
v období mezi vydáním podzimního a zimního čísla Kopanin-
ských listů se uskutečnily volby do zastupitelstev a místních sa-
mospráv. Touto cestou děkuji za práci předešlým zastupitelům, 
zejména pak bývalému starostovi Zdeňku Hradilovi. Věřím, že 
nové zastupitelstvo bude pracovat minimálně stejně, snad ještě 
lépe. V naší práci nám můžete pomoci i vy, obyvatelé Přední 
Kopaniny, a to tak, že se na nás budete sami obracet se svými 
připomínkami a my se je budeme snažit vyslyšet a řešit je. 

Protože se blíží Vánoce a nový rok, přeji vám již nyní klidné 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a splnění vašich 
přání v příštím roce 2023. 

Karel Kyzek, starosta 
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KOPANINSKÉ
4/2022

Vážení spoluobčané,

LISTY

 
26. 12. je zavřeno, 2. svátek vánoční 
28. 12. je otevřeno od 8 do 12 hod. a od 13 do 15 hod. 
 

Jaroslava Doksanská,  
referentka ÚMČ 

Provoz úřadu naší 
městské části  
na konci roku 2022
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Vážení občané, 
s nástupem podzimu obdržel úřad naší městské části oznámení 
několika občanů bydlících v ulici K Juliáně o kontrolách pro-
váděných zde městskou policií. Během nich bylo zjištěno, že 
vozidla těchto občanů nebyla zaparkována v souladu s § 25 
odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů. V něm se uvádí: 
„Při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
oba směry jízdy.“ Toto splněno nebylo a městská policie ná-
sledně za porušení zákona udělila pokutu.  

Za účelem vyřešení nastalého problému uskutečnil úřad naší 
městské části schůzku se zástupci městské policie, na níž došlo 
ke společné shodě ohledně místní úpravy provozu na této ko-
munikaci. V této souvislosti byla požádána k tomu příslušná 
odborná projektová společnost o zpracování projektu, který 
bude posléze postoupen k odsouhlasení na Odbor dopravy a ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 6 a dopravní policii. Dokončení 
celé akce se předpokládá na jaře 2023.  

V souvislosti s probíhající topnou sezonou ještě připomínám, 
že od 1. září 2022 je zakázáno topit v kotlích na tuhá paliva, 

jež nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Provozovatel kotle 
nebo topidla na pevná paliva rovněž musí dodržovat základní 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, a to zejména:  
n Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu 
u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění 
a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení. 
n Provozovat nejpozději od 1. 9. 2022 pouze kotle 3. a vyšší 
třídy. 
n Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje,  
a to pokud jde jak o druh, tak i jeho kvalitu. 
n Nespalovat odpad. 
n Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce. 
n Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je 
výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací 
smyčka apod. 
n Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje 
nebo úpravě komína a provádět pravidelně kontrolu spalinové 
cesty kominíkem. 

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

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Ze života...  

Listopad  
alena Novotná 
 
Prosinec  
jaroslav jirkovec 
Věra Pekárková

Každému věku sluší 
něco jiného. 
Plautus

jubilea

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Při rozsvícení vánočního stromu 25. listopadu se 
našel menší obnos peněz. Protože se o ně nikdo 
nepřihlásil, použijeme je na zakoupení dobrot pro 
děti, aby si pochutnaly během lednového a únoro-
vého divadélka. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Upozorňujeme...

Zdeňka Jirásková 
zemřela ve věku  
nedožitých 73 let 
 
Jiřina Rákosníková 
zemřela ve věku 91 let 
 
Ing. Vladimír Kozák 
zemřel ve věku 80 let

Úmrtí

Přijměte upřímnou 
soustrast ve vašem 
hlubokém zármutku.
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Rozmístění kontejnerů na objemný odpad  
na 1. pololetí roku 2023  
 
Út 7. 3. od 9 do 8. 3. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u sběrných nádob na tříděný odpad)  
Út 4. 4. od 9 do 5. 4. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57) 
Út 18. 4. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u sběrných nádob na tříděný odpad) 
Út 2. 5. od 14 do 18 hod. K juliáně u č. p. 104 
Út 16. 5. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u sběrných nádob na tříděný odpad) 
Út 30. 5. od 14 do 18 hod. do roklí (naproti jednotce bytového domu č. p. 171 a sběrným 

nádobám na tříděný odpad) 
Út 13. 6. od 14 do 18 hod.  K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u sběrných nádob na tříděný odpad) 
Út 27. 6. od 14 do 18 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57) 
 
Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Magistrátem 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 hodin, a to v termínech 18. 4.,  
2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6. a 27. 6. 2023.  
V termínech 7. 3. a 4. 4. 2023 budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin prvního dne  
a odvezeny následujícího dne do 9 hodin. Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou ur-
čeny pro odkládání pneumatik, autobaterií, elektrospotřebičů, stavební sutě, veškerých 
odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického od-
padu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Rovněž vás upozorňujeme na 
možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad 
ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektroš-
rot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých 
velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

V neděli 13. listopadu jsme u nás na Kopanině přivítali nové 
občánky. Rodičům i dětem přejeme jen samé radosti a žádné 
starosti. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 

Vítání nových občánků

Fo
to 

 P
etr

 S
alá

t

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. 
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Není čas ztrácet čas, řekli si kopaninští zastupitelé v čele  
s novým starostou a podle toho se i zařídili. Proto ještě před 
první adventní nedělí, konkrétně v pátek 25. listopadu, došlo  
k rozsvícení vánočního stromu na Hokešově náměstí. Byla to 
velká sláva se spoustou přihlížejících, takže ani já jsem nemohl 
chybět a na Přední Kopaninu jsem dorazil zdaleka přes sedmero 
výmolů, psích exkrementů a přechodů pro chodce. 

Ale pěkně popořádku. Úderem čtvrté hodiny odpolední začal 
v radničním sále jarmark s možností nakoupit si všemožné vý-
robky spojené s adventním i vánočním časem. V půl šesté pak 
nastala ona kýžená slavnostní chvíle. Slova se ujal místosta-
rosta František Neubauer, který všechny přítomné srdečně při-
vítal a připomenul dobu adventu i blížících se Vánoc. Dozvěděli 
jsme se, že letošní vánoční strom pochází z pozemku místní čis-
tírny odpadních vod. Z logiky věci vyplývá, že někdo musel zte-
pilý jehličnan pokácet, někdo ho na náměstí přivézt a někdo ho 
ozdobit. Stejně tak někdo musel napéct nachystané dobroty  
a někdo celý program zorganizovat. Všem těmto „dobrým 
duším“ kopaninský místostarosta poděkoval a přítomné pozval 

na občerstvení s možností odnést si jako milý dárek stolní ka-
lendář na příští rok, aby pak nastalo finálové odpočítávání za po-
moci přivolaných dětí. A blik, temnotu prozářily barvy 
vánočního stromu.  

Za všeobecného nadšení ještě místostarosta popřál šťastné  
a veselé vánoční svátky a úspěšný nový rok, ale pak už prostor 
ovládla Rytmická skupina Jana Hlaváče. V ní kromě samotného 
kapelmajstra, baskytaristky Jarky Doksanské a kytaristy Kryš-
tofa Hlaváče předvedla své pěvecké kvality šansonová diva Jana 
Chaloupková. Umně poskládané umělecké seskupení sklízelo  
o to větší ovace přihlížejících, když se do zpívání jednotlivých 
koled zapojily i přítomné děti.  

Jenže tímto večer rozhodně nekončil. Kdo měl chuť a neztra-
til časovou ani prostorovou orientaci po konzumaci poctivých 
svařáků, mohl se odebrat na předvánoční zábavu do nedaleké  
restaurace Da Ezio. K poslechu a tanci tam hrála country-folková 
kapela NaPohodu. A jaký je můj celkový dojem z akce rozsvícení 
vánočního stromu? Jak jinak než na pohodu. 

Martin Pitro

Kopaninu rozzářil vánoční strom
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Stalo se milou tradicí, že každý rok je kopaninským úřadem vy-
zván svatý Mikuláš, aby obešel obec a roznesl dětem nadílku. 
Ani letos se Mikuláš neodvážil odporovat úřední výzvě a 5. pro-
since přesně ve tři hodiny odpoledne se dostavil na úřad MČ 
Praha – Přední Kopanina společně s čertem a s andělem. Každý 
z trojice osobním dokladem doložil, že není napodobeninou či 
maskou. V případě Mikuláše se navíc ověřovala pravost vousů 
a vlasů, v případě čerta pravost rohů, ocasu a kopyta a andělovi 
byla osahána křídla, zda mají pravé perutě.  

Po vyřízení všech úředních náležitostí se trojice odebrala  
v doprovodu tajemníka Vokáče na první štaci – na Preláta. Zde 
Mikuláš, čert a anděl vzbudili mezi dětmi velké pozdvižení, 
neboť vypadali lépe a opravdověji, než jak je lidé znají z La-
dových obrázků. Ostatně pozdvižení budili na celé Kopanině, 
kde se zdrželi až do pozdních večerních hodin. Vždyť obejít 
přes dvacet domů a obdarovat kolem čtyřiceti dětí není jen tak!  

Mikuláš s čertem a andělem si během své mise vyslechli od 
dětí spoustu básniček a písniček, z nichž vypíchněme dojemné 
skladby „Chválím tě, země má“ a „Zpívej, kdo jsi sparťanem“. 
Všechny děti se na návštěvu z nebe a pekla opravdu dobře při-
pravily, takže čert od každého stavení odcházel s prázdným pyt-
lem a anděl naopak o jeden dárkový pytel lehčí. 

Kolem půl desáté večer se pak před rozsvíceným stromkem 
na Hokešově náměstí udál zázrak. S fotoaparátem se dostavil 
Ital Ezio, aby si majestátně vyhlížející trojici vyfotil, neboť  
v Itálii něco takového prý nemají. Dvakrát zmáčkl spoušť a… 
Na první fotografii je ještě zřetelně vidět Mikuláš, čert a anděl, 
zatímco na druhé jako mávnutím kouzelného proutku už stojí 
Tomáš a Romana Holanovi a autor tohoto článku. Ta proměna, 
kterou si nikdo nedokáže vysvětlit, byla jistě jedním ze zázraků, 
jež se někdy v předvánočním čase dějí. 

J. R. Tancibůrek

Kopaninou chodí Mikuláš

Fo
to 

Ez
io 

El
ia

od 24. prosince 2022 jsou v platnosti nové jízdní řády, 
jako každý rok opět zhruba na týden. zapracování 
změn do námi zhotovované tabulky je bohužel nepro-
veditelné, protože změn je více, než se vejde do ta-
bulky. z toho důvodu upravené jízdní řády nenabízíme. 
sledujte proto bedlivě změny jízdních řádů na autobu-
sových zastávkách nebo si vyhledejte aktuální spoj na 
internetu. změny se týkají nejen vánočních svátků, sil-
vestra a Nového roku, ale také pracovních dnů. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Změny jízdních řádů 
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Vánoce se blíží a narůstá v nás radost, že prožijeme tyto svátky 
v rodinném kruhu nebo s přáteli. Křesťané slaví narození Je-
žíše Krista, Mesiáše, na něhož čekal izraelský lid, Boha, který 
se chtěl stát blízkým a přebývat mezi námi. Prastaré proroctví 
říká, že tento Mesiáš bude „knížetem pokoje“. Právě v současné 
době potřebuje náš svět mnoho pokoje, ať už mezi národy, ge-
neracemi, různými lidmi, v rodinách nebo v našich vztazích. 

Vánoce jsou pro nás všechny příležitost zakoušet kousek to-
hoto pokoje, který je na prvním místě pokojem srdce. Můžeme 
zkusit být během vánočních svátků tam, kde lze nalézt pokoj, 
neboť pokoj je jeden z největších darů, jež můžeme dostat i vě-
novat. Chceme dát svým blízkým dárky, které jsme pro ně vy-

brali. Nezapomínejme ale také na nemateriální dary, jež jsou 
často ještě důležitější: prokazovat lásku, dát svou pozornost, 
být nablízku, darovat svůj čas, odvážit se slova smíření, říct ně-
komu, že ho/ji máme rádi, že je pro nás vzácný/á a má velkou 
hodnotu. Poděkovat, pochválit, povzbudit a popřát pokoj  
v srdci. 

Ať jsou Vánoce pro nás všechny prožitkem, který nám po-
může načerpat novou sílu, naději a důvěru. Přeji vám všem po-
žehnané vánoční svátky a krásný nový rok, plný radosti  
a úspěchu.

Milí občané Přední Kopaniny,

Poplatek za psa na rok 2023 je splatný v termínu od 1. ledna 
2023 do 31. března 2023. Můžete ho uhradit v hotovosti  
na ÚMČ v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 
12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo převodem na účet 
2000703389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu 
pro identifikaci vaší platby. 

Momentálně již nejsou poskytovány slevy z poplatku za 
označení psa čipem, nicméně povinnost označit takto psa sa-
mozřejmě nadále platí. Pokud dojde během roku ke vzniku či 
zániku poplatkové povinnosti, je toto třeba nahlásit do 15 dnů 
od dané skutečnosti. V případě zániku povinnosti a vzniku pře-
platku je vrácena částka nad 100 Kč, menší částka bude ode-
čtena při pořízení nového psa (eviduje se do šesti let). 

Protože momentálně je spotřeba papírových sáčků na psí ex-
krementy více než trojnásobná, budeme tuto situaci nuceni řešit. 
A to buď umístěním sáčků igelitových, nebo rozdáváním sáčků 
přímo majitelům. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 

nezapomeňte na psí poplatky

Christophe Jakob,  
Římskokatolická farnost Tuchoměřice
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Výběr ze zápisů zasedání ZMČ 
Zápis z ustavujícího zasedání ze dne 20. 10. 2022 
 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. Před-
sedající Jan Vymazal vyzval přítomné zastupitele k předložení 
návrhů kandidátů na starostu a současně navrhl na funkci sta-
rosty Karla Kyzka. Zastupitelé ve shodě navrhli do funkce sta-
rosty MČ Praha – Přední Kopanina Karla Kyzka, který byl poté 
do funkce zvolen (hlasování 8-0-1). Nově zvolený starosta po-
děkoval přítomným za projevenou důvěru a převzal řízení 
schůze zastupitelstva. 
 
Starosta vyzval přítomné zastupitele k předložené návrhů 
kandidátů na zástupce starosty. Byl předložen návrh na zvolení 
do funkce zástupce starosty Františka Neubauera a Petra Saláta. 
Zastupitelstvo zvolilo do funkce prvního zástupce starosty Fran-
tiška Neubauera (hlasování 7-0-2) a do funkce druhého zás-
tupce starosty Petra Saláta (hlasování 7-0-2).  
 
Zřízení výborů a komisí. Starosta navrhl zřízení Finančního 
výboru v počtu pěti členů a Kontrolního výboru také v počtu 
pěti členů, které zastupitelstvo odsouhlasilo (hlasování 9-0-0). 
Volba předsedů a členů. Finanční výbor: předseda Josef 
Koucký (hlasování 8-0-1), členové Dana Rabiňáková 
(hlasování 8-1-0), Jan Vymazal (hlasování 8-0-1), Miroslav 
Tichý (hlasování 8-0-1) a Jan Řehoř (hlasování 8-0-1). Kon-
trolní výbor: předseda Dana Rabiňáková (hlasování 8-0-1), 
členové Josef Koucký (hlasování 8-0-1), Jan Vymazal 
(hlasování 8-0-1), Miroslav Tichý (hlasování 8-0-1), Tomáš 
Holan (hlasování 8-0-1).  
 
Dále starosta navrhl zřízení (hlasování 9-0-0) pětičlenné Do-
pravní a stavební komise ve složení: předseda Jan Řehoř 

(hlasování 8-0-1), členové Petr Salát (hlasování 8-0-1), Petr 
Vokáč (hlasování 9-0-0), Josef Koucký (hlasování 8-0-1)  
a Miroslav Tichý (hlasování 8-0-1), zřízení (hlasování 9-0-0) 
tříčlenné komise Ochrany životního prostředí a veřejného 
pořádku ve složení: předseda Jan Vymazal (hlasování 8-0-1), 
členové Josef Koucký (hlasování 8-0-1) a Tomáš Holan 
(hlasování 8-0-1), zřízení (hlasování 9-0-0) tříčlenné Kulturní  
a sportovní komise ve složení: předseda František Neubauer 
(hlasování 8-0-1), členové Tomáš Holan (hlasování 8-0-1)  
a Karel Kyzek (hlasování 8-0-1) a zřízení (hlasování 9-0-0) 
tříčlenné Povodňové komise ve složení: předseda Petr Salát 
(hlasování 8-0-1), členové Jan Vymazal (hlasování 8-0-1)  
a Karel Kyzek (hlasování 8-0-1). 

 
Starosta navrhl zvolit redakční radu čtvrtletníku Kopaninské 
listy ve složení: Petr Vokáč (hlasování 9-0-0), Jaroslava Dok-
sanská (hlasování 9-0-0), František Neubauer (hlasování  
8-0-1), Dana Rabiňáková (hlasování 8-0-1).  

 
Zápis z 2. zasedání ze dne 28. 11. 2022  
 
Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2023 na období do 
schválení rozpočtu včetně schválení jeho pravidel. Zastupitel-
stvo MČ Praha – Přední Kopanina schvaluje přijetí rozpočto-
vého provizoria na rok 2023 na období do schválení rozpočtu  
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 
schvaluje jeho pravidla (hlasování 7-0-0). 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

stolní kalendář na rok 2023  
je pro všechny zájemce zdarma  
k vyzvednutí na našem úřadu.
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Volba prezidenta republiky se koná na území České repu-
bliky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
Druhé kolo volby prezidenta republiky 
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční 
většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve 
druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prv-
ního kola. 

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, pře-
stane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje 
do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další 
nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. 

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola 
volby obdrží voliči až ve volební místnosti. 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv voleb-
ním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí. 
 
Voličem je 
n občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku  
18 let; 
n ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 
2023 dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva 
volit. 
 
Volební místnost 
Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní 
starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nejpozději  
29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým; pokud je  
v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce  
a volební místnost náleží ke kterému okrsku. 
 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny 
pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky obdrží voliči 
nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 
2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až 
ve volební místnosti. Vzorové hlasovací lístky a informace  
o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zve-
řejněny ve volební místnosti. 
 
Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti 
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném 
vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při 
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro tako-
vého kandidáta nepřihlíží. 
 
Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky 
n platným občanským průkazem, 
n platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným 
dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 
 
Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise 
vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. 

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat 
do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič 
musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hla-
sovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rov-
něž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím 
lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vy-
brat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v pro-
storu určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky,  
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
 
Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku. 
 
Hlasování na voličský průkaz 
Kde lze o voličský průkaz žádat 
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu měs-
tyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně čle-
něného statutárního města, úřadu městské části hlavního města 
Prahy) v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahra-
ničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze pří-
slušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 
 
Co se uvádí v žádosti 
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, 
adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení 
voličského průkazu. V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, 
popřípadě zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě 
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 
 
Jak a do kdy lze žádost podat 
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením 
úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo 
volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) 
n na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

Informace o způsobu hlasování při volbě  
prezidenta České republiky v roce 2023
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nebo 
n v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 
voliče. 
Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé 
kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví 
na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední zá-
znam. O voličský průkaz je možno požádat také prostřednic-
tvím Portálu občana (tato možnost byla spuštěna ve druhé 
polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žá-
dosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou 
schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. 
 
Kdy a jak volič průkaz dostane 
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby 
(29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má 
plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. 
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu za-
stupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto pří-
padě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, 
kde bude voličský průkaz předán, a následně může volič při-
stoupit k hlasování. 
 
Postup ve volební místnosti 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou 
úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků. Pokud se 
volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne 
hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rov-
něž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hla-
sování neumožní. Pokud volič pobývá v době volby prezidenta 
v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo  
v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zaří-
zení“), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, 
než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, 
může v tomto zařízení hlasovat, a to: 
 
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů  
(v případě dlouhodobějšího pobytu) 
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa přísluš-
ného zdravotnického zařízení. Údaje o voličích, kteří potvrdí 
zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu 
voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obec-
nímu úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro pří-
padné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 14.00 
hodin). V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnic-
kého zařízení členové okrskové volební komise s přenosnou vo-
lební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací 
lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební 
komise. 
 
b) na základě voličského průkazu  
Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný 
obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební 
komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení. Vo-
ličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, 
kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební 
schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími 
lístky a může hlasovat. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat dupli-
kát! 
 
Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení 
Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém 
se nachází zdravotnické zařízení. V tomto případě volič nepo-
třebuje voličský průkaz ani nemusí být zapsán ve zvláštním se-
znamu voličů. Stačí, aby požádal obecní úřad nebo i ve dnech 
voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle  
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. 

 
Hlasování v zahraničí 
Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku 
při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s vý-
jimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním 
úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). 
 
Hlasování je možné: 
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vede-
ného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu)  
Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popřípadě 
ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho 
státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu 
zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územ-
ním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad 
vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci oby-
vatel, popřípadě k vydávání povolení k pobytu. Pro žádost není 
předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený pod-
pis voliče. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitel-
skému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volby, tj. do  
4. prosince 2022 do 16.00 hodin. 

Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného za-
stupitelským úřadem nebude vyskytovat v době volby prezi-
denta republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského 
úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského 
průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky.  

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič,  
má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stá-
lého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územ-
ním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. 

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České 
republiky1, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů. Pokud volič požádá o vyškrtnutí 
až po 14. prosinci 2022, je třeba voličský průkaz odevzdat přede 
dnem volby obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má 
volič místo trvalého pobytu, nebo v den volby přímo okrskové 
volební komisi. 
 
b) na základě voličského průkazu 
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost 
o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský 
průkaz, včetně kontaktů na ně, je k dispozici na interneto- 
vých stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (https: 
www.mzv.cr.cz/), kde pod odkazem „státy a území“ zvolit 
název státu a Kontaktní český úřad. 

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Při hlaso-
vání v zahraničí nelze požádat o přenosnou volební schránku. 
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rád bych vás informoval o bezpečnostní situaci v Přední Kopa-
nině za téměř uplynulý rok 2022. Jsem moc rád, že se situace 
nijak nevymyká letům předchozím. Jen statisticky uvedu, že se 
v katastru obce staly tři trestné činy, a to vloupání do osobních 
vozidel a jeden pokus o vloupání do rodinného domu.  

V dubnu došlo k vloupání do dvou dodávek zároveň v ulici 
K Padesátníku, kdy pachatel způsobil celkovou škodu ve výši 
zhruba 120 000 korun. V tomto případě se podařilo vypátrat po-
dezřelého a spisová dokumentace byla předána kolegům z kri-
minální policie Praha venkov – západ, jelikož pachatel toho měl 
na svědomí mnohem víc. K dalšímu vloupání do vozidla došlo 
v srpnu v ulici K Tuchoměřicům, ale zde jsme bohužel štěstí 
neměli a pachatel je stále neznámý.  

V mezidobí došlo v téže ulici k pokusu o vloupání do domu. 
Zde nám pachatel nebo pachatelé unikli, ale máme odůvodněné 
podezření, že šlo o klukovinu, tedy nedomyšlené „hraní“ dětí, 
které způsobily škodu ve výši přibližně 1000 korun. Do domu 
se nedostaly. Chybí nám dostatek důkazů, abychom tento pří-
pad mohli realizovat. Aby byl výčet kompletní, v roce 2022 
došlo ke čtyřem přestupkům. Jednalo se o drobné poškození 
majetku a také neshody v občanském soužití.  

Bereme-li v úvahu polohu obce, počet obyvatel a další kritéria, 
je zde bezpečnostní situace stále více než dobrá. Zejména pak ve 
srovnání s ostatními obcemi nebo městskými částmi v Praze. 

Závěrem si neodpustím trochu osvěty. Z pohledu celé České 
republiky počty trestných činů v posledních letech obecně spíše 
klesají (netýká se to však všech trestných činů). Je ovšem jeden 
segment, a to internetová kriminalita, který oproti jiným bohu-
žel velmi výrazně stoupá. Je to dáno mnoha důvody, jež zde ne-
chci vypočítávat. Rád bych pouze upozornil na ostražitost 
každého z nás, pakliže se pohybujeme v kyberprostoru.  

Dnes už asi není mnoho lidí, kteří by nějakým způsobem ne-
využívali moderní komunikační prostředky (počítače, chytré te-
lefony, e-maily, on-line bankovní služby atd.). Pachatelé 
nejčastěji využívají naší neobezřetnosti a nekritičnosti našeho 
počínání.  

Z médií se pravidelně dozvídáme o nepřeberném množství 
různých způsobů, jak se tito darebáci pokoušejí připravit člo-
věka o jeho majetek. Vydávají se za různé pracovníky bank, 
poskytovatele služeb, využívají sofistikované způsoby, jak po-
tencionální oběť přesvědčit, že jsou někým, kým nejsou. Mnoho 
z nás si může říkat, jak na to ti lidé mohli naletět, ale věřte mi, 
je jich stále víc a víc. Dokud nebudeme opatrnější, bude se 
těmto lumpům pořád dařit. 

Dovolte mi, abych vám popřál mnoho zdraví a úspěchů v dal-
ším roce a buďte prosím opatrní.  

Jan Zoubek,  
Policie České republiky

Vážení obyvatelé Přední Kopaniny,

Volba prezidenta republiky mimo území České republiky se 
koná ve dvou dnech, kterými jsou 
n čtvrtek 12. ledna 2023 a pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování 
začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, 
jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně 
označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání 
s hodinovým časem na území České republiky, 
n pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, 
kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin  
místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž 
nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 ho-

diny ve srovnání s hodinovým časem na území České repu-
bliky, 
n pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, 
kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin mí-
stního času, jde-li o hlasování v ostatních místech v zahraničí. 
   
1) Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů ne-
brání tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí  
a volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na území České re-
publiky. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 
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Svozové společnosti jsou připraveny  
na vánoční a novoroční svoz směsného  
i tříděného odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské 
služby, AVE Pražské komunální služby a jejich subdodava-
telé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a třídě-
ného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů 
jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných 
nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně od-
straňován. 

V termínu od 23. 12. do 31. 12. 2022 budou zajištěny stan-
dardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat 
podle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. 
Z důvodu předpokládané větší zátěži na stanovištích separova-
ného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíle-
ném režimu.  
 
Svoz směsného odpadu: 
23.–31. 12. 2022  
Standardní svoz v pravidelných svozových dnech. 
1. 1. 2023  
Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne  
v následujících dnech. 
2.– 6. 1. 2023  
Bude probíhat standardní svoz s případným časovým  
posunem (max. 1 den). 
 
Svoz tříděného odpadu: 
23.– 31. 12. 2022  
Standardní svoz v pravidelných svozových dnech. 

23.– 31. 12. 2022  
V kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek 
tříděného odpadu. 
1. 1. 2023  
Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne  
v následujících dnech. 
2.–6. 1. 2023  
Bude probíhat standardní svoz s případným časovým posu-
nem (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, tj. činžovní a rodinná zástavba nebo v případě 
umístění nádob v klecovém stání, odkládejte vánoční stromky 
k nejbližším sběrným nádobám na tříděný odpad. Vyhozené vá-
noční stromky rozhodně nepatří do sběrných nádob na směsný 
odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. 

Občané by měli stromky vyhazovat ideálně den před odvo-
zem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky budou 
do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude svozovými společnostmi zajišťován 
po celý leden a únor 2023. Výjimka platí pro umělé stromky. 
Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně nepatří do sběr-
ných nádob na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora. 

Radim Polák, Magistrát hl. m. Prahy
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V grantu Letiště Praha uspěly všechny  
kopaninské žádosti  
Po covidové pauze vyhlásilo Letiště Praha opět grantový pro-
gram DOBRÉ SOUSEDSTVÍ na podporu blízkého okolí. 
Všechny žádosti z MČ Praha – Přední Kopanina se líbily  
a byly vybrány k podpoře.  

Do Přední Kopaniny tak letiště pošle přes 1,5 milionu korun. 
Městská část získala finance na obědy pro seniory nad  
75 let a na podporu kulturní činnosti. Místní tělovýchovná jez-
decká jednota obdržela finanční příspěvek na opravu oplocení 
a výměnu povrchu sportoviště a oddychové části sloužící ve-
řejnosti na závodišti. A zároveň dostal finance na svou činnost 
i Kopaninský spolek. Seznam všech podpořených projektů na-
jdete na webových stránkách Letiště Praha (www.prg.aero)  
v sekci Pro naše sousedy.   

Grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ plánuje Letiště 
Praha vyhlašovat každý rok. Záměrem je podpora veřejně pro-
spěšných projektů i různorodých spolků a sdružení z předem 
definovaných lokalit z okolí letiště. 
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Květový med z Letiště Praha získal i letos nejvyšší ocenění  
v soutěží Český med, kterou pořádá Český svaz včelařů. Chov 
včel probíhá na letišti od listopadu 2011, a to zejména za úče-
lem biomonitoringu, kterým se hodnotí vliv letecké dopravy na 
kvalitu životního prostředí.  

Rozbory pylu a medu posuzuje akreditovaná laboratoř Vy-
soké školy chemicko-technologické v Praze. Monitoring po-
mocí včel je pouze malou výsečí z celkového monitoringu 
životního prostředí, v jehož rámci letiště sleduje zhruba 40 pa-
rametrů nad rámec legislativních povinností.  

Hana van der Hoeven, Letiště Praha

Letiště Praha přeje všem občanům Přední Kopaniny krásné 
Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Letištní med získal podeváté  
v řadě zlatou medaili   
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Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha – Přední Kopanina, ročník 13 g Vychází 4× ročně  
g Místo vydání Praha g Registrace MK ČR E 19434 g Šéfredaktor: Martin Pitro g Redakční rada: Jaroslava Doksanská,  
František Neubauer, Dana Rabiňáková, Petr Vokáč (členové) g Grafická úprava: Pavlína Pitrová g Příspěvky jsou redakčně 
upravovány a nemusejí vyjadřovat názory redakce g Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu g Tisk: Tygr  
U Stromovky, s. r. o. g Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha – Přední Kopanina a není periodikem žádného po-
litického subjektu g Náklad 300 výtisků g Uzávěrka: 19. 12. 2022 g Tištěno na recyklovaném papíru. 

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha – Přední Ko-
panina, 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  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.vinarnauvavru.cz 
email: uvavru@centrum.cz  

tel: 222 518 459 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 

INZERCE
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