
  

Foto: Petra Heraltová 
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Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 Věra   Marková    

 Zdeněk Heralt   

 Marta  Bradáčová  

 Bronislava Polehlová   

 Milan  Rýdel    

 Jaroslav  Pavelka  

Velikonoce jsou tady, a tak  

přejeme Vám všichni dohromady 

bohatou pomlázku, hodně štěstí 

a radost z příchodu jara.  

 

Starostka a zaměstnanci OÚ Rybí 

VESELÉ VELIKONOCE 
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Projekt komunitní centrum Věžička 
 

V březnu spolek Věžička vysoutěžil stavební firmu, 

která by měla provést rekonstrukci stavby Věžičky. 

Vítěznou firmou je Bohumínská stavební. Její 

nabídková cena je 11.958.210,77 Kč včetně DPH. 

Jen připomínáme, že dotaci, kterou spolek získal z 

Evropských fondů je 11.217.998,63 Kč. Zbylých 750.000,- Kč spolek získal dotací od 

Moravskoslezského kraje, společností Innogy, dary od příznivců tohoto projektu a také 

vklady svých členů. Spolek nyní vyjednává o podmínkách předfinancování stavby.  

Podmínkou bank je, aby se obec stala ručitelem úvěru. Doufáme, že vše dobře 

dopadne, projekt rekonstrukce bude nakonec podpořen a v obci bude zachována 

zajímavá dominanta se svým novým využitím pro veřejnost.  

 

P.S.: Spolek Věžička Vás zve v sobotu 13. dubna na jarní akci Ukliďme Česko. Přijďte 

pomoct uklidit veřejná prostranství v obci, aby i u nás v Rybí bylo zase hezky.  

Zvou členové spolku Věžička 

Projekt čištění odpadních vod v Rybí 
 

V březnu proběhla soutěž na výběr stavební firmy, která letos o prázdninách začne se 

stavbou domovních čistíren odpadních vod u rodinných domů přihlášených zájemců. 

Nejlepší nabídku podala firma COMMODUM, spol. s r.o. z Valašské Bystřice. Její 

nabídková cena je 35.800.539,77 Kč bez DPH. Jde o firmu, která zajišťuje stavební 

práce v oblasti vodohospodářských staveb a kanalizací. Tak snad se jí bude dobře dařit i 

u nás v obci a stavební práce proběhnou v klidu a ve vzájemné spolupráci. 

Důležitější než výběr stavení firmy je však pro nás dodávka kvalitních čistíren odpadních 

vod. Pro obec byly vybrány čistírny od slovenské společnosti Aqatec, jejichž distribucí se 

v České republice zabývá firma ABPLAST s.r.o. se sídlem Čistá čp. 421. Společně s Ing. 

Janou Svobodovou, která je odborníkem v oblasti čištění odpadních vod, jsme se jeli 

podívat do obce Mírov, kde již tyto domovní čistírny mají první rok provozu za sebou. 

V této obci se o provoz čistíren starají občané sami, a i když je jejich přístup k provozu 

všelijaký, svorně jsme všichni konstatovali, že čističky fungují – kvalita vody na odtoku 

z čistírny splňuje potřebné hodnoty. 

Během měsíce dubna rozdělíme celý projekt na několik částí a začneme přesněji 

plánovat dobu výstavby u jednotlivých domů. Budeme vás samozřejmě včas informovat. 

Hezké aprílové dny vám přeje Marie Janečková 
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Kulturní komise zve občany na tradiční  

„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",  

které se uskuteční v neděli 7. dubna 

Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým     

kulturním vystoupením na Polďáku.  

Pro děti připraveno sladké překvapení.  

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 15. dubna : 
 
 16

30 
- 16

45
   u hasičárny 

 17
00

 - 17
30

   u Fojtství 
 

S sebou očkovací průkaz psa a 150 Kč na poplatek. 
Očkuje se od 3 měsíců stáří psa.  
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. dubna  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v  pondělí 8. dubna v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v úterý 23. dubna  ve 
stejnou dobu. 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

             úterý a středa !!! 

pro horní část obce   2. a   3. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce   9. a 10. dubna     u Fojtství  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můžete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot (hlin. plechovky od 

piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik včetně 

konzerv – pouze prázdných, čistých, neznečištěných zbytky 

potravin apod.) 

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), 

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, 

televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např.    

nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), 

pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 6. dubna a 13. dubna u obecního 

    skladu a to vždy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  
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Upozornění na změnu užívání místní komunikace – „Panelky a 

komunikace směrem k Polďáku“ 

Od 1. dubna do 31. května letošního roku bude společnost SmVaK Ostrava provádět 

výměnu vodovodního řadu ke kravínu. Z toho důvodu bude komunikace okolo kravína 

uzavřena. Průjezd k rodinným domkům a pozemkům pod Polďákem bude zpřístupněna 

po komunikaci přes areál kravína. Prosím, buďte při průjezdu na těchto komunikacích 

opatrní.                                                                                                    Marie Janečková 
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Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můžete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 3. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu.  Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají možnost zapojit i další 

zájemci,  stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355  nebo napsat email na 

martanova@ozoostrava.cz . 

"Úprava služby svozu zeleně“ 

OZO Ostrava s.r.o. oznamuje, že od letošního dubnového zahájení období pravidelné 

služby svozu odpadu ze zeleně prostřednictvím hnědých nádob bude akceptovat pouze 

smluvní vztah na celou sezonu. Z provozně organizačních důvodů již nebude možné 

nadále požadovat jen obsluhu v několika měsících, ale výhradně v celém období 

duben až listopad. V současné době pracovnice společnosti oslovují všechny 

účastníky smluvního vztahu, kteří nepožadovali výkon po celou sezonu, aby přijali své 

rozhodnutí o úpravě v tomto smyslu nebo o ukončení smlouvy." 

za OZO Ostrava vedoucí provozovny Petr Chalupa 

Turistický oddíl TJ Rybí pořádá v sobotu 11. května 2019 

Jednodenní cyklovýlet  Moravskou branou.                           

 

Cyklobusem ráno dojedeme do Lipníku na Bečvou, odkud 

pojedeme na kolech na hrad Helfštýn, dále po hřebeni 

Maleníku do lázní Teplice na Bečvou, přes štěrkovny u 

Hustopečí nad Bečvou se vrátíme domů do Rybího. 

Nenáročná trasa je dlouhá 50 km. 

Z Lipníku je možno jet domů delší a náročnější trasou přes Hostýnské a Veřovské vrchy. 

 

Cena zájezdu je pro členy TJ Rybí 100 Kč  

a pro ostatní 120 Kč. 

 

Přihlásit se můžete do konce dubna u Jiřího Honeše   

na tel. 607 727 579 nebo emailu j.hones@seznam.cz                                                         
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Nabídka sociálních služeb organizace ProSenior  
se sídlem Pod Lipami 2006/19  Nový Jičín (Dům s pečovatelskou službou): 

 

Denní stacionář Domovinka – umožňuje člověku zůstat v jeho domácím 

prostředí. Podporuje a prodlužuje aktivitu uživatelů, posiluje samostatnost a 

soběstačnost, zajišťuje kontakt se společenským prostředím, napomáhá překlenout 

samotu a pečujícím nabízí pomoc ve formě možnosti denního pobytu jejich blízkých ve 

společnosti vrstevníků a pracovníků Pro Senior NJ. 

Pobyt v Domovince můžete vyzkoušet bezplatně. 

Provozní doba Po- Pá 6:30 – 16:00 

Telefon: 731 532 932  

Email: pohoda@novyjicin-town.cz 

 

Odlehčovací služba Pohoda – posláním odlehčovací služby je zastoupení 

pečující osoby a poskytnout jí nezbytný čas k odpočinku nebo vyřízení potřebných 

osobních záležitostí a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. Odlehčovací služba je 

určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Provozní doba: nepřetržitě 

Telefon: 731 532 932 

Email: pohoda@novyjicin-town.cz 

 

Pečovatelská služba – jejím posláním je pomoci seniorům, zdravotně postiženým 

občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého 

zdravotního stavu nejsou schopni sami nebo ve spolupráci s rodinou zvládnout běžné 

úkony péče o vlastní osobu a domácnost. Služba je poskytována v domácnosti 

uživatelů. To těchto činností patří: základní sociální poradenství, pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím 

Provozní doba: Po – Pá 6:30 – 19.00 

                         Víkendy a svátky 7:00 15:00 

Telefon: 734 523 241 

Email: ps.jicinka@novyjicin-town.cz 

 

mailto:pohoda@novyjicin-town.cz
mailto:pohoda@novyjicin-town.cz
mailto:ps.jicinka@novyjicin-town.cz


13 

Ze zasedání rady obce  
V měsíci březnu rada obce  

schválila:  

 přijetí dotace z rozpočtu MSK „Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2019“ na projekt Modernizace kulturního domu Rybí 

(výměna plynových kotlů a oprava omítek na chodbách u skautské klubovny a 

schodišti) 

 přijetí dotace z rozpočtu MSK na projekt Zdravého stárnutí v MSK pro rok 2019 (na 

podporu aktivit seniorů v obci) 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Ing. Jiřím Turoňem, místo podnikání Palackého 

689/2, 736 01 Havířov (daňové poradenství v oblasti DPH  - obec se stala v březnu 

2019 plátcem DPH). 

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 17, Ostrava zastoupený SSMSK, 

střediskem v Novém Jičíně se sídlem Suvorovova 525 Šenov u NJ (smlouva se 

týká projektu domovních čistíren) 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností CS21 Nextnet, s.r.o. se sídlem 

Žerotínova 1051/19, 709 00 Ostrava (smlouva se týká správy výpočetní techniky 

v majetku obce) 

 navýšení počtu technických pracovníků obce na 3 zaměstnance 

 zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo na dodavatele stavby Chodník 

Rybí – dolní a dále zaslání této výzvy k podání nabídky těmto stavebním firmám:  

 V + V  SAVEKO s.r.o. se sídlem Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice 

 Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA oblast 

Ostrava se sídlem Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

 JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

 zadávací podmínky včetně příloh včetně návrhu smlouvy o dílo na dodavatele 

elektromobilu pro obec Rybí a dále zaslání výzvy k podání nabídky těmto 

společnostem:  

 MIKEŠ-CZ, s.r.o., Cukrovarská 6  Plzeň 301 00 

 EcoFuture s.r.o., Chrudichromská 2497/1B 680 01 Boskovice 

 KEŘKA s.r.o., Fáblovka 518 533 52   Pardubice - Staré Hradiště 

 nabídku Josefa Galie, Rybí čp. 2 na provedení oprav ploch pod kontejnery na 

tříděný odpad a dále nabídku na provedení opravy komunikace u sokolovny včetně 

úpravy plochy pod kontejnery.  

 

vzala na vědomí: 

 informaci o prohlídce provozu domovních čistíren odpadních vod od společnosti 

abplast v obci Mírov. 

 informaci starostky o podání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti v rámci 

veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání  
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A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ… 
 

Připomenutí 200. výročí narození matky Leoše Janáčka – paní Amálie 
Janáčkové, roz. Grulichové, pocházející z Příbora, dům č.17 
 
Letos si 13. dubna 2019 připomeneme 
rovných 200 let, které uplynuly od narození 
paní Amálie Janáčkové, rozené Grulichové - 
matky světoznámého hudebního skladatele 
z Hukvald - Leoše Janáčka. Matka tohoto 
ve světě stále víc uznávaného hudebního 
skladatele byla totiž „příboračka“. 
Z doprovodné fotografie náhrobku 
Janáčkových rodičů a jeho bratra Františka 
na hřbitově na Hukvaldech si můžeme 
potvrdit, že pani Amálie Grulichová se 
narodila 13. dubna 1819.   
Chybějící údaj o místě narození v Příboře 
mi ochotně upřesnil synovec dlouholetého 
našeho bývalého kronikáře Lubomíra 
Loukotky – pan Igor Jalůvka, který rovněž 
propadl kouzlu historie a jistě se bude chtít 
s vámi podělit o výsledky svého pátrání po 
příborských předcích Leoše Janáčka  - t.j. 
z matčiny strany…… 
.Při vašem jarním výletě na Hukvaldy  
můžete  položit kytičku na hrob paní Amálie 
Janáčkové, rozené Grulichové.  
 
Proč je důvod si toto významné datum 
Janáčkovy matky i po tolika letech připomínat? 
 
Doba dostatečně ověřila, že matka a její ukolébavky jsou primární podmínkou pro rozvoj 
hudebnosti každého dítěte  A v době Janáčkova dětství - v době, kdy neexistovalo rádio 
ani další „hudební nosiče“  a dítě bylo odkázáno jen na živou hudbu, živý zpěv, to platilo 
dvojnásob… 
Poslechněme si, jak Leošovu matku a její podíl na rozvoji hudebnosti dětí vykresluje 
významný brněnský muzikolog Bohumír Štědroň ve své životopisné  knize „Leoš 
Janáček“ /PANTON, Praha 1976/:  
„Rovněž Leošova matka Amálie, rozená Grulichová, dcera krejčího z Příbora, ze 
starého měšťanského rodu, rázné a energické, dobrosrdečné povahy, pěstovala 
hudbu, hrála na kytaru a po smrti svého manžela (1866) dovedla se ujmout 
varhanické služby v kostele, aby uživila sirotky. Rodová hudebnost tedy prýštila 
ze dvou pramenů a v Leošovi se projevila v nejvyšší míře - vyspěl ve velikého 
umělce.“ /Konec citace/. 
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Jak již bylo řečeno, Janáčkova matka pocházela  z Příbora,  

Náš bývalý, předčasně zesnulý místostarosta, pan ing. Bedřich Turek rád „dával 

k lepšímu“ a často prohlašoval:  

“Jak málo scházelo a Příbor se mohl stát rodištěm dvou světových velikánů…..“.  

Po svatbě bydleli totiž mladí manželé Janáčkovi nějaký čas v Příboře u manželčiných 

rodičů, než se odstěhovali na Hukvaldy, kde otec Jiří Janáček získal učitelské místo. 

Grulichův měšťanský dům stával v samém centru města. Přímo sousedil s budovou 

radnice. A byl zřejmě při rozšiřování blízké silnice zbourán v letech 1937 – 1938, kdy se 

od bývalé lékárny (dnes nově IC) rozšiřoval vjezd na příborské náměstí. Na uvolněný 

prostor byl po terénních úpravách přestěhován pomník významného příborského 

rodáka, rovněž světově proslulého, tzv. otce psychoanalýzy -  Sigmunda Freuda.  

 

Od této chvíle jsem si nepřestávala klást otázku: 

 „Co ještě mají tito dva velikáni ve svém životním příběhu společného???  

 

Mimo lokální blízkost rodiště a téměř shodnou dobu narození  (Janáček – 1854, Freud – 

1856) a  dnešním prostorovým propojením? Můžete pátrat se mnou !!! Těším se na 

podnětnou spolupráci s vámi….  

Věřím, že se nám společnými silami podaří  vypátrat i další souvislosti v životním běhu 

Janáčka a Freuda, než jen ten základní fakt, že oba dva světoví velikáni našeho kraje 

tzv. „čůrali proti větru“ a došli tudíž k uznání až ve zralém věku…… 

Stále totiž platí, že přeskočit někoho ve frontě se nese nelibě, natož tak přeskočit svým 

dílem dobu…. To se neodpouští. 

P.S. 

. Autorka článku bude potěšena, pokud se s ní o výsledky Vašeho pátrání podělíte, 

případně zašlete fotografii z výletu na Hukvaldský hřbitov …..  Autorství bude 

respektováno. 

Předpokládám , že se nám společným úsilím podaří během pátraní nalézt i údaje, které 

jsme na počátku pátrání ani neočekávali, což nás všechny jistě v mnohém obohatí.  

Každopádně spojení JANÁČEK + FREUD  bude prospěšné jak pro Příbor, tak i pro 

Hukvaldy. 

 
Mgr. Marie Šupová, Příbor 

Autorka a organizátorka fotosoutěže 
„O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ 

supova.marie@centrum.cz 
Mobil: 777 651 856 

mailto:Supova.marie@centrum.cz
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13. 3. 2019 

Bezdůvodné obohacení u partnerů

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

oblast tzv. bezdůvodného obohacení. 

Konkrétně se podíváme na to, jak se 

takový jev objevuje mezi partnery. 

Začneme-li právní teorií, tak 

bezdůvodné obohacení je upraveno 

v občanském právu. Definici lze 

nalézt ve „starém“ občanském 

zákoníku účinném do 31. 12. 2013. 

Nový občanský zákoník bezdůvodné 

obohacení také definuje, a to v ust. 

§ 2991, kdy „bezdůvodně se obohatí 

zvláště ten, kdo získá majetkový 

prospěch plněním bez právního 

důvodu, plněním z právního důvodu, 

který odpadl, protiprávním užitím cizí 

hodnoty nebo tím, že za něho bylo 

plněno, co měl po právu plnit sám.“ 

Na uvedené navazuje druhý odstavec, 

který definuje, že „kdo se na úkor 

jiného bez spravedlivého důvodu 

obohatí, musí ochuzenému vydat, oč 

se obohatil.“ 

Prakticky si bezdůvodné obohacení 

představme tak, že „někdo za někoho 

něco zaplatil, ale nebyl k tomu 

povinen.“ Jedná se tedy například o: 

 Zaplacení splátky úvěru za 

kamaráda bez úmyslu darovat. 

 Užívání cizího pozemku beze 

smlouvy a bez placení. 

 Ponechání si zaplacené kupní 

ceny po odstoupení od kupní 

smlouvy a jejím zániku. 

Zaměříme se na partnery, neboť i zde 

může k bezdůvodnému obohacení 

dojít. Podstatný je také rozdíl mezi 

starým a novým občanským 

zákoníkem, což si ukážeme na 

příkladu. 

Pokud partneři žijí jako manželé a 

mají společné jmění manželů, pak při 

případném rozvodu manželství a 

vypořádání společného jmění manželů 

vypořádají také svůj majetek a 

závazky. Zde povětšinou patří 

společné bydlení a případně společný 

úvěr na bydlení. 

Pokud však partneři nejsou manželé a 

žijí jako druh a družka, situace je jiná. 

Představme si, že partneři společně 

bydlí, avšak byt či dům je ve 

vlastnictví pouze jednoho z nich. 

Pokud je s domem či bytem spojený 

také úvěr u banky, často nastává 

situace, kdy partner, který se „pouze 

přistěhoval“, přispívá druhému 

partnerovi také na splátky úvěru. 

To vše s vědomím, že sice nejsou 

manželé, ale jednají „jako manželé“ a 

dokud jsou v dobrém vztahu, tak 

předpokládají, že platí úvěr za 

společný majetek. 

Jakmile však nastane moment 

rozchodu, společná domácnost v bytě 

či domě je ukončena, tak u manželů 

by došlo k vypořádání plateb při 

nutném vypořádání společného jmění 

manželů, avšak u partnerů k žádnému 

vypořádání nedochází. Partner, který 

není vlastník bytu či domu, však 

splácel úvěr druhého partnera, ačkoliv 

na bytě či domě nemá žádný podíl. 

A tímto se dostáváme 

k bezdůvodnému obohacení. Partner 

vlastník fakticky za dobu společného 

soužití získal částečně splacenou 

nemovitost a druhý partner zcela bez 

důvodu poskytl své finance. 

Lze namítat, že důvod zde byl ve 

formě spolužití v bytě či domě. 

Takové nazírání však obvykle není 

spravedlivé, neboť v bytě či domě žili 

oba partneři a i v případě, že by oba 

platili přesnou polovinu splátek, tak 

partner vlastník po rozchodu „má 

splaceno na své nemovitosti“ a partner 

nevlastník „má splaceno na cizí 

nemovitosti“, ačkoliv oba dva byt či 

dům stejnou mírou užívali a platby si 

tzv. odbydleli. Cítíme, že je zde 

nedůvodný rozdíl. Druhý partner 

žádnou nemovitost nevlastní a první 

se pravděpodobně bezdůvodně 

obohacuje tím, že za něj bylo plněno 

na úvěr to (splátky), co po právu měl 

plnit sám. 

V takovou chvíli je možné žádat 

vrácení zaplacených peněz na úvěr 

druhého partnera zpět. Vždy však 

doporučuji zvážit, zda se nejednalo o 

dar, půjčku nebo jiný řádný důvod pro 

poskytnutí financí (případně zda 

důvod odpadl). Podstatné však je 

neotálet, neboť zde běží promlčecí 

lhůta 3 roky pro každou zaplacenou 

částku samostatně. 

Je přirozené, že tyto situace se řeší až 

po rozchodu partnerů. Proto je na 

místě otázka, zda se během pětiletého 

vztahu jednotlivé platby v rámci tříleté 

lhůty nepromlčí? 

Starý občanský zákoník chránil pouze 

manžele, když stanovil, že mezi nimi 

neběží promlčecí lhůty. Druh a družka 

však chráněni nebyli. Nový občanský 

zákoník zavedl změnu a stejnou 

ochranu v ust. § 646 přiznává také 

osobám žijícím ve společné 

domácnosti, dále mezi zastoupeným a 

zákonným zástupcem, opatrovancem a 

opatrovníkem nebo mezi poručencem 

a poručníkem. 

Je tedy velmi důležité hlídat okamžik 

poskytnutí peněz, plynutí času, 

ukončení společné domácnosti a 

právní úpravu, za které byly peníze 

poskytnuty. Jakékoliv bezdůvodné 

obohacení (nejen spojené 

s nemovitostmi) je třeba zavčas 

uplatnit a zabránit promlčení, aby bylo 

vymahatelné. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 M. Goldsmith     Vesmír – encyklopedie 
     Prostřednictvím více než 400 obrázků a fotografií se čtenáři nabízí úchvatný pohled do vesmíru. Na 
Slunce a jeho oběžnice, hvězdy a soustavy hvězd, na záhadné vesmírné objekty i na historii 
objevování vesmíru. S touto knihou, děti poznají vesmír tak, jak jej vidí pozemské dalekohledy 
obrácené k noční obloze, ale přenesou se také do nejvzdálenějších hlubin prostoru a času. 
 

     I. Březinová     Kočka Kačka 
     Kočka Kačka je doma u Kukačků. A nejen s touto rodinou, ale i se zvířecími kamarády ze 
sousedství zažívá všední i nevšední dobrodružství. Jejím velkým snem je stát se herečkou, a jestli se 
jí to podařilo, dozvíme se po přečtení této dětské knihy. 
 

     J. Wilsonová     Nečekané prázdniny 
     Je září 1939 a Londýn se připravuje na druhou světovou válku. Desetiletou Shirley jednoho dne 
maminka posadí do vlaku a řekne jí, že jede na „takové malé prázdniny“. Dívka je spolu s dalšími 
dětmi evakuována do poklidného venkovského městečka a ubytují ji ve zvláštním Červeném domě. 
Pobyt u tajuplné paní Waverleyové jí navždy změní život. Je to příběh o přátelství, ztrátě a odvaze. 
 

     M. Cabotová     Holčičí pravidla – Stěhujeme se 
     Když se Allie od rodičů dozví, že se budou stěhovat, vůbec se jí to nelíbí. Chce zůstat ve svém 
pokoji a nechce ztratit svou kamarádku Mary Kay. Dělá vše pro to, aby stěhování překazila. A když 
zjistí, že snad v novém domě straší, je z celé situace zoufalá. 
 

     R. Zadinová     Dívka odnikud 
     Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde ji ve třech letech beze slova odložila máma. Stále doufá, že se 
pro ni jednou vrátí. Jedinou její útěchou je práce s koňmi a přátelství Diany, Michaela a Gabriela. 
Jenže láska dokáže v tomto věku pořádně zamíchat doposud výborným přátelstvím … 
 

     J. Górnicka     Domácí přírodní lékárna 
     Úspěšná polská lékařka a léčitelka v této knize velice harmonicky spojuje moudrost našich předků 
s poznatky současné medicíny. Některé její praktiky a doporučení se mohou zdát zdlouhavé a trochu 
svérázné, ale každý se musí sám rozhodnout, zda je vyzkouší. 
 

     K. Foltin      Co znamená, když se řekne … 
     V této příručce se dočtete, jak vznikla a co znamenají často používaná rčení. Např. modrá krev, na 
jedno brdo, oslí můstek, kristova léta, pábení a stovky dalších. 
 

     J. Moyesová     Než jsem tě poznala 
     Louisa Clarková je dívka, která žije obyčejný život. Má svou práci, přítele a blízkou rodinu. Svět 
Willa Traynora je plný velkých obchodů i peněz, svět možností bez omezení. Vše se změní po nehodě, 
která jej upoutá na kolečkové křeslo. Louisa právě přišla o svou práci a nastoupila na místo Willovy 
ošetřovatelky. Depresivní Will a upovídaná Louis vytvářejí nesourodou dvojici a začíná velký 
romantický příběh … 
  

     I. Devátá      Koukám se okolo 
     Tato kniha je sbírkou fejetonů, ve kterých autorka hovoří o věcech zásadních i zcela prostých, 
s nimiž se setkáváme denně. Její laskavý humor vám možná nabídne nový úhel pohledu a určitě vás 
potěší i pobaví. 
 

     Z. Hamerová     Bílá tma 
     Rita se musela vrátit do rodného města, kde začala pracovat v domově pro seniory. Podle její 
kamarádky Lídy tam ale není všechno v pořádku. Jenže než Ritě prozradí svá zjištění, je nalezena 
mrtvá. Kolem Rity se dějí zvláštní věci, a když se snaží najít jejich vysvětlení, jde jí o život.  



18 



19 

Zprávičky ze školičky 
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Házená 
Každý druhý týden chodíme do sokolky v rámci kroužku házené. Trénuje nás pan učitel 
Jaromír Bílý. Celkem chodí do kroužku 10 dětí. V rámci úvodní rozcvičky hrajeme 
florbal, poté se věnujeme házené. Čím častěji tam chodíme, tím máme lepší postřeh a 
jsme sehraný tým. Házená nás moc baví, je to skvělý a zábavný kroužek. 

A. Klugová, M. Bajer 
Dopravka 
V pátek 22. 3. k nám do školy přijel instruktor dopravní výchovy z Kopřivnice. Povídali 
jsme si o bezpečnosti při jízdě na kole, opakovali jsme dopravní značky, které bychom 
měli znát, a řešili jsme přednost jízdy na křižovatkách. Své znalosti jsme si ověřili při 
vyplňování pracovních listů. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Panu instruktorovi moc 
děkujeme a těšíme se na další shledání. 

Žáci 4. a 5. třídy 
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