
nejprve mi dovolte poděkovat všem voličům, kteří se zúčast-
nili letošních komunálních voleb. Volební účast ve výši 67 % je
příkladná a já jsem velmi rád, že se o dění v naší městské části
zajímáte. Dvojnásobně bych pak chtěl poděkovat našim pří-
znivcům, kteří vhodili hlasy právě našemu sdružení. Na usta-
vujícím zasedání jsem dostal důvěru kolegů zastupitelů, za což
jim ještě jednou děkuji. Zároveň gratuluji všem nově zvoleným
zastupitelům, zejména dvěma novým zástupcům starosty, paní
Šárce Kopičkové a panu Petru Salátovi, kteří obdrželi v pod-
zimních volbách nejvíce hlasů. Celé naše nové zastupitelstvo
se hned aktivně pustilo do týmové práce, z čehož mám velmi
dobrý pocit a věřím, že konkrétní výsledky brzy oceníte.

Naším hlavním úkolem je v nejbližším období oprava Ko-
paninského potoka. Situace vodního toku v rekreační oblasti
Preláta je tristní a my se budeme snažit jeho stav co nejdříve
napravit. V této souvislosti bych vás rád informoval o tom, že
ve výběrovém řízení, které vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy, byl
vybrán zhotovitel stavby. Výběr zhotovitele ještě musí schvá-
lit Rada hl. m. Prahy a následně by konečně měly začít sta-
vební práce. Všichni pevně doufáme, že k jejich zahájení dojde
nejpozději na jaře 2019. Samozřejmě pro to uděláme maxi-
mum.

V průběhu letních prázdnin jsme realizovali projekt rekon-
strukce a změny užívání dvou bytů 2+kk a máme již připra-
vena kritéria pro výběrové řízení, abychom vybrali nájemce.
Jednomyslně jsme se s kolegy shodli, že upřednostníme ob-

čany s trvalým bydlištěm na MČ Praha-Přední Kopanina.
Cílem je byty začít pronajímat od ledna příštího roku. Je cel-
kem možné, že až budete číst tyto řádky, nájemci už budou
vybráni.

Dne 28. října 2018 jsme si společně připomněli sté výročí
konce 1. světové války a založení Československa. Původně
plánované zahájení oslav u pomníku padlých legionářů jsme
vzhledem k nepříznivému počasí museli zahájit v polyfunkční
budově radnice. Po krátkém proslovu a předání pamětních me-
dailí všem přítomným jsme se přesunuli do rotundy ke slavno-
stnímu koncertu. Po krásném kulturním zážitku bylo pro
zkřehlé posluchače připraveno na zahřátí malé občerstvení.

V rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ mezi MČ Praha-
-Přední Kopanina a Letištěm Praha byl pro rok 2019 schválen 
a navýšen příspěvek na obědy pro naše seniory. Je to do nového
roku skutečně krásný dárek. Předpokládám, že se tak dostane 
i na seniory mladší 75 let. O přípravě smluv a konkrétní částce
vás budeme co nejdříve informovat.

Na závěr bych vám chtěl popřát klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a plno splněných přání, dětem pak štědrou
nadílku. Zkuste se v dnešní uspěchané době na chvíli „zasta-
vit“ a vzpomenout si třeba na své předky. Stejně tak je důle-
žité setkat se s blízkými, které máte rádi. Do nového roku
2019 vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a ať se vám
daří.

Vladimír Kozák, starosta
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Vážení občané,
letošní adventní čas, znamenající dobu vánočních příprav, je už
téměř za námi. Svíčky symbolizující naději, mír, přátelství 
a lásku na adventním věnci pomalu dohořívají a každý z vás se
na Vánoce bezpochyby řádně a po svém způsobu nachystal. Pro
někoho představoval advent dobu klidu, pro někoho zase
úklidu…

Ve druhém případě nebyla výjimkou ani naše městská část,
která se v rámci svých možností připravovala na každoroční
úklid sněhu. Osádka multikáry, kterou tvoří Zdeněk Koudelka,
Václav Lajn, Leonard Medek a Pavel Takač, tak bude v plné
pohotovosti, ruční „frézka“ je přichystána k obsluze a nádoby
na posyp se již nacházejí na třech nástupních ostrůvcích MHD.

Pro případ tuhé a náročné zimy bych si vás tak jako každo-
ročně dovolil požádat o pomoc při úklidu sněhu, stejně jako 
s případným posypem náledí na chodnících přiléhajících 
k vašim nemovitostem. Předem děkuji za pochopení a věřím, že
naší městské části velmi pomůžete k překonání nadcházejícího
zimního období. 

Všem občanům také připomínám, že si stolní kalendář Přední
Kopaniny na rok 2019 s názvem „Co můžete vidět nad hlavou
aneb letadla z pražského letiště“ mohou zdarma vyzvednout na
úřadu městské části. 

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

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, jehož vedoucím
účastníkem je společnost Pražské služby a vedlejším účastní-
kem svozová společnost AVE CZ, zajistí během vánočních
svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.
Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 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 tří-
děných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu
budeme ve dnech 17.–31. 12. 2018 provádět mimořádný svoz
skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle
příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
21.–31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech
2.– 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
21.–31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
17.–31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz dle příslušných svozových programů

1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech
2.– 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad,
protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např.
sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních
případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vá-
nočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hro-
madění po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na
komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a je-
jich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který
se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a ná-
sledně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu.
Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují spo-
lečně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO
Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.

Vánoční a novoroční svoz odpadu
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Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 27. 10. 2018

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. Před-
sedající p. Hradil vyzval přítomné zastupitele k předložení ná-
vrhů kandidátů na starostu a současně navrhl na funkci starosty
ing. Kozáka. Zastupitelé ve shodě navrhli do funkce starosty
MČ Praha-Přední Kopanina ing. Kozáka. Ing. Kozák byl poté
do funkce zvolen (hlasování 7-0-1). Nově zvolený starosta po-
děkoval přítomným za projevenou důvěru a převzal řízení
schůze zastupitelstva.

Starosta vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů kan-
didátů na zástupce starosty. Byl předložen návrh na zvolení 
p. Saláta a pí Kopičkové do funkce zástupců starosty. Zastupi-
telstvo zvolilo do funkce prvního zástupce starosty pí Kopič-
kovou (hlasování 7-0-1) a do funkce druhého zástupce starosty
p. Saláta (hlasování 7-0-1). 

Zřízení výborů a komisí. Starosta navrhl zřízení Finančního
výboru v počtu tří členů a Kontrolního výboru také v počtu tří
členů, které zastupitelstvo odsouhlasilo (hlasování 8-0-0). Volba
předsedů a členů: Finanční výbor – předsedkyně PhDr. Rabi-
ňáková (hlasování 7-0-1), členové prof. Vymazal (hlasování 
7-0-1) a p. Hradil (hlasování 7-0-1). Kontrolní výbor – před-
seda p. Hradil (hlasování 7-0-1), členové ing. Zábranský (hla-
sování 7-0-1) a PhDr. Rabiňáková (hlasování 7-0-1). 

Dále starosta navrhl zřízení Komise výstavby v počtu čtyř
členů a Dopravní komise, Komise ochrany životního prostředí
a veřejného pořádku a Kulturní a sportovní komise, všechny 
v počtu tří členů (hlasování 8-0-0).

Volba předsedů a členů: Dopravní komise – předseda p. Sa-
týnek (hlasování 7-0-1), členové Mgr. Vokáč (hlasování 7-0-1)
a p. Salát (hlasování 7-0-1). Komise ochrany životního pro-
středí a veřejného pořádku – předseda prof. Vymazal (hlaso-
vání 7-0-1), členové ing. Zábranský (hlasování 7-0-1) 
a p. Hradil (hlasování 7-0-1). Komise výstavby – předseda 
p. Hradil (hlasování 6-0-2), členové Mgr. Vokáč (hlasování 
7-0-1), p. Salát (hlasování 6-0-2) a p. Satýnek (hlasování 
7-0-1). Kulturní a sportovní komise – předsedkyně pí Patíková
(hlasování 8-0-0), členové pí Kopičková (hlasování 7-0-1) 
a PhDr. Rabiňáková (hlasování 7-0-1). 

Dále starosta navrhl zřízení Inventarizační komise ve složení:
předsedkyně pí Urbanová, členové pí Kopičková a pí Doksan-
ská (hlasování 8-0-0) a Přestupkové komise ve složení: před-
seda JUDr. Soudský, členové pí Doksanská a Mgr. Vokáč
(hlasování 8-0-0).

Zastupitelstvo zvolilo redakční radu čtvrtletníku Kopaninské
listy v tomto složení: pí Doksanská, pí Patíková, PhDr. Rabi-
ňáková, Mgr. Vokáč a ing. Kozák (hlasování 8-0-0).

Zápis z 2. zasedání ZMČ ze dne 26. 11. 2018

Doplnění člena do Kulturní a sportovní komise. Starosta navrhl
doplnění ing. Zábranského do Kulturní a sportovní komise.
Návrh byl schválen (hlasování 8-0-1).

Doplnění kritérií do pravidel, podmínek a postupu pronájmu
bytů ve správě městské části Praha-Přední Kopanina formou
výběrového řízení. Starosta informoval přítomné o kritériích,
podle kterých se bude řídit výběrové řízení k pronájmu dvou
bytů ve vlastnictví MČ Praha-Přední Kopanina. Těmito kritérii
jsou navržená cena, trvalé bydliště v MČ Praha-Přední Kopa-
nina a místo v existujícím pořadníku. Potřebné informace
budou zveřejněny na úřední desce. Tato kritéria, včetně záměru
pronájmu bytů, zastupitelstvo schválilo (hlasování 9-0-0).

Schválení návrhu smlouvy na pronájem bytů. Starosta infor-
moval o návrhu obsahu smlouvy na pronájem bytů. Zastupitel-
stvo návrh nájemní smlouvy schválilo (hlasování 9-0-0).

Zřízení Komise pro výběr nájemce obecního bytu. Zastupi-
telstvo schválilo zřízení Hodnoticí komise pro výběr nájemce
obecního bytu ve složení: předsedkyně pí Kopičková, členové
p. Hradil a ing. Zábranský (hlasování 6-0-3).

Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2019, včetně schvá-
lení jeho pravidel na období do schválení rozpočtu. Z důvodu
dosud neschváleného rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy schvá-
lilo zastupitelstvo přijetí rozpočtového provizoria včetně jeho
pravidel na rok 2019 (hlasování 9-0-0).

Zastupitelstvo schválilo jednací řád Komise výstavby, který
bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Přední Ko-
panina (hlasování 9-0-0). 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Ve čtvrtek 27. září byla za účasti radního
hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a pre-
vence kriminality Libora Hadravy a sta-
rosty MČ Praha-Přední Kopanina Milana
Hofmana slavnostně otevřena nová okr-
sková služebna městské policie. 

Ta bude poskytovat místně příslušnému
strážníkovi odpovídající zázemí. 

Historicky první služebna v této měst-
ské části se nachází v nové polyfunkční
budově ÚMČ.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Kopanina má služebnu městské policie
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Zní mi to téměř neuvěřitelně, ale už je
další rok téměř pryč. Rád bych tedy do-
stál svým předchozím slibům a informo-
val vás o bezpečnostní situaci v Přední
Kopanině za celý rok 2018. Asi by se
mnoho nestalo, kdybych zkopíroval svůj
příspěvek z konce roku 2017. Ono se
toho v obci opravdu opět moc nedělo.
Tedy alespoň z pohledu Policie ČR.

Za rok 2018 (do konce listopadu) se 
v Přední Kopanině v podstatě nestal žádný
trestný čin, který by nějak souvisel s obcí
jako takovou. Evidujeme pár přestupků,
ale ty se vždy týkaly výhradně osobních
věcí jednotlivých obyvatel. Konkrétnější
být ani nechci, protože popisování cizích
osobních problémů nemůže být prevencí,
pro někoho možná jen senzací. To je vždy
na těch dvou osobách, případně skupinách.
Ostatní přestupky se udály v dopravě.

Možná bych se ale rád zastavil nad jedi-
ným trestným činem, jehož obětí se stal
jeden obyvatel Přední Kopaniny. Dodnes
neznámý pachatel vylákal pod téměř ne-
uvěřitelnou báchorkou od této osoby ně-
kolik desítek tisíc korun. Naprosto všechno

se ale odehrálo na internetu. Poškozený
ani pachatel se nikdy neviděli. Vždycky si
říkám, jak je možné, že to těm lumpům
pořád tak vychází, ale lidé jsou holt různí.
V celé České republice již několik let po
sobě klesá celkový počet spáchaných tre-
stných činů, ale to se bohužel netýká právě
oné kriminality, k jejímuž dokonání pa-
chatelé využívají informační technologie.

Takzvaná kyberkriminalita je velmi růz-
norodá. Slýcháte to jistě často i ve sdělo-
vacích prostředcích. Skutečně nemalá
skupina lidí využívá nevědomosti, důvěři-
vosti a naivity ostatních lidí. Pachatelem
onoho uváděného podvodu je evidentně
cizí státní příslušník, který operuje v jedné
z rozvojových zemí střední Afriky. A to je
ten problém. Tato kriminalita nezná hra-
nice. Velmi často stačí, aby takový pod-
vodník sedl kdekoli na světě k počítači,
použil nějaký překladač, napsal srdce-
ryvný e-mail lámanou češtinou (někdy je 
i dokonce dost věrohodná) a pak jen čekal,
kdo se tzv. chytí. A věřte, že se chytá lidí
hodně. Ti pak zasílají naprosto cizím oso-
bám nemalé finanční prostředky na ne-

známé účty třeba v Nigérii. Práce policie
je v takových případech velice obtížná. Je
sice nastavena mezinárodní policejní spo-
lupráce, ale některé státy a jejich orgány si
tuto spolupráci vykládají po svém. Vše se
potom protahuje a šance na dopadení pa-
chatele se dostává už jen do fáze vrouc-
ného přání.

Moje doporučení je jediné. Buďte pro-
sím vždy nanejvýš obezřetní při pohybu 
v elektronickém světě. Vždy si položte
zásadní otázku, a to proč jste byli oslo-
veni právě vy. Opravdu jste vy ti jediní,
kdo mohou pomoci a vyřešit něčí prob-
lém? Opravdu je běžné, aby se ten či
onen výrobek prodával za desetinu ceny?
Vážně je normální, že mi moje banka
píše e-mail, abych jí poslal své vlastní
heslo k účtu? Takto bych mohl pokračo-
vat ještě hodně dlouho.

Dovolte mi závěrem popřát vám
mnoho zdraví a štěstí v nadcházejícím
roce a budu opět doufat, že se obejdete
bez asistence Policie ČR.

Jan Zoubek, 
Policie České republiky

Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na první pololetí 2019 
19. 3. od 9 hod. do 20. 3. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
2. 4. od 9 hod. do 3. 4. do 9 hod. Chatová osada Preláta – ve výhybně naproti č. p. 57 
16. 4. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
9. 5. od 9 hod. do 10. 5. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
28. 5. od 14 do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
25. 6. od 14 do 18 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 do 18 hod., a to v termínech
16. 4., 28. 5. a 25. 6. V termínech 19. 3., 2. 4. a 9. 5. budou kontejnery přistavovány
na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin prvního dne a odvezeny násle-
dujícího 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 provádějte 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.

Policie ČR informuje
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Pražané si již mohli všimnout zelenobí-
lých koloběžek, které se v uplynulých
týdnech rozšířily po metropoli. Velkou
pozornost jim věnují také média. Tato no-
vinka vzbuzuje řadu spíše negativních
emocí a také mnoho otázek. Pražská
městská policie se proto rozhodla reago-
vat na vzniklou situaci a vysvětlit jak
současný stav, tak povinnosti uživatelů
těchto sdílených dopravních prostředků.

Pražská městská policie před spuště-
ním projektu s koloběžkami upozorňo-
vala na většinu problémů, které nyní po
realizaci nastaly. Doporučení vzešlá jak 
z praxe strážníků, tak ze zahraničí, však
bohužel nebyla kompetentními osobami
vzata v potaz. Jedná se především o prob-
lémy s odkládáním koloběžek, aby ne-
byly překážkou pro ostatní účastníky
veřejného prostoru a dále aby neohrožo-
valy chodce nebezpečnou jízdou. Přitom
stačilo tak málo. 

Zákon o silničním provozu jasně defi-
nuje, jak na osoby na koloběžkách pohlíží.
Tedy že „jízdním kolem se z hlediska pro-
vozu na pozemních komunikacích rozumí
i koloběžka“. To znamená, že jezdec na
koloběžce je považován za cyklistu. 
Z toho jasně vyplývá, že provoz kolobě-
žek na pozemních komunikacích, tedy i na
chodníku, se řídí stejnými pravidly a usta-
noveními jako provoz jízdních kol. 

Pokud tedy není místní nebo přechodnou
úpravou provozu na pozemních komuni-
kacích stanoveno jinak, může cyklista/ko-
loběžkář užít chodník, jen když kolo nebo
koloběžku vede a při tom neohrožuje
ostatní chodce. Nemůže tedy na chodníku
koloběžku nebo jízdní kolo užít k jízdě. 

Pražská městská policie v uplynulém
roce odhalila více než dva tisíce přestupků
cyklistů. Konkrétní přestupky uživatelů
sdílených kol a koloběžek ale nejsou před-
mětem statistické evidence. Mezi nejčas-

tější prohřešky cyklistů patří jízda v jed-
nosměrných ulicích v protisměru, jízda na
chodníku, jízda po přechodu pro chodce,
nerespektování dopravního značení, jízda
za snížené viditelnosti bez předepsaného
osvětlení apod. 

Pokud strážníci nebo také kolegové ze
státní policie takovéto jednání zjistí,
mohou osobám porušujícím dopravní
předpisy uložit v příkazním řízení pokutu
až do výše 2000 Kč nebo věc předat pří-
slušnému správnímu orgánu.

Pražská městská policie by ráda apelo-
vala na uživatele sdílených kol a kolobě-
žek, aby dodržovali všechny povinnosti
nejen v souladu se zákonem, ale i se zdra-
vým rozumem a byli ohleduplní k chod-
cům a ostatním účastníkům silničního
provozu.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Jedoucí koloběžky na chodník nepatří

Út 19. 3. / 18. 6.  So 14. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2019 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00–15.20 hod. 8.00–8.20 hod.
K Padesátníku (u č. p. 118 Včela) 15.50–16.10 hod. 8.50–9.10 hod.
Nebušická (u samoobsluhy) 16.20–16.40 hod. 9.20–9.40 hod.
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50–17.10 hod. 9.50–10.10 hod.
křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20–17.40 hod. 10.20–10.40 hod.
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná 18.00–18.20 hod. 11.00–11.20 hod.
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30–18.50 hod. 11.30–11.50 hod.

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

Jako každý rok v předstihu upozorňuji na
placení poplatků za psy. Výše poplatků 
i podmínky zůstávají stejné, sazby po-
platků, formuláře pro přihlášení či od-
hlášení „čtyřnohého kamaráda“ a ostatní
potřebné informace naleznete na:
www.prednikopanina.cz  –  informace
pro občany – potřebuji vyřídit/vyřídíte 
u nás – poplatek za psy.

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 pop-
latek platit uplynutím měsíce, ve kterém
k této skutečnosti došlo.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na
ÚMČ v úředních hodinách, tedy v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin, nebo převodem na účet
2000703389/0800. Jako variabilní sym-
bol prosím uveďte číslo domu pro identi-
fikaci vaší platby. Platby za rok 2019
můžete zasílat až od 1. 1. 2019.

Pokud budete potřebovat poradit, něco
si ujasnit, zavolejte mi na číslo 220 950
701 nebo 608 935 156. Děkuji za spolu-
práci.

Jaroslava Doksanská,
referentka ÚMČ

Pozor, jsou tady opět poplatky za psy 
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Kopanina přivítala nové občánky 
V pátek 16. listopadu proběhlo v našem
sále ÚMČ Praha-Přední Kopanina vítání
občánků. Julie Lucie Grossbergerová, 
Johana Kultová, Nela Paulová a Jakub
Vostrovský. To jsou jména nových kopa-
ninských občánků. 

Na úvod promluvil k rodičům dětí sta-
rosta Vladimír Kozák, který po podpisu
rodičů do pamětní knihy předal pamětní
listy. Maminky odcházely s květinami 
a v upomínku na tento den převzaly pro
své děti pamětní medaile a groše. 

Celá slavností akce byla podkreslena
pohádkovými melodiemi a zakončena fo-
tografováním.

Sál polyfunkční budovy a knihovna
ožívají
Dne 4. října v sále polyfunkční budovy
Přední Kopaniny proběhla beseda o knize
Průvodce třicetiletou válkou 1618–1648:
České země na pokraji zkázy. Hosty byli
autoři textů Martin Pitro a Petr Vokáč 
a autor ilustrací Ivo Medek Kopaninský.

Společně představili tuto populárně-na-
učnou publikaci, určenou široké veřej-

nosti, nejprve žákům ZŠ Nebušice a ná-
sledně ve večerních hodinách i občanům
Přední Kopaniny.

Mezi besedami proběhla výstava ilu-
strací a artefaktů z dob třicetileté války,
které zapůjčil Ivo Medek Kopaninský.

Dne 17. října se žáci ZŠ Nebušice úča-
stnili besedy se spisovatelem, prozaikem,
básníkem a esejistou Petrem Stančíkem.

Dne 31. října jsme ve spolupráci Měst-
ské knihovny Praha, Místní lidové kni-
hovny a ÚMČ Praha-Přední Kopanina 
v našem sále přivítali cestovatelku Sašu
Ryvolovou. Tato nezávislá spisovatelka,
publicistka a autorka knih poutavě vy-
právěla o svých cestách po Etiopii.

Romaneto pro děti
Již podruhé v letošním roce nás navští-
vilo Divadélko Romaneto. V červnu jsme
se s ním poprvé setkali u pohádky Pan
Čudla, v září to byla Pohádka Vodnická.

Členové divadelního souboru Jarka
Nárožná a Roman Korda hrají líbivé 
a kontaktní představení, proložené zpěv-
nými písničkami, do kterých dokáží za-
pojit malé i velké diváky.

Ohlas rodičů a dětí byl natolik pozi-
tivní, že se naše městská část rozhodla 
v této aktivitě pokračovat. Vystoupení 
Divadélka Romaneto proto proběhne 
i v příštím roce.

Oslava dne vzniku samostatného 
Československa 
Při příležitosti oslav 100 let vzniku sa-
mostatného Československa se i u nás na
Přední Kopanině konalo vzpomínkové
setkání. Oslava byla zahájena kvůli po-
časí oproti původnímu plánu v sále rad-
nice slavnostním projevem starosty
Vladimíra Kozáka, který připomněl něco
z historie. Následně byly rozdány pa-
mětní medaile. 

V rotundě sv. Maří Magdaleny poté vy-
stoupily Lucie Hilscherová, Hana Jaro-
šová Kubisová a Linda Sítková se
skladbami J. S. Bacha, G. F. Händela, 
G. Cacciniho, J. Masseneta, A. Dvořáka 
a J. Suka. Samotná akce byla ukončena
posezením v restauraci U Housliček, kde
bylo pro občany Přední Kopaniny připra-
veno drobné občerstvení.

Šárka Kopičková

Píšu tento článek na začátku prosince, 
i když ho budete číst až kolem Vánoc. 
A právě 2. prosince začíná adventní doba 
a všude ve světě se tradičně žehnají ad-
ventní věnce. Ale co přesně znamená slovo
„žehnat“?  

Žehnat neznamená jenom například
dělat znamení kříže nebo kropit svěcenou
vodou (i když tyto úkony jsou součástí ob-
řadu žehnání). Žehnat znamená „dobroře-
čit“ (v latině „benedicere“ neboli také
„říkat dobro“). Říkat a konat dobro. Chtít
a vyprošovat dobro. Opačný postoj by byl
zlořečit, proklínat. Během obřadu žehnání
se vyprošuje dobro lidem. Když se žehná
budova, vyprošuje se dobro nejenom pro

tuto budovou, ale pro všechny lidi, kteří se
v ní budou setkávat. Když to koná kněz, je
to znamení, že Bůh podporuje každé dobré
lidské dílo.

Ale žehnat nemusí jenom kněz. Otec ro-
diny například může žehnat své děti. 

A možná i opačně, protože, jak se často
říká, děti jsou požehnáním pro rodiče… 
A tím se dostáváme k Vánocům. Na Vá-
noce slavíme narození jednoho dítěte. Už
samo o sobě je to požehnání. Ale když to
dítě je Syn Boží, který nás chce zachránit
od prokletí hříchu, který nám chce zpro-
středkovat dobro a štěstí, je to veliké po-
žehnání, jež může změnit celý svět. 

Rád bych všechny upozornil, že na 
sv. Štěpána ve středu 26. prosince se bude
konat mše svatá v rotundě sv. Maří Mag-
daleny v 10.30 hodin.
Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

Žehnání, požehnání a Vánoce

Letem kopaninským světem

Kdo si ještě 
nevyzvedl stolní 
kalendář na rok
2019 nejen 
s leteckou 
tématikou, může 
se pro něj zastavit
na úřadu městské
části v hodinách 
určených pro 
veřejnost.

Změna jízdních řádů
Vyloučené spoje 312 z Bořislavky
Dne 24. 12. 2018 nejedou spoje v 18.15, 18.45,
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 a 22.45.
Ve dnech 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 nejedou 
spoje v 0.35, 5.12 a 6.45.
Dne 31. 12. 2018 nejedou spoje v 22.15 
a 23.15.

Ostatní spoje zůstávají beze změn.
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A hned si sama odpovím. Myslím, že veselo. Ale ve středu nás
zaskočila předpověď počasí: déšť, déšť a opět déšť. Kdyby
mrzlo, padal by sníh a bylo by to krásné, ale takhle. Zima po-
slední dobou prostě není, co bývala dřív. 

Naštěstí nám „dobré duše“ pomohly sehnat stany, takže krize
byla zažehnána. Po právu jim proto náleží veliký dík. Mám
dojem, že se letos vůbec vše odehrávalo ve znamení dobrých
vztahů. Děkujeme všem pekařkám vánočního cukroví, bylo vás
opravdu dost, a tak poprvé dokonce pár kousků cukroví zbylo
k pondělní kávě na úřadě. Historický to okamžik hodný zazna-
menání v místní kronice. Děkujeme také všem, co nám pomohli
s organizací a přípravnými pracemi. Letos bylo všeho trochu
víc než obvykle, jednak kvůli počasí a jednak i proto, že se 
u nás poprvé konal vánoční jarmark.

Doufám, že se vám všem tahle novinka líbila. Myslím si, že
prodej jmelí a všech těch drobností s vánoční tematikou by se
měl stát naší tradicí, stejně jako samotné rozsvěcení stromku,
svařák a cukroví.

Čerti podobně jako vloni proháněli děti pod stromečkem, ale
příští rok už je raději někam zavřeme. Mikulášská nadílka se
bude totiž opět konat samostatně v restauraci U Housliček. No-
vinek pro vás chystáme na budoucí rok víc, ale hodláme je zve-
řejňovat postupně, ať té radosti nemáte tolik najednou. Musíme
s ní trochu šetřit, to se nedá nic dělat.
Ještě jednou tedy všem moc děkuji a přeji krásné prožití svátků
vánočních.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Jak bylo letos pod stromečkem? 
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Bojovka je boj
Je 3. listopadu, den Noční bojovky. Bojovky proto, že se při ní
bojíte. A noční proto, že se bojíte tak, až se vám z toho chce na
nočník. Všechny kopaninské děti, a jak se později ukázalo, 
i všechny děti z okolních obcí se chystají na tento vrchol pod-
zimu. Mezi nimi je i jeden pán, říkejme mu třeba Té Ká. Nic
moc o něm nevíme, jen to, že strašně nerad čeká. Dalo by se
tedy předpokládat, že člověk s touto vlastností chodí všude
včas, nebo dokonce s předstihem. Ale to on ne. On radši přijde
o něco později, aby potom mohl nadávat, že už zase musí čekat,
což sice dělá strašně nerad, ale protože naopak nadává rád, tak
to čekání podstoupí, aby se mohl oddávat svému oblíbenému
nadávání. A právě skutečnost, že na bojovku přišlo hodně dětí,
byla voda na jeho nadávací mlýn…

Já jsem na té bojovce také byl. Přišel jsem v pět, jak stálo na
plakátu, a byl jsem skoro hned na řadě. Určitě i proto, že jsem
doprovázel čtyřletého špunta a špunti měli logicky přednost
před staršími a otrlejšími uzávěry. Vyráželi jsme ještě za šera,
ale po pár krocích už byla tma. Vidění se nám zúžilo jen na ku-
žílek světla z baterky s medvídkem Pú nervózně poskakující 
v dětské ručičce. Každé zapraskání větvičky, každý ježčí du-
pýtek, šelest ospalého plcha či jiné zvířecí havěti v křovinách
podél cesty byl zesílen ozvěnou všudypřítomného strachu. 
Z temnoty před námi se postupně vynořovaly bizarní postavy,
které měly už na první pohled nejlepší léta svého života dávno
za sebou. Bledá mrtvola kdysi krásné ženy ležící v rakvi u cesty
právě prožívala nejlepší léta své smrti. Strach, smrt a smrad se
mísily v ovzduší, které se nám jen obtížně vdechovalo, proto
jsme skoro ani nedýchali. Nedýchali a nedutali. Smrtelná tíseň,
kterou jsem zažíval na každém kroku, navíc způsobila, že mi
začaly odumírat ruce. Nebo to bylo tím, že jsem toho čtyřle-
tého špunta celou dobu nesl v náručí?

Vraťme se ale na start, kde stále čeká Té Ká a v hlavě už si
sumíruje, jak si pěkně zanadává. Abyste rozuměli, on nenadává
nahlas a na místě. To on si počká, až je po všem, a pěkně zpětně
někam napíše, jak to bylo strašné, že musel čekat, že ho děti
předbíhaly, že se bál, že se nebude bát, a taky že se nakonec
nebál, protože odešel domů dřív, než na něj s báním přišla řada.
Zkrátka vůbec do té bojovky neodstartoval.

V rámci zachování integrity strašidel bylo nežádoucí, aby je
okupovali více jak tři výrostci najednou (strašidlo by se přece
nemělo bát), a tak se startovalo intervalově. V teple restaurace
U Drahušky jsem tedy čekal, až bojovku absolvují i mé starší
děti, které musely vystát frontu, jelikož už nejsou žádnými
špunty. Při tom popíjení piva… totiž při tom čekání… jsem si

uvědomil, že zatímco já tady sedím u rozhicovaného krbu –
ano, bylo mi dokonce vedro –, venku v rakvi mrzne živá mr-
tvola. A ostatní zombíci jakbysmet. A všechna ta strašidla na
svých nevytápěných stanovištích se s každým dítětem s bater-
čičkou v ruce modlí, aby to bylo už to poslední. Poslední dítě…
poslední prcek… harant… spratek… „Neboj se, broučku, tady
máš bonbonky!“… Po třech hodinách si pak přejí opravdu ze-
mřít, aby chlad vycházel z nich, nikoli vcházel do nich.

Té Ká už je doma. Má v tom jasno. Za to jeho čekání nemůže
250 dětí, které na bojovku dorazily, ale lidi, co ji zorganizovali.
Zasedne k počítači a už to do něj pěkně sází. Je mu dobře po těle.
Je v extázi, jelikož si konečně může pořádně zpětně zanadávat…

Filip Lukeš
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Jaké nejbližší radovánky můžeme očekávat
v příštím roce?

2. března – Kopaninský masopust, průvod
masek s hudebním doprovodem a masopustní
zábava v restauraci U Housliček

3. března – Dětský karneval v restauraci 
U Housliček, přehlídka masek a možná přijde 
i kouzelník

Co nás čeká

dva roky jsem vedla cvičení rodičů s dětmi do tří let v místní tě-
locvičně restaurace U Drahušky. Hravé lekce plné pohybu se
staly nad očekávání oblíbenými. Touto cestou bych ráda podě-
kovala všem maminkám a jejich úžasným dětem. Jednotlivé
hodiny totiž probíhaly s velkou dávkou nadšení a radosti.
Věřím, že nás to všechny společně bavilo. Bohužel od ledna se
již toto cvičení konat nebude kvůli mému pracovnímu vytížení. 

Rovněž děkuji všem příznivcům jógy za jejich hojnou účast
a nadšení. Jsem skutečně ráda, že se toto meditativní cvičení
stalo tak oblíbeným a od ledna bude pokračovat. Lekce jógy 
i nadále povede Jana Přibylová, přihlašovat se můžete na e-mai-
lové adrese Jana.Pribylova@email.cz.

Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce a v novém roce
jen to nejlepší.

Šárka Hrubá, Kopaninský spolek

Provoz úřadu 
na přelomu
roku 2018 
a 2019

24.–26. 12. 2018 zavřeno (vánoční svátky)

27. 12. 2018 zavřeno (není úřední den)

28. 12. 2018 zavřeno (není úřední den)

31. 12. 2018 otevřeno 8–12 hod.

1. 1. 2019 zavřeno (státní svátek)

2. 1. 2019 otevřeno 13–17 hod.

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

Jakub Vostradovský
Julie Lucie Grossbergerová

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

ŘÍJEN
Jiří Rákosník, 64 let

PROSINEC
Jaroslav Zimmel, 75 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Vážení Pražané, bydlíte v rodinném domě, který vytápíte sta-
rým neekologickým kotlem na pevná paliva a stále přikládáte
ručně? Nečekejte, až vás dohoní zákonná povinnost jej ob-
měnit (na některé z vás se začala vztahovat již od září 2017 
a další radikální omezení používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
nastane od září 2022). 

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního pro-
gramu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech II“, z něhož můžete při
splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč
(85 % ze 150 000 Kč podle vámi zvoleného typu nového top-
ného zdroje ze seznamu výrobků a technologií – SVT, splňu-
jících předepsané emisní limity). 

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných do-
mech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího
typu: 

n kotle na biomasu s automatickým přikládáním, 
n plynové kondenzační kotle,  
n tepelná čerpadla (jakéhokoli systému). 
Z vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy

patrná obava, zda se na vás zmíněné finanční prostředky do-
stanou. Žádosti na kompletně realizované projekty v rámci
Výzvy č. 2 lze podávat do 30. 12. 2019. K 4. 12. 2018 bylo
zatím podáno pouze 126 žádostí, přičemž přidělené finanční
prostředky mohou uspokojit až 240 žadatelů.  

Za celé období, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen příjem
žádostí v rámci Výzvy č. 1, neevidujeme žadatele, jemuž byla
žádost o dotaci zamítnuta, pokud měl všechny požadované
doklady. Pro ty, kteří stále ještě váhají provést obměnu tepel-
ného zdroje s dotací a obávají se, že „se na ně nedostane“, je
určena tato informace.  

V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Minister-
stvo životního prostředí ČR chystá vyhlásit Výzvu č. 3 s před-
pokládaným vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku 2019 
a s realizací výměn až do roku 2023. V rámci této výzvy může
být poskytnuta dotace dalším 240 žadatelům. 

Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj
instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla
programu a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete ke sta-
žení v editovatelné verzi na: portalzp.praha.eu/energetika.

Miroslav Zeman, Magistrát hl. m. Prahy

Ať se nám lépe dýchá

Vážení spoluobčané,
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Finance z grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 
pomáhají
Pražské letiště se dlouhodobě podílí na rozvoji komunitního ži-
vota v blízkém okolí. Koncem roku je možné získat dotaci na
činnost i jednorázové projekty různorodých spolků a sdružení
z programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Pro letošní rok navýšilo
Letiště Praha rozpočet programu o tři miliony a celkově tak
bylo rozděleno 13 milionů korun. Největší část peněz byla in-
vestována do lokalit s největším hlukovým zatížením. Všechny

došlé žádosti z Přední Kopaniny byly odsouhlaseny k podpoře,
a to v celkové výši 1,2 milionu korun. Přímo městská část
uspěla s žádostí na podporu různých kulturních akcí pro místní
občany a druhým rokem i s projektem finanční podpory obědů
pro seniory nad 75 let. Pravidelně je letištěm podporována také
místní tělovýchovná jezdecká jednota. A finance obdržel i Ko-
paninský spolek na rozvoj sportovně komunitních aktivit. 

1. SK Újezd Praha 4 
2. SK Uhelné sklady Praha
3. FCPK 
4. FK Dukla Jižní Město 
5. SK Třeboradice 
6. Sokol Královice 
7. AFK Slavoj Podolí Praha 
8. FK Admira Praha B 
9. SK Hostivař 
10. FK Slavoj Vyšehrad B 
11. FC Tempo 
12. ABC Braník 
13. SK Union Vršovice 
14. SK Motorlet Praha B 
15. ČAFC Praha 
16. FK Viktoria Žižkov B 

Fotbalisté přezimují třetí

Fo
to 

FC
PK

Letiště Praha vám přeje krásné vánoční
svátky a šťastný nový rok. 

Vedení letiště pozvalo nově zvolené představitele okolních obcí
a městských částí ke společnému jednání. Otevřená komuni-
kace je základem dobře fungujících sousedských vztahů, jež
chce budovat letiště i nadále. S ohledem na proběhlé volby 
a výměnu vedení v některých lokalitách se tentokrát jednalo
spíše o schůzku seznamovací. Starostové se dozvěděli základní
údaje o fungování letiště, seznámili se s plány na budoucí roz-
voj i s různými formami nastavené spolupráce. Pozitivně byl
přijat slib pokračovat se všemi zavedenými grantovými pro-
gramy, které jsou velmi vítanou podporou a přispívají k rozvoji
komunitního života. Důležitým tématem diskuze byla otázka
hluku, jenž trápí blízké okolí nejvíce. Předseda představenstva
Václav Řehoř představil akční plán včetně konkrétních kroků
na snižování hluku, a to zvláště v nočních hodinách. Jedná se
především o pravidla omezení reverzního tahu, zamezení pří-
stupu letadlům bez odpovídající certifikace, změnu hlukových
poplatků, přísné dodržování přidělených slotů a pokutování do-
pravců za jejich porušení. Pravidelná setkání pomáhají budo-
vat férové vztahy, dávají možnost diskutovat aktuální témata 
a hledat vhodná řešení.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha

Pro dobré sousedské
vztahy
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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.

VÝROBA PONOŽEK

INZERCE


