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Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 23. 6. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
výjimku z nočního klidu v autokempu Merkur pro restaurační
zařízení a kulturní akce pořádané v rámci "Kulturního léta
v ATC Merkur 2014" dle předloženého návrhu,
- na základě žádosti společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
úhradu nájemného pro rok 2014 dle předloženého splátkového kalendáře,
- na základě žádosti restaurace Velký dvůr Pasohlávky pořádání hudebních produkcí ve jmenované restauraci v období
letních prázdnin 2014 vždy ve dnech pátek a sobota, a to
čase od 18:00 do 01:00 hod. dne následujícího. V případě
stížností na hlučnost z restaurace si rada obce vyhrazuje
možnost tuto výjimku zrušit,
- na základě žádosti V. K., z pověření skupiny DOPAS Pasohlávky, pronájem kulturního domu a po řádání veřej né
hudeb ní produk ce ve dnech 5. 7. a 19. 7. 2014 v době od
20:00 do 01:00 následujícího dne a současně schvalu je
výjimku z nočního klidu v uvedených dnech do 01:00
hod. následu jícího dne.

RO bere na vědomí znění návrhů předložených smluv - Nájemní smlouva, Nájemní smlouva a dohoda o narovnání a Dohoda o narovnání, mezi smluvními stranami Povodí Moravy,
s. p., Dřevařská 932/11, Brno a Obec Pasohlávky, týkající se
nájmu pozemků v areálu ATC Merkur. Po vyjádření Katastrálního úřadu k předmětným pozemkům budou smlouvy aktualizované s upřesněním doby nájmu.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 7. 7. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti organizace Český svaz žen Pasohlávky
bezplatný pronájem kulturního domu ve dnech 26. 7. 27. 7. 2014 při pořádání akce Anenské hody a současné výjimku z nočního klidu v uvedených dnech vždy do
3,00 hod. dne následujícího,
- na základě žádosti M. K. pronájem veřejného prostranství,
část pozemku parc. č. 4961/1 k. ú. Pasohlávky o velikosti
2 x 5 m dle situačního plánku, na dobu červenec - srpen, dle
platného ceníku,
- vyhlášení výzvy k předložení nabídky na zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Výstavba víceúčelového hřiště
a přeložka vodovodu",

- na základě žádosti J. Š. pronájem kulturního domu dne
2. 8. 2014 pro pořádání hudební produkce a současně
schvaluje výjimku z nočního klidu do 02:00 hod. následujícího dne s tím, že nejpozději od 03:00 hod. bude v prostorách kulturního domu dodržen noční klid,
- realizaci vodovodu dle předložené projektové dokumentace s názvem "Prodloužení vodovodu v ul. sklepní" v k. ú.
Pasohlávky pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. RO schvaluje uzavření smluv s majiteli
dotčených pozemků stavbou vodovodního řadu - Smlouva
o právu provést stavbu,
- uvolnění finančních prostřed ků na akci firemního dob rovolnictví, kde je cílem sesbírat plo vou cí plas to vý odpad kolem břehů severní čás ti střed ní nádrže Nových
mlýnů. Obec zajistí v den úklidu, který je plánován na
15. 8. 2014, přistavení kontej neru a jeho následný od voz. Náklady spo jené s od vo zem od padu bu dou hrazeny
z rozpočtu obce,
- uzavření Nájemní smlouvy a dohody o narovnání mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Povodí Moravy,
s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
- uzavření Nájemní smlouvy mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno,
- uzavření Dohody o narovnání mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Povodí Moravy, s. p., Dřevařská
932/11, 602 00 Brno,
- uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Auditorská
společnost AUDIT - DANĚ, spol. s r. o., Vídeňská 89,
639 00 Brno,
- na základě vý běrového řízení na po sky to vatele dato vých
a teleko mu nikačních služeb pro Obec Paso hláv ky vý sledek e-auk ce a schva lu je jako po sky to va te le těch to
služeb vítěznou spo lečnost Vo dafone Czech Repub lic
a. s. po dobu 36 měsíců, která podala nejvý hodnější nabíd ku.
RO bere na vědomí výsledky obce v systému Eko - Kom za
rok 2013.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 4. 8. 2014
RO schvaluje:
- zápis z hodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2014 na zakázku
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malého rozsahu "Výstav ba víceú čelo vého hřiš tě a přeložka vo do vo du" a schvalu je doporu čení ko mise na vý běr zho to vitele - spo lečnost Linhart spol. s r. o., se
sídlem Lho tecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Bo leslav,
na základě žádosti Z. M., zast. Cable Park s. r. o., s umístěním reklamy na vodní lyžování a wakeboarding v ATC
Merkur na au to bu so vou zastáv ku na po zemku p. č.
3302/31, k. ú. Mušov, dle předloženého návrhu, na dobu
do 31. 12. 2017. Umístění reklamy se povoluje bezplatně
za podmínky, že uvedená autobusová zastávka bude zrekonstruována, opatřena novými nátěry, čímž bude zastávka opravena do upra veného vzhle du. Dále bude na
zastávce prováděna pravidelná údržba nátěrů,
na základě žádosti starosty SDH Pasohlávky bezplatný
pronájem sociálního zařízení v budově kulturního domu
při po řá dá ní Ex tra li gy ČR v požár ním úto ku dne
16. 8. 2014,
uzavření Pojistné smlouvy č. 24892875 - 16 mezi smluvními stranami Česká pojišťovna a. s., se sídlem Spálená
75/16, 113 04 Praha 1 a Obec Pasohlávky (nová smlouva
na základě dopojištění venkovního fitparku),
na základě nabídky Keramika Ivana Snopková, Brod nad

Dyjí, pořádání výtvarné dílny pro děti i dospělé, a to v počtu 3 x za cenu 1500 Kč/návštěvu. Částka bude hrazena
z rozpočtu obce,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci
ze dne 4. 10. 2013 mezi společností KOMETA GROUP,
a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno a Obec Pasohlávky,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 301/2007 o odvádění
odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a společností Hotel Termal Mušov, a. s., Husova 200/16,
602 00 Brno (upřesnění odběrných míst).
RO bere na vědomí:
- oznámení o zahájení stavebních prací státního podniku
Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1,
- rozsudek Nejvyššího správního soudu o zrušení rozsudku
Krajského soudu ve věci dodatečného povolení na stavbu
Turistické informační centrum na pozemku p. č. 5148
v k. ú. Mušov",
- usnesení Nejvyššího správního soudu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve věci "Územní opatření
o stavební uzávěře Pasohlávky vydané dne 6. 4. 2012" (vymezená část k. ú. Mušov),
- plnění rozpočtu obce za leden - červen 2014.

Birell jízda
Cyklisté vyjezdili v Lednicko - valtickém areálu
15 735 Kč pro handicapované
Celkem 15 735 Kč vyjezdili cyklisté během víkendu v Břeclavi a v Lednicko - valtickém areálu. V rámci projektu Birell jízda totiž projížděli speciální bránou, která za každý průjezd
přičetla na počítadle 5 Kč.
Dosud cyklisté v rámci celého projektu vyjezdili více než 240 000 Kč.
Peníze jsou určeny pro
han dicapo vané, kteří se
chtějí věnovat cyklistice,
ale nemají peníze na potřebné vybavení. Díky nov é mu h an d b i k u či
speciálnímu kolu se budou moci znovu věnovat
cyklistickému sportu.
Patronem celého projek tu je pa ra lympij ský
šampion v cyklistice Jiří
Ježek.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.birelljizda.cz.

sociálních sítích:
Twitter https://twitter.com/Prazdroj1
LinkedIN:
https://www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj
Youtube http://www.youtube.com/user/PlzenskyPrazdroj

Kontakt:
Kateřina Krásová
Plzeňský Prazdroj
724 617 219
Plzeňský Prazdroj na
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Návod jak efektivně třídit odpady
PLAST
1. Domácnosti, které mají žluté nádoby, třídí plast do těch-

to nádob.

2. Do žluté nádoby popř. do žlutého kontejneru třiďte veš-

keré plasty - např. plastové obaly od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET
lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou
důkladně vyškrabané. A další jiné plasty.
Společně s plasty můžete dávat také krabice od džusu
nebo od mléka - prosíme nechte zbylé tekutiny z krabic
vykapat a krabice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od
mléka jsou specifický obal, který je vhodné třídit spíše
do plastu než do papíru - na třídící lince si je dotřídí
podle svých představ.
Do tříděného plastu nepatří: plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny - patří na sběrné
místo.
Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se ne vejdou do žluté nádoby popř. do pytle, postavte vedle
žluté nádoby popř. vedle pytle. Polystyren, je - li to
možné, svažte do balíku a postavte vedle žluté nádoby
popř. vedle pytle. Rozlámaný polystyren dejte do
žluté nádoby popř. do pytle k ostatním plastům. Poly styren nic neváží, ale zabírá spoustu místa - v nádobě
na plast popř. v pytli zkresluje výpočet slevy na po platku.
3. Žlutou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je
plná. Není třeba do nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout - především PET lahve a krabice
od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v nádobě by
mělo být cca 7 kg plastu.
PAPÍR
1. Domácnosti, které mají modré nádoby, třídí papír do

těchto nádob.
2. Do modré nádoby popř. do modrého kontejneru třiďte
veškerý papír - např. obaly od mouky, cukru, krabičky
od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot,
sešity, časopisy, noviny, letáky.
Do tříděného papíru nepatří: mokrý papír (může přijít
do kompostu), mastný nebo jinak znečištěný papír - patří do popelnice se směsným odpadem.
Větší papírové krabice, které se nevejdou do modré nádoby, rozlepte a svažte do balíku a postavte vedle modré
nádoby. Nerozlepené krabice nebudou sváženy!
3. Modrou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je
plná. Není třeba do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě
by mělo být cca 15 kg papíru.

BIOODPAD
1. Bioodpad je možné třídit do hnědých kontejnerů, zkr-

movat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat v kompostérech. V rámci výpočtu snížení poplatku
za odpady je nejvýhodnější bioodpad zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat. Důležité
je, aby bioodpad nekončil v nádobě se směsným opadem.
2. Do hnědé nádoby popř. do kompostu můžete dávat zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky pečiva, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky
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vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky,…), posečená tráva, větvičky, listí, plevele, piliny,
hobliny, kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky, mokrý
papír.
Do hnědé nádoby popř. do kompostu rozhodně nedávejte - jiný odpad jako je plast, sklo, kovy, textil, atd.,
léky, barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky
(maso, kůže), podestýlka a trus masožravých domácích
mazlíčků.
KOVOVÉ OBALY
1. Plechovky, konzervy a prázdné spreje můžete vyhodit

do nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí
jako palivo v brněnské spalovně, kde se kovy z popele
vytřídí pomocí magnetického separátoru. Pokud máte
plechovek větší množství, raději je (z důvodu výpočtu
slevy na poplatku) odneste do výkupny druhotných surovin.
2. Plechovky od barev a od oleje jsou nebezpečný odpad
a patří na sběrný dvůr.

SKLO
1. Odkládejte do kontejnerů instalovaných v obci. Bílý

kontejner - čiré skleněné obaly; zelený kontejner - barevné sklo a tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda
sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontejneru, volte
zelený kontejner.
2. Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla a porcelán - patří na sběrné místo.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Veškeré elektrozařízení od mobilního telefonu až po

mrazák patří na sběrný dvůr.

2. Drobné elektrozařízení jako např. myš, kalkulačka, bu-

dík, rádio, fotoaparát, telefon, kamera, videohry, ruční
ovladače videoher, set-top-box, holicí strojek, fén, žehlička, toustovač, rychlovarná konvice, vrtačka, pájka,
baterie, úsporné žárovky atd. můžete donést na obecní
úřad do sběrné nádoby nebo na sběrný dvůr.
3. Elektrozařízení musejí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty.
ROSTLINNÝ OLEJ
1. Rostlinný olej sbírejte do PET lahví o minimálním obje-

mu 2 litry (čím větší objem, tím lépe).
2. Dobře uzavřená PET lahev s rostlinným olejem patří na
sběrný dvůr.

TEXTIL
1. Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do

průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na
obecním úřadě). Plné pytle dobře zavažte a postavte
v den svozu papíru vedle modré nádoby.
2. Textil může být potrhaný.
3. Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd.
4. Dále se také textil sbírá pro účely humanitární sbírky
vyhlášené vždy v určitém termínu obecním úřadem
nebo jej odevzdejte do kontejneru na textil a hračky
umístěný u prodejny Jednota.
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Webový projekt Pohořelicko
Webový projekt informuje o aktuálním dění
na Pohořelicku
Již od roku 2012 provozujeme portál www.Pohorelicko.cz,
ve kterém se snažíme informo vat o všem, co se v tomto regio nu děje. Snažíme se pu bliko vat to nej dů ležitěj ší - od nejnovějších zpráv, přes kulturní události, až po sport a politiku.
Portál není zaměřen na specifické téma, a proto si na něm
každý najde něco zajímavého. Kromě toho máme i něko lik
dalších portálů z okolí Brna.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Pohořelicku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát a firmy se
mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlějším katalogu
v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou zveřejnit pozvánky na své akce. Portál denně navštěvuje 100 pravidelných
čtenářů.
Nabídka spolupráce
Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka reklamní

spolupráce či mediálního partnerství. Svou reklamu můžete cílit na daný region, aby ji viděla jen cílová skupina zákazníků,
anebo můžete své služby propagovat na vybraných portálech,
klidně i na všech dvanácti. Vzhledem k tomu, že má náš portál
vysokou návštěvnost, můžeme zaručit, že se články dostanou
k mnoha lidem vybraného regionu.
Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně publikujeme na našich Facebookových stránkách, navíc si naši čtenáři mohou sami "lajknout" vybrané
články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Náš Facebookový profil má téměř 300 fanoušků.
Čtenáři navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny. Například náš článek se soutěží o lístky na festival vína na Pohořelicku zhlédlo za několik málo dní kolem 700 čtenářů.
Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už jste naším čtenářem, inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spoluprá ci ko mu ni ku je me in di vi du ál ně a rádi spl ní me vaše
požadavky.

Tradiční krojované hody
Příští rok uplyne již šedesát let od doby, kdy se poprvé v Pasohlávkách konaly tradiční krojované Anenské hody. Devětapa de sá tý roč ník pro bě hl v naší obci ve dnech 26. až
27. července 2014.
Jedním z hlavních tradičních symbolů těchto slavností je
májka. Pro tu chasa a další dobrovolníci jeli už v pátek. Nejdřív
byla vztyčena menší před obecním úřadem a poté se povedlo
postavit i tu velkou na fotbalovém hřišti, a to za pomoci místních občanů i turistů. Samotné hody probíhaly tradičně od sobotního odpoledne, kdy stárci chodili vesnicí i s kapelou, aby si
vyzvedli své stárky. Poté jim starosta předal právo konání a pořádání hodů v naší obci. Sobotní slavnostní den byl zakončen
večerní zábavou plnou tance, vína a dobré zábavy.
Krojovaný průvod stárků chodil obcí i v neděli. Stárci
nejdříve navštívili mši v kostele a pak svým zpěvem a tancem
zvali všechny spoluobčany i návštěvníky obce na večerní nedělní zábavu, která se konala opět od 20.00 hod. Po oba dny hrá-
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la k tanci i poslechu dechová kapela Hornobojani. Součástí
nedělní zábavy byla tradiční dražba májky i práva a nově i půlnoční překvapení, kdy si stárci připravili taneček na mix písní
od legendární skupiny ABBA.
Teď už se můžeme jen těšit na příští jubilejní ročník tradičních hodů, jehož oslavy snad budou velkolepé.
Hlavní stárci:
Chasa:

Sklepníci:

Jaromír Strouhal a Eva Šnepfenbergová
Lukáš Šnepfenberg a Kristýna Bučková
Petr Osika a Pavlína Štefanová
Lubomír Kret a Lucie Vlachová
Pavel Osika a Vendula Hradilová
Martin Kratochvíla a Alena Jedounková
Norbert Smeja a Kateřina Ferbyová
František Štefan a Eliška Šnepfenbergová
Tomáš Bracek, Miroslav Hagara
Bc. Simona Jelénková
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Stezka odvahy, spaní ve ŠD
Napětí, radost, velké očekávání, nedo čka vost, chuť po dob ro družství
a krásných zážitcích, přesně těmito slovy
by se dal popsat den 28. 6. 2014. V 19:30
hod. jsme se sešli s prvňáčky a druháky
ve školní tělocvičně a jako správní dobro dru zi jsme si roz ba li li karimatky,
spacáky, připravili baterky a nachystali
si svá hnízdečka pro přicházející noc.
Všichni dobře víme, že před "náročnou cestou" je třeba se nejdříve pořádně
posilnit, tak jsme se přesunuli k ohništi
a opekli si párky. S přicházející tmou zača la dě tem ubý vat otr lost a na pě tí
stoupalo až do nebeských výšek. Byl
pravý čas vyrazit na stezku odvahy.
Hned na hlavní bráně nás čekal první
vzkaz od strašidýlka Všudybýlka. Dozvěděli jsme se, že během cesty musíme
pečlivě sledovat znamení, díky kterým
najdeme různé úkoly. Musíme je splnit,
aby chom obdrželi řád Ne bo jác ných
a abychom od sebe jednou pro vždy odehnali všechno zlé.
Musím přiznat, že tento rok si pro nás
strašidýlko připravilo obtížné a zapeklité úkoly, s kterými si děti
však poradily. Samozřejmě nechyběl ani úsek, který musel projít
každý sám a bez baterek. Na konci úseku se ozývalo skřípání, rachocení a záhadné zvuky, které vystrašily každého přicházejícího
a né jeden dobrodruh se otočil a utekl zpět ke skupině.
Kolem půlnoci jsme se vrátili zpět do školy. Děti byly plné
dojmů a zážitků a spát se nikomu nechtělo. Tělocvična se v tu
chvíli změnila na diskotéku a my si užívali naší "pyžamové párty" a dobrot, které jsme si z domu přinesli.
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Správný dobrodruh musí vědět, že je třeba myslet i na další
den a nikdy neví, co mu druhý den přichystá, tudíž jsme zalehli
do svých spacáků nabírat novou energii a sílu.
Vzbudili jsme se sice brzy ráno, ale plní sil a krásných
zážitků, které nám už nikdo vzít nemůže. Ani ta pověstná strašidla a příšery, protože každý z nás obdržel diplom a řád a od
29. 6. 2014 patříme do skupiny Nebojácných.
Tak zase příští rok . . .
Lenka Žaludková, vychovatelka ŠD Pasohlávky
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Tradiční turnaj místních hospod
Tradiční turnaj místních hospod se konal i v letošním roce. Počasí přálo a tak na
trávník nastoupili zástupci čtyř hospod. Za bouřlivé podpory přihlížejících bylo konečné umístění:
1. Restaurace U lasa
2. Pizzerie Kometa
3. Vinárna u Zápeců
4. Restaurace Laguna
Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za zpestření sobotního odpoledne.
Alena Slabá

Katalog výživného
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento
díl se bude věnovat rodinnému právu, a to
konkrétně úpravě vyživovací povinnosti.
Pod pojmem výživné si nejčastěji
představíme peněžní plnění určené pro
děti, které platí otcové matkám svých
dětí, tzv. alimenty. Výživné má však
i další podoby. Pojďme si je přiblížit.
Na úvod je vhod né zmí nit, že
"Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný
není schopen sám se živit." U výživného
vždy také in di vi du ál ně po su zu je me
možnosti a schopnosti osoby povinné
k placení výživného.
Výživné mezi manželi. Manželé
mají vzájemnou vyživovací povinnost
v rozsahu stejné hmotné a kulturní úrovně. Požadavek, aby manželé měli stejnou
životní úroveň, je zdůvodněn jejich stejným postavením v manželství, v rodině
a společnosti a vyplývá i z jejich stejných
práv a povinností.
Výživné mezi rozvedenými manželi. Není-li rozvedený manžel schopen
sám se živit a tato jeho neschopnost má
svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý
manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací
povinnost, lze-li to na něm spravedlivě
požadovat. Pokud se bývalí manželé nedohodnou na výši výživného a době, po
kterou bude výživné poskytováno, pak by
se měl ten z manželů, který výživné
požaduje, obrátit na soud. Nárok na
výživné mezi rozvedenými manželi však
zanikne poskytnutím jednorázového odbytného.
Výživné rodičů k dětem. Podle zákona má být životní úroveň dítěte v zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Z toho plyne závěr, že čím větší příjem či
majetek rodiče mají, tím vyšší výživné
má být poskytováno dítěti. Podle zákona
lze za odůvodněné potřeby dítěte též
považovat tvorbu úspor. Lze se tedy jednak domáhat, aby rodič přispíval na
výživu a zároveň ukládal na spořicí účet
nezletilého pravidelně určenou částku.
Tato částka pak může být dítěti vyplacena po nabytí zletilosti.
Výživné mezi předky a potomky.

Zákon stanoví, že předci a potomci mají
vzájemnou vyživovací povinnost. Než se
však s žádostí o výživné obrátíte na příbuzenstvo, vězte, že rodiče mají vůči dítěti vyživovací povinnost před prarodiči
a bližší příbuzní před vzdálenějšími.
Vý živ né n e pro v da n é ma t k y.
Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po
dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nák l a d ů sp o j e n ý c h s t ě h o ten s tv ím
a porodem. Povinnost k úhradě nákladů
spojených s těhotenstvím a porodem
vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí
živé. Soud může na návrh těhotné ženy
uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu
a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl
předem. Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství
je pravděpodobné, aby předem poskytl
částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela
jako zaměstnankyni mateřská dovolená.
Právo na výživné z pozůstalosti. Toto
oprávnění je v našem právním řádu novinkou. Opravňuje za určitých podmínek nepominu telného dědice či pozůstalého
manžela na poskytování výživy - zaopatření z pozůstalosti, pokud se mu ji nedostává
a pokud není schopen sám se živit.
Ka ta log výživ né ho pak uza ví rá
výživné mezi registrovanými partnery,
které je kon cipo váno ob dob ně jako
u manželů, s možností určení výživného
i po zrušení partnerského soužití, podobně
jako v případě výživného mezi rozvedenými manželi. Tato vyživovací povinnost je
upravena samostatně, a to v zákoně o registrovaném partnerství.

Společenská
kronika

Jubilanti - září
Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Salayová Anna
Vařeková Miroslava
Čermák Václav
Mandák Jaroslav
Šnepfenbergová Marie
Uherek Květoslav
Krausová Zuzana
Urbánek Alois
Sirbu Benoni
Brveník Jan

91 let
80 let
76 let
76 let
75 let
71 let
71 let
66 let
63 let
62 let
62 let
60 let
60 let
60 let
55 let

Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.
Alena Slabá
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