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Ovčáry

č.4/22

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední vydání Zpravodaje před volbami do
obecních zastupitelstev. Právě
končící volební období bylo poznamenáno pandemií covidu,
která ochromila náš společenský i pracovní život. O to více
jsme si letošní léto, bez restrikcí
a omezení, užili.
Konečně jsme mohli oslavit 1000 let od vzniku naší
obce. Připravili jsme pro Vás bohatý program a jsme
velice rádi, že i přes nepřízeň počasí jste přišli v tak
hojném počtu. Akce to byla organizačně velmi náročná, a proto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali s přípravami i následným úklidem. Poděkování
patří také všem účinkujícím, především pak našim dětem z mateřské a základní školy.

Také červencové vystoupení ABBA WORLD REVIVAL
u Spolkového domu bylo povedené a vaše účast veliká.
I letní kino, které k nám toto léto zavítalo, se vám líbilo.
Zkrátka naše víska zase ožila.
I když léto pomalu končí, máme pro Vás připravené
další akce, ať už jsou to zájezdy do divadel, akce pro
děti, či posezení a tanec při hudbě.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům obce za skvěle odvedenou práci v uplynulém volebním období. Mé poděkování patří také všem členům
zastupitelstva za jejich práci pro obec, paní ředitelce
a celému pedagogickému sboru naší školy a také všem
spolkům. Bez Vás by nebyla naše obec taková, jaká je.
Na závěr bych chtěl popřát našim dětem úspěšný vstup
do nového školního roku.
Těším se na setkání s Vámi na akcích pořádaných obcí
či spolky.
starosta obce Bohuslav Machůrka

HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Obec Ovčáry
Do zastupitelstva obce se volí 9 členů
Pro rozvoj Ovčár

Nezávislé Ovčárecké Hnutí

ZA OBEC OVČÁRY

vylosované číslo: 1

vylosované číslo: 2

vylosované číslo: 3

1. Mgr. Bc. Jiří Pospíšil, 33 let, učitel,
zastupitel
Ovčáry, bez politické příslušnosti

1. Martin Herman, 52 let, krajský zastupitel,
OSVČ
Ovčáry, ANO

1. Bohuslav Machůrka, 62 let, starosta
Ovčáry, bez politické příslušnosti

2. Mgr. Pavel Šašma, 57 let, učitel,
zastupitel
Ovčáry, bez politické příslušnosti

2. Aleš Líbal, 49 let, soudní úředník
Ovčáry, bez politické příslušnosti

3. Mgr. Vladimír Škarvada, 43 let, učitel
Ovčáry, bez politické příslušnosti
4. Mgr. Vlasta Sysalová, 47 let, sociální
pracovnice
Ovčáry, bez politické příslušnosti
5. Tomáš Maláček, 28 let, OSVČ
Ovčáry, bez politické příslušnosti
6. Mgr. Tereza Stříbrná, 38 let, odborná
pracovnice
Ovčáry, bez politické příslušnosti
7. Radek Vodička, 42 let, řidič, dobrovolný
hasič
Ovčáry, bez politické příslušnosti
8. Jaroslav Nesládek, 57 let, obsluha
zemědělských strojů
Ovčáry, bez politické příslušnosti
9. Gabriela Nekvapilová, 44 let, OSVČ kosmetické služby
Ovčáry, bez politické příslušnosti

3. Pavla Březinová, 71 let, OSVČ,
obchodník
Ovčáry, bez politické příslušnosti

2. Hynek Tichý, 55 let, skladník
Ovčáry, bez politické příslušnosti
3. Václav Kupec, 58 let, OSVČ
Ovčáry, bez politické příslušnosti
4. Martin Sixta, 40 let, technolog
Ovčáry, bez politické příslušnosti

4. Václav Karafiát, 50 let, konstruktér
Ovčáry, bez politické příslušnosti

5. Karel Rosecký, 59 let, soustružník
Ovčáry, bez politické příslušnosti

5. Jiří Matyáš, 44 let, OSVČ, pyrotechnik
Ovčáry, bez politické příslušnosti

6. Lenka Nouzáková, 34 let, mateřská
dovolená
Ovčáry, bez politické příslušnosti

6. Radek Hovorka, 42 let, automechanik
Ovčáry, bez politické příslušnosti
7. Vladimír Husák, 40 let, OSVČ, podlahář
Ovčáry, bez politické příslušnosti
8. Květoslav Dostál, 65 let, OSVČ, klempíř
Ovčáry, bez politické příslušnosti
9. Milan Cyrus, 59 let, OSVČ, elektrikář
Ovčáry, bez politické příslušnosti

7. Jan Bílý, 42 let, truhlář
Ovčáry, bez politické příslušnosti
8. Roman Nekvapil, 43 let, vedoucí provozu
Ovčáry, bez politické příslušnosti
9. Jiří Chadraba, 59 let, zaměstnanec OÚ
Ovčáry, bez politické příslušnosti

ZA OBEC OVČÁRY
Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vám představit náš volební program Za obec
Ovčáry. Na naší kandidátní listině najdete pouze občany Ovčár, kteří se v naší obci narodili a žijí dodnes. Naše uskupení
bylo, je a bude apolitické. Žádný z kandidátů není členem politické strany a naším úkolem není prosazování politických cílů.
Naším úkolem je zvelebovat obec a vytvářet pro Vás, naše
spoluobčany, co nejlepší místo k životu. Krásnou vísku, ve které je radost žít.
Na některé vize a myšlenky bohužel jedno volební období
nestačí, ale to neznamená, že jsme je opustili, nebo vzdali.
Naopak chceme i nadále jít za jejich naplněním. Domníváme
se, že za nás nejlépe mluví již odvedená práce. Naše obec je
plně samostatná, upravená a plná života.
Dovolujeme si Vás požádat, při Vaší volbě vsaďte na rozum
i srdce.
BODY NAŠEHO PROGRAMU:
1. Samostatnost obce - udržení nezávislosti na městu Kolín.
2. Zachování bezplatné kanalizace pro všechny občany.
3. Udržení cen místních poplatků (odpady, psi).
4. Pro naše seniory nad 80 let - osvobození od placení místních poplatků.
5. Příspěvek na stravování a pedikúru - pro občany pobírající
invalidní a starobní důchod.
6. Vybudování domu pro seniory z dotací z evropských fondů.
7. Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v ZŠ a MŠ Ovčáry

- úzká spolupráce s vedením školy. Využití části fary pro školní
účely.
8. Zachování pracovních míst poskytovaných obcí pro občany
obce Ovčáry.
9. Vypsání referenda o využití zakoupených farních pozemků
pro účely obce.
10. Oprava a rozšíření místních komunikací a chodníků.
11. Zajištění linek MHD.
12. Bezpečné propojení obce pro pěší i cyklisty do nákupního
centra z dotací z evropských fondů.
13. Podpora spolků a jejich aktivit. Pomoc při získání dotací na
provoz či nákup vybavení potřebných k činnosti.
14. V oblasti kultury - i nadále podpora všech kulturních akcí
pořádaných obcí či spolky. (Staročeské máje, plesy, taneční
zábavy apod.)
15. Organizování zájezdů za kulturou (divadla, sport, exkurze
apod.).
16. Vybudování parkoviště u hřbitova.
17. Snížení energetické náročnosti obecních budov.
18. Rekonstrukce obecních budov z dotací evropských fondů.
19. V oblasti ekologie - vytváření podmínek pro třídění odpadů, svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Obnova
a výsadba zeleně, vybudování odpočinkových míst v zeleni
a zapojení dětí do péče o krajinu.
CHCEME ŘÍDIT OBEC SRDCEM A ROZUMEM.

NEZÁVISLÉ OVČÁRECKÉ HNUTÍ
NÁŠ PROGRAM
1. Ovčáry rozvíjející se.
Přijmeme opatření, která budou zaručovat i do budoucna směřování obce tak, aby se z ní nestalo „satelitní městečko“ pro
lidi bez vztahu k obci. Všichni občané, kteří zde žijí, by měli být
ovčáreckými patrioty. Jsme proti rozprodeji obecních pozemků
a majetku. Ojedinělou příležitostí k vybudování smysluplného,
účelného a moderního zařízení jsou prostory staré fary. Okamžitě necháme zpracovat projekt, který bude zahrnovat jak
potřeby seniorů, tak mladší generace i sousední školy. To musí
být priorita rozvoje obce.
2. Ovčáry vzdělávající.
Prioritou obce musí být udržení a rozvoj Mateřské a Základní
školy. Pokud se její prostory ukážou být nedostatečné v jakémkoli smyslu, je povinností obce najít řešení. Škola i obec si
musí vzájemně vycházet vstříc. Provoz školy by měl respektovat potřeby obyvatel obce. Spolupráce musí být oboustranně
prospěšná.
3. Ovčáry aktivní.
Podpora zájmových a sportovních spolků a činností musí být
jedním z poslání obce. Finanční pobídky ke vzniku nových
aktivit, především mládežnických, by mohly být jejich smysluplným nastartováním. Budeme prosazovat i úpravu povrchu
a osvětlení a tím i rozšíření využití asfaltového hřiště Na Bulánce.

4. Ovčáry pomáhající.
Zajistíme podporu seniorům v klíčových životních a krizových
situacích např. pomocí s nečekaným odvozem k lékaři, dovozem obědů atd. Poradíme, co kdy a jak udělat, nastane - li
problém, či jakákoli situace. Budeme iniciovat jednání mezi
Středočeským krajem, Kolínem a Ovčáry ohledně dopravní
obslužnosti. MHD musí reflektovat potřeby lidí. Přeplněné ranní autobusy musí skončit. Zajistíme bezplatné základní právní
poradenství pro občany Ovčár, kteří se ocitli v náhlých krizových situacích.
5. Ovčáry bezpečné.
Provedeme revizi dopravních značek a zasadíme se o omezení rychlosti v některých částech obce, ať už to bude formou
retardérů, semaforů s vestavěným radarem nebo značek
upravujících rychlost a možnost vjezdu různých druhů dopravy. Budeme iniciovat opatření k monitoringu problematických
míst, což omezí nepořádek, vandalismus, krádeže a vloupání
v obci.
6. Ovčáry funkční.
Infrastruktura obce vyžaduje další investice do oprav silnic,
chodníků, ale i kanalizací a elektrického vedení. Zasadíme se
o dokončení podzemního elektrického vedení. To není možné
bez grantové a dotační podpory z EU nebo státních a jiných
fondů. Máme schopnosti, kontakty i možnosti tuto podporu vyjednat. Budeme prosazovat i aplikace „Ovčáry v mobilu“, která

bude obsahovat klíčové informace o dění v Ovčárech, důležité
kontakty, nabídky služeb, či pomoci a pod.
7. Ovčáry čisté.
Odmítáme zelený fanatismus, ale budeme podporovat projekty směřující k výsadbě nových stromů, k efektivnější péči o již
vysazenou zeleň a k citlivému zasazování rostlin a stromů do
celkové vizáže naší obce. Budeme usilovat o novou koncepci sběru velkoplošného a nebezpečného odpadu. Přemístí-

me sběrný dvůr, vybavíme jej a zajistíme jeho provoz 1 x za
14 dní. Budeme iniciovat jednání s Kolínem ohledně údržby
a úklidu ploch na Průmyslové zóně.
8. Ovčáry samostatné.
V žádném případě nepřipustíme diskuzi o připojení Ovčár ke
Kolínu, či jakýkoli náznak ztráty suverenity. Varovným příkladem nám jsou Sendražice. Jsme hrdí Ovčáráci a tak to také
zůstane.

PRO ROZVOJ OVČÁR
Vážení spoluobčané, naši kandidátku pro nadcházející komunální volby tvoří:
•
Mgr. Bc. Jiří Pospíšil
•
Mgr. Pavel Šašma
•
Mgr. Vladimír Škarvada
•
Mgr. Vlasta Sysalová
•
Tomáš Maláček
•
Mgr. Tereza Stříbrná
•
Radek Vodička

•
Jaroslav Nesládek
•
Gabriela Nekvapilová
Bližší informace, proč kandidujeme, představení našich kandidátů a konkrétní body našeho programu naleznete v letáku, který se objeví ve vašich poštovních schránkách přibližně
týden před volbami. Rádi bychom Vás tímto požádali o podporu naší kandidátky, abychom společně mohli plně rozvíjet
potenciál, který má naše obec. Za Vaši podporu děkuje hnutí
nezávislých kandidátů Pro rozvoj Ovčár.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 20. 6. 2022
Usnesení č. 366/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo návrh
rozpočtového opatření č. 4/2022.
Usnesení č. 367/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost paní A. K. a paní I. B. o měsíční příspěvek v částce
1500 Kč na denní dopravu dětí do speciální školy v Poděbradech. Měsíční příspěvek je schválen na čtyři měsíce, tj. od září
do prosince 2022 a bude proplacen jednorázově za celé období.
Usnesení č. 368/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo mezi objednatelem obcí Ovčáry a zhotovitelem firmou JON.CZ. Předmětem této smlouvy je výstavba
datových rozvodů a bezdrátového pokrytí vysokorychlostním
internetem na ubytovně Ovčáry. Celková částka dle nabídky
činí 288 618,65 Kč bez DPH.
Usnesení č. 369/5/2022 – Zastupitelstvo obce zamítá žádost
pana Ing. J. S. na vybudování parkovacího stání pro osobní
automobil na obecním pozemku.
Usnesení č. 370/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu mezi obcí Ovčáry a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupenou firmou Elektro Martínek, s. r. o., Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti. Předmětem této smlouvy je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat „Zařízení distribuční soustavy“ na pozemcích: parc. č. 1098/130,
1098/20, parc. č. 1098/30 v k. ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení č. 371/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu mezi Obcí Ovčáry a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou firmou Elektro Martínek, s. r. o., Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti. Předmětem této smlouvy je
zřízení kNN pro č. p. 76 a právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat „Zařízení distribuční soustavy“ na pozemcích: parc.
č. 1108/2, 1108/9, 1108/22 v k.ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení č. 372/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo jako
nejvýhodnější nabídku na Rekonstrukci strojní a elektro části
ČOV 3 Ovčáry společnosti Stavební Huť Slatiňany, s. r. o., za

celkovou cenu 718 884 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem obcí
Ovčáry a zhotovitelem Stavební Hutí Slatiňany, s.r.o.
Usnesení č. 373/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na Doplnění funkčnosti systému ČOV Ovčáry, která obsahuje rekonstrukci trubních tras kalojemu za cenu 228 550 Kč
bez DPH, záplavové čerpadlo za cenu 51 300 Kč bez DPH,
dodatečnou montáž česel za cenu 32 929 Kč bez DPH, nožové kanalizační šoupě DN 150 a výměna T kusu za cenu
25 688 Kč bez DPH, společnosti Stavební Huť Slatiňany, s.r.o.,
a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo
mezi objednatelem obcí Ovčáry a zhotovitelem Stavební Huť
Slatiňany, s.r.o., na Doplnění funkčnosti systému ČOV Ovčáry
za celkovou cenu 338 467 Kč bez DPH.
Usnesení č. 374/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo záměr na nákup zahradní techniky s možností spolufinancování
z dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Celková
nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu bude nejvýše
činit 1 500 000 Kč s DPH.
Usnesení č. 375/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo záměr na stavební úpravy spojené se změnou užívání v části
objektu Spolkového domu a ubytovny Ovčáry s možností spolufinancování dotace z MMR.
Usnesení č. 376/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o reklamě mezi Toyota Motor Manufacturing Czech
Republic, s. r. o. a obcí Ovčáry. Předmětem této smlouvy je
poskytnutí částky 10 000 Kč na reklamu a propagaci kulturní
akce u příležitosti oslav 1000 let od založení obce ve dnech
24. a 25. 6. 2022.
Usnesení č. 377/5/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi dárcem společností Abneko CZ, s. r. o.,
a obdarovaným obcí Ovčáry. Předmětem této smlouvy je darování finanční částky 15 000 Kč na akci 1000 let od založení
obce Ovčáry ve dnech 24. a 25. 6. 2022.
místostarosta obce Ovčáry Hynek Tichý

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10. 8. 2022
Usnesení č. 378/6/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo přijetí
dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na tematické zadání: Podpora akceschopnosti jednotek
SDH obcí (č. ž. HAS/SDHAK/046760/2022) a zároveň pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se Středočeským krajem.
Usnesení č. 379/6/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě č. 56/02 o nakládání s odpady
v obci Ovčáry ze dne 28. 3. 2002 mezi objednatelem obcí Ovčáry a zhotovitelem firmou SOP, a. s.
Usnesení č. 380/6/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi dárci panem J. A. a panem P. B. a obdarovaným obcí Ovčáry. Předmětem této smlouvy je darování
pozemků, kterých jsou dárci výlučným vlastníkem. Jedná se
o pozemky č. p. 1098/34, p. č. 1098/33 a p. č. 1098/27, vše v k.
ú. Ovčáry u Kolína.

Usnesení č. 381/6/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo na
základě Výzvy oslovených firem na veřejnou zakázku malého
rozsahu na nákup zahradní a komunální techniky a základě
Zprávy o posouzení a vyhodnocení nabídek jako nejvýhodnější nabídku firmy Vobosystém, s. r. o. Celková nabízená částka
je 1 239 000 Kč bez DPH (1 499 190 Kč s DPH) a zároveň
pověřuje starostu obce k podepsání kupní smlouvy s firmou
Vobosystém, s.r.o. zastoupenou jednatelem společnosti panem ing. P. V.
Usnesení č. 382/6/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení
ROR 2 pro obec Ovčáry mezi poskytovatelem firmou Mopos
Communications, a. s. a objednatelem obcí Ovčáry. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět pro objednatele servisní služby na systému VISO (bezdrátový obecní rozhlas). Smlouva se uzavírá na dobu dvou let a cena této
poskytované služby je 11 450 Kč/rok bez DPH.
místostarosta obce Ovčáry Hynek Tichý

MILOSTIVÉ LÉTO 2
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

?

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE
ve které jsme se při komentované prohlídce dozvěděli plno
zajímavostí o tomto projektu.
Akce měla velký úspěch a přálo nám i počasí. VÝLETU ZDAR!

1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

Sběr odpadu dne:
7. 10. 2022 14 - 17 h
8. 10. 2022
8 - 10 h
Na dvoře u Obecního úřadu Ovčáry.
Do těchto kontejnerů patří:
• starý nábytek - např.: křesla, židle, skříně, válendy,
• podlahové krytiny - např.: koberce, linolea,
• sanitární keramika - např.: umyvadla, toalety,
• znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.,
• sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•
•

VELKOOBJEMOVÉ, NEBEZPEČNÉ A ELEKTRO ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové, nebezpečné a elektro odpady nepatří
do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

+

Zahrádkářský spolek pod záštitou obce Ovčáry zorganizoval
12. srpna zájezd do Kroměříže na výstavu květin pod názvem
„Floria léto 2022“.
Účastníci zájezdu si mohli prohlédnout aranžérské umění Kláry Franc Vavříkové a architekta Vojtěcha Zahradníka na téma
„Květinový svět v obrazech“, prodejní výstavu kaktusů, drobného zvířectva a okrasného ptactva.
Zkrátka nepřišli ani milovníci zemědělské techniky, kteří si
mohli prohlédnout historii i současnost tohoto odvětví.
K tomu všemu vyhrávala Bludověnka – dechová hudba z Bludova s písničkami moravského Slovácka a hanáckého regionu.
Téměř každý si koupil nějakou květinu, sazeničku nebo nějakou potřebnou drobnost na svoji zahrádku.
Organizátoři výstavy zabezpečili dostatečné množství stánků
na občerstvení, takže nikdo netrpěl hladem ani žízní.
Dalším lákadlem v Kroměříži je zámek a také Květná zahrada,

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

• upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
• pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
• spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy,
čisticí prostředky apod.
• autobaterie, monočlánky
• použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy, sutě, stavební odpad, bioodpad, eternit, asfalt.
Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022 | www.ovcary-obec.cz

•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
•
•
•

Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

www.milostiveleto.cz

ZPRÁVA OD MLADÝCH HASIČŮ
Kolektiv mladých hasičů SDH Ovčáry vyrazil v červenci na
týdenní letní soustředění do Rejdic v Jizerských horách, kde
se zdokonaloval v hasičských dovednostech. Ale ne jenom
hasičina byla náplní. S dětmi jsme byli na návštěvě IQ Parku
v Liberci, v Tanvaldu na stanici HZS, na minigolfu v Příchovicích, v parku Járy Cimrmana a zúčastnili jsme se cvičení Hor-

ské služby - evakuace z lanové dráhy. Soustředění bylo plné
her a soutěží, takže děti měly plno krásných zážitků. A příští
rok se jede znovu, protože se dětem moc pobyt líbil.
S dětmi obnovíme pravidelné páteční tréninky na Horce.
Za kolektiv mladých hasičů Gabriela Hovorková

POŽÁR V NÁRODNÍM PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Na operačním středisku byla naše jednotka a velkoobjemová
cisterna přihlášena k případné pomoci od samotného začátku.
Po předání území od HZS hledal Národní park České Švýcarsko hasiče na dozor nad požářištěm. Byli jsme kontaktováni
a vyrazili jsme pomáhat.
Dne 19. 8. ve 4.30 h jsme vyrazili ve složení Josef Tuláček,
Lukáš Kopecký, Aleš Janda a Zdeněk Radoměřský s vozy
CAS Tatra 815 a OA Peugeot 107.
V 7.15 h jsme dojeli do cíle, kde jsme byli po rozdělení přiřazeni na čerpací stanoviště pod Pravčickou bránou. Pro
zajímavost: vedení bylo dlouhé cca 4 km a mělo 9 stanovišť
s velkým převýšením.
Druhý den už od ranních hodin velmi pršelo, ale to nám nebránilo v další pomoci. Tentokrát jsme dostali za úkol průzkum.
Vyrazili jsme pěšky do velmi obtížného terénu nad Pravčickou
bránu a dále až na Tetřeví stěny. A protože nebylo nalezeno
žádné ohnisko, vracíme se po několika hodinách zpět.
Třetí den jsme se opět probudili do deštivého rána, ale ani
tentokrát jsme nezůstali v suchu penzionu, ale vyrazili jsme
do terénu.
K naší radosti se během dopoledne vyjasnilo. Byli jsme rozděleni a to tak, že dva členové šli opět na čerpací stanoviště
a dva šli na průzkum k Pravčické bráně až směrem ke státní
hranici.
V 18 h byla naše třídenní pomoc v Hřensku ukončena. Domů
jsme se dostali po 21. hodině unavení, ale velmi spokojeni
s pocitem dobře vykonané práce.
Jako velitel jednotky bych rád poděkoval zúčastněným kolegům hasičům a obci Ovčáry za podporu při této akci.
Josef Tuláček
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