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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
během několika týdnů se situace kolem
nás zásadně změnila a všichni se učíme žít
v nových podmínkách. Denně se rozhodujeme, jak být maximálně opatrní a přitom
zajistit chod svých domácností a zároveň
pracovat, často z domova. Mnozí musí
také sami zabavit své děti a pomáhat jim
se školou. Přesto učitelům práce přibyla.
Školy začaly využívat internet rychlostí,
kterou by nedokázala zařídit žádná ministerská vyhláška.
Mnoho firem i dobrovolníků nabízí svou
pomoc seniorům, kteří se ji, bohužel, často zdráhají využít. Můžeme být pyšní na
naše národní kutilství – šitím textilních
roušek, provizorní výrobou dezinfekcí
a tištěním nejrůznějších pomůcek na 3D
tiskárnách suplujeme váznoucí zásobování ochrannými prostředky. Mnoho firem
již upravilo nebo v nejbližší době upraví
svůj výrobní program tak, aby pomohly
zvýšit tolik potřebné dodávky ochranných
pomůcek.
Nová situace není snadná pro nikoho
a vyrovnáváme se s ní různě. Zážitky z cestování a živé kultury načas oželíme. O to
větší radost nám přinesou později. Většinou hůře snášíme omezení fyzických kontaktů se širší rodinou, sousedy a kolegy.
Teď je musíme nahradit jinou komunikací
a do budoucna si jich asi budeme víc vážit. A děti se snad začnou těšit do školy.
Každá krize je náročná. Nutí nás ke změnám chování, které bychom v době pohodlí neudělali, ale můžeme je brát jako
výzvu. Souhlasím s názorem ekonoma
Tomáše Sedláčka, že jsme přepracovaná
společnost, která po mnoho let nedovedla
zvolnit a víc odpočívat. Teď se tomu můžeme naučit a uvědomit si, které naše činnosti byly zbytečné.
Od obecnějších úvah se vrátím zpět do
Lipenců: Prosím, buďte na sebe i nadále
opatrní a ohleduplní ke svému okolí. Podle svých možností věnujte svůj čas rodině,
komunikujte na dálku s přáteli, zkuste
odpočívat. Pokud možno omezte sledování zpráv a vybírejte si jen seriózní média.
Informací je mnoho a touha některých novinářů po senzaci vede ke zbytečně velkým
obavám.
A pokud potřebujete pomoci, nebojte
se ozvat a o pomoc si říci. Nabídky a kontakty jsou uvedeny v tomto čísle LZ. Můžete nám také zavolat na úřad na číslo 257
921 167 nebo napsat na email urad@mclipence.cz.
Ráda bych zde poděkovala všem, kteří v současné nelehké situaci pomáhají.
Speciální poděkování patří našim dobrovolným hasičům a všem dámám, které
dodaly textilní roušky. Nabídek pomoci
přišlo na úřad hodně a moc si jich vážíme.
Také díky nim vám můžeme pomoc zprostředkovat.
Lenka Kadlecová, starostka
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Krátké zprávy z rady
12. února
Rada schválila výběr prioritních investičních
akcí pro rok 2020, na které bude městská část
žádat finanční prostředky od Magistrátu z rezervy městských částí: 1. rekonstrukce ulice Za
Hrází, 2. přístavba jídelny a stavební úpravy
přízemí ZŠ Lipence, 3. rekonstrukce ulice Nad
Údolím Hvězd. Rada projednala situaci kolem
připojení novostaveb bytových domů a řadovek
v lokalitě Lipenecký park na vodovod a kanalizaci. Městská část je zavázána stavbu připojit
smlouvou z roku 2010, podle provozovatele je
však kapacita čistírny odpadních vod nedostatečná a výstavba nové čistírny, kterou Magistrát
plánuje již řadu let, se opožďuje. Rada projednala bezpečnostní situaci na Kazíně, která se
vyhrotila v posledních týdnech kvůli podezření
na týrání psů a následné medializaci případu
v televizi Seznam. Rada dále schválila prázdninový provoz školky a hospodářský výsledek MŠ
za rok 2019.
27. února
Rada projednala podnět na změny územního
plánu u pozemků parc. č. 2179/15 a 2179/16
(obytná výstavba na místo polí a luk), usnesla se
na nesouhlasném stanovisku a postoupila věc
k rozhodnutí zastupitelstvu. Rada rozhodla, že
se při rekonstrukci pomníku padlým na podkladovou desku použije namísto betonu žula. Rada
schválila smlouvu s firmou Siebert a Talaš na
projektovou dokumentaci k rekonstrukci ulic Za
Hrází a Nad Údolím hvězd v hodnotě 250 tisíc Kč.
Rada schválila pravidla pro dotované (bezplatné)
pronajímání prostor v základní škole za účelem
pořádání akcí pro veřejnost. Rada schválila za-

pojení naší městské části do celoměstského pilotního programu Koordinátorů participativního
plánování. V rámci tohoto programu rada schválila vytvoření pozice Koordinátor/ka participativního plánování. Rada zrušila Dotační komisi,
která nefungovala podle očekávání, a pověřila
Kulturní a sociální komisi koordinací kulturních
a sportovních akcí v obci a přípravou návrhu
sociální koncepce. V rámci připomínkového řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se reguluje provozování
hazardních her, se rada vyjádřila, že nesouhlasí
s provozováním živých hazardních her na území
městské části Praha-Lipence.
13. března
Rada rozhodla o uzavření mateřské školy
s ohledem na vyhlášený nouzový stav, ve snaze
o snížení rizika šíření nákazy. Ve druhém březnovém týdnu do školky docházelo méně než
20 % přihlášených žáků.
24. března
Jednání rady poprvé proběhlo jako videokonference. Rada schválila hospodářský výsledek
základní školy a 1. úpravu rozpočtu městské
části. V rámci této úpravy je rozpočtován transfer finančních prostředků do ZŠ Lipence na
neinvestiční dotace (tzv. „EU šablony“) ve výši
1 211 000,- Kč a příspěvek 2000 Kč od Magistrátu na nákup knih do knihovny. Rada projednala opatření v souvislosti s vládními nařízeními
k virovému onemocnění COVID-19 – distribuci
jednorázových a látkových roušek, zejména seniorům v MČ Praha-Lipence, distribuci desinfekce občanům, kterou zajišťuje MČ Praha-Lipence
spolu s JSDH Praha-Lipence a další.
(mv)

Krátké zprávy ze zastupitelstva
14. zasedání 9. března 2020
Zastupitelstvo přijalo nesouhlasné stanovisko
k podnětu na změnu územního plánu u pozemků parc. č. 2179/15 a 2179/16. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací, která je
podmínkou kolaudace nově postavených objektů v lokalitě Lipenecký park. Zastupitelstvo
souhlasí s podporou bezplatného pronájmu

prostor základní školy k pořádání akcí pro veřejnost. Související náklady škole městská část
uhradí ze svého rozpočtu na kulturu.
Podrobné zprávy ze zastupitelstva naleznete
v zápisech na webových stránkách
www.praha-lipence.cz
(lve)

COVID-19 – JAK ŠEL ČAS

A JAKÁ OPATŘENÍ PŘINESL
Covid-19 je vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, suchým
kašlem, dušností, bolestmi svalů a únavou.
K vážnějšímu průběhu onemocnění častěji dochází u starších a chronicky nemocných lidí.
Původcem onemocnění je virus SARS-CoV-2.
První nákaza byla ohlášena v prosinci 2020
v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej.
Během 3 měsíců se virus rozšířil po celém světě. V Evropě se nejpostiženějšími oblastmi staly
Itálie a Španělsko. V ČR byli první nakažení diagnostikováni 1. března.

První nakažení v ČR odstartovali různá vládní opatření. Nejdříve od 10. března byla zrušena veškerá divadelní představení a kulturní
akce nad 100 lidí. 11. března došlo k uzavření
všech škol. Z rodičů se tak stali domácí učitelé
a s pomocí třídních učitelů, kteří posílají domácí úkoly a vysvětlivky k dané látce, začalo školákům domácí učení. 12. března byl vyhlášen
nouzový stav a zákaz shromažďování nad 30
osob. 14. března vláda uzavřela obchody, služby a restaurace mimo potravin, drogerií a lékáren. 16. března 2020 vyhlásila vláda nouzový

stav a zákaz volného pohybu osob s výjimkou
cest do práce a za nákupy. Primátor hlavního
města Prahy Zdeněk Hřib vydal zákaz pohybu
osob na území hlavního města bez roušky nebo
šátku. O den později tak učinila i vláda po celou
zemi. Několikrát se změnil čas vyhrazený k nakupování seniorům od 65 let. 25. března Ministerstvo zdravotnictví omezilo shromažďování
na veřejnosti na maximálně dvě osoby (kromě
rodin).

Jak se opatření dotkla Lipenců?
Ve středu 11. března se uzavřela základní škola a ve školce se zpřísnila hygienická opatření. Učitelé dál chodili do práce a připravovali
výuku v nových podmínkách. Začali se s dětmi
a rodiči spojovat přes videokonference a k zadávání a odevzdávání úkolů využívají Edookit.
Uzavřením školy začalo zároveň hromadné rušení kulturních akcí, které byly naplánovány až
do května. Po zavření škol do lipenecké školky
docházela jen pětina dětí. Rada městské části Praha-Lipence rozhodla o uzavření školky
16. března. Zároveň došlo i k uzavření knihovny
a sportovního areálu TJ Sokol.
Nedostatek ochranných pomůcek začali šikovní lidé řešit sami. Po celé zemi i u nás v Lipencích se začaly šít roušky ve velkém. Nejdříve
pro sebe a postupně i pro ostatní. Dobrovolníci nosili roušky na úřad, který jej rozdával dál
potřebným. Úřad ve spolupráci s hasiči zajistil
distribuci tolik potřebné dezinfekce na ruce.

Jakou pomoc najdete v Lipencích?
• ÚMČ Praha Lipence rozdává roušky a dezinfekce. Více informací na telefonu 257 912 167
• Velkotržnice Lipence společně se společností Ratio s.r.o. nabízí zásobování nezbytnými
potravinami, ovocem a zeleninou lidem v důchodovém věku a tělesně postiženým. Více informací získáte od paní Slabochové na telefonu 604 800 764 nebo e-mailu hozmanova1@
seznam.cz.
• Gastrofresh s.r.o. nabízí dovoz ovoce a zeleniny v minimální hodnotě 500 Kč. Více informací na telefonu 257 910 531 nebo e-mailu
gastrofresh@gastrofresh.cz

Co dělat, když mám příznaky?
Postup popisuje web Ministerstva zdravotnictví ČR:
•P
 okud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
•P
 okud máte horečku, která trvá dále než dva
dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo
pohotovost (mimo pracovní dobu praktického
lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.
 okud máte pouze horečku po dobu kratší
•P
než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. Zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky proti horečce.

• Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků,
průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/mam-zdravotni-potize-co-mam-delat/

Kde najdu více informací?
Webová stránka Ministerstva zdravotnictví
koronavirus.mzcr.cz
Bezplatná informační linka ke koronaviru 1212
Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Horká linka Ministerstva zahraničních věcí
+420 224 183 200, +420 224 183 100
Krizová linka Praha 800 160 166

Krizové linky pro seniory a další potřebné
Senior telefon (Život 90) 800 157 157
Krizová Linka seniorů (Elpida) 800 200 007
Pomoc seniorům (Senior point) 840 111 122
Psychologická péče a podpora (Seniorem s radostí) 792 308 798
Krizová linka Praha 800 567 567
Krizová pomoc (Diakonie ČCE) 800 405 060
Dluhová help linka (Člověk v tísni) 774 392 950

Lukáš Veselý

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Švadlenkám, které nás zásobují šitými rouškami pro všechny naše seniory. Dvěma
Lipaňákům, díky jejichž konexím jsme získali dezinfekci a čekáme i roušky, respirátory a ochranné obleky. Dobrovolníkům, kteří roznáší letáky do
schránek. Velkotržnici Lipence, která rozváží potřebným nákupy a darovala
Lipencům 3000 šitých roušek. Firmě Rosa za drobnůstky pro radost k nákupům. Společnosti Ratio a jeho zaměstnancům, díky kterým jsme získali
další ochranné prostředky. Jedné paní lékárnici, která nás zásobuje léky
pro naše seniory.
Samozřejmě velké díky patří i našim hasičům, kteří se střídají ve třech
družstvech a zajišťují pohotovost pro HZS 8 v Radotíně, rozvoz nákupů a jídel pro linku pomoci a výdej dezinfekce. Zbraslavský Hostinec zásobuje Lipenecké seniory a hasiče dobrým jídlem a pizzerie Padronissimo se o jejich
večeři několikrát postarala také. Občané pak při výdeji jako poděkování
hasičům nosí bomboniéry nebo koláče. O dalších lidech, kteří pomáhají
druhým, se ani nemusíme dozvědět. Soused pomůže sousedovi, přiveze
nákup, obstará léky, vyzvedne dezinfekci. Všem těm patří obrovské díky.
Ráda bych poděkovala všem jmenovitě, ale nemohu. Obzvláště u švadlenek, kterých pořád přibývá, bych mohla na někoho zapomenout a to by
mne moc mrzelo. Některé dokonce jen mezi dveřmi podají roušky a ani nečekají na díky, natož aby řekly své jméno. Prosím přijměte mé poděkování
všichni, kdo pomáháte. Jsem vám velmi vděčná a zároveň pyšná. Pyšná na
Lipence, že si umíme pomáhat tak, jako dřív.
Ivana Žáková
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Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Začátkem měsíce března, ještě před vyhlášením všech omezení z důvodu epidemie, jsme uspořádali Vítání občánků. Lipence se nám krásně
rozrůstají, v průběhu loňského roku se narodilo 23 dětiček!
Úvodem všechny děti spolu s jejich rodiči, babičkami, dědečky, tetičkami a strýčky přivítala paní starostka Lenka Kadlecová. V krátké řeči
zdůraznila důležitost příchodu nových dětí pro budoucí vývoj naší obce.
Poté vystoupily děti z mateřské školky. Na elektrické piano je doprovodila paní ředitelka Doris Rosenkrancová a společně předvedly krátký
hudební program. My jim za jejich tradiční milé vystoupení děkujeme.
Paní starostka si postupně pozvala všechny děti s jejich rodiči a předala jim pamětní list a řetízek doplněný originálním Liplístkem, který novým občánkům již druhým rokem věnuje lipenecká zlatnice paní Dagmar
Tomková. Trochu dobrůtek pro zdravý růst dětem věnovala Velkotržnice
Lipence a zásobou výrobků na správnou hygienu je obdarovala společnost Rohlík.cz. Maminky dostaly krásnou růži a fotograf pan Sluka zvěčnil každou rodinu na památku do jejich rodinného alba.
Dětičky byly přivítány a v lipenecké hasičárně, kde se akce tradičně
konala, se rozběhla volná zábava. Mladé rodinky se seznamovaly a navazovaly nová přátelství nebo využily možnost dalšího focení i s babičkami a dědečky. Všichni se mohli občerstvit kávou, nápoji nebo si dát
pivko a popovídat si s ostatními.
Děkujeme našim hasičům i všem sponzorům, kteří nás na našich akcích pokaždé podporují. Akce se povedla a my se už těšíme, kolik nových
občánků přivítáme v příštím roce.
Marie Cimlerová a Ivana Slabochová,
foto: Zděněk Sluka
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Masopust

Masopust

MASOPUST 2020
Únor měl tento rok o jeden den navíc a naši hasiči jej využili k uspořádání tradičního masopustního průvodu masek. A bylo se na co dívat. Celý
roj včel i hejno berušek, prasátka, tygříci i jiná zvířátka, parta zombíků,
Mickey Mouse a Minnie, brouk Pytlík, vězni, jeptišky, medúzy, několik
princezen a spousta dalších krásných masek se po druhé hodině odpolední vydali do lipeneckých ulic. Od hasičárny kolem Žabky ke kapličce,
kolem školy a úřadu a první ulicí k Vrbě. Tam se průvod na chvilku zastavil. Masky se tradičně zastavují také u Říhů, u Mejstkých i Hájků, kde jsou
připraveny nejen panáčky, ale i něco k zakousnutí.
U Vrby již čekal náš DJ Milan a stánek se spirálou, párkem v rohlíku,
klobáskou, pivkem i grogem. Bylo totiž chladnější počasí a svařáček nebo
horká griotka byla velmi častým přáním masek i nemasek. Tančilo se
a zpívalo a medvěd se vyfotil snad se všemi dětmi. Po celou dobu průvo-
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du se prodávala tombola, která byla k vyzvednutí v hasičárně. Po návratu
průvodu k hasičárně si včeličky naposledy zatančily na písničku Včelka
Mája. Medvědovi jsme sečetli všechny jeho lumpárny a byl, jako každý
rok, zastřelen. Dětem to bylo líto, ale při diskotéce nahoře v sále na něj
s DJ Pavlem brzy zapomněly a tančily a zpívaly. Všechny děti v maskách
dostaly malý dárek. V sále je později vystřídali dospělí a zábava byla přizpůsobena jim. Mladí i starší se prolínali na parketu v rytmu moderních
písní i starých pecek. Hudbu s tancem střídalo kolo štěstí a celá zábava
skončila až hluboko po půlnoci.
Letošní Masopust byl asi na dlouhou dobu poslední zábavnou akcí
v Lipencích. Doufejme, že za rok bude Masopust a jiné akce opět součástí
našich životů.
Ivana Žáková, fotografie: Občané Lipenců
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ZŠ

MŠ / Různé

Právě probíhá reforma školství
Prožíváme těžké období. Společnost svádí boj
se zákeřným virem, kvůli kterému jsme nuceni
být uzavřeni ve svých domech, a ven vycházíme
jen s rouškou na obličeji. Školy jsou už několik
týdnů zavřené a výuka probíhá dálkovou formou. Jak taková výuka probíhá? To máte těžké…
Na tuto formu výuky nebyl nikdo z nás připraven, a tak se učitelé první dny po uzavření
škol učili ovládat nové prvky v elektronickém
prostředí Edookit, které jsme od září začali využívat pro vedení třídní knihy a pro komunikaci
s rodiči. Operativně jsme zřídili účty i všem žákům a Edookit se stal naším hlavním komunikačním kanálem. Jeho prostřednictvím zadáváme žákům domácí práci na celý týden, přičemž
se zaměřujeme jen na základní učivo v hlavních
předmětech. Učivo rozdělujeme na část povinnou, která by měla odpovídat přibližně polovině rozsahu oproti běžnému rozvrhu, a na část
nepovinnou, kam učitelé zařazují úkoly na procvičení a zpestření výuky. Na konci týdne žáci
některá cvičení posílají učitelům zpět ke kontrole a ti jim poskytují zpětnou vazbu, jak se jim
v práci dařilo.
I když se to možná nezdá a člověk neznalý si
může myslet, že učitelé mají volno, není tomu
tak. Většina pedagogů přípravám podkladů,
opravám prací a poskytováním individuální
zpětné vazby věnuje mnohem více času, než
věnují výuce a přípravě na ni v běžných podmínkách. V některých případech děti dostávají tolik
zpětné vazby, kolik se jim během roku, kdy se ve
škole pracuje ve třídě o 20–28 žácích, ani zdaleka nedostávalo.
Aby výuka nebyla pouze korespondenční, hledáme nástroje, které nám umožní vyučovat také
on-line. Zpočátku jsme je testovali pouze mezi
pedagogy a postupně se chystáme některé zavádět do dálkového vzdělávání. V době, kdy vznikal
tento článek, jsme byli teprve na začátku on-line
výuky. Pevně věřím, že v těchto dnech, kdy článek
čtete, už jsme o velký krok dál. Není to ale vůbec
jednoduché. Na konci března jsme měli za sebou
první pokusy, kdy učitelé se svými žáky chatovali. Je fajn být s dětmi v jednu chvíli ve spojení,
ale písemně reagovat v chatu na podněty je velmi
komplikované a neefektivní. Máme za sebou první pokusy s videokonferencí (webmeetingem),

ale narážíme na technické problémy, protože ne
každý žák má kameru s mikrofonem nebo situaci
komplikuje nedostatečně rychlý internet.
Při nastavování pravidel pro dálkové vzdělávání jsme zvažovali spoustu okolností. Jsme
si vědomi toho, že situace v různých rodinách
je odlišná. Pro většinu rodin je samozřejmostí
přístup k internetu, ale ne každé dítě má svůj
počítač. Někdy se na něm musí střídat nejen
se svými sourozenci, ale třeba i s rodiči. V některých rodinách jsou rodiče na home office,
jiní chodí do práce a domů přijdou unavení až
večer a nemají čas ani chuť kontrolovat dětem
jejich školní práci. Některým rodičům vyhovuje
zasílání domácích úkolů přes Edookit, jiní volají po on-line výuce. Je těžké nastavit správný
režim, přestože se o to neustále snažíme. Zdaleka ne všechny děti mohou v osm ráno sednout
k počítači a absolvovat kvalitní spojení se svým
vyučujícím a svými spolužáky. Vyzkoušeli jsme
si, že i se silným signálem nám spojení komplikují výpadky, a tak stále hledáme způsob, aby
výuka byla efektivní. Učitelé hledají na internetu
výuková videa a někteří si natáčí vlastní, aby je
mohli dát žákům k dispozici a ti si je mohli pustit
v době, kdy mají přístup k počítači, a to třeba
i opakovaně, pokud by látce nerozuměli. Děkujeme touto cestou vedení naší městské části za
zapůjčení videokamery. Ušetří nám to peníze,
protože poplatek za zapůjčení kamery z půjčovny bychom počítali na desetitisíce, které budeme umět využít lépe.
Věřím, že v těchto dnech už běžně fungují videokonference nejen mezi vyučujícími a jejich
žáky, ale využívají je také rodiče pro případné
konzultace s pedagogy. Připravujeme systém
podpory rodin, které si s dálkovým vzděláváním
nedokáží poradit. Věřím, že dnes už se dokážeme postarat i o děti, které potřebují individuální
přístup a rodiče jim jej nemohou poskytnout.
Doufám, že v době, kdy vychází jarní číslo
Lipeneckého zpravodaje, se dálkové vzdělávání už usadilo a jede v nějakých kolejích, které
vyhovují naprosté většině. Je pochopitelné, že
nikdy to nebude ideální pro všechny. Mám na
mysli množství učiva (protože co je pro jednoho
akorát, je pro druhého příliš a třetímu nestačí)
nebo formu, kterou se učivo žákům předává.

Pojďme se ale na věc podívat z jiného úhlu. Je
dnes tolik důležité, co a jakým způsobem se
děti učí? Jak dlouho budou školy zavřené, je ve
hvězdách. Možná se ve škole sejdeme na konci května, možná v červnu nebo třeba až v září.
Ať to bude kdykoliv, učitelé se vrátí a naváží
na učivo tam, kde se 10. března skončilo. Vše,
co bylo probíráno na dálku, se určitě probere
znovu, i když třeba trošku zrychleně. V každé
třídě jsou během roku mezi dětmi velké rozdíly
a můžeme očekávat, že tyto rozdíly budou po
návratu do škol ještě mnohem větší. Některé
děti mají doma podmínky skvělé a rodiče mají
čas a energii se jim věnovat a ve výuce je podporovat i v těchto těžkých časech. Jsou ale i rodiny, pro které je tato doba extrémně složitá,
a rodiče nemají chuť ani sílu školu jakkoliv řešit.
I proto se domnívám, že není potřeba tlačit na
pilu a tím tyto rozdíly mezi dětmi ještě zvětšovat.
Podle mého názoru jde především o to, aby děti
nezapomněly, co se dosud naučily, a aby byly
v kontaktu se svými učiteli i spolužáky. Sociální
vazby mají v těchto dnech větší hodnotu, než by
se nám mohlo zdát.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Mám pocit, že uzavření škol v souvislosti s šířením koronaviru nastartovalo reformu českého
školství. Ale ne shora, od úředníků, kteří jsou
často odtrženi od reality, jak to u reforem obvykle bývá. Tato reforma probíhá tam, kde se opravdu učí, a dělají ji sami učitelé. Většina z nich
se za krátkou dobu naučila pracovat s nástroji,
o kterých dosud třeba ani nevěděla, že existují. Objevují nové způsoby, jak dětem předat informace, a hledají formy, které jsou názornější
a zábavnější. Používají dnes nástroje, které pak
budou moci používat třeba v komunikaci s dětmi dlouhodobě nemocnými.
A pojďme ještě dál a zkusme číst mezi řádky.
Možná je to, co se dnes kolem nás děje, reakce
na to, jakým směrem se lidstvo vydalo. Možná nám nějaká vyšší moc dává najevo, že je to
špatná cesta a je potřeba něco v našich životech
změnit. Nevážili jsme si života a zdraví, proto
se dnes o ně bojíme. Pro práci jsme zanedbávali rodinu, proto dnes společně musíme trávit
mnohem více času. Mysleli jsme si, že můžeme
všechno, a proto dnes nemůžeme téměř nic.
Ze vztahů se vytrácela úcta a pokora. Třeba se
máme zamyslet a něco ve svém chování změnit.
Přála bych si, aby nám to všem došlo. Abychom
se k sobě chovali slušně a ohleduplně. Abychom
nekritizovali něco, o čem toho moc nevíme.
Abychom někoho neobviňovali, když nemáme
dostatek důkazů. Abychom dokázali pomoci,
i když z toho nebudeme mít žádnou výhodu. Aby
nás těšilo dělat radost druhým. Jeden můj kamarád mě naučil hodnotit své kroky zvláštní optikou. Pokud si na otázky Bylo to nutné? a Bylo to
laskavé?, odpovím ne, pak můj krok nebyl dobrý. Funguje to dobře, vyzkoušejte to.
Milí Lipaňáci, přeji vám, abyste omezení v téhle těžké době dokázali s nadhledem ustát.
Abyste i přes to všechno měli dobrou náladu,
dokázali se každý den na něco těšit a něco
pěkného prožít. Přeji vám, abyste byli v psychické pohodě, protože strach a stres jsou živnou
půdou pro všechny nemoci. Přeji vám i vašim
blízkým pevné zdraví, žádné viry a hodně víry,
že brzy bude líp.

Jitka Krůtová, ředitelka školy
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V mateřské školce ŠIJEME ROUŠKY
Dnes nemohu psát o tom, jak jsme s dětmi tvořili
a oslavovali Den vody, první jarní den, Den učitelů
ani Velikonoce.
Odpočatí a natěšení jsme se vrátili z jarních
prázdnin. Rozloučili jsme se se zimou ukončením
lyžařského výcviku, který se dětem moc líbil. Stihli jsme masopustní oslavy, projektový den Stavění
mostů, pohádku O Budulínkovi, vítání občánků,
oslavit Mezinárodní den žen. Rodiče se zapojili do
nadační akce SIDUS pro nemocné děti. Zakoupením lepítkových knížek jsme vybrali částku 2 500
Kč. Na zahradě nám bylo už na léto nainstalováno mlhoviště a pítko, objednali jsme pro zlepšení
provozu školky pračku a sušičku, pro zkvalitnění
výuky instalaci dvou televizí a interaktivní tabule. Člověk míní, osud mění… Začaly se proslýchat
alarmující zprávy. Zprávy, které zasáhly život každého z nás. Světem se začala šířit koronovirová
epidemie.
Dle vládního nařízení a doporučení jsme přerušili mimoškolní aktivity – kroužky, plavání. Okamžitě jsme se zaměřili na ochranu a prevenci před
nemocemi. Ve školce jsme zaznamenali i výskyt
neštovic. Paní učitelky sledovaly důslednější dodržování hygienických návyků, správný postup při
mytí rukou, používání dezinfekce, používání papírových kapesníků, kýchání do kapesníku nebo
rukávu. Přestali jsme si podávat ruce při příchodu
a odchodu. Podařilo se nám nakoupit dezinfekční
mýdla a dezinfekce na ruce a úklid.

S ohledem na ochranu a prevenci šíření nemoci
Covid-19 a po dohodě se zřizovatelem jsem podle § 3 odst. 2 Vyhlášky o předškolním vzdělávání
14/2005 Sb. rozhodla o přerušení provozu školky
od 16. 3. do odvolání.
Většina rodičů změnila svou profesi. Rodiče
převzali roli učitelů, vychovatelů, kuchařek a rodičů v domácnosti. Školka začala vydávat formuláře žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
z důvodu uzavření školy. Ve školce zůstali pouze
zaměstnanci. Potvrdilo se, že ta dělá to a ta zase
toto… souhra a dobrá spolupráce všech nás vedla
k mimořádnému generálnímu úklidu celé školky.
Paní učitelky mají samostudium a home office.
Provádí třídní a školní dokumentaci, připravují
třídní a školní plány, studují vyhlášky a dokumenty Ministerstva školství. A protože si musíme pomáhat, nabídli jsme úřadu městské části
šití roušek a případnou pomoc potřebným lidem.
Šijeme roušky i pro naše dodavatele. Navázali
jsme spolupráci s Lucií Hofmanovou, ředitelkou
Domova s pečovatelskou službou Borová v obci
Trnová u Jíloviště. Vyhlásili jsme akci pro rodiče
Koš za plotem. Do koše dobrovolníci nosí materiál na další šití roušek. Pro děti jsme vyhlásili
výtvarnou akci Rozvesel naši školku. Děti si mohou vybrat ze tří témat a nakreslit obrázek, který
vhodí do schránky školky. Obrázky zalaminujeme a vyvěsíme na plot školky. Těšíme se, že plot
zaplníme obrázky.

POMOZME na zahradách VČELÁM!
Právě v tomto čase pandemie Covid-19 je potřeba
si připomenout preventivní význam včelích produktů. Je to tak, v malém množství dokáží výrazně
povzbuzovat imunitu (med, pyl, mateří kašička)
nebo mohou mít i léčivé účinky (propolis, pyl, mateří kašička). Včelám se ale pro produkci těchto
skvělých látek musí dobře žít a s drancováním životního prostředí, před kterým i u nás v Lipencích
zavíráme oči, jim to jde jen a jen hůře. Chemoagrárníci plní pole jedy. Lesy a jejich podrosty dramaticky ubývají po kácení těžkými stroji. Přibývá
nekvetoucích golfových ploch, u řeky zmizely pro
včely podstatné topoly a i původní louky se mění
v zahrady s golfovými trávníky a nepůvodními
rostlinami u nových rodinných domů. A právě
minimálně na svých zahradách můžeme včelám
a nejen jim výrazně pomoci.
Zkuste se těšit pohledem na kvetoucí krásu.
Dejte šanci nádherným českým rostlinám. Nechte
v trávníku narůst vlčí máky, třezalku, pampelišky
(mimochodem je to silně protirakovinná bylinka),
často sekejte jen plochy, na kterých se nejvíce
zdržujete, sázejte ovocné stromy (není nad vlastní
jablka, hrušky, třešně). Vysazujte vrby – i ty krou-

cené, a především pak samčího pohlaví. Na rozdíl
od samičích vrb je totiž samec, jako velká přírodní
výjimka :-) mnohem užitečnější. Dává pyl i nektar,
zatímco samičí vrba pouze nektar.
Nechte své domy, ploty či jiná místa porůst
břečťanem, psím vínem. Vysejte si místo anglického mrtvého trávníku květnatou louku. Udělejte
si minipolíčko se slunečnicí. Je to nádhera pro
oči a v zimě budou rostliny potravou pro ptactvo.
Potěší vás určitě i levandule, bylinkové zahrádky. Vaše zahrada ožije nejen včelami, ale získáte
z ní obrovský užitek v podobě bylinek a ovoce
v biokvalitě. Listí nechávejte až do jara. Půdní
organismy listí rozloží na výživný humus, který
vaši zahradu dále zušlechtí a připraví pro další
rok, což už je ale na jiné povídání. Teď pomozme
výsadbou kvetoucích a pylodárných rostlin pro
včelky. Po terénních pracích na zahradě se na to
už taky chystám. A opravdu tomu věřte, není nad
med, pyl, propolis a mateří kašičku přímo od včelaře. Jsou to léky a v čase nákazy Covid-19 potřebujeme všichni imunitu jako z oceli.
David Frank, včelař, cukrář

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří bude zřejmě zrušen a zápis bude probíhat vzdáleně v programu pro
elektronický předzápis, který školka zakoupila.
Také nad školou v přírodě visí otazníky. Bližší
podrobné informace budou zveřejněny včas na
webových stránkách školky.
Poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy za aktivní zapojení a rodičům za
pochopení, spolupráci a podporu. Přejeme
všem pevné zdraví a pozitivní náladu.
Dagmar Meisnerová, zástupkyně ředitelky

ZIMA 2019/2020

v Lipencích
Poslední zima, tedy měsíce prosinec 2019 až
únor 2020, byla v Lipencích unikátní. Teplotně
byla mimořádně nadnormální a únor byl dokonce extrémně teplý, nejteplejší za dobu měření. Únor je tedy jakýmsi protějškem k letnímu
měsíci červnu který byl vloni rovněž nejteplejší
od začátku měření. Nejvyšší teplota vzduchu
15 °C byla naměřena 31. ledna, 1. února a 10.
února, v posledním případě netypicky v noci.
Nejnižší teplota -9 °C byla naměřena 2. ledna.
Srážek spadlo v prosinci 10 mm, v lednu 9 mm
a v únoru 54 mm. Celkem byla zima jako celek
srážkově slabě podnormální. Leden a únor byly
silně podnormální a únor silně nadnormální.
28. ledna byla bouřka. Sníh padal jen výjimečně a vždy při teplotě nad 0 °C, takže při tom
hned tál a vytvořil se krátkodobě nejvýš mokrý
sněhový poprašek. Zima byla unikátní hlavně
v tom, že poprvé v historii byla bez sněhové
pokrývky. Za celé zimní období nenapadl ani
1 cm sněhu s výjimkou 29. února, kdy v horních
Lipencích asi dvě hodiny ležel jeden centimetr
cm sněhu.
Příčinou tak mimořádné zimy byly dvě okolnosti. Po celé zimní období u nás vládla cirkulace atmosféry s neustále se obnovujícím
přílivem teplého vzduchu z Atlantiku. Druhým
důvodem je globální oteplování. Jeho rychlost
se v posledním desetiletí urychlila trojnásobně.
Vyplývá to z měření teploty vzduchu nad naším
územím zpracovaného za poslední půlstoletí na
šumavské stanici Churáňov. Tento závěr potvrzuje řada dalších měření na celém světě, včetně
měření tání ledovců v Antarktidě, které se v posledním desetiletí urychlilo také třikrát.
Na závěr ještě poznámka k vývoji povětrnostní situace po skončení zimy. V době jarní rovnodennosti došlo k radikální změně cirkulace
atmosféry, kdy k nám pronikl studený vzduch
od severovýchodu. Na začátku této změny
u nás spadlo 10 mm srážek, ale sníh nenapadl.
Když se podobná povětrnostní situace vyskytla
v tomto ročním období před několika desítkami
let – a stalo se to několikrát – napadl při ní obvykle sníh. Globální oteplení je důvodem, proč
jsme nedostali nadílku asi 10 cm sněhu.
Jan Pavlík
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Mobilní Rozhlas

Sociální služby

V ŽIVOTě 90 PODPORUJEME SENIORY a jejich blízké už 30 let
Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité
míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90,
který podporuje u starších lidí především nezávislost.
Proto chceme, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější. Nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě.
Jsme průvodci seniorů, když jsou v plné kondici, mají
spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsme s nimi i tehdy,
když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly. Svou
podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují.

Máme pro vás novou
APLIKACI PRO CHYTRÉ TELEFONY
Přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem a občany. Již nějaký čas využíváme zprávy SMS, hlasové zprávy a e-maily. Rádi bychom představili další možnost, jak získat ještě více
informací – novou aplikaci Mobilní Rozhlas pro chytré telefony.
Aplikaci si stáhněte do mobilu a otestujte všechny užitečné funkce.
Chytrá nástěnka
Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu: aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně
jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také
dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí a kdo má svátek. Najdete tam
upozornění na zprávy, které vám budeme posílat.
Fotohlášky Zmapujto
Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku,
výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například
sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již
postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky: povedenou rekonstrukci, opravený chodník
nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky
V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí
této funkce je také možnost zobrazit vaši aktuální polohu a mapu
okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
Informace o místě bydliště
V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje
a také fotogalerii z kulturních či jiných aktivit. Jsou zde kontakty
a otevírací doba úřadu a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety
v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete informace o poloze,
otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat
hlavu s tím, kam vyrazit.
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Jak začít používat aplikaci Mobilní Rozhlas?
Aplikace je k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Stačí
navštívit obchody Google Play nebo App Store a aplikaci si stáhnout do svého mobilního zařízení.
1. Stáhněte aplikaci a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Jaké údaje o sobě zadáváte?
Jediným povinným údajem je telefonní číslo. Všechny ostatní
údaje jsou dobrovolné a je tedy zcela na vás, jaká data o sobě vyplníte. Pokud zadáte svoji adresu, budou vám zasílány informace
relevantní pro vaše bydliště. Například dojde-li k havárii vodovodu ve vaší ulici, budeme posílat zprávu pouze registrovaným
uživatelům z této ulice. Vyplníte-li na sebe e-mailovou adresu,
můžeme vám zasílat více hromadných informačních zpráv, které
by se nevešly do jedné zprávy mobilního rozhlasu.
Informace z úřední desky
Svou e-mailovou adresu můžete též zaregistrovat na internetové
stránce www.praha-lipence.cz. Budete tak dostávat upozornění
na nové informace na úřední desce.
Lukáš Veselý

Co si představit pod pojmem Komunitní centrum ŽIVOTa 90
Pod jednou střechou našeho domu vznikl pečlivě budovaný mikrosvět
aktivit a služeb, které dokazují, že stáří může být i spokojená a radostná životní etapa. Případně, že v těžších životních situacích nikdo nemusí
zůstat opuštěný.  
Komunitní centrum se skládá z následujících částí:
• Centrum aktivního stáří
• Pobytová služba pro seniory
• Poradenství pro seniory a pečující
• Divadlo U Valšů
Energie, zvědavost, nadšení
Proč podporovat seniory, kteří jsou v dobré fyzické i psychické kondici?
Protože věříme, že aktivní stáří skýtá mnoho zážitků a radostí. Pestrý
program Centra aktivního stáří pravidelně navštěvuje více než 540 aktivních seniorů. Pořádáme pro ně více než 70 jazykových a aktivizačních
kurzů. Pro zajímavost, naší nejstarší lektorkou je 90letá dáma!
Nikdo nerozumí všemu
Služba Poradenství pro seniory a pečující vychází faktu, že nikdo z nás
není odborníkem na vše. Málokdo zná české zákony a vyhlášky, které se
navíc mění stále větší rychlostí. Nabízíme zdarma sociálně právní, psychologické i právní poradenství. V roce 2019 jsme poskytli více než 329 konzultací k právním náležitostem. Zaznamenali jsme 85 návštěv v psychologické
poradně. Celkově naších služeb využívá více než 1290 klientů a vedle toho
organizujeme 5 seminářů pro formální a neformální pečující.
Lék na smutek
Umění a zejména smích prokazatelně léčí. Jsou důležitými pomocníky při
„léčbě duše“. Součástí naší péče o radostné prožívání stáří je i Divadlo
U Valšů. Jediná profesionální scéna v Praze, určená seniorům (a nejen
jim), v roce 2019 připravila 6 divadelních inscenacích. Návštěvníci během jednoho roku shlédli 95 představeních a akcí.
Lék na osamělost
Nemocí dnešní doby je osamělost. Lékem je Dobrovolnictví. Úspěšně
se snažíme o mezigenerační propojování, o které projevilo zájem více
než 150 aktivních seniorů. Pro milovníky fakt a čísel: naši dobrovolníci
v roce 2019 pomáhali na 17 akcích. Originální projekt ŽIVOTa 90, Přátelské návštěvy a hovory, už k dnešnímu dni čítá 51 aktivních dvojic. 42
dobrovolných lektorů se zdarma věnuje vzdělávacím kurzům a kroužkům.
Když věkem dochází energie
Spokojené stáří znamená žít důstojně a tam, kde to mají senioři rádi –
doma. Vpustit si na své soukromé území cizího člověka vyžaduje vždycky
odvahu a důvěru. Pečovatelská služba stojí a padá na kvalitních profesionálech. Zásadně odmítáme hrát hru „lidi nejsou“. Námi důsledně
vybírané pečovatelky a pečovatelé se stávají partnery našich klientů při
běžných každodenních činnostech. Zároveň jsou i jejich důležitým (někdy
i jediným) spojením s okolním světem. V roce 2019 jsme se starali o 50
klientů. Průměrný věk lidí, kteří využili naší pečovatelské služby, je 90 let.
Odlehčení od starostí
Méně známá „sestra“ pečovatelské služby se jmenuje Pobytová služba pro seniory. Díky ní dokážeme odlehčit rodinám v péči o jejich nej-

bližší. Když se například starší člověk vrací z nemocnice a přitom si není
on sám nebo jeho blízcí jistí, že se dokáže postarat sám o sebe, může
přijít k nám. Seniory ubytujeme a postaráme se o ně v rodinném prostředí. Zároveň jim nabídneme i podporu fyzioterapeutky nebo řadu aktivit
v rámci Centra aktivního stáří. Stejně tak k nám přicházejí senioři a seniorky, když jejich blízcí a pečující odjíždějí, nebo se o ně nemohou starat
kvůli vlastní nemoci. Nabízíme 9 lůžek a 3 ambulantní místa v komorním
prostředí s individuálním a vlídným přístupem ke klientům. A opět pro
milovníky fakt a čísel: v roce 2019 využilo Pobytové služby 90 seniorů.
Hlídač rodinného klidu
Tísňová péče je nepřetržitě 24 hodin běžící „hlídač“ duševního klidu jak
seniorů, tak osob, kterým na nich záleží. Vícegenerační soužití je v dnešní době spíše výjimkou. Řada starších lidí žije – zejména po ovdovění
– často sama. Když se jim stane nějaká nehoda, nemusí se o ní rodinní
příslušníci nebo jiné jim blízké osoby včas dozvědět. Aby naši klienti těmto situacím předešli, nosí neustále na ruce náramek s tlačítkem. Kdykoliv
je stisknou, okamžitě se propojí s nonstop dispečinkem, který jim zprostředkuje adekvátní pomoc. Podle situace se spojí s blízkou osobou, obvodním lékařem, záchranou službou, hasiči, policií. Při vycházkách ven
sebou nosí senioři ze stejného důvodu i tísňový mobil.

ONLINE PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

pomoc a podpora v době pandemie
V současné vypjaté situaci nezapomínejte na své psychické zdraví. I duševní pohoda je totiž jedním z preventivních faktorů v boji proti koronaviru. Mojra.cz nabízí psychologickou péči online – prostřednictvím Skype,
WhatsAppu, Viberu i telefonicky.
Kdo může online psychologické poradenství využít?
• L idé v karanténě. Jelikož konzultace probíhají online, není potřeba za
psychologem nikam dojíždět a karanténa tak nebude porušena. Mojra.
cz si uvědomuje, jak náročná nedobrovolná izolace může být a momentálně všem, kterým byla karanténa nařízena, nabízí na psychologickou
konzultaci slevu.
•Č
 eši v zahraničí. Jak už bylo napsáno výše – stres a panika se šíří celým
světem a nevyhýbají se tedy ani českým občanům v zahraničí. I pro ně
může být online konzultace s psychologem přínosem. Především proto,
že se jim dostane psychologické péče v rodném jazyce.
•V
 šichni, kteří vnímají silný strach a paniku. Ať už se bojíte o sebe
nebo své blízké, zažíváte silné pocity úzkosti a bezmoci nebo jste se
nechali strhnout panikou svého okolí – i vy můžete kontaktovat psychologa.
Pokud řešíte podobný nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód LIPENCE a získáte slevu 10 %
z ceny objednávky. Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na
email poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.
PhDr. Michaela Miechová,
psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
Inzerce

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

TEL.: 724 895 876
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HŘIŠTĚ JE ZAVŘENO,

ČARODĚJNICE BUDOU (možná jindy)
Fotbalisté TJ Sokol Lipence pochopitelně jako celá společnost musí zůstávat doma a na čas zapomenout na góly a zápasy o body. Stejně tak
je uzavřen celý sportovní areál Na Průhonu včetně víceúčelového hřiště,
pump-trackové dráhy nebo dětského hřiště. Samozřejmě utichl i stánek
U Chytrého klandru. O to víc se všichni těšíme na znovuotevření a opětovnou možnost sportovat a scházet se.
Tradiční pálení čarodějnic však fotbalisté plánují zachovat. Pravda,
ještě není jisté, zda to bude obvyklý den 30. dubna, nebo o pár týdnů
později. „Čarodějnice vždy považujeme za svátek nastupujícího jara a jedinečnou možnost potkat se se sousedy a známými z obce,“ řekl předseda TJ Sokol Jiří Pavlíček. „Nechceme o tuto společenskou akci přijít a připravit o ni děti ani dospělé. Pokud bude ještě pořádání hromadných akcí
zakázáno, přesuneme čarodějnice na pozdější termín. Sledujte prosím
internetové stránky www.sokollipence.cz nebo facebookovou skupinu
Lipence,“ dodal šéf klubu.
(jkl)

Místní poplatky po splatnosti
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady
do ekonomické sféry obyvatel obcí se obce v poslední době často dotazují na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na
dobu po ukončení nouzového stavu.
Na základě doporučení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ze dne 24. března 2020 NEBUDE MČ Praha-Lipence sankcionovat nezaplacení poplatku do určité doby po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. (Sankce
poplatků po splatnosti mohou být až trojnásobek stanovené částky.)
Po skončení nouzového stavu se občané Lipenců spojí s úřadem telefonicky nebo osobně, aby se domluvili na uhrazení místního poplatku
(např. poplatku za psa). V opačném případě bude pracovník úřadu vyzývat občany sám.
Blanka Raková, referentka daní, dávek a pohledávek

SLUŽBY PRO NEMOCNÉ A SENIORY
• Zajistíme přepravu k lékaři, do nemocnice,
na rehabilitace, k odběru krve, do lékárny,
na úřad, poštu, do lázní či jinam dle přání.
• Doprovodíme Vás na místo určení, pomůžeme s vyřízením formalit nebo odnesení
zavazadel.
• Přepravíme veškeré zdravotnické pomůcky
včetně odnosu na určené místo.
• Odvezeme či zajistíme Váš nákup, léky
apod. na přání až domů.
• Další vaše přání ochotně vyřešíme po dohodě.
• Máme k dispozici invalidní vozík.
• Vozidla jsou pravidelně ošetřována proti
bakteriím a virům.
• Kompletní nabídku služeb, kontakty
a ceník najdete na http://doprava-kuryr.cz/.
Aleš Kříž, tel. 775 142 235

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřadu městské části Praha-Lipence od 16. 03. 2020
V souvislosti s opatřeními směřujícími ke snížení ohrožení zaměstnanců
Úřadu Městské části Praha-Lipence dochází od 16. 3. 2020 do odvolání
k omezení úředních hodin:
Pondělí:
Středa:
Pátek:

15:00–18:00
09:00–12:00
bez úředních hodin

Žádáme občany, aby v následujících dnech na ÚMČ vyřizovali pouze
zcela nezbytné a neodkladné záležitosti.
Žádáme osoby, u kterých se projevují jakékoliv příznaky nemoci, aby
na úřad nevstupovaly.
Na ÚMČ je ZAKÁZÁN vstup osobám, které jsou v karanténě.
S odkazem na ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020, č. 2/2020/COV19, a to od 12:00 hod.
dne 18. března 2020 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového
stavu JE ZAKÁZÁN VSTUP VEŘEJNOSTI BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
DÝCHACÍCH CEST (roušky, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostorů
Úřadu městské části Praha-Lipence
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha-Lipence www.praha-lipence.cz a na Facebookovém profilu MČ Praha-Lipence

V ČERVNOVÉM VYDÁNÍ LIPENECKÉHO ZPRAVODAJE NALEZNETE:

• zprávy z rady a zastupitelstva
• vyhodnocení sociálních služeb
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