
jsem přesvědčený, že žijeme v hezké části
Prahy a že se nám – mnohému navzdory –
daří ji dále kultivovat. Místní i přespolní si
všímají hezkého okolí rotundy, oceňují čis-
totu a kvitují třeba i kvalitu restauračních
služeb. Žijeme v době, kdy se ekonomice
daří a rozpočtové zdroje umožňují i to, co
roky vázlo: nové investice. 

Jde zejména – kromě budovaného
parku v ulici Maří Magdaleny nebo na
jaro odložené stavby „kruháku“ u „Ak-
cízu“ – o dostavbu polyfunkčního domu
na Hokešově náměstí, kam se ve druhé
polovině příštího roku přemístí radnice,
knihovna a služebna místní policie.
Věřím, že společenský sál s jevištěm se
stane oblíbeným středobodem společen-
ského a kulturního života v naší městské
části. Mohou se zde scházet spolky, na-

příklad seniorů nebo ochotnického di-
vadla (ochotnické divadlo na Kopanině
dříve bývalo!). Může tady být zázemí pro
sportovní, taneční či hudební kroužky,
mohou se zde pořádat kulturní vystou-
pení, besedy se zajímavými lidmi, 
koncerty nebo divadelní produkce. Sál
může být také výstavním prostorem 
a třeba i bleším trhem. Myslím, že se
máme na co těšit. Je to na nás – i na vás.
Jak se říká: jaké si to uděláme, takové to
budeme mít.

Až budete číst toto číslo, budou Vánoce
už hodně blízko. Přeji vám, aby byly
opravdu klidné, šťastné a veselé. A aby se
vám vydařil i celý příští rok, do kterého
vám navíc přeji osobní pohodu, hodně
zdraví a mnohá splněná přání.

Milan Hofman, starosta
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Milí spoluobčané,

listy

Od 11. prosince

2016 je v platnosti

nový jízdní řád

linky 312, od 

24. prosince 2016

linky 161. 

U obou linek 

došlo ke změně provozu během 

vánočních svátků a na přelomu

roku, linka 161 má změny 

i v pracovní dny. 

Nové jízdní řády si můžete 

vyzvednout na ÚMČ v úředních 

hodinách.

Pozor na omezení 
u autobusových 
linek 312 a 161
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Výběr z 20. zasedání ZMČ ze dne 10. 10. 2016

Projednání věcných podmínek smlouvy s GPD Vokovice, s. r. o.,
jako předpokladu pro souhlas se zahrnutím části pozemku 
p. č. 725 v k. ú. Přední Kopanina, Hokešovo náměstí, pro vsa-
kování a s částečným odváděním dešťových vod do stávající
dešťové kanalizace v souvislosti se záměrem přestavby území
,,Bytový dům Rezidence Kopanina“ na „Bytový komplex Re-
zidence Kopanina“.
n maximálně 35 bytů

n převod veřejného prostoru pro MČ Praha-Přední Kopanina
o rozloze 465 m2 za symbolickou 1 Kč

n zachování počtu parkovacích míst
n maximální výška budov 12 m nad stávajícím terénem
n prostory pro nebytové využití
Zastupitelstvo současně požaduje, aby nedošlo ke zhoršení svě-
telných podmínek na severní straně. Zastupitelstvo souhlasí 
a pověřuje pana starostu k projednání a podpisu smlouvy za
těchto podmínek (hlasováno 6-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Vážení občané,
tak už nám zima zlehka zaklepala na dveře. Ale v jaké podobě
asi vejde dál? Podle pranostik by měla být mírná, neboť husy
prý moc nepřibraly a sádla se na nich příliš nenajde. Malý počet
slupek na cibuli pak ukazuje na to, že by měla být dokonce
teplá. 

I přesto naše městská část neponechá nic náhodě a na zimní
období se bude snažit v rámci svých možností dobře připravit.
Nádoby na posyp již máme umístěny na třech nástupních os-
trůvcích MHD a osádka multikáry pod vedením pana Zdeňka
Koudelky bude v plné pohotovosti.

Pro případ, že by zima přeci jenom „vystrčila drápky“, bych
vás rád požádal o pomoc při úklidu sněhu a případném posypu
náledí na chodnících přiléhajících k vašim nemovitostem. Pře-

dem děkuji za pochopení a věřím, že naší městské části tímto
velmi pomůžete k překonání nadcházejícího zimního období. 

Ještě pro vás mám jednu velmi důležitou zprávu. Po zesnu-
lém panu Miroslavu Novotném se funkce obecního kronikáře
ujal pan Leonard Medek, který se tak od roku 1928 stává v po-
řadí čtvrtým kronikářem naší městské části. Přejme mu, ať mu
jde psaní kroniky od ruky a vydrží u něj, co nejdéle bude moci.

Všem občanům také připomínám, že kalendář Přední Kopa-
niny na rok 2017 je pro ně připraven k vyzvednutí zdarma na
úřadu městské části. 

Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
nového roku.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Vánoční provoz 
na úřadě
Úřední hodiny zůstanou i tento 
rok v období Vánoc zachovány,
můžete tedy během nich vyřídit
vše potřebné. 
23. 12. 2016 
zavřeno (není úřední den)
26. 12. 2016 
zavřeno, 2. svátek vánoční
29. 12. 2016 
zavřeno (není úřední den)
30. 12. 2016 
zavřeno (není úřední den)
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Přicházejí opět k nám. Pár vlídných dnů, které s sebou přinášejí
klid, pohodu a letos snad i sníh. Chvíle, na které se těší nejen
děti... Vánoce. Během adventu se snažíme udělat svým blízkým
radost výběrem vhodného dárku. Leckdy se na předvánoční
nákup soustředíme tak moc, až opomíjíme sledovat svoje kabelky
a tašky. Proto Městská policie hl. m. Prahy jako každoročně při-
pomíná Pražanům a stejně tak i návštěvníkům metropole něko-
lik užitečných rad. Rozhodně není na škodu se jimi řídit 
v průběhu celého roku.

n Peněženku, osobní doklady a jiné cennosti mějte neustále pod
dohledem, peněženku umisťujte do vnitřní kapsy oděvu, vnitřní
kapsy kabelky nebo na dno tašky.
n Kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji ne-
ustále na očích (nákupní vozíky apod.), větší obnos peněz si roz-
dělte na více částek a uložte je na různá místa, doklady a klíče
noste pokud možno odděleně.
n Nepamatujete-li si PIN ke své platební kartě a máte-li jej po-

znamenán, nemějte jej přímo u karty; pokud je vám karta odci-
zena, nechte ji okamžitě zablokovat.
n Během nákupu provádějte častěji kontroly, zda máte u sebe
všechny věci.
n Při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na se-
dadlech žádné věci; věci si uložte do zadního prostoru vozidla,
ale pozor, ještě předtím než zaparkujete; nikdy totiž nevíte, zda
vás někdo na parkovišti nesleduje; cokoli, třeba pouhý kabát či
bunda, může být pro zloděje dostatečným důvodem k vloupání
do vozidla.
n Při cestování hromadnou dopravou dávejte na své věci ob-
zvláště pozor; při čekání na zastávce či nástupišti zkontrolujte
uzavření tašek, kabelek a kapes.

A nezapomeňte, že nejvíce riziková místa jsou tam, kde je tla-
čenice – tržnice, nástupní ostrůvky MHD a podobně.

Městská policie hl. m. Prahy přeje všem lidem dobré vůle
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Obyvatelé hlavního města Prahy každo-
ročně vyhodí až 300 000 vánočních
stromků. Vyhozené vánoční stromky ale
nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože tím snižují jejich kapacitu. V pří-
padě, že máte veřejně přístupnou popel-
nici nebo kontejner na směsný odpad, lze
stromky volně odložit vedle nich. Pokud
ale nemáte popelnici volně přístupnou 
z ulice, prosíme o odložení vánočního
stromku u nejbližšího kontejneru na tří-
děný odpad. 

Lidé by měli stromky vyhazovat nej-
lépe den před odvozem komunálního od-
padu, aby nebyly v ulicích příliš dlouhou
dobu. Stromky jsou do vozů na komu-
nální odpad nakládány v běžných svozo-

vých dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor. 

Konečná zastávka pro vánoční strom-
ky je u specializovaného odběratele,
který stromky štěpkuje, a tak následně
poslouží např. jako topivo. Znečištěné
nebo nedostatečně odstrojené stromky
putují společně se směsným odpadem 
k energetickému využití do spalovny
ZEVO (Zařízení na energetické využití
odpadu) v pražských Malešicích. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do
kontejneru na tříděný či směsný odpad,
ale do sběrného dvora.  

Ladislav Radke, Pražské služby

Kam se stromky po Vánocích?

Út 21. 3. 

Út 20. 6.

So 16. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2017 

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.

Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice
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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 pros-
třednictvím 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 2017

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 4. 4. v chatové osadě Pre-
láta (ve výhybně naproti č. p. 57).

Na základě Pokynů pro přistavování
velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, které
jsme nuceni respektovat, budou velkoob-
jemové kontejnery v naší městské části
přistavovány na náklady Magistrátu hl.
m. Prahy v odpoledních hodinách pouze
po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně
od 14.00 do 18.00 hodin, a to v termínech
4. 4., 18. 4. a 20. 6.

V termínech 21. 3. a 23. 5. bude kon-
tejner přistaven na náklady naší městské
části, a to do 9.00 hodin prvního dne 
a odvezen následujícího dne do 9.00
hodin. Upozorňujeme občany, že kontej-
nery nejsou určeny pro odkládání komu-
nálního odpadu, pneumatik, autobaterií,
skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel,

kyselin, léků, stavební sutě, veškerých
odpadů z podnikatelské činnosti a nebez-
pečného odpadu. Likvidaci biologického
odpadu ze zahrad provádějte vlastním
kompostováním. Tento odpad nelze uklá-
dat do kontejnerů. Rovněž občany upo-
zorňujeme na možnost celoročně zdarma
odkládat vybrané  druhy odpadů (objemný
odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo,
stavební suť u bytových úprav, kovový

odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a ne-
bezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy
do jednotlivých velkoobjemových kontej-
nerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Rozmístění kontejnerů 
v prvním pololetí roku 2017         

21. 3. / 18. 4. / 20. 6.

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 736 518 204

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.

17. 1.   od   8    do  11 hodin          
16. 2.   od 12    do  14.30 hodin
20. 3.   od 10.30    do  13.30 hodin 
25. 4.   od   8    do  11.00 hodin

1. 6.   od 12    do  14.30 hodin
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Praha zavádí nově sběr použitých rostlin-
ných olejů a tuků. Použitý olej budou moci
občané odevzdávat na všech sběrných dvo-
rech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratel-
ných plastových obalech, nejlépe v PET
lahvích. Hlavní město uzavřelo smlouvu se
společností Viking group, která bude zajiš-
ťovat na všech 20 sběrných dvorech hl. m.
Prahy sběr použitých potravinářských olejů 
a tuků. 

Kam s ním? Co s olejem z fritovacího
hrnce nebo pánve?
Na každém sběrném dvoře je umístěna ná-
doba s nálepkou označující, že jde o nádoby
určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností. 

Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíra-
telných obalech, avšak v žádném případě ne ve skleněných, ale
pouze v plastových obalech, tedy v PET lahvích, uzavřených
kbelících nebo kanystrech. 

Co z toho bude mít občan?
Ušetří své peníze a hlavně své životní prostředí. Sběr a přista-
vení nádob jsou ze strany Viking group totiž realizovány
zdarma a město navíc získá finanční odměnu dle vysbíraného
množství, kterou může investovat do dalšího rozvoje městského
odpadového systému.

Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu? 
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kana-
lizační síť před nežádoucím zanesením. Současná praxe při jeho
zbavování vedla ke dvěma nežádoucím jevům: 

1. Vyhazováním PET láhví s olejem do komunálního odpadu
dochází často k otevření či narušení láhve a jejímu vylití. Olej
pak je roznášen v okolí kontejnerů, které je jím znečištěno a je
zdrojem nepříjemného zápachu. 

2. Vyléváním použitého oleje do záchodů
či umyvadel dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v odpadových
trubkách a následnému přilepování nečistot,
vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se prů-
chodnost a v krajním případě může dojít až
k ucpání stoupaček a kanalizace. 

A co na to hlodavci?
Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě
líbit hlodavcům. Jejich kolonie sužují život
občanů Prahy a zvyšují náklady na deratizaci.

Jedinečná možnost a pět much 
jednou ranou 
Nyní mají Pražané jedinečnou možnost se
preventivně bránit ucpané stoupačce, ma-
stnému kanálu, spokojeným hlodavcům či

loužím tuku u popelnic – to vše na straně jedné a na straně druhé
poskytnout použitý olej pro další ekologické využití. Váš olej je
zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných
výrobků, které odlehčují přírodě a našemu městu od zamoření
ropnými produkty. Sebraný olej a tuk jsou po vytřídění a vy-
čištění využívány jako druhotná surovina v chemickém prů-
myslu. Jejich aplikace je možná při výrobě některých hmot
nahrazujících ropné produkty a dále pak ve stavebnictví jako
složky pro náhražku ropných maziv. Totéž platí i v dřevařském
průmyslu zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky še-
trný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze
složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově
se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.

Pojďme šetřit
Ušetřete svoje a společné kanalizační systémy, svoje peníze 
a přispějte svým kuchyňským olejem ke zlepšení kvality život-
ního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že
ji občané budou hojně využívat. Děkujeme vám všem, že třídíte.

Anna Kulhánková, Magistrát hl. m. Prahy

Pražané mohou odevzdávat použité 
potravinářské oleje a tuky

S příchodem nového roku připomínáme
jednu z povinností, kterou je zaplacení po-
platku za pejsky. Výše poplatku i pod-
mínky zůstávají stejné, sazby poplatků,
formuláře pro přihlášení či odhlášení pej-
ska a ostatní potřebné informace naleznete
na www.prednikopanina.cz – informace
pro občany – poplatek za psy.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na
ÚMČ v úředních hodinách, tzn. v pondělí
a ve středu v časech 8.00–12.00 hod. 
a 13.00–17.00 hod., nebo převodem na
účet 2000703389/0800. Jako variabilní
symbol prosím uveďte číslo domu, a to
pro identifikaci vaší platby. 

Povinnost přihlásit psa máte v místě tr-
valého pobytu do 15 dnů od vzniku po-
platkové povinnosti, tj. od dovršení tří
měsíců stáří psa. Poplatek začínáte platit
od prvního dne následujícího měsíce. 
V případě zániku povinnosti (úmrtí psa,
předání jinému majiteli) přestáváte popla-
tek platit uplynutím měsíce, ve kterém 
k této skutečnosti došlo.

Pokud budete potřebovat poradit, za-
volejte mi na číslo 220 950 701 nebo 733
502 779.

Přeji krásné vánoční svátky.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Poplatky za čtyřnohé kamarády
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Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na
jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9,
10, 14, 18, 19, 20, Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves, Čako-
vice, Vinoř, Satalice a Prahu-Troja, kde svoz odpadu obstarávají
společnosti Ave, Komwag a Ipodec) během vánočních a novo-
ročních svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedo-
cházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2016 budou zajištěny normální
pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle pří-
slušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. 

Kvůli větší zátěži na separačních místech provádíme svozy
tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného od-
padu budeme ve dnech 14. 12. – 31. 12. 2016 provádět mimo-
řádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat
také dle příslušných svozových programů. 

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU
21. 12. – 31. 12. 2016: normální svoz dle příslušných programů. 
1. 1. 2017: svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2017: bude probíhat normální svoz s případným
časovým posunem (max. jeden den). 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
21. 12. – 31. 12. 2016: normální svoz dle příslušných programů. 
14. 12. – 31. 12. 2016: mimořádný svoz skla (jeden odvoz
navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů. 
1. 1. 2017: svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2017: bude probíhat normální svoz s případným
časovým posunem (max. jeden den).

Ladislav Radke, Pražské služby

chtěl bych vám touto cestou poděkovat za
podporu, jež se mi od vás dostávalo nejen
během volební kampaně, ale především při
vlastních volbách do Senátu. Vysoký počet
hlasů, který jsem v Přední Kopanině získal,
je potěšující, ale zároveň zavazující. Velice
si vaší důvěry vážím a budu se snažit ji ne-
zklamat. Předpokládám, že jedním z důvodů
mého zvolení bylo i to, že se desítky let vě-
nuji práci právě v tomto obvodě a lidé vidí,
že se moje postoje a názory nemění. Jsem
připravený v Senátu na předchozí práci navázat a budu mít na
paměti zájmy nás všech, kteří zde žijeme. 

Děkuji také panu starostovi za pozvání na rozsvěcení vánoč-
ního stromku. Celá akce měla krásnou atmosféru a v advent-
ním čase byla příjemným zastavením. Rád se s vámi potkám 

i při dalších akcích, jež se u vás pořádají,
a už předem se na ně těším. Pokud bude
třeba, jsem já i můj tým připraveni vám
pomoci při řešení problémů, na které bu-
deme stačit. Naše kancelář se nachází 
v Praze-Břevnově v Bělohorské ulici 
a domluvit se na návštěvě můžete na 
e-mailové adrese: ruzickaj@senat.cz. 

Závěrem bych vás chtěl jako malé po-
děkování pozvat na neoficiální pro-
hlídku senátních prostor. Na jaře, až se
otevře Valdštejnská zahrada, bych rád
uspořádal prohlídku Senátu jen pro pří-
padné zájemce z Přední Kopaniny. O po-

drobnostech vás budeme včas informovat.
Vážení občané, těším se na případnou další spolupráci a přeji
vám úspěšný a klidný rok 2017.

Jiří Růžička, senátor za obvod Praha 6

Jak se bude svážet odpad? 

Kultura dialogu a setkání, o které jsem psal v předchozím vy-
dání Kopaninských listů, je také kulturou milosrdenství. Svatý
rok milosrdenství v katolické církvi skončil oficiálně 20. listo-
padu. Ale právě k závěru tohoto roku napsal papež František
apoštolský list s názvem Misericordia et misera, v českém pře-
kladu Milosrdenství a ubožák. Dovolte mi, abych citoval slova
papeže, protože jsem přesvědčený, že můžou být pro každého
z nás (katolíka nebo nekatolíka, věřícího nebo nevěřícího) vel-
kým povzbuzením v této vánoční době.

Papež píše: „Končí Svatý rok a uzavírá se Svatá brána, avšak
brána milosrdenství našeho srdce zůstává nadále dokořán ote-
vřena.“ A dále: „Jsme povoláni dávat růst kultuře milosrden-
ství, založené na znovuobjevování setkávání s druhými; kultuře,
v níž se nikdo nedívá na druhého lhostejně ani neodvrací zrak,
když vidí utrpení bratří.“ A pro ty, kteří si myslí, že je to jenom
„zbožné přání“, že to je jenom teorie nebo ještě hůř teologie,
dává konkrétní příklad: „Pomysleme jen pro zjednodušení 
na skutek tělesného milosrdenství, jakým je odívání nahých.
,Byl jsem nahý, a oblékli jste mě‘ (řekl Ježíš), proto je povin-

ností neodvracet tvář před novými formami chudoby a margi-
nalizace, jež znemožňují lidem důstojný život. Nemít práci 
a nedostávat spravedlivou mzdu; nemít dům či půdu, kde byd-
let; být diskriminováni pro víru, rasu, sociální původ – tyto si-
tuace a mnohé jiné narušují důstojnost člověka a milosrdné
jednání křesťanů na ně odpovídá především pozorností a soli-
daritou. Sociální charakter milosrdenství vyžaduje, abychom
nezůstali neteční a vypudili lhostejnost a přetvářku, a aby se
plány a projekty nestaly mrtvou literou.“

Vánoce jsou slavností světla, lásky a solidarity. Ať jsou také
slavností milosrdenství pro každého „ubožáka“ kolem nás… 
a v nás. Přeji vám požehnané Vánoce a šťastný nový rok. 

P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

Milosrdenství a ubožák

Vážení a milí občané 
Přední Kopaniny,

V rotundě sv. Maří Magdaleny bude jako každý rok
mše svatá na svatého Štěpána, 

tedy v pondělí 26. prosince, v 10.30 hodin. 
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Na tomto místě vás vždy průběžně infor-
muji o bezpečnostní situaci v Přední Ko-
panině. Hned v úvodu svého příspěvku
bych se rád omluvil čtenářům tohoto pe-
riodika, že jsem se na delší dobu odmlčel.
Nešlo o nechuť ani o lenost. Jen v někte-
rém ze svých předchozích článků jsem
vyslovil přání, že uvítám, pokud nebude 
o čem psát. A skutečně v roce 2016 se mi
to vyplnilo. Za celý uplynulý rok byly 
v katastru Přední Kopaniny spáchány
čtyři trestné činy, z nichž pouze tři fak-
ticky nějak souvisely s obyvateli této
městské části. 

Hned v lednu došlo ke krádeži části le-
šení ze stavby bytových domů v ulici 
K Padesátníku. Pachatelé zřejmě využili
stavební přestávky na této stavbě a sku-
tečnosti, že stavba nebyla nijak zabezpe-
čená. K dalším skutkům došlo až
začátkem léta, kdy dva majitelé oznámili
vloupání do chatek v ulici Do Roklí 
a Preláta. V těchto případech bylo odci-
zeno různé nářadí a také zahradní se-
kačka. Škoda se vyšplhala u obou
poškozených na přibližně 10 000 Kč. 

Zde bych se rád krátce pozastavil nad
rozdílným přístupem majitelů. V prvním
případě vlastník volal policii až po kom-
pletním úklidu objektu a zasklení rozbi-
tého okna. Vlastně se ozval, až když po
něm pojišťovna požadovala zprávu poli-
cie, kterou samozřejmě mít nemohl.
Svým jednáním nám zcela znemožnil 
i tak nevelkou šanci k dopadení pacha-
tele. Po jeho zásahu nebylo možné zajis-
tit žádné stopy, stejně tak časová prodleva
od zjištění krádeže byla dlouhá. To maji-
tel druhé chatky se zachoval přesně, jak
měl. Ihned potom, co zjistil, že byl vy-
kraden, volal policii. S politováním
musím konstatovat, že ani v tomto pří-
padě sice zatím pachatele nemáme, ale
právě díky zajištěným stopám se naše
šance rapidně zvyšují. 

Obvykle pachatelé těchto krádeží pá-
chají tuto trestnou činnost opakovaně a je
jen otázkou času, kdy budou dopadeni 
a pak jim bude vše po zásluze přičteno 
k tíži. Možná se ptáte, proč se tolik roze-
pisuji o těchto dvou krádežích v chatách
teď, v nadcházejícím zimní období, kdy

je jejich majitelé zazimují a vracejí se
zpět až zjara. Abychom zabránili těmto
zlodějům v jejich činnosti, potřebujeme
právě pomoc vás, kteří se zde pohybujete
a můžete si všimnout kohokoli podezře-
lého. Když nám zavoláte, máme velkou
šanci pachatele dopadnout, a zabránit mu
tak v páchání dalších škod na vašem ma-
jetku.

Aby byla moje zpráva kompletní, tak
poslední trestný čin se stal začátkem
srpna, kdy se mezi sebou nepohodli dva
řidiči a jeden druhého fyzicky napadl.
Myslím, že ani jeden z nich nebyl oby-
vatelem Přední Kopaniny, proto jsem
předesílal, že to s bezpečnostní situací 
v městské části vlastně nemá mnoho spo-
lečného.

Závěrem mi prosím dovolte, abych se
trochu opakoval, protože budu opět 
doufat, že další článek napíšu zase až za
rok. Rád bych vám všem popřál klidné 
a ničím nerušené vánoční období 
a úspěšný celý příští rok, pokud možno
bez účasti Policie ČR.

Jan Zoubek, MOP Ruzyně

Policie ČR informuje

INZERCE
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Životní jubilea seniorů

Vítání občánků
Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2015–2016, na ví-
tání občánků jste na podzim 2016 nebyli a zároveň máte trvalé
bydliště v naší městské části, potom se prosím dostavte 
s rodným listem dítěte na úřad městské části k vyplnění přihláš-
ky. V případě narození dítěte nám tuto skutečnost  dejte vědět
kdykoli v průběhu roku. Vítání občánků plánujeme na podzim
2017. Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Na návštěvy – blahopřání do soukromí – docházíme automa-
ticky, jakmile senior dosáhne věku 75, 80, 85, 90 a výše let. Ju-
bilant spolu s gratulací obdrží dárkový koš a pamětní list,
gratulace je v případě souhlasu zveřejněna také v Kopaninských
listech. Od roku 2015 potřebujeme k této návštěvě vyplněnou
vaši žádost o zařazení do seznamu jubilantů – žádost od nás ob-
držíte do schránky, prosím o její vyplnění a odevzdání na úřad
(stačí vhodit do schránky).

JUBILEA:
Listopad
Alena Kytková 80 let

Prosinec
Ivo Medek Kopaninský 80 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Přihlášení dětí a bližší informace:
www.permonicek.cz
permonicek.dk@seznam.cz
607 108 977 / 604 116 224 / 775 378 051

Dětský lesní klub Permoníček
Nabízíme hlídání dětí 
formou lesní školky!

KDY:
od ledna 2017

KDE:
Přední Kopanina

INZERCE
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V pátek 2. prosince proběhlo v podvečer tradiční rozsvícení vá-
nočního stromečku na Hokešově náměstí. Prostor se takřka
úplně zaplnil a mnozí poukazovali na opravdu rekordní účast.
Svařené víno a horký čaj v chladném, už zimním počasí přišly
vhod a rychle mizely i rozdávané kalendáře.

Pro zájemce byla otevřena kaplička sv. Ludmily a Marty 
a také rotunda sv. Maří Magdaleny. Pozvání přijal a pod stro-
mečkem zazpíval tradiční české koledy sólista opery národního 
divadla pan Luděk Vele a také skvělý dětský pěvecký sbor Sed-

mihlásek pod vedením paní Hany Homérové. Přítomné pozdravil
i „náš“ nově zvolený senátor pan Jiří Růžička, nepřehlédli jsme 
milou návštěvu z Nebušic – pana starostu Viktora Komárka a ta-
jemnici paní Lenku Káškovou – a další významné hosty.

Večer pokračoval v restauraci U Housliček, kde se servíro-
valy zabíjačkové dobroty a do pozdních večerních hodin se tu
i tančilo.

Vlastně škoda, že Vánoce nejsou častěji.
Milan Hofman, starosta

Rozsvícení stromečku
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Foto 2× Shutterstock

Přední Kopanina získala podporu 
650 tisíc korun 

Kam se vydat 
na konci roku? 
Nabídka je pestrá Vlevo: Koloseum v Římě 

Vpravo: Vánoční trh s katedrálou v Kolíně nad Rýnem

I letos podpořilo Letiště Praha každo-
denní aktivity v přímém okolí letiště pro-
střednictvím grantového programu
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Do letošního
ročníku podalo žádost 78 žadatelů z řad
sportovních klubů, zájmových sdružení,
charitativních organizací i přímo obcí 
a městských částí z okolí letiště. K pod-
poře bylo hodnotící komisí vybráno 49
projektů, které budou částečně či zcela fi-

nancovány Letištěm Praha v celkové hod-
notě devět milionů korunu. 

Do městské části Praha-Přední Kopa-
nina poputuje z programu 650 000 korun.
Z této lokality získali podporu všichni ža-
datelé, kteří se do programu přihlásili. 
I díky pomoci Letiště Praha tak bude
možné vybavit nově vznikající poly-
funkční objekt, který bude využíván pro
nejrůznější kulturní a společenské akce ši-

rokou veřejností. Nově založený Kopa-
ninský spolek získal příspěvek na projekt
sousedské výpomoci pro rodiny s dětmi 
a TJJ Přední Kopanina zase na rekon-
strukci závodiště a oddychové plochy pro
veřejnost. Od roku 2007 byly v MČ Praha-
-Přední Kopanina touto cestou realizovány
aktivity za téměř šest milionů korun. 

Hana van der Hoeven, 
Letiště Václava Havla Praha

Vůně svařeného vína, bohaté vánoční trhy, velkolepé ohňo-
stroje, ale také svátečně nasvícené palmy a relaxování na pláži.
Vánoce a silvestrovské oslavy mohou být tradiční i exotické.
Záleží jen na vás, kam se poslední měsíc v roce vydáte. 

Navštivte vánoční trhy v Kolíně nad Rýnem, odpočítávejte
příchod Nového roku z lodi kotvící u pobřeží Nice nebo se za-
poslouchejte do tónů vážné hudby znějících z balkonů v Zá-
hřebu. Pokud si potrpíte na klasiku, můžete prozkoumat třeba
sváteční atmosféru polských kostelů ve Varšavě, navštívit Řím
a Vatikán s jeho všudypřítomnými jesličkami a výtečnými slad-

kostmi, anebo prožijte bílé Vánoce, jak si je pamatujete ze
svých dětských let, ve finských Helsinkách. Na největší evrop-
skou zimní slavnost si zase zaleťte do Edinburghu, a jestli vás
sníh omrzí, vydejte se na jeden z nejúchvatnějších ohňostrojů
světa do Dubaje. 

Větší výběr naleznete v letovém řádu na webových stránkách
letiště www.prg.aero. Ať už se rozhodnete strávit konec roku 
v zahraničí, nebo u domácího krbu, přejeme vám jménem Le-
tiště Praha krásné sváteční dny plné šťastných chvil s vašimi
blízkými.
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Švýcarská letecká společnost Swiss International Air Lines po-
prvé zvítězila v soutěži Nejtišší dopravce, kterou pořádá Le-
tiště Praha ve spolupráci s městskou částí Prahy 6 již od roku
2006. Vítěz vzešel z výsledků ve třech kategoriích – hlukové
parametry letadel společnosti, dodržování letových tratí a efek-
tivní využití sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla. Trofej
ve tvaru křišťálové vlaštovky předali předseda představenstva
Českého Aeroholdingu Václav Řehoř a také starosta městské
části Praha 6 Ondřej Kolář. Každoročním kláním se pražské le-
tiště snaží motivovat letecké společnosti ke snižování hluku 
a k šetrnějšímu přístupu k obyvatelům v okolí. 

Do soutěže byli zařazeni pouze letečtí dopravci, kteří na Le-
tiště Václava Havla Praha létají nejčastěji. Soutěž probíhala
jako obvykle v období, kdy je na pražském letišti nejintenziv-
nější letecký provoz – tedy od 1. května do 31. října 2016. To
potvrzují také statistiky, během tohoto období totiž Letiště
Praha zažilo rekord v počtu přepravených cestujících. Od za-
čátku června do konce srpna jich bylo odbaveno 4,2 milionu. 

K vyhodnocení jubilejního desátého ročníku soutěže byl po-
užit monitorovací systém ANOMS9, jenž kontinuálně měří
hluk z leteckého provozu a zaznamenává trajektorie všech letů.
Systém mimo jiné tvoří 13 stacionárních měřících stanic, které
jsou umístěny ve vybraných lokalitách v okolí letiště tak, aby
měření mělo dostatečnou vypovídající hodnotu. 

„Snažíme se nejen vyjít vstříc našim zákazníkům z hlediska
pohodlí přepravy, ale také být společností, jež se hlásí k odpo-
vědnosti za životní prostředí. I proto jsme investovali do le-
tounu Bombardier CS100 – inovativního twinjetu pro krátké 
a střední tratě – a uvedli ho vloni v létě do provozu i na trase
Curych – Praha. Díky nejmodernějším motorům a systémovým
a materiálovým technologiím je Série C novým standardem po-
hodlí během letu, ekonomičnosti provozu a ochrany životního
prostředí. Nový twinjet je pouze z poloviny tak hlučný jako
srovnatelné modely, tj. pro lidské ucho o 10 až 15 decibelů tišší
než podobné typy letounů,“ řekl generální ředitel společnosti
Swiss Thomas Klühr. 

„Uvědomujeme si důležitost naší role v oblasti ochrany ži-
votního prostředí. Snažíme se být odpovědnou společností a ke
stejnému chování motivovat také naše partnery. I proto organi-
zujeme spolu s městskou částí Praha 6 soutěž Nejtišší dopravce
roku a přijímáme celou řadu provozních opatření, která vedou
ke snížení hlukové zátěže na Letišti Václava Havla Praha 
i v jeho okolí. Umožňujeme například přistání a vzlet pouze le-
tadlům s odpovídající hlukovou certifikací, omezujeme noční
provoz i použití reverzního tahu motorů a použití záložního
zdroje energie,“ sdělil Václav Řehoř, předseda představenstva
Českého Aeroholdingu. 

„Spolupráce mezi Letištěm Praha a Prahou 6 je symbiotická.
Díky přítomnosti mezinárodního letiště představuje naše měst-
ská část jakousi vstupní bránu do celého středoevropského re-
gionu. Jistá negativa, jež bývají s provozem takové instituce
nutně spjatá, jsou pak letištěm štědře kompenzována podporou
projektů v oblasti životního prostředí,“ uvedl Ondřej Kolář, sta-
rosta městské části Praha 6. 

Letiště Praha přijímá celou řadu opatření vedoucích i ke sni-
žování uhlíkové stopy. Letos bylo oceněno za své snahy o sni-
žování úrovně uhlíkové stopy v rámci programu Airport Carbon
Accreditation postupem do 3. úrovně „Optimalizace“, která se
vyznačuje zapojením partnerů provozovatele letiště do společ-
ného úsilí omezit množství skleníkových plynů z jejich pro-
vozu. Od vstupu do programu v roce 2010 se Letišti Praha
podařilo snížit svoji uhlíkovou stopu již o 8 %. Postoupením
do vyšší úrovně se navíc zařadilo mezi 20 významných evrop-
ských letišť, jakými jsou například Frankfurt, Mnichov, Cu-
rych, Kodaň či Atény. 

„Snažíme se aktivně nacházet další možnosti ke snižování zne-
čišťujících látek z provozu letiště, např. investicemi do vozového
parku a chladicích zařízení, ve kterých jsou staré typy chladiv na-
hrazovány novými šetrnějšími,“ dodal Václav Řehoř. I díky těmto
opatřením se Letiště Praha úspěšně přibližuje k dosažení svého
cíle snížit uhlíkovou stopu do roku 2017 o 9 %. 

Podrobná pravidla soutěže Nejtišší dopravce a zároveň 
informace ohledně měření hluku na Letišti Václava Havla
Praha jsou k dispozici na internetových stránkách letiště
www.prg.aero v sekci Životní prostředí.

Hana van der Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Soutěž Nejtišší dopravce zná svého vítěze 

Zleva: Václav Řehoř, předseda představenstva Českého Aeroholdingu, 
Thomas Klühr, generální ředitel společnosti Swiss, Ondřej Kolář, 
starosta MČ Praha 6 

Foto 2× Letiště Václava Havla Praha



14 / 4/2016

Letošní rok byl bohatý na jezdecké akce. Šlo především o zá-
vody, které jsme z pověření České jezdecké federace pořádali.
Na Velikonoce to byly Velikonoční drezurní závody, v dubnu
pak Cena Astora a v květnu tradiční Cena Rotundy, jež se zá-
roveň stala Mistrovstvím Prahy pro rok 2016, a to pro katego-
rie děti na pony, děti na velkých koních, junioři, mladí jezdci 
a dospělí. Z tohoto mistrovství si odnesla stříbrnou medaili v ju-
niorské kategorii naše jezdkyně Sára Kahánková. Četná pěkná
umístění získala v kategorii dospělých další naše jezdkyně
Magda Havelková. Stříbrnou medaili vybojoval pro náš klub
Miroslav Deneš v kategorii dospělých v nejvyšší soutěži. 

Všichni výše uvedení jezdci tak splnili kvalifikaci a zúčast-
nili se rovněž Mistrovství ČR 2016, kde získala Magda Havel-
ková v soutěži družstev s týmem Praha II hezké páté místo.
Úspěšně nás reprezentovala také Romana Pulcová. Na podzim
jsme uspořádali poslední závody Cena Verony s mezinárodní
účastí, opět velmi úspěšné a s velkým zájmem účastnících se
jezdců nejen na velkých koních, ale hlavně dětí na ponících 
z celé ČR. V listopadu jsme ještě připravili Svatomartinskou
akademii pro děti začínající v jízdě na ponících. Zúčastnilo se
jí 22 budoucích malých jezdců s rodiči a příbuznými. Radost ze
získaného ocenění včetně bohatých cen, které zajistil sponzor,
společnost Equiservis, byla veliká. Mimo tyto soutěžní akce
jsme letos navíc přichystali čtyřikrát Den otevřených dveří ur-
čený dětem i široké veřejnosti. 

Závěrem bych ráda poděkovala kopaninskému zastupitelstvu
v čele s panem starostou Milanem Hofmanem, které podpořilo
všechny naše sportovní akce finančním darem, z něhož jsme
pořídili čestné floty, plakety a poháry. Díky patří i aktivnímu ta-
jemníkovi úřadu městské části panu Petru Vokáčovi 

Pro rok 2017 je naše jezdecká jednota opět vybrána, aby
uspořádala Mistrovství Prahy. V plánu máme jako již tradičně
čtyři jezdecké závody s mezinárodní účastí, na které samo-
zřejmě zveme všechny spoluobčany Přední Kopaniny.

Přeji krásné vánoční dny a mnoho úspěchů v roce 2017.
Vlasta Kadlecová, TJJ Přední Kopanina

Co se dělo u koní?

Fotbalisté drží šance 
na udržení čtvrté ligy

1. Ústí nad Orlicí 35
2. SK Vysoké Mýto 32
3. TJ Sokol Živanice 31
4. FK Čáslav 27
5. FK Letohrad 25
6. Kratonohy 24
7. Sportovní sdružení Ostrá 24
8. TJ Dvůr Králové nad Labem 24
9. FK Kolín 22

10. Spartak Kutná Hora 21
11. FK Turnov 20
12. FK Pardubice B 19
13. TJ Spartak Chrastava 16
14. FCPK 15
15. MFK Trutnov 13
16. FK Náchod 12
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K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6

PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopa-
nina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.otocr.cz

VÝROBA PONOŽEK

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412 
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA 
U VÁVRŮ

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz 

tel: 222 518 459

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.


