů. Je úžasné, kolik zde máme aktivních lidí, kteří jsou ochotní
věnovat svůj volný čas a připravit příjemně strávené chvíle pro své sousedy.
Věřím, že se podaří na tuto tradici navázat i v příštím roce. Všem patří mé velké
poděkování, a to i těm, které jsem zde neuvedla.
Zútulnili a zmodernizovali jsme i místní knihovnu. S Městskou knihovnou
jsme domluvili spolupráci, díky které došlo k digitalizaci registrací a výpůjček.
Paní knihovnice získala pro svou práci zdarma počítač se čtečkou čárových
kódů. Dvakrát za rok do knihovny zapůjčují z Městské knihovny knihy a CD
v rámci výměnného fondu. Je tak zajištěn stálý přísun nových titulů. Součástí
knihovny je i malá komunitní místnost, která slouží k setkání místních občanů. Chci poděkovat paní knihovnici Janě Jiříčkové za to, že všechny tyto změny

Zpráva Komise pro komunikaci
a otevřený přístup k informacím
Komise pro komunikaci a otevřený přístup k informacím slouží jako poradní
komise Rady městské části Praha-Lipence. Kromě poradní funkce komise
její jednotliví členové ve svém volném čase připravují různá vylepšení pro
sdílení informací a jejich dostupnost občanům.
Za první rok působení jsme připravili výběrová řízení na grafické práce
a tisk pro Lipenecký zpravodaj. Každé dvanáctistránkové číslo tiskneme
v nákladu 1000 kusů. Náklady na vydání jednoho čísla jsou 14.454 Kč s DPH.
Dalším velkým úkolem komise v prvním roce byl upgrade stávajících internetových stránek úřadu. Připravili jsme výběrové řízení na dodavatele
a provozovatele stránek. Snažíme se, aby stránky byly co nejpřehlednější
a informace na nich byly snadno dohledatelné. Zároveň musí být stránky
funkční podle nového zákona o přístupnosti, který začal platit v polovině
letošního roku.
Zřídili jsme sdílené diskové úložiště pro potřeby úřadu a samosprávy.
Rada, komise i zastupitelé tak mohou nyní snadno sdílet soubory a vzdáleně spolupracovat při tvorbě dokumentů. Do místní knihovny jsme zavedli
internet. Návštěvníci se nyní mohou připojit a být on-line. Sjednotili jsme
veškeré hlasové služby úřadu, školy, školky a hasičů do jedné virtuální
ústředny. Škole jsme tak ušetřili finance za pořízení nové ústředny, kterou
nutně potřebovala. Sloučení všech čísel přinese i úsporu za volání.
Do budoucna bychom rádi zprovoznili u pošty elektronický informační
kiosek a elektronickou úřední desku. Pro zastupitelstvo plánujeme elektronický hlasovací a záznamový systém, díky kterému bude možnost okamžitě
vydat zápis ze zastupitelstva a hlasování bude ihned sečteno a bude vidět,
kdo jak hlasoval. Tyto projekty jsou finančně náročné a k jejich realizaci
bude třeba získat prostředky z grantů či dotací.
Rád bych touto cestou poděkoval členům komise Tereze Dolečkové, Ivaně Slabochové, Zuzaně Šalanské, Ludmile Zájedové, Ivaně Žákové a Jiřímu
Pavlíčkovi za odvedenou práci.
Lukáš Veselý,
předseda Komise pro komunikaci a otevřený přístup k Informacím
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Místní spolky
společně s námi zvládla a pomohla v knihovně vytvořit příjemné prostředí.
Více o knihovně se dočtete v samostatném článku na straně 12.
Podařilo se nám najít paní kronikářku. Po téměř 30 letech opět začne
vést kroniku, a to v elektronické podobě tak, aby byla dostupná snadno
a všem. Jednou ročně budou záznamy vytištěny a svázány, aby byly k dispozici
i v listinné podobě. Nevěnovali jsme se jen zábavě, ale i důležitým věcem,
které v Lipencích nejsou zajištěny a dlouhodobě je občané postrádají. Pozvali
jsme sociální pracovnici, která obyvatele informovala o sociálních službách
a příspěvku na péči i dalších. Sestavili jsme dotazníky zaměřené především
na sociální služby, zajistili jejich distribuci a vyhodnocení. Přichystali jsme
podklady pro zavedení sociálních služeb v Lipencích a dál jsme připraveni
pracovat na její koncepci a zavedení v roce 2020. Více o sociálních službách
v samostatném článku na straně 9.
Jako komise jsme iniciační a poradní orgán Rady městské části. Na letošní
rok nám nebyl zadán žádný úkol. Sami jsme si stanovili cíle a povedlo se nám
je splnit díky usilovné práci sedmi aktivních členů, kteří této práci věnovali
mnoho energie a volného času. Ráda bych poděkovala všem členům komise
a jmenovitě M. Cimlerové, T. Dolečkové, D. Hůrkové, M. Poláškové, I. Slabochové a L. Veselému. Věřím, že se díky naší komisi v Lipencích mnohé změnilo k lepšímu a že svou prací přispíváme ke zlepšení sousedských vztahů
a vytvoření lepšího místa pro život. Děkuji všem za účast na našich akcích
a těším se na další milá setkání v příštím roce.
Ludmila Zájedová,
předsedkyně Kulturní a sociální komise

Komise pro životní prostředí
a údržbu obce
Cílem Komise pro životní prostředí a údržbu obce v prvním roce působení
bylo především monitorování obce za účelem např. obnovy stromových alejí. Většina stromů v obci byla pokácena je třeba vysadit nové. Dále bychom
rádi instalovali fotopasti a tím zamezili šíření černých skládek a pohazování
odpadků. Rádi bychom pravidelně organizovali úklid celé obce za účasti našich spoluobčanů. Protože nám záleží na čistém ovzduší v obci chceme šířit
informace o ekologických způsobech vytápění formou letáčků a článků v Lipeneckém zpravodaji. Pracujeme na zvelebení prostoru před samoobsluhou
a domem služeb, který chceme zkrášlit zelení a květinami a umístit zde lavičky k posezení a odpočinku. S podporou městské části bychom rádi vyvolali
diskuzi k používání pesticidů, která by vedla k omezení jejich používání při
likvidaci plevele v ulicích i jinde v obci. Navrhli bychom namísto pesticidů
využívat například postřik horkou parou.
Cílem naší činnosti do dalších let je mít čisté a krásné Lipence a zachovat
vesnický a současně i moderní ráz naší obce. Přivítáme spolupráci občanů
při udržováním pořádku v ulicích a kolem domů a při správném a efektivním
používání kontejnerů na odpad. Jsme poradním orgánem Rady městské části
Praha-Lipence a pracujeme ve svém volném čase. Partě nadšenců, jmenovitě
Janu Fatkovi, Marii Poláškové, Ondřeji Dolečkovi, Ivaně Slabochové, Standovi
Řezníkovi, Antonínovi Jiříčkovi a Davidovi Frankovi, bych rád poděkoval za nasazení a energii, se kterou se této činnosti věnují.
René Prášil,
předseda Komise pro životní prostředí a údržbu obce

Naši dobrovolní hasiči

Zpráva o činnosti Stavební komise
Stavební komisi jmenovala rada zastupitelstva městské části 26. listopadu
2018 jako svůj poradní orgán. Ještě na konci roku 2018 komise projednala
a připomínkovala studii nové lávky do Černošic a studii plánovaného parkoviště u lávky. V prosinci 2018 jsme také projednali dva podněty na změny
územního plánu a odstartovali diskusi o přínosech a rizicích rozšiřování zastavitelné plochy v Lipencích.
V roce 2019 zatím Stavební komise projednala celkem 13 podnětů na změny územního plánu, které se většinou týkaly rozšíření výstavby na dosud nezastavěné plochy. Dále jsme se vyjadřovali k umístění značek zákazu vjezdu
do ulice Českého červeného kříže, ke zpomalovacím opatřením ve Štemberově ulici a také ke třem návrhům na odkup pozemků od městské části.
Stavební komise zastřešuje probíhající jednání s Natlandem, kterých se
účastní i starostka a místostarostka. Podrobnější informace o jednáních si
můžete přečíst v samostatném článku v tomto čísle zpravodaje.
Stavební komise společně s komisí pro životní prostředí jednala také
o záměru hlavního města vytvořit na soutoku Vltavy a Berounky příměstský
park. Projednali jsme a připomínkovali několik konkrétních projektů, které
se v rámci tohoto záměru přímo dotýkají Lipenců, a iniciovali listopadovou
veřejnou debatu za účasti architekta Zdeňka Enta z Institutu pro plánování
a rozvoj hlavního města Prahy.
Na půdě stavební komise probíhají diskuse o budoucím rozvoji naší městské části. Na jednom z prvních jednání komise byl hostem architekt Filip Dittrich z IPRu. V novém roce začneme ve spolupráci IPRem pracovat na vytvoření
dlouhodobé koncepce rozvoje naší městské části.
Aktuálně má komise 11 členů, jejichž jména i kontaktní údaje jsou zveřejněna na webu městské části v sekci Komise Rady MČ. Členové komise pracují
jako dobrovolníci pro bono. Bez nároku na odměnu přispívají svým časem
a odborností ke správě obce. Za to jim patří poděkování a respekt.
Martin Vanko,
předseda Stavební komise

Začátkem jara se rozběhla přístavba zázemí pro službu konající hasiče
v hasičské zbrojnici. Během zvýšené pohotovosti neměli naši kluci dosud
místo, kde by si mohli v klidu mezi zásahy odpočinout. Tolik času, aby
mohli jít domů, při pohotovosti nikdy není. Je třeba spát, kde se dá a jak
se dá. Nyní mají pěknou a klidnou ložnici, denní místnost s kuchyňkou
a toaletu i sprchu. Další toaleta přibyla ve druhém patře před společenskou místností.
Naše jednotka má zařazení JPO3. To znamená, že má celoměstskou
působnost a je zejména využívána při velkých výjezdech. Lipenečtí hasiči zastupují a doplňují svou činností profesionální jednotky Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy při požárech na území hlavního města.
Vyjíždí do 10 minut od ohlášení a na území Lipenců jsou na místě požáru
mnohdy dříve, než jednotka profesionálů z Radotína.
Rychlost je důležitá a důležité je také zvládnutí úkolů, souhra, spolupráce. Členové jednotky chodí pravidelně na školení a výcviky. Patří
k nejlepším v Praze. Profesionálové se na ně mohou vždy spolehnout
a ví, že pokud mají požár pod kontrolou naši kluci, nemá oheň žádnou
šanci. Akceschopnost a odbornost předvádí i při povodních, které se nám
v posledních letech díky suchu naštěstí vyhnuly. Svému koníčku věnují
spoustu času, mnohdy i na úkor svých rodin. Nasazují životy stejně jako
profesionálové a odměnou je jim jen pocit dobře odvedené práce. Málokdy se dočkají alespoň slůvka „děkuji“ od těch, kterým pomohli.
Jsem ráda, že jim za podpory Magistrátu hl. m. Prahy můžeme pomáhat
alespoň materiálně a s pomocí různých dotací vylepšovat zbrojnici, technické vybavení i automobilový park.
Kluci, děkujeme.
Ivana Žáková

Škrpál
Spolek rodičů a přátel naší školy Škrpál z vybraných příspěvků od rodičů a
sponzorských darů přispívá škole a dětem na různé aktivity. V letech 2018 a
2019 například Škrpál přispěl celkovou částkou 240 000 Kč na plat rodilého
mluvčího pro výuku angličtiny. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme přispět na pořízení nástěnných map (cca 2500 Kč za kus), interaktivní tabule
(cca 70 000 Kč) a dalšími dary dle aktuální potřeby školy. Členské příspěvky
od rodičů jsou 500 Kč na žáka a školní rok.
Akce za poslední dva roky
Březen 2018 – Velikonoční trhy, jejichž výtěžek zůstal jednotlivým třídám
Říjen 2018 – branný závod pro děti i rodiče, kterého se zúčastnilo 28 týmů,

V srdci Líp
Když jsme v létě 2019 zakládali spolek V srdci Líp, rozhodli jsme se, že
hned po letním kině bude naším dalším projektem akce, která se bude
vztahovat ke kulatému výročí Sametové revoluce. Od organizátorů Festivalu svobody jsme věděli, že se do podobných plánů zapojí celá Česká
republika. A tak bylo na nás připojit i Lipence. Naší vizí byla výstava, která
návštěvníka vtáhne do atmosféry a zaujme všechny lidské smysly. Připravili jsme vizuální videoprojekci pro děti i dospělé, která byla zakončena
diskuzí. Výstavu soudobých fotografií a předmětů doprovázel zpěv Karla
Kryla. V dětském koutku děti vyráběly české vlajky a poslouchaly pohádku Pižďuchové od Václava Havla. Na chodbách se odehrávala rodinná hra
plná záludných i zábavných úkolů. A k tomu všemu jsme nabízeli občerstvení inspirované předrevoluční dobou.
Děti se mohly vcítit do těžké volby hlavního hrdiny snímku „Normalizační loutka“, když se rozhodoval, zda vstoupí do Pionýra. Dospělí odcházeli plní emocí, když vzpomínali na své vlastní prožitky v dobách revoluce. Výstava měla velký přesah i pro nás a opět nás neskutečně nabila
a snad i posunula dál.
I když je spolek V srdci Líp na světě pouhé čtyři měsíce, stihl pro obyvatele Lipenců připravit dvoudenní letní kino a interaktivní výstavu u příležitosti 30 let od revoluce. Do konce roku ještě stihneme vánoční pohádku
pro děti.
Doufáme, že síly a radost ze společné práce vydrží a příští rok se bude
dařit realizovat další komunitní a sousedské akce. 4. února v 18 hodin
uspořádáme v lipenecké základní škole cestovatelskou besedu s ochutnávkou „Vietnam všemi smysly“. Dále plánujeme cestovatelskou besedu
o Islandu. Na jaře se zapojíme do projektu Jeden svět neziskové organizace Člověk v tísni a promítneme zajímavé dokumenty. Těšit se můžete
i na letní kino pro děti i dospělé.
Děkujeme za vaši účast na akcích spolku a za finanční podporu.
Tereza Dolečková

76 závodníků a 38 organizátorů z řad rodičů a přátel školy, čistý příjem ze
startovného činil 3939 Kč
Říjen 2018 – Koloběžení s rekordním počtem 267 účastníků a čistým příjmem ze startovného ve výši 5 559 Kč
Duben 2019 – Velikonoční trhy, výtěžek zůstal jednotlivým třídám
Říjen 2019 – branný závod pro děti i rodiče, 30 týmů, 92 závodníků a 42
organizátorů z řad rodičů a přátel školy, čistý příjem ze startovného 5 420 Kč
Říjen 2019 – Koloběžení, 207 účastníků, čistý příjem ze startovného 4 121 Kč
V lednu 2020 plánujeme promítání anglického filmu pro děti s rodilou mluvčí a v dubnu Velikonoční trhy.
Hledáme aktivní rodiče na pomoc s pořádáním akcí. Sponzorské dary lze
posílat na transparentní účet spolku u Fio banky 2900419156/2010. Více informací najdete na facebookové stránce Škrpál Lipence a na webu základní
školy. E-mail spolku je skrpal@zslipence.cz
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TJ Sokol Lipence

Základní a mateřská škola

Letošní rok byl pro fotbalisty přelomový
Fotbalisté TJ Sokol Lipence letos zažili výjimečný, možná až přelomový rok. Především
oslavili 100 let trvání klubu a vzdali tak hold
svým předchůdcům. Druhým velmi podstatným momentem bylo angažování 15 cizinců.
Poprvé tak lipenecký dres oblékli hráči tmavé
pleti a občané až exotických zemí, jako je Gabon, Kanada nebo Kostarika.
Oslava 100. výročí založení klubu, který byl založen v roce 1919 jako SK Lipany, proběhla podle
osvědčeného scénáře 15. června jako zábavné
odpoledne pro celou rodinu. „Vždy chceme, aby
to nebyla oslava jen pro fotbalisty, ale pro celou
obec,“ řekl hlavní organizátor, sekretář klubu
Antonín Kříž. „Proto jsme do programu zapojili
všechny aktivní organizacev obci.“
Své představení si tak připravili žáci základní
školy, modeláři, hasiči, zasloužilé „holky Sokolky“ i cvičenky aerobiku. „Bylo to všechno
skvělé. Jedno vystoupení lepší než druhé,“ konstatoval předseda TJ Sokol Lipence Jiří Pavlíček.
Jaká by to byla fotbalová oslava bez celebrit?
Proto si proti lipeneckému A-týmu přijeli zahrát
internacionálové – přátelé Horsta Siegla: Ivan
a Pavel Haškové, Martin Frýdek st., Jiří Novotný,
Pavel Kuka, Tomáš Jun, Ladislav Vízek, Tomáš
Poštulka a také bavič a všeuměl Jakub Kohák.
Proti B-týmu nastoupily dívky z mistrovského
týmu Sparty Praha.
Celou oslavu završila dvě hudební show.
V první excelovala mladá skupina Vulture, kde
hraje na bicí záložník A-teamu Daniel Čech,
a zcela na závěr sklízel zasloužené ovace DJ
Dino Dražan, který si získal přízeň hlavně mladých návštěvníků.
Celkem si na hřiště našlo cestu víc než tisíc
lidí. Ti všichni také přispěli ke zdaru oslav. Děkujeme!
Kde se tu vzali cizinci?
Dnes se zdá téměř neuvěřitelné, že ještě před
pěti lety jsme v Lipencích měli tři týmy dospělých. Postupně se hráči začali ztrácet. Končili
kariéru, zranili se, odstěhovali se, přestali hrát
kvůli pracovním povinnostem nebo kvůli rodině.
A bývalí dorostenci o fotbal ztratili zájem. A tak
bylo najednou těžké složit dvě mužstva. Vedoucí B-týmu obesílal potenciální hráče ještě dvě
hodiny před zápasem, nezřídka museli nastoupit padesátníci…
Proto vedení klubu začalo rozvíjet myšlenku, že by se do týmů zapojili cizinci z týmu

Taverners, který hraje vlastní „srandasoutěž“
a tvoří ho zahraniční občané žijící v Praze.
A tak se také stalo. Do Lipenců jsme zaregistrovali 15 nových hráčů. Jsou mezi nimi tři Italové, tři Angličani, Ir, Srb, Kostaričan, Gaboňan,
Kanaďan, Francouz, Slovák, Švýcar a vlastně
i jeden Čech, který za Taverners také hrál.
„Bylo to absolutně nezbytné. Jinak bychom
nemohli přihlásit B-tým a fotbal v Lipencích by
pomalu začal scházet na úbytě,“ vysvětluje to jeden z iniciátorů myšlenky Jiří Pavlíček. Právě on
domlouval spolupráci s lídrem Taverners Rhysem Millsem, který byl jeho lektorem angličtiny.
Tři až čtyři cizinci nyní startují za A-tým
a jsou jeho výraznými posilami, zvlášť stoper
Matt Winters z Anglie, Kanaďan Nadeem Meghji
nebo Alcide Mba Ndong z Gabonu, kterému se
říká Boris. Je podobně technický jako jeho krajan Guelór Kanga z pražské Sparty. Zbytek hraje
za B-tým a několikrát se už stalo, že v základní

jedenáctce bylo více cizinců než Čechů. Samozřejmě všechno neprobíhalo od počátku úplně
hladce, domácí si na zahraniční fotbalisty museli zvyknout, ale dnes jsou s nimi – zvlášť ti
mladší – jedna parta. Zároveň mají fotbal jako
lekce angličtiny…
„V Lipencích se nám moc líbí,“ řekl lídr cizinců Angličan Rhys Mills. „Našli jsme tu krásné
fotbalové prostředí a spoustu nových přátel.
Doufám, že nám tato spolupráce vydrží hodně
dlouho.“
Šest mládežnických družstev
Pokračuje též výchova mládeže. V letošní
sezóně hrají mistrovské soutěže čtyři týmy:

mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci.
Kromě toho se na zeleném pažitu schází ještě
dívky pod vedením učitele Petra Mutiny a nejmenší caparti, kterým se věnuje exligový fotbalista Pavel Hašek a dlouholetý trenér mládeže
Dan Karas. Ten sice v Lipencích skončil jako
šéftrenér mládeže, protože se přesunul na

Spartu, ale fotbalovou školičku si nechal. Novým šéfem mládeže je Martin Říha. „Všechny
týmy jsou otevřeny dalším zájemcům. Rádi vás
na hřišti uvidíme,“ uvedl Martin Říha.
Významným počinem byla letos také péče
o hřiště. Loni hrací plocha vypadala po úderech
sucha jako mongolská step. V letošním roce se
díky příspěvku od obce podařilo zrekonstruovat studnu a najít v hlubinách životodárnou
vodu. Trávník se opět zazelenal a patří k nejlepším v soutěži. To však přilákalo divočáky.
V srpnu několikrát vtrhli na hřiště a rozryli ho.
Útoky ustaly až po vybudování elektrického
ohradníku.
Co se chystá v roce 2020
V příštím roce bude TJ Sokol Lipence opět
hybatelem dění v obci a místem setkávání spoluobčanů. Hned první sobotu v novém roce se
uskuteční tradiční Novoroční turnaj lipeneckých čtvrtí. V březnu pak začne jarní mistrovská
sezóna.
Vedení klubu se bude snažit o modernizaci
areálu. Cílem je vybudovat na dolní části pozemku hřiště s umělou trávou, aby mohlo být
využíváno celý rok. To se sice ještě nepovede
v roce 2020, ale přípravy určitě začnou.

(jkl), foto: Jaroslav Kábele
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Co bude se sněhovými vločkami?
Tento článek není o tom, jestli Vánoce budou
na sněhu nebo na blátě. Je jen takovým malým
zamyšlením...
Kdo zná skupinu Chinaski, určitě zná z jejich
písničky i pojem Husákovy děti. Je to označení
pro generaci narozenou v 70. letech minulého
století. Z téhle doby pocházím i já. Rodiče mě
učili, že když něco chci, musím slušně poprosit,
a když něco dostanu, musím poděkovat. Že
k dospělým mám mít respekt a sedět, když
starší člověk stojí, je neslušné. Že nesmím být
sobec, mám pomáhat ostatním a vždy musím
na ostatní brát ohledy.
Už méně je známý termín Generace Z, který
se používá pro generaci následující po Husákových dětech. Jsou to lidé, kteří se narodili
v minulém tisíciletí, ale už nezažili Sametovou
revoluci. Nepamatují frontu na banány a mandarinky, kterou stáli rodiče Husákových dětí
před Mikulášem. Neví, co znamenalo sehnat
něco „pod pultem“. Je pro ně neuvěřitelné,
že na auta byly několikaleté čekací pořadníky,
a do zahraničí se mohlo jezdit jen se souhlasem
„shora“. Generace Z žije ve svobodném státě,
v rychlém tempu a většinou online. Nemají tolik
pokory, kolik bylo výchovou vštěpováno generaci předchozí. Jsou mnohem sebevědomější,
dravější a drzejší, a to v obou významech slova
smyslu.
A slyšeli jste už o generaci sněhových vloček? Ve wikipedii zmínku o této generaci zatím
nenajdete, ale třeba se tam jednou také dostane. Označení používané pro nejmladší generaci, pro děti rodičů z generace Z, je totiž celkem
trefné. A právě o nich je dnešní článek.
Pozorovali jste někdy sněhové vločky? Jsou
nádherné a každá z nich je jedinečná. Necháte si jednu dopadnout na dlaň, kocháte se
tou nádherou a udělali byste cokoliv, abyste
ji ochránili. Některé děti jsou dnes vychovávány podobně. Jako úžasné a jedinečné bytosti

hodné obdivu, které se musí za každou cenu
ochraňovat. Vločka na dlani ale po chvíli i přesto roztaje. Zničí ji teplo naší dlaně.
Jak moc tedy vlastně máme děti opečovávat?
Jestliže má dítě vše dřív, než po tom začne toužit, neumí si pak věcí vážit. Pokud mu rodiče
z cesty odstraňují všechny překážky, nebude je
pak umět v životě překonávat. Jestliže je dítě
izolováno od stresu nebo drobných běžných
problémů a nespravedlností, které se dějí všude kolem nás, neustojí pak setkání s nimi ani
v dalším životě. A jak se s tím vším mají naučit
vyrovnávat, když jim nedáme možnost se to
naučit v bezpečném prostředí rodiny a základní školy?
Výsledek této výchovy je již patrný. Je jím
vysoký nárůst počtu pacientů v ordinacích dětských psychologů a psychiatrů, který je důsledkem srážky s realitou. Významně roste počet
středoškoláků, kteří jsou ve stresu a nezvládají se vyrovnat s nároky, které jsou na ně na
střední škole kladeny, protože donedávna jim
cestu zametali rodiče. Neumí řešit problémy se
spolužáky nebo učiteli, protože to na základní
škole za ně dělali rodiče. Nedokáží fungovat
zodpovědně, protože prostě nemuseli.
Dnes se často pod vlivem výchovných metod
ze Západu zkrátka zapomíná na to dobré, co
se po generace přenášelo od našich předků.
Že dítě má mít jasný pravidelný režim a řád.
Že nemůže mít všechno hned. Že je dobré po
něčem toužit, na něco se těšit, o něco zabojovat. Že se nemůže chovat bezohledně, že nemá
omezovat a obtěžovat ostatní a že slabým se
má pomáhat. Že jsou věci, o kterých se s rodiči
a dospělými nediskutuje a někdy je potřeba se
přizpůsobit.
V lipenecké škole se snažíme budovat pěkné prostředí a pohodovou a přátelskou atmosféru. Máme tým pedagogů, kteří svou práci
dělají rádi, přemýšlí nad ní a snaží se ji dělat

nejlépe, jak umí. Všichni máme stejný cíl –
dobře připravit děti na střední školu a dát jim
kvalitní základy do dospěláckého života. Co se
týká výuky, společně stále hledáme odpověď
na otázku, jak to vlastně udělat. Dnešní doba
se totiž vyvíjí tak rychle, že nevíme, co bude za
pět let, a proto ani není zcela jasné, na jakou
dobu vlastně naše žáky připravujeme. Jsme si
ale jisti, že nechceme z dětí vychovávat sněhové vločky. Nechceme po dětech výkon za
každou cenu, nechceme ale ani druhý extrém –
úplnou pohodu dětí za cenu snížení nároků na
jejich výkon. Chceme, aby se děti ve škole cítily dobře, a přitom pracovaly na hranici svého
maxima a pokud možno se zájmem. Možná ale
mnohem důležitější je pro nás skutečnost, že
se budou chovat hezky k sobě navzájem, že každého dospělého pozdraví, a to nejen ve škole,
ale i na ulici, když se někde potkáme. Chceme,
aby k nám děti měly důvěru. Chceme je naučit respektovat autoritu, ale také říci slušnou
a vhodnou formou svůj názor, i když je jiný než
názor ostatních nebo ten náš.
I mezi našimi žáky je pár desítek sněhových
vloček. A já bych nám i jim přála, aby se jejich
rodiče o ně tolik nebáli. Aby je v bezpečném
prostředí naší školy nechali trošku otrkat. Aby
nám důvěřovali a případné problémy řešili v klidu, věcně a vždy s přihlédnutím k dlouhodobému cíli. Všichni chceme, aby děti byly na život
připraveny a dobře v něm obstály. Pokud je na
reálný život dobře nepřipravíme, velký svět je
zničí. Stejně jako krásnou vločku zničí teplo
naší dlaně...
Milí čtenáři, přeji Vám klidné svátky a do nového roku především zdraví Vám i Vašim blízkým. K tomu pak snad už jen štěstí a spokojenost s životem, který žijete.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zprávy ze školky
Nový školní rok propukl 2. září. Zatímco zkušení předškoláci ze třídy Ježků se v září vydali na
výlet za strašidly ze Starého Města, nové děti se
teprve rozkoukávaly. Seznamovaly se s novým
prostředím, kamarády a svými učitelkami. Rodiče měli možnost přijít na přednášku paní Mgr.
Vlkové „Jak zvládnout vstup dítěte do školky“.
Bohužel této příležitosti nevyužili.
V říjnu začaly probíhat kroužky. Letos je
to keramika, percepčně-motorická přípravka
abruslení, které si děti velmi rychle oblíbily.
K tomu jsme se zapojili do celoročního projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kde děti pohybovými
dovednostmi rozvíjejí poznání a objevují svět.
Díky paní ředitelce Krůtové, která nám propůjčila tělocvičnu, jsme mohli mnoho z těchto aktivit
absolvovat. Pro velký úspěch nás opět navštívil
kouzelník s živými zvířátky a třída Berušek vyra-

zila na Petřín. Během hezkýchpodzimních dnů
Ježečkové i Berušky vyšlapali na Cukrák. U příležitosti Havelského posvícení si děti tradičně tvořily koláčky, které si po upečení odnesly domů.
V listopadu jsme dětem uspořádaly Hallo-weenský karneval spojený s dýňováním alampionovým průvodem. Děti byly nadšené. Přijelo za námi také loutkové divadlo s pohádkou
Strašidýlko Bačkůrka. Vánoce jsme přivítali
rozsvěcením stromu na dvoře školky, spojeným
posíláním přání dětí Ježíškovi, zpíváním koled
a pečením vánoček. Občerstvení nám zajistili
místní hasiči. Shlédli jsme další zájezdové divadlo Cestou do Betléma a děti ze základní školy nás navštívily jako Mikuláš, čerti a andělé.
Prosinec jsme zakončili vánočními besídkami
pro rodiče a nadělováním dárečků od Ježíška.
Kateřina Kosíková, učitelka
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Územní plánování

Veřejná debata k Soutoku
Městská část uspořádala 5. listopadu první veřejnou debatu. Týkala se záměru příměstského parku Soutok a přinesla řadu zajímavých témat, které
se přímo dotýkají Lipenců.
Architekt Zdeněk Ent z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy informoval o současném stavu záměru a o konkrétních projektech, které s ním v Lipencích souvisí. Je to například obnovení průlehu jako protipovodňové opatření k ochraně Dolních Černošic. Průlehem nebo údolnicí je
myšleno staré koryto Berounky jižně od Dolních Černošic, které bylo před
lety zčásti zavezeno a tato navážka při povodni brání volnému průtoku
vody. Součástí tohoto záměru je vybudování nátokového objektu – splavu, ze kterého by se napouštěl i revitalizovaný Lipanský potok.
V rámci parku by mohlo dojít také k obnově lužního lesa na vybraných
místech u Berounky. Záměr by přinesl další investice do vstupních bodů
parku, mezi které patří i lávka v Dolních Černošicích a její předpolí.
Diskuse se vedla i o záměru Ministerstva dopravy vyhloubit od Radotína
ke Kazínu plavební kanál pro rekreační plavidla a o variantách severního
obchvatu Lipenců, který koliduje se záměrem parku.
Na veřejnou debatu přišlo asi 40 lidí. Nejčastější připomínky se týkaly
obavy z nárůstu dopravy. Kromě pana Enta na otázky občanů odpovídali
také Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace IPR, lipenecká starostka

Sociální služby
Lenka Kadlecová a místostarostka Ivana Žáková. Ze Zbraslavi si debatu
přišel poslechnout radní Radek Rejna. Videozáznam z veřejné debaty je
k dispozici na webu městské části v části Zprávy pro občany.
Martin Vanko, radní

Redukce rozvojových ploch
„Rozvojové plochy v městské části Praha-Lipence jsou v návrhu Metropolitního plánu příliš rozsáhlé a budou-li zastavěny, současný vesnický charakter klidné obce bude nenávratně narušen. Navýšení by tvořilo
zhruba 20–25 % stavu současné zástavby. Požadujeme zredukovat rozvojové plochy a zmenšit celkovou zastavitelnou plochu městské části
Praha-Lipence.“
IPR ani pořizovatel nesouhlasí s redukcí ploch, které jsou dnes v územním plánu vyznačeny jako zastavitelné. Změny zastavitelného území na
nezastavitelné vystavují hlavní město právním sporům a požadavkům na
kompenzace od vlastníků pozemků. Metropolitní plán proto respektuje
hranice zastavitelného území tak, jak jsou vyznačeny v aktuálně plat-

ném územním plánu Prahy. V Metropolitním plánu jsou však zrušeny tzv.
územní rezervy – u nás se to týká například polí mezi Lipenci a Kazínem
a dalších ploch.
Severní větev Obvodové komunikace
„Metropolitní plán na rozdíl od aktuálního územního plánu hl. m. Prahy neuvádí v území severně od zastavěné plochy MČ Praha-Lipence příjezdovou komunikaci tzv. Obvodovou. Požadujeme, aby tato významná
místní komunikace byla do metropolitního plánu opět zanesena.“
IPR ani pořizovatel nesouhlasí se zanesením Obvodové do Metropolitního plánu ve stejné trase, v jaké je v aktuálním územním plánu. Trasa
byla vytyčena před mnoha lety, kdy se zvažovalo přemostění Berounky
u Černošic, a dnes je neopodstaněná, navíc v konfliktu se záměrem příměstského parku Soutok. Lipence však potřebují řešit dopravu v ulicích
Josefa Houdka a Černošická, zejména v úzkém hrdle u základní školy. IPR
navrhoval, že situaci v budoucnu vyřeší realizace jižní části Obvodové,
tato trasa však je pro většinu řidičů jedoucích z Lipenců do Prahy podstatně delší. Navrhovali jsme alternativní trasu severní větve Obvodové
blíže k zastavěnému území.
Plocha pro centrum obce
„Metropolitní plán vymezuje na území městské části Praha-Lipence
jen minimum ploch veřejné vybavenosti. Požadujeme, aby Metropolitní
plán v městské části vymezil dostatečně velkou plochu komerční a občanské veřejné vybavenosti, na které by mohlo vzniknout budoucí centrum/náměstí/náves.“
IPR i pořizovatel podporují návrh městské části Praha-Lipence vymezit
v Metropolitním plánu dosud nezastavěné území mezi ulicemi Štemberova, Pod Lečí, K Průhonu a Váchalova jako budoucí centrum obce s mixem
obytné výstavby a veřejné vybavenosti, návsí/náměstím a parkem. IPR
navrhuje, abychom zadali vypracování studie k tomuto záměru, a nabízí
asistenci. Pořizovatel navrhuje zprostředkování jednání mezi městskou
částí, hlavním městem a vlastníky pozemků o tomto záměru.
Zachování areálu Velkotržnice Lipence
„Požadujeme zachování areálu Velkotržnice Lipence jako významného
zaměstnavatele obyvatel Lipenců. Radotína i Zbraslavi a určení území tržnice jako zastavitelného.“
IPR navrhuje areál tržnice v metropolitním plánu vyznačit jako tzv. samotu, viz článek 91 textové části Metropolitního plánu. Toto označení by
podle názoru IPR umožnilo stabilizovanou existenci tržnice s omezenými
možnostmi rozvoje. Není zcela jasné, jak by toto označení ovlivnilo stavby s dočasným povolením k užívání, kterých je v areálu asi polovina.
Mapové i textové podklady k Metropolitnímu plánu si lze prohlížet na
webové stránce plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan.
Martin Vanko, radní
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V letošním roce jsme připravili a distribuovali dotazníky zaměřené zejména na zmapování zájmu o sociální služby. Po jejich vyhodnocení získáme
informace, které společně s výsledky dalších provedených šetření poslouží
jako podklad k nastavení koncepčního řešení sociálních služeb v Lipencích.
K vyhodnocení dojde začátkem příštího roku.
Grant jsme bohužel nezískali
Městská část Praha-Lipence nemá pro své občany zavedeny žádné postupy a metody sociální práce. Není zde úřadem zajištěna pečovatelská služba. V červenci jsme podali žádost o grant na podporu nastavení koncepčního systému sociální práce v Lipencích. Na podzim jsme se dozvěděli, že
grant bohužel nezískáme. V žádosti o grant jsme po konzultaci s odborníky
na danou problematiku popsali, co je potřeba v naší městské části udělat.
Nyní můžeme alespoň zúročit naší práci tím, že vyjdeme z konceptu žádosti
a v rámci možností rozpočtu upravit plánované aktivity.

Připomínky obce k Metropolitnímu plánu
Metropolitní plán se po projednání a schválení zastupitelstvem hlavního
města jednou stane novým územním plánem Prahy. Návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn v červnu 2018. V rámci prvního kola připomínek
tehdy své podněty podala i naše městská část. Lipenecké zastupitelstvo
přijalo 25. června 2018 usnesením č. 382/2018 tři zásadní připomínky týkající se redukce rozvojových ploch, severního obchvatu Lipenců a místa
pro centrum obce. Čtvrtou připomínku týkající se tržnice podalo tehdejší
vedení obce.
Se starostkou Lenkou Kadlecovou jsme se ve čtvrtek 7. listopadu zúčastnili pracovní schůzky nad těmito připomínkami se zástupci Institutu
pro plánování a rozvoj Prahy a Oddělení pořizování celoměstských dokumentací Magistrátu hlavního města. Znění připomínek a komentáře IPRu
a Magistrátu („pořizovatele“) uvádíme v následujícím textu. V dalším
kroku vznikne upravený návrh Metropolitního plánu, který bude možno
opětovně připomínkovat v rámci veřejného projednání.

Co je nového v oblasti sociálních služeb?

Lokálně působící sociální pracovník
Dle mého názoru by bylo vhodné zajistit na částečný úvazek sociálního
pracovníka, který by v Lipencích pravidelně působil a mohli se na něho
s důvěrou obracet občané v tíživé životní situaci. Bylo by ideální, aby zde působil člověk, který by dokázal propojovat jednotlivé poskytovatele a pomohl
klientovi zorientovat se v dostupných službách. Zároveň by pomáhal úřadu
v nastavení potřebných služeb pro občany a koordinoval jednotlivé činnosti
v sociální oblasti. Zastupoval by městskou část na různých setkáních k dané
problematice a měl tak informace o nových možnostech v oboru, současných
trendech, příkladech dobré praxe, připravovaných dotacích atd. A to v celé
šíři sociální problematiky včetně pečovatelské služby, sociálního bydlení,
sociální nouze, péče o děti, bezdomovectví, příspěvků na péči, akutní pomoci v nouzi a podobně.
Reakce na minulé vydání
Po vydání minulého zpravodaje jsem se setkala s reakcemi lidí, kteří hledali pomoc. Ne všichni lidé mají příbuzné, kteří o ně s láskou pečují. Jsou
pak v těžké situaci, často ani nevědí, kde mohou hledat pomoc a jaké mají
možnosti. Dokonce ani nevědí o možnosti odebírat obědy dotované úřadem.
Jsou to občané, kteří pomoc paradoxně potřebují nejvíce, ale nedozví se
o ní, protože na úřad nedojdou a internet nemají. Zde může úřad svou činností pomoci ke zvýšení informovanosti a dostupnosti sociálních služeb.
Co navrhujeme vedení obce?
Vedení městské části jsem předala informace, které jsme s Terezou Dolečkovou shromáždily během letošního roku. Navrhujeme:
• Začít vytvořením koncepce a následně zavádět jednotlivé služby.
• Dokončit sekci na webových stránkách o sociálních službách.
• Základní informace a kontakty zpracovat i v tištěné podobě, jediné přijatelné formě pro většinu seniorů.

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

• Navázat spolupráci se sociálním pracovníkem.
• Zapojit dobrovolníky.
Jako nejvhodnější řešení navrhujeme smluvní zajištění sociálních
služeb, zejména nejvíce potřebné pečovatelské služby, ve spolupráci
s některým z lokálně působících poskytovatelů. Některé služby mohou být
vhodně zajištěny i soukromými poskytovateli, například pomoc s úklidem
nebo dovoz potravin. Do budoucna by bylo vhodné zřídit i tzv. senior point,
kam se senioři mohou obracet s nejrůznějšími problémy. Myslíme si, že by
se úřad měl ucházet o chystané dotace na výstavbu sociálního bydlení, která
je nyní vládou i magistrátem podporována.
Most k domovu
Organizace Most k domovu klientům z Lipenců poskytuje domácí zdravotní péči, mobilní hospicovou péči pro klienty nevyléčitelně nemocné
a umírající, odlehčovací službu (pomoc se sebeobsluhou, osobní hygienou,
podáním jídla a podobně, odlehčí pečujícím osobám), odborné sociální
poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Více informací naleznete
na webových stránkách www.mostkdomovu.cz a následujících telefonních
číslech:
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
Pokud jste dosud nevyplnili dotazník ohledně sociálních služeb, můžete
tak učinit na úřadě, poště nebo přímo na webových stránkách úřadu, kde
budou formuláře k dispozici ještě v průběhu prosince.
Informace o dostupných sociálních službách najdete na:
www.praha-lipence.cz.
Ludmila Zájedová, zastupitelka

Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti
Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně
Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je situace seniorů
osamělých. Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanějších situací
u seniorů bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest. Minimálně jednou
ročně jich upadne 30% a s věkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní způsob ochrany zdraví a bezpečí –
tísňovou péči.
• Klient nosí a ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink
Anděla Strážného.
• Při stisknutí SOS tlačítka (v případě pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s dispečinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou
službu, záchrannou službu nebo hasiče či policii.
• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.

nabízí sluchově postiženým klientům sociální službu spočívající v tlumočení
do českého znakového jazyka a sociální poradenství, a to jak ambulantně,
tak terénně. Klienty jsou schopni doprovázet, zprostředkovávat jim komunikaci a pomoci jim s vyřízením dokumentů po celou dobu průběhu dávek.

Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.

Sociální poradna pro neslyšící a nedoslýchavé

Volejte 603 563 060 nebo pište na
poptavka@andelstrazny.eu.

Starosti s prací?
Nedorozumění na
pracovišti
Hledání zaměstnání
Výpovědi

S bydlením?
Nájem
Problémy s majiteli,
sousedy

Se zdravím?
Příspěvky na pomůcky
Invalidní důchod
Hledáte lékaře
Potřebujete sluchadlo

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj o.p.s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
Znakujeme, poradíme, pomůžeme!
Kontakt: Každé úterý od 11.00 do 15.00 hod (bez objednání)
Telefon: 777 004 918 (i Whatsapp), Skype: jakubova@cnn-ops.cz
Email: kubacak@cnn-ops.cz, jakubova@cnn-ops.cz

Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma?

Více informací najdete také na
www.andelstrazny.eu

SeneCura SeniorCentrum Slivenec
Centrum nabízí služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Specializuje se na osoby s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence ve všech stádiích. O klienty pečuje tak, aby i přes všechna
fyzická či psychická omezení prožívali svobodný život dle svých zvyklostí.
Sociální a zdravotní péči poskytuje v režimu 24/7/365.
Odkaz: www.praha-slivenec.senecura.cz
Evženie Stará
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Názory a komentáře

Rozsvícení stromku
V pátek 29. listopadu se v areálu mateřské
školky za účasti vedení městské části Praha-Lipence a dobrovolných hasičů slavnostně rozsvítil vánočně nazdobený strom.

Školka pro návštěvníky připravila pestrý program. Od 16 hodin si mohly děti s rodiči ve třídách upéct vánočku. Kuchařky dopoledne zadělaly na těsto, z kterého děti tvořily, a pak se

postaraly o upečení hotových výtvorů. Ty si děti
mohly odnést domů. V 17:30 ředitelka školky
Doris Rosenkrancová společně se starostkou
Lenkou Kadlecovou přivítaly návštěvníky, popřály jim hezké svátky a slavnostně rozsvítily
stromek. Učitelky tříd Koťátek, Želviček, Berušek a Ježků přečetly přání dětí a vypustily
lampion přání. Děti pod vedením paní učitelky
Kosíkové, která je doprovázela na kytaru, zazpívaly několik koled. K dětem se přidali i rodiče a další návštěvníci a vytvořili tak krásnou
vánoční atmosféru. O pohoštění se tradičně
postarali dobrovolní hasiči. Nechybělo teplé
svařené víno, čaj, klobáska ani párek v rohlíku.
K objednávkám hasiči rozdávali perníčky, které věnovala Velkotržnice Lipence
(lve)

Poslední ze žhavých milenců

Gratulace seniorům
Letos jsme s radostí obnovili letitou lipeneckou
tradici gratulace seniorům, která byla v posledních letech bohužel zapomenuta. Naši nejstarší
jsou rádi, že se na ně nezapomnělo, a nás moc
těší je navštívit. Předem se ohlásíme zvacím dopisem a oni sami, případně jejich příbuzní, nás
kontaktují a společně domluvíme vhodný termín
pro návštěvu.
Zájem o tyto akce nás těší. V prvním rocem této
milé tradice jsme s místostarostkou Ivanou Žákovou a starostkou Lenkou Kadlecovou navštívily 23
lipeneckých seniorů ve věku 80 až 97 let. Gratulujeme těm, kteří v daném roce oslaví 80., 85. nebo
90. narozeniny a těm starším už každým rokem.
Většina žije ve společné domácnosti se svými dětmi, kde je o ně dobře postaráno. Sami pečují o své
zahrádky, čtou knížky, sledují TV seriály, chodí na
procházky, jezdí na výlety a navštěvují rádi kina

i divadla. Mile nás překvapilo, že většina má zájem o dění v obci. Zodpověděly jsme i pár dotazů,
které měli pro nás připraveny. Nabídly jsme seniorům návštěvu zrenovované knihovny či možnost
zúčastnit se seniorských setkání, které připravuje
Kulturní a sociální komise a městská část Praha-Lipence. Velké díky patří sponzorovi Velkotržnici
Lipence za dárky pro seniory v podobě květin
a potravinových balíčků. Děti ze základní školy vyrábí pěkná originální blahopřání. Všechny gratulace proběhly ve velice milé náladě a těšíme se na
setkávání v příštím roce. Dostali jsme svolení od
dvou oslavenkyň k uveřejnění fotografií, které s radostí přikládáme s krátkým příběhem. Obě téměř
nejstarší obyvatelky Lipenců mají veselou mysl.
Vzájemně se znají a také mají pár věcí společných.
Rády bychom vám je v některém z příštích vydání
Lipeneckého zpravodaje představily o trochu více.
Marie Cimlerová a Ivana Slabochová,
zastupitelky

V nové aule základní školy v Radotíně proběhlo 7. listopadu první divadelní představení
a lipenečtí senioři byli u toho. Třicet seniorů
využilo nabídky vstupenek dotovaných naším
úřadem a společně vyrazili do Radotína na
představení Poslední ze žhavých milenců se
Simonou Stašovou a Petrem Nárožným. Kdo
si nemohl zajistit vlastní dopravu, s díky přijal nabídku členů Kulturní a sociální komise,
kteří je svezli svými auty. Z návštěvy divadla
se tak stala i příjemná sousedská akce. Zájem
o představení měli i další lidé nespadající do
kategorie seniorů, kteří si zakoupili vstupenky
sami. Lipenecká výprava za kulturou tak čítala
více než 40 lidí. O zábavu nebyla nouze, herci
excelovali a domů jsme se vrátili obohaceni
o nezapomenutelný kulturní zážitek a nově
navázaná přátelství. Podobnou akci připravujeme na březen 2020. Budeme vás v čas
informovat.
Ludmila Zájedová,
předsedkyně Kulturní a sociální komise

Vánoční jarmark
Letošní vánoční jarmark se opravdu povedl.
Sešlo se spousta šikovných prodejců a hlavně
mnoho příjemných návštěvníků, kteří si sobotní
jarmark užili. Děkuji všem zúčastněným a budu
se těšit na příští rok.
Lenka Šamanová

Paní Libuše Mašlová se narodila v Lipencích,
kde prožila své dětství i mládí. Vdala se do Hlinska v Čechách. S manželem vychovali tři dcery.
Když paní Libuška ovdověla, ještě nějaký čas
v Hlinsku zůstala. Později se vrátila zpátky do
rodných Lipenců, kde žije u jedné ze svých dcer.
Nyní se těší z pěti vnoučat a devíti pravnoučat.
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Paní Miroslava Macků není sice Lipeneckou
rodačkou, přesto tady strávila velký kus svého
života. S manželem se do Lipenců přistěhovali
v roce 1935 a vychovali zde společně tři syny.
Paní Mirka později ovdověla. Nyní je hrdou
babičkou šesti vnoučat a prababičkou třinácti
pravnoučat.

K zamyšlení – Natland a spol.
Jako zastupitelka, která se v minulém i současném období intenzivně zabývala developerskou akcí Natlandu „Dvě ubytovací zařízení
a sportovní klub“, mám několik postřehů, o které bych se ráda podělila.
Přípravy na stavbu započaly, zabránit této
stavbě se nepodařilo a městská část z projektu
nezískala žádný benefit. Je proto třeba, aby se
naše městská část naučila rozumně regulovat
zástavbu a nalezla k tomu vhodné nástroje.
Abych tomuto procesu napomohla, zúčastnila
jsem se semináře, kde byla tato problematika
podrobně rozebírána. Výstupy jsem nabídla

lipeneckému vedení. Je běžnou praxí, že obce
a městské části mají zpracovány Zásady rozvoje
obce, kterými hájí zájmy své a svých občanů.
Podle těchto zásad jsou pak s investory uzavírány podrobné smlouvy o spolupráci. Vše je
vždy transparentně zveřejňováno na webových
stránkách a záměry jsou diskutovány s občany.
Věřím, že pro vedení Lipenců budou tyto postupy inspirací, v brzké době se začnou uplatňovat i u nás a podobná situace jako u dvou
ubytovacích zařízení již nikdy nenastane.
Karin Tvrdá, zastupitelka

Městská část jedná s Natlandem
Městská část na podzim intenzivně jedná
s Natlandem o záměrech tohoto významného
developera v Lipencích.
Výstavba bytových domů a řadovek v projektu Lipenecký park pokračuje, celková
konečná kapacita je 62 bytových jednotek.
U Oddechové ulice probíhá archeologický
průzkum v místě, kde se na jaře začnou stavět dva apartmánové domy a sportovní klub
s restaurací a nebytovými prostory. O výstavbě v této lokalitě bylo rozhodnuto v roce 2018
se souhlasem předešlého vedení obce. Na
poslední chvíli se jí pokusilo zabránit 12 občanů z Lipenců, kteří se neúspěšně odvolali
proti stavebnímu povolení. V apartmánových
domech vznikne 33 ubytovacích jednotek.
V září se jednání točila kolem pozemku
2267/1 u Oddechové. Natland tuto louku
o výměře přes 11 tisíc čtverečních metrů koupil se záměrem postavit zde objekty k nadstandardnímu bydlení pro seniory. Pro svůj
záměr však nezískal podporu a na jednání
zastupitelstva 23. září proti navrhované změně územního plánu hlasovalo 12 zastupitelů
z 15. Dále budeme jednat o možné úpravě
záměru tak, aby více vyhovoval představám
a potřebám obce.

V říjnu a listopadu jednáme zejména
o zbývajících dvou lokalitách Natlandu v Lipencích. Vedle řadových rodinných domů
v Lipeneckém parku by podle platného
územního rozhodnutí měla vyrůst dvoupodlažní budova s 1000 čtverečními metry
nebytových prostor. Investice do tak velké
nebytové plochy se však podle Natlandu
v Lipencích nevyplatí. Dále Natland získal od
předchozího vlastníka rozpracovaný projekt
ArtClub na rohu Oddechové a Černošické.
Pro tento projekt již bylo vydáno stavební
povolení na sedm velkých rodinných domů.
Natland má zájem změnit územní rozhodnutí
u těchto dvou projektů tak, aby zde mohlo
být postaveno více bytů a méně nebytové
plochy. V rámci dalšího jednání se snažíme
omezit počet nově budovaných bytových jednotek s ohledem na minimalizaci dopadů na
infrastrukturu obce a zároveň vyčlenit určitou část těchto komerčních projektů pro veřejný zájem – například stabilizační byty pro
učitele a provozovny služeb – a to ideálně ve
vlastnictví městské části.

Martin Vanko, radní

Výlet do Lysé nad Labem
Začátkem října se v Lysé nad Labem konaly tradiční výstavy Náš chov a Zemědělec.
Navázali jsme na úspěšný výlet za památkami Kutné Hory a vypravili autobus na zdejší
Výstaviště. Tuto zemědělskou, chovatelskou
a zahrádkářskou výstavu navštíví každoročně
kolem 30 tisíc lidí a patří k nejoblíbenějším.
S nadšením s námi jelo 40 Lipaňáků. Seniorům a dětem na dopravu přispěla městská část
Praha-Lipence. Díky sponzorovi Velkotržnici Lipence jsme účastníkům zájezdu mohli uhradit
vstupenky na Výstaviště.
Vzhledem k nepřízni počasí jsme většinu
času trávili v halách. Obdivovali jsme nejmodernější zemědělskou techniku, ochutnávali
a nakupovali produkty od farmářů a bavili se
poslechem dechovky a dalším doprovodným
programem. Postaráno bylo i o nejmenší. Organizátoři pro ně připravili tvořivé dílničky, herní
koutky, promítání filmů a rozmanité naučné

Malé poohlédnutí
po 30 letech
Letos jsme oslavili 30. výročí pádu komunistické diktatury, kdy jsme využili příznivé mezinárodní situace a v revoluci bez použití násilí
nastolili demokracii. Získali jsme svobodu:
možnost svobodně vyjadřovat své názory, právo volit v tajných volbách a být volen a další
svobody, jako je cestování nebo podnikání.
Náš stát se stal členem Evropské unie a bezpečnostní organizace NATO. Prožili jsme v prosperitě a míru již 30 let, které by nám mnozí
naši předkové mohli závidět. Se svobodou je
ale nekompromisně spojená zodpovědnost za
sebe i za naše okolí, společnost, obec, stát,
přírodu. A protože jsme lidé chybující, někdy
selháváme. Vidíme to nejen u nás, ale i za hranicemi. Jednou z nejdůležitějších vymožeností
jsou volby zastupitelů na všech úrovních. Ne
vždy se dostanou k moci ti nejkvalitnější z nás
a pak na to logicky doplácíme. T. G. Masaryk
řekl: „Demokracie je nejen soustava politická, ale také, a to především, mravní.“ Jsem
přesvědčen, že je potřebné volit takové osobnosti, které jsou odhodlány sloužit občanům
a nehledají svůj osobní prospěch, jsou spravedlivé a pevně zakotvené v mravních postojích. Zkušenosti a široká známost nestačí. Než
vhodíme hlasovací lístek do urny, stojí za to si
dát čas na kritické zamyšlení, sledovat, jak se
ti, kteří usilují o naši důvěru, projevují, a dávat
věci do souvislostí. V posledních komunálních
volbách jsme podle mého názoru volili dobře.
Naše zastupitelstvo je vůči občanům vstřícné,
ochotné s občany spolupracovat a znát jejich
názory. Naši zastupitelé vymýšlejí a realizují
pro občany různé akce. Je však důležité, aby
byli aktivní a iniciativní i samotní občané. Občanská společnost je totiž také důležitým prvkem demokracie. Možností, jak zlepšit věci kolem nás, je mnoho. V poslední době například
mnozí lidé v zodpovědných funkcích problémy
neřeší, ale, jak se říká, zametají nedostatky
pod koberec. Mám vlastní zkušenosti s tímto
nešvarem. Pro nápravu je v takových případech obvykle potřebná vytrvalost.
Jan Pavlík

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

Komunitní život

programy jako poznávání plodin nebo zvířátek. Ti nejzvídavější si mohli vyzkoušet, jak se
řídí traktor. Ve chvílích, kdy se počasí umoudřilo, bylo možné si na venkovní ploše vybrat
z nepřeberného množství okrasných i ovocných
dřevin, keřů i květin, sadbu, hnojiva a ostatní
potřeby pro nadšené zahrádkáře a domácí kutily. V rámci doprovodného programu jsme mohli
shlédnout mezinárodní klání v králičím hopu.
Možná nejzajímavější bylo sledovat šampionát
romanovských ovcí. V pozdních odpoledních hodinách jsme obtěžkáni taškami s nejrůznějšími
trofejemi nastoupili do autobusu a navzdory nevlídnému počasí se shodli na tom, že to bylo fajn
a příště jedeme zase. Těší nás zájem účastníků
a doufáme, že společně brzy vyjedeme na další
zajímavý výlet.
Marie Cimlerová a Ivana Slabochová,
zastupitelky

11

Znovuvzkříšená knihovna inspirací pro další městské části
Navštívili jste na podzim lipeneckou knihovnu? Pokud ne, neváhejte.
V posledních měsících prošla velkou proměnou.
Nově může každý občan využít zdarma internetové připojení. K tomu je
vyhrazen jeden počítač pro veřejnost. Pro paní knihovnici jsme od Městské knihovny zdarma získali nový počítač se čtečkou kódů. Od podzimu
probíhá evidence čtenářů a výpůjček elektronicky. O přísun nového čtení již nebude nouze. V rámci výměnného fondu nám Městská knihovna
zdarma dvakrát do roka zapůjčí 300–500 knih a CD. Možná je i meziknihovní výpůjčka. Nabídka CD pro děti i dospělé je v naší knihovně úplnou
novinkou. V budoucnu přibudou i deskové hry.

Vítání občánků 2020
Začátkem března 2020 se můžete opět těšit na znovuobnovenou tradici
vítání našich nových občánků. Rádi bychom touto cestou na akci pozvali
rodiče a jejich děti, které se narodily v roce 2019. Od ledna 2020 se budete moci přihlásit prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových
stránkách a facebooku městské části Praha- Lipence nebo ve facebookové skupině Lipence. Formuláře k přihlášení budou k dispozici i v mateřské či základní škole a samozřejmě také na podatelně úřadu. Věříme, že
i letos projeví rodiče zájem a děti budou moci být slavnostně přivítány
v naší městské části.
Marie Cimlerová, zastupitelka

V únorovém vydání Lipeneckého
zpravodaje naleznete:
• aktuální informace z Lipenců
• zprávy z Rady
• zprávy ze zastupitelstva
• informace o financování obce
• zprávu o zvýšení daně z nemovitosti
• informace o kronice
• podrobnosti o opravě a přesunu pomníku
Inzerce

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

TEL.: 724 895 876

Na konci září se konal den otevřených dveří za účasti radního Michala Zahradníka a členů Kulturní a sociální komise. Za velkou trpělivost
a ochotu vyrovnat se se všemi novinkami děkuji paní knihovnici Janě Jiříčkové. Poděkování patří také metodičkám z Městské knihovny za veškerou
podporu, kterou nám poskytují.
Změny v knihovně neunikly ani školákům. V pátek 6. prosince naše
malá knihovna zažila a ve zdraví přežila návštěvu celého prvního stupně.
Během dopoledne se v knihovně vystřídalo 190 žáků. S trochou nadsázky
se dá se říci, že prošla zatěžkávací zkouškou a je připravena na velký nápor nových čtenářů. Snažíme se, aby děti v knihovně našly i tituly, které
mají jako povinnou četbu, a rodiče tak nemuseli stále kupovat nové knihy.
Knihovna v současném pojetí není jen místem plným knih, ale i příjemným prostředím, které se podílí na komunitním životě obce. Děti zde
najdou malý hrací koutek a rodiče mohou v klidu vybírat knihy. Dospělí si
mohou posedět a vypít čaj nebo kávu při listování v nových knihách nebo
si popovídat se svými sousedy. Doufáme, že se v příštím roce podaří rozšířit výpůjční dobu.
Naší práce si všimli v Městské knihovně. Metodička Mgr. Táňa Janáčková mne pozvala, abych na únorovém setkání knihovníků jako příklad
dobré praxe prezentovala „znovuvzkříšenou“ knihovnu. Jako zastupitelka a předsedkyně Kulturní a sociální komise mám také hovořit o tom, jak
se snažíme v Lipencích obnovit komunitní život. Podle paní Janáčkové se
nám to daří.
Přijďte si půjčit zajímavé čtení na svátky nebo třeba jen posedět a vypít
šálek dobré kávy nebo čaje se svými sousedy. V knihovně jste vždy vítáni! Knihovnu můžete navštívit každý pátek v 17–19 hodin v domě služeb
v ulici K Samoobsluze 500 vedle pošty.
Ludmila Zájedová, zastupitelka

Co se bude dít v Lipencích
4. 1.
8. 1.
22. 1.
4. 2.
		
5. 2.
19. 2.
29. 2.
4. 3.
1. 4.
		
8. 4.

Novoroční turnaj lipeneckých čtvrtí
od 9.30 hod.
Knihárna
Zastupitelstvo
Cestovatelská beseda s ochutnávkou – Vietnam,
od 18 hod. v ZŠ Lipence, pořádá V srdci Líp
Knihárna
Knihárna
Masopust
Vítání občánků
Velikonoční dílničky a trhy v ZŠ Lipence,
pořádá Škrpál
Den otevřených dveří ZŠ
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