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KOPANINSKÉ4/2019

Vážení spoluobčané,

listy

23. 12. 2019
otevřeno 8.00–12.00 hod.
24. 12. – 26. 12. 2019
vánoční svátky, zavřeno
30. 12. 2019
otevřeno 8.00–12.00 hod.
1. 1. 2020
Nový rok, zavřeno 

Provoz úřadu 
na přelomu roku
2019 a 2020

Jízdní řády
Upozorňujeme občany, že
během vánočních svátků a na
přelomu roku 2019 a 2020 
se do jízdních řádů autobusů
promítne zvláštní režim.
Upravené jízdní řády jsou 
k vyzvednutí na ÚMČ.

Vánoce už máme doslova za dveřmi. Po-
malu končí adventní doba, kterou jste vy-
užili a určitě ještě využíváte ke zklidnění
po celoročním shonu a k zamyšlení se nad
téměř uplynulým rokem. Vytváří nám pro-
stor, abychom mohli vylepšit a hlavně 
dokončit to, co jsme začali a co nám z plá-
novaných úkolů a předsevzetí ještě chybí
dopracovat. 

Ať už prožíváme Vánoce jako křesťan-
ský svátek nebo prostě světsky, mají pro
nás jedinečný význam. Jsou to především
svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou
to svátky klidu, dárků a radosti.

Myslím si, že na tomto místě není třeba
podrobně rozebírat, co se nám podařilo, 
a naopak v čem ještě vidíme rezervy.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok,
který se blíží ke svému konci, tak začneme

znovu plánovat a připravovat se na ten ná-
sledující. 

Aby byl příští rok úspěšný, je zapo-
třebí spolupráce celého týmu lidí, kteří
se na fungování naší městské části podí-
lejí, ať už jde o zastupitele nebo pracov-
níky úřadu městské části. Všem děkuji
za spolupráci v letošním roce a do no-
vého roku přeji zdraví a hodně vytrva-
losti v úsilí zlepšovat vše, co je v našich
možnostech.

Vám, vážení spoluobčané, také přeji 
v první řadě poklidný průběh předvánoč-
ních příprav, nákupů, pečení a obstarávání.
Přeji vám rovněž, abyste vánoční svátky
prožili v pohodě a radosti. A do roku 
s nulou na konci samozřejmě mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů.

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,
chtěl bych vás upozornit na novelu veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb., která od 1. ledna 2020 zavádí povinné ozna-
čení psa mikročipem na území České republiky. Od tohoto data
tak bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený mikročipem. U štěňat k tomu
musí dojít nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
tedy maximálně v půl roce věku. Psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. červencem 2011, označeni být ne-
musí.

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by
mělo být přínosem zejména v těchto oblastech: zjištění identity
psa v případě potřeby kontrolních orgánů (Státní veterinární
správa, Policie ČR, Celní správa ČR, obce atd.); účinnější mo-
nitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel 
a předpisů (např. počet držených zvířat, jejich věk, vakcinace,
dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zví-
řat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat; umožnění kon-
troly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků; jak 
z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité 

v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze
zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.); zatoulané řádně
označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli a jeho návrat je operativ-
nější.

Mikročipem, jehož pořizovací cena se pohybuje podle typu
od 120 do 450 Kč, označí psa soukromí veterinární lékaři,
kteří si k tomu ještě naúčtují částku za jeho aplikaci. Jestliže
majitel psa do konce roku 2019 neoznačí, hrozí mu od roku
2020 až dvacetitisícová pokuta a na psa bude pohlíženo, jako
kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. A to i v případě,
že jeho přeočkování proti vzteklině bylo naplánováno na rok
2020.

Závěrem mi dovolte, abych oznámil potěšující zprávu pro se-
niory nad 70 let, kteří si mohou v příštím roce opět přijít na náš
úřad pro příspěvek na obědy či nákup potravin ve formě stra-
venek. Podrobnější informace sdělíme v lednu 2020. 

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

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Chtěla bych vás pozvat v tomto předvánoč-
ním čase – a samozřejmě i kdykoli jindy – do
kopaninské knihovny na naší radnici na Ho-
kešově náměstí, vstup bočním vchodem. Kni-
hovní fond se rozrostl o dvě stě titulů, které
nám pravidelně zapůjčuje Městská knihovna
v Praze v rámci výměnných souborů. Také
jsme obměnili výběr časopisů. Nově odebí-
ráme Květy, Respekt, ABC a Mateřídoušku 
a pokračujeme v odebírání Receptáře. 

Na internetových stránkách MČ Praha-
-Přední Kopanina – Místní lidová knihovna
si můžete vyhledat všechny knihy z knihov-
ního fondu a nově i z výměnného fondu,
dále pak časopisy a společenské hry.

Přeji všem klidné a pohodové Vánoce 
s dobrou knihou.

Dana Beranová, knihovnice 

Novinky z knihovny

JUBILEA
Mládí není období života, 
ale duševní stav. 
Johann Wolfgang Goethe

Václav Kučera, 85 let
Oldřich Vopěnka, 85 let
Josef Kozák, 75 let

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Ze života...

Nelze nezmínit další knižní počin Martina Pitra (šéfre-
daktora Kopaninských listů) a Petra Vokáče (tajemníka
ÚMČ Praha-Přední Kopanina). Oba pánové spolu s ilu-
strátorem Ivo Medkem Kopaninským pokřtili 7. 10. v kos-
tele sv. Vavřince pod Petřínem knihu Průvodce husitskými
válkami 1419–1437: České země ve stínu kalicha.

Tuto vydařenou akci se spoustou diváků moderoval
Jan Hlaváč. Kmotry knihy se stali slovenská písničkářka
Mirka Miškechová a zpěvák Daniel Landa, milými hos-
ty byli hitorikové Petr Čornej a Leonid Křížek.

Přeji této naučné a velmi čtivé knize minimálně stejný
úspěch, jaký měla předchozí publikace obou autorů s náz-
vem Průvodce třicetiletou válkou 1618–1648: České země
na pokraji zkázy. Pánové, těšíme se na další…

Šárka Kopičková, místostarostka

Vyšla zajímavá kniha o husitech
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Zápis z 8. zasedání ZMČ ze dne 30. 9. 2019

Před zahájením zasedání ZMČ Praha-Přední Kopanina 
ing. Vladimír Kozák informoval přítomné o podání rezignace
na svou funkci starosty MČ Praha-Přední Kopanina na základě
ustanovení § 55 odst. 2) písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., čímž
mu zanikl ke dni 30. 9. 2019 mandát člena zastupitelstva MČ
Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo rezignaci ing. Vladimíra
Kozáka na funkci starosty vzalo na vědomí (bez hlasování).

Za nastalé situace místostarosta Petr Salát vyzval přítomné
zastupitele k předložení návrhu kandidátů na funkci nového sta-
rosty MČ Praha-Přední Kopanina a navrhl do funkce nového
starosty Zdeňka Hradila, který s kandidaturou na funkci sta-
rosty souhlasil. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelstvo
schválilo aklamaci jako způsob volby pro hlasování o volbě sta-
rosty (hlasování 8-0-0).

Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy u MČ Praha-
-Přední Kopanina v oblasti činností vykonávaných podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů včetně návrhu opatření k nápravě.
Tajemník ÚMČ Praha-Přední Kopanina Mgr. Petr Vokáč před-

nesl zastupitelstvu MČ Praha-Přední Kopanina zprávu o vý-
sledku shora uvedené kontroly včetně návrhu opatření 
k nápravě. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina zprávu
o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy u MČ Praha-Přední 
Kopanina v oblasti činností vykonávaných podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů včetně návrhu opatření k nápravě vzalo na
vědomí a tajemníkem předložený návrh zprávy o přijatých opa-
třeních k nápravě odsouhlasilo (hlasování 8-0-0). 

Zápis z 9. zasedání ZMČ ze dne 14. 10. 2019

Předání osvědčení členu zastupitelstva MČ Praha-Přední Ko-
panina ing. Miroslavu Tichému, který nastoupil na uprázdněný
mandát po zastupiteli MČ Praha-Přední Kopanina ing. Vladi-
míru Kozákovi. Starosta předal ing. Miroslavu Tichému osvěd-
čení člena zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina. Starosta
vyzval zastupitele ing. Miroslava Tichého ke složení slavno-
stního slibu, který tento zastupitel následně složil. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Vánoce jsou pro křesťany svátkem naro-
zení Ježíše, narození Spasitele. Ale pro-
tože Ježíš se narodil jako dítě v lidské
rodině, Vánoce se staly (nejenom pro
křesťany) rodinným svátkem. A to je
vzácné ve světě, kde dnešní člověk má
často málo času na své blízké. Naše spo-
lečnost považuje za největší hodnoty
úspěch, efektivnost a produktivitu, pokud
to nejsou jenom peníze, a má tendenci za-
pomínat na vztahy. O Vánocích můžeme
znovu objevit důležitost vztahů nejenom
mezi rodiči a dětmi, ale také mezi dalšími
generacemi. Přítomnost dědečka a ba-
bičky změní atmosféru a může přinést
ještě větší radost, pokud o tyto vztahy pe-

čujeme i během roku. Papež František 
o tom napsal ve svém dopise „k mladým
lidem i k celému Božímu lidu“: „Světu
nikdy nebyl a nebude ku prospěchu roz-
kol mezi generacemi. To je zpěv sirén 
o budoucnosti bez kořenů a bez zakoře-
nění. To je lež, která ti chce namluvit, že
dobré a krásné je jen to, co je nové. Exis-
tence mezigeneračních vztahů předpo-
kládá, že jednotlivá společenství vlastní
kolektivní paměť, protože každá generace
přijme učení předků a potom zase zanechá
dědictví svým následníkům. To poskytuje
pevný bod, aby se nová společnost mohla
pevně usadit. Jedno přísloví dobře říká:
,Kdyby mladík věděl a stařec mohl, ne-

existovalo by nic, čeho by nebylo možné
dosáhnout.‘“ (apoštolská exhortace Chris-
tus Vivit – Kristus žije – č. 191).
Přeji vám šťastné a požehnané mezige-
nerační Vánoce.
P. S.: Ve čtvrtek 26. prosince na svátek
sv. Štěpána bude mše svatá v rotundě 
sv. Maří Magdaleny od 10.30 hod.

Alain Cleyssac, 
komunita Chemin Neuf

Mezigenerační Vánoce
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na první pololetí 2020 
17. 3. od 9 hod. do 18. 3. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
7. 4. od 9 hod. do 8. 4. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
21. 4. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
5. 5. od 9 hod. do 6. 5. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
26. 5. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
23. 6. od 14 hod. 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 přistavo-
vány 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 21. 4., 26. 5. a 23. 6. V termínech 17. 3., 7. 4. a 5. 5. budou
kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to do 9 hod. prvního dne a od-
vezeny 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
činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad prová-
dějte 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 kon-
tejnerů 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.

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské
služby a AVE Pražské komunální služby, zajistí během vánoč-
ních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metro-
pole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.  V termínu
24. 12. – 31. 12. 2019 budou zajištěny standardní pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude probíhat podle příslušných svo-
zových plánů, tedy jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži na
separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu 
v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických ob-
lastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2019, jinak bude
vše probíhat také podle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:

23. 12. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných 
svozových dnech.
1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den).

Svoz tříděného odpadu:

23. 12. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných 
svozových dnech.

23. 12. – 31. 12. 2019 v kritických oblastech budou posíleny
svozy ostatních složek tříděného odpadu.
1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den).

Vánoční stromky do popelnice nepatří

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner
na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostat-
ních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby 
v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky roz-
hodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně sni-
žují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe
den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k je-
jich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý
leden a únor. 

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek doslou-
žil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad,
ale do sběrného dvora.

Ladislav Radke, Pražské služby

Pražské služby a AVE jsou připraveny 
na vánoční a novoroční svoz odpadu
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Vedle pravidelných kontrol řidičů taxi a dalších řeší strážníci
Taxi týmu průměrně pětkrát do měsíce případy předraženého
jízdného turistů, kteří se o tom zmíní v recepci hotelu, kde jsou
ubytováni. Zaměstnanci hotelů se pak s žádostí o pomoc obra-
cejí právě na Taxi tým městské policie. Uveďme jeden případ,
kdy cizinci místo obvyklých 200–250 korun zaplatili téměř dva
tisíce korun. 

Začátkem prosince přivezl vůz taxi turisty z hlavního nádraží
do hotelu v centru Prahy. Za tuto cestu si řidič naúčtoval v pře-
počtu 1962 korun. Cizincům se cena jízdného zdála vysoká,
proto se o ní zmínili na recepci. Zaměstnanci hotelu okamžitě
kontaktovali Taxi tým strážníků. Přibližně za dvě hodiny stráž-
níci přivezli nepoctivého taxikáře do hotelu, kde turistům peníze
s omluvou vrátil. Strážníkům s identifikací nepoctivého taxikáře
pomohly záznamy z kamer hotelu, na kterých řidiče ihned po-
znali a díky znalosti ho vyhledali a přiměli k tomu, aby peníze
vrátil. Dále celou věc pak řešili v rámci zákonných oprávnění.  

Taxi tým pražských strážníků má respekt

Součinnost strážníků a dopravního podniku 
v pražské metropoli je na denním pořádku. 
V přímé souvislosti s provozem MHD na území
Prahy zajišťuje pražská městská policie pravi-
delný dohled nad bezpečností a veřejným pořád-
kem v prostředcích městské hromadné dopravy
a souvisejících prostorách a okolí. Kromě toho
strážníci řeší i problémy týkající se samotné do-
pravy, kdy neukáznění řidiči svými vozidly blo-
kují průjezdnost povrchových linek MHD.

Součinnost s přepravními kontrolory, dohled
nad veřejným pořádkem a bezpečností v dopravních prostřed-
cích i okolí stanic prioritně zajišťuje ve směnném provozu spe-
cializovaný Hlídkový útvar městské policie s celoměstskou
působností. Dále se na něm podílejí v rámci své činnosti 
i ostatní útvary. Zároveň spolupracují i s pracovníky Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy. Strážníky žádají o pomoc zejména

samotní řidiči. Ti využívají možnosti přivolání
hlídky pomocí SOS tlačítka v případě jakéhokoli
ohrožení bezpečnosti, zdraví a života. V roce
2019 bylo zaznamenáno téměř devět set tísňo-
vých událostí. 

Zároveň žádají řidiči povrchových linek MHD
pomoc strážníků i v rámci dopravy. Na vině jsou
neukáznění řidiči, kteří svá vozidla nedbale 
parkují v blízkosti tramvajových pásů, na křižo-
vatkách, zastávkách apod. Plynulost pražské hro-
madné dopravy tak bývá často ochromena 

a linky nabírají zpoždění. Během roku 2019 přijala pražská
městská policie od dopravního podniku bezmála tři sta žádostí
o odtah vozidla z důvodu překážky silničního provozu a bylo
odtaženo celkem 1060 vozidel, buď na žádost, nebo na základě
zjištění strážníků v terénu. 

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Městská policie spolupracuje s pražským
dopravním podnikem

Je vaším velkým snem vyfotografovat se 
s velkou pandou na Staroměstském ná-
městí? Nebo snad s přerostlým krtkem či
ledním medvědem? Chcete vidět obří bu-
bliny? Už se vám to nepoštěstí. 

Od 15. října totiž nabyla účinnosti
obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy,
která upravuje provozování pouliční umě-
lecké produkce na veřejně přístupných
místech. Zcela zakázaná bude taková pro-
dukce například na Křižovnickém nebo
Velkopřevorském náměstí, ale také na
celém Staroměstském náměstí.

Vyhláška mimo jiné rovněž přímo zaka-
zuje vystoupení v převlecích za zvířata či
postavy z filmů a počítačových her a vy-

stoupení v převlecích, které zjevně přesa-
hují proporce dospělého člověka. Zákaz se
dotkne i vytváření zmíněných bublin a po-
užití aerosolových rozprašovačů.

Podle názoru Magistrátu hl. m. Prahy se
za pouliční uměleckou veřejnou produkci
nedá považovat jakékoli vystoupení se zví-
řaty, ale ani tzv. levitující osoby nebo „živé
sochy“. Jelikož se v takových případech
nejedná o užívání pozemní komunikace
běžným způsobem, měly by mít provozu-
jící osoby povolení k záboru veřejného
prostranství.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Novela vyhlášky o buskingu nabyla účinnosti 
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Jedna z každoročně se opakujících povin-
ností je placení poplatku za naše čtyřnohé
přátele psy. Výše poplatku i podmínky
zůstávají stejné, tak hlavně připomínám
datum splatnosti poplatku, a to nejpozději
do 31. března 2020. 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na
ÚMČ v úředních hodinách, tj. v pondělí
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
17.00 hod. a ve středu od 8.00 do 12.00
hod a od 13.00 do 17.00 hod., případně
převodem na účet či složenkou typu A na
účet 2000703389/0800. Jako variabilní
symbol prosím uveďte číslo domu pro
identifikaci vaší platby.

Sazby poplatků pro obyvatele MČ
Praha- Přední Kopanina: 
n 300 Kč za jednoho pejska, 600 Kč za
druhého a každého dalšího pejska.
n 200 Kč za jednoho pejska, jehož ma-
jitelem je důchodce (starobní, invalidní,
vdovský důchod) a důchod je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu (je třeba doložit

čestné prohlášení), 300 Kč za druhého 
a každého dalšího pejska. 

Úleva z poplatku bude poskytnuta 
v případě, že necháte psa označit mikro-
čipem a zanést do databáze hl. m. Prahy,
a to na dva následující roky. Poskytnuta
bude rovněž, pokud si vezmete psa 
z útulku provozovaného na území hl. m.

Prahy, a to po dobu dvou let od jeho pře-
vzetí.

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 mě-
síce. V případě zániku povinnosti (úmrtí
psa, předání jinému majiteli) přestáváte
poplatek platit uplynutím měsíce, ve kte-
rém k této skutečnosti došlo.

Veškeré informace, včetně formulářů,
naleznete na www.prednikopanina.cz –
Informace pro občany – Poplatek za psy.
Pokud budete potřebovat poradit nebo si
něco ujasnit, zavolejte mi na číslo 220
950 701 nebo 608 935 156. Na úplný
závěr připomínám, že od 1. ledna 2020
začne platit novela veterinárního zákona,
se kterou souvisí povinnost opatřit psa
čipem. Více se k tomu dočtete ve Slovu
tajemníka od Petra Vokáče.  

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Poplatky za psy

Pražská zvířecí záchranka
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Při výměně okapu bytového domu 
v pražském Podolí klempíři odhalili ko-
lonii asi 60 zimujících netopýrů reza-
vých. Bohužel ve výši čtvrtého patra.
Naštěstí předseda zdejšího SVJ je horo-
lezec a netopýrů se nebojí. Slanil se 
k rozlézajícím se netopýrům, postupně je
chytal a jednoho po druhém přes balkon
podával přivolanému pracovníku Pražské
zvířecí záchranky. Takto se mu jich po-
dařilo zachránit celkem čtrnáct. Ostatní
odlétli či se poschovávali v okolních sku-
linách. Vzhledem k mrazivému počasí
bohužel nemají moc šanci na přežití.

Při odkrytí netopýří kolonie zareagovali
klempíři správně – zavolali Pražskou zví-
řecí záchranku. Probuzení netopýři také
zareagovali přirozeně, ale bohužel v tomto
případě nesprávně. Začali se rozlézat 
a rozletovat do okolí. Mnoho se jich ztra-
tilo dříve, než se rozběhla záchranná akce. 

V tomto období, pokud dojde k probu-
zení hibernujících netopýrů, je prakticky
vždy nutná alespoň dočasná lidská péče.
Netopýr totiž bez vydatné potravy neumí
obnovit energii, kterou ztratil při probu-
zení. Navíc v tomto konkrétním případě
přišel o své zřejmě tradiční zimoviště 
a musel by urychleně najít nějaké ná-
hradní, což je dost nepravděpodobné.
Velmi důležitá je v případech zvířete 
v nouzi rychlá reakce nálezce – záchran-
nou stanici nebo v našem případě Praž-

skou zvířecí záchranku je třeba volat oka-
mžitě.

V případě, že naleznete zraněné volně
žijící zvíře v Praze či v jejím okolí, ob-
raťte se na Pražskou zvířecí záchranku,
telefon 774 155 185. Pokud ji chcete
podpořit, můžete poskytnout finanční dar
na konto sbírky Zvíře v nouzi, číslo účtu
33553322/0800, variabilní symbol platby
1111. Děkujeme.

Prokop Pithart, 
Český svaz ochránců přírody
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DÍL TŘETÍ: Kopanina v průběhu 60. let – 
pohled do vedení obce a práce MNV

V roce 1960 měla rada MNV nejprve šest členů, ale tento počet
byl v průběhu roku snížen podle předpisů na pět. Funkci předsedy
MNV obhájil Josef Vnouček, na místo tajemníka byl zvolen Josef
Ježek. K roku 1960 působily při
MNV tyto komise: finanční komise,
komise pro místní hospodářství
(vznikla 8. ledna 1959 sloučením ko-
mise bytové a stavební), komise pro
ochranu veřejného pořádku, země-
dělská komise, školská komise a ko-
mise zdravotní. Na zasedání pléna
11. srpna 1960 byly dále ustaveny
trestní komise a komise bezpeč-
nostní. Předsedou trestní komise byl zvolen Josef Ježek, dalšími
členy se stali Josef Vnouček, Oldřich Poláček, Josef Šrajer, Fran-
tišek Prokop a Václav Bernášek. Do funkce předsedy bezpeč-
nostní komise byl zvolen Josef Vnouček, komisi dále tvořili 
J. Ježek, F. Lhoták, A. Rys, V. Rákosník st., V. Rákosník ml., 
J. Červenka, J. Beran a J. Kasner. 

Na počátku ledna 1962 byl však J. Vnouček ze své funkce od-
volán. Důvody odvolání shrnul J. Ježek v referátu předneseném
na veřejném zasedání MNV 25. ledna 1962, kde byla prostřed-
nictvím hlasování poslanců zastupitelstva rovněž provedena
volba nového předsedy a tajemníka MNV. Novým předsedou
MNV byl zvolen Ladislav Broukal, tajemníkem Vladimír Křtěn. 

V čele MNV stanul L. Broukal i po komunálních volbách 
v roce 1964, mandát ovšem nedokončil. V průběhu předsednic-
tví, v únoru 1967, zemřel a ve vedení obce ho nahradil 
J. Grubl. Tajemníkem byl v roce 1964 opětovně volbou potvrzen
V. Křtěn, jenž ovšem v roce 1969 na vlastní žádost z funkce ta-
jemníka odešel. Po dohodě s Národní frontou a KSČ byl na tuto
funkci navržen J. Micka, dosavadní předseda komise pro místní
hospodářství, stavební a bytové komise. Funkci tajemníka MNV
začal J. Micka vykonávat od 1. ledna 1970. Na ustavující schůzi
nového MNV 2. července 1964 byla zvolena pětičlenná rada
MNV ve složení J. Vacovský (současně předseda zemědělské ko-
mise), J. Zmeškal (předseda komise pro místní hospodářství), 
Z. Minář (předseda komise školní a kulturní), V. Trojna (před-
seda komise pro zachování veřejného pořádku) a V. Krajíc (před-

seda finanční komise). Výčet uvedených komisí MNV doplňo-
vala komise sociální (předseda M. Hošek). Počet členů komisí
včetně předsedů se pohyboval od čtyř (komise veřejného po-
řádku) do osmi (komise zemědělská a místního hospodářství). 

V roce 1967 došlo k vydání zákona č. 69/1967 Sb., o národních
výborech, který mj. upravoval počty a struktury komisí MNV 

(§ 53 daného zákona). Komise před-
stavovaly volené orgány národního
výboru s výkonnou pravomocí, jež 
v rámci své působnosti pomáhaly re-
alizovat a kontrolovat usnesení pléna
a aktivně se podílely na jeho pří-
pravě. Při národních výborech, které
nezřizovaly odbory, plnily úkoly od-
borů. To byl i případ Přední Kopa-
niny. Komise zřizovalo plenární

zasedání, jež volilo a odvolávalo jejich členy, řídilo jejich činnost
– zadávalo komisím úkoly – a komise byly plénu rovněž za svou
činnost odpovědny. V čele komisí stáli zpravidla členové rady ná-
rodního výboru a rada národního výboru jako výkonný orgán také
působení komisí usměrňovala, sjednocovala a vytvářela pro je-
jich práci potřebné podmínky. Podle § 53 zákona o národních vý-
borech bylo zcela v pravomoci každého národního výboru, které
komise zřídí, ohledně jejich počtu a struktury udával pouze do-
poručení zohledňující velikost obce danou počtem obyvatel.
Přední Kopanina, jež k roku 1964 vykazovala 112 čísel popisných
a 532 obyvatel, spadala do kategorie národních výborů v obcích
od 500 do 2500 obyvatel, pro něž se v § 53 zákona doporučovalo
zřídit komisi finanční, sociální a zdravotní, kultury a školství, ob-
chodu a služeb, pro ochranu veřejného pořádku, výstavby, země-
dělskou a pro mládež a tělovýchovu. V Přední Kopanině lze 
k roku 1967 konkrétně doložit působení komise místního hospo-
dářství, finanční komise, zemědělské, sociálně zdravotní, školské
a kulturní a komise pro ochranu veřejného pořádku. 

Zveřejněný text vychází z archivních pramenů náležejících do
archivního souboru MNV PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA; 
časový rozsah (1845) 1945–1990 (1999), číslo archivní pomůc-
ky 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

Místní národní výbor v Přední Kopanině 
v letech 1945–1970 

Druhý adventní víkend se na Přední Kopanině nesl v duchu mikulášské nadílky v re-
stauraci U Housliček. Velcí i malí tvořili sněhuláky jako ozdoby na stromeček. Ob-
divovali šikovné ruce pana balonkáře, který vykouzlil z balonků moc pěkné věci.
Nejoblíbenější byly meče, květiny a pejsci. Tančilo se, přetahovalo se na laně a zpí-
valo.

Celé odpoledne všechny přítomné udržovali v napětí, že se chystá něco velkého,
tři hodní čerti, kteří si sem tam cvičně někoho odnesli za dveře. A po páté hodině to
skutečně nastalo. Ozvalo se zvonění a řev, takže všichni okamžitě ztuhli. Čert, jenž
tentokrát procházel sálem, budil zasloužený respekt. Zato laskavý Mikuláš s andě-
lem obdarovali za básničku či písničku děti dobrotami. A pak už se jen s úlevou tan-
čilo a veselilo. Vydařená akce. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne.

Hana Paulová

Mikuláš na Kopanině
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Mezinárodní den seniorů. Jak s tímto „svátkem“ naložit tak,
aby obdarovaní byli opravdu obdarovanými? Hlavou proběhly
různé nápady typu posezení v restauraci, setkání s výjimečnou
osobností, balíčky s nějakými pochutinami, ale pořád to nebylo
to pravé.

A tak jsme se nakonec 28. září v půl deváté ráno sešli u auto-
busu před restaurací U Housliček. Počasí nám příliš nepřálo,
ale nám všem – a bylo nás krásných 37 – to bylo jedno. Nálada
na palubě parádního slávistického autobusu byla výborná. Po
přepočítání všech účastníků zájezdu jsme si odhlasovali, že
kromě zámku Dobříš navštívíme ještě nedaleký památník Karla
Čapka ve Staré Huti. Před odjezdem kopaninští senioři obdrželi
dárkovou poukázku na oběd do zámecké restaurace na Dobříši
a mohli jsme vyrazit.

Za necelou hodinku nás pan řidič vysadil před zámkem. Po-
časí se začalo vylepšovat a nás si na nádvoří vyzvedl prů-
vodce. Po zajímavé prohlídce zámecké expozice jsme jako
bonus dostali ještě možnost navštívit výstavu obrazů, jež na
zámku právě probíhala. Ti, kteří se nechtěli podívat do přile-
hlého anglického parku, si zašli sednout na kávu či víno do
restaurace. Po výborném obědě jsme se vydali do zmíněného
památníku Karla Čapka. Přesto, že nebylo možné předem ob-
jednat prohlídku, měli jsme štěstí na moc milou paní, jež nám

věnovala svůj čas a zajímavě povyprávěla o Karlu Čapkovi 
a jeho životě.

Na přání jedné ze sousedek jsme cestou zpět nejeli po dálnici,
ale směrem na Zbraslav, takže se nám naskytl krásný výhled na
Vltavu a její okolí. Na Kopaninu jsme se vrátili sice o dvě ho-
diny později oproti plánu, ale všichni v pořádku a vzhledem 
k projevenému zájmu o další společný výlet snad i spokojeni.
Ještě jednou děkuji za skvělou účast, báječnou atmosféru 
a těším se na další zajímavé putování.

Šárka Kopičková, místostarostka

K prvnímu výročí vzniku Českosloven-
ska byla v roce 1919 vysazena na Přední
Kopanině památná „Lípa svobody“, kon-
krétně lípa srdčitá. Vysadili ji školáci jed-
notřídky kopaninské školy se svým
učitelem Antonínem Benešem. V roce
2000 byla naše lípa vyhlášena památným
stromem a letos oslavila 100 let. My jsme
nejen k jejímu jubileu, ale zároveň k vý-
ročí vzniku naší republiky uspořádali
malou oslavu a vysadili druhou lípu na
Hokešově náměstí. Tentokrát jde o lípu
velkolistou, která na rozdíl od lípy 
srdčité či malolisté má šanci lépe přežít 
v dnešním nevyzpytatelném klimatu.
Sešli jsme se v opravdu hojném počtu.

Pan starosta pronesl pár vět, trochu se
vrátil v čase do historie naší republiky 
i lípy. Připili jsme republice i lípě na
zdraví, kdo chtěl, přihodil lípě trochu
hlíny a možná jí i v duchu popřál něco
hezkého do „růstu“.

Druhou částí oslavy byl koncert sku-
piny Ivan Hlas Trio. Pánové Ivan Hlas,
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Ko-
vács nám moc krásně zpříjemnili odpo-
ledne a jejich koncert byl skutečně
jedinečným zážitkem.

Děkujeme všem za hojnou účast.
Jaroslava Doksanská (referentka

ÚMČ) a Petr Vokáč (tajemník ÚMČ)

Oslava sto let života naší lípy 
i vzniku republiky

Putování se seniory
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Začal listopad a spolu s ním přišla také Noční bojovka. Již čtvrtý
ročník strašidelné cesty, které se účastní nejen děti z Přední Ko-
paniny, ale rovněž z jejího okolí. Letos jich přišlo 111. Nepřeko-
nali jsme sice loňský rekord, ale o to více jsme si jejich počet
užili. Ale to předbíhám, takže začněme hezky od začátku.

Termín na bojovku nám tentokrát vyšel na 2. listopadu, tedy
na dušičkový večer. Samotné přípravy jsme s Šárkou Hrubou,
Kubou Kopičkou a jeho kamarády zahájili už během dopole-
dne, kdy jsme my ženy vozily věci do maringotky (balonky,
svíčky, světýlka, pavouky, panenky a další „pomůcky“ k vy-
zdobení strašidelné cesty), zatímco Kuba a spol. chystali lano
mezi stromy, z nějž pak strašili.

V dalších přípravách jsme pokračovali od jedné hodiny po
poledni, ale to už se k nám přidali další dobrovolníci a dob-

rovolnice, s jejichž pomocí jsme strašidelnou cestu vyzdo-
bili. Kopičkovi se ujali nafukování balonků a každý, kdo byl
k ruce, se chytil nějaké práce. Nafouknuté balonky bylo třeba
zavázat, navázat na ně provázky, přehodit přes ně gázu a poté
jim najít místo na stezce. Stejné to bylo s pavouky, panen-
kami a dalšími umělými strašidly, které přinesla Zita Patí-
ková s Markétou Švédovou. Následovala kára plná svíček,
jež bylo třeba rozmístit. Čas běžel jako o závod a najednou tu
byla strašidla. 

Přehlídka úžasných kostýmů, z nichž většina působila téměř
profesionálně – klauni, smrtka v několika vydáních, mumie,
čert, duch, jeptiška, mrtvý voják s mrtvou letuškou a další 
a nám ještě zbývalo rozmístit písmena, z nichž měly děti za
úkol složit tajenku. Některá jsme narychlo pověsili kolem cesty,
jiná si vzala na starost strašidla, která je dětem odhalovala jen
po splnění určitého úkolu. Balonky i svíčky jsme rozsvěceli 
a zapalovali doslova na poslední chvíli, ale povedlo se.

Před tři čtvrtě na pět nám začali přicházet první nedočkavci.
Ještě doladit poslední detaily, jako bylo nachystat start a cíl, 
a další ročník Noční bojovky mohl být zahájen. Letos jsme
občerstvovací stanici, kterou, stejně jako v předchozích le-
tech, zajišťovala restaurace U Drahušky, umístily do altánu
zbudovaného naší městskou částí, čímž došlo i k posunutí
startu. 

Ačkoli byl oficiální start vyhlášen na pátou hodinu, mnoho
z příchozích si chtělo počkat, až bude „ještě větší tma“. Tady
bych moc ráda pochválila všechny, kdo na bojovku dorazili, že
se start odehrál bez strkanic a dohadování. Všechny děti po-
zorně poslouchaly, co bude jejich úkolem, a ty, které se nechtěly
spoléhat jen na svou vlastní paměť, si pro jistotu mohly vzít
tužku, papír a podložku. Přestože občas bylo možné zaslech-
nout zaječení nebo lehký pláč, všichni, kdo se na stezku vydali,
ji prošli bez úhony a nikomu se nic vážného nestalo. V cíli se
děti dočkaly malé odměny – strašidelných bonbonů a krabičky
slizu. Ten děti potěšil asi nejvíc. Nám zase udělal radost velký
počet účastníků, kteří na Noční bojovku dorazili. 

Tak zase příště. 
Jolana Skůrová, Kopaninský spolek

Noční bojovka pohledem strašidla
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Záchrana života

Dne 17. října nás navštívila paní Monika Lindová (bezpečnostní
ředitelka pro Prahu 6) se svým týmem a přednáškou na téma
„Život zachraňující dovednosti“. Počet míst byl, vzhledem 
k potřebě volného prostoru na praktické ukázky, omezen. Před-
nášející, poutavým a hlavně praktickým předváděním jednotli-
vých kroků záchrany, strhla přítomné a přednáška se změnila 
v aktivní kurz záchrany života. Naučili jsme se, jak zastavit ma-
sivní krvácení, jak pečovat o osoby v šokovém stavu, zkontro-
lovat životní funkce a mnoho dalšího. Závěrem, bezmála po
čtyřhodinovém kurzu, jsme dostali ještě možnost vyzkoušet si
masáž srdce na modelech se zpětnou vazbou a nácvik na auto-
matizovaném externím defibrilátoru.

Vítání nových občánků

Dne 17. listopadu se v sále ÚMČ Praha-Přední Kopanina usku-
tečnilo vítání občánků. Starosta pan Zdeněk Hradil úvodem
promluvil k rodičům dětí a následně je vyzval k zapsání se do
pamětní knihy. Rodiče obdrželi pro své děti pamětní listy 
a groše v upomínku na tento významný den. Našimi novými
občánky jsou Veronika Lekešová, Michal Slezák, Leontýna Pe-
karová, Leonard Chong, Eduard Rak a Ondřej Manyo. 

30 let od sametové revoluce

Dne 17. listopadu jsme si i my na Kopanině připomněli výročí
30 let od sametové revoluce a pádu tzv. železné opony. Pan sta-
rosta ve svém projevu zavzpomínal na listopad roku 1989, ale
i na listopad roku 1939. Připomněl smutné události, dramatické
okamžiky, ale i cestu za vytouženou svobodou. Závěrem vy-
zval přítomné k přípitku. Po drobném občerstvení byl promítán
na plátně kopaninského sálu dokument Postavení mimo hru.
Bývalý hokejista Gustav Bubník vypráví příběh českosloven-
ských reprezentantů v hokeji, kteří byli koncem 40. let perze-
kvováni komunistickým režimem.

Šárka Kopičková, místostarostka

10 / 4/2019

29. 12. 2019 od 15 hodin: promítání 
pro děti (Toy Story 4: Příběh hraček), 
KoKino 

29. 12. 2019 od 19 hodin: promítání 
pro dospělé (Rocketman), KoKino

26. 1. 2020 od 15 hodin: promítání 
pro děti, KoKino 

26. 1. 2020 od 19 hodin: promítání 
pro dospělé, KoKino

8. 2. 2020 od 14 hodin: masopust 
(masopustní průvod obcí a večer taneční
zábava), restaurace U Housliček

9. 2. 2020 od 15 hodin: karneval pro děti
(hudba, tanec, soutěže, možná přijde 
i kouzelník, přehlídka masek), 
restaurace U Housliček

1. 3. 2020 od 15 hodin: promítání 
pro děti, KoKino 

1. 3. 2020 od 19 hodin: promítání 
pro dospělé, KoKino

Šárka Kopičková, 
místostarostka

Na Kopanině bude 
o zábavu postaráno

Učili jsme se, vítali i vzpomínali 
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Na slavnostní rozsvěcení vánočního
stromku na Přední Kopanině letos dorazil
tým recenzentů pod vedením znalce ad-
ventních zvyků J. R. Tancibůrka. Přečtěte
si, jak obstála naše městská část v konku-
renci jiných obcí a jaký získala rating.

Vánoce letos přišly na Kopaninu o něco
dříve. Vánoční stromek se totiž rozsvěcel
už na konci listopadu, konkrétně devěta-
dvacátého. Mezi nesporné výhody tohoto
termínu patří fakt, že bylo tepleji, než by
bylo bývalo o týden později, a přitom
atmosféra už byla prosincová, což by ne-
byla bývala o týden dříve… Avšak aby-
chom se do toho nezamotali! Chceme říct
jen tolik, že možná i díky skvěle zvole-
nému termínu se přišlo ke stromku podí-
vat mnohem více místních i přespolních
než v minulých letech. Za to udělujeme
místním radním první vánoční hvězdu. 
A ne jako loni v Petrovicích, kde stromek
rozsvěceli už v srpnu a nepřišel skoro
nikdo.

S naším recenzním týmem máme
každý rok tu čest objet několik desítek
obcí, kde rozsvěcejí vánoční stromek,
takže je s čím srovnávat. V recenzích
udělujeme vánoční hvězdy a každá obec
jich může získat celkem pět – za vhodně
zvolený termín konání akce, za trendo-
vost vánočního stromku, za sílu a chuť
svařeného vína, za sousedskou pohostin-
nost a za doprovodný kulturní program.
Jednu jsme již tedy Přední Kopanině při-
dělili a nyní se podívejme, má-li tato
městská část na to, aby získala i hvězdy
další.

Pokud hodnotíme vánoční stromek,
který letos dodal revírník Miloš Kozák,
pak musíme pana revírníka pochválit za
střídmost. Kopaninský strom není příliš
vysoký ani příliš malý, což přesně odpo-
vídá letošním módním trendům. Je svěží
a zelený, to je vždy in, a světélka vkusně
podtrhují jeho souměrnost. A ne jako
letos v Bruntále, kde se radní vzepřeli
trendům a za jejich ohavný vánoční
strom jsme jim byli nuceni strhnout vá-
noční hvězdy na pět let dopředu. Nic-
méně kopaninskému stromku můžeme
vánoční hvězdu s klidným srdcem udělit.

Na kopaninském svařeném víně čepo-
vaném obratnými prsty radního Petra Sa-
láta a tajemníka Petra Vokáče jsme si
letos velmi pochutnali. Bylo silné, bylo 
v něm hodně hřebíčku, a především –
bylo ho hodně! Plných osmdesát litrů! Ne
jako loni na Slapech, kde našemu recen-

znímu týmu nabídli víno bílé, ovocné,
vlažné, bez hřebíčku a v malém množ-
ství. Na Kopanině jsme prochutnali
všechny várnice a vánoční hvězdu za
svařák udělujeme bez výhrad.

Nejen vína, ale i sousedské pohostin-
nosti jsme si užili dosyta. Vánoční jar-
mark, který probíhal od odpoledne jak 
v prostorách sálu městského úřadu, tak
venku, byl plný překvapení, většinou
sladkých. Medovina se důvtipně snoubila
s dortíky, koláčky i pletýnky a konec-
konců i s vánočním cukrovím, které při-
nesly ochutnat místní pekařky. Ano, bylo
to na udělení vánoční hvězdy, ovšem
jeden její cípek jsme původně chtěli od-
lomit za absenci slaných pochoutek. Na-
štěstí na poslední chvíli našemu týmu
kdosi nabídl cosi slaného se zelím v lis-
tovém těstě, takže za sousedskou pohos-
tinnost nakonec udělujeme celou hvězdu
bez odlomeného cípu! A ne jako loni 
v Jarošově, kde hvězdu nedostali, protože
nám taky nic nedali.

Opravdovou lahůdkou pak byl kulturní
program, který uvedl stručným a jasným
projevem starosta Zdeněk Hradil. Pro-
gram otevřel dětský sbor pod vedením
Jolany Skůrové, jehož malé členky se
později spontánně přidaly k headlinerovi
večera – Rytmické skupině Jaroslavy
Doksanské, která zahrála tucet vánočních
koled. K atmosféře plné pohody, štěstí 
a vzájemného porozumění přispěl ze-
jména kontrast temně punkové basové
linky baskytaristky Doksanské a procítě-
ného vokálního projevu mimořádné zpě-
vačky Indigy, kterou jistě dobře znají
fanoušci skupiny Chinaski. Za tento folk-
punkový zážitek s radostí udělujeme
Přední Kopanině pátou vánoční hvězdu!

A ne jako loni na Živohošti, kde si ob-
jednali cimbálovku z Moravy, která na-
konec, opilá, ani nedorazila…

Celkové hodnocení: Pět vánočních
hvězd

Celkový rating: 99 procent
Poznámka: Jedno procento strháváme

za to, že na nás nepočkal poslední auto-
bus. 

J. R. Tancibůrek

Pět vánočních hvězd pro Přední Kopaninu
aneb Náš vánoční stromek očima odborníka
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Vstávám brzy, nějak už jsem si zvykla,
že si mé tělo ani o víkendu neumí přispat.
Takže kolem deváté hodiny si oblékám
teplou bundu, nazouvám boty, strkám do
kapes rukavice, do ruky beru tašky a za-
hradnické nůžky… Je sobota 30. listo-
padu. Zítra máme první adventní neděli
a já vyrážím stříhat větvičky na tvoření
adventních věnců, které Kopaninský spo-
lek pořádá už několikátým rokem. Pro-
hlížím větvičku po větvičce, aby byly
krásné a daly se použít. Kromě tújí stří-
hám větvičky i stříbrného smrčku – ty na
věncích vypadají obzvlášť pěkně, i když
píchají jako jehličky. Asi po hodině stří-
hání mám tašky plné.

V půl druhé se scházím s Ivou Holušo-
vou a její dcerou Alicí. Nakládáme věci do
auta a odjíždíme k „Drahušce“. Tam
máme, stejně jako v předchozích letech,
zamluvený salonek v prvním patře, kam
všechny ty krabice, tašky, větve a všechno
ostatní vynášíme. Větvičky dáme sem,
svíčky tam, korpusy budou tady a bodce
zase hned vedle. Přesouváme židle a chys-
táme krabice a koše na odpad. Na každý
stolek pokládáme několik drátků a kleště.

Stuhy a ozdobičky se nám na stolky skoro
nevejdou a stejné je to s tavicími pisto-
lemi. Nevadí, nachystáme je později. Zdá
se, že už máme připraveno a sotva stih-
neme pár fotek, už tady máme první zá-
jemkyně o tvoření.

Vybírají si korpusy, ozdobičky, svíčky 
a domlouvají se na barvě, jakou by měl je-
jich věnec mít. Už ani nevím, jaká barva to
u nich nakonec vyhrála. Mezi mnoha že-

nami je vidět i několik mužů – někteří se
přišli jenom podívat, ale jiní se nebojí 
a pouští se do tvorby sami. Za chvilku už
vidíme první hotové věnce a jsou skutečně
nádherné. Zatímco někdo preferuje kom-
binaci smrčku s větvičkami tújí, jiní se
pouštějí do boje se stříbrným smrčkem.
Kromě barvy je důležitý také výběr ozdob,
mašlí a dalších doplňků. Zúčastnění na to
často jdou formou zkoušení či dotazová-
ním se spolusedících. Tato metoda je prav-
děpodobně zvolena jako úspěšnější, a tak
každou chvilku z různých koutů zaznívá:
„Co myslíš? Je to takhle dobré, nebo bych
tam měl/a něco přidat?“ Případně je také
slyšet: „Není to moc přeplácané?“ Ačkoli
je vše výhradně otázkou osobního vkusu,
za ta léta, co náš spolek toto tvoření po-
řádá, jsem neviděla ošklivý adventní
věnec. A když k té trošce práce s motáním
větví připočtu ještě přátelskou a uvolně-
nou atmosféru, rázem mám z výsledku
dvojnásobnou radost. 

Pokud jste s námi ještě netvořili, při-
jďte to za rok vyzkoušet. Určitě vás rády
uvidíme. 

Jolana Skůrová, Kopaninský spolek 

Tvoření adventních věnců
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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO)
Co je nového v nakládání s komunálním odpadem 

v roce 2020?

n Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměst-
ský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. 
n Rozšiřuje se počet domovních i venkovních stanovišť třídě-
ného odpadu. 
n Zvyšuje se poplatek za směsný komunální odpad (černé po-
pelnice) o 30 %.

Proč se černé popelnice zdražují?

Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože náklady na svoz 
a likvidaci narostly – spolu s průměrnou pražskou mzdou – více
než o třetinu. Zvýšení poplatku pouze dorovnává rozdíl mezi
skutečnými náklady obce na svoz a odstranění SKO a tím, co
se vybere na poplatku. I přes deklarovaná zdražení poplatku za
odvoz směsného odpadu bude část nákladů na zajištění svozu
a odstranění SKO i nadále hradit město. Navíc veškeré další
služby spojené se zajištěním svozu barevných kontejnerů, s pro-
vozem sběrných dvorů, provozem kompostárny atd. jsou také
plně hrazeny z rozpočtu města a občan může tyto obecní bene-
fity využívat zcela zdarma. 
Mohu přesto ušetřit?

Ano. Veškeré barevné popelnice na tříděný odpad jsou zdarma.
Počet třídicích hnízd se zvyšuje ve spolupráci s městskými
částmi. Pořiďte si navíc hnědou nádobu na bioodpad za vý-
hodných podmínek a pečlivým tříděním lze množství směsného
odpadu snížit na úplné minimum. Nebude tedy potřeba mít čer-
ných popelnic tolik, tak velké a svážet je tak často.  
Kolik bude stát nádoba na směsný komunální odpad?

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. ledna 2020 je
uvedena v následující tabulce:

BIOODPAD
Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Je potřeba říci, že město od 1. ledna 2020 přebírá do svého
obecního systému již existující službu svozu bioodpadu rost-
linného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové
společnosti, zejména Pražské služby. Město se rozhodlo tuto
službu převzít s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti
vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně společ-
nosti Pražské služby pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto

službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další
nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování
minimální finanční spoluúčasti je jistou podobou záruky, že
služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít
skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v po-
žadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý 
a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení
bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem 
v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kva-
lita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván
na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.
Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena nádob na bioodpad od 1. ledna 2020 je uvedena v násle-
dující tabulce:

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo
sezonním režimu svozu. 
Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako 

doposud?

Obec je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění poz-
dějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého
komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími
osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původ-
cem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. 
Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí
systému pod město 50% slevu. Živnostníci jsou podle zákona 
o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich čin-
nosti, a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při je-
jich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni
tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společ-
nosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.
Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a po-
platek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako
poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby
poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za
odpady na adrese: Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl.
m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29,
Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h.
Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím
změny Prohlášení plátce poplatku a žadateli bude dodána v co
nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických mož-
ností svozové společnosti.
Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. 

Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovi-
tostí, tedy pro ty z vás, kteří již nyní využívají nádobu na bio-
odpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti
cenám společnosti Pražské služby platným v roce 2019.  Ostatní

Změny v systému svozu odpadu v Praze
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náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z roz-
počtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě
četností svozu 1× za 14 dní i častější odvoz, a to 1× nebo 
2× týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž 
i jedno umytí sběrné nádoby za rok. Předpokládáme tedy, že
službu svozu bioodpadu budete využívat i nadále ve zvýhod-
něném obecním režimu, neboť třídění bioodpadů má cenu.
Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu
je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně,
kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení
půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně,
končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním od-
padem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Male-
šice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.
Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro vý-
robu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního od-
padu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný
komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 
Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou přísluš-
ného kontaktního centra podle svozových společností, které
svážejí odpad na území vaší městské části.    

Pražské služby pro svozovou oblast A, Praha 1, Jungman-
nova 35/29, tel.: 284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48
info@psas.cz / prohlaseni2@psas.cz

Pražské služby pro svozovou oblast A, Praha 6, Proboštská 1,
tel.: 284 09 14 26, 284 09 14 28
info@psas.cz / prohlaseni3@psas.cz

Pražské služby pro svozovou oblast A (pouze pondělí 
a středa 10–18 hod.), Praha 4, Antala Staška 80b, 
tel.: 284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48
info@psas.cz

Pražské služby pro svozovou oblast A, Praha 9, Pod Šancemi
444/1, tel.: 284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48
info@psas.cz

Pražské služby pro svozovou oblast A (ZEVO Malešice),
Praha 10, Průmyslová 615/32, tel.: 284 09 14 57–8
info@psas.cz / prohlaseni4@psas.cz

Ipodec – čisté město pro svozovou oblast Praha 8,
Bešťákova 457/5, tel.: 286 58 33 10
ipodec@mariuspedersen.cz

Komwag svozová oblast Praha 2, Perucká 2542/10,
tel.: 236 04 00 03 / komwag@komwag.cz

AVE Pražské komunální služby pro svozovou oblast B,
Praha 15, Pražská 1321/38a, tel.: 296 33 99 17, 296 33 99 18
avepks.obchod@ave.cz

Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21,
22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice,
Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice,
Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Ne-
dvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol,
Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves,
Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Provozní hodiny kontaktních míst svozových společností:

Pondělí 8.00–18.00
Úterý 8.00–17.00
Středa 8.00–18.00
Čtvrtek 8.00–17.00
Pátek 8.00–15.00

Do popelnice na bioodpad patří?

n zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
n čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
n papírové proložky od vajec
n květiny (bez celofánu, šňůrky a květináče)
n tráva, plevel, drny se zeminou
n košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
n listí, větve keřů i stromů, seno, sláma
n piliny, hobliny, kůra, štěpka
n vychladlý popel ze spalování dřeva

Co nepatří do popelnice na bioodpad?

nmaso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
nmléčné výrobky
n vajíčka včetně skořápek
n zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suro-
viny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
n zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
n skořápky z ořechů, pecky z ovoce
n jedlý olej a tuk
n zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat
včetně exkrementů
n peří, chlupy, vlasy
n uhynulá zvířata
n kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
n nebezpečné odpady
n obalové materiály
n papírové kapesníky, ubrousky

ZŘÍZENÍ DOMOVNÍHO STANOVIŠTĚ 
A SLUŽBA ZANÁŠKY
Je možné u nás v domě zřídit stanoviště tříděného odpadu?

Kolik to bude stát?

Ano, stačí pouze kontaktovat odbor životního prostředí na vaší
městské části. Domovní stanoviště jsou standardně osazována
nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120 l či 240 l, při-
čemž tato služba je poskytována bezplatně včetně odemykání 
a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do
vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.
Kolik bude stát zřízení domovního stanoviště?

Zřízení domovního stanoviště s nádobami na tříděný odpad je
zdarma.
Mohu mít domovní stanoviště v rodinném domě?

Prozatím ne, domovní stanoviště by měla sloužit více bytovým
jednotkám, aby byl svoz tříděného odpadu a jeho výtěžnost
efektivní.
Proč v mém domě nemohu mít domovní stanoviště?

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy plánuje sy-
stematický rozvoj domovních stanovišť, postupně tedy dochází
k osazování domovními stanovišti i dále od centra Prahy, tzn.,
že pokud žijete v domě v okrajové části Prahy, domovní stano-
viště u vás budou zavedena v nejbližších letech.

Pavla Antonínová, Magistrát hl. m. Prahy
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Vážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál tím rychleji.
Letos to budou tři roky, kdy poprvé vznikla zákonná povinnost
objednat si revizního technika, aby provedl revizi vašeho kotle
na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, v němž žijete.
Dejte sbohem přikládání a vyměňte starý neekologický kotel
za moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje vaši stálou pozor-
nost a neobtěžuje kouřem vaše sousedy a okolí. Využijte po-
slední příležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení
uhlím v emisně nevyhovujících kotlích, stanoveným zákonem
a nyní upraveným vyhláškou hl. m. Prahy, s cílem v co nejkratší
době zlepšit imisní situaci zejména v oblastech se zástavbou
rodinných domů.

Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací byl
ukončen 27. června tohoto roku. Dne 21. října byl zahájen pří-
jem žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci třetí, ale již po-
slední výzvy. Příjem žádostí v této výzvě bude ukončen 
30. října 2020.

V této třetí výzvě nastala změna v administraci příjmu žá-
dostí. S žadateli, kteří podají žádost se všemi požadovanými
doklady, bude po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy
uzavřen smluvní vztah, aniž by žadatel musel mít předem pro-
vedenou kompletní realizaci výměny starého kotle za nový eko-

logický tepelný zdroj. Ve smlouvě, jež bude se žadatelem uza-
vřena, bude uvedená maximální možná výše dotace, kterou
může obdržet v závislosti na typu nového tepelného zdroje uve-
deného ve své žádosti. Tento postup vylučuje pochybnosti a po-
siluje jistotu, „zda se na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají
ze situace v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů byl
naplněn během velmi krátké doby, i když v Praze je situace jiná.
Žádosti jsou podávány pouze v listinné podobě a lidé bydlící 
v rodinných domech dosud o výměnu starých kotlů na pevná
paliva nejevili přílišný zájem.

Veškeré konkrétní informace, jak při podání žádosti postu-
povat, a vzory dokladů jsou uvedeny na: portalzp.praha.eu, pod
záložkou „ENERGETIKA“ – „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.
Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je termínem, od
něhož bude v hl. m. Praze zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní
třídy na základě vydané vyhlášky. Plné znění uvedené vyhlášky
je zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v záložce „OVZ-
DUŠÍ“.

Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných domech a stále ještě to-
píte kotlem na pevná paliva, využijte nabízené jedinečné příle-
žitosti a vyřešte si problém nevyhovujícího kotle dříve, než vám
k jeho výměně vznikne zákonná povinnost. Čerpejte dotace,
dokud jsou k dispozici.

Miroslav Zeman, Magistrát hl. m. Prahy

Kotlíkové dotace: ať se nám lépe dýchá
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Počínaje lednem 2020 jsme si pro vás připravili několik pravi-
delných aktivit. 

Pondělky se dětem od devíti měsíců do tří let a jejich ma-
minkám bude od 15.30 hod. věnovat Šárka Hrubá a od 16.30
hod. bude probíhat cvičení pro děti od tří do šesti let. Podvečery
od 18.30 hod. budou vyhrazeny pro zumbu dospělých s Danou
Obstovou.

Čtvrtky od 16.30 hod. pro vás a vaše děti ve věku od dvou do
pěti let bude připravovat Hana Paulová. Především půjde  o vý-
tvarné a pohybové aktivity a budete rozvíjet spolu s dětmi ma-
tematické a jazykové dovednosti.

Díky programu Dobré sousedství budou tyto aktivity plně
hrazeny MČ Praha-Přední Kopanina a jsou určeny pouze pro
občany naší městské části. Na všechny termíny je nutná rezer-
vace, a to na e-mailu kinokopanina@seznam.cz. 

Těšíme se na společné setkávání.
Šárka Kopičková, místostarostka

1. FK Admira Praha B

2. SK Újezd Praha 4 

3. FK Újezd nad Lesy 

4. Sokol Královice 

5. FK Slavoj Vyšehrad B

6. FK Dukla Jižní Město 

7. SK Třeboradice 

8. FCPK

Kopanina v pohybu Fotbalisté přezimují
uprostřed tabulky

9. SK Motorlet Praha B

10. SK Uhelné sklady Praha 

11. AFK Slavoj Podolí Praha 

12. FC Zličín 

13. TJ Sokol Kolovraty 

14. FK Viktoria Žižkov B

15. Olympia Radotín 

16. SK Hostivař 
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MČ Praha-Přední Kopanina připravila 
pro své občavy pravidelné pohybové aktivity, 
které budou hrazeny MČ.

Vstup jen po předchozí registraci na kinokopanina@seznam.cz. 
Aktivity jsou určeny POUZE pro občany Přední Kopaniny.

Všechny aktivity budou probíhat na sále radnice.

Pondělí od 15.30 hod.

CVIČENÍ MIMINEK   
(9 měsíců až 3 roky)

S MAMINKAMI 
a Šárkou Hrubou.

Pondělí od 16.30 hod. 
CVIČENÍ DĚTÍ  

od 3 do 6 let 
s Šárkou Hrubou.

Čtvrtek od 16.30 hod.
VÝTVARNÉ A POHYBOVÉ 
AKTIVITY pro rodiče a děti 

od 2 do 5 let s Hankou 
Paulovou. Aktivity pro rozvoj

smyslů, matematických 
a jazykových 
dovedností.

Pondělí od 18.30 hod.  
ZUMBA pro dospělé 
s Danou Obstovou.

KOPANINA V POHYBU
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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.


