
obvykle vás v prosincovém vydání Kopa-
ninských listů informujeme o nejrůzněj-
ších kulturních a společenských akcích 
v závěru roku, především pak o tradičním
rozsvícení vánočního stromu na Hokešově
náměstí spojeného s vůní svařáku, vánoč-
ního cukroví, dětským zpěvem koled a jar-
markem.

Letos tomu ale bude jinak. Bohužel
tento prolog nejhezčích svátků v roce,
stejně jako i další podzimní kulturní akce,
jsme museli vynechat. Pevně doufám, že
si vše vynahradíme napřesrok.

Musím zde zmínit nepříjemné dopady
koronavirové pandemie na rozpočet naší
městské části. Mám na mysli především
neposkytnutí finanční dotace na rok 2021
od Letiště Praha z programu „Dobré sou-
sedství“, z něhož hradíme finanční po-
moc našim seniorům a realizaci většiny

kulturních akcí. Také vládou navrhované
změny v daňové politice se odrazí 
na příjmech obcí. Dotace poskytované
Magistrátem hl. m. Prahy jednotlivým 
městským částem budou pro rok 2021
omezeny. 

V době, kdy píši tyto řádky, dochází 
k prvnímu zmírnění opatření vyhláše-
ných během současného nouzového
stavu. To je dobrá zpráva. Věřme, že
uvolňování bude pokračovat a že se náš
život postupně vrátí do „normálních“ ko-
lejí. Asi bychom si všichni přáli prožít le-
tošní Vánoce tak, jak jsme zvyklí, i když
realita bude zřejmě jiná. 

Ať se již situace vyvine jakkoli,
zkusme si, byť třeba v míře omezené,
svátků užít s rodinou, příbuznými, přáteli
či známými, najít si čas na setkání a po-
povídání.

Dobrou zprávou také je, že z Odboru
výstavby Úřadu městské části Praha 6
konečně dorazilo kolaudační rozhodnutí.
Na jeho základě jsme proto mohli otevřít
nové multifunkční hřiště v ulici K Prelá-
tům, které je velice využívané, což mě
skutečně těší. Velice preferovaný je také
nově osazený box Zásilkovny u prodejny
potravin.

Chtěl bych zde poděkovat za celoroční
práci všem zastupitelům a pracovníkům
úřadu naší městské části, jmenovitě pak
místostarostce Šárce Kopičkové, Liboru
Satýnkovi a tajemníkovi úřadu Petru Vo-
káčovi.

Přátelé, přeji všem klidné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku pevné
zdraví a mnoho pohody s lidmi, které
máte rádi.

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,
v poslední době patří k jednomu z nejvíce diskutovaných témat
návrh nového stavebního zákona. Ten byl v Poslanecké sně-
movně PČR začátkem listopadu 2020, i přes odpor opozičních
stran, protlačen prvním čtením vládní koalicí, kterou podpořila
KSČM a SPD. Vláda si sice od něj slibuje především zrychlení
a zjednodušení stavebního řízení skrz centrální orgány, ale s ná-
vrhem také nesouhlasí města a kritizuje ho i Hospodářská ko-
mora ČR. Podle nich vykazuje silné centralizační tendence:
omezuje pravomoci samosprávy, možnosti územního plánování
či zakazuje vytvořit si vlastní stavební předpisy. Návrh zákona
tedy čeká další projednávání a stávající stavební předpisy,
včetně i těch „našich pražských“, tak zůstávají nadále v plat-
nosti. 

Rovněž bych vás chtěl informovat o snaze městské části řešit
dlouhodobý problém, kterým je celkové odkanalizování rodin-
ných i rekreačních objektů v oblasti Prelát a Skalky. Za tímto

účelem bude zhotoven projekt, jenž bude použit při jednáních
na příslušných úřadech a který nám, po odsouhlasení kompe-
tentními orgány, pomůže tuto akci zrealizovat.

V této souvislosti upozorňuji vlastníky nemovitostí v chatové
oblasti Prelát a Skalky, že budou pravděpodobně v březnu 2021
navštíveni pracovníky projekční firmy, kteří s nimi dohodnou
trasu neveřejné kanalizační přípojky. Konkrétní termíny ná-
vštěvy se dozví v dostatečném časovém předstihu.  

Závěrem bych vás, tak jako ostatně každý rok, požádal 
o pomoc při úklidu sněhu a případném posypu náledí na chod-
nících přiléhajících k vašim nemovitostem. Všem občanům
ještě připomínám, že kalendář Přední Kopaniny na rok 2021 je
pro ně připraven k vyzvednutí zdarma na úřadu městské části. 

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

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis z 16. zasedání ZMČ ze dne 23. 11. 2020

Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2021 na období do
schválení rozpočtu, včetně schválení jeho pravidel. Přijetí roz-
počtového provizoria na rok 2021 na období do schválení roz-
počtu v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 v návaznosti na
ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zároveň schválení jeho pravidel (hlasování 8-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Připomínáme všem občanům, že si mohou kalendář Přední Ko-
paniny na rok 2021 a PF vyzvednout zdarma na našem úřadu
městské části.

Kalendáře a „péefka”

Nezapomeňte uhradit poplatky za svoje psí miláčky 
do 31. 3. 2021. Děkujeme.

Připomínáme 
poplatky za psy
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Ze života... JUBILEA

Není žádné umění být
mladý, když je nám 
dvacet čtyři let. 
Charlie Chaplin

Listopad 
Jiří Mates
Prosinec 
Ladislav Palas

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu a jedlých olejů na rok 2021 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00–15.20 8.00–8.20
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 15.50–16.10 8.50–9.10
křižovatka K Noskovně – Nebušická 16.20–16.40 9.20–9.40
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50–17.10 9.50–10.10
křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20–17.40 10.20–10.40
křižovatka ul. Pokojná – V Šáreckém údolí (u č. 84) 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30–18.50 11.30–11.50

Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 / 731 686 777 / 602 485 324.

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

16. 3. a 15. 6. 11. 9.

ÚMRTÍ

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme 
sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu.

Jiří Snop, zemřel ve věku 77 let
Bedřich Fridrich, zemřel ve věku 57 let
Luboš Klein, zemřel ve věku 73 let
Zdenka Veselá, zemřela ve věku 68 let
Eva Trojnová, zemřela ve věku 64 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Už v létě jsme si mysleli, že jsme zvládli sanitární krizi způso-
benou koronavirem („best in Covid“) a že brzy si poradíme 
i s ekonomickou krizí. Ale pak přišla druhá vlna, ještě horší než
ta první. A skoro všechny naše jistoty jsou pryč! Rok po prvních
oficiálních případech Covid-19 v Číně nevíme nic jistě. Nejsme
si jisti, že ony případy ve Wu-chanu byly ty první; nevíme jistě,
jestli remdesivir nebo hydroxychloroquine jsou efektivní proti
koronaviru; nevíme, kdy budeme mít spolehlivou vakcínu; ne-
víme, jestli nepřijde třetí vlna. Ani nevíme, v jakých podmín-
kách budeme moci slavit Vánoce.

Pandemie nám vzala iluze, že jsme všemohoucí, a naopak nám
připomněla, že jsme zranitelní a smrtelní. Mysleli jsme si, že jsme
silní, ale neumíme bojovat proti nepříteli, který bez mikroskopu
není ani vidět. Ale právě o Vánocích slavíme to, že se všemo-
houcí Bůh stal miminkem, stal se zranitelným, aby nás zachránil.
Bůh nevyužil kouzelnou hůlku, aby zničil koronavirus (a asi 
i Ježíš byl občas nemocný!), ale sestoupil k nám, aby obnovil
naši naději. Dnes, stejně jako onu noc pastýřům, nám anděl říká:

„Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš 
a Pán“ (Lukáš 2: 10-11).

P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf
P. S.: Plánujeme i letos mši svatou v rotundě sv. Maří Magda-
leny na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince v 10.30 hodin
(informace: www.tuchomerice.farnost.cz).

„Nebojte se!”
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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 me-
tropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2020 budou zajištěny stan-
dardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat
podle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech.
Kvůli větší zátěži na separačních místech budou prováděny
svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U třídě-
ného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v ob-
dobí od 23. 12. do 31. 12. 2020, jinak bude vše probíhat také
podle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:

23. 12. – 31. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozo-
vých dnech.
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným ča-
sovým posunem (max. 1 den).

Svoz tříděného odpadu:

23. 12. – 31. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozo-
vých dnech.
23. 12. – 31. 12. 2020 v kritických oblastech budou posíleny
svozy ostatních složek tříděného odpadu.
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným ča-
sovým 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 jejich přílišnému hro-
madění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do
vozů na komunální odpad nakládány v běžných 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.

Radim Polák, Magistrát hl. m. Prahy

Pražské služby a AVE jsou připraveny 
na vánoční a novoroční svoz odpadu

Provoz úřadu 
na konci roku 2020 

21. 12. 
otevřeno 8.00–13.00 hod.
23. 12. 
zavřeno

28. 12. 
otevřeno 8.00–13.00 hod.
30. 12. 
otevřeno 8.00–13.00 hod.
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Letos možná budou Vánoce trochu jiné, než jsme zvyklí. Jaksi
zavirovanější. A jiné bylo i vztyčení a rozsvícení vánočního
stromku na Kopanině. Jaksi méně slavnostní. Ale o to dobro-
družnější. O tom, co se seběhlo v pátek 20. listopadu, teď při-
nášíme krátkou zprávu.

Stromek, který se nyní hrdě tyčí na Hokešově náměstí, letos
darovala rodina Tichých. Je to krásný stříbrný smrk a na za-
hradě Tichých rostl skoro dvacet let. Leč předposlední listopa-
dový pátek si pro něj přišla kopaninská těžká parta pod vedením
Milana Kopičky a hlavní slovo měla motorová pila mistra To-
máše Holana. Když smrk padl doslova jak podťatý, teprve se
ukázalo, že je to opravdu pořádný macek – osm chlapů mělo
co dělat, aby ho naložili na tahač. Cesta křivolakými lesními
cestičkami směrem k Hokešově náměstí byla sice problema-
tická, ale to ještě nebylo nic proti tomu, co mělo přijít.

Na náměstí osm chlapů celkem snadno strhlo strom z valníku
a pak se rozpoutal brainstorming na téma, zda umístit mohutný
smrk do kovové kolébky, která na paloučku před obecním úřa-
dem zůstala po májce, nebo ho zasunout přímo do díry. Nako-
nec se usoudilo, že když už tam ta kolébka je, tak stromek přijde
do ní. Kmen byl však příliš silný, takže se Tomáš Holan musel
opět chopit motorové pily a dřevo pečlivě okrajovat. Trvalo to
dlouho, začal padat soumrak, přituhlo, svařené víno nikde a ně-
kteří členové těžké party začali kverulovat, že už dávno měli
být doma.

Naštelovat smrk tak, aby přesně zapadl do kolébky, si vyžá-
dalo značné úsilí, trvalo to ještě déle než okrajování kmene, en-
tuziasmus vyprchal a už brblala i zprvu optimistická část těžké
party. Kdo si tohle vymyslel? A proč sem nenajalo auto s ra-
menem? Když konečně stromek napůl vězel v kolébce, všichni
s hrůzou zjistili, že vztyčit ho do kolmé polohy je nad síly i se-
betěžší party. Na pomoc přispěchali starosta, místostarosta, ta-
jemník a nakonec i čtveřice Bulharů, kteří pracovali na
rekonstrukci domu nad Hokešovým náměstím. Všichni zabrali
jako jeden muž a – Bulhaři krásnému smrku utrhli špičku. Za-
vládl všeobecný defétismus. Kapku naděje vlil všem do žil až
zkušený radní Salát, když navrhl připoutat utrženou špičku ke
kmeni kurtou, a „až to bude stát, firma to zdrátuje“. Stalo se.

Smrk vztyčovalo patnáct chlapů, všichni supěli a nakonec
musel Milan Kopička zapřáhnout smrkového velikána za auto.
Když strom konečně stál, ukázalo se, že mistr tesař se na ně-
kolika místech trochu utnul a ne všechno pasuje tak, jak má.
Necháme to být? Jistěže nenecháme, ale… Definitivně se
smrklo. Těžká parta se začala rozcházet. Do tmy zněl zvuk kla-
diva bušícího do majzlíku. To obr Kuba Kopička zachraňoval
čest party a upravoval vánoční smrk do krásy a ztepilosti, aby
ho „firma“, jmenovitě Eltodo, mohla o týden později rozsvítit.

Přes všechny trable ovšem musíme na adresu těžké party tiše
zašeptat: Hoši, děkujem!

J. R. Tancibůrek

O vánočním stromku a těžké partě
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Podle lidové víry sestupuje Mikuláš každý rok 5. prosince na-
večer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s čertem
a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně
jako uhlí a brambory dětem zlobivým.

Mikulášova vlídná vousatá tvář vyvolává pocit moudrosti 
a laskavosti, vytváří respekt ke stáří a ohleduplnosti. Anděl je
ztělesněním krásy, něhy a pokory. Čert opouští peklo proto, aby
získal duše hříšníků.

Kopaninský 5. prosinec, kvůli nedobré epidemiologické si-
tuaci, byl tentokrát jiný. Nadílka nebyla rozdávána ani u roz-
svěcení stromečku, ani při mikulášské zábavě v restauraci. Naše
čtveřice – Mikuláš, anděl, čert první kategorie a čert druhé ka-
tegorie – se tentokrát vydala na cestu ulicemi naší obce. 

Zájem z řad rodičů byl obrovský, a tak naše putování začalo
už po půl páté odpoledne. Mikulášova parta přistoupila k na-
dílce velmi individuálně – kde bylo potřeba, uskutečnilo se set-
kání ze dvorečku na balkon, jinde byla nadílka odevzdána na

terasy domů nebo pověšena na ploty. Pokud byl kontakt těs-
nější, tak vždy na délku čertových vidlí. Ostatně jak bylo do-
poručeno našimi předními pekelnými odborníky…

Přestože Mikulášova kniha hříchů byla obsáhlá, všechny ko-
paninské děti, a že jich bylo celkem pětačtyřicet, nadílku 
dostaly. Je proto nadmíru jasné, že tu máme samé hodné děti.
A to je úžasné zjištění.

Velmi ráda bych při této příležitosti poděkovala manželům
Andree a Martinovi Novákovým za sponzorský dar, díky
němuž jsme zakoupili ovoce do nadílky všem obdarovaným
dětem. Další obrovské díky patří Tomáši Holanovi (čert první
kategorie), Kristýně Hanušové (anděl) a Kubovi Kopičkovi
(Mikuláš).

Závěrem děkuji za všechna vlídná slova, která jsme během
večera vyslechli. Potěšila a zahřála u srdce.

Šárka Kopičková, místostarostka 
a čert druhé kategorie

Mikuláš, anděl a čert na Kopanině
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Letiště Praha vám přeje kouzelné,
šťastné a pohodové vánoční svátky
prožité v kruhu vašich nejbližších, 
příjemný závěr tohoto roku a v tom
novém roce pak hlavně pevné zdraví 
a mnoho nalétaných kilometrů.
Tereza Žižková, Letiště Praha

Předseda představenstva Václav Řehoř 
zvolen do Rady ředitelů

Zisk již sedmé Zlaté medaile v soutěži Český med, která
oceňuje zejména menší producenty českého medu vlastní
produkce, potvrzuje vysokou kvalitu letištního medu. Ten
byl v akreditované laboratoři Výzkumného ústavu vče-
lařského ohodnocen 97% známkou. Důvod chovu včel je
však jiný. Díky včelám, které během své cesty za opylo-
váním kvetoucích rostlin obletí okruh několika kilometrů
a získají tak vzorky z okolního prostředí, lze chemickým
rozborem plástového pylu získat cenné údaje o čistotě ži-
votního prostředí v okolí letiště. Rozbory ani letos nepro-
kázaly ve vzorcích obsah škodlivých látek z leteckého
provozu v okolí letiště.

Již na jaře letošního roku přistoupilo 
v souvislostí s pandemií onemocnění
Covid-19 Letiště Praha k zavedení celé
řady ochranných opatření, jejichž cílem je
chránit zdraví cestujících i zaměstnanců.
Správné kroky letiště v této oblasti nyní
potvrdilo i získáním mezinárodní certifi-
kace ACI Airport Health Accreditation
(AHA), která oceňuje, že standardy nasta-
vené na Letišti Václava Havla Praha od-
povídají požadavkům mezinárodních
organizací působících v letectví. Udělení
akreditace potvrzuje, že nastavené pro-
cesy, opatření i jednotlivé kroky na Letišti

Praha splňují požadavky a doporučení
Mezinárodní organizace pro civilní letec-
tví (ICAO) či mezinárodního sdružení le-
tišť Airports Council International (ACI
Europe), které právě nyní Letišti Praha
udělilo uznávané mezinárodní osvědčení
AHA. Pro získání akreditace bylo nutné
například doložit informace o všech na-
stavených opatřeních a procesech, včetně
detailních záznamů o provádění veškerého
úklidu a dezinfekce, zpracovat přehled
změn v odbavení cestujících, ale také sdí-
let konkrétní kroky v oblasti ochrany
zdraví zaměstnanců.

Letiště Praha obdrželo certifikát 
za vysokou úroveň ochranných opatření

Letiště získalo již po sedmé zlatou medaili 
za svůj květový med 
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aPředseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř byl zvolen členem
evropské Rady ředitelů mezinárodního sdružení letišť Airports Council
International (ACI Europe), které sdružuje více než 500 letišť. V rámci
svého tříletého funkčního období bude zastupovat region východní Ev-
ropy a získá tak možnost pozitivně ovlivňovat podobu letecké dopravy 
v Evropě. Rada ředitelů je nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení
ACI Europe. Schvaluje klíčová usnesení a doporučení, čímž má vliv na
pravidla letecké dopravy a provozování letišť po celé Evropě. Sdružení
své iniciativy zaměřuje do několika oblastí, například bezpečnosti, libe-
ralizace trhu, slotové koordinace a leteckého provozu. Je aktivní rovněž 
v oblasti udržitelného rozvoje, digitalizace nebo zákaznické zkušenosti.
Zároveň tím v rámci mezinárodního letectví posílí prestiž nejen Letiště
Praha, ale také celé České republiky. 

Za účelem dalšího zvýšení provozní bezpečnosti a splnění legislativních požadavků
bude hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 z důvodu nezbytných prací uzavřena,
a to od března do července 2021. V této etapě bude letecký provoz probíhat na ve-
dlejší dráze 12/30 v obou směrech, tedy ve směru na Prahu a na Kladno.

Uzavírka hlavní vzletové 
a přistávací dráhy v roce 2021
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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
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POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412 
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA 
U VÁVRŮ

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz 

tel: 222 518 459

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

VÝROBA PONOŽEK


