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Milí spoluobčané,
předpokládám, že jste prožili krásné prázdniny a v letních měsících načerpali spoustu
nové pozitivní energie. Já osobně jsem byl
po návratu z dovolené zvědavý hlavně na
to, jak nám pokračují stavební práce na revitalizaci potoka na Prelátech. Při kontrolním dnu v polovině srpna jsem byl mile
překvapen postupem prací. Na pozemku za
bývalým koupalištěm, kde jsme jako děti
hrávaly nohejbal, se začíná rýsovat malé
jezírko, hřiště a oddechová část. Na plochu
za jezírkem budou instalovány herní prvky
pro naše nejmenší občánky a mezi jezírko
a hřiště přibudou nové lavičky. Celý prostor by se měl stát oázou klidu, pohody
a sportovního vyžití našich dětí. Na potoce
v oblasti Prelát již vyrůstají krásné nové
dřevěné lávky, některá místa dostávají finální podobu a kompletní rekonstrukce by
měla být hotová v říjnu.
Co mě naopak nenechává klidným, je
chování našich spoluobčanů na Prelátech,

kteří po rekonstrukci břehů potoka začali
na druhou stranu do lesa navážet hromady odpadu z ostříhaných keřů a větve
ze stromů. V lese zakládají černé skládky,
jež hyzdí celé okolí. Chtěl bych vás, kteří
jste za tento stav zodpovědní, upozornit,
že bude-li odhalen viník, vystavuje se pokutě ve výši 50 000 Kč. Tento rostlinný
odpad patří do příslušného kontejneru.
Rozpis rozmístění najdete na webových
stránkách městské části a také v Kopaninských listech.
Poslední aktualitou, která se nám dostala na stůl koncem srpna, je projektová
dokumentace pro stavební povolení na
rekonstrukci stávající křižovatky a nového mostu na letiště. Křižovatka bude
víceproudá s přemostěním a vzniknou
zde tzv. dvojité brýle s plynulými nájezdy
a výjezdy na dálnici D7. Záměrem pro
vybudování nové křižovatky je zajištění
současných a budoucích nároků Letiště

Praha na dopravní obslužnost. Výstavbou
dalších větví křižovatky bude zajištěn
pohyb do všech požadovaných směrů,
dojde ke zkapacitnění a zvýšení dopravní
propustnosti. Rekonstrukce stavby bude
rozdělena do několika etap tak, aby byl
po celou dobu výstavby zachován příjezd
na letiště od Prahy a Chomutova. Předpokládá se, že realizace stavby bude rozdělena na tři stavební sezony. Zahájení je
plánované na rok 2021 a s dokončením
se počítá v roce 2023. Pro účastníky silničního provozu bude realizace záměru
znamenat zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu. Projekt zahrnuje podchody pro
pěší i cyklisty a napojení na další síť, ať
již stávajících, nebo nových cyklostezek.
Pevně věřím, že se v blízké budoucnosti dostaneme na letiště pohodlně nejen
autem nebo autobusem, ale i pěšky a na
kole.
Vladimír Kozák, starosta
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Vážení občané,
rád bych se pár slovy zmínil o připravovaném důležitém dokumentu, který se v současné době nachází v prvním připomínkovém řízení – Metropolitnímu plánu.
Už více než rok zpracovává tým jeho pořizovatelů téměř
46 000 došlých připomínek. Zhruba 30 000 připomínek bylo
duplicitních, další část tvořily pochvaly nebo zprávy bez výhrad, takže věcných a unikátních připomínek pak nakonec přišlo kolem 14 500. Nejvíce magistrát zásobovala jistá žena,
přezdívaná Osoba X z Prahy 6, která jich zaslala 699. Navíc se
jí podařilo přesvědčit několik dalších občanů, aby podaly tu
samou připomínku. Na magistrát tak došlo společným přičiněním této skupinky lidí celkem 8920 připomínek, jimž se museli příslušní úředníci věnovat asi dva měsíce.

Konkrétní znění připomínek je ale zatím neveřejné. Metropolitní plán má nahradit stávající, podle řady odborníků či politiků zastaralý Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999. Existují
ovšem i názory, že Metropolitní plán je na rozdíl od současného
plánu poněkud složitější. Obavám, že se v něm málokdo vyzná
a bude tak docházet k případným nedopatřením, oponují představitelé hl. m. Prahy. Ti nechali provést několik testů, které
podle nich prokázaly funkčnost plánu.
Po úpravě Metropolitního plánu jeho autory ve sporných bodech bude mít veřejnost i městské části možnost dokument připomínkovat podruhé. Pokud nedojde k nějakým komplikacím,
měli by ho zastupitelé hl. m. Prahy schvalovat za dva až tři roky.
Přeji vám pěkný podzimní čas.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Každé parkovací místo vyhrazené pro
invalidy musí být označeno dvěma
dopravními značkami – vodorovnou
a svislou. Symbol invalidního vozíku se
objevuje ve vodorovném provedení přímo
na vyhrazeném místě, ale zároveň musí být
i ve svislé značce „Vyhrazené parkoviště“.
Zastavit a stát na takovém místě mohou
jen vozidla se speciálním parkovacím průkazem, jenž se vydává pouze držitelům
karty ZTP a ZTP/P. To platí i na vyhrazených parkovacích místech u obchodních
center – pozemky jsou sice soukromé, ale
určením a charakterem jde o veřejně přístupné komunikace. Řidičům, kteří na
místě pro invalidy parkují bez oprávnění,
hrozí finanční postih až do výše 10 000 Kč
nebo i odtažení vozidla.
Nad všemi sankcemi by ale měla být
obyčejná lidská slušnost a ohleduplnost.

Foto Městská policie hl. m. Prahy

Parkování pro invalidy

Pokud budete někdy parkovat na místě
vedle vozidla invalidy, ponechte vedle
něj více místa (přímo zákon stanovuje
1,2 metru). Nastupovat s berlemi nebo se

na místo řidiče dostávat z invalidního vozíku není opravdu jednoduché.
Jiřina Ernestová,
Městská policie hl. m. Prahy

Knihovna na Kopanině má co nabídnout
Přijďte se podívat do naší kopaninské
knihovny v novém polyfunkčním domě
na Hokešově náměstí (boční vchod).
V našem knihovním fondu se nachází
mnoho nových zajímavých knih, často
jsou to bestsellery. O jaké konkrétní tituly
se jedná, se můžete podívat na stránkách
MČ Praha-Přední Kopanina – Místní lidová knihovna. Také výměnný soubor
v počtu zhruba 200 titulů od Městské knihovny v Praze bude během podzimu
vyměněn za nový. Od září jsme rovněž
obměnili nabídku časopisů. Pro děti
a mládež máme přichystány ABC a Mateřídoušku, pro dospělé pak Květy,
Receptář a Respekt. Nově přibyla společenská hra Osadníci z Katanu.
Otevírací hodiny knihovny:
úterý 14–16 hod. a čtvrtek 16–18 hod.
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Od 1. 9. 2018 jsme zrušili registrační
poplatek.
Čtenáři z řad seniorů či hendikepovaní,
kteří budou mít zájem o dovoz knih
domů, mě mohou kontaktovat na telefonu 724 216 319 nebo mi napsat na
e-mailovou adresu danaberan@volny.cz.
Knihy si mohou vybírat z katalogu knihovního fondu a seznamu výměnného
fondu, který najdou na internetových
stránkách naší MČ Praha-Přední Kopanina – Místní lidová knihovna, případně
po dohodě mohu poskytnout tištěný seznam knih. Pokud se vám tato otvírací
doba nehodí, můžete mi napsat na e-mail
danaberan@volny.cz a dohodneme se na
jiné době.
Přeji všem slunečný podzim s dobrou
knihou.
Dana Beranová, knihovnice

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis ze 7. zasedání ZMČ ze dne 1. 7. 2019
Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o výši koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí – připomínkové řízení. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí schvaluje (hlasování 8-0-0) navrženou
variantu 2,5–1,5–2.
Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina zvolilo shora uvedenou variantu s ohledem na skutečnost, že se naše městská část
nachází v ochranném hlukovém pásmu Letiště Praha. Občané
jsou tak mnohdy vystaveni zvýšené hlukové zátěži z provozu letiště, což nejen snižuje ceny nemovitostí v našem katastrálním
území, ale především kvalitu života občanů zde žijících.
Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011
Sb. hl. m. Prahy, jimž se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina v souvislosti s návrhem nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje
(hlasování 8-0-0) navrhovanou změnu v textové části § 2 odst. 2
písm. b) tohoto zákona, která se týká nahrazení slov „od malých
producentů“ slovy „přímo od malých tuzemských producentů
nebo jejich prodejců“. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina považuje tuto změnu za diskriminační pro malé producenty
nebo jejich prodejce z ostatních zemí Evropské unie.
Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina v souvislosti s návrhem obecně závazné
vyhlášky, vydané na základě zákonného zmocnění a obsažené
v ust. § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje (hlasování 8-0-0) navrhovanou změnu.
Zápis z 1. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 26. 8. 2019
GPD Vokovice – žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba bytového domu včetně
připojení na komunikace a inženýrské sítě, nová ohradní zeď
v místě stávající, při ulici K Padesátníku, Praha-Přední Kopanina, na pozemcích st. p. 31, 32, parc. č. 725, 729/1 v k. ú. Přední
Kopanina“. Starosta informoval zastupitele MČ o existenci uzavřených a platných smluv mezi GPD Vokovice a MČ Praha-Přední Kopanina, které v roce 2017 podepsal tehdejší starosta
Milan Hofman. Jedná se o následující smlouvy: Dohoda
o společném postupu, Smlouva o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě a Zástavní smlouva k nemovitostem.
Usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina v souvislosti s žádostí společnosti GPD Vokovice o prodloužení platnosti územ-

ního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba bytového domu
včetně připojení na komunikace a inženýrské sítě, nová ohradní
zeď v místě stávající, při ulici K Padesátníku, Praha-Přední Kopanina“
nesouhlasí (hlasování 6-1-0)
s prodloužením platnosti územního rozhodnutí o umístění
stavby „Novostavba bytového domu včetně připojení na komunikace a inženýrské sítě, nová ohradní zeď v místě stávající,
při ulici K Padesátníku, Praha-Přední Kopanina, na pozemcích
st. p. 31, 32, parc. č. 725, 729/1 v k. ú. Přední Kopanina“
a na odbor výstavby ÚMČ Praha 6 budou v této věci podány
následující námitky:
1) Platnost územního rozhodnutí č. j. MCP6 062800/2015, SZ
MCP6 072286/2014/OV/Če ze dne 2. 9. 2015, byla již jednou
prodloužena rozhodnutím č. j. MCP6 158908/2017, SZ MCP6
074506/2017/OV/Krá ze dne 19. 12. 2017, a to do 2. 9. 2019.
Rovněž poukazujeme na skutečnost, že k dnešnímu dni pak nebylo vydáno žádné platné pravomocné stavební povolení na
shora uvedenou stavbu. Není proto důvod platnost územního
rozhodnutí prodlužovat.
2) Svou nečinností ve věci podání žádosti o stavební povolení
společnost GPD Vokovice již po čtyři roky znemožňuje a blokuje možnost připojení jak nově postavených, tak i plánovaných stavebních projektů na kanalizační řad. Není proto důvod
platnost územního rozhodnutí prodlužovat.
3) Do dnešního data nejsou známy výsledky měření tlaku
vody na území naší městské části, které se společnost GPD
Vokovice v souvislosti se svou žádostí o realizaci vodovodní
přípojky k její plánované stavbě „Novostavba bytového domu
Rezidence Kopanina“ ze dne 23. 11. 2018 zavázala dodat.
Naše městská část je postupem shora uvedené společnosti vystavena veliké nejistotě, neboť stále nemá příslušné kompetentní informace o tom, zda připojením „Novostavby
bytového domu Rezidence Kopanina“ nedojde k problémům
s dodávkou vody stávajícím rezidentům naší městské části.
Až do vydání pravomocného rozhodnutí Odboru výstavby
MČ Praha 6 v této věci nebude ze strany MČ Praha-Přední
Kopanina vydáno společnosti GPD Vokovice souhlasné stanovisko s připojením k vodovodní a kanalizační síti a ostatním
provozním médiím. Není proto důvod platnost územního
rozhodnutí prodlužovat.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

V pátek 29. listopadu začne od 16 hod. na Hokešově
náměstí jarmark s možností nákupu výrobků spojených s adventním a vánočním časem. Od 17.30 hod.
se zde uskuteční 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.
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Harmonogram rozmístění kontejnerů
na objemný odpad na druhé pololetí 2019
8. 10. od 14 hod. do 18 hod.

K Padesátníku (u fotbalového hřiště)
K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

22. 10. od 14 hod. do 18 hod.
12. 11. od 9 hod. do 13. 11. do 9 hod.

K Juliáně u č. p. 104
K Padesátníku (u fotbalového hřiště)
K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

26. 11. od 9 hod. do 27. 11. do 9 hod.

Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)

10. 12. od 9 hod. do 11. 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 do 18 hod., a to v termínech 8. 10. a 22. 10. V termínech 12. 11., 26. 11. a 10. 12. budou kontejnery přistavovány na
náklady naší městské části, a to do 9 hod. prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9 hod.
Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské SBĚRNÝ DVŮR
činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad prová- Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
dějte vlastním kompostováním.
tel.: 736 518 204
Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy
odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových Otevírací doba:
úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kon- Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
trolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře So
od 8.30 do 15.00 hod.
hl. m. Prahy.
* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
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Harmonogram rozmístění kontejnerů
na rostlinný odpad na druhé pololetí 2019
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
So 28. 9. od 9 do 15 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 5. 10. od 13 do 16 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 12. 10. od 13 do 16 hod.

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

So 19. 10. od 13 do 16 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

So 2. 11. od 9 do 15 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

So 9. 11. od 9 do 15 hod.

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

So 16. 11. od 13 do 16 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 23. 11. od 9 do 12 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

So 30. 11. od 9 do 12 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 7. 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 hod. v termínech 23. 11.
a 30. 11. a od 13 do 16 hod. v termínech 5. 10., 12. 10., 19. 10. a 16. 11. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové
kontejnery přistaveny od 9 do 15 hod. v termínech 28. 9., 2. 11., 9. 11. a 7. 12.
SBĚRNÝ DVŮR

Proboštská 1, Praha 6-Dejvice

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze
na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj tel.: 736 518 204
nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola.
Otevírací doba:
Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu
a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
So
od 8.30 do 15.00 hod.
odpad.
V
ZIMNÍM
ČASE DO 17.00 HOD.
*
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

„Nejde jenom o migranty…“
Určitě víte, že 28. září je svátek sv. Václava a Den české státnosti. Víte ale, že
29. září je Světový den migrantů a uprchlíků? Pokud ne, máte pro to důvod, protože i když se tato připomínka slaví už
105 let, datum konání se několikrát změnilo a letos se bude poprvé slavit na poslední zářijovou neděli.
K této příležitosti papež František napsal poselství, které nese výmluvný titul:
„Nejde jenom o migranty…“ Papež František nepopírá, že je to kontroverzní téma.
Píše, že strach z migrantů a uprchlíků,
z vyděděnců a cizinců a obecně z neznámých lidí může být oprávněný, ale že
nesmí „ovlivnit naše jednání a myšlení natolik, že nás přivedou k nesnášenlivosti
a uzavřenosti“. Nesmíme zapomínat, že
migrant nebo cizinec je v první řadě člověk a že ve způsobu, jak se k němu chováme, jde také o naše lidství.

Jedna Češka, jež bydlela dlouho v jiných zemích v západní Evropě nebo
v Americe, mi nedávno řekla, že pobyt
tam změnil její pohled na černochy nebo
cizince v Praze. Už nemá strach, protože
oni jí připomínají přátele, které má v cizině, a jsou to pro ni lidé, s nimiž je
možné navázat vztah, a ne jenom cizinci.
Ostatně já sám jsem tady jako „migrant“,

ale díky vašemu vlídnému přijetí se už
necítím úplně jako cizinec. Věřím, že ve
vašem srdci se ještě najde místo pro lidi,
kteří hledají v Čechách útočiště nebo
druhý domov… Ať už přijedou z Ukrajiny, ze Sýrie, nebo třeba z Afriky.
Alain Cleyssac,
komunita Chemin Neuf
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Foto Šárka Hrubá

Indiánský tábor se letos opět vydařil
Na začátku srpna se na Přední Kopanině uskutečnil již 3. ročník Indiánského tábora, který se tímto pomalu a jistě stává
tradicí. S Jolčou Hiklovou jsme si předem (stejně jako v předchozích ročnících) připravily program na celý týden a těšily se
na 5. srpna, až to celé vypukne.
První den se nesl ve znamení seznamování. Vždyť se většina
dětí viděla poprvé. Po rozcvičce s Honzou a Honzou, která byla
pro děti více než zábavná, jsme pokračovali seznamovacími
hrami a rozdělili se také do dvou kmenů, konkrétně Apačů
a Ingaliků. Následně jsme vyráběli indiánské čelenky, které si
po barvení v kotlíku děti následně i samy nastříhaly, a následně
jsme začali připravovat na batikování rudou indiánskou barvou
také trička.
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Druhý den začínal tentokrát jogínskou rozcvičkou, kde jsme
pozdravili sluníčko, a děti samy předváděly cviky podle jógových karet. Poté jsme udělali velkou výpravu do lesa pro různé
klacky, dřívka a dřeva, větve a všechno možné, co se dalo jen
trošku použít na výrobu pravého indiánského týpí. Naši Honzové se s nadšenou pomocí dětí pustili do svazování, sekání
a upevňování budoucího indiánského přístřešku. Po výborném
obědě v místní restauraci U Drahušky některé děti v rámci odpoledního klidu usnuly a starší buď jen tak relaxovaly, nebo si
třeba malovaly. Po malém odpočinku jsme začali vyrábět indiánskou stezku pro bosé nohy a začali nosit různé kamínky,
šišky, jehličí, dřívka, prostě vše možné, po čem lze chodit
a krásně si namasírovat nohy.

Ovšem třetího dne se děti nevšechny naprosto skvělé. Díky za
19. 10. Drakiáda
mohly dočkat. Šli jsme totiž na
zpětné odezvy od rodičů, které nás
koně, kde nám úžasná Kristýna
neskutečně potěšily. Jsme moc rádi,
v restauraci U Drahušky od 14 hodin
Malenínská zajímavě popovídala
že doma děti nemohly dospat, jak se
2. 11. Bojovka od 17 hodin
o tom, jak koně vlastně žijí, co mají
těšily na další den.
rádi a neradi, jak se čistí atd. Děti se
Velké díky patří také Tomáši Ci(sraz na konci ulice U Maří Magdaleny)
s nadšením, samozřejmě pod dohlegánkovi a restauraci U Drahušky za
30. 11. Výroba adventních věnců
dem, pustily do čištění koní a pak
výborné obědy s možností druhého
jsme se po krátké procházce dočkali
i třetího přidání. Zvláště u knedlíků
v restauraci U Drahušky od 15 hodin
konečně avizované jízdy na koni.
s borůvkami a svíčkové.
Bylo to zkrátka velké dobrodružBudeme se těšit třeba znovu příští
ství, i když zpáteční cesta na oběd byla pro některé děti už ná- rok a rádi bychom vás touto cestou pozvali na další akce Koročná, jak byly unavené z tolika zážitků.
paninského spolku.
Následující den jsme se věnovali především indiánským
S přáním všeho dobrého
hrám, jako bylo střílení z luku, hod šiškou apod. Také jsme doŠárka Hrubá a Jolana Hiklová s našimi pomocníky
stavovali týpí. Prostě práce bylo víc než dost. Do dětí námi vyHonzou Hrubým a Honzou Řehořem
ráběné svačinky, doma pečené buchty a oběd v místní restauraci
vždy padaly přímo raketovou rychlostí.
Poslední den byl pro děti plný překvapení. Hledali jsme totiž
poklad. Ze všeho nejdříve jsme museli najít na chodníku mezi
kameny ty pravé indiánské, kde bylo vždy jedno písmeno
z opravdové indiánské abecedy, a pak jsme museli složit návod,
kde poklad hledat. Cesta k pokladu nebyla nikterak jednoduchá, ale naopak plná úkolů a soutěží. Děti byly plné nadšení už
při samotném hledání návodu, natož když konečně poklad
našly. Oběd jsme si tento poslední den vařili sami, a to přímo na
ohni v kotlíku. Nutno konstatovat, že buřtguláš se opravdu povedl a děti, kdyby zbylo, si jdou přidat snad i potřetí. Po zaslouženém odpočinku pro děti začali jezdit rodiče a nám všem
bylo smutno, že týden tak rychle skončil.
Mnohokrát děkujeme všem rodičům za důvěru do nás vloženou, dětem za jejich nadšení, hravost a spontánnost. Byly
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Strážníci Poříčního útvaru pražské městské policie využívali 71 let starý ponton.
Nyní dostali zbrusu nový, moderní, protože stejně jako jejich kolegové na
„zemi“, tak i oni ve „vodě“ potřebují kvalitní technické vybavení. Nový ponton
pořídila městská policie za necelých
11,5 milionu Kč bez DPH.
Náměstek primátora Petr Hlubuček
k tomu řekl: „Poslední velká obměna technického vybavení proběhla v roce 2016,
kdy strážníci dostali novou loď. Jednasedmdesát let starý ponton využívala pražská městská policie 11 let, a protože by
další lodní osvědčení ke způsobilosti pro
plavbu na vodě tento ponton nedostal,
bylo nutné pořídit nový.“
Nový ponton lze rozdělit na dvě základní části, a to plovákovou soustavu
a obytnou nástavbu. Plováková soustava
je složena z deseti samostatných plovákových ocelových těles, do nichž je zakomponovaná nádrž na odpadní vody,
a ocelového rámu, který tvoří základnu
pro nástavbu. Nástavba je řešena jako nízkoenergetická stavba. Vnitřní prostory odpovídají nezbytnému pracovnímu zázemí
pro nepřetržitou 24hodinovou službu až
šesti strážníků ve čtyřech směnách a technickému zázemí až pro čtyři lodě, které
Poříční útvar využívá. Součástí vnitřních
prostorů je také kuchyňka s jídelnou
a obývací částí, koupelna s umyvadlem
INZERCE
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Foto Městská policie hl. m. Prahy

Poříční útvar strážníků má novou
detašovanou služebnu

a sprchovým koutem, toaletou a čtyři samostatné šatny. Dále je zde technická
místnost, velký sklad, jehož součástí jsou
čtyři samostatné úložné kóje na potápěčskou výstroj, a sušárna této výstroje. Velký
sklad bude sloužit i k uložení nafukovacího člunu v zimních měsících.
„Dodavatel nového pontonu vzešel
z veřejné zakázky, v rámci které byla stanovena maximální předpokládaná hodnota na 13 milionů korun bez DPH.
Podmínkou byla také projektová dokumentace a schválení Státní plavební
správy. Vítěz, společnost Loděnice Vltava, dodal nový ponton za necelých
11,5 milionu korun bez DPH,“ uvedl ředitel městské policie Eduard Šuster.

Pražská městská policie má Poříční
útvar od roku 2003 a od té doby strážníci
dohlíží na Vltavu v nepřetržité hlídkové
činnosti. Díky nim se podařilo zachránit
už 19 lidí, kteří se nacházeli v bezprostředním ohrožení života. K další činnosti
patří tisíce dalších zákroků například
proti nelegálnímu rybolovu, neosvětleným plavidlům nebo předmětům v toku.
Starý ponton byl postaven v roce 1948
a zpočátku sloužil jako plovárenská šatnová hala na Vyšehradských plovárnách.
Poté byl využíván jako plovoucí zařízení
hasičské základny, než byl v roce 2008
předán do užívání městské policie.
Jiřina Ernestová,
Městská policie hl. m. Prahy

Místní národní výbor v Přední Kopanině
v letech 1945–1970
DÍL DRUHÝ: Přední Kopanina
ve 40. a v 50. letech – ve znamení šetření
a vlády jedné strany
Po válce se Kopanina podobně jako jiné obce potýkala s řadou
hospodářských a společenských problémů, stejně jako s nástupem nového režimu. Pro představu uveďme, že po osvobození,
již na konci roku 1945, se i místní
obyvatelstvo muselo vyrovnávat
s všeobecným nárůstem cen a nedostatkem potravin a věcí denní potřeby, z nichž některé byly stále
k dostání pouze na poukazy (např.
dětské boty až do července 1946).
Pro občany se vyhlašovaly povinné
brigády v zemědělství, zejména na
sklízení řepy, v únoru 1947 bylo nařízeno i na Přední Kopanině šetřit elektrickým proudem. K výraznému poklesu cen masa a obuvi a uvolnění některých druhů
textilu z režimu poukazů došlo až v dubnu 1947.
V dubnu 1946 ovšem také započala v obci plynofikace. Dne
8. října 1946 se na schůzi všech obcí v Horoměřicích jednalo
o možnosti připojení obcí k hlavnímu plynojemu s tím, že by si
obec musela provést výkopy pro uložení přípojky na vlastní náklady. V červnu 1950 začala být v obci kopána kanalizace.
V politickém, společenském i kulturním životě obce se
v tomto období čím dál více prosazovala komunistická strana
(KSČ). Výrazně se do dění v obci zapsala např. činnost tzv. akčního výboru, orgánu řízeného KSČ. Ten zde vznikl 6. března
1948 v hostinci U Vosků. Do funkce předsedy byl zvolen Jaroslav Volf. Ještě na ustavující schůzi akční výbor soudil rolníka
Josefa Kraumana za nedodání dávky obilí. Dne 27. března byli
na návrh téhož akčního výboru vyloučeni ze Sokola čtyři místní
občané (Vladimír Kozák, František Milický, Jindřich Kosek
a Jan Jungman). Následně, 21. září 1948, akční výbor vyslýchal členy Sokola, kteří se zúčastnili sokolského průvodu
v Praze po smrti prezidenta Edvarda Beneše, a zkoumal, zda
neprovolávali protistátní hesla a slávu Benešovi. Na konci října
1948 také nařídil, aby v období dvouletky byly předepsané dodávky plněny na sto procent. V prosinci 1948 kontroloval tradiční hon na zajíce, aby dohlédl na to, že polovina úlovku bude
odevzdána do sběren pro tovární dělníky. Dne 20. září 1949
akční výbor nařídil nepolitickým spolkům, aby vždy ohlašo-

valy své pravidelné schůze právě akčnímu výboru. Nechvalně
působil i lidový soud. Ten například 16. května 1950 odsoudil
k odnětí svobody a peněžitým pokutám řezníka a hostinského
Fr. Militkého (za nepravdivé zprávy, jež roznášel, půl rokem
vězení a 20 tisíci korunami pokuty), mechanika Jar. Papírníka
(půl rokem vězení) a pí Jungmanovou (rokem vězení a 500 Kč
pokuty). Všichni trest nastoupili.
Na počátku 50. let proběhlo také
několik pokusů o zavedení JZD,
což ovšem naráželo na odpor místních rolníků – ani na schůzi
10. června 1950 v hostinci U Kozáků do JZD nikdo nechtěl vstoupit.
Dne 4. února 1950 se konala
první svatba pod národním výborem, a to v obci Nebušice, kam byla
Přední Kopanina přidělena ve věci
sňatků. Nyní každý, kdo chtěl uzavřít sňatek, musel nejdříve na
národní výbor, kde byl proveden úřední sňatek, a pak mohl teprve uzavřít církevní sňatek v kostele podle své víry.
V kulturním a společenském životě obce hrál v té době výraznou úlohu hostinec U Vosků. Kromě divadelních představení,
lidových zábav a plesů (např. maškarní ples 2. února 1947 pořádaný KSČ) se zde konaly i slavnostní stranické schůze KSČ
apod. Většinu svých představení zde v letech 1945–1946 odehrál také ochotnický spolek J. K. Tyl. Kulturní život však v obci
postupně slábnul. Již v roce 1947 byla zřejmá menší účast občanů na vzpomínkových, slavnostních, případně zábavních akcích, jakou byl namátkou hasičský ples konaný v lednu 1947.
Ještě ve 40. letech zde působil spolek Pokrok, který 24. července 1949 oslavil 20 let trvání. Jako kulturní spolek, ale zároveň v případě potřeby i brigádní síla působil Svaz české
mládeže. Snahy o znovuvzkříšení Sokola v prvních měsících
po válce se u místních nesetkaly s větší odezvou.
Zveřejněný text vychází z archivních pramenů náležejících
do archivního souboru MNV PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA;
časový rozsah (1845) 1945–1990 (1999), číslo archivní pomůcky NAD 2848, uloženého v Archivu hlavního města Prahy,
Archivní 6, Praha 4. Zejména byla využita II. Pamětní kniha
obce Přední Kopanina (1944–1969) (1971) a zápisy ze zastupitelstva a rady MNV.
Martin Omelka a Otakara Řebounová,
Archiv hl. m. Prahy

Společný hrob
Možná jste si již všimli, že nám na hřbitově přibyl
nový hrob. Z náhrobní desky je zřejmé, že se
jedná o společný hrob naší městské části. Tuto
povinnost nám nařizuje zákon o pohřebnictví.
Hrobové místo je určeno pro uložení ostatků ze
zrušených hrobů, pro případ vypravení sociálního
pohřbu či úmrtí osoby bez identity.
Šárka Kopičková, místostarostka
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Pořád se něco děje
Září
28. 9. v 8.30 hod.: Výlet pro kopaninské
seniory na zámek Dobříš
29. 9. v 15 a 19 hod.: Promítání na sále
radnice, pro děti Cesta za králem trollů,
pro dospělé Teroristka
Říjen
17. 10. v 17 hod.: „Život zachraňující
dovednosti“, přednáška v sále radnice
20. 10. v 15 a 19 hod.: Promítání na sále
radnice – filmy budou upřesněny postupně
Listopad
3. 11. Vzpomínková akce ke 100 letům
Lípy svobody:
14.30 hod.: Vysazení lípy na Hokešově
náměstí
15 hod.: Koncert Ivan Hlas Trio, sál radnice

17. 11. ve 14 hod.: Vítání občánků,
sál radnice
17. 11. v 17 hod.: Vzpomínková akce
u příležitosti 30. výročí sametové revoluce
24. 11. v 15 a 19 hod.: Promítání na sále
radnice – filmy budou upřesněny postupně
29. 11. Jarmark, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, taneční zábava:
16 hod.: Vánoční jarmark
17.30 hod.: Rozsvícení vánočního stromu
20 hod.: Zábava v restauraci U Housliček
Prosinec
7. 12. v 15 hod.: Mikulášská nadílka,
restaurace U Housliček
29. 12. v 15 a 19 hod.: Promítání na sále
radnice – filmy budou upřesněny postupně
Šárka Kopičková, místostarostka

Zkrátka
bez
pozlátka
Děkujeme panu Josefu
Fouskovi za naprosto
úžasné vystoupení.
V neděli 15. září
se zaplnil náš sál
v radnici do posledního
místa a všichni jsme
si užili nádherné,
skoro dvouhodinové
vystoupení muže
v obleku s neutuchající
životní energií, plného
optimismu a elánu.
Ještě jednou děkujeme
a těšíme se
na shledanou.
Jaroslava Doksanská,
referentka ÚMČ
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Veřejná sbírka
pro obnovení sochy
svaté Juliány
Znáte rozcestí v lese, kde se říká svatá Juliána?
Přemýšleli jste někdy o tom, proč se tomu místu tak říká a proč tam stojí
jen barokní podstavec s dřevěným křížem?
V letošním roce je tomu 285 let, co se podle zápisu v kronice kopanského
mlýna píše, že zde byla umístěna kamenná socha této světice, a zároveň
je tomu 151 let, co byla socha poškozena nepřízní počasí a už nikdy
nebyla obnovena. Dřevěný kříž nechal zhotovit mlynář Václav Štěpánek
s hajným z Tuchoměřic panem Kalínkem roku 1868.
A když se tohle všechno člověk dozví a celý život chodí okolo na procházky,
nenechá ho chladným myšlenka, že by se socha mohla vrátit zpátky
na podstavec.
Proto jsem založila Spolek pro obnovu svaté Juliány a vyhlásila
veřejnou sbírku na její obnovu.
Maximální cena projektu byla restaurátorem vyčíslena
na 360 000 Kč.
Pokud se vybere více, bude vybudováno i zastřešené posezení pro turisty.
Číslo transparentního účtu, kam můžete přispět, je
4100832013/0800.
Za váš příspěvek a čas strávený nad tímto letákem vám děkuje spolek
a zakladatelka celého projektu Monika Pokorná ze Statenic.
FB: Spolek pro obnovu sochy svaté Juliány
e-mail: mona_pokorna@seznam.cz
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Jednání či jedování?
V pondělí večer 26. srpna se v sále kopaninské
radnice uskutečnilo jednání místního zastupitelstva se zástupci firmy GPD Vokovice. Developer, pan Licehamr, na něm vehementně
prosazoval jejich krajně nepopulární projekt.
Naopak pan radní Hradil věcným a korektním
způsobem poukázal na pro obec značně nevýhodné aspekty smluv, které její bývalé vedení
s developery uzavřelo. Nakonec se při závěrečném hlasování ukázalo, že z celého zastupitelstva je pro realizaci pouze pan starosta,
koneckonců též člen bývalého vedení obce.
Jednání se neslo v dosti rozjitřené atmosféře, která rapidně zhoustla při debatách po
jeho formálním ukončení. Čekal jsem tam tehdy, až bude paní
radní Kopičková zcela uvolněna – měl jsem jí totiž pomoci s řešením budoucí kulturní akce.
Stal jsem se tak svědkem toho, kterak jí pan Licehamr napadá za to, že hájí zájmy občanů a na tyto se stále odvolává.
(Sousedé, vidím to jako jasné svědectví, že jsme v tomto případě volili do zastupitelstva naprosto správně.) Jádro jejich
sporu spočívalo v tom, že budoucí činnost developera může

ohrozit tlak pitné vody ve vodovodním řadu
pro ostatní uživatele.
Osobně se domnívám, že ten spor je vlastně
zbytečný. Developer by totiž při citlivém přístupu vůbec nemusel na stavební činnost plýtvat nedostatkovou a drahou pitnou vodou –
má na svých pozemcích dvě studny. Tuto debatu ukončila a „citlivost“ přístupu jednoznačně prokázala zástupkyně developera
prohlášením, že „nějakých deset starousedlíků
mi může být ukradených“.
To mne značně pohoršuje. Vás ne? I když
nevím, zda jsem v tom zlomku z počtu zhruba
čtyř set místních starousedlíků paní developerkou konkrétně míněn. Koneckonců je to lhostejné. Pokud se
splní obavy paní radní a dvě třetiny obce budou mít problémy
s dodávkou pitné vody, nebude hrát sebemenší roli, jak dlouho
zde kdokoli z nás žije.
Ano, opakuji, jsem pohoršen. A to natolik, že jsem ochoten ze
své penze přispět vedení obce na případné potřebné právní
služby.
Ivo Medek K.

Ze života...
JUBILEA
Mládí není období života, ale duševní stav.
Johann Wolfgang Goethe
František Macháček, 90 let
ZLATÁ SVATBA
Gratulujeme k získání zlaté medaile v závodě manželství! Hodně lásky a pevné zdraví v běhu
za diamantovým pokladem!
Manželé Zdeněk a Irena Kořínkovi
NAROZENÍ
Je to jako pohádka, když začne život děťátka.
Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.
Gratulujeme rodičům!

Vítání občánků
Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2018–2019, na
vítání občánků jste na podzim 2018 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, samozřejmě pokud jste již tak neučinili. Vítání občánků plánujeme uskutečnit 17. listopadu
2019 od 14 hodin. Pozvánky s přesnými údaji obdržíte
v dostatečném předstihu. V případě narození dítěte vás prosíme, abyste nám dali tuto skutečnost vědět kdykoli v průběhu roku.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Ondřej Manyo
Leontýna Pekarová
Leonard Chong
Eduard Rak
Veronika Lekešová
ÚMRTÍ
Kdo žije v srdcích svých milých, není nikdy mrtev.
Dobromil Pokorný, 67 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Foto 4× Letiště Praha

Nepropásněte Jarmark v Buštěhradě
Letiště Praha v rámci oblíbené ROADSHOW navštívilo již tři
ze čtyř podzimních zastávek, mezi kterými byly Městské pivní
slavnosti v Hostivici, festival českého designu Design Lock
v Roztokách a kulturní akce Babí léto v pražských Řepích. Podzimní putování po okolí bude zakončeno v neděli 13. října na
Jarmarku v Buštěhradě. Na akcích je vždy připraven bohatý
program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ti se mohou na stánku
Letiště Praha informovat o rozvoji letiště, o hlukové situaci
nebo o pracovních nabídkách na letišti. Návštěvníci akce mají
možnost zasoutěžit si o hlavní cenu ve formě letenek po Evropě, pořídit si fotografii ve speciálním fotokoutku nebo se seznámit s letištními zvířecími kolegy.

Fontánky s vodou
pro cestující
Letiště Praha v rámci omezování jednorázových plastů a zvýšení komfortu pro cestující nainstalovalo po celém letišti fontánky na pitnou vodu. Díky tomu si mohou cestující načepovat
kvalitní čerstvou vodu ve 13 fontánkách, které jsou k dispozici
jak v tranzitní části v obou terminálech, tak i ve veřejné zóně
Terminálu 1. V následujících měsících navíc budou u bezpečnostních kontrol instalovány další výlevky na vodu. Cestující
si tak mohou vzít vlastní lahve na vodu, které před kontrolou
vylijí a po kontrole si je mohou ve fontánkách znovu načepovat a ušetřit tak zbytečný jednorázový plast.

Letiště podporuje
jazykové vzdělání
Letiště Praha a sdružení okolních obcí a městských částí PAR
(Prague Airport Region) pokračují i v letošním školním roce
v projektu finanční podpory jazykového vzdělávání na základních školách.
Finanční dar, doplněný o příspěvky jednotlivých municipalit,
poskytlo Letiště Praha přímo školám na konverzační hodiny
s rodilými mluvčími a na jazykové pobyty v zahraničí. Program
jazykového vzdělávání pro okolní obce a městské části tak navazuje na program MČ Praha 6 se stejným zaměřením, na kterém se Letiště Praha finančně dlouhodobě podílí. V roce 2019
pražské letiště investovalo do jazykového vzdělávání dětí již
přes pět milionů korun.
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Letištní med získal
Zlatou medaili
již pošesté
Letiště Václava Havla Praha získalo v soutěži Český med za
svůj letošní květový med již pošesté Zlatou medaili, která oceňuje zejména menší producenty českého medu vlastní produkce.
Soutěž každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav včelařský
v Dole, jenž ohodnotil letištní vzorek nejvyšším stoprocentním
hodnocením. Celkem se soutěže zúčastnilo 360 vzorků. Získaná
Zlatá medaile potvrzuje dlouhodobě nejvyšší kvalitu medu produkovaného včelstvy chovanými v areálu Letiště Praha.
Letiště Praha se v době, kdy téma snižování biodiverzity nabývá stejného významu jako hrozba klimatických změn, snaží
kromě chovu včel podporovat i výskyt ostatních druhů hmyzu.
V létě tak byly v areálu letiště instalovány tzv. hmyzí domky
a v rámci nového programu podpory biodiverzity budou následovat další aktivity.
Tereza Žižková, 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

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 10 Vychází 4× ročně
Místo vydání Praha Registrace MK ČR E 19434 Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Jaroslava Doksanská, Zita
Patíková, Dana Rabiňáková, Petr Vokáč, Vladimír Kozák (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: 25. 9. 2019 Tištěno na recyklovaném papíru.
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