
po letech stavební stagnace vznikají 
v Přední Kopanině nové obytné projekty.
Na Hokešově náměstí plánuje developer
výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku
se již staví, o dalších projektech se uva-
žuje. Kopanina se rozrůstá, počet obyva-
tel naší městské části se brzy přiblíží
tisícovce. Mimochodem, i proto jsme za-
hájili projektování nové čistírny odpad-
ních vod. Ta stávající totiž už další rozvoj
neumožňuje.

Letošní rozpočet hlavního města počítá 
s tím, že na Hokešově náměstí bude po 
letech, kdy ho hyzdila opuštěná stavba zá-
kladové desky, zahájena dostavba poly-
funkčního objektu s úřadem městské části,
služebnou policie, společenským sálem 

a knihovnou. Pokud se nestane nic mi-
mořádného, stavba bude letos zahájena 
a v příštím roce dokončena. 

Už teď je třeba přemýšlet nad tím, jak
tento objekt naplnit životem. Kopanina
získá důstojné prostory, kde se budou
moci konat nejrůznější setkání, přednášky, 
koncerty a divadelní či jiná vystoupení.
Společenský sál se zázemím by se mohl
stát střediskem volnočasových aktivit dětí, 
dospělých i seniorů. Připomínám, že v mi-
nulosti měla Kopanina vlastní ochotnický
divadelní soubor, v nedávné době se tu
úspěšně rozvíjel dětský pěvecký sbor. Bylo
by skvělé na tyto tradice navázat!

V souvislosti se zmíněnou připravova-
nou stavbou proběhla podnětná diskuze 

o potřebě změn na Hokešově náměstí, jež
by se v budoucnu mělo stát centrem 
společenského dění, místem setkávání 
i odpočinku. Snad bychom se tu mohli
dočkat i nějaké provozovny služeb apod.

Diskuze se dotkla i dalších míst, kde plá-
nujeme navrhnout a postupně realizovat
úpravy podle současných, moderních zá-
sad územního rozvoje.

Věřím, že se nám společně podaří nalé-
zat řešení, která nám všem zlepší kvalitu
života. Nejen Hokešovo náměstí, ale celá
Kopanina se musí stát místem, na něž bu-
deme hrdí, budeme se jím chlubit a pyšně
říkat: tak tady žijeme! 

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Pravidelně informujeme registrované občany e-mailem o dění 
v obci (rozesíláme jízdní řády a jiné potřebné informace).
Pokud tuto službu nemáte ještě aktivní a měli byste o ni zájem,
můžete požádat o zařazení do databáze přes e-mailovou adresu:
urad@prednikopanina.cz. 

Momentálně zvažujeme možnost rozesílání informačních
SMS občanům, protože ne každý má počítač, resp. možnost
denního přístupu do e-mailové schránky. 

V této souvislosti laskavě vyplňte dotazník přiložený v Kopa-
ninských listech a vhoďte ho do schránky úřadu, a to i pokud
zájem o službu nemáte. Samozřejmě ho můžete odevzdat 
i osobně v úředních hodinách. Pomozte nám zvážit využitel-
nost nabídky pro občany a rozhodnout se, zda tato služba bude
pro naši městskou část přínosem. Do ankety jsme vybrali i další
zajímavá témata.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Chcete být v obraze?
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Policie ČR informuje

Vážení občané,
nedávno jsem si vzpomněl na zábavné 
vystoupení herce a současného ministra
obrany Martina Stropnického někdy z po-
čátku devadesátých let minulého století,
ve kterém v souvislosti s návštěvou ciziny
zmínil příhodu, kdy při procházce Eind-
hovenem do něčeho šlápl… Mně se něco 
podobného málem stalo také, ovšem ne 
v Eindhovenu (s tímto městem žádné
osobní zkušenosti nemám, ale předpoklá-
dám, že tamní obyvatelé jsou ke svému ži-
votnímu prostředí ohleduplní, zachovávají
čistotu a pan Stropnický si pouze zažerto-
val na úkor jeho názvu), ale tady na Přední
Kopanině. Nebylo to poprvé a není to
jenom moje zkušenost, jak je patrné z re-
akcí dalších spoluobčanů. 

Myslím si, že košů na psí exkrementy 
i se sáčky je v naší městské části dostatek.
V tom tedy problém nebude… Znovu
proto alespoň zmíním (nepíšu o tomto
jevu v Kopaninských listech poprvé), že
povinnost uklízet psí exkrementy plyne 
z platného znění obecně závazné vyhlášky

hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných pro-
stranstvích (vyhláška o čistotě), jež vyme-
zila znečištění ulic nebo jiných veřejných
prostranství v § 2, v němž jsou uvedeny
pod písm. g) výkaly, výměšky a odpadní
vody. Podle § 3 odst. 3 výše zmíněné vy-
hlášky v případě znečištění ulice nebo ji-
ného veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která je vlastníkem nebo držitelem zvířete,
případně jiná osoba, jež má zvíře v dané
chvíli ve své péči.

K dalšímu problému, kterým je volné
pobíhání psů na veřejných prostranstvích,
sděluji, že ho řeší vyhláška hl. m. Prahy
č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně.
Ta říká, že na plochy veřejné zeleně je
vstup se psy povolen, ale není povoleno
jejich volné pobíhání. Na ostatních ve-
řejných plochách není volné pobíhání psů
prozatím nijak upraveno. Pes nemusí mít
náhubek ani být na vodítku. Zároveň ale
musí chovatel psa dostatečně slovně
ovládat tak, aby nedošlo k obtěžování

nebo omezování dalších lidí a zvířat. Do-
mnívám se, že zodpovědní majitelé psů
na Přední Kopanině nepotřebují, aby je-
jich chování korigovala nějaká vyhláška
či nařízení. Někteří kopaninští pejskaři
nicméně hřeší na skutečnost, že strážníci
nemohou být na všech místech, aby do-
hlíželi, zda si opravdu všichni plní své
povinnosti.

Každý majitel psa by měl proto dobře
zvážit, zda je jeho „miláček“ dostatečně
poslušný a zda ho v každé situaci zvlád-
ne. Zejména v případě přítomnosti jiných
psů, malých dětí nebo při větší koncen-
traci lidí by měl vodítko, případně košík
okamžitě použít.

Porušení těchto nařízení může být po-
suzováno jako přestupek proti pořádku
ve věcech místní samosprávy podle § 46
odst. 2 zákona o přestupcích. Strážník
městské policie může uložit za tento 
přestupek blokovou pokutu až do výše
1000 Kč nebo podat oznámení úřadu naší
městské části.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

V minulých příspěvcích jsem již 
několikrát po sobě zmiňoval, že
vlastně ani není moc co psát. Přední
Kopanina je skutečně stále jednou 
z nejbezpečnějších lokalit v Praze.
Dokladem mých slov budiž skuteč-
nost, že v novém roce došlo ke spá-
chání pouze jednoho trestného činu.
Začátkem února bylo odcizeno vo-
zidlo nedaleko restaurace U Housli-
ček. Jednalo se o vozidlo z půjčovny,
které zde řidič nechal zaparkované
více jak tři týdny. Tento případ prověřujeme a jednou z mnoha
vyšetřovacích verzí, kromě zmíněné krádeže, je také možný po-
jišťovací podvod. Není totiž příliš „zvykem“, aby se na Přední
Kopanině kradla auta. Uvidíme tedy, k jakému výsledku se do-
pracujeme.

V tomto čísle bych se nicméně rád zmínil o jiném velmi zá-
važném trestném činu, a tím je oslňování letadel laserem. Právě
na samotném konci února se takový případ stal nedaleko Přední
Kopaniny. Kdosi oslnil zeleným laserem pilota Airbusu A319
na lince Frankfurt nad Mohanem – Praha. K události došlo 

28. února okolo 17.00 hod., když le-
tadlo přistávalo. Na palubě bylo v tu
dobu více než 70 osob včetně perso-
nálu. Lokalizované místo se nacházelo
přibližně mezi Tuchoměřicemi, Horo-
měřicemi a Přední Kopaninou. Kvůli
této události standardně vzlétá i poli-
cejní vrtulník. Nechce se mi věřit, že by
pachatel takového skutku nedomyslel,
co všechno se mohlo stát. Díky zmíně-
nému vrtulníku se podařilo zadržet dvě
osoby, ale bude na dalším šetření, zda

to byly právě ony, kdo letadlo ohrozil.
Možná se ptáte, proč zde celou záležitost zmiňuji. Chtěl bych

apelovat na vás všechny, pokud byste se stali svědky takové
zdánlivé klukoviny, abyste ihned volali policii. Je bohužel více
než pravděpodobné, že obdobná individua budou tuto zábavu
provozovat i nadále a s přihlédnutím k blízkosti letiště je opět
velmi pravděpodobné, že by mohl někdo z občanů Přední Ko-
paniny někoho zahlédnout.

Závěrem mi dovolte popřát vám s příchodem jara vše dobré.
npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně

Místní oddělení Ruzyně
Nepřetržitá služba 

974 856 600
V akutních případech 

linka 158
Aviatická 1050/16, Praha 6

e-mail:
orp1.mop.ruzyne.podatelna@pcr.cz

Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresu mé 

senátorské kanceláře: Objekt Delta, Žukovského 887/2, 161 00 Praha 6-Dědina.

Kontakt na sjednání schůzky: petr@bratsky.cz
Petr Bratský, senátor  
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Výběr ze 4. zasedání ZMČ ze dne 23. 2. 2015

Dopravní napojení do bytového objektu „Rezidence Kopanina“,
Hokešovo náměstí 31. P. starosta informoval o aktuálním stavu
přípravy projektu pro územní řízení. P. ing. Vojta představil 
základní parametry připravovaného projektu za společnost 
Licehamr & partners corporate group, s. r. o., a informoval 
o stanovisku společnosti k požadované změně vjezdu do rezi-
denčního objektu.

Společnost navrhuje k územnímu řízení použít stávající doku-
mentaci se smluvním závazkem předložit do stavebního řízení do-
kumentaci s navrženým vjezdem z ulice K Padesátníku. Vjezd
z Hokešova náměstí by tak nebyl realizován. K tématu proběhla
diskuze s přítomnými hosty. 

P. starosta vyzval zastupitele k hlasování: Nesouhlasím s při-
pojením podzemních garáží, umístěných na pozemku p. č. 31/3
v k. ú. Přední Kopanina, na budoucí komunikaci pro dopravní
napojení podzemních garáží, která má být napojena na stávající
komunikaci p. č. 725, Hokešovo náměstí, v k. ú. Přední Kopa-
nina (hlasováno 7-0-1).

Budoucnost Hokešova náměstí. Pí ing. arch. Zuzana Johani-
desová představila koncept možných úprav Hokešova náměstí.
V diskuzi zodpověděla spolu s p. starostou otázky přítomných
hostů. V této souvislosti p. starosta osvětlil způsob financování
investičních akcí v městských částech hl. m. Prahy.

Výběr z 5. zasedání ZMČ ze dne 16. 3. 2015

P. ing. Vojta ze společnosti Licehamr & partners corporate
group, s. r. o., informoval o projektové přípravě k územnímu
řízení na výstavbu bytového objektu „Rezidence Kopanina“:
dopravní připojení do ulice K Padesátníku. Současně sdělil dů-
vody pro provádění bouracích prací: hospodářské budovy, Ho-
kešovo náměstí 24. Předpokládaný harmonogram: na základě
dokončení územního řízení a zahájení stavebního řízení. Do-
pravní obslužnost případné další související výstavby bude
vždy řešena z ulice K Padesátníku.

Informace o pokládce kabelu v ulici K Padesátníku a souvisejí-
cích dopravních omezeních – informaci podal a dotazy občanů
zodpověděl p. Šindelář ze společnosti ELPO. Předpokládaný ter-
mín od 17. 3. do 15. 5. 2015. Během stavby bude v souladu s plat-
nou legislativou odstraněn strom (lípa srdčitá) v chodníku, v trase
kabelu. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez připomínek. 

Záměr pronájmu nebytových prostor objektu K Padesátní-
ku 118, Praha 6-Přední Kopanina (prodejna včetně potřebného
provozního zázemí). Zastupitelstvo schválilo podmínky výbě-
rového řízení (hlasováno 7-0-0).

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015 v předloženém
(zveřejněném) znění: 3,864 milionu Kč příjmy – 3,864 mi-
lionu Kč výdaje. Hospodářská činnost: 761 300 Kč výnosy – 
230 000 Kč náklady (hlasováno 7-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Nejpozději do 31. 3. 2015 byl splatný poplatek za psa.
Jak jsme již informovali v prosincovém vydání zpra-
vodaje, pro zaplacení poplatku ze psů neroznášíme 
složenky (z ekonomických i ekologických důvodů).
Tímto upomínáme vás, kdo jste ještě nezaplatili, 
o úhradu poplatku.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ 
v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu mezi 
8. a 17. hodinou, nebo převodem na účet:
2000703389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo
domu pro identifikaci vaší platby. Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Připomínáme

NÁBOROVÝ LETÁK
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Mobilní kancelář bude
umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato,
označeném logem Praž-
ské plynárenské a zapar-
kovaném na parkovišti 
u nájezdové rampy ob-
chodu v ulici K Padesát-
níku, č. p. 118.     

Pražská plynárenská ve spolupráci 
s dceřinou společností Měření dodávek
plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina
nabízí odběratelům zemního plynu tzv.
mobilní obchodní kancelář, jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální zá-
kazníci Pražské plynárenské mohou
vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Stanislav Paclík,
Pražská plynárenská

Mobilní obchodní kancelář Pražské 
plynárenské v prvním pololetí roku 2015

TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, 

zasílací adresy, jména atd.)
n převzetí reklamace
n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
n podávání informací k otázkám souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu
n vydávání tiskopisů a informačních brožur

Bližší informace na telefonních číslech 
267 175 174 a 267 175 202  

www.ppas.cz

Kontejnery budou umístěny současně 
na stanovištích v ulicích K Padesátníku 
a K Prelátům ve dnech

Kontejner bude umístěn pouze na jednom
stanovišti, a to 7. 4. v chatové osadě Pre-
láta (ve výhybně naproti č. p. 57).

Na základě Pokynů pro přistavování
velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem rozvoje
veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Pra-
hy, které jsme nuceni respektovat, budou
velkoobjemové kontejnery v naší měst-
ské části přistavovány na náklady Magis-
trátu hl. m. Prahy v odpoledních hodi-
nách pouze po dobu čtyř hodin s dozo-
rem, konkrétně od 14.00 do 18.00 hodin, 
a to v termínech 7. 4., 21. 4. a 26. 5. 

V termínu 23. 6. bude kontejner přista-
ven na náklady naší městské části, a to do
9.00 hodin prvního dne a odvezen násle-
dujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňu-
jeme občany, že kontejnery nejsou určeny

pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, ba-
rev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků,
stavební sutě, veškerých odpadů z podni-
katelské činnosti a nebezpečného odpadu.
Likvidaci biologického odpadu ze zahrad
provádějte vlastním kompostováním. Ten-
to odpad nelze ukládat do kontejnerů. Ro-
vněž občany upozorňujeme na možnost
celoročně zdarma odkládat vybrané  druhy

odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně
– bioodpad, dřevo, stavební suť u byto-
vých úprav, kovový odpad, elektrošrot,
papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady)
pod kontrolou obsluhy do jednotlivých
velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném
dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Rozmístění kontejnerů 
v prvním pololetí roku 2015         

21. 4.

26. 5.

23. 6.

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 284 098 906

Otevírací doba:
Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
So od 8.30 do 15.00 hod.

* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.

5. 5.   od    8.00   do  11.00   hod.

15. 6.   od  14.30    do  17.00   hod.
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V aktuálním vydání Kopaninských listů
bych se rád pozastavil nad tím, jak někteří
zřejmě „návštěvníci“ nakládají s odpadem
na území Přední Kopaniny. V nedávné
době jsem prošel s panem tajemníkem 
Petrem Vokáčem několik lokalit a zjistili
jsme, že zde vznikají černé skládky. Proto
bych chtěl požádat všechny občany, kteří
uvidí někoho, jak vyhazuje mimo vyhra-
zená místa odpadky, aby nezůstávali lhos-
tejní a upozornili na takovéto jednání mě
nebo pracovníky úřadu. 

Odstraňování těchto skládek je pro
městskou část finančně nákladná záleži-
tost a takto vynaložené prostředky se dají
použít mnohem efektivněji. V této sou-
vislosti opětovně připomínám, že je za-
kázáno vyhláškou hl. m. Prahy i pálení
odpadů a vůbec rozdělávání ohňů, pokud
nejsou splněny konkrétní náležitosti, jež
jsem zmiňoval v prosincovém čísle Ko-
paninských listů.

Dále důrazně doporučuji všem řidi-
čům, aby v městské části dodržovali sta-
novenou nejvyšší povolenou rychlost,

neboť s koncem zimního období se bude
pohybovat po pozemních komunikacích
více chodců a zejména dětí. Tímto res-
pektováním pravidel BESIP lze předejít
tragickým dopravním nehodám. Musím
také konstatovat, že vzrůstá počet řidičů,
kteří parkují v rozporu se zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Apeluji proto na ně, aby
začali parkovat svá vozidla v souladu 
s předpisy.

Nakonec mi dovolte, abych vám všem
popřál krásné jarní dny plné pohody. 
S případnými podněty či dotazy mě mů-
žete kontaktovat na novém telefonním
čísle 778 702 044, platném v mé pracovní
době. V mimopracovní dobu, a pokud
věc nesnese odkladu, volejte bezplatně
Městskou policii hl. m. Prahy (tísňová
linka 156) nebo Policii ČR (tísňová lin-
ka 158).

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Městská policie informuje

Út 23. 6.

Út 22. 9. 

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2015 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00 – 15.20 hod.

K Padesátníku (u samoobsluhy) 15.50 – 16.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy) 16.20 – 16.40 hod.

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50 – 17.10 hod.

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20 – 17.40 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná 18.00 – 18.20 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30 – 18.50 hod.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice

Velký pátek (3. dubna)
15.00 hod.: Křížová cesta 
(Misie mládeže Komunity Chemin
Neuf zve farníky na putování 
s křížem, začátek na dvoře 
tuchoměřického kláštera) 

18.00 hod.: Velkopáteční 
obřady v kostele sv. Víta 
v Tuchoměřicích (s účastí 
věřících z Husova sboru 
v Tuchoměřicích)

Bílá sobota (4. dubna) 
21.00 hod.: Velikonoční vigilie 
v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(5. dubna)
9.00 hod.: Mše svatá v kostele 
sv. Prokopa ve Středoklukách
10.30 hod.: Mše svatá v kostele
sv. Víta v Tuchoměřicích

P. Alain Cleyssac, 
komunita Chemin Neuf

Velikonoční bohoslužby ve farnosti
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Prosba
Dost jsem se obávala tento článek napsat, ale vždy když vkročím do na-
šeho krásného kopaninského lesa, bere mě děs! Já vím, že nejkrásnější
pohled na svět je z koňského hřbetu, ostatně sama mám koně hrozně
ráda, ale zkuste se z těch výšin někdy snést na zem a projít se v té ora-
nici. Prosím všechny majitele stájí a koní, nacházejících se na Kopanině
a v jejím blízkém okolí, zda by nebylo možné vodit tato zvířata na les-
ních cestách v jedné lajně a nechat nám, dvounožcům, půlku cesty pro
důstojné procházení se lesem. Já myslím, že při troše dobré vůle by to
možné bylo. Za dvounožce předem děkuji všem, kteří se o to budou ales-
poň trochu snažit. 

Barbora Ježková

Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na jaro 2015 

So 4. 4. od 9 do 15 hod. K Padesátníku 118 – u samoobsluhy
So 18. 4. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 9. 5. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 23. 5. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 6. 6. od 9 do 15 hod. K Padesátníku 118 – u samoobsluhy
So 20. 6. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

Na náklady Magistrátu hl. m. Prahy budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od 9.00 do 12.00 hod., a to v termínech 
18. 4., 9. 5. a 20. 6. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od 9.00 do 15.00 hod., a to 
v termínech 4. 4., 23. 5. a 6. 6.

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude
prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Vážení občané, chtěli bychom vám poděkovat za to, jak
hřbitov v naší městské části vypadá. Velkou zásluhu na
tom máte i vy. Jak se staráme o místo posledního od-
počinku našich blízkých, je vizitka každého z nás a „ko-
paninští“, ať současní či ti, kteří již bydlí někde jinde,
obstáli v tomto případě na výbornou.
Na upozornění jsme si byli hřbitov prohlédnout. Dva
hroby, které se nenacházejí v hezkém stavu, jsou již
dávno opuštěné, i když na jednom z nich se letos obje-
vil adventní věneček. Možná omylem, možná si někdo
vzpomněl na někoho, kdo tam dříve odpo-
číval. Úřad městské části těmto dvěma hro-
bům zajistí opět důstojný vzhled.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Důstojné místo posledního odpočinku
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Od 7. 4. si můžete vyzvednout nové jízdní řády MHD na ÚMČ. 

Dne 19. února 2015 byla dohodnuta konečná verze úprav povrchové MHD v souvislosti s otevřením čtyř nových stanic metra A
v západní části Prahy od 7. dubna 2015. Změny se budou týkat pouze oblastí dotčených prodloužením metra. Kromě zrušené linky 2
se ostatní linky tramvají nezmění. Autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek jedoucích po Evropské ulici 
k novým stanicím metra, naopak v Patočkově ulici zůstane rozsah autobusové dopravy zachován. 
Provoz nového úseku metra A bude zahájen 6. dubna 2015 od 15.00 hod.

Metro

Trasa A bude prodloužena o stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. V pracovní dny od cca 6.00 do
cca 20.00 hod. bude v novém úseku zaveden pásmový provoz: od cca 6.00 do cca 9.30 hod. v úseku Petřiny – Nemocnice Motol
a od cca 9.30 do cca 20.00 hod. v úseku Dejvická – Nemocnice Motol pojede pouze každý druhý spoj.

ORIENTAČNÍ INTERVALY [min./s] PRACOVNÍ DEN (ZÁKLADNÍ INTERVALY) VÍKEND VEČER

ÚSEK RÁNO DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Nemocnice Motol – Petřiny 4.40 10.00 6.00 7.30 10.00

Petřiny – Dejvická 2.20 10.00 6.00 7.30 10.00

Dejvická – Skalka 2.20 5.00 3.00 7.30 10.00

Skalka – Depo Hostivař 4.40 10.00 6.00 7.30 10.00

Autobusy

Linka 161 je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.
Linka 312 je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Veškeré změny dopravy naleznete na www.dpp.cz.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Otevřou se nové stanice metra 

Výstupní 161, 312, 316, 356
131 směr Hradčanská
168 směr Nové Butovice

161 směr Nebušice, 
Přední Kopanina
312 Směr Lichoceves

Výstupní 131, 168

316 směr Holubice
356 směr Statenice
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V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo
od letošního roku ke zpřísnění a omezení využívání osobních
údajů. Z toho důvodu již nemůžeme sami rozesílat pozvánky
na vítání občánků ani blahopřát jubilantům. Protože však
chceme pokračovat v této milé tradici a blahopřát svým obča-
nům, kteří dosáhli významného životního jubilea, stejně jako
vítat novorozené mezi občany naší městské části, potřebujeme
i z vaší strany trochu „aktivní přístup“. Z tohoto důvodu je proto
třeba vyplnit žádost o zařazení do seznamu jubilantů či přihláš-
ku k vítání občánků.

Vítání občánků

V podzimních měsících letošního roku budeme vítat nové ob-
čánky naší městské části. Pokud splňujete následující dva body,
potom se dostavte s rodným listem dítěte na ÚMČ k vyplnění
přihlášky. 1. Zájem se zúčastnit. 2. Rodiče mají trvalý pobyt 
v naší městské části.
Vítání nových občánků probíhá v restauraci U Housliček. Ro-
diče dítěte jsou zváni k účasti písemně zhruba 14 dní před ter-

mínem vítání, pozvánka je zasílána na jméno a adresu trvalého
pobytu dítěte. 

Výročí seniorů

Na návštěvy (blahopřání) do soukromí docházíme automaticky,
jakmile senior dosáhne věku 75, 80, 85, 90 a výše let. Jubilant
spolu s gratulací obdrží dárkový koš a pamětní list. Gratulace
je v případě souhlasu zveřejněna také v Kopaninských listech.
Nyní je však třeba mít vyplněnou i vaši žádost o zařazení do
seznamu jubilantů. Žádost od nás obdržíte do schránky, pro-
síme o její vyplnění a odevzdání na úřad.

Jubilejní svatby

V souvislosti s jubilejními svatbami (50 a více let) mají jubi-
lanti, případně jejich rodinní příslušníci, možnost požádat o tuto
gratulaci. Spolu s gratulací obdrží dárkový koš a pamětní list.
Gratulace je v případě souhlasu zveřejněna také v Kopanin-
ských listech.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Vítání občánků a oslava životních jubileí

NARODILI SE:
Adriana Bočková, 24. 12. 2014
Mikuláš Kolín, 28. 1. 2015

JUBILEA
BŘEZEN
Anděla Kiršbaumová, 85 let
Miloslava Kopřivová, 80 let

ÚMRTÍ:
Marie Martínková, 15. 3., 89 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Letošní termíny 
jezdeckých závodů 

Pojďte s námi na Okoř!
Dne 13. června se koná již 
15. ročník tradičního 
pochodu Od rotundy 
na Okoř. Sraz účastníků 
je v 9 hodin u rotundy 
sv. Maří Magdaleny. Na Okoři
bude rezervována restaurace.
K návratu lze v odpoledních
hodinách využít autobus 
přistavený MČ. 
Srdečně zveme!

Máte doma oblečení, které je už vašim dětem malé 
a hodláte se ho zbavit? Nebo chcete svým dětem 
udělat radost a něco jim koupit? Každopádně přijďte
18. dubna na Dětský bazárek do restaurace 
U Drahušky. Ještě předtím si nachystejte věci 
na prodej, stanovte si cenu a zavolejte 
mi (tel. 775 378 051). Dozvíte se další podrobnosti. 
Těším se na vás! 

Zita Patíková

Maminky, pozor!

25. 4. – 26. 4. 
CENA ASTORA 
– CDN

23. 5. – 24. 5. 
CENA ROTUNDY 
– CDN

12. 9. – 13. 9. 
CENA VERONY 
– CDN

Vlasta Kadlecová, 
TJJ Přední Kopanina
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Myslím, že každý, kdo na stránkách Ko-
paninských listů pravidelně referuje 
o dění v naší obci, si jednoho dne řekl:
„Co tam mám pořád psát?“ A pak se
možná snažil nahlédnout na periodicky
se opakující události z trochu jiné per-
spektivy než minule, předminule a před-
předminule. Někteří to pak s tou jinou
perspektivou trochu přeženou…

Na sobotu 14. února nachystal nám 
náš zastupitelský kulturní tandem Navrá-
til – Kozák skutečně pěkné povyražení 
v restauraci U Housliček. O co šlo? Inu, 
o masopustní veselici. Patíková Zita coby
pověřený klaun zabavila dorazivší děcka
pestrým programem, za který ji budiž po-
děkováno, jelikož to bylo opravdu tuze ve-
selé. A hlavně to nikdo jiný dělat nechtěl,
takže pokud Patíková Zita nechtěla, aby se
její vlastní caparti na karnevalu nudili, pro-
stě to musela vymyslet a vymyslela to, jak
již jsem zmínil, opravdu veselé. 

Děti se dostavily v maskách, takže bylo
možno spatřit prince, princezny, piráty,

Karkulku, vílu, smrtku, kočičku, pejska,
Jaromíra Jágra a jinou havěť v družném
reji při nejrůznějších soutěžích. Řekněte
sami, kdy se vám u nás zase stane, že uvi-
díte na vlastní oči třeba zrovna toho Jágra?
Byla to pro nás velká čest, že si ze všech
maškarních bálů vybral zrovna ten náš, 
a přejeme mu ještě hodně gólů v jeho spor-
tovní kariéře! 

Nu, co dál bychom vyzdvihli, když 
už jsme u těch vyzdvižení? Nemůžeme
nezmínit skupinu Emotion, což byla
mladá děvčata, taková poupata, která
rytmickým mácháním prádla rozháněla
do okolí svou svěží vůni. Tyto tanečnice
ukázaly našim ženám, že ne každé praní
musí být nudnou rutinou. Moc pěkné to
bylo a krásný příklad. Není nad to si 
u velkého prádla trochu zatancovat.
Člověk se tak nějak povznese nad tu
všednost onoho úkolu a třeba manže-
lovy špinavé trenky rázem ožijí, stáva-
jíce se rekvizitou v rukou amatérské
baleríny.

Odpolední program byl završen udíle-
ním diplomů zasloužilým maškarám. Za
nejkrásnější převleky byly plénem pří-
tomných rodičů označeny Karkulka,
princ, princezna a jako poslední smrt.
Básník by v tom možná spatřoval jistou
metaforu našeho života, na jehož počátku
jsme vlastně všichni těmi zmatenými,
bloudícími Karkulkami, které si pak na-
jdou toho svého prince nebo princeznu 
a nakonec zemřou. 

Když Večerníček popřál z televizních ob-
razovek dobrou noc a děti šly na kutě, 
U Housliček se začali bavit dospělí. Chvá-
labohu, i plnoletí občané naší obce jsou
ochotni vzít na sebe kartonové krovky 
a skrýt své mužství pod minisukni, takže na
písničky kapely Repete křepčila Beruška 
s Ferdou Mravencem nebo třeba pankáč 
s kovbojem. Dobrá nálada, nad jejíž jakostí
bedlivě bděli klaun Patíková Zita, kulturní
komise Navrátil – Kozák a další, vydržela
až do rána. Chce se říci, jen houšť!

Filip Lukeš

Masopust na Kopanině 
aneb Kterak Karkulka potkala Jágra
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Díky Českým aeroliniím získá Letiště Václava Havla Praha spo-
jení s polskými městy Poznaň a Gdaňsk, německým Stuttgartem,
švýcarskou Ženevou, britským Liverpoolem či irským Corkem. 
V nabídce ČSA se objeví nově také řada severských měst – nor-
ské Oslo, Stavanger či Kristiansand, švédské destinace Linköping
a Växjö a v neposlední radě kolébka populárního LEGA, dánský
Billund. Dopravce láká také na osvědčené turistické cíle, jakými
jsou španělské Bilbao, Boloňa nebo Benátky v Itálii, portugalské
Porto, řecké Atény a francouzské Bordeaux.

Česká letecká společnost Travel Service zahájí pod obchodní
značkou SmartWings od letní sezony 2015 lety do dalších čtyř
turisticky oblíbených destinací. Konkrétně se jedná o portugal-
ské Faro a Funchal (druhé jmenované letovisko
leží na ostrově Madeira), řecký Samos a černo-
horskou Podgorici.

Kromě ČSA a Travel Service se cestující mohou
těšit na řadu novinek i od dalších dopravců. Pravi-
delné linky spojí Prahu s oblíbenými dovolenko-
vými destinacemi, jakými jsou Heraklion na Krétě
(Aegean Airlines) nebo egyptská Hurghada (Air
Cairo). Po letech se budou vracet linky do irského
Belfastu a skotského Glasgow, kam se dostanete s Jet2.com.
Svoji působnost na Letišti Václava Havla Praha bude rozšiřovat
také Ryanair, a to zavedením nové linky do německých Brém. 

K současným spojům do Paříže se přidá linka na nízkonákla-
dové letiště Orly. Cestující tak budou mít v letní sezoně nabídku
téměř 60 letů do Paříže týdně.

Hana van den Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Na Letišti Václava Havla Praha můžete za PET lahev dostat
céčka, a to v Céčkomatu, který se nachází u prodejny Billa ve
veřejné části Terminálu 2. Projekt s podporou Letiště Praha
napomáhá vzdělávání v oblasti třídění odpadů. Céčkomat za-
traktivní třídění plastových PET lahví a uživatel za každou
vhozenou lahev získá céčka, jež kdysi bývala velkým mód-
ním hitem. Tentokrát by měla céčka navíc zábavnou formou
poučit o recyklaci plastů. Letiště Praha k recyklaci sbírá neje-
nom plasty, ale i železo, sklo, nápojové kartony a hliníkové
plechovky. V loňském roce se na pražském letišti z celkově
vyprodukovaných 55 tun odpadu získalo k dalšímu dotřídění
téměř 75 procent. 

Již v roce 2004 se Letiště Praha dobrovolně zavázalo podporo-
vat aktivity okolních obcí a městských částí směřující ke zlepšení
životních podmínek obyvatel a ochraně životního prostředí.
Mezi nejdůležitější nástroje podpory bezpochyby patří grantový
program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, v rámci něhož jsou fi-
nancovány projekty související s ochranou vod a ovzduší, péčí 
o zeleň, odpadovým hospodářstvím či ochranou proti hluku. Za
deset let fungování tohoto programu byly v lokalitě městské části
Praha-Přední Kopanina podpořeny projekty za více než 11 mi-
lionů Kč. Přidělené prostředky byly použity například na pravi-
delnou údržbu i rekonstrukci veřejných prostranství a zeleně, ke
stavbě vodovodních řadů, na rekonstrukce oken na obecních do-
mech a k likvidaci černých skládek či objemného odpadu od ob-
čanů. V loňském roce se navíc realizovala i úprava povrchu
cyklostezky na pozemcích p. č. 737. S ročním příspěvkem ve
výši 1 153 540 Kč lze samozřejmě počítat i v letos. 

Letiště Praha podpoří
i letos projekty 
na zlepšení životního
prostředí 

Novinky letního 
letového řádu 
aneb Vyberte si, 
kam za odpočinkem 

Recyklování 
může být zábava
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Jak je pro poznání života našich předků
důležité sledovat všechny výkopy pod
stávající úroveň terénu se opět ukázalo na
přelomu roku 2014 a 2015. Při výstavbě
další etapy vodovodu při jižním okraji
osady Preláta byly stavebními stroji za-
chyceny a archeology následně prozkou-
mány další doklady přítomnosti člověka
z mladší doby kamenné.

O existenci sídliště nejstarších země-
dělců, jež bylo situováno podél cesty na
osadu Preláta, jsme věděli díky archeolo-
gickému výzkumu, který provedl pražský
Národní památkový ústav v roce 2002 při
výkopech inženýrských sítí. Stručná
zpráva se objevila i v Kopaninských lis-
tech (4/2011) a z tohoto důvodu bylo
zcela zřejmé, že výkopy pro přípojku vo-
dovodu podél jižního okraje osady musí
být sledovány. Výzkum probíhal formou
dohledu nad výkopy prováděnými sta-
vební mechanizací za stálé přítomnosti
archeologa. V případě, že došlo k nálezu
archeologických objektů a situací, byly
výkopové práce v místě nálezu zastaveny
a byl proveden standardní záchranný ar-
cheologický výzkum a dokumentace od-
krytých objektů.

Výkop, směřující od východu k zá-
padu, byl veden severní částí parcely 
č. 674/1 (louka nazývaná v polovině 
19. století „při Hranicich Prelackych“),
situované jižně od komunikace Preláta
(parcela č. 745/3). Stávající terén v pro-
storu výzkumu mírně stoupal od východu
k západu a byl tvořen vrstvou ornice 
o mocnosti 40 až 60 cm, která přímo na-
sedala na povrch geologického podloží
tvořeného žlutohnědou jílovitou spraší.
Na východním okraji bagrovaného vý-
kopu v prostoru odbočky cesty lemující
jižní stranu osady z hlavní komunikace
na Preláta došlo k nálezu dvou recentních
objektů (patrně starší výkopy inženýr-
ských sítí). Tyto výkopy porušovaly vrst-
vu ornice a dva další ornicí překryté
objekty pravěkého stáří. 

Obě jámy vzdálené 6 metrů od sebe 
a hluboké okolo 40 cm byly vyplněny
šedou až černou hlinitojílovitou vrstvou
prokazatelně antropogenního původu se
značnou příměsí jílu a rozpadlých uhlíků.
Jedna z nepravidelných jam obsahovala
několik fragmentů keramických nádob
datovatelných do období kultury s line-
ární keramikou (mladší doba kamenná –
neolit; zhruba 5000 před Kr.), zlomek
zvířecí kosti a pazourek. Druhý objekt 
s identickou výplní bohužel neobsahoval
žádný datovací materiál.

Záchranným archeologickým výzku-
mem v trase další etapy vodovodní 
přípojky se podařilo zachytit dva zahlou-
bené objekty, jež nám rozšiřují naše po-
znatky o známém neolitickém sídlišti. 
Z něho jsme doposud znali devět obdob-
ných jam, které byly zachyceny v roce
2002 v prostoru zhruba 80 až 100 metrů
jižněji od zkoumané plochy v trase ko-
munikace při pokládce elektrických ka-
belů. Jednalo se převážně o podobné
různě velké objekty nejasného původu
často s nezřetelnými hranami a kolísají-
cím množstvím nálezů. Oba zkoumané
objekty považujeme za pozůstatky ex-
ploatačních jam vzniklých při těžbě kva-
litní jílovité hlíny (spraše) pro potřeby
rozsáhlého sídliště z mladší doby ka-
menné (výmazy stěn domů, výroba kera-
miky). 

Sídliště se nacházelo na příhodné nízké
a nenápadné terase umístěné v meandru
potoční nivy Kopaninského potoka (pra-
vobřežní přítok Únětického potoka) 
v nadmořské výšce okolo 300 m n. m.
Terasa, převýšená asi 4 až 6 metrů nad
hladinu potoka, poskytovala dostatečnou
ochranu před případnými záplavami. Zá-
roveň se sídliště nacházelo v bezpro-
střední blízkosti vodního zdroje, jelikož
vzdálenost sídliště od potoka činila nece-
lých 60 až 120 metrů. Okolní stráně 
chránily zdejší obyvatele od východu 

i západu a meandrující potok formující
zdejší údolí kryl sídliště před nepříjem-
nými severními větry. Od severu byla lo-
kalita rovněž chráněna erozními rýhami
dalších drobných vodotečí stékajících po
svahu do Kopaninského potoka. Zachy-
cené objekty nepochybně představují 
severní i západní okraj neolitického síd-
liště, jelikož povrch z prostoru výzkumu
prudce stoupá západním a jihozápadním
směrem až na zhruba 350 m n. m. (návrší
Nad Hájem), zatímco severním a vý-
chodním směrem naopak klesá do údolí
Kopaninského potoka (280 m n. m.).

Záchranný archeologický výzkum 
v roce 2014 zásadně rozšířil naše znalosti
o nejstarších obyvatelích Přední Kopa-
niny, kteří prostor příhodné terasy nad
údolím Kopaninského potoka osídlili
před více než 7000 lety. Plně se tak pro-
kázala nutnost sledování veškerých zá-
sahů a výkopů do stávajícího terénu, jež
mohou nenahraditelně poškodit a zničit
doklady přítomnosti člověka, stejně jako
smysluplnost provádění záchranných 
archeologických výzkumů při realizaci
rozsahem nevelkých lineárních výkopů
inženýrských sítí, které mohou vždy při-
nést důležité střípky poznání skládající
nám věrný obraz historie věků již dávno
minulých.

Vojtěch Kašpar, Archaia

Nejstarší obyvatelé Kopaniny opět na scéně

Výběr fragmentů neolitických keramických nádob z archeologického výzkumu 
v roce 2014, kresba: H. Šimlová
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Každý rok se těšíme, až zase přijde jaro.
Po dlouhé zimě si konečně můžeme užít
vyhřívání se na sluníčku. Kromě dobré
nálady s sebou jaro přináší i jarní úklid 
a provětrání našich domovů i šatníku.

Zimní věci uklízíme hlouběji do skříní
a jarní s radostí vytahujeme. Je to vý-
borná příležitost, jak si zrekapitulovat
obsah svých skříní a případně se rozhod-
nout, jestli všechny tyto věci potřebujeme
nebo ještě stále chceme nosit.

Náš šatník by měl tímto procesem pro-
jít přibližně každého půl roku, aby nám
ve skříních zbytečně neležely věci, které
už na sebe nevezmeme, ale jinak by ještě
mohly být někomu nebo někde pros-
pěšné.

Aby rozhodování o tom, co si ponechat
a co poslat dál, bylo jednodušší, zkuste si
odpovědět na pár základních otázek:
n Padne mi to?
n Měl/a jsem to na sobě v posledních

šesti měsících?
n Budu to ještě někdy nosit?
n Je to v módě nebo podle mého stylu?
n Pokud je to poškozené, nechám si to?
n Kdybych teď nakupoval/a, koupil/a

bych si to?
n Cítím se sebejistě, když to nosím?
Pokud jste již prošli celý svůj šatník, asi
začínáte přemýšlet, co s věcmi, které jste

se rozhodli vyřadit. Velmi jednoduché,
prospěšné a ekologické řešení je odložit
oblečení, boty, doplňky, hračky apod. do
kontejnerů na textil a dát jim tak další
možnost být prospěšnými. V loňském
roce lidé odevzdali do oranžových kon-
tejnerů společnosti Potex 1 607 475 kg
použitého textilu.

Z kontejnerů je sesbírané oblečení pře-
vezeno do skladu, kde se dále zpracovává.
Každý týden Potex třídí a připravuje oble-
čení na míru pro čtyři charitativní organi-
zace. Jsou to Naděje a Centrum sociálních

služeb Praha (starají se o lidi osamělé a bez
domova), Progressive (pracuje s drogově
závislými a zabývá se prevencí drog) 
a Společnou cestou (poskytuje služby 
a ubytování matkám a rodinám s dětmi,
které se ocitly v tíživé životní situaci).

Potex jim vždy dodává jen to, co 
v danou chvíli tyto neziskovky potřebují.
Od organizací pak Potex dostává pravi-
delně zpětnou vazbu k darovanému tex-
tilu a podle jejich instrukcí upravuje
skladbu vytříděného oblečení. Jenom pro
ilustraci, v Potexu textil třídí tři lidé ve
svém volném čase a bez nároku na od-
měnu. Aby dokázali uspokojit potřeby
vybraných organizací, musí týdně vytří-
dit zhruba 750 kg oblečení. 

Zbylé oblečení, jež už nelze využít, do-
dává Potex zpracovatelům, kteří umí zre-
cyklovat téměř vše, co se do kontejnerů
dostane. Je důležité mít partnery na zpra-
cování opravdu všech složek textilního
odpadu. Nic tak neskončí na skládkách 
a je dále efektivně využito a zpracováno.
Sběrné kontejnery tedy dávají smysl. Po-
máhají chránit životní prostředí a jejich
prostřednictvím je možné pomoci dalším
lidem. 

Kontejnery na textil si můžete vyhle-
dat na http://www.recyklujemetextil.cz.

Anna Bezdomniková, Potex

Nepotřebné oblečení najde další uplatnění

O prvním jarním víkendu (21. až 22. března) odstartovala letošní
sezona oblastních závodů v orientačním běhu. Centrum závodu
se nacházelo po oba dny v areálu fotbalového hřiště, samotná
klání probíhala v lese u Juliány. Sobotní noční závod přilákal
bezmála osmdesát dobrodruhů, kteří se v tmavém lese na Juliáně
utkali o tituly přeborníka Prahy a středočeské oblasti.

Nedělní denní závod na krátké trati otevřel jarní část praž-
ského a středočeského žebříčku a snad proto, že se jednalo 
o první závod po dlouhé zimní pauze, se účast vyšplhala k osmi
stům účastníků všech věkových kategorií, od nejmenších dětí
až po osmdesátileté veterány. Jenom dětí se nedělního závodu
zúčastnily téměř tři stovky.

Závody proběhly sice za chladného počasí, ale naštěstí se
obešly bez avizovaného deště. Závodníci tak odjížděli spoko-
jeni s příjemnou vzpomínkou na Přední Kopaninu.

Za pořadatele a účastníky závodu bychom rádi poděkovali
restauraci U Drahušky a fotbalovému klubu za zajištění per-
fektního zázemí, vedení místní městské části za vstřícnost při
přípravě závodů, strážníkům za pomoc s dodržením pořádku,
místní jezdecké jednotě za poskytnutí parkoviště a majitelům
lesa za povolení tyto závody uspořádat.

Martin Vlach, SK Praga

Jarní sezona v orientačním běhu 
zahájena na Juliáně

Fo
to 

 P
ote

x

Fo
to 

2×
Ma

rtin
 K

on
dr

át



1/2015 / 13

INZERCE



14 / 1/2015

Nepůvodní druhy a jejich šíření ve volné
krajině jsou celosvětovým problémem.
Mohou jimi být nejrůznější druhy orga-
nizmů, my se však budeme zabývat
pouze nepůvodními rostlinami. Ve své
podstatě se jedná o druhy zavlečené
mimo území svého přirozeného výskytu.
Jako nepůvodní rostliny označujeme
všechny druhy, které u nás nerostly od
konce posledního zalednění, přičemž po-
čátky jejich neúmyslného i úmyslného
zavlečení sahají do období neolitické re-
voluce (cca 5300 př. n. l.). Problémem 
v naší krajině jsou však nepůvodní invazní
druhy. Invaze samotná je ve své podstatě
proces překonávání bariér geografic-
kých, environmentálních a reprodukčních. 
O tom, že jsou rostliny invazní, hovoříme
až ve chvíli, kdy se již v cizí krajině samy
intenzivně a nekontrolovatelně šíří a ohro-
žují nebo nějakým způsobem omezují
druhy domácí. V průběhu času ale mohou
některé invazní rostliny získat statut post-
invazní a některé zdomácnělé nepůvodní
druhy se mohou kvůli silnému ústupu do-
stat mezi druhy chráněné, jako např. kou-
kol polní. 

Invazní rostliny mají vynikající schop-
nost přizpůsobit se místním podmínkám
a šířit se na velké vzdálenosti. Pronikají
na narušené plochy, ale i do přirozených
stanovišť. Typické jsou pro ně dobré roz-
množovací a rozšiřovací schopnosti. Pro-
dukují velké množství lehce šiřitelných
semen (bolševník velkolepý) nebo se
rozmnožují vegetativně, třeba pomocí
částí oddenků (křídlatky). 

Kde se vzaly a dále berou

Často se jedná o druhy nápadné, krásně
kvetoucí, opojně vonné či jinak lákavé.
Jako příklad lze uvést růžově kvetoucí
netýkavku žláznatou, bílými hrozny kvě-
tů na jaře omamně vonící trnovník akát
nebo žlutými květy výraznou třapatku
dřípatou. Jejich šíření u nás obvykle za-
počalo právě záměrným vysazováním.
Jako okrasné rostliny do zahrad a parků,
odkud pak zplaněly, sloužily bolševník
velkolepý, netýkavka žláznatá a kříd-
latky. Mezi invazní druhy se řádí rovněž
pámelník bílý, šeřík obecný či tavola 
kalinolistá. Svou roli v této souvislosti
sehrály i botanické zahrady, kdy se uvádí,
že z 34 druhů rostlin uvedených v celo-
světovém seznamu sta nejhorších invaz-
ních druhů zpracovaném Mezinárodním
svazem ochrany přírody (IUCN) jich 19
(tj. 56 %) zahájilo invazi právě v bota-
nických zahradách. V některých přípa-

dech bývají vysazovány jako součást bře-
hových porostů (topol kanadský). Dříve
jako krmivo pro lesní zvěř byl hlavně ve
vyšších polohách vysazován vlčí bob
mnoholistý, někde i slunečnice hlíznatá
a kolem lesních lemů dokonce i kříd-
latky. Dalo by se sem také zařadit pěsto-
vání rychle rostoucích nepůvodních
rostlin na biomasu jako obnovitelného
zdroje energie. Tyto pěstební experi-
menty byly a někde i dosud jsou provo-

zovány například trnovníkem akátem,
pajasanem žláznatým, křídlatkou a zatím
u nás ještě neinvazní paulovnií plstnatou. 

Je třeba si uvědomit, že takový ne-
škodně vypadající druh může dlouhou
dobu růst pouze v kultuře, ale náhlá sou-
hra podmínek důležitých pro rozšíření 
a uchycení semen nebo vegetativních
rozmnožovacích částí rostliny může in-
vazi náhle nastartovat. Rostlina se během
různě dlouhého období klidu, jež před-
chází opravdové invazi, adaptuje na
místní podmínky a populace může navíc
prodělávat genetické změny a tím se lépe
přizpůsobit novému, pro ni netypickému
prostředí. Příkladem je rozšíření pajasanu
žláznatého. Původně rostl jen ve měst-
ských výsadbách, dnes jsou jeho nálety
po městech a blízkém okolí vidět všude 
a pomalu se již šíří i do volné krajiny.

Jak zamezit dalšímu šíření

Není snadné zhodnotit, jaký vliv bude
mít jakýkoli zavlečený druh na nové sta-
noviště. Prevence a včasná reakce, např.
rychlá likvidace malé populace, jsou lev-

nější než řešení následků již probíhající
velkoplošné invaze. Problémem však je,
že invaze jsou většinou identifikovány
pozdě. Stejně tak na nová ohniska šíření
nebývá upozorněno včas. Rozhodně je
třeba dávat si pozor na to, co chceme pěs-
tovat na své zahradě nebo co bychom do-
konce chtěli vysazovat do volné přírody.
Na zahradě bychom sice například in-
vazní slunečnici topinamburu pěstovat
mohli, ale problém nastane, když nám 
z ní „uteče“. Ohlídat ji na svém pozemku
nemusí být díky její dobré schopnosti ší-
ření snadné, navíc sami jí často třeba i ne-
vědomky pomáháme tím, že vyhazujeme
zahradní odpad někam za plot. V nejhor-
ším možném případě končívá na břehu
řeky nebo potoka, kde by to přece ni-
komu a ničemu nemělo vadit. Jenže toto
umístění životaschopných částí nebo
semen invazní rostliny je pro ni ideální.
Může se přímo rozšířit do blízkého okolí,
a pokud přijde větší voda nebo deště,
které ji spláchnou, tak se pomocí vodního
toku dostane i na daleko větší vzdále-
nosti. 

Zahradní odpad by měl být nejlépe li-
kvidován přímo na pozemku v kom-
postu, který si zvládneme ohlídat. Jenže
co když ho vyprodukujeme víc, než náš
kompost dokáže zvládnout? Tento prob-
lém by mohla řešit novela zákona o od-
padech č. 229/2014 Sb., účinná od 
1. ledna 2015, jež obcím stanovila novou
povinnost zajistit místa pro oddělené sou-
střeďování bioodpadů vzniklých na
území obce. K novele zákona vydalo mi-
nisterstvo životního prostředí prováděcí
vyhlášku, která vstoupila v platnost rov-
něž 1. ledna 2015. V případě bioodpadů
vyhláška stanovuje povinnost obcí zajis-
tit místa pro oddělený sběr bioodpadů, 
a to minimálně v období od 1. dubna do
31. října každého roku. Je na obcích, aby
si samy určily, jak novou povinnost 
zajistí, tedy jak budou sběr provádět. Zda
pomocí velkoobjemových kontejnerů
přistavovaných v ulicích, prostřednic-
tvím sběrných dvorů, jestli si postaví tzv.
malé zařízení (malá kompostárna s ome-
zenou kapacitou) či zda budou biood-
pady sbírat do nádob nebo pytlů 
a zajišťovat jejich využití. V každém pří-
padě by tato opatření mohla vést k tomu,
že se náš zlozvyk vyhazovat zahradní
zbytky za plot omezí a časem úplně vy-
tratí. Zmizela by tím jedna z cest šíření
invazních rostlin do volné přírody.

Veronika Kalníková, 
Ekocentrum Koniklec   

Invazní druhy rostlin

Bolševník velkolepý
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Půlstoletí kronikářem na Kopanině
V minulých Kopaninských listech jsme cestovali časem v letech
1970 až 1988. Právě v tomto roce zakoupil tehdejší MNV bývalý
hostinec „U Vosků“ od Včely za účelem přestavby objektu na
multifunkční budovu s tělocvičnou, službami a ubytovací částí.
Včela už neměla zájem provozovat pohostinství a chtěla zde mít
skladovací prostory. Proto bylo účelnější objekt rekonstruovat pro
potřeby občanů. A jak se život na Kopanině vyvíjel dál?

1989 – už za rok budova přestavěna díky brigádní činnosti
hlavně sportovců z řad fotbalistů a jezdecké jednoty; objekt nyní
slouží pro stolní tenis, cvičení žen, počítá se s mandlem, je tu fo-
tokomora pro amatéry, ubytování, chystá se sauna.

1989 – mezník našich dějin – „sametová revoluce“, která
mnohé změnila.

1990 – začala oprava mostu, po volbách nové vedení obce, fot-
balisté vybojovali divizi; volby do místního zastupitelstva, při
nichž se vybíralo z 19 kandidátů; zvoleno devět zastupitelů a sta-
rostou se stal pan František Macháček.

1991 – po delší době otevřen zcela nový most přes údolí, 
budova MŠ vrácena majitelkám; sčítání lidu (320 obyvatel, 
110 domů).

1992 – konec Československa; zahájena výstavba vodovodu,
kanalizace a čističky odpadních vod; po zřícení části hřbitovní zdi
provedena její kompletní oprava.

1993 – vznikla Česká republika a Slovenská republika; prove-
deno nové oplocení parku, opravuje se ulice K Tuchoměřicům.

1994 – opět se už jezdí po novém mostě i opravené silnici 
v ulici K Tuchoměřicům, vodovod a kanalizace už jsou v ulici 
K Prelátům; čistička odpadních vod uvedena do zkušebního pro-
vozu; staví se nové rodinné domy, kostelík dostává novou střešní
krytinu, poté se bude opravovat uvnitř.

1995 – další část kanalizace uvedena do provozu; začínají se
pořádat zábavy, což tu dlouho chybělo.

1996 – provádí se kabelizace telefonů a nízkého napětí, obec
získala nové sloupy pro veřejné osvětlení; zbývají opravy chod-
níků po kabeláži, není prodejna potravin; na fotbalovém hřišti ote-
vřen areál pro hraní dětí.

1997 – opraven most u hájovny díky finanční pomoci pražského
magistrátu.

1998 – fotbalisté znovu vybojovali postup do divize; po uvedení
kanalizace do provozu čekají opravy všechny ulice i chodníky.

1999 – staví se čekárna na autobus MHD, stráň v ulici K Pre-
látům vyčištěna.

2000 – nové století i tisíciletí, stavba nového kolumbária, re-
konstrukce parku a břehu před parkem, příprava na plynofikaci;
po sto letech končí svou činnost hasičský sbor pro nezájem ob-
čanů, ale také kvůli tomu, že obec má už zaveden vodovod; pro
nemoc odstupuje starosta Macháček a na jeho místo zvolen pan
Jiří Musil; ruzyňské letiště provádí instalaci nových oken kvůli
odstranění hluku letadel; fotbalisté končí v divizi a novou sezonu
začnou pod hlavičkou ČZU IA třída; TJJ pořádá během roku ně-
kolik drezurních závodů.

2001 – sčítání lidu (370 obyvatel, 145 domů), obec roste; začíná
stavba plynofikace, opravuje se Hokešovo náměstí; sochaři ob-
novili sympozium v lomu, díla jsou vystavena na náměstí; první
ročník oblíbeného pochodu „Od rotundy na Okoř“.

2002 – plynofikace v obci hotová.
2003 – opravy ulice K Juliáně se obec nedočkala, skončila ka-

belizace, nasvícena rotunda.
2004 – ulice K Juliáně hotová; Česká republika se stává čle-

nem EU.

2005 – úprava svahu v ulici K Prelátům, prozatím ukončena
těžba opuky, která obec proslavila.

2006 – vybudována cyklostezka do lesa K Juliáně, začala
oprava ulice Nové Domy; oprava prodejny, která zahájila provoz.

2007 – dokončena oprava ulice Nové Domy, prodloužena cy-
klostezka; zakoupena multikára (Multicar M26), která se ukázala
jako velký pomocník v obci.

2008 – zhotovena nová socha sv. Václava a opět instalována na
původním místě; fotbalisté znovu v divizi; oprava vnitřku rotundy,
zavedeno odvětrání.

2009 – opravy ulic K Tuchoměřicům a Ke Goniu, demolice
domku na náměstí, kde bude vystavěna nová polyfunkční budova
s radnicí.

2010 – vyšlo první číslo Kopaninských listů; supervolební 
rok – nová vláda, nové zastupitelstvo obce, nový starosta pan
Milan Hofman; proběhlo několik kulturních akcí, přibyly nové
rodinné domy.

2011 – po delší době obnoveno „Vítání nových občánků“, na
památku dostali květinu, stříbrnou medaili a diplom; rozsvícení
tradičního vánočního stromu.

2012 – dokončena oprava bývalé kaple sv. Marty a Ludmily,
která sloužila po odsvěcení jako kolumbárium; nyní se zde chystá
otevření nejmenšího muzea v Česku; stále se nedaří zahájit stavbu
radnice.

2013 – volba prezidenta, stal se jím pan Miloš Zeman; v obci
prováděny výkopy a položení optických kabelů, díky tomu se
opravil chodník v ulici Do Roklí.

2014 – volby do zastupitelstva, starostou zvolen opět pan Milan
Hofman; rozbíhají se kulturní akce, je patrný zájem občanů o dění
v obci.

Tento stručný výčet událostí za uplynulých 50 let přináší po-
hled na život v obci, na její rozvoj i zkvalitnění bydlení. Je to
nepochybně přerod, když se vesnice převážně zemědělského
typu stane součástí hlavního města Prahy. Zlepšila se doprava
díky MHD, svoz komunálního odpadu, vybudovala se kanali-
zace, vodovod i plynofikace. Buďme hrdí na to, co se za ta léta
vše udělalo. 

Trochu mě mrzí, že se v průběhu doby ztratily dobré sousedské
vztahy, zmizely mnohé kulturní akce, divadlo apod. Poslední
dobou už ale první náznaky dávají tušit, že se soudržnost obyva-
tel výrazně zlepšuje. Přeji našim potomkům, ať se jim na Přední
Kopanině žije „jako v pohádce“.

Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář
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