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přesto, že jinak by to mohlo být již pro-
blematické. V současné chvíli je na Zbra-
slavi a v Radotíně připojeno do systému 
„Domácího nouzového volání“ již čtrnáct 
soukromých bytů – to je čtrnáct lidí, kteří 
se nemusejí vzdát svého domova.

Proto se také Rada městské části Praha 
16 na podzim rozhodla usnadnit radotín-
ským občanům přístup k této službě po-
skytováním příspěvku, který pokryje polo-
vinu vydání na pořízení domácí ústředny. 
Pro sociálně slabší bylo navíc zakoupeno 
pět sad, které může radotínská radnice 
zapůjčovat na základě žádosti, posuzované 
podle pevných kritérií. Dosud je zapůjčen 
pouze přístroj, se kterým se vlastně celý 
systém začal v Radotíně testovat, takže 
další čtyři sety čekají na své uživatele a je 
tedy možné si o jejich zapůjčení zažádat. 

Hlásič neznamená jen jiný způsob při-
volání pomoci, s dispečinkem je možné 
se spojit i v okamžiku, kdy se člověk cítí 
osobně ohrožen (někdo vnikl do bytu, neví, 
jestli někde v domě nehoří) nebo se jen na-
příklad potřebuje poradit se zdravotnickým 
personálem. Lze si tak požádat i například 
o opravu zámku, pak už jde ovšem o plně 
hrazenou službu. Úhrada ostatních konzul-
tací či výjezdů ze zdravotních důvodů spadá 
do měsíčního paušálu 250 Kč. 

Ten platí i klienti domů s pečovatelskou 
službou, o pořízení domácích ústředen se 
tam však postarala městská část, jež zajis-
tila i instalaci speciálního bezpečnostního 
systému otevírání vchodu, který může 
dálkově ovládat pracovník ústředny. Dosa-
vadní zkušenosti potvrzují, že tu šlo o více 
než smysluplnou investici.

Další info a objednávka služby: 
Most k domovu o.s., tel.: 603 239 255, 
212 242 451

bez nároku na odměnu, chce a má 
potřebu pomáhat, je naší povinností 
p ř i p r a v i t  m u 
maximálně dob-
ré podmínky,“ 
řekl Blažek. 

V Polsku vy-
robená nástavba 
CAS 20 4000/250 
S 2 Z  v z n i k a l a 
pod doh ledem 
českých dobro-
volných hasičů, 
k t e ř í  m o h l i 
přímo u výrob-
ce kontrolovat 
umístění vyba-
vení ve skříních 
za roletami (více 
o vybavení se mů-
žete dozvědět na 
www.pozary.cz, pokud do vyhledavače 
zadáte CAS 20 Renault – pozn. red.).

Zbraslavská starostka PaedDr. 
Dagmar Kobylková přidala k vozu 
pár holinek, aby si hasiči nemohli 
stěžovat, že, stejně jako v roce 1940, 
„z městské rady Zbraslav nebyl zá-

jem a rada nekoupila ani gumové 
boty.“ Slavnostní křtění šampaňským 
probíhalo z úcty k nádherně naleš-
těné novotou zářící karosérii velmi 
decentně – dokud láhev nepopadl 

velitel radotínské stanice Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy nad-
poručík Bc. Jan Schreiner, který vůz 
zlil od střechy po blatník se slovy: „Já 
vás šetřit nebudu.“ 

Křest se tedy vydařil, ať je stejně 
úspěšná i praxe nového přírůstku.

Domácí nouzové ...

Sbor dobrovolných hasičů Zbraslav byl založen v roce 1903, v současnosti má 
115 členů. Jedná se o jednotku se strategickou polohou v rámci plošného po-
krytí území hl. m. Prahy požární ochranou. Zásahové družstvo má na svém 
kontě desítky akcí při velkých požárech a mimořádných událostech - mimo jiné 
při povodních v r. 2002 a 2006, při likvidaci následků orkánu Kyril a vichřice 
Emma. Jednotka byla také nasazena při požáru skladu s textilem v areálu 
tržnice v Libuši a požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti.

Základ dnešní obce Lipence vznikl v 
polovině 19. století spojením dvou 
historických obcí: Lipenec (včetně 
osady „pod Kyjovem“) a Lipany s 
panským hospodářským dvorem, 
který se tu představí (a rozloučí)

Lipanský statek patřil spolu s Peluňkem 
k zbraslavskému klášteru, který 
v současné době vlastní rodina Bartoňů 
z Dobenína

Polnosti lipanského dvora sousedily 
s poli Dolních Černošic (na Bluku), 
které se osamostatnily v roce 1919 (na 
fotografii jsou znát blucká stavení 
v levém horním rohu)

V polovině sedmdesátých let 
20. století byla pod omítkou 
jedné ze staveb v komplexu 
statku objevena „psaníčka“ 
– sgrafitová výzdoba typická 
pro období renesance – na fotce 
jsou patrná na levém spodním 

Vnitřní dvůr v době, kdy zde hospodařil 
Státní statek hl. m. Prahy

Pohled na statek od Radotína přes tzv. 
robotní louku

Tak vypadal statek v roce 2003 při 
pohledu ze vzduchu

Dnes z celého 
areálu panského 
dvora zbývají 
pouze zbytky 
obvodových zdí. I 
ty však zanedlouho 
zmizí

tak by měl vypadat prostor bývalého 
dvora z ptačí perspektivy, až zde vznikne 
plánovaný obytný komplex

Chystaná výstavba zasazená do současné 
fotografie, tak vypadá budoucnost místa, 
kam se chodilo pracovat „na panský“

Fotografie zapůjčila MČ Praha-Lipence, vizualizace bytových domů 
architektonická kancelář Chapman Taylor, 

snímky ze současnosti: Drmlová
–kd- podle informací poskytnutých PaedDr. Josefem Šolcem

Od loňského roku je i Městská část 
Praha – Lochkov střežena kamerovým 
systémem. Zatím docela maličkým a ve 
zkušebním provozu, ale už v letošním 
roce by mělo kamer přibýt a monitoring 
by měl začít plně fungovat.

Díky financím poskytnutým ak-
ciovou společností Českomoravský 
cement mohl být v průběhu roku 
2009 pořízen a instalován server a dvě 
kamery, tedy základ sestavy, na němž 
prozatím probíhá testování.

Kamery jsou osazeny na sloupech 
veřejného osvětlení – první z nich 
je nasměrována na příjezd do Loch-
kova v ulici Ke Slivenci, druhá hlídá 
střed z křižovatky ulic Cementářská 
a Ke Slivenci. V nejbližší době k nim 
přibude další na spodním vjezdu po 
Cementářské. V plánu je doplnit 
celkový počet „očí“ na šest až osm, 
aby tak byly sledované všechny pří-
jezdové komunikace. 

Hlavním cílem při zřizování tohoto 
druhu zabezpečení bylo posílit ochra-
nu životů, zdraví i majetku. Tedy 
pohlídat ty, kdo se chovají v obytné 

zástavbě jako na dráze rallye (a nové 
kamery jasně ukázaly, že zejména 
v nočních hodinách je i retardéry 
zpomalí jen na okamžik) stejně jako 
pachatele krádeží. Měděné okapy 
nedávno odcizené ze dvou domů se 
sice zachránit nepodařilo, ale hustší 
síť natáčecích míst různým chmatá-
kům jejich spády určitě zkomplikuje. 
Pověřený pracovník může zpětně 
projít všemi záznamy z hodin před-
cházejících trestné události a hledat 
informace o pachatelích.

Vedení radnice od nového vybavení 
očekává také eliminaci průjezdu ná-
kladních vozidel. 

Oči bdící nad Lochkovem


