
„Takoví jsme byli“ je známý americký film, jehož název mě in-
spiroval k tomu, abych se pokusil shrnout, co jsme dělali a oč
jsme usilovali v Přední Kopanině po dobu dlouhých osmi let,
kdy jsem měl tu čest zastávat úřad starosty.

Dovolím si nejdříve připomenout, co se navzdory vynaložené
energii podle mého názoru nepodařilo: navrátit Hokešovu ná-
městí charakter vesnické návsi, dodat sem chybějící chodníky,
nechat náměstí rozkvést vhodnou parkovou úpravou a udělat 
z něj malebné a vyhledávané centrum obce. Podobně se to ne-
podařilo ani v případě dalších nehezkých kopaninských koutů:
tam i onde chybí přechody pro chodce, pohodlné a bezpečné
chodníky, trocha zeleně. Program, kterému jsme říkali pracovně 
„revitalizace náměstíčka“, se nedostal ani do fáze seriózní pro-
jektové přípravy.

Na druhou stranu se ale mnoho věcí podařilo. Chtěl bych
alespoň některé z nich připomenout. Byla opravena a barevně
nově vyřešena čekárna v ulici K Tuchoměřicům, nad níž bylo
zřízeno odpočinkové místo. Rovněž byla přemístěna zastávka
autobusu ve směru do Tuchoměřic tak, aby nezasahovala do ko-
munikačního uzlu u průjezdu.

Byla vybudována opěrná zeď a zřízeny chodníky v ulici Do
Roklí (i jinde), v ulici K Prelátům byla zbudována parkovací
místa, aby byla silnice zejména v zimě dobře a bezpečně
sjízdná. V přízemí objektu bývalé školy byla vyměněna špale-
tová okna tak, aby plnila hlukové i izolační požadavky, a objekt

pronajímaný jako restaurace U Housliček získal moderní vě-
trací a klimatizační jednotku. 

V prostorách dnes už bývalého úřadu městské části byl osa-
zen nový plynový kotel a instalovány moderní radiátory, stejně
tak bylo instalováno moderní vytápění v prostorách penzionu.
S využitím dotačního programu proběhla rekonstrukce a zate-
plení objektu prodejny potravin, to vše bez zvláštních nároků na
rozpočet naší městské části. 

Po složitých jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových jsme získali při potoce, v ulici K Prelátům,
pozemek pro dětské hřiště o výměře 1440 m2. Zároveň byla od
jiného vlastníka odkoupena přístupová cesta na tento pozemek.
Byla opravena zcela zchátralá fasáda domu v ulici K Tucho-
měřicům („hasičárna“). 

Vyprojektovali jsme a prosadili projekt revitalizace Kopa-
ninského potoka, který zahrnuje i výstavbu dětského hřiště na
zmíněném pozemku, včetně bezpečné mělké vodní plochy,
která může v zimě sloužit jako kluziště. Projekt má v současné
době stavební povolení a čeká na přidělení finančních 
prostředků. 

Se stavebním úřadem Prahy 6 bylo projednáno stavební po-
volení (navzdory legislativním překážkám) na vodovod v re-
kreační oblasti Preláta a projekt byl s pomocí Letiště Praha
postupně během zhruba šesti let realizován. V současné době
jsou Preláta plně pokryta vodovodním řadem.
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Byla postavena, vybavena a zprovozněna budova nové rad-
nice včetně kulturního a společenského sálu, knihovny a slu-
žebny policie. Velmi náročná byla výměna ventilů na
vodovodních přípojkách, která omezila ztráty na dodávané
vodě. Po několikaměsíčních jednáních proběhla generální re-
konstrukce kaple sv. Ludmily a Marty, financovaná z dotace od
hlavního města i od Letiště Praha. Následně bylo v kapli zří-
zeno Muzeum Přední Kopaniny. 

Byla opravena cesta k rotundě sv. Maří Magdaleny, když
jsme starou asfaltovou cestu nahradili žlutou žulovou dlažbou.
Proběhla také oprava a zpevnění sochy sv. Václava a po letech
studií a jednání bylo dosaženo dohody s Technickou správou
komunikací ohledně výstavby kruhového objezdu a následně
také rekonstrukce vozovky od „Akcízu“ do Přední Kopaniny.
Na místě bývalé skládky v ulici Maří Magdaleny vznikl park 
s altánem. 

Vydali jsme publikaci „Kopanina v proměnách času“ a ne-
chali jsme vyrazit stříbrné pamětní mince Přední Kopaniny.
Každoročně jsme zprodukovali a zdarma distribuovali kalen-
dáře s tematikou vztaženou k Přední Kopanině. Zrekonstruovali
jsme bývalou knihovnu a sousední prostory na dva moderní ma-
lometrážní byty, které mohou být tržně pronajímány a přinášet
obci dlouhodobě prospěch. 

Zajistili jsme veřejné osvětlení u bytového domu a na parko-
višti před samoobsluhou. Nedostatečný elektrický příkon do
naší městské části byl posílen tak, aby kapacitně umožňoval
nová připojení. Byly opraveny cesty k objektům v lese, a to jak
ve směru od ulice K Tuchoměřicům, tak od Juliány. 

Zorganizovali jsme sbírku na realizaci pamětní desky Ferdi-
nandu I. (V.) Dobrotivému, rakouskému císaři a českému králi,
který se podle dochovaných pramenů zásadním způsobem za-
sadil o znovuvybudování rotundy sv. Maří Magdaleny v Přední
Kopanině. Projekt byl realizován včetně osvětlení pamětní
desky. Za finanční podpory investora jsme prodloužili vodo-
vodní a kanalizační řad v ulici Ke Goniu a vytvořili tak před-
poklady pro připravovanou výstavbu rodinných domů v této
lokalitě. 

Byla vybudována kapacitní retenční nádrž v horní části ulice
K Prelátům jako prevence škod v důsledku přívalových vod.
Byla investičně připravena výstavba nové čistírny odpadních
vod umožňující další rozvoj obce a také připojení části Preláta.
Tento náročný projekt získal stavební povolení a byl předán 

k realizaci hl. městu Praze, respektive jím zřízené specializo-
vané firmě Pražská vodohospodářská společnost. Jsem pře-
svědčený, že tento krok nejen zajistí financování a výstavbu
nové čističky v co možná nejkratším čase, ale zároveň bude 
i zárukou, že ceny vodného a stočného se v naší městské části
nebudou zvyšovat a že zůstanou na „celopražské“ úrovni. 

Obnovili jsme tradici vítání občánků, založili jsme knihu no-
vých občánků a předávání pamětních listů i medailí. Podpořili
jsme masopustní zábavy, slavnosti čarodějnic, dětské dny 
a další. Zajistili jsme zdroje a prosadili program poskytování
obědů zdarma pro seniory nad 75 let. Udržujeme také tradici
pochodu na Okoř. Podpořili jsme vznik lesní mateřské školky.
Vstoupili jsme do smluvního dotačního programu, v jehož
rámci jsme získali zdarma kompostéry pro občany včetně vý-
konného štěpkovače.

Poslední a zcela čerstvá zpráva je, že nám hl. město Praha
přidělilo prostředky na výstavbu cyklostezky směrem k ulici
Lipská. Jde vlastně o přípravnou investici, která předpokládá
následnou realizaci tunelu pro cyklisty a pěší pod silnicí ve
směru na letiště, k budoucí stanici rychlodráhy. Jsem rád, že
se naše návrhy v tomto směru dočkaly zřejmé podpory 
hl. města Prahy.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, popřát budoucímu vedení
naší radnice, které vzejde z nadcházejících voleb, aby se mu
práce dařila. Za sebe bych chtěl ze srdce poděkovat všem ko-
legům zastupitelům a také všem spolupracovníkům, kteří
často zcela nezištně a ve svém volném čase pomáhali usku-
tečňovat projekty, jež jsem shora vyjmenoval, a samozřejmě
mnohé další. 

Můj zvláštní dík patří „partě“ našich sousedů, která se celo-
ročně každodenně starala a stará o vzornou čistotu a upravenou
zeleň v naší městské části. Speciální poděkování také patří ta-
jemníku úřadu panu Mgr. Petru Vokáčovi a panu místostaros-
tovi Ing. Vladimíru Kozákovi, bez jejichž vytrvalého úsilí 
a zcela mimořádného pracovního nasazení by nebylo možné
tak rozsáhlý program uskutečnit.

Děkuji vám všem za důvěru, která mi umožnila pracovat 
a aktivně se podílet na rozvoji obce, v níž žili moji předkové,
kde jsem se narodil já i moje děti. Dělal jsem tu práci skutečně
rád. 

Přeji vám vše dobré.
Milan Hofman, starosta

Vážení občané,
v souvislosti s projednáváním nového
Metropolitního plánu si vám dovoluji při-
pomenout, že 27. července tohoto roku
skončila lhůta pro podávání připomínek 
a stanovisek k jeho návrhu v rámci tzv.
společného jednání. V současné době
Odbor územního rozvoje Magistrátu 
hl. m. Prahy došlé připomínky eviduje
(jejich přesný počet by měl být znám
koncem roku 2018), aby poté společně 
s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR Praha) a určeným zastupite-
lem (zpravidla radní pro územní rozvoj)
vypořádal připomínky. Po následné
úpravě návrhu Metropolitního plánu
(upravený návrh by měl být znám při-
bližně za dva roky) ze strany IPR Praha

bude vyhlášeno druhé kolo projednávání,
tzv. veřejné projednání, v němž bude opět
možno podávat připomínky. Podle nich
vznikne znovu upravený návrh, který do
konce roku 2022 zastupitelé hl. m. Prahy
schválí a nový Metropolitní plán pak na-
byde platnosti a účinnosti. 

Také by vás mohlo zajímat, že během
jednoho roku byla navržena a projednána
aktualizace Zásad územního rozvoje,
související s modernizací železniční trasy
Praha – Kladno s připojením na letiště.
Koncem srpna pak byla tato aktualizace
na návrh radní pro územní rozvoj Petry
Kolínské schválena Radou hl. m. Prahy
a následně v září i zastupitelstvem hl. m.
Prahy. Schválená aktualizace umožňuje
v úseku mezi stanicemi Dejvice – Vele-

slavín provést pod Střešovicemi tunelo-
vou variantu, která by měla předcházet
kolizím s povrchovými stavbami a navíc
cestu na letiště zrychlí a zkrátí. Zprovoz-
nění celé modernizované tratě z Prahy na
Letiště Václava Havla Praha a do Kladna
se předpokládá do roku 2030. 

Závěrem mi dovolte, abych vám ozná-
mil, že od 3. října 2018 začne v nové po-
lyfunkční budově na Hokešově náměstí
fungovat historicky první okrsková slu-
žebna Městské policie hl. m. Prahy na
území naší městské části, kde vám bude
k dispozici v úředních hodinách strážník
Michal Kobzáň.  

Přeji všem pěkný podzimní čas. 
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
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Zápis z 33. zasedání ZMČ ze dne 2. 7. 2018

Stanovení počtu zastupitelů MČ Praha-Přední Kopanina na vo-
lební období 2018–2022. Zastupitelstvo schválilo devítičlenné
zastupitelstvo (hlasováno 6-0-0). 

Schválení smlouvy o výpůjčce s Městskou policií hl. m.
Prahy – nebytový prostor v objektu Hokešovo náměstí 193 
k bezplatnému užívání. Zastupitelstvo smlouvu schválilo (hla-
sováno 6-0-0).

Zápis z 34. zasedání ZMČ ze dne 30. 8. 2018

Hluková situace na území MČ Praha-Přední Kopanina (starty
letadel). Starosta informoval o písemné stížnosti zaslané na Ří-
zení letového provozu, a to vzhledem k dlouhodobě trvajícímu

směřování startů letadel směrem nad MČ Praha-Přední Kopa-
nina, a požádal o stanovisko k tomuto stavu. Řízení letového
provozu žádná jednání v minulosti nepřipustilo. Místostarosta
navrhl vyžádat si od Letiště Praha historické údaje o měření ve
srovnatelných letních obdobích pro ověření trendu a úrovně
hlukové zátěže. 

Schválení Pravidel, podmínek a postupu pronájmu obecních
bytů ve správě MČ Praha-Přední Kopanina formou výběrového
řízení a vzorové žádosti o pronájem obecního bytu. Jedná se 
o dva byty po rekonstrukci v ulici K Padesátníku. Zastupitelstvo
schválilo předložená pravidla a podmínky (hlasováno 5-0-0).

Schválení vzoru smluv o nájmu hrobového místa a místa 
v kolumbáriu (hlasováno 5-0-0). Schválení nového Řádu ve-
řejného pohřebiště (hlasováno 5-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

V červenci letošního roku byly úspěšně
dokončeny dvě rekonstrukce, a to obec-
ního bytu 2+kk a místností bývalé místní
lidové knihovny, které se změnily na
nový obecní byt rovněž 2+kk. 

Po ukončení kolaudačního řízení naše
městská část plánuje vyhlásit pronájem
těchto bytů formou výběrového řízení. 
O jeho vyhlášení budete informováni na
úřední desce naší městské části. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Nové prostory pro bydlení

Práce strážníků v ulicích metropole patří mezi ty náročné.
Denně řeší nejen banální přestupky a dohadují se s veřejností,
která je velmi kritická a stále agresivnější, ale mnohdy jsou to
právě oni, kteří jako první poskytují pomoc a zachraňují životy.
Jejich stejně důležití kolegové, kteří jsou před očima veřejnosti
skryti, pracují na operačních střediscích. Řeší oznámení občanů
na linku tísňového volání, sledují kamery a mnohokrát také roz-
mluvili lidem, kteří se rozhodli spáchat sebevraždu, jejich
úmysl. 

Operátoři centrálního operačního střediska v průměru za
24hodinovou službu odbaví 850 telefonních hovorů. Mezi 
vytížené časy, kdy se veřejnost obrací na linku pražských 
strážníků, patří ranní a odpolední hodiny, a to především 
v souvislosti s parkováním, kdy lidé přijíždějí do práce a poté
domů. V létě je náročný časový úsek od 22 hodin večer do 
2 hodin ráno, kdy přichází nejvíce stížností na rušení nočního
klidu. O víkendu to bývá až 120 hovorů za noční směnu. Za-
jímavostí je, že při úplňku volá nejvíce občanů o půlnoci. Ná-
ročné bývají také dny, kdy se najde někde opuštěné zvíře,
uvězněná labuť a podobně. Během 15 až 20 minut operátoři
odbaví až 50 hovorů. Ideální profil operátora tísňové linky je

klidný, vyrovnaný, pohotový a komunikativní jedinec, jenž se
dobře rozhoduje ve stresové situaci a je psychicky odolný. 

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Co se děje na lince tísňového volání 156
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na druhé pololetí 2018 
Út 9. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 23. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
Út 13. 11. od 9 hod. do 14. 11. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 27. 11. od 9 hod. do 28. 11. do 9 hod. Chatová osada Preláta – ve výhybně naproti č. p. 57 
Út 11. 12. od 9 hod. do 12. 12. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

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 hod. do 18 hod., a to v ter-
mínech 9. 10. a 23. 10. V termínech 13. 11., 27. 11. a 11. 12. budou kontejnery při-
stavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin prvního dne 
a odvezeny následujícího dne do 9 hodin.

Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatel-
ské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad pro-
vádějte vlastním kompostováním. 
Rovněž občany upozorňujeme 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 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 je naším národního světcem, ochráncem a patro-
nem českých zemí, symbolem české státnosti a prvním svato-
řečeným českého původu. Jeho svátek se slaví 28. září, tedy 
v den, kdy byl roku 935 ve Staré Boleslavi zavražděn na příkaz
svého bratra Boleslava. V lidovém pojetí bývá svatý Václav pat-
ronem takzvaného babího léta, které připadá na konec září a za-
čátek října, a proto se můžeme setkat s výrazem „léto svatého
Václava“. Když 28. září svítí slunce, tak podle lidové pranostiky
„svatováclavské časy přinesou pěkné počasí“ a i samotný pod-
zim by měl být celkově příjemný. 

Ze života...
JUBILEA
Čas je největší síla života. 
K. Čapek

ZÁŘÍ
Jiří Kder, 85 let

NAROZENÍ
Ať vám vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu
a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.
Nela Paulová
Johana Kultová

ÚMRTÍ
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě
nemůžeme změnit.

ČERVENEC
Václav Masopust, 85 let

SRPEN
Ladislav Macák, 82 let

ZÁŘÍ
Teresie Musilová, 82 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Svatý Václav
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na druhé 
pololetí 2018 

So 29. 9. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 6. 10. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 13. 10. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 20. 10. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 20. 10. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 3. 11. od 13 do 16 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 17. 11. od 9 do 12 hod.  K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 24. 11. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 24. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104 
So 1. 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 6. 10.,
20. 10., 17. 11. a 24. 11. Dne 3. 11. bude kontejner přistaven od 13 do 16 hodin. Na náklady naší městské části budou velko-
objemové kontejnery přistavovány od 9 do 15 hodin, a to v termínech 29. 9., 13. 10. a 1. 12. 
Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prová-
děna 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 ze-
leně – 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

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Již 554 rodin z celé Prahy dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž se
dítě potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců
– Dobrých andělů – mohou všechny těž-
kosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které
tuto podporu potřebují. 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly finanční podporu,
je mnohem více. Rodiče často neví, že 
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší
snahou je, aby se tato informace co nej-
více rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý anděl. „Některým
rodinám poradí lékaři či sociální pracov-
níci přímo v nemocnici, jiným pomoc do-
poručí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedo-
stane,“ dodává.

Dobří andělé pravidelně každý měsíc
podporují rodiny s nezaopatřenými dět-

mi, které zasáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologická onemoc-
nění, selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná postižení,
Duchennovu svalovou dystrofii, cystic-
kou fibrózu či nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je mož-
né také pomoci dětem, které se potýkají

se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchami (mentálními,
smyslovými, tělesnými). Kromě dětských
pacientů lze podporovat také rodiny
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou je-
den z rodičů. Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5548 rodin z celé
České republiky.

Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, nevá-
hejte jí pomoc nadace doporučit. Zapojit
se do pomoci můžete i vy. Stát se Dob-
rým andělem je jednoduché.

Stačí krátká registrace na www.dobry-
andel.cz a můžete začít přispívat. Vaše fi-
nanční pomoc bude rodinám odeslána do
posledního haléře, protože provozní ná-
klady hradí její spoluzakladatelé a další
filantropové. Díky svému Andělskému
účtu si navíc můžete přečíst konkrétní
příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Děkujeme. 
Markéta Křížová, Dobrý anděl

Finanční pomoc pro rodiny 
s vážně nemocným dítětem
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Přijďte se podívat do naší kopaninské knihovny v novém po-
lyfunkčním domě na Hokešově náměstí. Ke vstupu použijte
boční vchod. Knihovní fond jsem doplnila o nové zajímavé
knihy, nový je i výměnný soubor knih z městské knihovny.
Nově lze nahlížet jak do knihovního fondu, tak na výměnný
soubor, a to přes webové stránky MČ Praha-Přední Kopanina
(záložka Místní lidová knihovna).

K dispozici máme také nové stolní hry, konkrétně AZ kvíz
Junior, Blechy, Domino (sada), Loupežníci, třeste se!, Ma-
kroskop, Obrázkové Loto, Pojď si hrát, Moje první obrázky
(Brain Box), Zvířata (Brain Box), Jungle Speed, Umí prase
létat?, Záchod, Moje první hry (sada), Kloboučku, hop!, Cink
a Cink Extreme.

Půjčit si můžete rovněž časopisy pro děti a mládež: Už víš
proč?, Junior, Level, Princezna. A samozřejmě i pro dospělé:
Koktejl, Receptář, Vlasta.

Otevírací hodiny knihovny jsou v úterý od 14 do 16 hod. 
a ve čtvrtek od 16 do 18 hod. Pokud se vám tato otevírací doba
nehodí, můžete mi napsat na e-mailovou adresu danabe-
ran@volny.cz a dohodneme se na jiném čase. Od 1. září 2018
jsme navíc zrušili registrační poplatek.

Čtenáři z řad seniorů či handicapovaní, kteří budou mít
zájem o dovoz knih domů, mě můžou kontaktovat na telefonu
724 216 319 nebo mi napsat na danaberan@volny.cz. Knihy

si mohou vybírat z katalogu knihovního fondu a seznamu vý-
měnného fondu, který najdou na internetových stránkách 
MČ Praha-Přední Kopanina (záložka Místní lidová knihovna),
nebo po dohodě mohu poskytnout tištěný seznam knih.                          

Přeji všem slunečný a pohodový podzim s dobrou knihou.
Dana Beranová, knihovna Přední Kopanina

Co nového v knihovně

Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2017–
2018, na vítání občánků jste na podzim roku 2017
nebyli a zároveň máte trvalé bydliště v naší měst-
ské části, potom se prosím dostavte s rodným lis-
tem dítěte na úřad městské části k vyplnění
přihlášky. 

Vítání občánků plánujeme na 16. listopadu 2018
od 14.00 hodin. Pozvánky s přesnými údaji ob-
držíte s dostatečným předstihem. V případě naro-
zení dítěte nám tuto skutečnost můžete dát vědět
kdykoli v průběhu roku. Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Žijete v páru a máte chuť najít si čas pro
sebe a možnost mluvit o základních téma-
tech partnerského života? V tom případě je
„Kána welcome“ pro vás. Jde o program
na jeden rok pro páry, sezdané i nesezdané:
jeden večer každý měsíc v malých skupi-
nách od října do června a jeden víkend 
v roce. Zahajovací večer bude v pondělí
22. října od 19.30 do 21 hod. v klášteře ko-
munity Chemin Neuf (Školní 1, Tuchomě-
řice). Další termíny si určí sama každá
skupina (tři nebo čtyři páry) podle svých
možností. Setkání skupiny se odehrají
doma, střídavě u každého páru. Program

nabízí Římskokatolická farnost Tuchomě-
řice a je otevřený pro věřící i nevěřící. Té-
mata jsou například rozdíly mezi muži 
a ženami, efektivní komunikace, řešení
konfliktů, jak hospodařit s penězi ve dvou
či místo rodičů partnera v našem páru. 
Neváhejte a přijďte se podívat na první 
setkání 22. října. Těšíme se na vás. Infor-
mace na telefonním čísle 774 545 139
nebo e-mailu farnost0221@gmail.com.
Přihlášky (do 12. října) na webových
stránkách www.tuchomerice.farnost.cz.

Alain Cleyssac, 
komunita Chemin Neuf

„Kána welcome“: 
čas pro tebe, pro mě, pro náš pár

V pátek 7. prosince se 
od 17.30 hod. 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.

Vítání občánků
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V měsíci srpnu se u nás na Přední Kopanině konal druhý roč-
ník indiánského příměstského tábora. Po pečlivých tříměsíč-
ních přípravách jsme se s Jolanou Skůrovou nemohly dočkat, co
nás tento rok čeká a nemine.

První den jsme s Jolčou (coby náčelnice Bílá holubice a Malá
medvědice), s naším věrným pobočníkem Honzou a fenkou
ochranářkou Luisou zahájili seznamovacím ceremoniálem,
ranní jógou a výrobou vlajky příslušného kmene, konkrétně Na-
vahů a Komančů.

Po svačince si někteří z nás zvolili svá indiánská jména. Fan-
tazie dětí neznala mezí, byl s námi Bílý tygr, Malá včelička,
Malá lištička, Brejlatá kočička a další. Legrace byla spousta.

Ale abychom jen tak nezaháleli, začali jsme stavět stezku od-
vahy pro bosé nohy. Z lesa jsme nasbírali šišky, kůru, listy, ka-
mínky, klacíky a do dřevem oddělených sekcí jsme vše venku
roztřídili a vyrobili chodník. Ty nejodvážnější děti zuly boty 
a hurá na to. Nutno podotknout, že odvahu nakonec měli
všichni a masáž chodidel pomocí šišek, kamínků a všeho dal-
šího úspěšně zvládli. 

Samozřejmě po takové dřině všem vyhládlo, takže jsme s vel-
kou radostí všichni pospíchali do restaurace U Drahušky na vy-
nikající oběd a pak rychle zpět k Permoníčkovi, kde jsme si
rozdělali karimatky a měli povinný odpočinek. Odpoledne se
děti učily s Honzou střílet z luku, následně vyráběly náramky
přátelství a indiánské čelenky. 

Následující den jsme po rozcvičce, kterou s velkým úspě-
chem a humorem vedl Honza, strávili většinou v lese, kde jsme
si zahráli spoustu her, učili se poznávat stromy a různé rostliny.
Cestou zpět jsme začali sbírat větve na týpí, které jsme se chys-
tali stavět na území slavných kmenů Komančů a Navahů, a zdo-
konalovali jsme se ve všech možných indiánských disciplínách.

A pak přišla středa, která byla vůbec nejindiánštějším dnem,
protože jsme jezdili na opravdových koních, naučili jsme se,
čím se koníci živí, jak se o ně máme starat a dostali jsme
spoustu dalších užitečných rad. Mockrát děkujeme tímto bílým
tvářím Kristýně Malenínské a Evičce.

Do konce týdne zbývaly již jen dva dny, utíkalo to nesku-
tečně rychle. Ve čtvrtek jsme stihli postavit týpí, pořádně si za-
střílet z luku, trénovat se v hodu na cíl, zahrát si spoustu her,
zkrátka den utekl jako voda. A najednou to bylo tu. Poslední
den našeho tábora a hledání pokladu. 

Děti s obrovským nadšením, podle předem daných indicií,
začaly hledat obaly z kinder vajíček, které obsahovaly písmena
psaná tajným indiánským písmem. Ty psaly do křížovky, kterou
bylo nutné správně vyplnit kvůli nalezení pokladu. Navahové 
a Komančové běhali a hledali, až všechna písmenka našli a ná-
sledně s pomocí přiloženého návodu vyluštili křížovku a nako-
nec… ano, našli i poklad. To bylo nadšení a křiku. Na každého
se dostalo a všichni byli moc spokojení.

Děkujeme všem dětem za jejich nadšení a radost. Jsem pře-
svědčená, že tento tábor má naprosto úžasnou atmosféru a nad-
šené jsou jak děti, tak i my dospěláci. Věřím, že nás to všechny
hodně bavilo, a rádi bychom to zopakovali zase za rok.

Howgh!
Šárka Hrubá alias Bílá holubice, Kopaninský spolek

Příměstský indiánský tábor na Kopanině
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Vážená redakce,
chtěla bych poděkovat organizátorkám Dětského dne 3. června
na Přední Kopanině – paní Zitě Patíkové a Šárce Hrubé z Ko-
paninského spolku – za krásné odpoledne, které jsem prožila se
svými vnoučaty v příjemném prostředí sportovního areálu a re-
staurace U Drahušky. Všechny jednotlivé atrakce byly pečlivě
zorganizovány, děti si je skvěle užily a při ukázce práce zá-
chranářů v rámci předváděné dopravní nehody snad ani nedý-
chaly. Tříletý vnuk Marek se následující den ptal, kdy zase bude
ta „bouračka“. Prostě spokojenost po všech stránkách, za což
moc děkuji všem, kteří se postarali o tak krásné setkání.

Marie Holušová

Poděkování

V souvislosti s účinností zákona č. 193/
2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/
2001 Sb., o pohřebnictví a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, si
dovolujeme upozornit na některé změny.

V zákonu č. 193/2017 Sb. je spousta
změn týkajících se služeb v oblasti po-
hřebnictví, např. jde o zkoušky a kontroly
osob podnikajících v oblasti pohřebnic-
tví, reklamy pohřebních služeb budou
vykázány z areálu nemocnic a středisek
sociálních služeb, důležitou novinkou je
také možnost pohřbít nenarozený plod.

Nově také můžete ve smlouvě o nájmu
hrobového místa stanovit osobu, na niž
přejde smlouva v případě úmrtí, smlouva 
o nájmu hrobového místa již není předmě-
tem dědického řízení, pouze v případě vy-
čerpání všech „možností“ přechodu práv
(viz plné znění zákona či nová smlouva 
o nájmu), také se uvádí majitel hrobového
zařízení.

V souvislosti s těmito změnami budeme
postupně uzavírat nové smlouvy o nájmu

hrobového místa či místa v kolumbáriu. 
V průběhu listopadu vás vyzveme dopisem
k podpisu (během prosince) nové smlouvy
s platností od 1. ledna 2019.

Další důležitá změna se týká samotného
ukládání ostatků. Vždy je třeba zkontak-
tovat nás jako správce pohřebiště. My 
s vámi vyplníme žádost a vystavíme sou-
hlas s uložením do kolumbária, hrobu či

hrobky. Jako dodavatel hrobnických prací
má s naší městskou částí uzavřenou
smlouvu paní Jana Jandová, Pohřební
služba Horoměřice.

Po schválení Magistrátem hl. m. Prahy
vstoupí v platnost nový Řád veřejného po-
hřebiště Praha-Přední Kopanina. Bude
umístěn ve vnitřních prostorách kolumbá-
ria, nově bude také zřízena vývěska přímo
na hřbitově na sloupech vstupní brány. Zde
kromě Řádu budeme zveřejňovat případné
důležité informace, týkající se provozu 
hřbitova a kolumbária.

Řád veřejného pohřebiště Praha-Přední
Kopanina najdete již brzy v plném znění
společně s dalšími informacemi ohledně
provozu hřbitova a kolumbária na webo-
vých stránkách naší městské části. Nale-
znete zde také odkaz na zákon č. 193/2017
Sb. ke stažení.

Na závěr bych si vás dovolila požádat,
abyste nezapalovali z bezpečnostních dů-
vodů svíčky uvnitř kolumbária. Děkuji za
pochopení.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Změny v Řádu veřejného pohřebiště 
a další novinky

Od letošního června mohou

obyvatelé Přední Kopaniny

využívat nový kontejner na

textil, který je umístěn v ulici 

K Prelátům.
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Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. U nás je to v sále ÚMČ
Praha-Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193, vstup bočním
vchodem. Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnu-
tím č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky. Hlasování na zastupitelských úřadech České
republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastu-
pitelstev obcí není možné.

Volič 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb 
v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této
obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu,
který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv
(dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze
tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni
v dodatku stálého seznamu voličů. V současné době je takovou
smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice
i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že na zá-
kladě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje
namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu ob-
čana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému
pobytu v příslušné obci. 

Volební místnost 
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlaso-
vací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se
nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin
před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hla-
sům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží), a dále pří-
padná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku 
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. 

Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vy-
tištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku
uveden text Pokračování na 2. straně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební
stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice,
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou. Na hlasovacím lístku těch
volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto 
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené
pro tohoto kandidáta, neobsazené. 

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obec-
ního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního
úřadu. Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům
nejpozději tři dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě,
že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve vo-
lební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hla-
sovacího lístku. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost 
a státní občanství prokážou občani České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem
a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí
na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu prů-
kazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud
se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upra-
vit hlasovací lístek jedním ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. 
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandi-
dáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z ozna-
čené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé
barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích

Volby do zastupitelstva obce
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lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani
volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlaso-
vací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování v územně členěných statutárních městech 
a v hlavním městě Praze 
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního města anebo městské části hlav-

ního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo
městské části. 

Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
územně členěného statutárního města nebo do zastupitelstva
hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na
levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské
části do jedné úřední obálky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad na telefonním čísle 220 950 701 a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi na telefonním čísle 725 011 027 o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím líst-
kem.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Právo volit a právo být volen ve volbách
do zastupitelstva obce upravuje zákon 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vo-
lební zákon“) v § 4 a § 5. 

Právo volit mohou občané jiných člen-
ských států EU při volbách do zastupi-
telstev obcí na území ČR realizovat
pouze tehdy, pokud jsou u místně pří-
slušného obecního úřadu zapsáni v do-
datku stálého seznamu voličů. Zápis do
dodatku stálého seznamu voličů může
obecní úřad na základě žádosti občana ji-
ného členského státu EU provést kdykoli
do uzavření dodatku, ke kterému dochází
dva dny přede dnem voleb, tj. 3. 10. 2018 
v 16.00 hodin.

§ 4 Právo volit
(1) Právo volit do zastupitelstva obce,
města nebo hlavního města Prahy má
občan obce za předpokladu, že jde o stát-
ního občana České republiky, který ales-
poň v den voleb, a konají-li se volby ve
dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci,
městě nebo v hlavním městě Praze přihlá-
šen k trvalému pobytu, a státní občan 
jiného státu, který v den voleb, a konají-li
se volby ve dvou dnech, druhý den voleb,
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci, městě nebo hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní úmluva,

kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv (dále jen „volič“); do zastupitelstva
městského obvodu nebo městské části
města se zvláštním postavením (dále jen
„územně členěné statutární město“) anebo
městské části hlavního města Prahy má
právo volit ten volič, který je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu v tomto měst-
ském obvodu nebo městské části.
(2) Překážkami výkonu volebního práva
jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v za-
hraničí nebo výkon služby vojáka v zá-
loze v zahraničí.

§ 5 Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva obce může být
zvolen každý volič, u kterého není pře-
kážka ve výkonu volebního práva podle
§ 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupi-
telstva městského obvodu nebo městské
části územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města
Prahy může být zvolen ten volič, u kte-
rého není překážka ve výkonu volebního
práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) 

a který je v den voleb v tomto městském
obvodu nebo městské části přihlášen k tr-
valému pobytu.

V současné době mohou volit a být vo-
leni ve volbách do zastupitelstev obcí na
území České republiky (ČR) pouze ti ci-
zinci, kteří jsou státními občany jiných
členských států EU, neboť Smlouva 
o přistoupení České republiky k Evrop-
ské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.) má
zatím jako jediná charakter mezinárodní
smlouvy, která splňuje náležitosti stano-
vené volebním zákonem. 

Ostatními členskými státy EU jsou Bel-
gické království, Bulharská republika,
Dánské království, Estonská republika,
Finská republika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, Irsko, Italská re- 
publika, Kyperská republika, Litevská re-
publika, Lotyšská republika, Lucemburské
velkovévodství, Maďarská republika, Ni-
zozemské království, Polská republika,
Portugalská republika, Rakouská re-
publika, Republika Malta, Republika Slo-
vinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slo-
venská republika, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, Spolková
republika Německo, Španělské království
a Švédské království.

Žádnou jinou mezinárodní smlouvou,
na základě které by mohli občané jiného
než členského státu EU volit a být voleni
ve volbách do zastupitelstev obcí na
území ČR, není ČR vázána.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Volební právo občanů jiných členských států
EU ve volbách do zastupitelstev obcí
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Snad jen s výjimkou těch, kteří za nej-
hlubší pramen poznání považovali ve
škole přestávku mezi vyučovacími hodi-
nami, měla a mají všechna školní dítka
své oblíbené i méně oblíbené předměty.
Když pomineme potenciální Einsteiny,
kteří se ze své úchylky vyžívali při hodi-
nách matematiky či fyziky, bylo nemálo
těch, kteří ne zrovna „museli“ dějepis. 

Já jsem v tomto směru problém
neměl, protože mě dějepis – či lépe ře-
čeno historie – vždy zajímal a navíc mi
osud dopřál učitele, kteří historii milo-
vali a svým vypravěčským uměním 
a zápalem pro věc dokázali i těm nejza-
rytějším odpůrcům učinit dějepravu dis-
ciplínou přinejmenším snesitelnou.

Jakžtakž populární byly ještě dějiny
starého Říma, aréna s gladiátory dokázala
zaujmout bezpečně. Podobně oblíbená
byla také Velká francouzská revoluce 
a její krvavé peripetie. 

Ale české dějiny, jakkoli se rozhodně
za nudné považovat nedají, to s námi,
školní mládeží, rozhodně lehké neměly. 
A období, které následovalo po nástupu
Habsburků na český trůn, se na že-
bříčku popularity u žactva téměř blížilo
nule. 

Ivo Medek Kopaninský mi čas od času
přinese nějakou starou zajímavou knížku,
protože ví, jak mne tím potěší. Před pár
týdny ale přinesl knížku zbrusu novou,
ještě voněla tiskárnou. Nesla název Prů-
vodce třicetiletou válkou 1618–1648:
České země na pokraji zkázy. 

Znalosti o třicetileté válce se u mno-
hých omezily na skutečnost, že trvala tři-
cet let, že někdo nechal na „Staromáku“
popravit „nevímkolik“ českých pánů a že
se Komenský na to všechno prostě už ne-

mohl koukat, a tak emigroval. Ale má-
lokdo z nás tuší, že právě toto období
bylo zcela devastující, že válkou, hlado-
morem a epidemiemi smrtelných nemocí
bylo zdecimováno ohromné množství
obyvatel. České země a další rozlehlé ob-
lasti především střední Evropy se z to-
hoto hrůzného období vzpamatovávaly
ještě celá dlouhá desetiletí.

Tu knížku jsem přečetl ještě ten večer
doslova jedním dechem. Na zhruba 140
stranách se mi během krátké chvíle slo-
žily všechny útržky mých znalostí té
doby jako pověstné puzzle do jednoho
celistvého, jasného obrazu. Oběma auto-
rům, Martinu Pitrovi a Petru Vokáčovi,
za přispění příjemných ilustrací Ivo
Medka Kopaninského se podařilo z na

první pohled nezáživného tématu vytvo-
řit krátký, leč velmi čtivý exkurz do naší
historie (těch Ivových obrázků mohlo být
o trošku víc) a já mohu pouze říct, že ta
knížka opravdu za přečtení stojí a já 
doufám, že budou pánové pokračovat 
a v krátké době nás překvapí dalším zají-
mavým dílem.

Jen mě tak napadá, že by nebylo vůbec
na škodu, kdyby naše děti místo bezdu-
chých a nezajímavých učebnic, narva-
ných letopočty a fakty bez bližších
souvislostí, měly ve škole pár takovýchto
útlejších knížek. Určitě by toho o historii
ještě po letech věděly mnohem, mnohem
více. A Přední Kopanina by byla slavná
nejen svou románskou rotundou.  

Libor Satýnek  

Perlička na dně

Určitě jste si všimli, že náš útulný sál v polyfunkční budově má
již své využití. Vítali jsme zde nové občánky, proběhly tady
prezidentské volby, Kopaninský spolek zde pořádá některé ze
svých akcí, nejmenší obyvatelé tu viděli pohádku divadélka Ro-
maneto a plánujeme další akce. A samozřejmě zde opět budete
volit, tentokrát do zastupitelstva obce.
4. 10. – Neveřejná beseda pro ZŠ Nebušice o knize Průvodce
třicetiletou válkou (Martin Pitro, Petr Vokáč a Ivo Medek Ko-
paninský), v sále
4. 10. (13.00–15.00 hod.) – Výstava artefaktů a ilustrací 
z dob třicetileté války (Ivo Medek Kopaninský), v sále
4. 10. (od 19.00 hod.) – Beseda o knize Průvodce třicetiletou
válkou (Martin Pitro, Petr Vokáč a Ivo Medek Kopaninský), 
v sále
5.–6. 10. – Volby do zastupitelstva, v sále

18. 10. – Neveřejná beseda pro ZŠ Nebušice se spisovatelem
Petrem Stančíkem, v sále
28. 10. (od 14.00 hod.) – Oslava vzniku samostatného 
Československa, koncert v rotundě svaté Maří Magdaleny,
jako dárek pamětní medaile
31. 10. (od 17.00 hod.) – Cestovatelská beseda o Etiopii 
(Saša Ryvolová), v sále
16. 11. (od 14.00 hod.) – Vítání občánků, v sále
7. 12. (od 17.30 hod.) – Rozsvěcení vánočního stromku spo-
jené s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem, na Hokešově ná-
městí a v sále

Srdečně zveme na všechny akce (kromě neveřejných pro ZŠ),
rezervace vstupenek na e-mailové adrese urad@prednikopa-
nina.cz nebo na telefonním čísle 608 935 156. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Udělejte si čas
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Letiště bojuje proti hluku
Letiště Praha pracuje na plánu preventiv-
ních opatření s cílem do budoucna zame-
zit případnému zhoršení hlukové situace
v nočních hodinách v okolí letiště. Činí
tak především s ohledem na kvalitu ži-
vota a zdraví obyvatel v okolních obcích.
Mezi již zavedená okamžitá opatření
patří důrazné uplatňování nadstandard-
ních poplatků za porušování pravidel
provozu. Jen v červnu a červenci vyfak-
turovalo Letiště Praha na základě pod-
kladů Slotové koordinace ČR některým
leteckým společnostem nadstandardní

poplatky v celkové výši přesahující tři
miliony korun. Tyto nadstandardní po-
platky letiště udělilo jednak za neodů-
vodněné nedodržení přiděleného času
příletu nebo odletu a jednak za nasazení
hlučného letadla, které není povoleno pro
noční provoz. Mezi další opatření k za-
mezení šíření hluku patří například nový
systém hlukových poplatků, který Le-
tiště Praha uplatňuje od března letošního
roku. Letecká společnost, která létá tiš-
šími letadly, je tak finančně zvýhodněna
oproti společnosti, jež operuje noční lety

hlučnými letadly. Rozdíl ve výši hluko-
vého poplatku může být v takovém pří-
padě až šestinásobný. Na další období
letiště chystá akční plán, který obsahuje
další opatření, a to zejména v postupech.
Tyto kroky projednává s leteckými do-
pravci a ostatními zúčastněnými institu-
cemi, jakými jsou Úřad pro civilní
letectví nebo Řízení letového provozu.
Tento akční plán byl představen zastupi-
telům okolních obcí na společném se-
tkání 12. září 2018. 

První zářijovou sobotu se letiště otevřelo obyvatelům okolních
obcí a městských částí v rámci zábavně-informačního dopole-
dne. Původní vzletová a přistávací dráha 22 se při této příleži-
tosti proměnila v hřiště plné atrakcí. Vedle zábavného programu
si účastníci mohli prohlédnout letištní a hasičskou techniku, vy-
hrát letenky nebo si popovídat s odborníky z oblasti životního
prostředí. Velký obdiv u malých i velkých sklidilo vystoupení
psovodů i ukázka opeřenců z útvaru biologické ochrany. I přes
deštivé počasí dorazilo přes 1200 osob. Letiště se i tímto způ-
sobem snaží nabídnout občanům možnost přijít se zeptat na co-
koli, co je ve spojení s leteckým provozem zajímá. 

Pro přípravu jídel ve všech restauračních
a stravovacích provozovnách Letiště
Praha se začaly používat pouze vejce od
nosnic, které nežijí v klecích. Společnost
se tak připojuje k několika řetězcům a od
srpna odebírá vejce jen od dodavatelů,
kteří tento způsob chovu nevyužívají.

Rozhodnutí je v souladu se snahou letiště
o vyšší kvalitu jídel pro cestující i za-
městnance a zároveň potvrzuje, že se le-
tiště v rámci udržitelného přístupu 
k podnikání aktivně zajímá o různorodé
oblasti.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha

Letiště pozvalo sousedy na návštěvu

Letiště začalo odebírat vejce pouze
z bezklecových chovů 
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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

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.
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