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Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte pozdravit vás jako už
mnohokrát, a přesto trochu jinak. Doba
pokročila, zimu vystřídalo jaro a nyní
stojíme na začátku léta a konečně se dostavilo také kýžené teplé počasí. Pro
mnoho z nás byl nejen konec minulého
roku, ale i začátek roku letošního
opravdu náročný především psychicky
a já věřím, že to nejhorší z „koronavirové
krize“ máme již za sebou. Ke zlepšení situace přispívá nejen nošení respirátorů
a povinné testování, ale i očkování občanů, které se v posledních dnech a týdnech rozběhlo naplno.
I přes všechny peripetie, jež nám nouzový stav přinesl, musí naše městská část

fungovat, což se nám, myslím, celkem
daří. Na zasedání zastupitelstva 10. května jsem podrobně informoval o dokončených i rozpracovaných projektech a tuto
informaci si může každý vyhledat v zápise o tomto zasedání. Při této příležitosti
bych chtěl připomenout, že finanční prostředky vynaložené na tyto akce jsou
přísně vázané a nelze je, bohužel, v žádném případě použít v rámci rozpočtu naší
městské části.
Ještě bych se rád vrátil k tématu očkování, které je v plném proudu a společností
stále rezonuje otázka, zda očkovat či neočkovat. Nedokážu odhadnout, nakolik je
důležité, zda budeme či nebudeme naoč-

kováni. Jedna věc je ale jasná už v tuto
chvíli. Je důležité, jaký postoj máme vůči
druhému táboru. Není ovcí člověk, jenž
chce být naočkován, ani se nezaprodal, ani
neslouží ďáblovi. Není ignorant a sobec
člověk, který se očkovat nechce, a není
zbabělcem ten, jenž prostě jen vyčkává
a pozoruje. Každý má svůj vlastní příběh,
své zážitky, každý je komplexem zkušeností, do nichž nikdo další nikdy nenahlédne. Nevíme o příčinách rozhodování
jiného člověka zhola nic. Nechme to proto
být. Bděme a neblbněme.
Přeji nám všem krásné prázdniny a slunečné dny ve zdraví a v pohodě.
Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,
navázal bych na svůj minulý příspěvek z jarního čísla Kopaninských listů, který se týkal návrhu nového stavebního zákona,
jenž má nahradit dosavadní zákon z roku 2006.
I přes požadavky pěti největších českých měst (Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň a Liberec), zformulované v dokumentu nazvaném „Čtyři městské artikuly“, došlo 26. května 2021 ke schválení tohoto zákona v Poslanecké sněmovně.
Nový stavební zákon si klade za cíl zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj mimo jiné
slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt a také, že by
občan díky digitalizaci nemusel chodit na úřad. Zásadní změnu
pak představuje fakt, že veškeré stavební úřady přejdou pod
Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě.
Kritici zákona poukazují na to, že rozvojem obcí a měst se už
nebudou zabývat zaměstnanci místních radnic, kteří jsou dobře
obeznámeni s danou problematikou, ale naopak centrální státní
úředníci, kteří s realitou v těchto místech nejsou vůbec propojeni. Ve svém důsledku to způsobí, že obcím zůstane minimální

vliv na jejich rozvoj a na to, jaké stavby se na těchto územích
povolí. A proto může dojít také k tomu, že jejich obyvatelé nebudou moci se změnami, jež se v dotyčné lokalitě odehrají, cokoli udělat.
Pro velká města skončí možnost si pořídit své vlastní stavební
předpisy a konkrétně ty „naše“ pražské stavební předpisy budou
mít omezenou platnost trvání a pořizování územních plánů
a jejich změn potrvá déle než v současnosti.
Naopak podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
by mělo dojít k odstranění hrozby tzv. systémové podjatosti,
kdy úředníci stavebních úřadů pod obcemi mohli být obviňováni z podjatosti, protože jsou zaměstnanci obecních úřadů
a rozhodují ve věcech, na nichž může mít obec zájem.
Zákon, který by měl od 1. července 2023 vstoupit v platnost,
musí projednat Senát PČR. Tak se nechme překvapit, jestli ho
Poslanecké sněmovně vrátí či nikoli.
Přeji vám pěkné letní dny.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis ze 4. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 19. 4. 2021
Předání osvědčení členu Zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina, který nastoupil po uprázdněném mandátu zastupitele
MČ Praha-Přední Kopanina a složení slibu. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina bere na vědomí rezignaci zastupitelky
Šárky Kopičkové na svůj mandát zastupitelky a na funkci
místostarostky a předává osvědčení dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení o tom, že se Karel Kyzek, náhradník z kandidátní listiny Pro Kopaninu, stal dnem 7. 4. 2021 členem Zastupitelstva
MČ Praha-Přední Kopanina, a ukládá místostarostovi MČ
Praha-Přední Kopanina zajistit předání osvědčení dle bodu I
tohoto usnesení členovi Zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina Karlu Kyzkovi. Zároveň jménem Zastupitelstva MČ
Praha-Přední Kopanina místostarosta poděkoval pí Kopičkové
za vykonanou práci pro MČ Praha-Přední Kopanina.
Zápis z 18. zasedání ZMČ ze dne 10. 5. 2021
Předání osvědčení členu Zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina, který nastoupil po uprázdněném mandátu zastupitele
MČ Praha-Přední Kopanina a složení slibu. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina bere na vědomí rezignaci zastupitelky
MČ Praha-Přední Kopanina Zity Patíkové na svůj mandát zastupitelky a předává osvědčení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
o tom, že se František Neubauer, náhradník z kandidátní listiny
Pro Kopaninu, stal dnem 4. 5. 2021 členem Zastupitelstva MČ
Praha-Přední Kopanina, a ukládá starostovi MČ Praha-Přední
Kopanina zajistit předání osvědčení dle bodu I tohoto usnesení
členovi Zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina Františku
Neubauerovi. Zároveň jménem Zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina starosta poděkoval pí Patíkové za vykonanou práci pro MČ Praha-Přední Kopanina.
Schválení změn ve složení Kulturní a sportovní komise. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje p. Kyzka za
člena Kulturní a sportovní komise (hlasování 8-0-1), p. Neubauera za člena Kulturní a sportovní komise (hlasování 8-0-1)
a p. Neubauera za předsedu Kulturní a sportovní komise (hlasování 8-0-1).
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Volba nové redakční rady Kopaninských listů. Zastupitelstvo
MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje (hlasování 8-0-1) složení nové redakční rady (P. Vokáč, D. Rabiňáková, L. Satýnek,
J. Doksanská).
Schválení závěrečného účtu. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední
Kopanina v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednalo a schválilo (hlasování 9-0-0) závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části
s výhradou chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst.
3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina přijalo ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Příkaz starosty č. 1/2021 k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
Schválení účetní závěrky. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední
Kopanina schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad
(hlasování 9-0-0).
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Vyberte si knížku
na léto
Knihovní fond se v červenci rozroste o 200 nových
titulů, které nám zapůjčí Městská knihovna v Praze
v rámci jejích výměnných souborů. Také budu letos
více doplňovat nově vycházející knihy od oceňovaných a oblíbených autorů, eventuálně i společenské
hry. Pokud máte zájem o konkrétní autory nebo
knihy, můžete mi posílat tipy k nákupu.
Přijďte si vybrat knížky na letní pohodové dny.

Dana Beranová, knihovnice

Harmonogram rozmístění kontejnerů
na rostlinný odpad na druhé pololetí 2021
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
So 17. 7. od od 9 do 15 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

So 14. 8. od 9 do 12 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 25. 9. od 13 do 16 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 9. 10. od 9 do 12 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

So 23. 10. od 9 do 15 hod.

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

So 6. 11. od 9 do 15 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

So 20. 11. od 9 do 12 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 27. 11. od 13 do 16 hod.

K Juliáně u č. p. 104

So 4. 12. od 9 do 15 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m. Prahy od
9 do 12 hodin v termínech 14. 8., 9. 10. a 20. 11. a od 13 do 16 hodin v termínech 25. 9.
a 27. 11. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontejnery přistaveny
od 9 do 15 hodin v termínech 17. 7., 23. 10., 6. 11. a 4. 12.

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 736 518 204
Otevírací doba:

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy od- Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
od 8.30 do 15.00 hod.
padu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste So
dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Od * V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.
1. 1. 2020 si lze u hl. m. Prahy objednat nádobu na bioodpad. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad,
dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu a jedlých olejů na rok 2021
Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice
11. 9.
křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III

8.00–8.20

K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy)

8.50–9.10

křižovatka K Noskovně – Nebušická

9.20–9.40

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance

9.50–10.10

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace)

10.20–10.40

křižovatka ul. Pokojná – V Šáreckém údolí (u č. p. 84)

11.00–11.20

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě

11.30–11.50

Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 / 731 686 777 / 602 485 324.
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Harmonogram rozmístění kontejnerů
na objemný odpad na třetí čtvrtletí roku 2021
Út 13. 7. od 9 hod. do 14. 7. do 9 hod.

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

Út 17. 8. od 9 hod. do 18. 8. do 9 hod.
Út 21. 9. od 9 hod. do 22. 9. do 9 hod.

Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
K Padesátníku (u fotbalového hřiště)
K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

Kontejnery budou přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin
dne do 9 hodin.
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 provádějte
vlastním kompostováním. Od 1. 1. 2020 si lze u hl. m. Prahy objednat nádobu na bioodpad. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod
kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře
hl. m. Prahy.

prvního dne a odvezeny následujícího
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.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Dne 30. května jsme slavili v katolické liturgii „slavnost Nejsvětější Trojice“. Je to základní křesťanské „dogma“, ale pro nevěřící
je to často kámen úrazu. Tři rovná se jedna nevypadá moc logicky,
hlavně v době, kdy vládne matematika a exaktní vědy. Ale ani pro
věřící není jednoduché pochopit, o co jde. V teologii se mluví
o „tajemství“, je to něco, co nemůžeme úplně pochopit.
Když svatý Augustin, jeden z největších teologů přelomu
pozdní antiky a raného středověku, chtěl napsat knihu o Nejsvětější Trojici, spatřil na pláži malého chlapce, který udělal díru
v písku a pomocí mušle přinášel vodu z moře do vyhloubeného
otvoru. Když se ho Augustin zeptal, co dělá, hoch odpověděl,
že chce přelít celé moře do té díry. Augustin si uvědomil, že je
to nemožný úkol, stejně jako je nemožný úkol uzavřít celé tajemství Nejsvětější Trojice do lidského rozumu.
Ale jedna věc je jasná: to, že Bůh je Trojice, znamená, že
i když je jenom jeden Bůh, není samotář. Bůh je Otec, Syn
a Duch svatý, Bůh je společenství. A proto může být láska, neboť
to je to, co spojuje Otce, Syna a Ducha svatého. A protože Bůh
je láska a společenství, zve nás, abychom vstoupili do tohoto
společenství lásky. Ve známé ikoně Nejsvětější Trojice od
zřejmě nejvýznamnějšího malíře pravoslavných ikon a fresek
ruského středověku Andreje Rubleva je čtvrté místo u stolu
prázdné. To je právě místo pro každého z nás.
Křesťanské bohoslužby nejsou jenom „obřady“, ale také příležitosti prožít toto společenství.
Proto vás zvu na poutní mše svaté.
- Neděle 4. července: pouť sv. Prokopa ve Středoklukách,
mše svatá v 9 hodin.
- Neděle 25. července: pouť sv. Maří Magdaleny v Přední
Kopanině, mše svatá v 10.30 hodin.
- Neděle 8. srpna: pouť sv. Vavřince v Černovičkách, mše
svatá v 10.30 hodin.
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Repro Andrej Rublev, Nejsvětější Trojice (Wikipedia)

Nejsvětější Trojice aneb
„Bůh, láska a společenství“

- Úterý 28. září: pouť sv. Václava v Kněževsi, mše svatá
v 10 hodin.
Více na www.tuchomerice.farnost.cz.
Alain Cleyssac,
Římskokatolická farnost Tuchoměřice

Na co před odjezdem na dovolenou
nezapomenout

Pár důležitých rad k zajištění nemovitosti
n před odjezdem na dovolenou byt nebo dům dobře uzamkněte
a zavřete všechna okna (i tzv. větračky);
n bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo
různých mechanických zábranných prostředků;
n na dveřním štítku i na schránce uvádějte jména v množném
čísle a bez vysokoškolských titulů;
n domluvte se s příbuznými nebo se sousedy, aby vám nemovitost po dobu vaší nepřítomnosti pohlídali, klíče svěřte jen důvěryhodné osobě;
n je dobré také někoho požádat o vybírání poštovní schránky;
přeplněná schránka bývá nejčastěji první jasnou informací, že
v bytě dlouho nikdo nebyl;
n nevytvářejte dojem, že byt nebo dům je opuštěný (tzn. nezatahujte žaluzie, rolety nebo závěsy), naopak se snažte vytvořit
iluzi, že byt je užíván 24 hodin denně (k tomu slouží např. časové spínače do zásuvek, které v určitou dobu zapnou lampičku, televizi, rádio);
n můžete si pořídit také elektronické zabezpečovací zařízení
anebo zvolit cenově dostupnější elektronická spínací zařízení
na okna a dveře, která při otevření vydávají silný akustický signál, spínátka tohoto typu se dají sehnat opravdu levně;
n nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti, pokud máte
v bytě nějaké cennosti, uložte je do bezpečnostních schránek,
trezorů; o všech cenných věcech v bytě si pořiďte evidenci
a fotodokumentaci a zapište si výrobní čísla;

Vzpomínka na padlé
Počátkem května jsme jako každý rok položili k uctění památky
padlých věnce k pomníkům v parku před hřbitovem.
V parku se nachází pomník padlým za 1. světové války
v letech 1914–1918, na němž je umístěna i pamětní deska padlým za 2. světové války v letech 1939–1945. Pietní místo připomíná také padlé vojáky Rudé armády při osvobozování
v roce 1945.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

n objekt osvětlete – umístěte okolo domu lampy s čidlem reagujícím na pohyb v okolí domu;
n pozemek, na kterém nemovitost stojí, udržujte – posekaný
trávník je důkazem, že je dům obývaný, stejně tak odstraňte
z okolí nářadí, žebříky a štafle a zabezpečte je tak, aby je případný zloděj nevyužil k vloupání;
n objekt správně pojistěte; staré pojistné smlouvy zkontrolujte
a inovujte, aby způsob zabezpečení bytu nebo domu vyhovoval
novým standardům pojišťovnictví;
n nejlepší prevencí před vykradením nemovitosti jsou všímaví
sousedé, kteří v případě problémů zavolají policii;
n poslední a za mě velmi důležitá rada se týká sociálních sítí –
odjezd na dovolenou nezveřejňujte a zbytečně se nechlubte
svými majetkovými poměry.

Jak se bezpečně chovat u bankomatu
n před každým výběrem hotovosti se podívejte, zda není v okolí

nějaká podezřelá osoba; pokud ano, odložte výběr na později
nebo zvolte jiný bankomat; tuto variantu zvolte i v případě, že
v noci je bankomat nedostatečně osvětlen;
n při zadávání PIN vždy klávesnici zakryjte rukou;
n PIN nikomu nesdělujte, nepište ho na kartu ani ho nenoste
společně s kartou v peněžence;
n po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět kartu, peníze a popřípadě i účtenku o výběru;
n vždy odmítněte „dobré rady“ z okolí, řiďte se pouze pokyny
uvedenými na obrazovce bankomatu;
n nikdo nemá právo vaši transakci přerušit – ani zaměstnanec
banky, bezpečnostní agentury nebo obchodního centra;
n ztrátu karty okamžitě nahlaste své domovské bance, v případě odcizení také Policii ČR.
Za pražskou městskou policii vám přeji krásné léto plné pohody a co nejméně starostí.
Irena Seifertová, Městská policie hl. m. Prahy
Foto Jaroslava Doksanská

Čas dovolených a prázdnin se blíží a všichni se už určitě těšíme, že konečně někam vyrazíme. Ať už v rámci České republiky nebo do zahraničí. Aby bylo všechno perfektní, neumí
zařídit nikdo z nás. Jsou ale věci, které ovlivnit můžeme. Jednou z nich je správné zabezpečení bytu nebo domu před odjezdem. A protože málokterá dovolená bývá zadarmo, pojďme
si připomenout i zásady bezpečného výběru peněz z bankomatů.
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Foto 2× Lucie Bočková

Čarodějnice – letos trochu jinak
nice Abigail, která jim pokládala různé otázky. Z odpovědí na
prvních deset otázek skládaly děti tajenku, zbývající čtyři byly
na odlehčení.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, do lesa za čarodějnicí a pro
následnou odměnu se vydalo kolem sedmdesáti dětí, což považujeme za úspěch a moc děkujeme všem, kteří se s naší čarodějnicí do lesa nejen vypravili, ale ještě nám poslali fotky, jak si
celou akci užili.
Tímto bychom rády všem moc poděkovaly a doufáme, že příští
rok už se potkáme u opravdových čarodějnic.
Jolana Skůrová, Kopaninský spolek

Foto Jolana Skůrová

To, že se 30. dubna pálí čarodějnice, ví snad každý. Domluví se
místo, nanosí se dřevo, nakreslí se plakát a pozve se spousta lidí,
abychom společně oslavili definitivní odchod zimy – jak jinak
než u velkého ohně, na kterém se „smaží“ hadrová čarodějnice
nebo alespoň její napodobenina. Všude kolem bývá také spousta
jídla a pití a samozřejmě nesmí chybět pořádná zábava.
Jenže co dělat, když se nic z výše uvedeného nesmí?
A tak vznikla myšlenka uspořádat alespoň stezku s tajenkou,
kterou budou děti luštit a za niž pak dostanou malou odměnu.
Stezka začínala v restauraci U Drahušky, kde si děti vyzvedávaly
plánek trasy a návod na vyplnění tajenky, byla přístupná dva dny
a skládala se ze čtrnácti úkolů. Děti na stezce provázela čaroděj-
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Kopaninský spolek koncem dubna vyhlásil soutěž o nejkrásnější čarodějnici
s tím, že tři vylosované výtvory budou otištěny v Kopaninských listech.
Protože se obrázků nesešlo mnoho, rozhodly jsme se je otisknout všechny.
Všem, kteří nám svá díla zaslali, moc děkujeme.

Danielka Skůrová
Danielka Skůrová

Bety Trübenekrová

Karolínka Skůrová

Bety Trübenekrová
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Jak byl na Kopanině oslaven dětský den

Foto Šárka Hrubá

S malým zpožděním, ale přece jen, proběhl u nás na Kopanině
12. června tradiční dětský den.
Jako každý rok již od brzkého rána probíhaly přípravy. Vše navozit, nachystat jednotlivá stanoviště, složit trampolínu, nafouknout hrad, k čemuž kvůli větru nakonec nedošlo – ale co se dá
dělat –, aby vše mohlo v pohodě vypuknout.
Ve 14 hodin všichni naši zlatí dobrovolníci stáli na svých místech se soutěžemi a hurá, jdeme na to. Ale ouha! Aparatura, která
ještě pár minut před začátkem akce normálně fungovala, byla najednou úplně hluchá. Co teď? Operativně jsme i tak soutěže zahájili a já rychle jela do Vokovic pro zapůjčení jiné aparatury.
Takže sice se zpožděním, ale přece jen, bylo moderování zajištěno a Zita Patíková mohla celým odpolednem úspěšně provázet.
Děti (a že jich bylo) nadšeně soutěžily na hřišti a běhaly pro
ceny. Po nějaké době ovšem byly soutěže pozastaveny a hurá
všichni na tribunu sledovat představení pejsků s jejich psovody.

8 / 2/2021

Výskot, potlesk a obecné nadšení byly jasným důkazem, jak moc
se vystoupení líbí. Po zhruba půl hodině děti mohly pokračovat
v soutěžení a tečkou dne byla na závěr ukázka výcviku štěňátek
a jejich hlazení.
Velmi si vážíme a mnohokrát děkujeme všem, kteří se na dětském dnu podíleli. Bez vás by to nešlo! Takže díky moc naší
městské části, Tomáši Cigánkovi a restauraci U Drahušky, Vláďovi Kozákovi a jeho firmě OTO, Robertu Mazurovi za realizaci
vystoupení psů, dále Fandovi Neubauerovi a Přemkovi Zábranskému za postavení trampolíny, Johance za malování na obličej,
Zitě za moderování, Petrovi za poskytnutí náhradní aparatury
a především všem dobrovolníkům, Jindřišce, Šárce, Báře, Marušce, Teri, Ali, Ani, Justě, Honzům, Věrce, Markétě, Denise
a spoustě ostatním.
Doufám, že se všichni uvidíme třeba na bojovce.
Přeji všem krásné léto a budeme se těšit na všechny příště.
Šárka Hrubá, Kopaninský spolek

Foto KlokTex

Moderní technologie pomáhají
v charitativních projektech
O nových technologiích se mluví často
a v různých souvislostech. Málokdy se
však dozvídáme, že mohou pomáhat
třeba i ohroženým dětem, jako například
v projektu KlokTex.
KlokTex je charitativní a ekologický
projekt, jenž podporuje především Fond
ohrožených dětí Klokánek. Po celé České
republice jsou rozmístěny kontejnery
s logem klokánka na sběr nepotřebného,
avšak použitelného oblečení a obuvi.
Odevzdáním oděvů, obuvi, ale třeba
i hraček do označených kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více se
dozvíte na webu www.kloktex.cz.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci
těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky
všem dárcům oblečení a obuvi jsme
v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující
tři miliony korun. Tuto pomoc se budeme
i přes nelehké období snažit nadále navyšovat,“ říká Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice, mimo jiné i na Přední Kopanině.
V rámci projektu se musí velmi efektivně
řešit provoz celého systému, aby náklady
s tím spojené nepřevýšily samotný přínos.

Vítání občánků
Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2019–
2021, na vítání občánků jste na podzim 2019 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 opět na podzim 2021.
Pozvánky s přesnými údaji obdržíte v dostatečném předstihu.
V případě narození dítěte vás prosíme, abyste
nám tuto skutečnost dali vědět kdykoli v průběhu
roku. Děkujeme.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu
a obuvi. Optimální plánování svozů
s ohledem na rozmístění kontejnerů a zejména na jejich naplnění proto zásadně
ovlivňuje efektivitu celého procesu a má
přímý dopad na náklady projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro řešení
optimalizace svozů vybralo společnost
Sensority. Díky této spolupráci se optimalizují náklady svozů a navíc se díky
chytré logistice přispívá rovněž ke snížení emisí.
Nicole Nouir Křížková, KlokTex

JUBILEA
Nic neběží rychleji než léta.
P. N. Ovidius
Květen
Jiří Hrabánek a Libuše Slabá
ÚMRTÍ
Přijměte upřímnou soustrast
ve vašem hlubokém zármutku.
Karel Kder, zemřel ve věku 66 let.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Komiks o pochodu na Okoř

Foto Zbyněk Pecák

Ano, opět se šlo od rotundy na Okoř, už
po jednadvacáté. V sobotu 26. června
těsně před desátou dopolední odstartoval
doyen mezi českými výtvarníky a pyromany Ivo Medek Kopaninský ranou
z hmoždíře tradiční pochod, který se každým rokem těší čím dál větší oblibě.
Letos – jako ostatně každý rok – počasí
turistům přálo a nebe bylo opět modré jak
z katalogu tuchoměřického outletu. Ale
pár novinek by se přece jen našlo. Ti, kdo
se těšili, že dostanou tradiční tematické
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triko, měli smůlu, protože dostali čepici
a k ní připínací placku na batoh nebo na
hruď. Ti, kdo se těšili, že na zastávce
v Tuchoměřicích dostanou plzeň, měli
taky smůlu, protože dostali popovice. Ale
zato brilantně vychlazené a k nim tatranky či jiné tapas. A do třetice měla
smůlu obsluha hradní cukrárny, protože
letos už jí nikdo neuvěřil, že „fernet nenaléváme, protože ho máme do pohárů“.
Všichni účastníci pochodu obdrželi na
Okoři diplomy z kreslířské dílny Ma-

touše Hlaváče, které ručně dozdobil
jmény již zmíněný Ivo Medek.
O slavném pochodu „Od rotundy na
Okoř“ málem vyšla reportáž v časopise
Reflex. Redakcí vyslaný fotoreportér
ovšem při zpáteční cestě ztratil v lesích
kdesi u Prelátů barevný film ORWO,
takže z celé akce sešlo. Potěšte se alespoň fotografiemi, které mu zůstaly na digitální kartě. Ač černobílé, voní létem.
J. R. Tancibůrek
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Foto Jaroslava Doksanská
Foto 3× Veronika Hartmanová

Jak jsme dražili májku
V sobotu 19. června jsme se po bezmála deseti velmi podivných
měsících potkali opět při kácení kopaninské májky. Přes úmorné
vedro, které kolem třetí hodiny odpolední panovalo, se sešla asi
dvacítka odolných přátel včetně jejich ratolestí. Dětičkám, oproti
nám dospělým, kupodivu jejich nezdolnou energii nelidské horko
ani trochu neubralo.
Kácecí trojka ve složení pánů Holan, Žáček a Salát překypovala
silou a odhodláním, takže nás přítomné ovládl hřejivý (nebo spíše
chladivý) pocit z toho, že se nacházíme v rukou skutečných profesionálů.
Když posléze pod ideovým vedením našeho místostarosty
májka padla, přišla ke slovu pila, s níž Tomáš předvedl vpravdě
dřevorubecký koncert. Jeho výsledkem byla proměna májky
v hromadu úhledných špalíků během několika málo minut. Drobotina si rozebrala fangličky a vše bylo připraveno ke zlatému
hřebu akce, tedy ke dražbě. Tradičně vyzbrojená kladívkem a prkýnkem se situace zmocnila paní Bára Ježková. A dražba mohla
začít.
Z nesmělých 50 korun „skočil“ dražební dobrodruh Dušan
Kníže rovnou na 400 korun, po chvíli i na 500 korun, ale potom

už ztratil kuráž. Ve snaze rozproudit finanční smršť přihodil
i místostarosta Péťa, ale starosta ho přebil odvážnou částkou
rovné tisícovky. A pak už se, jako obvykle, nikdo neosmělil přihodit více. Polínka si tedy za všeobecného jásotu obyvatelstva
odnesl starosta, který dřevo daroval obci, aby nás při rozsvěcení
vánočního stromu zahřálo.
Takže sečteno a podtrženo: všechno se nám to zase pěkně vydařilo.
P. S.: Ale není kácení bez stavění. Nesmíme zapomenout na ty
hochy, kteří se zasloužili o postavení naší májky, a také jim náležitě za jejich práci poděkovat. Takže vřelé díky patří pánům Jaroslavu Jirkovcovi za urostlý strom, Ladislavu Pekárkovi za
sofistikovaný transport a opět Tomášovi Holanovi a jeho pile.
Zvláštní poděkování pak náleží našemu místostarostovi Petru
Salátovi, bez jehož přičinění a organizace celé akce bych vlastně
neměl o čem psát.
Libor Satýnek, pověřený májkový reportér

Buďte v POHODĚ!
Někdy život nejde tak, jak si ho člověk původně představoval.
Důležité je ale vědět, že pro tento případ jsou tu lidé, kteří vám
pomohou. Nezisková organizace POHODA pomáhá lidem
s mentálním a kombinovaným postižením už dvacet let.
Věříme, že dospělí lidé s mentálním znevýhodněním chtějí
a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako
běžný občan. Někdy to samozřejmě není jednoduché. „Snažíme
se o to, aby lidé s mentálním postižením zůstali ve svém přirozeném prostředí, ať už se jedná o rodiny nebo třeba chráněné bydlení,“ vysvětluje ředitelka POHODY Lucie Mervardová
a dodává. „Vždy nás zajímá konkrétní člověk. Všechny sociální
služby, které poskytujeme, vycházejí z jeho potřeb, zájmů, zálib,
schopností a možností.“
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POHODA poskytuje několik sociálních služeb, jež pokrývají
různé potřeby lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Od denního stacionáře, který nabízí mnoho zajímavých aktivit od pondělí do pátku v Praze 4, přes terénní služby přímo v rodinách,
jako jsou osobní asistence a odlehčovací služba, až po chráněné
bydlení. „V našich pěti pražských bytech bydlí lidé s mentálním
postižením, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé
osoby, proto mají k dispozici pomoc asistentů. Vše je přizpůsobeno individuálním potřebám každého z nich,“ popisuje Lucie
Mervardová. Klíčovými hodnotami organizace POHODA, za níž
stojí už dvacet let praxe, jsou: člověk – respekt – profesionalita.
Více o tom, co děláme, můžete zjistit na www.pohoda-help.cz.
Martina Houdková, POHODA
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Vraťme létání ten správný význam

Foto Čedok

Cesty za zážitky, odpočinkem, poznáním a objevováním. Letiště Praha startuje novou kampaň,
která se zaměřuje na obecnou podporu létání
a také na cestování do klíčových destinací během
letních měsíců. Vše v souvislosti s pocitem bezpečí a maximálním komfortem při letech z Letiště
Václava Havla Praha. Cílem je podpora poptávky
po létání. Za kampaní stojí interní marketingový
tým ve spolupráci s agenturou Loosers.

Dobrovolný závazek starat se o blízký region, tedy o domov
svůj i svých zaměstnanců, se stal nedílnou součástí letištní strategie. K naplňování tohoto záměru významně přispívá partnerství se zastupiteli okolních obcí a městských částí, s nimiž
letiště pravidelně komunikuje a spolupracuje.
Minulý rok byl pro letiště opravdovou zkouškou a provozní
výsledky jsou na svém minimu. Vzhledem k této situaci není
v možnostech letiště momentálně vyplácet grantové programy
a finančně podporovat své nejbližší okolí. Na setkání s představiteli okolních obcí byl představen koncept nefinanční spolupráce. Jednotlivé obce a městské části tak mají možnost si
požádat o spolupráci na konkrétních projektech. Zástupci municipalit si o ni postupně žádají a rozbíhají se pomocné práce
v okolí.
Mezi prvními využila nabídku obec Tuchoměřice, kde Organizační jednotka Údržba ploch strojově uklidila vybrané ulice.
Dále je zde pak čekal jarní úklid komunikací a chodníků. V polovině března kolegové na hrázi Litovického rybníka v Hostivicích provedli za pomoci pařezové frézy odfrézování
stávajících pařezů, odstranění náletových dřevin a keřů, odvoz
dřevní hmoty kontejnerovou Scanii, terénní úpravy svahu
a hloubení jam pro výsadbu nové dubové aleje.
Nabídku využila i obec Středokluky, kde bylo potřeba odfrézovat pařezy a dovézt mulčovací kůru pro obecní školku. Letištní zaměstnanci pomáhali i v Úněticích, a to s úpravou terénu
a položením panelů, čištěním komunikace či s převezením
kompostu. V obci Jeneč zase bylo potřeba zlikvidovat skládku
a po dlouhé zimě uklidit silnice, což bylo nezbytné
i v dalších obcích, například v Dobrovízi, Stehelčevsi a Červeném Újezdě.
Dobře nastavené sousedské soužití je přínosem pro obě
strany a letiště chce jít touto cestou i nadále, neboť ekonomický
zisk není to jediné, co vytváří dobrou a úspěšnou firmu.
Tereza Žižková, Letiště Praha
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Foto 2× Letiště Praha

Letiště Praha podává pomocnou ruku okolí
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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 12 Vychází 4× ročně
Místo vydání Praha Registrace MK ČR E 19434 Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Jaroslava Doksanská,
Dana Rabiňáková, Libor Satýnek, Petr Vokáč (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: 30. 6. 2021 Tištěno na recyklovaném papíru.
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

16 / 2/2021

g

g

