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Pozvání
Vážení spoluobčané,
prázdniny nám skončily a opět přichází čas, kdy se dospělí vracejí do zaměstnání
a děti do škol. Léto se neslo na vlně rozvolňování a optimismu, proto jsme si ho mohli
užít naplno a bez omezení navštěvovat zajímavá místa i svoje přátele.
S blížícím se podzimem a zatím pomalu rostoucími čísly nakažených koronavirem
musíme náš optimismus mírnit a počítat s možným zavedením alespoň některých staronových opatření. Moc bych si přál, aby nenastala žádná a my se mohli věnovat řešení všech problémů, které se nám kvůli pandemie nashromáždily.
Letošní září bylo ve znamení vrcholící kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Vždy je toto období plné vzájemných útoků a osočování. Udržme si nadhled,
nenechme se znechutit a vybírejme své favority uvážlivě. Považuji za důležité nepromarnit tuto příležitost a vyjádřit svůj názor účastí v nadcházejících říjnových volbách. Přeji vám hezké babí léto.
Zdeněk Hradil, starosta

V pátek 26. listopadu začne
od 16 hod. na Hokešově
náměstí jarmark s možností
nákupu výrobků spojených
s adventním a vánočním
časem. Od 17.30 hod. se zde
uskuteční tradiční předvánoční
setkání, na které všechny
společně zvou členové
Zastupitelstva MČ Praha-Přední
Kopanina. U rozzářeného
vánočního stromu si můžete
již tradičně zazpívat koledy
a u toho se zahřát svařeným
vínem.
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Vážení občané,
informuji vás, že hlavní město Praha
chystá po několika letech opět novou vyhlášku, týkající se volného pohybu psů ve
veřejné zeleni. Podle návrhu by tak psi
vyjma vymezených ploch ve veřejné zeleni nesměli být bez vodítka nikde, kde
by to nebylo výslovně povoleno.
To znamená, že by majitelé museli mít
v jakékoli zeleni na území Prahy své psy
na vodítku a volný pohyb psů bez vodítka
by byl povolen pouze na plochách vyhrazených k tomuto účelu vlastníkem
veřejné zeleně. Po ukončení připomínkového řízení bude výsledný návrh projednán a schválen Zastupitelstvem hlavního
města Prahy.
Magistrát uvádí, že jedním z důvodů
novelizace vyhlášky je snaha předcházet
možným útokům psů na lidi, a připomíná

případ z letošního jara. Tehdy pes pod
Petřínskou rozhlednou pokousal čtyřletého chlapce, jehož museli záchranáři odvézt v kritickému stavu na operaci.
Podle sdělení magistrátu se uvažuje
také o upravení pravidel pro pohyb psů
na území Prahy nejen ve veřejné zeleni,
ale i v ulicích či na náměstích.
Ještě bych vás chtěl, tak jako každý rok
v tuto dobu, požádat o úpravu zeleně,
která přesahuje ze zahrádek přes plot do
chodníků a silnic. Přerostlé stromy nebo
keře mohou totiž podstatným způsobem
omezit pohyb chodců, zhoršit výhled řidičům v zatáčkách či zakrýt dopravní
značky.
Děkuji za pochopení a pomoc.
Přeji vám pěkný podzim.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis z 19. zasedání ZMČ ze dne 28. 6. 2021
Starosta podal informaci o zahájení jednání s potencionálním
novým developerem projektu „Rezidence Kopanina“ na Hokešově náměstí, kterou by měla být firma SWIETELSKY Real
Estate CZ. Dále uvedl, že jednání jsou na samém počátku a že
byla ze strany této společnosti představena nová varianta případné zástavby. O veškerých dalších výsledcích jednání budou
občané informováni.
Zápis z 20. zasedání ZMČ ze dne 13. 9. 2021
Schválení zásadní připomínky k návrhu budoucího územního
plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán). Zastupitelstvo
MČ Praha-Přední Kopanina se rozhodlo podat zásadní připomínku k návrhu budoucího územního plánu hlavního města
Prahy (Metropolitní plán) v k. ú. Přední Kopanina (hlasování

Obdarováváme
kopaninské seniory
Prvního října je Mezinárodní den seniorů, poprvé slavený v tento den v roce 1991, a my jsme pro vás na
Kopanině přichystali dárek. Každý senior nad 70 let
věku od nás obdrží stravenky v hodnotě 500 Kč, za
které si může nakoupit dle libosti.
Pokud jste narozeni před 31. prosincem 1951, čili
vám v roce 2021 už bylo nebo ještě bude 70 let, dostanete od nás do schránky dopis a následně se můžete zastavit pro stravenky. Podrobné informace
naleznete právě v dopise. Stravenky vám, na základě
plné moci, může rovněž někdo vyzvednout. Plná moc
nemusí být úředně ověřená.
Jaroslava Doksanská,
referentka ÚMČ
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8-0-0). V tomto návrhu je struktura lokality „Pod Silnicí“ definována jako Z (O5) O [S], tj. zastavitelnost: zastavitelná; struktura: vesnická struktura; míra stability: stabilizovaná; využití:
obytné.
MČ Praha-Přední Kopanina požaduje, aby shora uvedená
lokalita byla definována jako Z (11) R [S], tj. zastavitelnost: zastavitelná; struktura: parkový areál; míra stability: stabilizovaná; využití: rekreační.
Vzhledem k tomu, že se předmětná lokalita nachází v těsné
blízkosti areálu Letiště Praha a zároveň přímo sousedí s rychlostní silnicí R7, na jejímž místě má být v dohledné budoucnosti vybudována stavba „D7 MÚK Aviatická“, je podle našeho
názoru naprosto nevhodná k trvalému bydlení, a proto požadujeme, aby tato oblast, která je vedena jako rekreační oblast, byla
pro tyto účely zachována i nadále.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Harmonogram rozmístění kontejnerů
na rostlinný odpad do konce roku 2021
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
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 9. 10. a 20. 11. a od 13 do 16 hodin v termínu 27. 11. Na náklady naší městské části budou
velkoobjemové kontejnery přistaveny od 9 do
15 hodin v termínech 23. 10., 6. 11. a 4. 12.

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.

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na
rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás
žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad.
U hl. m. Prahy si lze také 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

Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
do konce roku 2021
Út 19. 10. od 14 do 18 hod.

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

Út 9. 11. od 14 do 18 hod.

K Juliáně u č. p. 104

Út 23. 11. od 9 hod. do 24. 11. do 9 hod.

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

Út 7. 12. od 14 do 18 hod.

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

Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy,
které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské
části přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních hodinách pouze
po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od 14 do 18 hod., a to v termínech 19. 10.,
9. 11. a 7. 12.
V termínu 23. 11. bude kontejner přistavován na náklady naší městské části,
a to vždy do 9 hodin prvního dne a odvezen následujícího dne do 9 hodin.

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.

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. U hl. m. Prahy si lze také 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
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Foto Městská policie hl. m. Prahy

Malé opáčko z dopravní výchovy
Před měsícem začal nový školní rok a na přechodech pro
chodce jste mohli potkat naše kolegy v reflexních vestách, aby
byli z dálky dobře vidět. Na Facebooku máme přes 33 000 sledujících a schválně, víte všichni, jak správně přejít silnici? Kdybyste si přece jen nebyli tak úplně jistí, připravili jsme pro vás
malé opáčko.
Tak „jdeme“ na to:
Rozhlížet se – vlevo, vpravo a zase vlevo před přecházením
a současně po celou dobu přecházení. Může se stát, že auto,
které se zdálo dostatečně daleko, přijede rychleji, než jsme
předpokládali.
Oční kontakt – před vstupem do silnice je nutné navázat s řidičem oční kontakt. Získáme tak jistotu, že nás řidič vidí a zastaví.
Po přechodu se chodí jen na zelenou nebo je-li bezpečný prostor pro přejití. Přecházíme vpravo, rychle, ne však zbrkle, neutíkáme. Rozsvítí-li se při přecházení červená, nevracíme se,
ale dokončíme přecházení.
Nespoléhejte se na přednost na přechodu – řidiči mohou
chodce přehlédnout nebo udělat chybu.
Vnímáme všemi smysly – při přecházení se nespoléháme jen
na oči, ale také na sluch. Telefonování nebo poslouchání hudby
může přehlušit přijíždějící auta nebo třeba i sanitku s puštěnou
houkačkou.

Vzpomínka
Dne 24. září 2021 to bylo pět let, co zemřel můj manžel Miroslav
Novotný. S láskou a úctou na něho vzpomínají manželka Alena
Novotná, vnuci Martin a Borek s rodinami a zeť Zdeněk Koudelka. Kdo jste ho znali, prosím, věnujte mu tichou vzpomínku.
Dne 14. prosince 2014 zemřela v pouhých 53 letech moje
dcera Mgr. Alena Kovářová. Bude tomu sedm let. S bolestí
v srdci vzpomínají mamka Alena Novotná, manžel Zdeněk
Koudelka a děti s rodinami.
Děkujeme paní Novotné za připomenutí obou smutných výročí a oběma zemřelým členům rodiny věnujeme tichou vzpomínku.
Zaměstnanci ÚMČ Praha-Přední Kopanina
a Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina
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Mimo přechod přecházíme nejkratší cestou, tedy kolmo
k její ose. Přecházíme jen na přehledných místech a velmi
opatrně.
Auta nezastaví na místě – auta se pohybují rychleji než chodci
a nemohou zastavit hned. Je nutné správně odhadnout jejich
vzdálenost, rychlost a čas, za jak dlouho k nám přijedou.
Houkačka – vozidla s právem přednosti v jízdě (sanitky, hasiči
a policie) mají vždy přednost. Přednost před chodci má také
tramvaj, a to vždy, i když je chodec na přechodu pro chodce.
Kolo je nutné po přechodu vždy vést, jet po přechodu je zakázané a nebezpečné (hrozí střet s chodci).
Brusle – pokud neohrozíme ostatní chodce, smíme jet po přechodu na kolečkových bruslích.
Je-li v blízkosti přechod, jsme povinni jít po přechodu. Respektive, jak říká zákon: „Je-li blíže než 50 m křižovatka
s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce,
v podchodu, nadchodu apod. se stejně jako na chodníku chodí
vpravo. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany
na vozovce.“
Irena Seifertová,
Městská policie hl. m. Prahy

OZNÁMENÍ
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Rok svaté Ludmily a Rok rodiny
V září jsou v liturgickém kalendáři katolické církve dva svátky, jež se silně pojí
se vznikem českého státu. Asi všechny
hned napadne, že tím myslím svátek
sv. Václava 28. září, který je zároveň
Dnem české státnosti. Poněkud se ale zapomíná na svátek sv. Ludmily, jenž připadá na 16. září. O to víc mě těší, že právě
letošní rok v souvislosti s 1100. výročím
její mučednické smrti byl vyhlášen
Rokem svaté Ludmily. Konalo se už
mnoho akcí, které toto výročí připomněly.
A co nás ještě čeká? Třeba výstava
s názvem „Svatá Ludmila – kněžna lidu
milá“, jež bude pro veřejnost otevřena od
15. října až do 28. února příštího roku
v Pálffyovském paláci na Malé Straně
v Praze. Jeden z exponátů pochází i z naší
farnosti. Konkrétně se jedná o sochu
sv. Ludmily z bočního oltáře kostela
sv. Prokopa ve Středoklukách, kterou
jsme zapůjčili právě pro tento účel. Ale
památek na sv. Ludmilu je ve farnosti
více. Jsou jimi obrazy sv. Ludmily v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích a v rotundě
sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině.
A nezapomínejme, že budovou, kde se
nachází současné Muzeum Přední Kopanina, je kaple sv. Marty a Ludmily.
Svatá Ludmila může inspirovat v dnešní době tím, jak přirozeně naplňovala
svou úlohu vychovatelky v rodině. Je pro
mě symbolické, že tento rok je také
Rokem rodiny, a to nejen v České republice, ale po celém světě. Papež František

totiž vyhlásil „Rok rodiny Amoris laetitia“ od 19. března 2021 do 26. června
2022, kdy se v Římě uskuteční desáté
světové setkání rodin. Svatá Ludmila to
ve své vlastní rodině neměla lehké a poměry mezi Přemyslovci (kde tchyně dala
zavraždit snachu a bratr bratra) nemůžeme dát jako příklad ideálního soužití.
Ale často ani moderní rodiny nejsou
vzorné. A právě papežská apoštolská exhortace „Amoris laetitia“ (v překladu
„Radost z lásky“), která dala název tomuto roku, mluví i o tom. V úvodu říká,

že „radost z lásky zakoušené v rodině je
také radostí církve“ a „křesťanská zvěst
o rodině je vpravdě radostným poselstvím“. Zároveň ale věnuje jednu celou
kapitolu s názvem „Doprovázet, rozlišovat a integrovat“ pastorační péči v situacích, jež tomuto ideálu neodpovídají.
Ať je pro nás tento rok příležitostí prožít „radost z lásky“ a také pomáhat na
cestě životem těm, kteří tuto radost nezakoušejí.
Alain Cleyssac,
Římskokatolická farnost Tuchoměřice

Svatá Ludmila (cca 860 – 15. září 921,
Tetín) představuje jednu z nejvýraznějších postav českých dějin.
O jejím původu existují dvě verze,
podle Kristiánovy legendy byla dcerou
pšovského knížete Slavibora (Pšov,
dnešní Mělník). Podle staroslověnské legendy pocházela ze srbské země, tedy ze
Srbské Lužice.
Stala se manželkou prvního známého
Přemyslovce Bořivoje a společně s ním
přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali
vývoj české státnosti vstříc evropskému
křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila
úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích
synů – Spytihněva a Vratislava – se stala
vychovatelkou vnuka Václava.
Spory o výchovu či přímo o politickou
moc nakonec vedly ke konfliktu se sna6 / 3/2021

Foto Tým odborníků pod vedením Cicera Moraese

Od zavraždění svaté Ludmily uplynulo 1100 let

Takto patrně vypadala sv. Ludmila.
Výrazným rysem v jejím obličeji byl
předkus horní čelisti, zjištěný na základě
opotřebení plošek zubů. Jinak prý
měla robusní postavu a dosahovala
výšky asi 168 cm.

chou Drahomírou, která nechala svou
tchyni zabít na tetínském hradišti. Nedlouho po nástupu k moci pak Václav nechal její ostatky přenést do Prahy.
Ačkoli byl její kult rozvíjen v pražském
klášteře benediktinek u sv. Jiří, zůstávala
ve stínu kultu svého vnuka a oficiálně byla
svatořečena až v letech 1143–1144. Stala
se patronkou české země, vinařů, babiček
a vychovatelů a jejími atributy jsou knížecí koruna, závoj nebo šála kolem krku,
kniha či miska s hrozny.
V Přední Kopanině jí byla společně se
sv. Martou zasvěcena kaple (dnes Muzeum Přední Kopanina). Pověst praví, že
kněžna Ludmila ještě jako pohanka přicházela na zdejší místa obětovat bohům.
Po společném křtu s manželem Bořivojem měla údajně na Přední Kopanině založit křesťanský kostelík.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

INZERCE
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Foto Šárka Hrubá

Příměstský tábor se vydařil
Ve druhém srpnovém týdnu se maringotka Permoníček opět
stala základnou tentokrát již pro 5. ročník příměstského tábora
pořádaného Kopaninským spolkem – tedy Šárkou, mnou a našimi pomocníky Honzou Hrubým a Honzou Řehořem. První
den, po vyřízení vstupních formalit, jsme opět měli možnost
přivítat jak děti, které se našeho tábora zúčastňují každoročně,
tak i několik nových tváří, jež však do kolektivu rychle zapadly.
Tábor jsme zahájili hlavně seznamovacími hrami, ale děti si
brzy našly i další aktivity, takže jsme pak měli možnost okusit
přírodní „opalovací krémy“ a „balzámy“. Odpoledne jsme si
společně nachystali trička na batikování a než jsme se rozkoukali, byl první den za námi.
V úterý jsme se pustili do vaření kotlíkového guláše, čili zatímco menší děti se mnou a s Honzou H. vyrazily do lesa stavět domečky, ty starší se společně s Šárkou a Honzou Ř.
podílely na přípravách. Po našem návratu se už z kotlíku linula
příjemná vůně a my jsme se s dětmi nemohli dočkat, až se do
té dobroty pustíme. Po odpoledním odpočinku následovaly opět
hry a další den byl pryč.
Ve středu jsme měli domluvenou návštěvu na statku u Malých,
kde nám Bára a paní Malá opět připravily zajímavý program.
Děti si zkusily koně vyčistit a poté se mohly i projet. Ty, které čekaly, až na ně přijde řada, zatím vyráběly lapače snů. Jednalo se
o poměrně náročnou práci, protože omotávání drátěných kruhů
docela klouzalo, ale ty děti, co vydržely, se dočkaly krásných výsledků. Odpoledne jsme se společně s Honzou Ř. pustili do barvení připravených triček, takže nás mnozí rodiče viděli, jak
mícháme trička v kotlíku nebo jak už je z něj taháme a rozvazujeme uzly, někdy opravdu hodně precizně utažené. Výsledkem
byla krásně modrá trička i naše stejně modré ruce.
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Ve čtvrtek vrcholila stavba našeho zlatokopeckého obydlí organizovaná Honzou a Honzou. Děti se podílely na nošení dlouhých klacků a poté i zakrytí celého obydlí čerstvě nařezanými
větvemi s listím. Na odpoledne jsme naplánovali rýžování zlata.
Ačkoli byly děti výborně vybavené holínkami, sítky a místní
potok prohledávaly ze všech sil, najít zlatý valounek se nakonec žádnému z nich nepodařilo. Jistou útěchou jim byl alespoň
pobyt na hřišti pod lesem a pro mnohé z nich i okamžité shle-

dání s rodiči, kteří tam už netrpělivě čekali u maringotky, až se
z našeho výletu vrátíme.
Pátek byl dlouho očekávaným dnem „D“, protože děti už od
počátku tábora věděly, že budou hledat poklad. Po svačině
a hrách s Honzou a Honzou opět nastal čas, aby rozluštily tajnou abecedu a našly všechny indicie, jež je navedou na stezku
vedoucí k pokladu. Nebyl to jednoduchý úkol a některé děti začaly brzy ztrácet naději, že se jim to povede, ale tajenku se jim
nakonec podařilo rozluštit. Ještě zbývalo splnit úkoly, které je
cestou k pokladu čekaly. Jedním z nich bylo i vyluštění hesla
k otevření pokladu, jež děti výborně zvládly, avšak na konci
stezky na ně čekalo velké překvapení v podobě oznámení, že
poklad se skrývá u maringotky. A tak nám nezbylo než se vrátit zpátky a hledat tam. Do hledání pokladu a jeho následného
rozdělování jsme byli tak zabraní, že jsme úplně zapomněli na
včasný odchod na oběd k Drahušce. Po báječném obědě, hraní
na hřišti a krátkém odpočinku začali chodit rodiče a náš tábor
se nachýlil ke konci.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s přípravou
a realizací tábora pomohli – tedy Úřadu MČ Praha-Přední Kopanina za posekání trávy na cestě na vyhlídku, restauraci
U Drahušky za výborné obědy, rodině Malých za možnost být
jedno odpoledne u koní a na koních i panu Bočkovi za jednorázové mističky na kotlíkový guláš.
Děkujeme také všem rodičům, kteří do nás vložili důvěru
a svěřili nám své děti, a budeme se těšit na shledanou na nějaké z našich dalších akcí nebo třeba zase za rok na příměstském táboře.
Jolana Skůrová,
Kopaninský spolek
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021
Dne 31. 12. 2020 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím
prezidenta republiky č. 611/2020 Sb.) konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil
dny jejich konání na
PÁTEK 8. 10. 2021 A SOBOTU 9. 10. 2021.
Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči budou o době a místě konání voleb informováni oznámením starosty nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 23. 9. 2021. V oznámení starosta uvede počet a adresu
volební místnosti.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny
vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb;
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením
správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem ÚMČ Praha-Přední Kopanina. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební
okrsek, kam se volič dostavil.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
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volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Jak se volí do Poslanecké sněmovny
V případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si
volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací
lístek kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce
podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Parlamentní volby umožňují voliči preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce. Jméno kandidáta může zakroužkovat. Tuto
preferenci může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na
pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát
může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou
na kandidátní listině před ním.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat o tuto možnost telefonicky ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů. Předem na ÚMČ Praha-Přední
Kopanina, kontakt paní Jaroslava Doksanská, tel. 608 935 156,
ve dnech konání voleb můžete zavolat přímo do volební místnosti, tel. 725 011 027. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Možnost volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v zahraničí
Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá
hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti, jak

postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu,
a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
Možnost volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální
péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný
volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rovněž
uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak
postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.
Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMČ Praha-Přední Kopanina
na jeho žádost voličský průkaz – dle § 6a zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění.
Podání žádosti o voličský průkaz
Žádost musí být doručena na ÚMČ Praha-Přední Kopanina některým z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě – s úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 1. 10. 2021 do 16 hodin nebo
• v elektronické podobě – zaslané prostřednictvím datové
schránky bndaktz nejpozději do 1. 10. 2021 do 16 hodin nebo
• osobně – o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem) úřední záznam, osobně lze žádat nejdéle do 6. 10. 2021 do 16 hodin.
Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy se začnou vydávat od 23. 9. 2021– tj. předávat osobně voliči či zplnomocněnému zástupci anebo se
budou voliči zasílat na adresu uvedenou v žádosti.
Poplatky
Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v planém znění osvobozeno od správního poplatku.
Volič
Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle
§ 1 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění).
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Informace pro voliče v karanténě/izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 14. června
2021 schválila návrh zákona o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července
2021 návrh zákona schválila Poslanecká
sněmovna a postoupila ho Senátu. Senát
návrh schválil ve znění postoupeném
Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon podepsal dne 3. srpna
2021 prezident republiky. Dne 13. srpna
2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.
Zákon umožní hlasovat ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021 i osobám,
jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění
covid-19. Zákon též umožní hlasování
voličům umístěným v zařízeních, která
byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
UPOZORNĚNÍ
Volit v karanténě je umožněno z toho důvodu, že 15. září 2021 platil stav pandemické pohotovosti z důvodu ohrožení
zdraví šířením onemocnění covid-19, což
vyžaduje zákon. Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního
týdne (8. října) do 18 hodin.

• Hlasování ze silničního motorového
vozidla u volebního stanoviště (tzv.
drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd
motorového vozidla. Takto může volič
hlasovat ve středu ve volebním týdnu
(6. října) od 8 do 17 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno –
pokud krajská hygienická stanice nahlásí
uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální
komisi pro hlasování. Takto hlasovat

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního
týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální
komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude
probíhat od pátku volebního týdne
(8. října) od 8 hodin do soboty volebního
týdne (9. října) do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří
osob jmenovaných ředitelem příslušného
krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací
komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské
úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou
volební schránku zveřejní krajské úřady
15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní
před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových
stránkách ministerstva vnitra.
Jaroslava Doksanská,
referentka ÚMČ
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V listopadu přivítáme občánky
Narodil se vám syn, dcera nebo třeba dvojčátka? Máte trvalé
bydliště na Přední Kopanině? Na vítání občánků jste ještě nebyli a chtěli byste se ho zúčastnit? Není nic jednoduššího.
S rodným listem se stačí dostavit na úřad naší městské části
k vyplnění přihlášky. A to hlavní na konec. Vítání občánků se
uskuteční 11. listopadu 2021.
Jinak v případě narození dítěte nám tuto skutečnost můžete
dát vědět kdykoli v průběhu roku.
Děkujeme.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

JUBILEA
Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk
zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.
Jan Werich
Červenec
Jiřina Rákosníková
Pavel Raška
Srpen
Květoslava Broukalová
Helena Žatecká
František Macháček
Růžena Kučerová
Září
Ludmila Blíziková

ÚMRTÍ
Cítíme s vámi v těchto těžkých chvílích.
Václav Čermák
zemřel ve věku 80 let.
Jiřina Macháčková
zemřela ve věku 72 let.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Pomoci tvé žádámy / smiluj se nad námi / utiš smutné / odžeň vše zlé / Svatý Václave / Kyrieleison (Svatováclavský chorál, třetí sloka)
12 / 3/2021
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Předsedou představenstva Letiště Praha
byl zvolen Jiří Pos
Do čela představenstva Letiště Praha byl ostatními členy zvolen
Jiří Pos. Předsedou představenstva společnosti, která provozuje
největší mezinárodní letiště v České republice, je tak s platností
od 30. srpna 2021. Jeho nástup do vedení firmy schválil již
v průběhu srpna Výbor pro personální nominace při Úřadu vlády
ČR. Navázal tak na doporučení komise Ministerstva financí ČR,
jediného akcionáře společnosti, která jej v rámci výběrového řízení vyhodnotila jako nejvhodnějšího uchazeče. Ve funkci
místopředsedy představenstva pokračuje Jiří Kraus.
Jiří Pos při příležitosti zvolení řekl: „Neslibuji nemožné do tří
dnů a zázraky na počkání. Jsem však přesvědčen, že dokážeme
využít potenciál pražského letiště tak, aby se vrátilo do zisku
a mohlo se dál rozvíjet ke spokojenosti cestujících, našich obchodních partnerů, vlastníka a v neposlední řadě všech zaměstnanců. To vše samozřejmě také s ohledem na dopady na životní
prostředí okolních obcí a městských částí Prahy.“

Hledáme nové kolegyně a kolegy
fitů. Přijďte rozšířit naše řady a vnímat kouzlo dálek a cestování nejen při odletu.
Aktuálně hledáme zodpovědné kolegyně či kolegy na pozici
pracovníka úklidu. Těšit se můžete na přívětivý kolektiv a laskavou přímou nadřízenou, která si vás zkraje vezme pod svá
křídla. Dále pak u nás najde uplatnění například provozní elektrikář a topenář.
Těšíme se na vás.

Foto 2× Letiště Praha

Hledáme pracovníky různých profesí, milovníky letadel i zajímavé práce. Široká nabídka volných míst pro zkušené odborníky, absolventy i nadšence, co mají chuť zkusit něco úplně
nového, je k dispozici na webových stránkách www.pracenaletisti.cz. Nabízíme práci na hlavní poměr, DPČ, brigády i speciální pozice pro osoby se zdravotním postižením. Práce
v atraktivním prostředí mezinárodního Letiště Václava Havla
Praha přináší zázemí silné a stabilní společnosti s řadou bene-

Prodej zájezdů CK Čedok přímo na letišti
Cestovní kancelář Čedok nově spustila ve spolupráci se společností Czech Airlines Handling prodej kompletního portfolia
zájezdů a dalších doplňkových služeb přímo na Letišti Václava
Havla Praha.
V rámci produktu Buy & Fly mají cestující možnost přijet na
letiště připraveni na cestu se zabaleným zavazadlem, svůj zá14 / 3/2021

jezd si pořídit až přímo tam a hned poté rovnou odletět. Zájezdy
lze pořídit v odletových halách na Terminálu 1 a Terminálu 2.
K dispozici budou také zájezdy do exotických destinací s přímými odlety z Prahy, které od října zajišťuje letecká společnost
Luke Air.
Tereza Žižková, Letiště Praha
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INZERCE

graﬁcké návrhy

VINÁRNA
U VÁVRŮ

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY
TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ
HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

PAVLÍNA PITROVÁ 604 875 412
pavlinarez@seznam.cz
n

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz
tel: 222 518 459
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6
PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

www.otocr.cz

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.
Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 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: 29. 9. 2021 Tištěno na recyklovaném papíru.
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