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Vážení spoluobčané,

Adventní pozvánka

bylo mi ctí zastávat poslední tři roky funkci starosty naší městské části. Jednalo se o náročné období pro celou naši společnost, nicméně si myslím, že jsme na Kopanině vše docela slušně
zvládli.
Chtěl bych proto velmi poděkovat zaměstnancům úřadu
i svým kolegům napříč zastupitelstvem za odvedenou práci
a příštímu zastupitelstvu přeji úspěšné volební období.
Mějte se všichni fajn.
Zdeněk Hradil, starosta

V pátek 25. listopadu začne od 16 hodin v radničním sále jarmark s možností nákupu výrobků
spojených s adventním a vánočním časem.
Od 17.30 hodin se na Hokešově náměstí uskuteční
tradiční předvánoční setkání, na které všechny
společně zvou členové místního zastupitelstva.
U rozzářeného vánočního stromu si můžete zazpívat koledy a u toho se zahřát svařeným vínem.
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Vážení občané,
kolegové z Úřadu městské části Praha-Nebušice mě při společném prázdninovém setkání požádali, abych upozornil
na problém, s nímž se v jejich městské části potýkají a který
se týká také naší městské části. V několika posledních letech se
rozmohl po celé České republice nešvar jménem „zápisová turistika“. A ten se letos ve značné míře objevil i v základní
a mateřské škole v Nebušicích. Zdejší základní školu navštěvují
nejen nebušické a kopaninské děti, které do ní podle spádové
vyhlášky přednostně patří, ale i děti z okolních lokalit. Možnost jejich zapsání je vzhledem k naplněné kapacitě školy velmi
malá a jediné výrazné zvýšení šance na přijetí proto představuje trvalý pobyt dítěte v Nebušicích nebo Přední Kopanině.
A tak došlo podle sdělení nebušických kolegů k tomu, že někteří nebušičtí občané umožnili svým známým či příbuzným,
aby si děti přihlásili k trvalému pobytu v Nebušicích. Při napl-

něné kapacitě školy tak může dojít k situaci, že se u zápisu do
1. třídy vyskytne větší počet předškoláků, než bude volných
míst, a nastane losování. To může nakonec skončit tak, že dítě,
které dlouhodobě bydlí se svou rodinou ve spádové oblasti, do
školy přijato nebude, a naopak dítě, které bylo přihlášeno z jiné
obce nebo městské části cíleně jen z důvodu zápisu a ve spádové oblasti fakticky nebydlí, přijato bude.
Bohužel městská část Praha-Nebušice nemá v současné době
žádnou možnost, jak tuto situaci řešit, a vlastně v celé České republice se ideální řešení tohoto problému prozatím nenašlo.
Proto můžeme jen doufat, že se nějaké smysluplné východisko
na úrovni Poslanecké sněmovny najde a kopaninští rodiče nebudou muset řešit problém s umístěním svých dětí do nebušické základní školy.
Přeji vám příjemný podzimní čas.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Přivítáme
občánky
Vítání občánků se bude konat letos
v listopadu. Pokud vám čáp přinesl
syna, dceru nebo třeba dvojčátka, máte
trvalé bydliště v naší městské části, na
vítání občánků jste nebyli ani jste se nepřihlásili a samozřejmě za předpokladu,
že se této milé akce chcete zúčastnit,
pak se dostavte s rodným listem dítěte
na úřad naší městské části k vyplnění
přihlášky.
V případě narození miminka nám tuto
skutečnost dejte vědět kdykoli v průběhu roku. Děkujeme.
Jaroslava Doksanská,
referentka ÚMČ

Ze života...

Radost ze života
spočívá přece vždy
v našich
vzpomínkách…
j. M. Simmel

jUbilea
Červenec
jiřina Rákosníková
Srpen
Květoslava broukalová
František Macháček
Září
josef Hikl

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Dárek pro seniory
k jejich svátku
Gratulujeme všem seniorům k jejich svátku, který připadá na
1. října. Těšit se můžete na milý dárek – každý senior od 70 let
věku od nás obdrží stravenky na nákupy v hodnotě 500 Kč.
Pokud jste narozeni před 31. prosincem 1952, čili vám v roce
2022 bylo nebo ještě bude 70 let, dostali jste od nás do schránky
dopis a můžete se zastavit pro stravenky. Podrobné informace
se dočtete právě v tomto dopise.
Stravenky vám, na základě plné moci, může také někdo vyzvednout. Plná moc nemusí být úředně ověřená.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Harmonogram rozmístění kontejnerů
na rostlinný odpad na 2. pololetí roku 2022
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
So 8. 10. od 9 do 12 hod.

K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

So 22. 10. od 9 do 15 hod.

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

So 5. 11. od 9 do 15 hod.

Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

So 19. 11. od 9 do 12 hod.

K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So 26. 11. od 9 do 12 hod.

K juliáně u č. p. 104

So 3. 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 8. 10., 19. 11.
a 26. 11. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontejnery přistaveny od 9 do 15 hodin v termínech 22. 10.,
5. 11. a 3. 12. 2022.
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 vás upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat SběRný DVůR
vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u by- tel.: 736 518 204
tových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír,
Otevírací doba:
sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy.
So
od 8.30 do 15.00 hod.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ * V ziMníM čaSe DO 17.00 HOD.

Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
na 2. pololetí roku 2022
Út 11. 10. od 14 do 18 hod.

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

Út 25. 10. od 14 do 18 hod.

Do Roklí (naproti jednotce bytového domu č. p. 171 a sběrným
nádobám na tříděný odpad)

Út 8. 11. od 9 hod. do 9. 11. do 9 hod.

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

Út 22. 11. od 9 hod. do 23. 11. do 9 hod.

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

Út 6. 12. od 14 do 18 hod.

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

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 11. 10.,
25. 10. a 6. 12.
V termínech 8. 11. a 22. 11. 2022 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 určeny pro odkládání pneumatik, autobaterií,
elektrospotřebičů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu 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, 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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Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis z 6. mimořádného zasedání ze dne 18. 7. 2022
Schválení připomínek k Metropolitnímu plánu
Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina se počtem
hlasů (7-0-0) rozhodlo podat zásadní připomínku k návrhu
budoucího územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
v k. ú. Přední Kopanina.
V tomto návrhu je struktura lokality „Pod Silnicí“ definována
jako Z (O5) O [S], tj. Zastavitelnost: zastavitelná, Struktura:
vesnická struktura, Míra stability: stabilizovaná, Využití:
obytná. Městská část 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.
Zdůvodnění:
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 požadujeme, aby tato
oblast, která je vedena jako rekreační oblast, byla pro tyto účely
zachována i nadále.
Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina se počtem
hlasů (7-0-0) rozhodlo podat zásadní připomínku k návrhu
budoucího územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
v k. ú. Přední Kopanina a žádá o umístění okružní komunikace Přední Kopanina – jih podle přílohy jako veřejně
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury,
včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného
užívání pro tento účel.
Zdůvodnění:
V souvislosti se Zastavovacími podmínkami Přední Kopanina – jih, zpracovanými Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v lednu
2007 a schválenými odborem výstavby ÚMČ Praha 6 v dubnu
2007, a vzhledem k zajištění dopravní obslužnosti pozemků,
které jsou již zastavěny a které jsou určeny k zástavbě podle
platného územního plánu a také k případné obsluze pozemků
navržených k zástavbě podle naší zásadní připomínky s názvem
Rozvoj v jižní a severní části katastrálního území Přední
Kopaniny, žádáme o umístění shora uvedené okružní komunikace jako veřejně prospěšné stavby, která bude sloužit jak
k rozvoji, tak i k ochraně území naší městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina se počtem
hlasů (7-0-0) rozhodlo podat zásadní připomínku k návrhu
budoucího územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
v k. ú. Přední Kopanina a žádá o změnu z OP (orná půda)
na OB (čistě obytné) a SV (všeobecně smíšené) v jižní a severní části katastrálního území Přední Kopaniny podle
přílohy.
Zdůvodnění:
V současné době stávající územní plán neumožňuje prakticky
žádný rozvoj naší městské části. Žádost vychází z požadavků
občanů a majitelů dotčených pozemků. Předložené změny se
dotýkají pozemků v jižní a severní části katastru, které jsou nyní
klasifikovány jako orná půda. V souvislosti s plánovanou stav4 / 3/2022

bou silničního okruhu Ruzyně – Březiněves (stavba č. 518
a 519) dojde v jižní části k rozdělení pozemků, což znesnadní
jejich využívání.
Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina se počtem
hlasů (6-0-1) rozhodlo podat zásadní připomínku k návrhu
budoucího územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
v k. ú. Přední Kopanina a žádá o změnu funkčnosti pozemků č. p. 698/23 a 698/24 v k. ú. Přední Kopanina z OP
(orná půda) na OB (čistě obytné).
Zdůvodnění:
Pozemky navazují na stávající zástavbu v ulici Budislavova
včetně veškeré infrastruktury a inženýrské sítě. Budoucí příjezd
na tyto pozemky by byl zajištěn z ulice Budislavova a z plánované okružní komunikace uvedené v Zastavovacích podmínkách Přední Kopanina – jih, které zpracoval Útvar rozvoje
hl. m. Prahy v lednu 2007 a schválil odbor výstavby ÚMČ
Praha 6 v dubnu 2007. V souvislosti s plánovaným Silničním
okruhem kolem Prahy 518 se nebude moci naše městská část
dále stavebně rozvíjet a tyto pozemky jsou podle našeho názoru
jako jedny z posledních ještě vhodné pro výstavbu rodinných
domů.
Zápis z 26. zasedání ze dne 29. 8. 2022
Schválení výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 2,
ulice K Padesátníku 110, Praha 6 – Přední Kopanina ve správě
MČ Praha – Přední Kopanina a rozhodnutí o konkrétním nájemci předmětného bytu. Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina počtem hlasů (8-0-0) na základě výsledku předchozího
výběrového řízení schvaluje pronájem bytu č. 2 (2+kk) v objektu K Padesátníku 110, Praha 6 – Přední Kopanina, na dobu
určitou 2 let, včetně zařizovacích předmětů a dalšího vybavení,
o celkové výměře 59 metrů čtverečních (ve vlastnictví hl. m.
Prahy, správa MČ Praha – Přední Kopanina) ve výši 15 500 Kč
měsíčně vybranému uchazeči Kateřině Šmitákové. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy se shora uvedeným uchazečem.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

OZNÁMENÍ
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Vážení obyvatelé Přední Kopaniny,

Archiv Christopha Jakoba

dovolte mi, abych se představil. Jsem nový farář farnosti Tuchoměřice a nástupce otce Alaina Cleyssaca. V Čechách pobývám již potřetí a mám radost, že mohu být znovu ve službě
také v Přední Kopanině. Stejně jako otec Alain jsem se narodil ve Francii, ale moji rodiče jsou Němci. Dokonce mám české
kořeny. Moji předkové žili v Čechách a moje maminka se narodila v Liberci. Poprvé jsem byl v Čechách v zimě 1994
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a brzy potom jsem se začal učit česky. V červnu 1998 jsem
začal žít v bývalém klášteře jezuitů v Tuchoměřicích spolu
s dalšími členy řeholní komunity (Komunita Chemin Neuf).
V roce 2000 jsem byl vysvěcen v Praze. Žil jsem také v Německu, kde jsem posledních pět let působil jako kněz v berlínské farnosti. Doufám, že budu mít příležitost se s každým
z vás seznámit. Jsem plně k dispozici, pokud potřebujete návštěvu nebo rozhovor. Rotunda v Přední Kopanině sice není
moc často používána, ale je důležitou kulturní památkou a významným místem setkávání.
Žijeme v těžké době, která od nás vyžaduje spoustu naděje.
Následky války na Ukrajině jsou patrné i u nás. Hodně lidí má
obavy o budoucnost, panuje velká nejistota. V tomto čase je důležité soustředit se na to, co je opravdu podstatné. Jsou to naše
vztahy a to, jak se můžeme navzájem podpořit, povzbudit a neztratit ze zřetele, co dává našemu životu smysl a hodnotu. Je
mnoho maličkostí, které nevnímáme, ale o to jsou vzácnější.
Před nedávnem jsem měl moc pěkný prožitek, když jsem v čekárně u lékaře viděl, jak se jedna žena stará o svoji dcerku
a hraje si s ní. Čekání bylo dlouhé, ale maminka dokázala situaci stále odlehčovat. Díky její péči bylo dítě veselé. Je velkým
požehnáním, když si lidé prokazují lásku. V té samé čekárně
čekala jedna starší žena na vozíku, která neměla číslo na sanitku, aby pro ni přijela. Jiná žena čekající s dítětem nabídla
svoji pomoc, získala číslo a zavolala ji. Jsou to milá gesta, skrze
která jsem viděl, jak jsou si lidé čas od času ochotni pomáhat,
a náš svět se tak stává lidštějším.
Christophe Jakob,
Římskokatolická farnost Tuchoměřice

INZERCE
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Foto Šárka Hrubá

Táboru zdar!
Tak jako každý rok v srpnu se i letos uskutečnil příměstský
tábor u nás u maringotky v Přední Kopanině. Vzhledem k velkému zájmu, který nás samozřejmě velmi těšil, jsme po společném zvážení, zda to zvládneme, navýšily počet míst, ale
i tak se na všechny bohužel nedostalo. Již tradičně nám s Jolanou pomáhalo oblíbené duo Honza a Honza (Hrubý a Řehoř),
s nimiž se opravdu vůbec nenudíte.
Každé ráno zahájily děti rozcvičkou a po svačince hurá na
připravený program. Pondělí začalo stavbou obydlí, děti tahaly
větve z lesa, pod pečlivým dohledem je sekaly, lámaly, přivazovaly a všemožně se snažily postavit si „střechu nad hlavou“.
Úterý se neslo ve znamení koní. Ihned po svačině jsme se vydali na výpravu k Malým, kde už byli koně připraveni. Všechny
děti si vyzkoušely kartáčování a hlavně, jak se na nich vlastně
jezdí.
Středeční den jsme batikovali trička v kotlíku nad ohněm.
A že se letos povedla! Děti také „kutaly“ poklad a hrály spoustu
her.
Ve čtvrtek jsme se vypravili za hasiči. Autobusem jsme se
svezli do Nebušic, kde už na nás čekal Kuba Jeřábek, který měl
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připraveno zajímavé povídání o tom, co vlastně práce hasiče
obnáší. Úplně na konec si všichni vyzkoušeli, jaké to je stříkat
hasičskou hadicí. Bylo to moc prima.
Uteklo to tak rychle, až nám bylo skoro líto, že už nastal poslední den tábora a s ním i netrpělivě očekávaná honba za pokladem, kde děti musely plnit spoustu úkolů, než jej našly.
Myslím si, že jsme si to všichni užili, takže se budeme těšit
zase za rok.
Šárka Hrubá, Kopaninský spolek
P. S.: Ráda bych touto cestou poděkovala Báře Malé za
úžasný den s jejich koňmi a Jakubovi Jeřábkovi a nebušickým
dobrovolným hasičům za úžasnou přednášku a program pro
děti u nich na stanici.
Zároveň bych vás ráda pozvala 12. listopadu na tradiční „bojovku“. Registrujte se, prosím, opět na našem e-mailu kopaninskyspolek@gmail.com.
Termíny dalších akcí (drakiáda, tvoření adventních věnců aj.)
nemáme ještě potvrzeny, sledujte, prosím, proto náš Facebook
či web.
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Foto Josef Beran

Ocenění pro dětské čtenáře
Letos v září jsme opět předávali čestná uznání a dárkové poukázky na nákup knih nejaktivnějším dětským čtenářům v naší
knihovně v Přední Kopanině. Na třetím místě se umístil Matyáš Lajn, na druhém místě skončila Anežka Veselá a vítězství
si odnesl Šimon Kníže.
I v dalším roce se budeme snažit podporovat čtenářskou gramotnost u dětí, protože jak ukazují různé studie, čtení je pro
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děti v mnoha směrech prospěšné. Jde nejen o poznávání, slovní
zásobu a rozvíjení schopnosti porozumět textu, ale také se zlepšuje soustředěnost, snižuje se stres a celkově se děti zklidňují.
A zpravidla platí, že kdo si oblíbí čtení už jako dítě, věnuje se
mu pak celý život.
Dana Beranová, knihovna

Foto František Janeček

Kopaninské posvíceníčko se vydařilo
Podle mnoha usměvavých dětských tváří věříme, že se akce
vydařila a že udělala radost.
Děkujeme všem rodičům s dětmi, kteří si sem našli cestu,
a budeme se těšit zase příště.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Foto 2× Tomáš Holan

Poslední zářijovou neděli se na zahrádce Ristorante Pizzeria Da
Ezio konala akce určená dětem, a to hlavně těm nejmenším. Jejich velkému zájmu se těšil kolotoč, na němž se mohly svézt
zdarma, a pozornosti malých mlsalů také neunikl stánek
s cukrovou vatou a popcornem.
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Využijte Milostivé léto k vyřešení svých dluhů
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, mají opět díky Milostivému létu II možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh,
a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, jež mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou
situaci je po dobu tří měsíců, od 1. září do 30. listopadu 2022.
Změnit život pomohlo minulé Milostivé léto například panu
Viktorovi. „Dluhy, složitá situace v rodině a neúspěšný pokus
o abstinenci ho dovedly až k pokusu o sebevraždu. Se štěstím
v neštěstí skončil v nemocnici, kde začal spolupracovat se sociálním pracovníkem. Ten ho informoval o Milostivém létě
a pomohl mu zjistit, že z jeho 12 exekucí jich 10 splňuje podmínky pro jeho využití. S žádostí o pomoc s dalším postupem
pak pana Viktora nasměroval na naši poradnu,“ vypráví Klára
Soukupová, dluhová poradkyně Člověka v tísni.
„Díky finanční pomoci přátel a sbírky SOS Milostivého léta
se nakonec podařilo uhradit 11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl
jediný dluh, který si už podle svých možností postupně splatí
sám. Vzhledem k velké podpoře svých blízkých se rozhodl svůj
život změnit úplně. Nyní absolvuje léčbu závislosti na alkoholu
a plánuje si najít i novou práci,“ doplňuje K. Soukupová jeden
z nakonec velmi nadějných osudů.
Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně
vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená
pro dluh u veřejnoprávního subjektu, jímž může být: zdravotní
pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské
nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či
státní organizace.
„Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli úrokům, penále
a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí by
je bez Milostivého léta už neměly šanci splatit možná do konce
života. Příkladem může být dluh na nájemném za městský byt,
který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě
i milionů korun,“ uvádí Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni.
„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází k zásadní
změně u exekucí, které jsou vedeny jen pro samotné příslušenství. V těchto případech se považuje jistina již za uhrazenou. To
se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním
pojištění, pokud dluh na pojistném není vymáhán exekučně. Před
necelým rokem musel exekutor zjišťovat, zda pojistné již bylo
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uhrazeno, což se často ukázalo jako takřka neřešitelný úkol,“
zdůrazňuje D. Hůle. Podle dostupných dat Exekutorské komory
bylo v České republice ke konci minulého roku 698 000 lidí
v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu.
Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba šest exekucí. Konkrétně v Praze bylo v exekuci více než 71 000 lidí
s celkově 469 000 exekucemi.
Co je potřeba udělat?
n Do 15. listopadu 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
v němž ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který
máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na webu milostiveleto.cz.
n Do 30. listopadu 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1815 Kč (částka musí být na účtu exekutora do
30. listopadu 2022).
Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?
n Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů
nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
n Nejde to ani v případě dluhů, jež odkoupil soukromoprávní
subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený
inkasní společností.
n Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla
zahájena po 28. říjnu 2021.
n V případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např.
úřad v daňovém a ve správním řízení.
Potřebujete poradit?
n Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na
vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam další doplňující informace.
n Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
n Zavolejte nám od pondělí do pátku (9.00–22.00 hod.) na naši
Help linku 770 600 800.
Eva Kroupová, Člověk v tísni
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Foto Letiště Praha

Letiště pozvalo sousedy na návštěvu
V sobotu 17. září se po delší přestávce opět uskutečnilo Sousedské odpoledne přímo v areálu pražského letiště. Původní vzletová a přistávací dráha 22 a její okolí se k radosti dětí proměnily
v zábavný park plný atrakcí a soutěží.
Návštěvníci měli možnost detailně si prohlédnout letištní
a hasičskou techniku a prozkoumat několik letadel včetně
kokpitů. Pro zájemce byl zároveň k dispozici informační stan
s odborníky na oblast životního prostředí, monitoringu hluku
a rozvoje letiště, včetně výstavby paralelní dráhy. Úspěch slavilo také vystoupení oblíbených letištních složek, konkrétně
psovodů a sokolníků.
I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přibližně 1600 občanů.
Děkujeme za návštěvu.
Hana van der Hoeven, Letiště Praha
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Foto Městská policie hl. m. Prahy
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buďte opatrní!
Během celého školního roku bude na bezpečnost dětí na 166 přechodech
u 142 základních škol dohlížet téměř 250 strážníků. Rodiče a dospělí
obecně by neměli zapomínat na to, že se děti učí nápodobou, proto by si
měli rozmyslet přecházet vozovku v jiných místech než na přechodech.
Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy
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grafické návrhy

VINÁRNA
U VÁVRŮ

LENDÁŘŮ
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.vinarnauvavru.cz
email: 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
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