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Vážení spoluobčané,
před téměř patnácti lety rozhodlo zastupitelstvo této městské části
o odkoupení domu, který se nacházel na obecním pozemku na
Hokešově náměstí. Objekt byl pro špatný stav zbourán a na uvolněné stavební parcele byly zbudovány základy polyfunkčního
domu, který se měl stát středobodem správního i společenského
života městské části Praha-Přední Kopanina. Bohužel, navzdory
veškerému úsilí, byla započatá stavba zastavena. Trvalo to pak
ještě dlouhých sedm let, než se – díky nepolevujícímu úsilí tohoto
zastupitelstva, pochopení Magistrátu hl. m. Prahy a zejména paní
radní Jany Plamínkové – nalezly zdroje na dokončení této potřebné stavby, důstojného zázemí pro městskou část s osmisetletou historií.

Mám tu čest vám, milí spoluobčané, oznámit, že nová budova na
Hokešově náměstí byla právě dokončena, dostala přiděleno popisné číslo 193, je zkolaudována a od pondělí 16. 10. vám začne
sloužit. Naleznete tu úřad městské části, Czech Point, služebnu
městské policie, knihovnu a také společenský sál se zázemím. Současně si vás dovoluji pozvat na den otevřených dveří dne 28. 10.,
kdy zároveň budeme vítat nové občánky. Neboť nejen pro nás, ale
zejména pro ně, pro tuto a pro další generace, jsme o tento krásný
stánek, symbolizující bohatou historii, hrdou současnost i skvělou
budoucnost naší městské části, usilovali. Jejich jménem za něj také
všem, kdo se na tomto významném díle podíleli, děkujeme.
Milan Hofman, starosta
Dovolujeme si vám
oznámit, že počínaje dnem
16. 10. se mění sídlo
ÚMČ Praha-Přední
Kopanina. Nově nás najdete
na adrese Hokešovo
náměstí 193. Telefonní
spojení zůstává beze změny.
Nacházet se zde bude také
místní knihovna, později
i služebna městské policie.
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Vážení občané,
o podzimní rovnodennosti Slunce vstoupilo do znamení Váh,
které symbolizuje rozvahu. Tato vlastnost určitě nechyběla
hlavnímu patronu naší země svatému Václavovi, který se zasloužil o zachování suverenity českého státu a jehož památku
jsme si nedávno připomněli.
Svou rozvahu projevilo i pražské zastupitelstvo, když po
třech letech práce Institutu plánování a rozvoje (IPR) přijalo na
podzim loňského roku Strategický plán. Tento důležitý dokument určuje, jakým směrem by se Praha měla do roku 2030 proměňovat.
Strategický plán vymezuje pět prioritních oblastí: Prosperující město, Občanská společnost, Autentické město, Sociální
soudržnost a Krásné město. Věnuje se například zvyšování kvality života, a to třeba úpravami ulic a parků nebo doplňováním
laviček a stromů na jednotlivých komunikacích. Proměna nevyužívaných brownfieldů v nových městských čtvrtích umožní
zvýšit nabídku bytů, což pomůže zpomalit nárůst cen bydlení.
Aby schválený Strategický plán nezůstal jen dokumentem do

šuplíku, připravuje IPR konkrétní realizační program. Již pro
rok 2018 tak vznikne plán jednotlivých projektů, které povedou k naplňování vytyčených cílů.
Strategický plán si můžete prohlédnout na webu strategie.
iprpraha.cz a od září též navštívit nové Centrum architektury
a městského plánování v areálu Emauzského kláštera na adrese
Vyšehradská 57, kde se o rozvoji Prahy dozvíte ještě více.
Rozvahu pak budete potřebovat i vy při výběru kandidátů do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nadcházejících volbách. Podrobnější informace o jejich konání přinášíme na jiném místě našich listů.
Závěrem bych vás chtěl, tak jako každý rok v tuto dobu, požádat o úpravu zeleně, která přesahuje ze zahrádek přes plot do
chodníků a silnic. Přerostlé stromy nebo keře mohou totiž podstatným způsobem omezit pohyb chodců, zhoršit výhled řidičům v zatáčkách či zakrýt dopravní značky.
Děkuji za pochopení a pomoc.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Na slovíčko se strážníkem
n Nejkratší cesta do školy nemusí být
ta nejbezpečnější.
n Silnici přecházejte přes přechod pro
chodce.
n Řádně se před vstupem na přechod
rozhlédněte oběma směry.
n Na přechod je bezpečné vstupovat až
poté, kdy řidič s vozidlem zastaví.
n Před tramvají nemají chodci přednost.
n Viditelně umístěné reflexní prvky na
oblečení nebo aktovce zvyšují bezpečnost dítěte v dopravě.
Apeluji také na všechny řidiče, aby
i oni věnovali maximální pozornost provozu na pozemních komunikacích, a to
nejen v blízkosti přechodů.
Milan Jeřábek,
strážník-okrskář

Vážení občané Přední Kopaniny, z policejních statistik za první pololetí letošního roku vyplývá, že na pozemních
komunikacích v České republice přišlo
o život 47 chodců. V této souvislosti bych
chtěl apelovat na vás všechny, abyste
dbali na svou bezpečnost při pohybu na
jednotlivých komunikacích, a připomněl
vám několik preventivních rad. Ty platí
jak pro dospělé, tak samozřejmě i pro
děti.
Dovolím si dodat jedno doporučení
přímo pro rodiče. Nezapomeňte, že jste
pro děti tou nejdůležitější osobou. Stále
pozorují a sledují vaše chování a tím získávají jasný příklad pro své budoucí
jednání. Jděte proto dětem co nejvíce příkladem.

Péče o společný domov
Září je měsíc začátku nového školního
roku. Je to také měsíc, kdy slavíme svátek sv. Václava a Den české státnosti. Ale
víte, že je to i měsíc modliteb za péči
o stvoření nebo o „společný domov“, jak
říká papež František?
Oficiálně je to jenom jeden den
(1. září), ale někde se péče o stvoření
slaví pět týdnů, od 1. září do 4. října (do
svátku sv. Františka z Assisi, hlavního
patrona „pečovatelů“ o společný domov).
Sám název ukazuje, že jde o iniciativu
věřících, hlavně křesťanů (nejdříve na
východě u pravoslavných církví a už třetí
rok i v katolické církvi). Ale péče o „společný domov“ není věcí jenom křesťanů.
Takovéto smýšlení se rozšířilo po celém
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světě v různých prostředích a přesahuje
všechny náboženské nebo politické bariéry.
Možná až tento text budete číst, tak si
pomyslíte, že je už pozdě, že září je za
námi. Ale péče o společný domov by
měla být na programu každého dne
v roce, protože jde o „jednoduchá každodenní gesta, skrze něž prolamujeme logiku násilí, vykořisťování a sobectví…
a projevuje se ve všech skutcích, které
usilují o budování lepšího světa“ (papež
František, encyklika „Laudato si“,
č. 230–231). Tak do toho…
Alain Cleyssac,
komunita Chemin Neuf

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis z 1. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 25. 7. 2017

Zápis z 27. zasedání ZMČ ze dne 4. 9. 2017

PRIMALORE, s. r. o. – prezentace projektové dokumentace záměru „Rekonstrukce a novostavby Hokešovo nám. 25“. Projektant společnosti představil záměr rekonstrukce stávajícího
objektu a přístavby pro využití k bydlení. Projekt předpokládá
využití pro deset malometrážních bytových jednotek a devět
parkovacích míst se zachováním vnějšího stávajícího charakteru. Z důvodů nemožnosti připojení se na kanalizaci je navrhováno řešení čističkou odpadních vod se vsakováním na
vlastním pozemku.
Ing. Tichý připomněl nedostatečný počet parkovacích míst
z důvodu omezené možnosti parkování v MČ. Počet parkovacích míst by měl odpovídat dvěma místům pro jednu bytovou
jednotku. Projekt je ve fázi územního řízení, na základě kterého
může být následně zahájeno stavební řízení. Zastupitelstvo ve
svém stanovisku požaduje zvýšení počtu navržených parkovacích míst na dvojnásobek (hlasováno 5-0-0).

Starosta informoval o připravovaném projektu na vybudování
zpevněné přistávací plochy a garáže pro vrtulník na okraji MČ
Praha-Přední Kopanina (poblíž skladu barviv), který bude sloužit pro soukromé účely investora. Investor p. Dvořák informoval o podrobnostech svého záměru a předpokládaném využití
investice (1–2× týdně).
Přistávací a vzletový koridor je směřován mimo MČ Praha-Přední Kopanina směrem na Horoměřice, souběžně s leteckým
koridorem Letiště Praha. Půjde o zařízení s nekomerčním provozem, výhradně pro soukromou potřebu majitele objektu. Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 6-0-0, dostavil se p. Kyzek) za
podmínek zajištění nekomerčního provozu a souhlasného stanoviska sousedů.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Věděli jste, že orgány činné v trestním
řízení a správní orgány mohou využít
k doručení svých písemností i obecní či
městskou policii? Děje se to v případech, kdy doručení standardní formou
nelze provést nebo by bylo zřejmě neúspěšné. Na základě trestního či správního řádu mohou tyto instituce využít
k doručení orgány obce, mezi které
patří i obecní a městské policie.
Na území hlavního města Prahy strážníci takto operují s desítkami písemností
týdně. Výhodou v těchto úkonech je vynikající místní znalost jejich obvodů
a přehled o pohybu osob. Na některých
územích obvodních ředitelství pražské
městské policie bývá úspěšnost doručení
až 75 procent. Převážně se jedná o písemnosti od soudů, ale i od obecních
a městských úřadů ze všech koutů naší
republiky.
Strážníci s takovým dopisem prověří
uvedenou adresu, snaží se získat maximum informací a na jejich základě se
pokusí dopis doručit v různých denních
hodinách. Pokud se dotyčný na dané
adrese už nezdržuje a je možné ho dohledat na jiném místě v okolí, předají
mu strážníci písemnost tam. Příkladem
tak může být vystěhování muže z ubytovny, který přespává pod schody sídlištního nákupního centra. V opačném
případě se písemnost vrátí zpět příslušnému orgánu s informací, proč nemohla
být doručena, případně s poznatky
o tom, kam se adresát pravděpodobně
přestěhoval. Místa předání dopisů mohou být mnohdy i kuriózní, jako napří-

Foto 2× Městská policie hl. m. Prahy

Policisté a doručování zásilek

klad v příbytku v lesoparku nebo při náhodném potkání dotyčného při „sběru
odpadu“ u kontejneru. Občas se při lustraci osoby zjistí, že je v celostátním

pátrání, a pak se předá Policii České republiky.
Jiřina Ernestová,
Městská policie hl. m. Prahy
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Mobilní obchodní kancelář Pražské
plynárenské ve druhém pololetí roku 2017
Mobilní kancelář bude
umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato,
označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti
u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, 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 prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 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 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

TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE

1. 11.
13. 12.

od 10.30
od 14.30

do 13.30 hod.
do 17 hod.

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202
www.ppas.cz

Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
ve druhém pololetí roku 2017
Kontejnery budou umístěny současně
na stanovištích v ulicích K Padesátníku
(u fotbalového hřiště) a K Prelátům
(u nádob na tříděný odpad) ve dnech
10. 10.
14. 11. / 12. 12.

Dne 24. 10. budou kontejnery umístěny
v ulici K Juliáně (u č. p. 104) a dne 28. 11.
budou umístěny v chatové osadě Preláta
(ve výhybně naproti č. p. 57).
Na základě Pokynů pro přistavování
velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem rozvoje
veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou
velkoobjemové 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 10. 10. a 24. 10.
V termínech 14. 11., 28. 11. a 12. 12.
budou kontejnery přistaveny na náklady
naší městské části, a to do 9.00 hodin prv4 / 3/2017

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

ního dne a odvezeny následujícího dne do
9.00 hodin. Upozorňujeme občany, že
kontejnery nejsou určeny pro odkládání
komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě,
veškerých odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci
biologického odpadu ze zahrad provádějte
vlastním kompostováním. Tento odpad
nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně
zdarma odkládat vybrané druhy odpadů

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.

(objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových
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

Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2017
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
So 7. 10. od 9 do 12 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 21. 10. od 9 do 12 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Ne 5. 11. od 9 do 12 hod.

Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad

So 11. 11. od 9 do 15 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

Ne 19. 11. od 9 do 12 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 25. 11. od 9 do 12 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 2. 12. od 9 do 15 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m.
Prahy od 9 do 12 hodin, a to v termínech 7. 10., 21. 10., 5. 11., 19. 11. a 25. 11.
Na náklady městské části budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od
9 do 15 hodin, a to v termínech 11. 11. a 2. 12.
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.
Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdrama odkládat vybrané
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť
u bytových 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

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.

Svatý Václav byl v září na počest svého svátku
opět po třech letech oděn do nového
„kabátku“, ve kterém shlíží na jaře dostavěnou
okružní křižovatku.
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2017
Dne 2. 5. 2017 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb.) konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na
pátek 20. 10. 2017 a sobotu 21. 10. 2017.
Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči budou o době a místě konání voleb informováni oznámením starosty nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 5. října 2017. V oznámení starosta uvede počet a adresu
volební místnosti.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny
vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb;
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením
správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo-
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matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě
České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem Úřadu městské části
Praha-Přední Kopanina. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž
se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Jak se volí do Poslanecké sněmovny
V případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si
volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací
lístek kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce
podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Parlamentní volby umožňují voliči preferovat konkrétního kandi-

dáta na kandidátce. Jméno kandidáta může zakroužkovat. Tuto
preferenci může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na
pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát
může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou
na kandidátní listině před ním.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat o tuto možnost telefonicky ze závažných,
zejména zdravotních důvodů. Buď předem na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, kontakt paní Jaroslava Doksanská, tel. 608
935 156, nebo ve dny konání voleb lze zavolat přímo do volební místnosti, tel. 725 011 027. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Možnost volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí
Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 zdržovat v zahraničí, má právo volit
a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti, jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru
svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý, či krátkodobý.
Možnost volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný
volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rovněž
uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak
postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou, či krátkodobou.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části PrahaPřední Kopanina na jeho žádost voličský průkaz – dle § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých zákonů.
Podání žádosti o voličský průkaz
Žádost musí být doručena na Úřad městské části Praha-Přední
Kopanina některým z níže uvedených způsobů:
n v listinné podobě – s úředně ověřeným podpisem voliče
n v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky bndaktz nejpozději do 13. 10. 2017 do 16 hodin
n osobně – o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem) úřední záznam, osobně lze žádat nejpozději do 18. 10. 2017 do 16 hodin.
Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy se začnou vydávat od 5. 10. 2017 – tj. předávat osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se
budou voliči zasílat na adresu uvedenou v žádosti.
Poplatky
Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v planém znění osvobozeno od správního poplatku.
Volič
Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle § 1 odst.
7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném
znění).
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

V pátek 1. prosince se od 17.30 uskuteční na
Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání,
na které všechny společně zvou členové místního
zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina.
U rozzářeného vánočního stromu si můžete
již tradičně zazpívat koledy a u toho se zahřát
svařeným vínem. Při této příležitosti dojde
k odhalení asambláže k pětiletému výročí
otevření Muzea Přední Kopaniny.
Autorem je pan Ivo Medek Kopaninský.
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Co nás čeká do konce roku
18. 11. Dýňování
(hlavní organizátor Kopaninský spolek)
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
spojené s odhalením asambláže k pětiletému
výročí otevření Muzea Přední Kopaniny
2. 12. Mikulášská besídka
(hlavní organizátor Kopaninský spolek)
10. 12. Adventní čtení
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Kam za senátorem
12. 10. Slavnostní přestřižení pásky k otevření
polyfunkční budovy ÚMČ Praha-Přední Kopanina
(akce není určena pro veřejnost)
16. 10. Zahájení provozu nového úřadu
v polyfunkční budově ÚMČ Praha-Přední
Kopanina

Rád bych využil možnosti zveřejnit pro
občany Přední Kopaniny adresu mé
senátorské kanceláře:
Bělohorská 251/57, Praha 6-Břevnov.
Hodiny pro veřejnost: pondělí 14–16 hod.

28. 10. Vítání občánků
Vítání občánků a prohlídka nových prostor úřadu
v polyfunkční budově ÚMČ Praha-Přední Kopanina

Kontakt na sjednání schůzky:
Veronika Trávníčková, tel.: 733 343 796
Jiří Růžička, senátor

4. 11. Bojovka
(hlavní organizátor Kopaninský spolek)

Letem kopaninským
světem

Ze života...
Vítání nových občánků se uskuteční 28. října
od 15 do 15.30 hodin v nové polyfunkční budově
ÚMČ Praha-Přední Kopanina.
Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2015–
2017, na vítání občánků jste na podzim roku 2015
nebyli a zároveň máte trvalé bydliště v naší městské
části, potom se prosím dostavte s rodným listem
dítěte na úřad naší městské části k vyplnění přihlášky.
Po skončení vítání nových občánků srdečně zveme
všechny občany na prohlídku nových prostor úřadu
městské části a celé polyfunkční budovy.
Ta bude probíhat od 15.30 do 16.30 hodin.
Těšíme se na vás.

Jan Werich
ZÁŘÍ
Václav Masopust, 85 let
ROZLOUČILI JSME SE
Přestože odešel, ve vašich vzpomínkách
i v srdcích bude trvale přítomný.
Jiří Fedurca, 3. 7. 2017 ve věku 59 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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JUBILEA
„Čas má plné kapsy překvapení.“
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Foto 3× Letiště Praha

Letiště Praha letos vyčlenilo
na „dobré sousedství“ 10 milionů korun
Začátek podzimu a školní rok již v rozběhlém režimu je pravidelně časem, kdy
Letiště Praha rozděluje příspěvky na rozvoj komunitního života v blízkém okolí.
Příjemné místo pro život pomáhá vytvářet i nabídka kulturního vyžití, výběr volnočasových aktivit nebo zájmová činnost
místních nadšenců.
Realizace podobných aktivit jde samozřejmě snadněji s finanční podporou, a tu
mohou spolky a organizace působící
v okolí letiště čerpat již několik let pro-

střednictvím grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. V letošním roce
s ohledem na pozitivní ohlasy na předchozí ročníky a snahu podpořit co nejvíce
potřebných byl grant oproti minulému
roku navýšen o jeden milion korun na
celkových deset milionů korun.
V lokalitě MČ Praha-Přední Kopanina
získali v loňském roce podporu všichni
žadatelé, kteří se do programu přihlásili.
Letiště se finančně podílelo na vybavení
polyfunkčního objektu, který bude slou-

žit pro nejrůznější kulturní a společenské
akce pro kopaninské občany. Nově založený Kopaninský spolek použil finance
na projekt sousedské výpomoci pro rodiny s dětmi a TJJ Přední Kopanina zase
na rekonstrukci závodiště a oddychové
plochy pro veřejnost. Rozdělení financí
z letošního ročníku grantového řízení
bude známo již v listopadu 2017. Od
roku 2007 byly v MČ Praha-Přední Kopanina touto cestou realizovány aktivity
za téměř šest milionů korun.

Nefinanční reporting
Výstava k 80. výročí
Letiště Václava Havla pražského letiště
k dispozici on-line
Praha
Zkusit rozeznat zakázané předměty na rentgenovém snímku zavazadla, poslechnout si rozhovor pilotů s řídící věží, sledovat
radarem letadla prolétávající nad Prahou nebo se vyfotit na letištní ploše, v kokpitu či s jiným zajímavým pozadím a ještě
mnohem více nabízí výstava k 80. výročí pražského letiště.
Cestující i široká veřejnost ji mohou zdarma navštívit v příletové hale Terminálu 2 v prostoru vedle provozovny supermarketu Billa, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě
zajímavých snímků z historie, současnosti i budoucnosti je zde
možné vidět zajímavé artefakty z historie včetně uniforem.
Znalosti, které návštěvníci na výstavě načerpají, si mohou otestovat v závěrečném kvízu a obdržet od Letiště Václava Havla
Praha certifikát.
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Ovce na údržbu trávy v problematických lokalitách nebo včely
a jejich med na sledování kvality okolní krajiny, i tyto netradiční přístupy zkouší Letiště Praha v rámci odpovědného přístupu k životnímu prostředí.
Nedílnou součástí firemní strategie je zároveň i partnerství
s okolními obcemi a městskými částmi, férové vztahy s obchodními partnery, respekt k zaměstnancům a otevřená komunikace. Všechny tyto aspekty podnikání pražského letiště
shrnuje a otevřeně popisuje Profil a CSR zpráva skupiny Český
aeroholding, která je k dispozici na www.prg.aero v sekci Odpovědná firma
Hana van der Hoeven,
Letiště Praha

INZERCE
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INZERCE

graﬁcké návrhy

VINÁRNA
U VÁVRŮ

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY
TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ
HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

PAVLÍNA PITROVÁ 604 875 412
pavlinarez@seznam.cz
n

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz
tel: 222 518 459
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6
PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

VÝROBA PONOŽEK
www.otocr.cz

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.
Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 8 Vychází 4× ročně
Místo vydání Praha Registrace MK ČR E 19434 Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan
Hofman, Jan Vymazal, Karel Kyzek, Jaroslava Doksanská (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Příspěvky jsou redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu
Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: 3. 10. 2017 Tištěno na recyklovaném papíru.
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