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Z jednání rady obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 23. 6. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
vý jim ku z noč ní ho kli du v au to kem pu Mer kur pro re stau rač ní 
za ří ze ní a kul tur ní akce po řá da né v rám ci "Kul tur ní ho léta
v ATC Mer kur 2014" dle před ložené ho ná vr hu,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
úhra du ná jem né ho pro rok 2014 dle před ložené ho splát ko -
vé ho ka len dá ře,

- na zá kla dě žádos ti re stau ra ce Vel ký dvůr Pa so hláv ky po řá -
dá ní hu deb ních pro duk cí ve jme no va né re stau ra ci v ob do bí 
let ních prázd nin 2014 vždy ve dnech pá tek a so bo ta, a to
čase od 18:00 do 01:00 hod. dne ná sle du jí cí ho. V pří pa dě
stížnos tí na hluč nost z re stau ra ce si rada obce vy hra zu je
možnost tuto vý jim ku zru šit,

- na zá kla dě žádos ti V. K., z po vě ře ní sku pi ny DO PAS Pa so -
hláv ky, pro nájem kul tur ní ho domu a po řá dá ní ve řej né
hu deb ní pro duk ce ve dnech 5. 7. a 19. 7. 2014 v době od
20:00 do 01:00 ná sle du jí cí ho dne a sou čas ně schva lu je
vý jim ku z noč ní ho kli du v uve de ných dnech do 01:00
hod. ná sle du jí cí ho dne.

RO bere na vě do mí zně ní ná vrhů před ložených smluv - Ná -
jem ní smlou va, Ná jem ní smlou va a do ho da o na rov ná ní a Do -
ho da o na rov ná ní, mezi smluv ní mi stra na mi Po vo dí Mo ra vy,
s. p., Dře vař ská 932/11, Brno a Obec Pa so hláv ky, tý ka jí cí se
nájmu po zem ků v are á lu ATC Mer kur. Po vy já d ře ní Ka tast rál -
ní ho úřa du k před mět ným po zem kům bu dou smlou vy ak tu a li -
zo va né s upřes ně ním doby nájmu.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 7. 7. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti or ga ni za ce Čes ký svaz žen Pa so hláv ky
bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho domu ve dnech 26. 7. -
27. 7. 2014 při po řá dá ní akce Anen ské hody a sou čas né vý -
jim ku z noč ní ho kli du v uve de ných dnech vždy do
3,00 hod. dne ná sle du jí cí ho,

- na zá kla dě žádos ti M. K. pro ná jem ve řej né ho pro stranství,
část po zem ku parc. č. 4961/1 k. ú. Pa so hláv ky o ve li kos ti
2 x 5 m dle si tu ač ní ho plán ku, na dobu čer ve nec - sr pen, dle
plat né ho ce ní ku,

- vy hlá še ní vý zvy k před ložení na bíd ky na za káz ku ma lé ho
roz sa hu na sta veb ní prá ce "Vý stav ba ví ce ú če lo vé ho hřiš tě
a pře ložka vo do vo du",

- na zá kla dě žádos ti J. Š. pro ná jem kul tur ní ho domu dne
2. 8. 2014 pro po řá dá ní hu deb ní pro duk ce a sou čas ně
schva lu je vý jim ku z noč ní ho kli du do 02:00 hod. ná sle du jí -
cí ho dne s tím, že nej poz dě ji od 03:00 hod. bude v pro sto -
rách kul tur ní ho domu dodržen noční klid,

- re a li za ci vo do vo du dle před ložené pro jek to vé do ku men ta -
ce s ná zvem "Pro dloužení vo do vo du v ul. sklep ní" v k. ú.
Pa so hláv ky pro úče ly vy dá ní územ ní ho roz hod nu tí a sta -
veb ní ho po vo le ní. RO schva lu je uza vře ní smluv s ma ji te li
do tče ných po zem ků stav bou vo do vod ní ho řadu - Smlouva
o právu provést stav bu,

- uvol ně ní fi nanč ních pro střed ků na akci fi rem ní ho dob -
ro vol nic tví, kde je cí lem se sbí rat plo vou cí plas to vý od -
pad ko lem bře hů se ver ní čás ti střed ní nádrže No vých
mlýnů. Obec za jis tí v den úkli du, kte rý je plá no ván na
15. 8. 2014, při sta ve ní kon tej ne ru a jeho ná sled ný od -
voz. Ná kla dy spo je né s od vo zem od pa du bu dou hra ze ny
z roz počtu obce,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy a do ho dy o na rov ná ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy,
s. p., Dře vař ská 932/11, 602 00 Brno,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec 
Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy, s. p., Dře vař ská 932/11,
602 00 Brno,

- uza vře ní Do ho dy o na rov ná ní mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy, s. p., Dře vař ská
932/11, 602 00 Brno,

- uza vře ní Smlou vy o vy ko ná ní pře zkou má ní hos po da ře ní
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Au di tor ská
spo leč nost AU DIT - DANĚ, spol. s r. o., Ví deň ská 89,
639 00 Brno,

- na zá kla dě vý bě ro vé ho ří ze ní na po sky to va te le da to vých 
a te le ko mu ni kač ních služeb pro Obec Pa so hláv ky vý sle -
dek e-auk ce a schva lu je jako po sky to va te le těch to
služeb ví těz nou spo leč nost Vo da fo ne Czech Re pub lic
a. s. po dobu 36 mě sí ců, kte rá po da la nej vý hod něj ší na -
bíd ku.

RO bere na vě do mí vý sled ky obce v sys té mu Eko - Kom za
rok 2013.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 4. 8. 2014
RO schva lu je:

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 1. 8. 2014 na za káz ku
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Z jednání rady obce
ma lé ho roz sa hu "Vý stav ba ví ce ú če lo vé ho hřiš tě a pře -
ložka vo do vo du" a schva lu je do po ru če ní ko mi se na vý -
běr zho to vi te le - spo leč nost Linhart spol. s r. o., se
síd lem Lho tec ká 820, 250 01 Bran dýs nad La bem - Sta rá
Bo le slav,

- na zá kla dě žádos ti Z. M., zast. Ca ble Park s. r. o., s umís tě -
ním re kla my na vod ní lyžová ní a wa ke bo ar ding v ATC
Mer kur na au to bu so vou za stáv ku na po zem ku p. č.
3302/31, k. ú. Mu šov, dle před ložené ho ná vr hu, na dobu
do 31. 12. 2017. Umís tě ní re kla my se po vo lu je bez plat ně
za pod mín ky, že uve de ná au to bu so vá za stáv ka bude zre -
kon stru o vá na, opat ře na no vý mi ná tě ry, čímž bude za stáv -
ka opra ve na do upra ve né ho vzhle du. Dále bude na
za stáv ce pro vá dě na pra vi del ná údržba ná tě rů,

- na zá kla dě žádos ti sta ros ty SDH Pa so hláv ky bez plat ný
pro ná jem so ci ál ní ho za ří ze ní v bu do vě kul tur ní ho domu
při po řá dá ní Ex tra li gy ČR v požár ním úto ku dne
16. 8. 2014,

- uza vře ní Po jist né smlou vy č. 24892875 - 16 mezi smluv ní -
mi stra na mi Čes ká po jišťovna a. s., se síd lem Spá le ná
75/16, 113 04 Pra ha 1 a Obec Pa so hláv ky (nová smlou va
na zá kla dě do po jiš tě ní ven kov ní ho fit par ku),

- na zá kla dě na bíd ky Ke ra mi ka Iva na Snop ko vá, Brod nad

Dyjí, po řá dá ní vý tvar né díl ny pro děti i do spě lé, a to v po -
čtu 3 x za cenu 1500 Kč/ná vště vu. Část ka bude hra ze na
z roz počtu obce,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o vzá jem né pro pa ga ci
ze dne 4. 10. 2013 mezi spo leč nos tí KO ME TA GROUP,
a. s., Kří d lo vic ká 34, 603 00 Brno a Obec Pa so hláv ky,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě č. 301/2007 o od vá dě ní
od pad ních vod mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a spo leč nos tí Ho tel Ter mal Mu šov, a. s., Hu so va 200/16,
602 00 Brno (upřes ně ní odběrných míst).

RO bere na vě do mí:
- ozná me ní o za há je ní sta veb ních pra cí stát ní ho pod ni ku

Lesy ČR, Les ní zá vod Židlo cho vi ce, Tyr šo va 1,
- roz su dek Nej vyš ší ho správ ní ho sou du o zru še ní roz sud ku

Kraj ské ho sou du ve věci do da teč né ho po vo le ní na stav bu
Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum na po zem ku p. č. 5148
v k. ú. Mu šov",

- usne se ní Nej vyš ší ho správ ní ho sou du na při zná ní od klad -
né ho účin ku ka sač ní stížnos ti ve věci "Územ ní opat ře ní
o sta veb ní uzá vě ře Pa so hláv ky vy da né dne 6. 4. 2012" (vy -
me ze ná část k. ú. Mu šov),

- pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ven 2014.

Cyk lis té vy jez di li v Led nic ko - val tic kém are á lu
15 735 Kč pro han di ca po va né

Cel kem 15 735 Kč vy jez di li cyk lis té bě hem ví ken du v Břec -
la vi a v Led nic ko - val tic kém are á lu. V rám ci pro jek tu Bi rell jíz -
da totiž pro jížděli spe ci ál ní brá nou, kte rá za každý prů jezd
při čet la na po čí ta dle 5 Kč. 

Do sud cyk lis té v rám -
ci ce lé ho pro jek tu vy jez -
di li více než 240 000 Kč. 

Pe ní ze jsou ur če ny pro 
han di ca po va né, kte ří se
chtě jí vě no vat cyk lis ti ce,
ale ne ma jí pe ní ze na po -
třeb né vy ba ve ní. Díky no -
vé  mu han  d  bi  ku č i
spe ci ál ní mu kolu se bu -
dou moci zno vu vě no vat
cyk lis tic ké mu spor tu. 

Pa t ro nem ce lé ho pro -
jek tu je pa ra lym pij ský
šam pi on v cyk lis ti ce Jiří
Ježek.  

Více in for ma cí na lez -
ne te na webo vých strán -
kách 

www.bi rell jizda.cz.

Kon takt:
Ka te ři na Krá so vá
Pl zeň ský Prazdroj
724 617 219

Pl zeň ský Prazdroj na

so ci ál ních sí tích:
Twit ter https://twitter.com/Prazdroj1
Lin ke dIN:
https://www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj
You tu be http://www.you tu be.com/user/Pl zen skyPrazdroj

Birell jízda

https://twitter.com/Prazdroj1
https://www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj
http://www.you
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PLAST
1. Do mác nos ti, kte ré mají žluté ná do by, tří dí plast do těch -

to ná dob.
2. Do žluté ná do by popř. do žlu té ho kon tej ne ru třiď te veš -

ke ré plas ty - např. plas to vé oba ly od těs to vin, od bon bó -
nů, la hev od jaru, od šam po nu, pře prav ní fo lie od PET
lah ví, se šlápnu té PET lah ve, ke lím ky od jo gur tu - ne -
mu sí být vy my té, není to eko lo gic ké. Sta čí, když bu dou
dů klad ně vy škra ba né. A dal ší jiné plas ty.
Spo leč ně s plas ty můžete dá vat také kra bi ce od džusu
nebo od mlé ka - pro sí me nech te zby lé te ku ti ny z kra bic
vy ka pat a kra bi ce se šláp ně te. Kra bi ce od džusu nebo od
mlé ka jsou spe ci fic ký obal, kte rý je vhod né tří dit spí še
do plas tu než do pa pí ru - na tří dí cí lin ce si je do tří dí
podle svých před stav.
Do tří dě né ho plas tu ne pa t ří: plas to vé oba ly od che mi -
ká lií, od ne bez peč ných lá tek a se zbyt ky po tra vin; no -
vodu ro vé trub ky a pod la ho vé kry ti ny - pa t ří na sběr né
mís to.
Vět ší plas ty jako např. bed na na hroz ny, kte ré se ne -
ve jdou do žluté ná do by popř. do pyt le, po stav te vedle
žluté ná do by popř. vedle pyt le. Po ly sty ren, je - li to
možné, svažte do ba lí ku a po stav te vedle žluté ná do by 
popř. vedle pyt le. Roz lá ma ný po ly sty ren dej te do
žluté ná do by popř. do pyt le k ostat ním plas tům. Po ly -
sty ren nic neváží, ale za bí rá spous tu mís ta - v ná do bě
na plast popř. v pyt li zkres lu je vý po čet sle vy na po -
plat ku.

3. Žlu tou ná do bu s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je
plná. Není tře ba do ná do by plast rvát si lou, sta čí jed not -
li vé plas ty se šláp nout - pře de vším PET lah ve a kra bi ce
od mlé ka a od džusu! Jen pro za jí ma vost v ná do bě by
mělo být cca 7 kg plas tu.

PA PÍR
1. Do mác nos ti, kte ré mají mod ré ná do by, tří dí pa pír do

těch to ná dob.
2. Do mod ré ná do by popř. do mod ré ho kon tej ne ru třiď te

veš ke rý pa pír - např. oba ly od mou ky, cuk ru, kra bič ky
od léků, su še nek, ce re á lií, sýru, obál ky, kra bi ce od bot,
se ši ty, ča so pi sy, no vi ny, le tá ky.
Do tří dě né ho pa pí ru ne pa t ří: mok rý pa pír (může při jít
do kom postu), mast ný nebo ji nak zne čiš tě ný pa pír - pa t -
ří do po pel ni ce se směs ným od pa dem.
Vět ší pa pí ro vé kra bi ce, kte ré se ne ve jdou do mod ré ná -
do by, roz lep te a svažte do ba lí ku a po stav te vedle mod ré 
ná do by. Ne roz le pe né kra bi ce ne bu dou sváženy!

3. Mod rou ná do bu s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je
plná. Není tře ba do ná do by pa pír rvát si lou, sta čí roz le -
po vat kra bi ce a kra bič ky! Jen pro za jí ma vost v ná do bě
by mělo být cca 15 kg pa pí ru.

BI O OD PAD
1. Bi o od pad je možné tří dit do hně dých kon tej ne rů, zkr -

mo vat zví řa tům, vy ha zo vat na hno jiš tě nebo kom posto -
vat v kom posté rech. V rám ci vý počtu snížení po plat ku
za od pa dy je nej vý hod něj ší bi o od pad zkr mo vat zví řa -
tům, vy ha zo vat na hno jiš tě nebo kom posto vat. Důležité 
je, aby bi o od pad ne kon čil v ná do bě se směs ným opa -
dem.

2. Do hně dé ná do by popř. do kom postu můžete dá vat -
zbyt ky ovo ce a ze le ni ny, ká vo vou sed li nu a čaje, zbyt -
ky pe či va, zvad lé kvě ti ny, ze mi na z kvě ti ná čů, zbyt ky

va ře ných jí del (bram bo ry, rýže, těs to vi ny, knedlí -
ky,…), po se če ná trá va, vět vič ky, lis tí, ple ve le, pi li ny,
hob li ny, kůra, po pel ze dře va, po de stýl ka a trus býložra -
vých maz líč ků, pa pí ro vé ka pes ní ky, ubrous ky, mok rý
pa pír.
Do hně dé ná do by popř. do kom postu roz hod ně ne dá -
vej te - jiný od pad jako je plast, sklo, kovy, tex til, atd.,
léky, bar vy, po stři ky, sta veb ní suť, živo čiš né zbyt ky
(maso, kůže), po de stýl ka a trus masožra vých do má cích
maz líč ků.

KO VO VÉ OBA LY
1. Ple chov ky, kon zer vy a prázd né spre je můžete vy ho dit

do ná do by se směs ným od pa dem. Směs ný od pad kon čí
jako pa li vo v br něn ské spa lov ně, kde se kovy z po pe le
vy tří dí po mo cí mag ne tic ké ho se pa rá to ru. Po kud máte
ple cho vek vět ší množství, ra dě ji je (z dů vo du vý počtu
sle vy na po plat ku) od nes te do vý kup ny dru hot ných su -
ro vin.

2. Ple chov ky od ba rev a od ole je jsou ne bez peč ný od pad
a pa t ří na sběr ný dvůr.

SKLO
1. Od klá dej te do kon tej ne rů in sta lo va ných v obci. Bílý

kon tej ner - čiré skle ně né oba ly; ze le ný kon tej ner - ba -
rev né sklo a ta bu lo vé čiré sklo. Po kud si nejste jis ti, zda
sklo vy ho dit do bí lé ho či do ze le né ho kon tej ne ru, vol te
ze le ný kon tej ner.

2. Do tří dě né ho skla ne pa t ří drá tě né sklo, au to sk lo, zr ca -
dla a por ce lán - pa t ří na sběr né mís to.

ELEK TRO ZA ŘÍ ZE NÍ
1. Veš ke ré elek tro za ří ze ní od mo bil ní ho te le fo nu až po

mra zák pa t ří na sběr ný dvůr.
2. Drob né elek tro za ří ze ní jako např. myš, kal ku lač ka, bu -

dík, rá dio, fo to a pa rát, te le fon, ka me ra, vi deo hry, ruč ní
ovla da če vi deo her,  set-top-box, ho li cí stro jek, fén, žeh -
lič ka, tous to vač, rych lo var ná kon vi ce, vr tač ka, páj ka,
ba te rie, úspor né žárov ky atd. můžete donést na obec ní
úřad do sběr né ná do by nebo na sběr ný dvůr.

3. Elek tro za ří ze ní mu se jí být kom plet ní! Kom plet ní zna -
me ná, že elek tro za ří ze ní ob sa hu je všech ny pů vod ní po -
hro ma dě držící kom po nen ty.

ROST LIN NÝ OLEJ
1. Rost lin ný olej sbí rej te do PET lah ví o mi ni mál ním ob je -

mu 2 li t ry (čím vět ší ob jem, tím lépe).
2. Dob ře uza vře ná PET la hev s rost lin ným ole jem pa t ří na

sběr ný dvůr.

TEX TIL
1. Tex til a pá ro vou obuv je možné tří dit do hro ma dy do

prů hled ných ige li to vých pyt lů (k do stá ní zdar ma na
obec ním úřa dě). Plné pyt le dob ře zavažte a po stav te
v den svo zu pa pí ru vedle mod ré ná do by.

2. Tex til může být po tr ha ný. 
3. Tex til musí být čis tý (ne mu sí být čer s tvě vy pra ný) - ne -

smí být zne hod no ce ný na pří klad od ole je, od bar vy atd.
4. Dále se také tex til sbí rá pro úče ly hu ma ni tár ní sbír ky

vy hlá še né vždy v ur či tém ter mí nu obec ním úřa dem
nebo jej ode vzdej te do kon tej ne ru na tex til a hrač ky
umís tě ný u pro dej ny Jed no ta.

Ná vod jak efek tiv ně tří dit od pa dy
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Webo vý pro jekt in for mu je o ak tu ál ním dění
na Po ho ře lic ku

Již od roku 2012 pro vo zu je me por tál www.Pohorelicko.cz,
ve kte rém se snažíme in for mo vat o všem, co se v tom to re -
gi o nu děje. Snažíme se pu b li ko vat to nej dů ležitěj ší - od nej -
no věj ších zpráv, přes kul tur ní udá los ti, až po sport a po li ti ku. 
Por tál není za mě řen na spe ci fic ké téma, a pro to si na něm
každý na jde něco za jí ma vé ho. Kro mě toho máme i ně ko lik
dal ších por tá lů z oko lí Brna.

Den ně ak tu a li zu je me da ta bá zi za měst ná ní a bri gád na Po -
ho ře lic ku. Zdar ma na bí zí me možnost vložit in ze rát a fir my se
mo hou bez plat ně za re gis tro vat v nej ob sáh lěj ším ka ta lo gu
v re gi o nu. Po řa da te lé a or ga ni zá to ři u nás mo hou zve řej nit po -
zván ky na své akce. Por tál den ně na vště vu je 100 pra vi del ných 
čte ná řů. 

Na bíd ka spo lu prá ce
Po řa da te lům akcí či fir mám je ur če na na bíd ka re klam ní

spo lu prá ce či me di ál ní ho part ner ství. Svou re kla mu můžete cí -
lit na daný re gi on, aby ji vi dě la jen cí lo vá sku pi na zá kaz ní ků,
ane bo můžete své služby pro pa go vat na vy bra ných por tá lech,
klid ně i na všech dva nác ti. Vzhle dem k tomu, že má náš por tál
vy so kou ná vštěv nost, můžeme za ru čit, že se člán ky do sta nou
k mno ha li dem vy bra né ho re gi o nu.

Všech ny por tá ly jsou úzce pro vá zá ny s Fa ce boo kem. Člán -
ky pra vi del ně pu b li ku je me na na šich Fa ce boo ko vých strán -
kách, na víc si naši čte ná ři mo hou sami "lajk nout" vy bra né
člán ky. Ty se po tom zob ra zí i je jich přá te lům. Náš Fa ce boo ko -
vý pro fil má téměř 300 fa nouš ků.

Čte ná ři na víc pra vi del ně sou těží o hod not né ceny. Na pří -
klad náš člá nek se sou těží o líst ky na fes ti val vína na Po ho ře lic -
ku zhlédlo za ně ko lik málo dní ko lem 700 čte ná řů. 

Naší pri o ri tou je vaše spo ko je nost, ať už jste na ším čte ná -
řem, in ze ren tem či part ne rem. S každým zá jem cem o spo lu -
prá ci ko mu ni ku je me in di vi du ál ně a rádi spl ní me vaše
požadav ky. 

Webo vý pro jekt Po ho ře lic ko

Tra dič ní kro jo va né hody
Příští rok uply ne již še de sát let od doby, kdy se po pr vé v Pa -

so hláv kách ko na ly tra dič ní kro jo va né Anen ské hody. De vě ta -
pa de sá tý roč ník pro bě hl v naší obci ve dnech 26. až
27. čer ven ce 2014. 

Jed ním z hlav ních tra dič ních sym bo lů těch to slav nos tí je
máj ka. Pro tu cha sa a dal ší dob ro vol ní ci jeli už v pá tek. Nejdřív
byla vzty če na men ší před obec ním úřa dem a poté se po ved lo
po sta vit i tu vel kou na fot ba lo vém hřiš ti, a to za po mo ci míst -
ních ob ča nů i tu ris tů. Sa mot né hody pro bí ha ly tra dič ně od so -
bot ní ho od po led ne, kdy stár ci cho di li ves ni cí i s ka pe lou, aby si
vy zved li své stár ky. Poté jim sta ros ta pře dal prá vo ko ná ní a po -
řá dá ní hodů v naší obci. So bot ní slav nost ní den byl za kon čen
ve čer ní zá ba vou plnou tan ce, vína a dob ré zá ba vy. 

Kro jo va ný prů vod stár ků cho dil obcí i v ne dě li. Stár ci
nejdří ve na vští vi li mši v kos te le a pak svým zpě vem a tan cem
zva li všech ny spo lu ob ča ny i ná vštěv ní ky obce na ve čer ní ne -
děl ní zá ba vu, kte rá se ko na la opět od 20.00 hod. Po oba dny hrá -

la k tan ci i po sle chu de cho vá ka pe la Hor no bo ja ni. Sou čás tí
ne děl ní zá ba vy byla tra dič ní dražba máj ky i prá va a nově i půl -
noč ní pře kva pe ní, kdy si stár ci při pra vi li ta ne ček na mix pís ní
od le gen dár ní sku pi ny ABBA.

Teď už se můžeme jen tě šit na příští ju bi lej ní roč ník tra dič -
ních hodů, jehož osla vy snad bu dou vel ko le pé. 
Hlav ní stár ci: Ja ro mír Strou hal a Eva Šne p fen ber go vá
Cha sa: Lukáš Šne p fen berg a Kris tý na Buč ko vá

Petr Osi ka a Pavlí na Šte fa no vá
Lu bo mír Kret a Lu cie Vla cho vá
Pa vel Osi ka a Ven du la Hra di lo vá
Mar tin Kra to chví la a Ale na Je doun ko vá
Nor bert Smeja a Ka te ři na Fer by o vá
Fran ti šek Šte fan a Eliš ka Šne p fen ber go vá

Sklep ní ci: To máš Bra cek, Mi ro slav Ha ga ra
Bc. Simona Jelénková

http://www.Pohorelicko.cz


Pasohlávský zpravodaj 5

 Na pě tí, ra dost, vel ké oče ká vá ní, ne -
do čka vost, chuť po dob ro družství
a krás ných zážit cích, přes ně tě mi to slo vy 
by se dal po psat den 28. 6. 2014. V 19:30
hod. jsme se se šli s prv ňáč ky a dru há ky
ve škol ní tě lo cvič ně a jako správ ní dob -
ro dru zi jsme si roz ba li li ka ri mat ky,
spa cá ky, při pra vi li ba ter ky a na chys ta li
si svá hníz deč ka pro při chá ze jí cí noc. 

 Všich ni dob ře víme, že před "ná roč -
nou ces tou" je tře ba se nejdří ve po řád ně
po sil nit, tak jsme se pře su nu li k ohniš ti
a opek li si pár ky. S při chá ze jí cí tmou za -
ča la dě tem ubý vat otr lost a na pě tí
stou pa lo až do ne bes kých vý šek. Byl
pra vý čas vy ra zit na stez ku od va hy. 

 Hned na hlav ní brá ně nás če kal prv ní
vzkaz od stra ši dýl ka Všu dy býl ka. Do -
zvě dě li jsme se, že bě hem ces ty mu sí me
peč li vě sle do vat zna me ní, díky kte rým
na jde me růz né úko ly. Mu sí me je spl nit,
aby chom obdrželi řád Ne bo jác ných
a aby chom od sebe jed nou pro vždy ode -
hna li všech no zlé. 

 Mu sím při znat, že ten to rok si pro nás
stra ši dýl ko při pra vi lo obtížné a za pekli té úko ly, s kte rý mi si děti
však po ra di ly. Sa mo zřej mě ne chy běl ani úsek, kte rý mu sel pro jít
každý sám a bez ba te rek. Na kon ci úse ku se ozý va lo skří pá ní, ra -
cho ce ní a zá had né zvu ky, kte ré vy stra ši ly každého při chá ze jí cí ho
a né je den dob ro druh se oto čil a ute kl zpět ke sku pi ně. 

 Ko lem půl no ci jsme se vrá ti li zpět do ško ly. Děti byly plné
do jmů a zážitků a spát se ni ko mu ne chtě lo. Tě lo cvič na se v tu
chví li změ ni la na dis ko té ku a my si užíva li naší "pyžamo vé pár -
ty" a dob rot, kte ré jsme si z domu při nes li. 

 Správ ný dob ro druh musí vě dět, že je tře ba mys let i na dal ší
den a ni kdy neví, co mu dru hý den při chys tá, tudíž jsme za leh li
do svých spa cá ků na bí rat no vou ener gii a sílu. 

 Vzbu di li jsme se sice brzy ráno, ale plní sil a krás ných
zážitků, kte ré nám už ni kdo vzít nemůže. Ani ta po věst ná stra ši -
dla a pří še ry, pro tože každý z nás obdržel di plom a řád a od
29. 6. 2014 pa t ří me do sku pi ny Ne bo jác ných. 

 Tak zase příští rok . . .
Lenka Žaludková, vychovatelka ŠD Pasohlávky

Stezka odvahy, spaní ve ŠD
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Jubilanti - září
Brac ko vá Lud mi la          91 let
Ka d lí ček Jan                80 let
Pin ka vo vá Ma rie         76 let
Ka d lí ček Mi chal        76 let
Dub šo vá Ma rie           75 let
Sa layo vá Anna           71 let
Va ře ko vá Mi ro sla va      71 let
Čer mák Vác lav         66 let
Man dák Ja ro slav         63 let
Šne p fen ber go vá Ma rie 62 let
Uhe rek Kvě to slav            62 let
Krau so vá Zuza na        60 let
Ur bá nek Alois                  60 let
Si r bu Be no ni              60 let
Br ve ník Jan                  55 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod -
ně štěs tí, zdra ví a ro din nou po ho du.

Alena Slabá

Společenská
kronikaVážené čte nář ky, vážení čte ná ři, ten to 

díl se bude vě no vat ro din né mu prá vu, a to
kon krét ně úpra vě vyživo va cí po vin nos ti. 

Pod po jmem výživné si nej čas tě ji
před sta ví me peněžní pl ně ní ur če né pro
děti, kte ré pla tí ot co vé mat kám svých
dětí, tzv. ali men ty. Výživné má však
i dal ší po do by. Pojď me si je při blížit. 

Na úvod je vhod né zmí nit, že
"Výživné lze při znat, jest liže opráv ně ný
není scho pen sám se živit." U výživ né ho
vždy také in di vi du ál ně po su zu je me
možnos ti a schop nos ti oso by po vin né
k pla ce ní výživ né ho.

Výživné mezi manželi. Manželé
mají vzá jem nou vyživo va cí po vin nost
v roz sa hu stej né hmot né a kul tur ní úrov -
ně. Požada vek, aby manželé měli stej nou 
život ní úro veň, je zdů vod něn je jich stej -
ným po sta ve ním v manžel ství, v ro di ně
a spo leč nos ti a vy plý vá i z je jich stej ných 
práv a po vin nos tí. 

Výživné mezi roz ve de ný mi man -
želi. Není-li roz ve de ný manžel scho pen
sám se živit a tato jeho ne schop nost má
svůj pů vod v manžel ství nebo v sou vis -
los ti s ním, má vůči němu jeho bý va lý
manžel v při mě ře ném roz sa hu vyživo va cí 
po vin nost, lze-li to na něm spra ved li vě
požado vat. Po kud se bý va lí manželé ne -
do hod nou na výši výživ né ho a době, po
kte rou bude výživné po sky to vá no, pak by 
se měl ten z manželů, kte rý výživné
požadu je, ob rá tit na soud. Ná rok na
výživné mezi roz ve de ný mi manželi však
za nik ne po skyt nu tím jed no rá zo vé ho od -
byt né ho. 

Výživné ro di čů k dě tem. Podle zá -
ko na má být život ní úro veň dí tě te v zá -
sad ně shod ná s život ní úrov ní ro di čů.
Z toho ply ne zá věr, že čím vět ší pří jem či
ma je tek ro di če mají, tím vyš ší výživné
má být po sky to vá no dí tě ti. Podle zá ko na
lze za odů vod ně né po tře by dí tě te též
považovat tvor bu úspor. Lze se tedy jed -
nak do má hat, aby ro dič při spí val na
výživu a zá ro veň uklá dal na spo ři cí účet
ne zle ti lé ho pra vi del ně ur če nou část ku.
Tato část ka pak může být dí tě ti vy pla ce -
na po na by tí zle ti los ti.

Výživné mezi před ky a po tom ky.

Zá kon sta no ví, že před ci a po tom ci mají
vzá jem nou vyživo va cí po vin nost. Než se 
však s žádos tí o výživné ob rá tí te na pří -
bu zen stvo, věz te, že ro di če mají vůči dí -
tě ti vyživo va cí po vin nost před pra ro di či
a bližší pří buz ní před vzdá le něj ší mi.

Výživné ne pro vda né mat ky.
Není-li mat ka dí tě te pro vdá na za otce dí -
tě te, po skyt ne jí otec dí tě te výživu po
dobu dvou let od na ro ze ní dí tě te a při spě -
je jí v při mě ře ném roz sa hu na úhra du ná -
kla  dů  spo je  ných s  tě  ho  ten s tv ím
a po ro dem. Po vin nost k úhra dě ná kla dů
spo je ných s tě ho ten stvím a po ro dem
vznik ne muži, jehož ot cov ství je prav dě -
po dob né, i v pří pa dě, že se dítě ne na ro dí
živé. Soud může na ná vrh tě hot né ženy
uložit muži, jehož ot cov ství je prav dě po -
dob né, aby část ku po třeb nou na výživu
a pří spě vek na úhra du ná kla dů spo je -
ných s tě ho ten stvím a po ro dem po sky tl
pře dem. Soud může rov něž na ná vrh tě -
hot né ženy uložit muži, jehož ot cov ství
je prav dě po dob né, aby pře dem po sky tl
část ku po třeb nou k za jiš tě ní výživy dí tě -
te po dobu, po kte rou by ženě náležela
jako za měst nan ky ni ma teř ská do vo le ná. 

Právo na výživné z po zůsta los ti. Toto
opráv ně ní je v na šem práv ním řádu no vin -
kou. Oprav ňu je za ur či tých pod mí nek ne -
po mi nu tel né ho dě di ce či po zůsta lé ho
manžela na po sky to vá ní výživy - za o pat ře -
ní z po zůsta los ti, po kud se mu ji ne do stá vá
a po kud není scho pen sám se živit. 

Ka ta log výživ né ho pak uza ví rá
výživné mezi re gis tro va ný mi part ne ry,
kte ré je kon ci po vá no ob dob ně jako
u manželů, s možnos tí ur če ní výživ né ho
i po zru še ní part ner ské ho soužití, po dob ně
jako v pří pa dě výživ né ho mezi roz ve de ný -
mi manželi. Tato vyživo va cí po vin nost je
upra ve na sa mo stat ně, a to v zá ko ně o re -
gis tro va ném part ner ství.

Ka ta log výživ né ho

Tra dič ní tur naj míst ních hos pod
Tra dič ní tur naj míst ních hos pod se ko nal i v le toš ním roce. Po ča sí přá lo a tak na

tráv ník na stou pi li zá stup ci čtyř hos pod. Za bouř li vé pod po ry při hlížejí cích bylo ko -
neč né umís tě ní:

1. Res tau ra ce U lasa
2. Piz ze rie Ko me ta
3. Vi nár na u Zá pe ců
4. Res tau ra ce La gu na
Ví tě zům bla ho pře je me a všem účast ní kům dě ku je me za zpes t ře ní so bot ní ho od po -

led ne.
                                                                      Alena Slabá


