
obvykle vás v prosincovém vydání Kopaninských listů informu-
jeme o kulturních a společenských akcích v závěru roku, přede-
vším o tradičním rozsvícení vánočního stromu na Hokešově 
náměstí spojeného s vůní svařáku, s vánočním cukrovím, se zpě-
vem koled a s jarmarkem. Bohužel stejně jako loni, tak i letos 
jsme museli začátek nejkrásnějších svátků v roce i další podzimní 
kulturní akce vynechat. Doufám, že si to všechno konečně vy-
nahradíme napřesrok. 

Za mnohem lepší zprávu považuji fakt, že v příštím roce ob-
držíme jisté finanční prostředky od letiště. Sice to nebude zda-
leka v takové výši jako v minulých letech, ale určitě nám to 
pomůže v konsolidaci rozpočtu na výdajové stránce. Stejně tak 
je dobrou zprávou příslib zahájení výstavby nové čističky od-
padních vod v roce 2023. Na příští rok je v rozpočtu Magistrátu 
hl. m. Prahy vyčleněna částka pěti milionů korun na zpracování 

prováděcího projektu a následně by se mělo začít s jeho reali-
zací. 

Věřme, že se koronavirová situace začne brzy zlepšovat a že 
se náš život postupně vrátí do „normálních“ kolejí. Asi bychom 
si všichni přáli prožít letošní Vánoce tak, jak jsme zvyklí, i když 
realita bude zřejmě jiná. Ať se již situace vyvine jakkoli, 
zkusme si, byť třeba v omezenější míře, svátků užít s rodinou, 
příbuznými, přáteli či se známými, najít si čas na setkání a po-
povídání si. V této souvislosti bych chtěl za celoroční práci po-
děkovat všem zastupitelům a pracovníkům úřadu naší městské 
části. 

Přátelé, přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků a do 
nového roku pevné zdraví a mnoho pohody s lidmi, které máme 
rádi. 

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,  
v souvislosti s připravovanou novelou 
vyhlášky, týkající se volného pohybu psů 
ve veřejné zeleni, o níž jsem psal v mi-
nulém čísle, vás informuji o tom, že naše 
hlavní město s formulací o povinném po-
užívání vodítek pro psy v této vyhlášce 
nepočítá. Nicméně v ní zůstane původní 
ustanovení, že majitelé musí mít psy pod 
kontrolou. Nově naopak přibude seznam 
míst s povoleným volným pohybem psů. 

Současná vyhláška říká, že je zakázáno 
„nechat volně pobíhat psy“. Původní 
návrh vyhlášky však deklaroval, že pes 
musí být na vodítku. Toto znění ale při 
projednávání vyhlášky narazilo na ná-
mitky, takže nakonec zůstalo u původ-
ního znění. 

O regulaci pohybu psů v metropoli se 
bude dále jednat, pravděpodobně již na 
lednovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy,  
a to zejména v souvislosti s případy na-
padení lidí tzv. bojovými plemeny, jako 
jsou například pitbulteriéři, dobrmani 
nebo rotvajleři.  

A ješte jedna informace ke psům.  
K 1. lednu 2022 měla být spuštěna  
v České republice centrální evidence psů. 
Tu měla podle novely veterinárního zá-
kona, který schválila vláda v lednu 2021, 
vést Komora veterinárních lékařů. Nic-

méně legislativní proces novely nebude 
do konce kalendářního roku dokončen  
a původně plánovaný registr k 1. lednu 
2022 nevznikne.  

V této souvislosti tak prozatím ne-
vzniká chovatelům povinnost vkládat či 
hlásit čísla čipů svých psů, stejně jako  
i s nimi související údaje. Za nesplnění 
této povinnosti nehrozí chovateli žádná 
sankce. Ovšem je potřeba podotknout, že 
již od roku 2020 platí povinnost chova-
telů psů v ČR mít psy označeny. Za psa 
bez označení hrozí správní řízení s ulo-
žením až padesátitisícové pokuty.  

Závěrem bych vás, tak jako ostatně 
každý rok, požádal o pomoc při úklidu 
sněhu a případném posypu náledí na 
chodnících přiléhajících k vašim nemo-
vitostem. Všem občanům ještě připomí-
nám, že kalendář Přední Kopaniny na rok 
2022 je pro ně připraven k vyzvednutí 
zdarma na úřadu městské části.  

Přeji vám krásné prožití svátků vánoč-
ních a vše nejlepší do nového roku. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Zápis z 21. zasedání ZMČ ze dne 29. 11. 2021 
 
Výpověď Smlouvy o provozování vodohospodářských zařízení 
veřejných vodovodů a veřejných kanalizací, uzavřené s 1. Vo-
dohospodářskou společností dne 20. 3. 1997. Zastupitelstvo 
MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje (hlasování 6-0-0) ke dni 
31. 12. 2022 ukončení Smlouvy o provozování vodohospodář-
ských zařízení veřejných vodovodů a veřejných kanalizací, uza-
vřené s 1. Vodohospodářskou společností dne 20. 3. 1997.  

 

Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2022 na období do 
schválení rozpočtu, včetně schválení jeho pravidel. Zastupitel-
stvo MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje přijetí rozpočtového 
provizoria na rok 2022 na období do schválení rozpočtu v sou-
ladu 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 
schvaluje jeho pravidla uvedená ve směrnici č. 18 ze dne  
29. 4. 2013 (hlasování 6-0-0).  

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ 
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Pražské služby a AVE jsou připraveny  
na vánoční a novoroční svoz odpadu 
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. 2021 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 provádíme svozy tří-
děných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu 
budou v kritických oblastech posíleny svozy v období od  
23. 12. do 31. 12. 2021, jinak bude vše probíhat také podle pří-
slušných svozových plánů. 
 
Svoz směsného odpadu 
23. 12. – 31. 12. 2021: standardní svoz v pravidelných  
svozových dnech. 
1. 1. 2022: svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz  
proběhne v následujících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2022: bude probíhat standardní svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den). 
 
Svoz tříděného odpadu 
23. 12. – 31. 12. 2021: standardní svoz v pravidelných  
svozových dnech. 

23. 12. – 31. 12. 2021: v kritických oblastech budou posíleny 
svozy ostatních složek tříděného odpadu. 
1. 1. 2022: svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz  
proběhne v následujících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2022: 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 jejich přílišnému hro-
madění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do 
vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, 
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale 
do sběrného dvora. 

Ladislav Radke, Pražské služby

OZNÁMENÍ
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Tak se po roce opět sešli. Tentokrát u vá-
nočního stromu na Hokešově náměstí.  
Z nebe sestoupil Mikuláš, z něhož sice na 
první pohled vyzařovala rozvaha a klid, 
ale přece jen na něm byla znát také jistá 
nervozita. Prý kvůli té epidemii tady dole 
na zemi… Z pekla za chvíli dorazil di-
voký čert, velice natěšený, že si domů od-
nese v pytli nějakého toho hříšníka. Jen 
anděl si dal trochu načas. Když se nako-
nec v plné záři objevil, omlouval se za 
zdržení kvůli úpravě křídel, vlasů a už ani 
nevím čeho ještě, protože přece musí být 
nebesky krásný. 

Jakmile se rozsvítily ozdoby na vánoč-
ním stromě, vydali se všichni tři subito 
presto na obchůzku po domácnostech, 
které o jejich návštěvu požádaly. Díky 
Mikulášovu precizně zpracovanému 
adresáři šli najisto. Pokaždé, když dora-
zili na místo určení, čert řval jako utržený 
ze řetězu a Mikuláš s andělem ho museli 
uklidňovat, aby se ho děti nebály. Miku-
láš mu domlouval a vysvětloval, že v je-
ho knize hříchů žádné z dětí nemá takové 
provinění, za které by muselo do pekla. 
Na druhou stranu ale Mikuláš nikdy ne-
zapomněl připomenout dětem, aby se 
chovaly slušně a poslouchaly rodiče.  

Během návštěvy děti říkaly básničky, 
zpívaly a jedno dokonce namalovalo Mi-

kulášovi obrázek. Když pak Mikuláš  
s andělem rozdali dětem balíčky plné 
dobrot jako třeba biscotti, cioccolate  
e caramelle, oči se jim rozzářily radostí  
a jejich prvotní strach byl rázem pryč. 

Cesta trojici vesele ubíhala až do 
chvíle, kdy se mrazivým večerem náhle 
ozval hlasitý výkřik. Tragedia! To se na 
zledovatělé cestě jak široký, tak dlouhý 
natáhl čert a poranil si přitom kopyto.  

I přes tuto nepříjemnost se pekelník za-
choval statečně, bolest utlumil několika 
doušky ohnivé vody a zdárně se mu po-
dařilo obejít zbylá stavení.   

Co dodat na závěr? Čert si kromě zra-
nění nikoho do pekla neodnesl, Mikuláš 
se své nervozity zbavil, anděl zůstal ne-
besky krásný a všechno tak nakonec do-
padlo bene. 

Cola di Carrello 

Mikulášská nadílka italskýma očima

„Narodil se Kristus Pán, veselme se…“ Známá koleda se zpívá 
na Vánoce po celých Čechách. A v kostelech se na půlnoční 
mši čte z knihy proroka Izaiáše: „Lid, který chodil ve tmě, vidí 
veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš 
mnoho jásotu, zvětšuješ radost… Hle, dítě se nám narodilo, syn 
je nám dán, vládu má na svém rameni…“  

Mluví se o světle uprostřed noci a o radosti v době, kdy je  
u nás a po celém světě více důvodů ke smutku. A to všechno 
jenom kvůli dítěti, které se narodilo před dvěma tisíci lety? Klíč 
k tomu nám poskytuje pokračování proroctví od Izaiáše, jenž žil 
v 8. století před Kristem: „Vládu má na svém rameni a dostal 
jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže po-
koje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce…“  

Toto dítě, Ježíš, není obyčejné dítě. Křesťané věří, že je také 
Boží syn a že přišel před dvěma tisíci lety, ale také, že přijde 
znovu, tentokrát „ve slávě“, a hlavně, že přichází tady a teď, 
aby se setkal s každým z nás a dal nám onen pokoj, který ne-
bude mít konce. Proto uprostřed noci můžeme oslavit světlo  
a uprostřed těžkostí tohoto světa – uprostřed pandemie a eko-
nomické, politické nebo klimatické krize – můžeme mít naději 
a prožít radost. 

Ať jste věřící nebo ne, dovolte mi popřát vám v této vánoční 
době pokoj, naději a radost ve světě – v takovém, jaký je.   

Alain Cleyssac, Římskokatolická farnost Tuchoměřice 

P. S.: Vzhledem k tomu, že letos připadá 26. 12. na neděli  
a my si připomeneme svátek Svaté rodiny, neuskuteční se tra-
diční mše svatá na sv. Štěpána v kopaninské rotundě. 

Přišel, přichází a přijde
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Ze života...
Jubilea 
Vzpomínky, to je ráj, z kterého nemůžeme být vyhnáni.  

Jean Paul 
Listopad 2021          Alena Kytková 
Prosinec 2021 Ivo Medek, Věra Pekárková

Přejeme hodně síly k překonání toho jediného, co v životě 
nemůžeme změnit. 

Jiří Kder zemřel ve věku 88 let

Dne 28. října jsme si 
připomněli 103. výročí 
vzniku samostatného 
Československa.  
Na Kopanině jsme  
položením věnce uctili 
padlé během  
1. světové války.   

Provoz úřadu  
na konci  
roku 2021 
 
27. 12. otevřeno  

8–12 hod. a 13–15 hod.  

 
29. 12. otevřeno  

8–12 hod. a 13–17 hod. 

Úmrtí

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 
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harmonogram mobilního sběru nebezpečného 
odpadu a jedlých olejů na rok 2022  

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00–15.20 
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 15.50–16.10 
ulice Nebušická (u samoobsluhy) 16.20–16.40 
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50–17.10 
křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20–17.40 
křižovatka ul. Pokojná – V Šáreckém údolí (u č. p. 84) 18.00–18.20 
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30–18.50 
 

Praha 6 – Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice  

úterý 15. 3. a 14. 6.

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 8.00–8.20 
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 8.50–9.10 
ulice Nebušická (u samoobsluhy) 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 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. 

sobota 10. 9.

OZNÁMENÍ

Kopaninští fotbalisté 
přezimují v polovině  
tabulky 
 

 
PřEbor PrAhy  
FK Dukla Jižní Město 41 
SK Újezd Praha 4 41 
FK Admira Praha B 30 
Sokol Kolovraty 28 
SK Motorlet Praha B 28 
FK Viktoria Žižkov B 27 
FCPK 27 
Sokol Královice 26 
SK Hostivař 26  
FC Zličín 23 
AFK Slavoj Podolí Praha 21 
SC Olympia Radotín 21 
SK Třeboradice 10 
FK Slavoj Vyšehrad B 9 
SK Uhelné sklady Praha 7 
FK Újezd nad Lesy 2
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Letiště Praha vyhlásí na jaře 2022 další kolo 
dotačního Programu ventilace 
Kvalitní sousedské soužití považuje Letiště 
Praha za nedílnou součást odpovědného 
podnikání. Jeho závazkem je být dobrým 
sousedem a snižovat dopad, který má na 
okolní obce. I přes nepříznivý rok 2020, 
jenž letiště velmi těžce zasáhl, se postupně 
daří obnovovat dotační programy. Právě 
tak probíhají přípravy na vyhlášení už třetí 
výzvy v rámci dotačního Programu venti-
lace. V jeho rámci mohou získat obyvatelé 
obcí v ochranném hlukovém pásmu le-
tiště, tedy i obyvatelé Přední Kopaniny, 
příspěvek na pořízení a montáž venti-
lačních zařízení. Tato zařízení zajistí ne-
přetržitou výměnu vzduchu v uzavřených 
místnostech. Vyhlášení příjmu žádostí se 
očekává v průběhu března 2022. 

Nová výzva reaguje na vysoký zájem 
ze strany obyvatel obcí a rozdělí až  
20 milionů korun. Jejím cílem je zlepšení 
kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, 
tentokrát pouze u rodinných domů a bytů 
v hlukem nejvíce zatížených oblastech.  
V první a druhé výzvě v letech 2020–
2021 Letiště Praha schválilo přes sto žá-
dostí bytů a rodinných domů v celkové 

hodnotě 22 milionů korun. Dále byly 
ventilacemi za téměř 14 milionů korun 
vybaveny čtyři základní školy. Průměrně 
bylo ve výzvě 2021 na jednu nemovitost 
vyplaceno 187 000 korun.  

Ventilační systémy mají pro uživatele 
mnoho výhod. Do místnosti přivádí 
čerstvý vzduch bez nutnosti přímého 
větrání. Ten prochází přes účinné filtry 
tak, aby se zabránilo pronikání prachu, 
vlhkosti, alergenů i plísní. Další výhodou 

ventilačních systémů je, že využívají 
rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla. 
Vzduch proudící do místnosti přechází 
přes soustavu, jež využívá teplo od-
chozího vzduchu k ohřátí příchozího bez 
toho, aniž by zpět pronikly pachy či jiné 
částice. Žadatelé tedy mohou uspořit za 
vytápění svých domovů.  

Do programu bude možné přihlásit se 
pomocí aplikace na webu Letiště Praha. 
Žádost musí obsahovat identifikaci ža-
datele a nemovitosti, výpis z katastru 
(naskenovanou kopii) a adresu nemovi-
tosti. Žadatel by měl již při registraci 
vědět, které místnosti bude chtít ventilací 
vybavit. Proces od podání žádosti k rea-
lizaci zahrnuje vypracování projektové 
dokumentace a její připomínkování, pod-
pis smlouvy žadatele s dodavatelem, pod-
pis smlouvy s Letištěm Praha a samotnou 
realizaci. Délka celého procesu se může 
lišit případ od případu.   

Podrobnější informace pro zájemce 
Letiště Praha připravuje a společně s pra-
vidly a termíny pro otevření sběru žádostí 
budou postupně dodávány.  

Ve středu 10. listopadu navštívili MČ Praha-Přední Kopanina 
předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos a místopředseda 
představenstva Jiří Kraus. Nejprve společně se starostou 
Zdeňkem Hradilem a tajemníkem Petrem Vokáčem prošli 
multifunkční objekt městského úřadu. Zaujala je knihovna  
i velmi pěkný sál s promítací technikou. Následovalo jednání, 
během něhož se představitelé městské části zajímali o možnost 
pomoci ze strany Letiště Praha v oblasti péče o zeleň, údržby 
dřevin či při úklidu sněhu. Jiří Pos také potvrdil, že Letiště 
Praha znovu v roce 2022 obnoví grantové programy pro rozvoj 
obcí a městských částí. 
 

 
Jedním ze způsobů monitoringu dopadu letecké dopravy na 
kvalitu ovzduší, který Letiště Praha využívá, je biomonitoring 
s pomocí včelstev. Včely mohou létat do vzdálenosti až něko-
lika kilometrů od úlu. Analýza pylu, který přinášejí, tedy dobře 
odráží stav životního prostředí v okolí letiště. Provádí ji Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze a zaměřuje se na sle-
dování především obsahu těžkých kovů a anorganických látek. 
O vysoké kvalitě zdejšího ovzduší vypovídá med z letiště, jenž 
už poosmé v řadě získal Zlatou medaili v soutěži Český med. 
Zvítězil ve všech sledovaných parametrech, jimiž jsou obsah 
vody, sacharózy, elektrická vodivost, správnost údajů na 
etiketách a estetický dojem z celého balení. 

Veronika Ocasio, Letiště Praha 

Návštěva nového představenstva  
Letiště Praha v obci 

Kvalitu ovzduší odráží vítězný med z letiště 
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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 Kopanina,  
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 2VINOHRADY 
 
 

VÍNO, PIVO, LIKÉRY 
 

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ 
 

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA 
 

www.vinarnauvavru.cz 
email: uvavru@centrum.cz  

tel: 222 518 459 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 


