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Vážení spo lu ob ča né,
po ma lu se blížíme k zá vě ru le toš ní ho roku. Po ča sí z léta pře -

šlo rov nou téměř do zimy a než se na dě je me, je tu doba ad ven tu. 
Ale než při jde ten čas, co nás ještě čeká?

Pro běh lo vý bě ro vé ří ze ní na vý mě nu ve řej né ho osvět le ní za
LED, jak jsem avi zo va la již v dří věj ším vy dá ní zpra vo da je, kdy
na re a li za ci byla vy sou těžená část ka ve výši 1.912.866 Kč, a také
pro běh lo vý bě ro vé ří ze ní na půd ní ve stav bu obec ní ho úřa du, kdy 
na re a li za ci byla vy sou těžena část ka ve výši 2.337.242 Kč. Ve -
řej né osvět le ní by mělo být ho to vé do po lo vi ny pro sin ce, půd ní
ve stav ba bude pro bí hat ješ tě v prv ním čtvrt le tí roku 2016. 

Byl ukon čen pro jekt na vy bu do vá ní mok řa dů na úze mí naší
obce, a to v lo ka li tách tzv. u pra me niš tě, tj. za vě t ro la mem za
síd liš těm, dále za re stau ra cí Vel ký dvůr, a po sled ní pak u sil ni ce 
smě rem na Brod nad Dyjí před pře čer pá va cí sta ni cí. Celá akce
vy šla na 4.572.451 Kč, a je téměř celá hra ze na z do ta ce Stát ní ho 
fon du život ní ho pro stře dí v rám ci Ope rač ní ho pro gra mu život -
ní pro stře dí. V le toš ním roce jsme po da li žádost o do ta ci na
vy bu do vá ní cyk los tezky sou běžně se sil ni cí smě rem na Ivaň.
Bohužel, zde jsme na SFDI – Stát ní fond do prav ní in frastruk tu -
ry, ne by li úspěš ní, a to pře de vším kvů li křížení sil ni ce I. tř. I/52
Brno - Mi ku lov. Vzhle dem k tomu, že se do bu douc na po čí tá
s roz ší ře ním této sil ni ce na rych lost ní ko mu ni ka ci R52, ale stále 
se neví kdy, tak to vypadá, že křižovatka Pa so hláv ky - Ivaň
bude prozatím dotačně oříšek.

Snažíme se dále po stup ně naši obec oze le nit. V le toš ním
roce byla pro ve de na vý sad ba ze le ně u no vé ho ví ce ú če lo vé ho
hřiš tě, a to nejen stro my jako ná hra du za vy ká ce né aká ty. Také
byl vy sa zen živý plot před hřbi to vem. Plá nu je me i dal ší vý sad -
by. Tou nej vět ší, a pro ně kte ré možná zprvu může být
i bo lest ná, bude nová vý sad ba u cuk rár ny u most ku. Ne vím,
jest li jste ně kte ří z vás za zna me na li udá lost na jaře, kdy při sil -
ném vě t ru zde spadla jed na z bříz těs ně u chod ní ku. Na štěs tí se
nic ne sta lo. Ale vzhle dem k této udá los ti jsme ne cha li pro vě řit
stro my v obci, aby chom si byli jis tí, že se něco po dob né ho
nemůže opa ko vat. A tak jsme při zva li den dro lo ga, od bor ní ka
na stav stro mů a dře vin, a ne cha li jej po sou dit všech ny bří zy
u cuk rár ny, dále pak stro my v par ku za Tu ris tic kým in for mač -
ním cen trem a na ko nec i v par ku u kos te la. V par ku u kos te la
a v par ku za in for mač ním cen trem je nut né po ká cet jen pár je -
din ců, ale zde ten zá sah ne bu de ani tak vi di tel ný a ci tel ný, jako
to bude s bří za mi u cuk rár ny. Zde byl zá věr zna lec ké ho po sud -
ku bohužel ne kom pro mis ní. Téměř všech ny bří zy jsou ve vel mi 
špat ném sta vu, jsou na pa de ny dře vo kaz nou hou bou, a pro to je
nut né je po ká cet. Ani nás toto roz hod nu tí ne tě ší. Všich ni jsme si 

na ně zvyk li, a po se ze ní se zmrz li nou, na kávě či zá kus ku pod
nimi bylo v let ních mě sí cích ve li ce pří jem né. Nicmé ně, jak řekl
i den dro log, všech no má svůj čas a svou život nost, a tak nyní
na stal čas je jich po ká ce ní. Sa mo zřej mě zde ne chá me vy sá zet
nové stro my, kte ré bří zy na hra dí. Jen na do po ru če ní den dro lo ga 
a za hrad ní ka už to ne bu dou bří zy, ale něco ji né ho, co v na šich
pod mín kách a prostředí bude vhodnější. Bříza je křehké dřevo,
větve se hodně lámou a navíc je i náchylná k napadání houbou.
Pokud by měl někdo z občanů zájem, má možnost se na
obecním úřadě seznámit s uvedeným znaleckým posudkem.

Dal ším té ma tem, kte ré bych chtě la zmí nit, je vyvážení růz -
no ro dé ho od pa du. Každý z vás, ob ča nů, má možnost ja ký ko liv
od pad, kte rý se mu ne ve jde do po pel ni ce, od vést na sběr ný
dvůr, kte rý je pro vás ote vřen tři dny v týd nu, a to vždy ve stře -
du, pá tek a so bo tu. Není nut né, abys te např. sta veb ní suť
z bou rá ní či oprav sy pa li růz ně do kon tej ne rů po obci nebo kde -
ko liv po pol ních cestách a po dob ně. Nejenže to není vhod né,
ale ani žádou cí. Po pe lá ři nám pak od mí ta jí kon tej ne ry vy sy pat,
pro tože je zdvi ha cí za ří ze ní na po pe lář ském vo zi dle není
schop né ani zved nout k vy sy pá ní. A ta ko vý kon tej ner pak musí
naši za měst nan ci ruč ně přebrat a vy prázd nit. A můžu vám říct,
že to ni ko ho ne tě ší. Stej ně tak, když vi dí me vy sy pa ný ta ko vý to
od pad kde ko liv jin de v obci. A to, že je to v pro sto ru po bý va -
lých kra ví nech, kde si lidé mys lí, že tam to ni ko ho ne trá pí, tak to 
bohužel taky není prav da. Ja ký ko liv od pad totiž ne smí být vol -
ně sy pa ný kde ko liv, kde to ně ko ho na pad ne. A tady bych prá vě
na vás, naše ob ča ny, chtě la ape lo vat, abys te ne by li ani vy lhos -
tej ní k tomu, co se u nás v obci děje. Jed nou totiž při jde doba,
kdy jej bude nut né ne chat od stra nit. Ta ko vým pří kla dem může
být stav, kte rý na stal prá vě při bu do vá ní mok řa dů. Dlou há léta
se prá vě do mís ta a jeho oko lí, kde je nyní vy bu do va ný mok řad
za re stau ra cí Vel ký dvůr, vyváželo vše, co se kde ko mu doma
ne ho di lo. A dnes, po ně ko li ka de sít kách let, je z to ho to ne bez -
peč ný od pad, prá vě kvů li jeho růz no ro dé sklad bě. Fir ma, kte rá
mok řa dy bu do va la, celé oko lí vy čis ti la, a dnes jsou z toho zde
dvě ve li ké hro ma dy, je jichž od kli ze ní by obec moh lo stát téměř
sto ti síc ko run. Mu sí me si všich ni uvě do mit, že tím to cho vá ním
nejenže zatěžuje me pří ro du, ale také obec ní roz po čet. Na uč me
se správ ně na klá dat s od pa dy, třiď me je, jak nej víc to jen jde,
pro tože na sta ne čas, kdy od pad ne bu de již možné dále sklád ko -
vat. A je to na pros to lo gic ké, pro tože ji nak by chom se všich ni
na ko nec to pi li v od pad cích. Mi nis ter stvo život ní ho pro stře dí
při pra vu je le gisla tiv ní opat ře ní k tomu, že od roku 2024 s nej -
vět ší prav dě po dob nos tí již ne bu de možné sklád ko vat
ne u pra ve ný směs ný ko mu nál ní od pad. A ten tak pů jde do spa -
lo ven, což je sa mo zřej mě fi nanč ně da le ko ná roč něj ší než
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sklád ko vá ní. A na úze mí naší re pub li ky bu -
dou mu set zce la jis tě vy růst dal ší spa lov ny,
pro tože sou čas ná tro ji ce (Pra ha, Brno, Li -
be rec) je vytížena na ma xi mum, což je
do hro ma dy při bližně 650 ti síc tun roč ně
a dal ší od pad již tyto spa lov ny ne po jmou.
A tak je na nás, li dech, aby chom uvážlivě
na klá da li s od pa dem, kte rý naše do mác nos ti 
vy pro du ku jí, řád ně jej tří di li a pře de vším
uklá da li tam, kam sku teč ně pa t ří!

Na zá věr pro za jí ma vost pár čí sel, co se 
týká po hy bu osob ať už pě ších nebo cyk lis -
tů na cyk los tez ce a pro me ná dě v obci. Za
rok 2014 bylo na sčí ta či na po čí tá no
76 505 cyk lis tů a 17 728 pě ších, tj. cel kem
94 233 osob. Za rok 2015 bylo k 19. říj nu
na po čí tá no 69 125 cyk lis tů a 15 765 pě -
ších, tj . cel kem 84 891 osob. Za
srov na tel né ob do bí loň ské ho roku to bylo
75 189 cyk lis tů a 15 854 pě ších, tj. cel kem
91 043 osob. Je jas né, že le toš ní hor ké po -
ča sí nám cyk lis ty tro chu při brz di lo,
pro tože nej ví ce se jez dí na kole prá vě bě -
hem let ních prázd nin. Ale vzhle dem
k cel ko vé ná vštěv nos ti naší re kre ač ní ob -
las ti bě hem le toš ních prázd nin nás ten to
po kles na cyk los tez ce a pro me ná dě asi ne -
bu de mr zet.

Pře ji vám krás ný pod zim ní lis to pad!

Martina Dominová

Okén ko sta rost ky -
pokračování

Hrá li jsme kubb - mölk ky - wo od ball
2. - 4. 10. 2015

Za stu pi tel stvo obce na svém za se dá ní dne 23. 9. 2015 pro jed ná va lo:
Schvá li lo:

- Roz počto vé opat ře ní č. 7/2015;
- Kup ní smlou vu o pře vo du prá va vlast nic ké ho k ne mo vi tos ti, tý ka jí cí se od ku pu

spo lu vlast nic ké ho po dí lu u po zem ků p. č. st. 307/5 a p. č. 3163/718 v k. ú. Mu šov;
- Bez úplat ný pře vod po zem ků v k. ú. Mu šov a v k. ú. Pa so hláv ky z vlast nic tví Stát -

ní ho po zem ko vé ho úřa du do vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, kte ré jsou no vým
územ ní plá nem obce ur če ny na ze leň nebo ve řej ně pro spěš nou stav bu;

- Smlou vu o prá vu k pro ve de ní stav by a bu dou cím zří ze ní služeb nos ti se spo leč -
nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s., tý ka jí cí se bu dou cí vý stav by mi ne rál ní ho vo do -
vo du z vrtu Pa2G;

- 14 smluv o prá vu pro vést stav bu, tý ka jí cích se všech ne mo vi tos tí-vin ných skle pů
ve smě ru na Brod nad Dyjí v rám ci vý stav by vo do vo du pit né vody v před mět né
lo ka li tě.

Ne sou hla si lo:
- s od pro de jem čás ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 6216;
- s od pro de jem čás ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 5073/1;
- s od pro de jem po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 5517;
- s od pro de jem po zem ku v k. ú. Mu šov p. č. 3164/106;
- s od pro de jem čás ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 5004/54.

Růz né:
- in for ma ce o po da né žalo bě u Kraj ské ho sou du v Brně na zru še ní opat ře ní obec né

po va hy, nový územ ní plán obce Pa so hláv ky;
- in for ma ce k zá so bo vá ní pit nou vo dou v ob las ti Pa so hlá vek spo leč nos tí VaK

Břec lav a. s.;
- in for ma ce o ná vštěvě che mic ké ho zá vo du v Per no fe nu v Ra kous ku, vy pouš tě ní

od pad ních vod;
- in for ma ce o možnos ti smě nit ak cie Vi nofruk tu a. s., kte ré vlast ní obec Pa so hláv -

ky, za po zem ky Vi nofruk tu v k. ú. Pa so hláv ky dle do mlu vy;
- in for ma ce o plá no va né vý stav bě no vé ho re kre ač ní ho kom ple xu v ATC Mer kur

a de mo li ci stá va jí cí ho bun ga lo vu B II;
- in for ma ce o vý bě ro vém ří ze ní na re kon struk ci ve řej né ho osvět le ní a na půd ní ve -

stav bu obec ní ho úřa du.

Tra dič ní re pub li ko vá sou těž byla uspo řá dá na v Au to kem pu ATC Mer kur Pa so -
hláv ky v pří jem ném pro stře dí No vo mlýn ských nádrží. 

Účast ní ci (z 6 kra jů Čes ké re pub li ky) se pre zen to va li od pát ku. V so bo tu a ne dě li
pro bí ha lo vel ké zá po le ní v kub bu, mölk kách a wo od bal lu. 

Hrá la dvou člen ná družstva v ka te go ri ích ženy, muži a smí še ná (35 družstev). Hry
byly vel mi na pí na vé až do po sled ních okamžiků. 

Všich ni před ved li vel ké spor tov ní vý ko ny.
Ve vol ném čase moh li účast ní ci na vští vit Aqua land Mo ra via, kte rý je sou čás tí  re -

kre ač ní ob las ti u nadrží Nové Mlýny. Po sky to va te lé služeb vy tvo ři li skvě lé zá ze mí po
celý ví ken do vý po byt.

Dě ku je me účast ní kům za je jich zá jem o sou těž a také or ga ni zá to rům, roz hod čím
a ko mi si re kre ač ních spor tů, kte rá akci za jis ti la.

Na shle da nou příští rok

Vít Hanáček, ČASPV

Pozvánky

Z jednání zastupitelstva obce

V so bo tu 21. lis to pa du 2015 se bu -
dou ko nat Bab ské hody. Akce pro běh ne
od 20.00 hod v míst ním kul tur ním domě.
K tan ci a po sle chu bude hrát ka pe la Ho ri -
zont. Tě šit se můžete i na půl noč ní
pře kva pe ní. Vstup né 80 Kč.

OÚ Pa so hláv ky spo lu s TJ Ze tor Pa so -
hláv ky sr deč ně zvou míst ní se ni o ry
v so bo tu 28. lis to pa du 2015 v 16.00 hod do 
míst ní ho kul tur ní ho domu na pod ve čer ní
přá tel ské po se ze ní. Při pra ven je bo ha tý
kul tur ní pro gram. Těší se po řa da te lé.

Obec Pa so hláv ky při pra vu je již tra -
dič ní Vá noč ní jar mark a roz svě co vá ní
vá noč ní ho stro mu, kte rý se bude ko nat
v ne dě li 6. pro sin ce 2015, a to od 15.00
do 17.00 hod. Tím to zve me všech ny pro -
dej ce tra dič ních vý rob ků, ruč ních
vý rob ků, vá noč ních spe ci a lit a dal ší ho
zboží k možnos ti pro de je, či jen ukáz ky
vlast ní tvor by na tom to jar mar ku. V pří -
pa dě zájmu vo lej te na tel. 519 427 624
nebo pište na e-mail tic@pasohlavky.cz.
Hlá sit se můžete do 30. lis to pa du. 

mailto:tic@pasohlavky.cz
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Svatomartinský průvod

Žádá me ob ča ny, kte ří chtě jí, aby byly in for ma ce tý ka jí -
cí se je jich oso by zve řej ně ny ve spo le čen ské rub ri ce
Pa so hláv ské ho zpra vo da je (život ní ju bi lea, sňat ky, na ro ze -
ní dětí, ví tá ní ob čán ků, úmr tí), aby do ru či li svůj pí sem ný
sou hlas na Obec ní úřad Pa so hláv ky. Toto opat ře ní si
vyžadu jí změ ny práv ních před pi sů tý ka jí cí se ochra ny
osob ních dat. Re dak ce míst ní ho zpra vo da je totiž nemůže
na dá le zve řej ňo vat tyto in for ma ce bez předchozího
souhlasu dotyčných osob. Děkujeme za pochopení.

Mis trov ství ČR v agi li ty dětí
a mlá deže 2015

Ve dnech 19. a 20. září 2015 se ko na lo v kem pu ATC Mer kur
Pa so hláv ky Mis trov ství Čes ké re pub li ky v agi li ty dětí a mlá deže
2015. O možnost po řá dat mis trov ství na úze mí Ji ho mo rav ské ho
kra je se za sloužil zejmé na klub Fly ing Paws Sedlec za stou pe ný Pe -
trem Vla ši cem, kte ré mu za to pa t ří vel ké po dě ko vá ní.

Zá vo dy po su zo va li dva uzná va ní me zi ná rod ní roz hod čí – Mi -
che le Gar cia z Fran cie a Petr Do stál z Čes ké re pub li ky.

Mis trov ství se zú čast ni lo re kord ních 170 týmů z celé Čes ké re -
pub li ky, kte ří si po chva lo va li vý bor ně zvlád nu tou or ga ni za ci a také
krás né pro stře dí nej vět ší ho kem pu v ČR. Zá vod ní ci oce ni li také dva 
par ku ry, díky čemuž se mis trov ství ne pro táh lo do noč ních ho din. 

Zpes t ře ním byl také krás ný E.ON truck, kte rý po sky tl pěk né zá -
ze mí pro zpra co va te le vý sled ků a hla sa te le.

Dle ohla su účast ní ků se uve de né mis trov ství řadí or ga ni zač ní
úrov ní a zá ze mím kem pu mezi nej lep ší, co se kdy ko na lo, což je ob -
rov skou po ctou pro spo lupo řa da te le ze Sedlec ké ho klu bu, kte ří po -
pr vé v je jich krát ké his to rii se spo lu po dí le li na uspo řá dá ní tak
vr cho lo vé a pres tižní akce, ja kou be ze spo ru Mis trov ství čes ké re -
pub li ky je.

Mis trov ství bylo slav nost ně za há je no v so bo tu 19. září 2015,
kdy k účast ní kům pro mlu vi li po stup ně: ře di tel kem pu ATC Mer kur
Pa so hláv ky - Ing. Vlas ti mil Su chá nek, BA(H), sta rost ka obce Pa so -
hláv ky - Mar ti na Do mi no vá, Dis, před sed ky ně Klu bu agi li ty ČR
Mi cha e la Cal do vá a Petr Vla šic za spo lu or ga ni zu jí cí klub Fly ing
Paws Sedlec. Poté vy stou pi la ta neč ní sku pi na Sne a ker Brno, kte rá
do tan če ní ak tiv ně za po ji la i účast ní ky.  

Při hlížejí cí di vá ci a ná vštěv ní ci kem pu měli možnost sle do vat
krás né vý ko ny a sou hru pso vo da se svým čtyř no hým parťákem,
kte ří pře ko ná va jí par kur plný růz no ro dých pře kážek - skoč ky, tu ne -
ly, zeď, kruh, sla lom, áčko, šik má stě na, hou pač ka.

Ač ko liv by si cenu za sloužili ur či tě všich ni, tak zví tě zit může
pou ze je den.

Mistři Čes ké re pub li ky v agi li ty dětí a mlá deže pro rok 2015.

Ka te go rie děti:
Small:  Zde něk Smr ček & Be ruš ka Gold Re bec ca
Me di um: Zde něk Smr ček  & Ca sa no va ze Smrč ko va dvora
Lar ge:  Klá ra Ko ke šo vá & Bri ta

Ka te go rie ju ni o ři:
Small: Jana Mi ku lo vá & Co lom bi na Mo rav ské srdce
Me di um: De ni sa Som me ro vá & A3Ch Ara mis Z Ploužnic ké

stáje
Lar ge:Ane ta Kár ní ko vá & Mia Ele gant No bby Rock

Družstva:
Small: Le o nův harém
Me di um: The last chan ce 97 with El
Lar ge:  Me te les ku bles ku

GRA TU LU JE ME
Na zá věr pa t ří po dě ko vá ní všem part ne rům a spon zo rům zá vo -

dů, bez kte rých by se tato vr cho lo vá akce ne o be šla.

Petr Vlašic, Fly ing Paws Sedlec

Sv. Mar tin při jíždí na bí lém koni - tuto pra nos ti ku zná -
me všich ni a sym bo li ku bí lé ho koně si vy klá dá me jako pří -
slib sně hu. Po věst o sva tém Mar ti no vi však tvr dí něco
ji né ho.

Mar tin Tour ský se na ro dil v roce 316 jako syn řím ské ho
dů stoj ní ka. V pat nác ti le tech byl pro ti své vůli při jat k cí sař -
ské mu jez dec tvu. Podle le gen dy po tkal jed né chlad né noci
v Ami ens pro mrzlé ho na hé ho žeb rá ka. Mar tin ne vá hal a svůj 
plášť me čem ro ze tnul na dvě po lo vi ny, z nichž jed nu po dal
žeb rá ko vi. Ná sle du jí cí noci se mu zje vil Kris tus, kte rý byl
ob le čen prá vě do po lo vi ny jeho pláš tě. Díky této udá los ti se
ne chal po křtít a poté, co ho pro pus ti li z ar má dy, žil pře vážně
ve Fran cii. I přes to, že byl v roce 372 jme no ván bis ku pem
v Tours, ne pře stal žít jako mnich ve své cha tr či po blíž řeky
Loi ry, kde poz dě ji vznik lo opat ství Mar mou tier. Ze mřel
v roce 397 v jed na osm de sá ti le tech. Sva tý Mar tin je pa t ro -
nem vo já ků, koní, jezd ců, hus a vi na řů. Nej čas tě ji bývá zob -
ra zo ván na koni s půl kou pláš tě a žeb rá kem. 

Jak už bylo ře če no, v sou čas nos ti je svá tek Mar ti na spo jen
spí še s pří cho dem zimy a její sně ho vé po krýv ky. Sv. Mar tin
však s se bou při ná ší i osla vu po sví ce ní, jež má také ko ře ny
v mi nu los ti. Dří ve totiž če le di kon či la sjed na ná služba, do sta la 
plat a hle da la službu na dal ší rok. Spo leč ně s po sví ce ním se
také ko na ly do byt čí a vý roč ní trhy a vi na ři osla vo va li mla dá
vína. K to mu to svát ku dnes už ne od mys li tel ně pa t ří sva to mar -
tin ská husa s hous ko vým knedlí kem a čer ve ným ze lím.
I k této huse pa t ří hned dvě le gen dy. Ta prv ní pra ví, že husy
sv. Mar ti na ru ši ly při ká zá ní, a pro to si svůj trest od py ká va jí na 
pe ká či. Dru há vy prá ví o tom, jak byl sv. Mar tin skrom ný
a před vol bou bis ku pem se ukrý val v hu sin ci, kde jej husy
svým ště be tá ním pro zra di ly. Kro mě husy pa t ří na sva to mar -
tin skou ta bu li i roh lí ky pl ně né má kem nebo po vidly a chy bět
ne smí ani mladé víno, ať už bílé nebo čer ve né.

Na sva to mar tin skou tra di ci se roz hod la na vá zat i paní
Kra to chví lo vá, kni hov ni ce Míst ní knihov ny, spo leč ně
s dět mi z družiny a paní vy cho va tel kou Len kou Žalud ko -
vou. Ve stře du 11. lis to pa du 2015 od 15.00 hod bude pod
je jich zášti tou pro bí hat prů vod dětí, odě ných do bí lých
plášťů sv. Mar ti na. Prů vod vy chá zí od bu do vy míst ní Zá -
klad ní a Ma teř ské ško ly. Děti za do pro vo du ve se lých pís ni -
ček pro jdou po stup ně vše mi uli ce mi naší ves ni ce a všem
pří tom ným bu dou na bí zet slad ké ko láč ky. Tím to by chom
rádi vy zva li všech ny ob ča ny, aby při za slech nu tí prů vo du
vy šli před své domy, na bíd li si ko láč ky a pří pad ně se do
prů vo du sami za po ji li. Pod poř me svou pří tom nos tí čin nost
na šich dětí a vznik no vých tra dic v naší obci. 

Simona Jelénková

Výzva pro občany
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Společenská
kronika

Jubilanti lestopad
Pokorný  Antonín              66 let
Krej či ří ko vá Alžběta           65 let
Grim mo vá  Dana   65 let
Pe t ro vá Fran tiš ka            62 let
Šne p fen berg Sta ni slav   62 let
Ná bě lek Zde něk         61 let
Tomšík Jana       61 let
Mrkvica Jan     55 let

Ju bi lan tům pře je me štěs tí, zdra ví
a spo ko je nost.

Svatba
V so bo tu 19. 9. 2015 uza vře li

manžel ství Ma rie Fer by o vá a Jiří
Hu sák.

No vo manželům bla ho pře je me.
Slabá Alena

Ví tá ní  ob čán ků

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, ve
všech do sa vad ních pří spěv cích jsme ob -
ra  ce l i  po  zor  nost  k  ob čan  ské mu
zá ko ní ku, ji ný mi slo vy k prá vu ci vil ní mu 
a ješ tě ji ný mi slo vy k prá vu sou kro mé -
mu. Ten to díl by však měl při nést změ nu. 
Ci vil ní prá vo ne po chyb ně na bí zí dal ší
a dal ší té ma ta, se kte rý mi by se dalo pra -
co vat,  avšak ne chci,  aby se tyto
pří s pěv ky sta ly mo no té ma tic kou ru ti -
nou. Vě řím, že i jiné ob las ti práva dokáží
upoutat Vaší pozornost a být Vám ku
prospěchu.

Ten to díl se za mě ří na prá vo trest ní,
tedy prá vo ve řej né. O prá vo ve řej né se
jed ná z toho dů vo du, že na jed né stra ně
sto jí ve řej ná moc - stát a na dru hé stra ně
ob čan. Ve řej nou mocí pak ro zu mí me na
poli trest ní ho prá va po li cii, stát ní zá stup -
ce a sou dy.

Když je řeč o trest ním prá vu, tak se
vět ši ně lidí vy ba ví zlo čin ci pá cha jí cí tu
nej zá važněj ší trest nou čin nost, přís né
tres ty od ně tí svo bo dy a věz ni ce, tak jak
je toto od vět ví prá va pre zen to vá no v mé -
di ích. Trest ní stí há ní však může po stih -
nout ko ho ko liv. Sta čí, když z ne dba los ti
za pří či ní te do prav ní ne ho du při kte ré ně -
kdo utr pí zra ně ní, kte rá ho ome zí na dobu 
del ší než šest týd nů. Ty pic ky kom pli ko -
va něj ší zlo me ni na a rá zem Vám hro zí
od ně tí svo bo dy až na čty ři léta. Avšak
ne zou fej te, práv ní před pis na ta ko vé to
pří pa dy, kdy by ne by lo spra ved li vé pa -
cha te le trestat, pa ma tu je, a to v usta no ve -
ní § 307 trest ní ho řadu. Zá kon zde

sta no ví, že "v ří ze ní o pře či nu, může se
sou hla sem ob vi ně né ho soud a v pří prav -
ném ří ze ní stát ní zá stup ce pod mí ně ně za -
sta vit trest ní stí há ní, jest liže se ob vi ně ný
k činu do znal, na hra dil ško du, po kud
byla či nem způ so be na, nebo s po ško ze -
ným o její ná hra dě uza vřel do ho du, ane -
bo uči nil jiná po třeb ná opat ře ní k její
ná hra dě, nebo vy dal bez dů vod né obo ha -
ce ní či nem zís ka né, nebo s po ško ze ným o
jeho vy dá ní uza vřel do ho du, ane bo uči -
nil jiná vhod ná opat ře ní k jeho vy dá ní, a
vzhle dem k oso bě ob vi ně né ho, s při hléd -
nu tím k jeho do sa vad ní mu živo tu a k
okol nos tem pří pa du lze dů vod ně ta ko vé
roz hod nu tí považovat za do sta ču jí cí.“"

Vý ho dou toho po stu pu je, že ob vi ně -
né mu není uklá dán trest od ně tí svo bo dy
ani zá ka zu čin nos ti spo čí va jí cí v zá ka zu
ří ze ní mo to ro vých vo zi del, a dále že
nemá zá znam v rejstří ku tres tů. Nut no
do dat, že výše po psa né ře še ní trest ní věci 
není ná ro ko vé, záleží jen na stat ním zá -
stup ci, či soud ci, zda tak to roz hod ne.
Z pra xe do dá vám, že ani stát ní zá stup ce,
ani soud ce zpra vi dla výše uve de ným
způ so bem ne roz hod ne v pří pa dě, že ob -
vi ně ný za pří či nil do prav ní ne ho du pod
vli vem al ko ho lu či jiné ná vy ko vé látky.   

Z ji né ho soud ku 

V ne dě li 18. 10. 2015 jsme při ví ta li do živo ta nové ob čán ky Ma ty áš ka Svo bo du
a Ma ty áš ka Fi a lu. No vým ob čán kům pře je me hod ně štěs tí a zdra ví. 

              Slabá Alena


