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Milí spoluobčané,
v úvodu bych se s vámi podělila o svojí radost z nových laviček, protože konečně jsou
a protože k nim vedla skutečně dlouhá cesta.
S nápadem hezkých laviček v obci jsme přišli v roce 2010 za tehdejším vedením. Jeho
původní odmítnutí s odůvodněním, že by
lidé lavičky stejně ukradli, se nakonec šalamounsky změnilo v pořízení reklamních laviček, které proti odcizení bezpečně chránil
jejich vzhled. Skutečně se neztratila za deset
let ani jediná, dvě dokonce oproti původní smlouvě přibyly. Po volbách v roce 2018
jsme hledali dotační titul na pořízení laviček
a košů, ale bezúspěšně. Praha sice vysoutěžila design městského mobiliáře, nicméně
na něj svým městským částem nepřispívá
a není pro ně závazný. Vzhledem k omezením veřejných akcí v roce 2020 a 2021 jsme
se nakonec rozhodli na lavičky použít dar
Velkotržnice Lipence, ze kterého byly v minulosti společenské události podporovány.
Nové lavičky zatím nahradily ty původní.
Postupně bychom je rádi doplnili a uvítáme
návrhy od vás na jejich umístění. Bližší informace o lavičkách najdete uvnitř tohoto čísla.
Naopak, co mi opravdu vadí a od čeho
bych se chtěla distancovat, jsou přestřelky na facebooku. Ten považuji za výborný
informační kanál ohledně společenských
akcí, ztracených zvířátek, jídelníčků, nabídky
domácích mazlíčků, informací o uzavírkách
komunikací a službách. Ovšem k řešení problémů je fb zcela nevhodný, spíš problémy
vytváří spoustou zkreslených a neověřených
zpráv. Otevřeně přiznávám, že fb pravidelně
nečtu a odmítám se do diskuzí zapojovat.
Kdokoliv z vás mi může zavolat nebo napsat.
Důležité informace zveřejňujeme na webových stránkách, kde je prostor i pro dotazy
a odpovědi jsou dostupné všem. Tajit vám
nic nechceme, ale nechtějte vy po nás, abychom se probírali snůškami polopravd, za
které nikdo neručí, jen si potřeboval v danou
chvíli ulevit a zanadávat. Příkladem takové
neefektivní diskuse bylo v nedávné době
téma přijímání dětí do mateřské školy. Také
tomuto tématu se věnujeme v tomto čísle Lipeneckého zpravodaje.
Máme před sebou prázdniny, oproti minulým měsícům už jen s minimem omezení. Přeji vám, abyste je strávili podle podle
svých představ a na místech, která máte
rádi. A snad vás během léta pobaví dočasné
instalace uměleckých děl, které pro Lipence
v programu Triangulum připravila Galerie
hlavního města Prahy.
Lenka Kadlecová, starostka
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V Lipencích se objeví dočasná díla umělců,
kteří uspěli v soutěžích vypsaných Galerií hlavního města Prahy v červnu 2020 v rámci programu Umění pro město. Základním tématem
projektu nazvaného TriangulUM 2021 je tvůrčí
uchopení určité lokality na pomezí města a krajiny v kontextu kulturních, urbanistických, přírodních a sociálních vazeb.
Projekt TriangulUM 2021 je druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých
intervencí. Je zaměřen na umělecké uchopení
tří vymezených lokalit v okrajových částech
Prahy – Lipence, Kbely a Suchdol. Důraz je
kladen na uchopení podstaty místa na pomezí
městského a vesnického prostředí a reaguje na
současné i historické prostorové funkce širšího
okolí. Význam projektu TriangulUM 2021 spočívá v nabídce uceleného pohledu na diverzitu
periferie Velké Prahy založené na komparaci tří
městských části v trojúhelníku svírajícím centrum města. Navazuje tak na přerušenou tradici
práce umělců a architektů s krajinou v nejširším
slova smyslu. Cílem této výzvy je snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli
i návštěvníky lokality. V Lipencích byly vybrány
projekty do tří lokalit.

Pavel Tichoň, David Helán: Názvy navržené přírodě
stalaci 10 kachních a ptačích budek, na kterých
budou tištěná autorská textová sdělení. Umělecký projekt je založen na pozorování přírody
a na práci s jazykem a zároveň se citlivě opírá
o institucionální kritiku přírodovědeckého muzea. Součástí projektu bude ornitologická přednášku o exotické fauně a velký žabí koncert.

Česká pošta – centrum
Na budovu České pošty bude v průběhu dvou
měsíců promítána autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové pod
názvem VJ LIPP. Autorka vyzývá všechny obyvatele Lipenců, aby se do projektu zapojili a zasílali na e-mailovou adresu autorky své fotografie,
videa a další obrazové materiály, které budou
ve večerních hodinách promítány na dvě protilehlé zdi budovy. Lidé se mohou také připojit
na wi-fi a sami modelovat vzniklý obraz. Projekt
je založen na spolupráci obyvatel a chuti sdílet
své vlastí vzpomínky. Současně pracuje s pamětí místa a vychází z historických pramenů.

Osada Tornádo a Kazín
Poslední lokalitou, která se nachází na okraji
městské části, je turistická oblast na břehu Berounky s osadami Tornádo a Kazín. Zde bude
v průběhu následujících měsíců tvořit Kolektiv
A-B_HPP (Aleš Čermák, Jindřiška Křivánková,
Pavla Klouzalová, Jakub Gottwald). Jejich dílo
s názvem Neoficiální důkaz: Případová studie
#2: Aliance je založeno na metodě participativního mapování okolí a komunity. Jde o umělecký výzkum, který se soustředí na pozorování
prostředí a počítá též se zapojením místních
obyvatel, majitelů či turistů. Kolektivu jde o samotný proces výzkumu, performance i vznik
prostorového archivu, který bude uchován
na webových stránkách. Projekt je realizován
ve spolupráci s transdisciplinární platformou
Neolokátor.cz.

Lipenecký park
Další zvolenou lokalitou se stal revitalizovaný
úsek Lipeneckého potoka s rybníkem v bývalé
oboře u statku. Pro tuto lokalitu byli komisí vybráni umělci Pavel Tichoň a David Helán s projektem Názvy navržené přírodě. Jedná se o in-

Více informací a doprovodný program pro veřejnost:
https://www.umenipromesto.eu
https://www.facebook.com/umenipromesto
www.neolokator.cz
(mv)

Magdaléna Kašparová: VJ LIPP

Z úřadu

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
20. zasedání 12. dubna
Zástupce zhotovitele strategického plánu rozvoje Lipenců Ing. arch. Petr Štěpánek informoval zastupitele o stavu projektu. Zastupitelé
schválili hospodaření Sociálního fondu, kdy
celkové příjmy činily 111 681 Kč a celkové výdaje
57 334 Kč. Konečný stav účtu k 31. 12. 2020 činil
551 585 Kč. Zastupitelstvo schválilo dodavatele
komunálního vozidla. Společnost Unikont Group
spol. s r.o. městské části dodá vozidlo Multicar
M27 Compact v hodnotě 1,7 mil Kč bez DPH. K financování nákupu bude využit úvěr od společnosti UniCredit Leasing. Zastupitelé dále schválili
převzetí vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích 338/7, 322/8 a 3302/2
a 1. úpravu rozpočtu na rok 2021, kdy dochází
k navýšení příjmů i výdajů o částku 2 520 800 Kč.
Byl odsouhlasen záměr vybrat návrh na rozšíření

a přestavbu školní jídelny a kuchyně společně se
zbudováním nových učeben základní školy formou architektonické soutěže.

Krátké zprávy z rady

docházelo ke střetům vozidel při objíždění autobusu stojícího v zastávce; 2. pro opakované
stížnosti na vjezd velkých vozidel a nepořádek
po rybářích by měl být od Dolních Černošic zakázán vjezd motorovým vozidlům na nezpevněnou
cestu podél Berounky do Kazína. Rada schválila
instalaci lanové pyramidy v zahradě mateřské
školy za 58 234 Kč vč. DPH od firmy Vrša-SPORT
s.r.o. Rada objednala nový projekt venkovní
učebny základní školy od Ing. arch Petra Šindeláře za 42 tis. Kč. Rada se opět zabývala rekonstrukcí ulice U Žlábku a schválila kompromisní
variantu povrchu komunikace, která zohledňuje
z velké části požadavky obyvatel.

29. března
Rada na základě poptávkového řízení rozhodla, že opravu vnitřních omítek na poště, které
jsou poškozené vlhkostí, provede za 87 966 Kč
vč. DPH firma Jaroslav Uhlíř – zednické práce.
Stejná firma získala další dvě zakázky: rozšíření
stání na tříděný odpad za 36 035 Kč a zhotovení
základů pro ukotvení nových městských laviček
za 60 120 Kč. Rada schválila hospodářský výsledek mateřské školy a zadávací dokumentaci
a složení hodnoticí komise pro výběrové řízení
na administrátora architektonické soutěže. Z architektonické soutěže, která bude provedena
podle pravidel Komory architektů, vzejde projekt
na rozšíření základní školy. Rada schválila program 20. zasedání lipeneckého zastupitelstva.
19. dubna
Aby mohly být instalovány nové lavičky, rada
rozhodla o odstranění a uskladnění starých
betonových laviček, které si ve sjednané lhůtě
vlastník, firma AD-Net, neodvezl. Rada projednala dvě navrhovaná dopravní omezení: 1. v křižovatce ulic Josefa Houdka a Jílovišťské by měla
být přerušovaná čára nahrazena plnou, aby ne-

21. zasedání 17. května
Zastupitelé schválili účetní závěrku městské části
Praha-Lipence za rok 2020, inventarizační zprávy
městské části a příspěvkových organizací a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské
části za rok 2020. Přijali 2. úpravu rozpočtu, kdy dochází k navýšení financování o částku 3 247 652 Kč
v důsledku ponechání nevyčerpaných účelových
prostředků od hl. m. Prahy z minulého období.
Příjmy zůstávají nezměněny ve výši 25 922 100 Kč
a výdaje se zvyšují na 31 327 500 Kč. Zastupitelé schválili uzavření úvěrové smlouvy na pořízení
komunálního vozidla se společností UniCredit
Leasing na úvěr ve výši 1 697 900 Kč. Zastupitel-

3. května
Rada navrhla zastupitelstvu vyčlenit 1 mil. Kč
na opravu propadlého povrchu v ulicích Pod
Lečí a Štemberově. Rada se věnovala záležitostem mateřské školy: schválila ve školním
roce 2021/22 stejné počty dětí ve třídách jako
v minulém roce (Želvičky 28 dětí, Berušky 28
dětí, Ježci 25 dětí), projednala prázdninový provoz školky a snížené platby školného v období
pandemie covidu a schválila investici 40 500 Kč
na nákup nových skříněk od firmy LOKKI. Rada
potvrdila výběr firmy Havel & Partners s.r.o. jako
administrátora architektonické soutěže o návrh

Kapacita mateřské školy
Do mateřské školy nebylo pro školní rok
2021/22 přijato 22 přihlášených dětí, z toho pěti
dětem budou do 31. 8. tři roky. Je to poprvé po několika letech, kdy školka musela odmítnout lipenecké děti starší tří let kvůli nedostatečné kapacitě. Zřizovatelem lipenecké školky je městská část.
Ta má podle školského zákona povinnost zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání pro děti, které mají trvalý pobyt v Lipencích a nejpozději 31.
srpna jim budou tři roky, a to buď ve školce, kte-

rou zřizuje, anebo ve školce zřizované jinou obcí.
Proto se i do naší školky přednostně přijímají lipenecké děti, a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Pro pět dětí z Lipenců, které nemohly být
letos přijaty, zajistila městská část umístění ve
školce ve Velké Chuchli. V roce 2019 se do školky
hlásilo 39 dětí a o rok později 37. Ani tehdy nebyly přijaty všechny děti, ale pro tříleté místo vždy
bylo. Proč letos kapacita nestačila? Rodiče v tomto roce požádali o přijetí celkem 51 dětí, školka

PRONÁJEM KOMUNITNÍHO CENTRA
Pro výuku, příměstské tábory, vzdělávací nebo kulturní akce je možné
si pronajmout komunitní centrum zdarma. Písemnou žádost můžete zaslat na e-mail: urad@mclipence.cz. Žadatel je tzv. garantem, který zodpovídá za případné škody a bude s ním sepsána smlouva o výpůjčce.

stvo souhlasilo s vyčleněním částky 1 mil. Kč na
rekonstrukci komunikace Pod Lečí a schválilo
uzavření darovací smlouvy se spol. Axis Communications s.r.o. na dvě bezpečnostní kamery
k instalaci na sloupy veřejného osvětlení. Kamery
jsme získali výhrou v soutěži Slepá místa. Součástí daru v celkové hodnotě 150 tis. Kč je i software
na rozpoznávání registračních značek vozidel. Zastupitelstvo schválilo opravenou kupní smlouvou
na prodej pozemku parc. č. 1928/4 o výměře 21 m2
za cenu 20 tis. Kč stanovenou znaleckým posudkem, a také výběr administrátora architektonické
soutěže o návrh na rozšíření a přestavbu jídelny
a kuchyně základní školy. Soutěž bude administrovat advokátní kancelář Havel & Partners s.r.o.
Na závěr zastupitelé rozdělili mezi neziskové organizace působící v Lípencích finanční příspěvky na
činnost. SDH Lipence získalo 60 tis. Kč, TJ Sokol
Lipence 60 tis. Kč, Model klub Lipence 20 tis. Kč
a spolek V srdci Líp 20 tis. Kč.
(lv)

na rozšíření základní školy. Honorář administrátora za uspořádání soutěže bude 385 tis. Kč bez
DPH. Rada rozhodla o aktualizaci projektu na
rozšíření mateřské školy, který před časem vypracoval Ing. Kolanda. Rada schválila program
21. zasedání lipeneckého zastupitelstva.
24. května
Rada schválila hospodářský výsledek základní
školy ve výši 224 989 Kč a rozdělení na odměny (50 %) a navýšení rezervního fondu (50 %).
Rada souhlasila s pronájmem 10 metrů čtverečních obecního pozemku za tělocvičnou firmě
VOKOM s.r.o. k provozování stánku s občerstvením. Rada schválila výběr dodavatele příslušenství pro novou multikáru. Tzv. agresivní kartáč
na mechanické odstraňování plevele a válcový zametač dodá firma SIMED sppol. s r.o. za
231 700 Kč bez DPH. Rada vybrala dodavatele
podzemní nádrže na dešťovou vodu k zavlažování fotbalového hřiště. Firma René Novák nádrž
nainstaluje za 213 701 Kč vč. DPH.
Úplné zápisy z jednání rady včetně protokolů
o výběrových řízeních najdete na webu městské
části v nabídce Úřad a samospráva – Rada MČ.
(mv)
však měla místo pouze pro 29. Na skokovém nárůstu přihlášených dětí má zásadní podíl nová
výstavba, zejména bytovky v Lipeneckém parku.
Lipenecká školka byla naposledy rozšířena v roce
2014, kdy byl postaven nový pavilon s třídou pro
25 dětí. Podle demografické prognózy měla kapacita stačit i pro novou výstavbu v městské části na
několik let. Bohužel tempo výstavby předběhlo
plánování. Naštěstí je od roku 2018 rozpracován
projekt na rozšíření školky o další dvě učebny.
Projekt má územní rozhodnutí a urgentním úkolem vedení obce nyní bude přístavbu realizovat
co nejdříve.
Martin Vanko

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Pečujete o nemocnou babičku, maminku nebo někoho jinak blízkého? A víte, že máte nárok na příspěvek na péči?
S jeho získáním vám může pomoci paní Raková u na ÚMČ.
Tel. 257 92 11 67, e-mail: rakova@mclipence.cz
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Projekty

RETENČNÍ NÁDRŽ U VRBY
Počátkem května byla dokončena revitalizace retenční nádrže U Vrby.
Nádrž je nyní větší, pravý břeh je pozvolnější a jsou zde nové kamenné
schody. Pár dní po dokončení je v prvních teplých dnech využily děti k cachtání se ve vodě. Vývar a část koryta pod přehrážkou je širší, vývar i hlubší. Přehrážka je z betonu, stejně jako požerák. Vše je obloženo pěknou
kamennou stěnou. Nátok do nádrže prozatímně probíhá přes vloženou
plastovou trubku. Bude tak až do doby, než bude provedena rekonstrukce
propustku. Poté bude také dokončeno obložení kamenné stěny a instalováno nové zábradlí. Revitalizace byla dokončena právě včas, jen pár dní
před velkými dešti. Během 24 hodin byla nádrž naplněna až po okraj.
Pěkné místo je doplněno novou lavičkou a odpadkovým košem. V rámci
akce provedl dodavatel revitalizace, firma Lesy hl. m. Prahy, také úpravu
koryta podél Černošické ulice u školy, kde docházelo k úniku vody.

vézt konce března. Firma však vyhlásila konkurs a tak jsme byli nuceni je
dočasně uskladnit na pozemku za tělocvičnou. Děkujeme firmě M-luft za
pomoc při přesunu. Teprve poté mohla být místa připravena na instalaci laviček nových. Lavičky typu Inoa od firmy Streetpark jsou z tropického
dřeva s kovovým rámem v šedé barvě. Celkem bylo instalováno 14 laviček
(8 s opěradlem a 6 bez opěradla) a 6 odpadkových košů. K původním místům jsme lavičky ještě přidali na zastávky minibusu Ke Štěrkovně a U Žlábku. S ohledem na finanční prostředky bychom chtěli postupně osazovat
lavičky na další místa. Tato várka byla pořízena z daru od Velkotržnice
Lipence. Shodou okolností ve stejnou dobu dodal Magistrát hlavního města lavičky k Vrbě a do Obory. Jsou jiné, čistě přírodní. Jsou vyrobeny z rozříznutých kmenů a na daná místa se velmi hodí. Lavičky pořízené městkou částí i lavičky od magistrátu přispěly ke zkrášlení našeho prostředí.

KAMEROVÝ SYSTÉM

PARKOVÁNÍ V ULICÍCH
Projektová kancelář Dipro připravila návrh vyznačení parkovacích míst
v lokalitě Na Parcelách. Návrh nyní čeká na schválení Odborem výstavby,
dopravy a životního prostředí Prahy 16. Po schválení bude realizace otázkou jen pár dní.

ESÍČKO V ČERNOŠICKÉ
Již jsme čtenáře informovali, že řešením nebezpečného místa bude
chytrý semafor. Po jednání se zástupci Magistrátu hlavního města, Ropidu a Technické správy komunikací (TSK) je výstavba chytrého semaforu
zařazena do plánu investic TSK. Další podstatnou pomocí v řešení tohoto
úzkého úseku bude posunutí zdi o cca 45 cm v nejexponovanějším místě,
což bude znamenat výrazné zlepšení rozhledových podmínek.

LAVIČKY
Jen málokdo nezaznamenal změnu na zastávkách nebo u pošty. Nevzhledné reklamní lavičky nahradily lavičky nové. Zpoždění v instalaci
nových laviček způsobila firma AD-Net, která si měla reklamní lavičky od-
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Letos již podruhé se naše městská část zúčastnila soutěže Slepá místa. V loňském roce jsme neuspěli, letos ano! Sedmičlenná porota posuzovala přihlášené projekty z více jak 60 měst a obcí ve dvou kategoriích
primárně dle těchto kritérií:
1. společenská závažnost problému a účinnost kamerového řešení
2. potenciál zapojení inteligentních funkcí kamery
3. dosavadní snaha obce/města o řešení problému
Městská část Praha-Lipence se v kategorii obcí do 10 tisíc obyvatel
umístila na druhém místě a získala tak dvě chytré kamery. Dar v celkové
hodnotě 150 000 Kč zahrnuje i další nezbytné součásti, aplikace a software.
Jedna z kamer bude umístěna na Jílovišťské ulici u křižovatky s ulicí Na
Lhotkách, druhá u lávky do Černošic. Spolu s kamerou, která je již nyní
umístěna v ulici Josefa Houdka na Peluňku, pomohou nejen k prevenci
kriminality, ale i jako pomocný prostředek při pátrání po pachatelích
kriminální činnosti. Jsme rádi, že naše úsilí, v tomto případě okořeněné
špetkou štěstí, vedlo k žádanému cíli.

Projekty

NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
– DÍL TŘETÍ
Během dubna a května došlo k dobetonování všech svislých stěn podzemního podlaží a začalo se i se stropy. Postupné armování, šalování a vylévání betonem probíhá v předem naplánovaných etapách. Do konce června
bude zastropena celá podzemní část. Venkovní ochranný nátěr je již také
hotov. Po celou dobu stále probíhá odčerpávání podzemní vody (viz foto).
V polovině června započaly práce na nadzemních podlažích. Ty budou
již vyzdívané. Investor, hlavní město Praha, ve spolupráci s budoucím
provozovatelem, společností Pražské vodárny a kanalizace (PVK), doladili budoucí barevné provedení vnitřních i venkovních omítek, obkladů
a dlažeb, oken, střechy i klempířských prvků. Ujasnili si i technické vybavení. Nová čistírna odpadních vod bude napojena, stejně jako ostatní
čistírny, které provozuje PVK, na dálkovou síť, což umožní on-line dohled.
Během dubna a května byly postupně vyměněny aerační jednotky
v obou nádržích stávající čistírny. Ty budou využity i v nové čistírně, i když
k jinému účelu. Stavba si v uplynulých měsících také prošla zatěžkávací
zkouškou při přívalových deštích a hrozících povodních.
(iž)

NOVÉ KOMUNÁLNÍ VOZIDLO
S NÁSTAVBAMI
Městská část disponuje v současné době dvěma komunálními vozidly.
Téměř historické, morálně a technicky zastaralé komunální vozidlo značky Gasolone od italského výrobce Effendi S. R. L již nesplňuje technické
parametry a požadavky na v současné době vyráběné a dodávané nástavby. Druhým vozidlem je Zebra od výrobce Zebra Group s. r. o.
Na hubení plevele a rostlin na místních komunikacích a v obytných
zónách v zámkové dlažbě u okrajů cest a chodníků již nechceme používat
chemický postřik a přípravky, jako je Roundup, které zatěžují životní prostředí. Proto jsme hledali technologii, pomocí které by bylo možné zajistit
ekologickou likvidaci plevele.
Zvažovali jsme likvidaci plevele horkou parou nebo laserem, ale narazili jsme na energetickou či finanční náročnost těchto zařízení. Navíc
městská část neměla odpovídající nosiče – komunální vozidla, na která
by bylo možné tyto nástavby umístit a provozovat je. Po zvážení všech
okolností a finančních možností bylo rozhodnuto, že plevel se bude likvidovat pomocí tzv. agresivního koštěte. Tedy mechanicky rotačním kovovým kartáčem umístěným na jednom z komunálních vozidel, za kterým
pojede druhé vozidlo s čelním silničním zametačem se skrápěním a vytrhaný plevel bude hned uklízet.
Vzhledem k neutěšenému technického stavu vozidla Gasolone, které
slouží téměř 16 let a již nemá odpovídající servisní zázemí, bylo v únoru

letošního roku rozhodnuto o nákupu nového komunálního vozidla. Do
výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci, z nichž jeden byl pro nesplnění zadávacích podmínek vyřazen. Výherce, společnost Unikont Group
s. r. o., na počátku července dodá městské části nové komunální vozidlo
Multicar M27 Compact. Z technických údajů stojí za zmínku, že vozidlo je
vybaveno nezávislým zavěšením předních kol s vinutými pružinami, tuhou zadní nápravou odpruženou listovými pery, volitelným náhonem na
dvě či čtyři kola, standardními 5 rychlostmi vpřed a zpátečkou, možností
plazivého chodu v dalších 10 převodových stupních, ekologickým nízkoemisním vznětovým motorem, výkonnou dvouokruhovou hydraulikou,
která umožňuje pohon až dvou nástaveb na vozidle najednou, přední
upínací deskou s ovládáním z kabiny řidiče a třístranným sklápěčem
nákladní plochy. Ve výbavě je také systém ABS, celoroční pneumatiky,
kvalitní servořízení, tažné zařízení a další potřebné prvky a doplňky.
Po výběru vozidla Multicar proběhlo poptávkové řízení na dodávku nástaveb na vozidla Zebra a Multicar – „agresivního koštěte“ a čelního silničního zametače. Nejlepší nabídku předložila česká společnost Simed
spol. s r. o. Jakmile bude dodáno nové komunální vozidlo, dojde k předání i obou nástaveb a zaškoleni pracovníků údržby zeleně a komunikací.
Věřím, že v průběhu druhé poloviny července se s novou technikou již
setkáte na komunikacích v Lipencích.
Finanční náročnost nákupů komunální techniky je sice pro naší městkou část značná, ale její využití bude přínosem pro všechny obyvatele
Lipenců při úklidu a údržbě komunikací.
Ing. Petr Jindra, tajemník
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Uklízíme Lipence
Letošní jaro se neslo ve znamení úklidů. Uklízela
dolnočernošická parta a proběhlo několik dalších
akcí – odklízení černých skládek, úklid organizovaný
v rámci čerpání dotace nebo rybářská brigáda.
S podporou městské části se uskutečnila velká
úklidová akce „Ukliďme naše Lipence“.

pracovník údržby mohl všechny posbírat a odvézt do Velkotržnice Lipence, kde je zdarma
zlikvidovali. Odpadu se nasbíraly celkem čtyři
plné multikáry, zhruba 2,5–3 tuny. Věříme, že
příští rok se nás bude moci zúčastnit více a bez
omezení.
Všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří
obětují svůj čas a pohodlí domova a uklízí po
jiných v rámci organizovaných akcí nebo individuálně při procházkách či venčení psa, patří
obrovské díky. Škoda, že uklízení po sobě není
samozřejmostí pro každého. Cílem nás všech
by měly být krásné a čisté Lipence a správný
příklad dětem.
Ivana Žáková

Loni jsme tuto akci, která je součástí celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“, zrušili
kvůli začátku epidemie, letos jsme museli dodržovat opatření. Nadšení dobrovolníci se tak,
jak kdo měl chuť a čas, vydali v rodinném kruhu
případně ve skupinkách s omezeným počtem
účastníků po Lipencích, aby je zbavili odpadků.
Úkol velmi těžký a vlastně nemožný. Podařilo
se však vyčistit velkou část Lipenců. Kazín od
Tornáda až ke Kubíčkům, Údolí hvězd, Oddechovou, Oboru, Obilní, Černošickou, ulice kolem úřadu, u areálu TJ Sokol Lipence, hasičské

PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNKA na další úklidovou akci

hřiště, ulice kolem Štemberové, kolem Žlábku,
Na Lhotkách. Tam všude jsme se v sobotu 27.
března mohli potkat s nadšenci, kteří sbírali
PET lahve, rozbité sklo, papírky od nejrůznějších pochutin, plechovky, ale i pleny, pneumatiky, koberce, boty nebo kufr. Posbírali jsme i psí
exkrementy nebo cigaretové oharky, které z nepochopitelných důvodů neskončily v koši.
Plné pytle s odpadem nechávali dobrovolníci
u pytlomatů, případě kousek vedle, aby je náš
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V sobotu 17. dubna se konal úklid skládky
okolo pramene, potoka a serpentin při ulici Na
Lhotkách. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří našli chvíli času a pomohli to
pěkné místo alespoň částečně vyčistit. Společnými silami se nám podařilo naplnit odpadky
kontejner o objemu 9 m3. Není to vůbec málo,
ale skládka je letitá, takže bude třeba ještě pokračovat.
Přijďte tedy proto prosím pomoci s úklidem
po prázdninách ještě jednou (nebo i dvakrát),
a to v sobotu 25. září od 10 hodin. Sraz je na
stejném místě v ulici Na Lhotkách – viz bod

v mapě. S sebou je třeba si vzít jen pár věcí:
dobrou náladu, chuť do práce a nářadí. Moc se
nám osvědčila kolečka a hrábě. Pytle, rukavice
a kontejner budou zajištěny stejně jako minule. K dispozici bude také čaj ve várnici, kelímky
a snad i nějaká dobrota na posilnění.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, prosím pište nebo volejte na 604 411 187, e-mail: karinka.t
@seznam.cz
Děkuji všem a těším se, že společně postupně obnovíme jedno z mnoha krásných lipeneckých zákoutí.
Karin Tvrdá

Odpady

Rybářská brigáda
Po roční přestávce jsme v sobotu 5. června
opět tradičně uspořádali rybářskou brigádu
na povodí Berounky v katastru Lipence – Dolní
Černošice pro mladé a samozřejmě i pro starší rybáře. Pro všechny rybáře je to v podstatě
povinnost. Brigády se zúčastnilo asi 20 lidí.
Oproti minulým rokům byla účast zhruba poloviční, protože začaly dovolené, ale kvůli vládním opatřením nešla brigáda uspořádat dříve.
Rybářský revír byl velice zarostlý plevelem, což
nám stěžovalo práci. Doufáme, že příští rok už
budeme moci brigádu udělat v běžném termínu
bez omezení.
Děti byly velmi nadšené, že mohly spolu
s ostatními rybáři uklízet povodí. Po řádném vysvětlení pravidel jsme začali uklízet ráno v 8 hodin. Prošli jsme úsek od Dolních Černošic až na
Píska k Radotínu. Vše proběhlo bez problémů
a bez úrazů. Ukončení bylo v chatové oblasti
U Léblů. Rozdělali jsme oheň, opekli špekáčky
a vyhodnotili akci. Dětem se to moc líbilo, protože všechny dostaly čokoládové medaile a od-

měny. Bylo znát jejich nadšení. Spolu s rodiči
slíbili, že příští rok se zúčastní akce opět.
Účelem celé akce je ukázat dětem, že přírodu
a prostředí kolem sebe máme milovat a udržovat čisté. Přidanou hodnotou je vytažení dětí od
počítače a od mobilu.
Kromě pravidelných hromadných úklidů je každý rybář povinen si před započetím lovu uklidit
své místo, kterým se myslí prostor přibližně 5 x 5
metrů. Je to ustanoveno v rybářském řádu a tuto
skutečnost kontroluje rybářská stráž. Opakované prohřešky trestá odnětím povolenky. V místní organizaci Českého rybářského svazu Zbraslav působí v katastru Lipenců 10 porybných,
kteří tuto kontrolu provádí. Rybáře se snažíme
vychovávat k pořádku již od mala, aby jim tato
povinnost přešla do krve. Při každé kontrole se
při zjištění přestupku důsledně vyžaduje dodržování této povinnosti.
Jan Kožíšek, vedoucí rybářské stráže místní
organizace Českého rybářského svazu Zbraslav

UKLÍZEJTE PO SVÝCH MILÁČCÍCH
Nová obora, nová nádrž u Vrby, nové lavičky.
Budeme mít nový automobil na údržbu i s čistícím koštětem, uklízíme organizovaně i neorganizovaně. Ano, chceme mít Lipence hezčí, čistější. Jedna věc nás ale velmi trápí. Jsou to psí
exkrementy. Nechci házet všechny pejskaře do
jednoho pytle, a ani nemohu. Je velká část těch,
kteří po svých miláčcích poctivě uklízí. Používají všudypřítomné koše se sáčky, nebo nosí sáčky vlastní. Někteří uklízí i po jiných. Ale pak je
tu velké množství těch, kteří nechají hromádku

Hádanka
Správnou odpověď z minulého čísla bohužel
nikdo neznal. Bylo to opravdu moc těžké. Jedná
se o fotografii pozůstatků starobylé zemanské
tvrze přibližně ze 16. století. Nacházela se na
území dnešního Lipanského statku.
Fotografie pochází z kroniky i spolu se zápisem kronikářky paní Jarmily Křížové. Sgrafito,
které restaurátoři sesadili do panelu, odvezli do
Středočeského muzea v Roztokách, kde se nachází dodnes. Velikost panelu je 170 x 200 cm.
Není v úplně dobrém stavu a zasloužil by si zrestaurování. Podrobnosti o tvrzi, pokud se nám

Víte, že rybářský lístek můžete získat
na úřadu městské části? Je k tomu potřeba platný občanský průkaz, povolení od
Českého rybářského svazu (pokud žádáte
poprvé) nebo původní rybářský lístek s končící platností nebo propadlý (pokud žádáte
o obnovení).

tam, kde ji jejich pejsek zanechal. Kdyby to bylo
jen na loukách v okolí, dalo by se to pochopit,
ale u školky nebo u pomníku? Vážně si nemůžete po svém pejskovi uklidit? Vážně je vám jedno, že do toho šlapou děti? Že naše pracovníky
údržby při sekání neochrání ani gumová zástěra? A co ta panička, která přijede k fotbalovému
hřišti autem, otevře dveře a vypustí pejska ven.
Sedíc, kouříc a čekajíc, až se vyprázdní. To už
je vážně vrchol ignorantství. Máte rádi Lipence?
A máte rádi své mazlíčky? Prosím uklízejte po
nich hromádky. Pejskové jsou úžasní kamarádi,
a kdyby mohli, určitě by si po sobě uklidili sami.
(iž)

Nová hádanka
Víte, kde se nachází tato studánka?
Své tipy zasílejte na mail: hadanka@mclipence.cz do 31. července 2021. Účastí v této hře
dává čtenář souhlas se zveřejněním. Přejeme
všem hodně štěstí v hádání. Vylosovaný výherce získá sladkou odměnu.
(iž)

ještě podaří něco zjistit, i o dalším osudu sgrafita, přineseme v některém z dalších čísel Lipeneckého zpravodaje.
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Odpad tak trochu jinak
Oficiálně od 1. června, reálně o pár dní dříve,
přibyly v Lipencích na některých stanovištích
kontejnery na tříděný odpad. Po mnoha vyjednáváních a schvalovacích procesech Pražských
služeb, Magistrátu hl. m. Prahy i Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Prahy 16 se
podařilo rozšířit čtyři stanoviště:
• V Alejích 225 (na konečné autobusu 241) byl
přidán jeden kontejner na papír a jeden na
plasty. Kontejnery se vyvážejí 2x týdně.
• Na Bambouzku 267 byl přidán jeden kontejner na papír a jeden na plasty. Odpad se zde
vyváží 3 x týdně.
• V Oddechové (na otočce minibusu 243) byl
přidán jeden kontejner na papír a jeden na
plasty, četnost svozu 3x týdně.
• V Černošické 196 byl přidán kontejner na kovové obaly s odvozem 1x za 4 týdny.
Dvě nová stanoviště přibyla:
• Na Lhotkách 829 – dva kontejnery na papír
a dva na plasty jsou vyváženy 2x týdně, kontejner na sklo jednou za 6 týdnů a kontejner
na kovy jednoou za 4 týdny.

• Černošická 840 (Lipenecký statek) – jeden
kontejner na papír a plasty s četností svozu 2x
týdně a jeden kontejner na sklo (čiré i barevné) vyvážený 1x za 6 týdnů.
Jedno stanoviště je rozestavěné:
• Jílovišťská 15 (obratiště) – zde přibyde kontejner na papír a na plasty, četnost svozu
zůstává 2x týdně. Termín zatím není znám,
původní stavební úpravy neprošly přes Odbor
výstavby, dopravy a životního prostředí. Přidány budou i dva kontejnery na textil, a to na
stanoviště Na Lhotkách a K Průhonu.
Součástí odvozu odpadu je také úklid kontejnerových stání. V den, kdy svozové auto odpad
odveze, přijíždí většinou s několikahodinovým
odstupem další auto, tentokrát s úklidovou četou. Ta uklidí místo kontejnerového stání a veškerý odpad nahází do kontejneru. Je tedy jasné,
že stojí-li vedle plného kontejneru na plast pět
tašek s PET lahvemi a koule s igelitem, bude
po odjezdu této party kontejner na plast z poloviny plný. Samozřejmostí by mělo být slušné
a správné chování každého z nás, tedy sešla-

pávání PET lahví a rozřezávání nebo roztrhání
krabic, odhazování odpadu do správných kontejnerů a udržování pořádku obecně.
Udržování pořádku by prospělo i ohrazení
stanovišť. I to máme v plánu. Postupně. Jedno
takové oplocení stojí totiž cca 70 tisíc korun.
Zatím jsme zjišťovali možnosti financování
a shromažďovali poznatky ze sousedních městských částí tak, abychom se vyhnuli již známým
nedostatkům.
Dalším úkolem, který bude třeba vyřešit, je
hromadění odpadu po víkendových návštěvnících. Z obecně závazných vyhlášek hl. města Prahy 2/2005 a 5/2007 vyplývá, že službu
likvidace je povinen si sjednat každý majitel
nemovitosti. Kontrolním orgánem je v našem
případě Odbor výstavby, dopravy a životního
prostředí Prahy 16. Dodržování vyhlášek bude
kontrolováno a majitelé nemovitostí, kteří nemají sjednánu službu likvidace odpadu, budou
postihováni.
Věřím, že všechna tato opatření povedou
k tomu, že budou Lipence zase o trochu čistší.

CELKOVÝ PŘEHLED POČTU KONTEJNERŮ na jednotlivých stanovištích
			
1. U Lip 161
2. Černošická 196
3. Na Bambousku 267
4. Nad Jezem
5. Josefa Houdka 35
6. K Průhonu 380
7. Jílovišťská 15
8. Pod Lečí
9. V alejích 225
10. Dolnočernošická 444
11. Oddechová
12. Na Lhotkách
13. Černošická 840

plast
2
1
2
1
2
3
1*
1*
2*
1*
2
2
1

papír
sklo čiré
sklo
kartony
kov
textil
2
2
2
1*
1
1
1/2
1/2		
1
2		
1
1
1
1
1		1		1
1
2
1/2
1/2			
3
1
1
1*		
1
1*		
1			
1*
1/2
1/2			
2*
1/2
1/2			
1*		1
1		
2
1/2
1/2		
1
2
1/2
1/2		
1
1
1
1/2
1/2			

Ivana Žáková

Četnost vývozu
Plast a papír
2 x týdně - stanoviště s *
3 x týdně - ostaní
sklo čiré i barevné
1 x za 6 týdnů
každý týden - stanoviště s *
nápojové kartony		
1 x za 2 týdny - ostatní
kovové obaly
1 x za 4 týdny
textil
dle potřeby		

Svoz Biodpadu
STANOVIŠTĚ ULICE K PRŮHONU:
Sobota 11. září 2021 09:00 - 12:00 hod. / Sobota 09. října 2021 09:00 - 12:00 hod. *) / Sobota 13. listopadu 2021 09:00 - 12:00 hod. *)
STANOVIŠTĚ DOLNÍ ČERNOŠICE – PARKOVIŠTĚ:
Sobota 18. září 2021 13:00 - 16:00 hod. / Sobota 16. října 2021 09:00 - 12:00 hod. *)
STANOVIŠTĚ KAZÍN, ODDECHOVÁ KONEČNÁ ST. AUTOBUSU 243:
Sobota 04. září 2021 09:00 - 12:00 hod. / Sobota 16. října 2021 13:00 - 16:00 hod. *)
*) termíny jsou schváleny a odsouhlaseny svozovou společností, ale Magistrát hl. m. Prahy dosud nepotvrdil

Svoz nebezpečného odpadu
STANOVIŠTĚ ULICE K PRŮHONU: Sobota 31. července 2021 10:30 - 11:00 hod. / Středa 27. října 2021 17:30 - 18:00 hod.
STANOVIŠTĚ DOLNÍ ČERNOŠICE – PARKOVIŠTĚ: Sobota 31. července 2021 11:20 - 11:50 hod. / Středa 27. října 2021 18:20 - 18:50 hod.
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Zastupitelé

Proč se to děje?
Stává se pravidelně a již dlouhá léta, že nejsou úřadem předem zveřejněny všechny termíny
přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIO
odpad a na rozměrný odpad z domácností (nábytek, sanita atd.), které nám zdarma poskytuje
magistrát. Kontejnery na BIO odpad nejsou plně
využity, viz přehled svozů v tabulce, a odpad se
hromadí v přírodě. Ostatním odpadem si úřad nechal zaplnit sběrné místo a pak ho zaměstnanci
úřadu týdny překládali do kontejnerů, místo aby
včas kontejnery přiobjednali. Proto bylo sběrné
místo na několik týdnů uzavřeno, jak uvedl tajemník 18. prosince 2020 na zastupitelstvu. Letos v březnu proběhly tři svozy BIO odpadu, aniž
by o tom byli občané informováni, a dva v dubnu,
o kterých úřad informoval pouze na webu městské části.
Upozorňovala jsem na nezveřejnění termínů
a žádala nápravu. Paní místostarostka Ivana
Žáková sdělila následující, viz citace ze zápisu
Místo přistavení VOK

z 20. jednání zastupitelstva MČ z 12. dubna 2021:
„Kontejner na parkovišti v Dolních Černošicích
byl přistaven 20. března 2021. Městská část
o tom nebyla informována. Informace ke svozům
a velkoobjemovým kontejnerům jsou a budou na
webu městské části, Facebooku a informačních
nástěnkách. O velkoobjemových kontejnerech
na rok 2021 zatím nejsou informace.“
Že by k nám magistrát umisťoval kontejnery,
aniž by o tom městská část věděla, znělo zvláštně. Proto jsem si informaci ověřila přímo u magistrátu a svozových společností Komwag a Pražské
služby. Shodují se ve všem, bohužel i ve špatných zkušenostech s naším úředníkem, kdy měli
opakovaně problém, aby jim termíny včas nahlásil. V minulosti dokonce celá Praha čekala na
sdělení termínů od Lipenců, až muselo dojít k urgenci u vedení naší městské části. Zde je citace
z e-mailu od techničky divize odpadu společnosti
Komwag z 28. dubna 2021: „Termíny a stanoviště
stanovuje městská část. Všechny harmonogramy
se plánují minimálně 1,5 měsíce před začátkem
svozů pro dané pololetí. Například teď zpracováváme harmonogramy pro 2. pololetí roku 2021
Čas a datum přistavení VOK Množství odpadu

Městská část
Ulice
Datum
			
Lipence
Lipence
Lipence
Lipence
Lipence

K Průhonu
Dolní Černošice parkoviště
Oddechová
K Průhonu
Dolní Černošice parkoviště

20. 3. 2021
20. 3. 2021
27. 3. 2021
17. 4. 2021
24. 4. 2021

Hodina
zavezení
9–12		
13–16
13–16
13–16
13–16

Kontejner je možné zaplnit cca 2 t BIO odpadu				

Suma
v tunách
0,7
0,57
0,15
1,79
0,35

(červenec–listopad). V žádném případě není
možné, aby úřad nebyl informován o svozu, který
byl daným úřadem předem řádně odsouhlasen,
dále byl zadán opět úřadem do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem viz níže,
kde toto potvrzuje společnost zajišťující svoz.“
Po konfrontaci zastupitelstva s tímto faktem
17. května vedení městské části mlčelo. Jen pan
tajemník potvrdil slova výše citovaná z e-mailu
a uvedl, že teď termíny úřad nahlásil včas. V zápisu z 21. jednání zastupitelstva se však dočteme, že jsem poukázala na špatnou činnost úřadu
a tajemník to dementoval. Dále se k tomu vyjádřil
radní Michal Zahradník, který uvedl, že kontejner
v Dolních Černošicích naplnili. Ano, v místě přistavení se zrovna konal úklid, proto se o kontejneru dozvěděli a využili ho. Díky lidem z Dolních
Černošic kontejner neodvezli prázdný.
Co je mým cílem? Aby lidé měli možnost maximálně využít přistavované kontejnery, o kterých
budou informováni předem, využila se jejich kapacita, neplýtvalo se veřejnými prostředky a odpad nekončil na místech, kam nepatří. Ideální
by bylo, kdyby úřad zjistil, která místa přistavení
občanům nejlépe vyhovují, a zajímal se o jejich
vytíženost. Aby přistavoval na různá místa i velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností.
Možná by pak méně odpadu končilo v přírodě
a Lipence by byly čistější. Budeme pak mít jistě
všichni lepší pocit i z procházek.
A co je mým přáním? Abychom se dozvídali
pravdivé informace, na které se můžeme spolehnout, a to jak na jednání zastupitelstva, tak
i v zápisech z něj.
Ludmila Zájedová, zastupitelka
Inzerce
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Lipence – svébytná část Prahy
Již půl roku pokračují práce na Strategickém
plánu rozvoje městské části Praha-Lipence
(SPRL) a s ním spojenou koncepční rozvahou
o území. Fakticky skončila analýza a začíná krystalizovat návrhová část těchto dokumentů. S výsledky budete průběžně seznamováni.
Při plánování potřebujeme mnoho informací
a dat – environmentálních, demografických, dopravních, sociálních i historických. Část z nich
získáváme z přesných měření, map nebo již zpracovaných studií, některé ovšem musíme získat
dotazováním a syntézou poznání z více disciplín.
I proto je v týmu zpracovatelů např. sociolog.
Podstatná část problémů městské části vyplývá z rozporuplné pozice opticky jasně ohraničené, jednoznačně vymezené a od centra i periferie
Prahy vzdálené, sociálně a kulturně svébytné
a sebevědomé lokality s vlastní historií i tváří
a administrativním postavením Lipenců jako jedné z 57 pražských městských částí.
Na základě průzkumů ve dvou vlnách je již teď
možné jednoznačně říci, že výrazná identita Lipaňáka převládá nad tou obecnou („nezařazený
člověk vzpřímený pražský“), a to se promítá do
pohledu na to, jak by měl být formován a regulován fyzický prostor a jakým směrem by se Lipence měly rozvíjet.
Není překvapením, že obyvatelé Lipenců postrádají více služeb, které by v městské části
hlavního města neměly chybět. Obávají se neřízené výstavby, která by obec – tak, jako tolik
jiných pražských městských částí – rozpustila
v zástavbě sice moderní, nicméně fakticky sídlištní. Významná část obyvatel chce Lipence rozvíjet, současně je ale silně akcentována obava
ze ztráty identity spojená se snahou stav obce
konzervovat.
Výstupy budou přesně zpracované až cca dva
měsíce po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje, ale
již nyní lze formulovat několik zjevných tezí. Především, dojem ze svébytné a sebevědomé obce
by určitě posílilo vybudování zřetelnějšího centra obce. Jakkoli dopravní situace není v rukou
vedení městské části, je nutné usilovat o zlepšení dostupnosti a prostupnosti Lipenců. Tržnice
i trampské osady jsou nedílnou součásti života
a více Lipencům prospívají. Respekt si zaslouží
každý, kdo dokáže v Lipencích podnikat, a všichni ti, kteří se podílí na kulturním, sportovním
a obecně spolkovém životě.
Úkolem zpracovatelů SPRL je mj. stanovit limity i potenciály rozvoje obce a vyřešit rébus

spočívající v potřebě Lipence rozvíjet a současně
zachovat jejich jedinečný charakter.
Předkládáme vám trochu urbanismu a geografie (ATELIER L, Ing. arch. Jana Langerová) – výběr ze zpracovaných průzkumů a rozborů v analytické části.
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.,
koordinátor projektu SPRL
Příběh místa (1)
Lipence jsou historicky složeny z několika samostatných organicky rostlých sídel. Nejstarší
zástavba v území je tvořena historickými jádry Lipan, Lipenců, Dolních Černošic, Blukského mlýna a statku Buda (na místě dnešní Velkotržnice).
Zástavba Lipan postupně pokračovala podél Černošické ulice a ulice Josefa Houdka směrem na
severozápad a podél ulice V Roklích na jih. Jižně
od jádra starých Lipan vyrostla po konci 19. stole-

tí vilková čtvrť s rastrem paralelních ulic. Lipence
bývaly rozprostřeny okolo návsi. Rozvolněná zástavba při Kyjovském potoku postupně Lipence
s Lipany pod Kyjovem propojila. Ve 30. letech
20. století byla podle Regulačního a zastavovacího plánu pro obce Lipany a Lipenec založena
a zčásti zastavěna zahradní čtvrť v území mezi
ulicemi Ke Splávku a Štemberova. Celá kompozice nebyla nikdy realizována a Lipence tak přišly
o možnost vybudovat velkorysý centrální veřejný
prostor. Vazba mezi Lipany a Lipenci byla posílena a v roce 1950 byla obec Lipany s obcí Lipence
sloučena. Ve 20. letech 20. století vznikla trampská a rekreační osada v oblasti Kazína a Údolí
hvězd. Část chatových osad se postupně přeměňuje na trvalé bydlení. Nová zástavba rodinných
domů postupně vyplňuje prostor jižně od prvorepublikového zahradního města a zastavuje svah
západně od Jílovišťské ulice v ulicích U Žlábku,
Na Kyjově, Ke Štěrkovně.

2
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Charakter území a cestní síť (2)
Charakter území je soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických, historických a kulturně civilizačních, zvláště urbanistických, architektonických a estetických prvků
či vlastností specifických pro konkrétní území
(především poloha v území, intenzita, struktura
a typ zastavění, vymezení a uspořádání veřejných prostranství, infrastruktura, způsob využití
území a míra jeho změn), včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb. Popis charakteru území
se následně promítá do územně plánovací dokumentace – například při stanovení kategorie
veřejného prostranství a podmínek jeho uspořádání a využití jako základní součásti uspořádání
zastavitelného a nezastavitelného území, pro
vymezování uličních čar (resp. čar stavebních)
a k určení dalších podmínek a požadavků. Na
základě převažujícího charakteru území jsou
vymezeny hranice lokalit. Hierarchie cest dohromady s charakterem území vytváří ucelený obraz
urbanizované krajiny.
Veřejná prostranství a dopravní režim (3)
Lipence v současnosti nemají žádné výrazné veřejné prostranství, které by jednoznačně určovalo
centrum obce ať už v historické nebo novodobější
zástavbě. Při detailnějším pohledu však zároveň
Lipence disponují poměrně velkým množstvím
menších veřejných prostor, které mají při dobré
péči a citlivé úpravě velký potenciál stát se příjemnými lokálními centry a místy vzájemného
setkávání obyvatel. V Lipencích výrazně převládají komunikace se smíšeným provozem a malou
intenzitou provozu. Vyšší dopravní zátěž vykazují
pouze hlavní ulice. Velká část ulic a veřejných pro-

3

stranství má spíše vesnický charakter, pro který
jsou typické užší profily ulic, absence chodníku
a zelené pásy navazující na vozovku bez změny
úrovně. Pro lokalitu Údolí hvězd / Na Lhotkách

jsou typické extrémně úzké uliční profily. Převažující vesnický charakter je velmi výrazný rys, na
kterém lze stavět identitu veřejných prostranství
obce.
Inzerce

Vážení rodiče, milé děti,
rádi bychom informovali o dalším
ročníku letního příměstského tábora
pořádaného agenturou Berukroužky.
Letošní ročník se nese v duchu
Lovci pokladů aneb vesmírná jízda.
Celý tábor Lovci pokladů má svůj tematický příběh. Mezi hlavní aktivity tábora patří například výroba raketoplánu, kostýmu
– skafandru, celotáborová hra, plno soutěží a her, závěrečná party. Podnikneme také výlet do kina a planetária.

Věk: 3–15 let. Cena: 3 790 Kč. Lokalita: ZŠ Zličín Praha 5. Termíny: • 9. 8. – 13. 8. 2021 • 16. 8. – 20. 8. 2021
Kde se přihlásit: https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/pro-deti/tabory
Sleva: 10 % pro sourozence a účastníky více turnusů
Koronapojistka: v případě nemoci nebo karantény vracíme 100 % částky, pravidelné testování lektorů, měření
teploty při příchodu, dezinfekce
Novinka: možnost přiobjednat balíček „Tábor jako dárek“, díky kterému budete moci tábor dětem darovat
Více informací: www.berukrouzky.cz
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Základní škola

Jaký byl školní rok 2020/2021?
Když byly v minulém školním roce od března
do května uzavřeny všechny školy, věřili mnozí z nás, že tato situace se už nikdy nebude
opakovat. Mýlili jsme se. Letošní školní rok byl
dokonce ještě horší. Běžná výuka probíhala jen
prvních pět týdnů školního roku a nyní posledních šest týdnů v jeho závěru. Ve zbývajících
více než třiceti týdnech byla docházka umožněna jen některým ročníkům, přičemž pravidla
pro docházku se průběžně několikrát měnila.
Nejmladších žáků se uzavření škol dotklo nejméně, zatímco žáci 6.–8. ročníků strávili na distanční výuce více než dvě třetiny školního roku.
Tato skutečnost způsobila řadu problémů a významně ovlivnila spoustu životních příběhů.
Není pochyb o tom, že sebelepší distanční
výuka nemůže nahradit tu prezenční. Nějaké
méně důležité učivo jsme vypustili a k tomu
podstatnému se ještě vrátíme, ale rok života
v sociální izolaci dětem nikdo nenahradí. Ztráta osobního kontaktu se spolužáky, to byl asi
největší problém přísného lockdownu během
distanční výuky. Ordinace psychologů a psychiatrů zaznamenaly v posledních měsících několikanásobný nárůst dětské klientely. V jejich
péči jsou děti, které se nedokázaly vyrovnat
se sociální izolací, a žáci základních škol tvoří
jejich nezanedbatelnou část. To je fakt, který
nemůžeme přehlížet. A to je i důvod, proč jsme
se po návratu žáků do lavic nemohli bezhlavě
vrhnout pouze na opakování učiva, ale věnovali jsme pozornost i péči o psychickou pohodu
dětí a sladění třídních kolektivů. Druhým důsledkem distanční výuky byla ztráta řádu. I tato
skutečnost poznamenala první týdny po návratu žáků do školy. Na spolužáky se děti těšily,
ale volnější řád z doby distanční výuky většině
z nich vyhovoval více, než školní režim .
Spoustu akcí, které každoročně pořádáme,
jsme kvůli omezením nemohli zorganizovat.
Neproběhlo tradiční podzimní koloběžení, adventní dílny ani jarní kytičkový den. První akcí
po tvrdém lockdownu byl branný závod, který
pořádáme pravidelně ke Dni dětí. Jeho organizaci covid sice také ovlivil, ale vytěžili jsme
ze situace maximum. Děti byly na procházce
v lese a cestou na Cukrák plnily řadu zábavných
úkolů. Součástí vyhodnocení branného závodu
bývá vždy nějaké překvapení. Tím letošním bylo
vystoupení dvou trialistů. Kromě toho, že děti

viděly show, jak se na speciálních trialových kolech dají zvládat velké překážky, si s hlavními
aktéry této show zopakovaly zásady bezpečného pohybu na kolech, protože akce probíhala
pod záštitou Besip.
Na konec června plánujeme další tradiční
akci, Run and Help. Chceme tím nejen pomoci
vybrat finanční prostředky, ale jsme rádi, když
má akce ještě další rozměr. Proto se snažíme
dětem zprostředkovat setkání s lidmi s handicapem. Pokud vše dobře dopadne, i letos by
měl být naším hostem ten, s kým se „život nemazlil“. Tváří letošního ročníku je jedenáctiletý
Ondra, který má u zápěstí amputovanou ruku.
Vybírají se peníze na speciální binomickou
protézu, tedy na „chytrou ruku“. Od maminky
máme příslib, že se Ondra naší akce zúčastní.
Do konce roku bychom chtěli dotáhnout naše
malé „výběrové řízení“, jak by měla vypadat zeď
v zatáčce před školou. Návrhy dělali naši žáci
v době distanční výuky. Sedm z nich jsme vybrali a nechali jsme hlasovat veřejnost prostřednictvím internetu. Do druhého kola hlasování jsme
poslali tři nejúspěšnější a možnost hlasovat
jsme dali i těm, kteří nemají internet (viz minulé číslo zpravodaje). Máme tedy vítězný návrh
a jeho autorce, žákyni 8. třídy Kačce Černé, děkujeme a gratulujeme. Do konce června by zeď
v zatáčce před školou měla dostat nový kabát.
Věříme, že jej pozitivně přijmou i ti, kteří v naší
anketě dali hlas jinému návrhu .
Přestože letošní školní rok ještě neskončil,
už několik měsíců připravujeme školní rok příští. V této jarní fázi se vždy zabýváme personální
otázkou. Za více než třicet let praxe jsem nezažila jediný rok, kdy by složení pedagogického
sboru v červnu a v září bylo stejné. I letos dojde ke změnám, ale je jich více než obvykle. Na
konci letošního školního roku naši školu opustí
celkem dvanáct zaměstnanců, z toho deset pedagogů. Pokud vás napadá: „Co se to tam děje?
Za tím musí něco být!“, mohu vás ujistit, že je
to jen shoda okolností. Není žádný problém,
kvůli kterému by odcházelo více lidí. Důvody
odchodů jsou různé a ve všech případech pochopitelné. Někteří odcházejí za plným úvazkem, který my jim nabídnout nemůžeme, jiní za
zajímavější nabídkou, další se stěhují, odcházejí na mateřské dovolené, nebo do důchodu.
Možná pár odchodů ovlivnila i ta podivná doba

s distanční výukou, ale nemá smysl řešit „co
by kdyby“. Život jde dál a pro příští školní rok
máme už všechny pozice opět obsazené. Věřím,
že stejně kvalitně.
Když se otočím za letošním školním rokem,
byl to náročný rok pro všechny. Pro děti, které byly bez svých kamarádů zavřeny půl roku
doma. Pro rodiče, kteří kromě svých povinností rodičovských a pracovních často plnili navíc
roli domácího učitele. I pro pedagogy, pro které
byla distanční výuka mnohem náročnější kvůli přípravě, udržení zájmu i kázně dětí i kvůli
komplikovanému opravování prací a poskytování zpětné vazby. Všichni to v tomto období
měli těžké a všem patří poděkování za to, že to
zvládli. Někteří pracovali na hranici svých sil,
někteří si možná sáhli na dno. Věřme, že to nejhorší máme za sebou a bude už jen líp.
Před sebou máme dva měsíce prázdnin. Doufám, že si léto užijeme bez jakýchkoliv omezení
a podle svých představ. Věřím, že příští školní
rok už opět bude normální.
Přeji všem krásné léto.
Jitka Krůtová, ředitelka školy

NOVINKY Z KNIHOVNY
S radostí informujeme, že od 11. června si je
možné v naší knihovně půjčit i stolní hry a CD.
Připraven je velký výběr titulů pro děti i pro dospělé. Přibalte si na dovolenou knihu, hru nebo
CD. Kdo si hraje, čte, nebo poslouchá, nezlobí.
Lipeneckou knihovnu najdete na adrese K Samoobsluze 500, otevřena je v úterý a pátek od
17 do 19 hodin.

Mateřská škola

Konec školního roku ve školce
Máme otevřenou školku pro všechny děti,
hurá! Kdo se těší víc? Děti na své kamarády
a paní učitelky, nebo rodiče, kteří už mají domácích povinností, vaření, učení až nad hlavu
a rádi si dají svou ranní kávu v práci? Ani my,
paní učitelky, jsme se nemohly dočkat chvil,
kdy máme plné šatny a třídy dětí a můžeme
vymýšlet, plánovat a plnit společné výchovně
vzdělávací aktivity. Proto se snažíme dětem
vynahradit teď ke konci školního roku aktivity,
které nemohly prožívat v době uzavření mateřské školy.
Začali jsme divadelním představením Trable s příšerou. Děti byly z představení nadšené.
U canisterapie nám paní Libuše představila
dva pejsky a malé koťátko. Děti si mohly natrénovat správný směr hlazení zvířete a byly
poučeny, jak se chovat v případě útoku psa.
Výlet dětí ze tříd Berušek a Ježků na Karlštejn
do zoo byl velký zážitek: zvířátka, jízda autobusem a vlakem, oběd (řízek) v přírodě a návrat
zpět do školky z Černošic pěšky za krásného
slunečného počasí. Děti byly trochu unavené,
ale spokojené a usměvavé.
Den dětí jsme oslavili na školní zahradě,
kde si děti vytvářely obří bubliny z bublifuku,
plnily úkoly, skákaly na trampolíně a na závěr
prolezly strachovým pytlem, na jehož konci
našly překvapení v podobě buzoly. Následující
den trenéři z lipeneckého Sokola připravili pro
děti sportovní program. Na sedmi stanovištích

si vyzkoušely sportovní zdatnost, za kterou
dostávaly razítko na ruku. Děti ze třídy Koťátek
a Želviček odjely do zoo v obci Zájezd u Kladna. Zde si prohlídly exotická zvířata a vrátily se
na oběd domů.
Co nás ještě čeká? Společně se těšíme na
rozloučení s předškoláky. Na školní zahradě
bude doprovodný program Vandy a Standy
s písněmi a krátkým pásmem. Pro děti máme
připravené překvapení, krásný dárek a malé
pohoštění. Děti ze třídy Berušek a Ježků mají
připravené přespání v mateřské škole, kde
si večer opečou špekáčky a budou se dívat
na pohádku promítanou na velkém plátně.
V rámci měsíce června proběhne také společné focení tříd a akce Šifra Mistra Brailla, kdy
se děti seznámí mimo jiné i s Braillovým písmem. Ze základní školy nás navštíví děti, se
kterými společně přispějeme na konto bariéry
v charitativním běhu Run and Help. Děti budou
moci využívat novou lanovou pyramidu, kterou
v těchto dnech vybraná firma instaluje.
Prázdninový provoz školky jsme prodloužili
do 23.července. Děti mají připravený výchovně
vzdělávací program orientovaný převážně na
pobyt venku, hry a aktivity na školní zahradě,
hry s vodou a otužování. V době prázdninového provozu budeme v pavilonech, kde nebude
probíhat provoz, postupně malovat všechny
prostory školky. Po prázdninách se bude na
děti těšit nově barevná a „voňavá“ školka.

Od 2. do 16. května měli rodiče možnost
odevzdávat Žádosti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Vzhledem ke
ztížené situaci jsme rodičům místo Dne otevřených dveří nabídli virtuální prohlídku celé
školky. Kvůli předpokládanému nárůstu obyvatel Lipenců jsem požádala radu městské části
o navýšení kapacity školky o 5 dětí. Proto nově
přijatých dětí mohlo být 29. Do základní školy
od nás odešlo 24 dětí. Bylo podáno 51 přihlášek k zápisu. Přestože většina přihlášených
dětí splnila vyhlášená kritéria přijetí (trvalé bydliště a věk dítěte), nebylo možno v letošním
roce všem žádostem vyhovět.
Následující školní rok budou v mateřské
škole pracovat dvě asistentky pedagoga v rámci podpůrných opatření Magistrátu hlavního
města.
Ráda bych za kolektiv mateřské školy poděkovala všem za spolupráci a podporu. V rámci
Školního vzdělávacího programu a spolupráce
se zřizovatelem plánujeme na příští rok další
aktivity a opatření na zlepšení prostředí školky. Na další společné aktivity ve prospěch dětí,
těch docházejících i těch nových, se budeme
těšit.
Přeji vám pohodové a sluníčkové prázdniny.
Doris Rosenkrancová,
ředitelka mateřské školy
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Fotbalisté hledají trenéry mládežnických týmů
Covid snad pomalu odchází a na hřišti začíná
být zase živo. Vedení fotbalového klubu TJ Sokol
Lipence mělo obavy, že malé fotbalisty (nebo
i fotbalistky) to dlouhé čekání odradí a po obnovení přístupu na trávník nebude s kým trénovat.
Naštěstí opak je pravdou. Junioři se na míč, góly
a spoluhráče těšili a drtivá většina u fotbalu
vydržela. Ba co víc, někteří přivedli i své kamarády. Dostáváme se tedy nyní do opačného problému. Máme více dětí, než mohou naši trenéři
zvládnout.
PROTO HLEDÁME PŘEDEVŠÍM TATÍNKY malých fotbalistů, kteří by mohli POMOCI S TRÉNOVÁNÍM.
Nebojte se, není to žádná jaderná fyzika. Většina současných trenérů v TJ Sokol Lipence tak
začínala. Prostě měli zájem, aby se jejich syn či
dcera věnoval nějakému koníčku a měl(a) postaráno o smysluplné využití volného času. Aby
byl(a) na čerstvém vzduchu, s kamarády, aby
sportoval(a) a měl(a) z toho radost. Prostě, aby
za pár let nechodil(a) kouřit za stodolu, jak tady
léta říkáme.
Začít se dá od nuly. Ve spolupráci se zkušenějšími kolegy se pomůžete postarat o pohybové aktivity svého dítěte, tuhle zkusíte pomoci
s rozcvičkou, támhle postavíte slalom z tyčí či
kuželů nebo pomůžete přenést branku či dohlížíte na tréninkový fotbálek. Později si můžete
udělat základní online licenci, časem i klasickou trenérskou licenci.
Přivítáme i maminky. Velmi se osvědčily v roli
vedoucích týmů, starají se o administrativní,
organizační až manažerské zázemí nebo samy

pomáhají s trénováním dětí. A pokud budete
mít pocit, že má vaše dítě talent, který přesahuje lajny lipeneckého hřiště, není problém se
domluvit. Naši odchovanci hráli nebo hrají za
Bohemku, Liberec, Vyšehrad, Tempo, Zbraslav
nebo Povltavskou fotbalovou akademii. Pokud
se někdy budou chtít vrátit (a někteří se právě
vracejí), přivítáme je tady s otevřenou náručí.
Zakládáme si na tom, že jsme vesnický klub,
kde členové drží při sobě a rádi spolu tráví čas.
Budiž řečeno, že ta práce je dobrovolná, nikoli placená. Občas se nám povede sehnat dotace
na trenérskou činnost, ale trenéři sami nechávají drtivou většinu získaných peněz v klubu.

HASIČI LIPENCE – mládež
Po více jak půl roku jsme kvůli covidu byli nuceni pozastavit činnost s mládeží. Děti tak přišly
o možnost soutěžit ve svých věkových kategoriích, některé přišly o příležitost soutěžit po celý
poslední rok.
Se začátkem roku dokonce situace vypadala
až tak pochmurně, že se rušila i mistrovství ČR

v požárním sportu a s nimi i krajská kola soutěží.
Naštěstí přišlo rozvolňování a s ním i možnost
závodit. Chvíli se nám zdály celkové podmínky
a brzký termín závodů až nemožný, zejména
uskutečnit a natrénovat celorepublikovou soutěž hry Plamen. Nakonec jsme ale vše zvážili
a rozhodli se alespoň starší kategorii mládeže

Jsme amatérský klub, zapsaný spolek, a ty nikdy
neměly a nemají peněz nazbyt.
Jestli jste tento „inzerát“ dočetli až sem, moc
vám děkujeme. Přijďte se mezi nás podívat, zeptejte se, na to, co vás zajímá, fanděte, pomáhejte. Nezůstávejte stát jen u klandru a pojďte
vběhnout na hřiště! Když už bydlíte v tak krásném koutě Prahy, tak si to užijte se vším všudy.
I na zeleném pažitu!
Kontaktní telefon na šéftrenéra mládeže:
Martin Říha – 606 652 805 nebo na místopředsedu klubu: Jaroslav Kábele – 602 216 743.
(jkl)

odstartovat. Děti se sešly s nadšením a s vervou
jít do soutěže naplno. Do závodu stihnou pouhé
tři tréninky, ale přeci se nenechají zahanbit před
celou Prahou, že by snad nenastoupily.
Krajské kolo soutěže Plamen, ze které se
postupuje na mistrovství ČR, bylo rozděleno
do dvou dnů, aby bylo možné dodržet všechna
pandemická opatření. Děti tak měly jeden trénink k dobru.
Po prvním termínu se naše mládež umístila na 5. místě a nebyla to žádná ostuda. Mezi
soutěžními družstvy byl rozdíl opravdu jen pár
vteřin. Na druhý termín přišly na řadu disciplíny jako požární útok, štafeta 4 x 60 m a štafety
dvojic. Děti se těšily, jelikož věděly moc dobře,
že požární útoky mají v Praze bez skromnosti
nejlepší. Dokazovaly to již na tréninku s opakujícími se časy pod 20 vteřin.
Krajská soutěž proběhla v sobotu 5. června
a my nedočkavě čekáme na výsledky našeho
snažení. Víme však, že štafeta dopadla velmi
dobře, provedena plynule a bez trestných bodů.
Před nástupem k požárnímu útoku panovala
u dětí nervozita, ale musely ukázat, že ty hadice a vodu dostanou k terčům sakra rychle. A jak
si přály, tak se i stalo. Opravdu jim oba pokusy
sedly a na závodišti byl cítit obdiv.
Držte nám tak palce, ať jsou výsledky naší
mládeže tak dobré, jak to vypadalo na závodišti.

Kolektiv vedoucích mládeže
SDH Praha-Lipence
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Léto se spolkem V srdci Líp
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Lipenecké
letní kino zahajuje svoji třetí sezonu! Stejně
jako v předchozích letech 2019 a 2020 i v letošním létě plánujeme promítání a rádi bychom
vás touto cestou srdečně pozvali do kina. Usilujeme o to, aby se nám podařilo zajistit atraktivní filmy, a těšíme se, že po čase zavřených kin
a divadel si promítání společně užijeme a zároveň tím podpoříme českou kinematografii.
První promítací víkend plánujeme na pátek
18. 6. a sobotu 19. 6. V souladu s tradicí v pátek
na hasičském hřišti poběží dětský film a v sobotu film pro dospělé. Další promítání by se
mělo uskutečnit na přelomu prázdnin v pátek
30. 7. a v sobotu 31. 7. V sobotu 4. 9. bychom
pak rádi navázali na loňské velmi podařené

Slavnosti rovnodennosti a přichystali pro vás
odpoledne plné hudby, tance, divadla a tvoření
pro děti spojené s večerním promítáním.
A aby letos nezůstalo jen u kina, v pátek 4. 6.
(těsně před uzávěrkou tohoto čísla) proběhlo za
hojné účasti dětí i dospělých zábavně poznávací odpoledne s netopýry. Počasí naštěstí přálo
a tak jsme společně mohli strávit příjemné odpoledne v malebném lipeneckém parku, dozvědět se spoustu zajímavostí o těchto „létajících
myších“ a pár ochočených jedinců si i zblízka
prohlédnout.
Budeme se na vás moc těšit na některé z našich dalších akcí.
Jana Kirschová, spolek V srdci Líp z.s

COVIDOVÁ SEZÓNA V OBLACÍCH
Rok se s rokem sešel a modelářům v Lipencích začala další Covidová sezóna. Všechna
letadla, větroně i vrtulníky jsou připraveny po
zimní pauze na provětrání nad pečlivě udržovaným letištěm. Modeláři opravili přístupovou
cestu od tržnice a provedli pravidelný jarní úklid
letiště. Letošní akce jsou bohužel ovlivněny covidovou situací, a tak je jejich organizace obtížnější, než bylo v historii více jak 57letého klubu zvykem. Některé soutěže byly přesunuty na
podzim a jejich termín bude teprve upřesněn.
Zde je přehled plánovaných akcí. Aktuální
termíny a změny jsou na webu http://www.
mklipence.cz/:

27.–29. 8. Malý Lipenecký Obr
Září – Memoriál Jaroslava Macháčka, termín
upřesníme
Daniel Krob, náčelník klubu MK Lipence

9.–11. 7. Slet modelů modelářů Lipence
23.–25. 7. Přátelské polétání
17.–18. 8. Trénink na malého Obra
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Novou vjezdovou bránou do Velkotržnice Lipence
Každý, kdo jezdí do lipenecké tržnice za prací
či za nákupy nebo i ten, kdo třeba jel jen kolem,
určitě zaznamenal změny hned u vjezdu. Vzhledem k probíhající obnově a modernizaci celého
areálu si i samotný vjezd žádal nový a moderní
kabát. Starý systém vjezdu spojený s parkováním byl již zastaralý a nevyhovující a potřeboval vylepšit. Hlavní změnou je způsob platby za
vjezd a parkování v areálu VTL. Návštěvník si při

vjezdu vyzvedne z terminálu parkovací lístek,
který uschová. Poplatky za vjezd jsou rozdílné
u osobního auta, nákladního auta, dodávky
a kamionu. Chytrý systém s infrazávorou změří výšku auta a podle zjištěných informací určí
cenu. Až se návštěvník rozhodne areál opustit,
parkovné zaplatí hotově či kartou v jedné ze tří
pokladen umístěných v areálu a označených na
mapě. Areál je pro veřejnost přístupný od 4 do

18 hodin. Po tuto dobu platí cena za jednorázový vjezd. V době od 18 do 4 je areál zpřístupněn
pouze pro zásobování.
Trochu jinak tomu bude pro ty, kteří do velkotržnice jezdí pravidelně – zaměstnance, nájemce velkoobchodních prostorů, obchodní
partnery a dodavatele. Nový vjezdový systém
jim umožní pořízení zvýhodněných karet. Tyto
čipové karty, ke kterým se automaticky načte registrační značka přiřazeného vozidla při vjezdu
i výjezdu, budou časově neomezené a dobíjet se
budou měsíčně. V současné době probíhá startovací provoz, kdy je třeba vše vyzkoušet a zaběhnout, odhalit a napravit nedostatky a vyladit
systém tak, aby perfektně fungoval.
Všechny potřebné informace najdete na
webových stránkách www.vt.cz/vratnice.
V obrazové příloze přikládáme snímky z prací na vjezdové bráně a její současnou podobu.
K dokonalosti zbývá zvelebit okolí a instalovat
nepřehlédnutelný světelný panel, který ukáže
cestu každému, kdo míří do Velkotržnice Lipence. V příštím čísle bychom rádi ukázali, jak se to
povedlo, a také představili něco nového. Tak se
nechte překvapit.
Ivana Slabochová

DOBRODRUŽNÉ STEZKY PRO DĚTI V LIPENCÍCH
V posledních jarních dnech, kdy už většinu
z nás nudil lockdown, čas, který jsme nemohli
trávit, tak, jak bychom si představovali, číhala na
nás ze všech stran omezení. Dětská hřiště byla
zavřená, děti si spolu nemohly hrát a rodičům už
docházely nápady, jak své ratolesti zabavit.
Skupinka lipeneckých maminek, které se
pravidelně potkávaly na procházkách s kočárky,
dostala dobrý nápad. V Lipencích je tolik krásných míst. Proč je neukázat a nepostavit v nich
třeba bojovku, dobrodružnou pirátskou stezku,
na které děti vypracuji zadané úkoly a odmění
se nějakou malou drobnosti? Aktivní maminky
to vymyslely tak, že se děti bavily a plnily úkoly
hry, aniž by porušovaly vládní nařízení spojená
s pandemií koronaviru. První bojovka byla super
úspěšná, takže vznikaly nápady na další. A hned
tu byl zájem ostatních maminek, které se doma
už nechtěly nudit a aktivně se zapojily. Víc chytrých hlav, víc dalších dobrých nápadů.

Věříme, že většina z vás si už prošla krásnou
obnovenou oboru. V tomto období, kdy se vše
zelená, je tam opravdu pěkně. Můžete se projít
po nových cestičkách, posadit se na nové lavičky a jen tak relaxovat pohledem do okolí nebo
sledovat kachny, které si zde našly svůj nový
domov. Proč další dobrodružnou stezku pro děti
neudělat právě zde? Aktivní maminky tentokrát
pro své i ostatní děti v obci vymyslely úkoly na
téma Avengers. A opět přišlo mnoho dětí, aby
si stezku prošly a splnily všechny úkoly, které
na ně na jednotlivých stanovištích čekaly. Akce
lipeneckých maminek jsou zajímavé i tím že
splnění úkolů není limitované pár hodinami ani
jedním dnem. Stezky jsou postavené třeba na
měsíc. Když nemůžu dnes, projdu si to zítra.
Blížil se Mezinárodní den dětí, který má v Lipencích každoročně tradici. Všechny děti se na
něj těší. Přesněji, těší se na dětský den plný her
a zábavy. Ten ale bohužel už druhým rokem ne-

mohl být v tradiční podobě uspořádán. Aktivní
maminky přišly s nápadem, jak dětem jejich svátek dopřát, a připravily v lipenecké oboře novou
dobrodružnou stezku, tentokrát pohádkovou
podle Disneyovek. Na odměny pro malé účastníky
přispěly městská část Praha-Lipence a Velkotržnice Lipence, pravidelný sponzor dětských akcí.
Na každém správném dětském dnu je dobré,
když se návštěvníci mohou občerstvit. A my v Lipencích máme Catedrink! Partu fajn kluků, kteří
po hodně dlouhém čase konečně mohli s radosti
rozbalit na parkovišti za tělocvičnou svůj stánek
a nabídnout točené pivko, limonády, párek v rohlíku a výbornou klobásu z grilu. S dětmi na dětský den přišli i rodiče a připojili se často třeba
babička s dědou. Po dlouhé době se mohli sejít
známí a sousedé a společně se pobavit. Určitě se
máte na co těšit, protože aktivní mamky už připravují další akce.
Marie Cimlerová a Ivana Slabochová
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