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

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. 

 Petr  Holub  

 Cecilie Kvitová   

 Vlastimil Kelnar    

 Zdenka Kvitová   

 Věra  Matušová   

 Josef  Kvita    

 

Moravskoslezský kraj poskytl obci Rybí dotace 
 
Obec Rybí získala v rámci Podpory obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2019 dotaci ve výší 
150.000,- Kč na projekt modernizace kulturního domu 

v Rybí. Tyto finance využijeme k opravě omítek v prostorách Besedy a také na výměnu 
plynových kotlů. 
Obec také získala dotaci ve výši 100.000,- Kč z programu zdravého stárnutí. Z této 
částky budou hrazeny aktivity našich seniorů. Pozvánky na akce hrazené z tohoto 
programu  budou uveřejněny v obecním Zpravodaji. 

Dobrá zpráva z akce Ukliďme Česko 
 

 I přes deštivé počasí se v sobotu 13. dubna sešlo u Věžičky celkem 14 lidí (od 
školních dětí až po zástupce seniorů). Rozdělili jsme si úseky a vyrazili za úklidem do 
přírody.  
Nejvíce odpadů leželo po příkopech okolo silnic, které tam vyházeli neukáznění řidiči a 
jejich spolujezdci.  
Nasbírali jsme celkem 23 pytlů odpadů. Vzhledem k tomu, že jsme vyčistili větší 
území, než v loňském roce, je to vlastně dobrá zpráva.  

Všem účastníkům děkují členové spolku Věžička 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Zahájení stavby chodníku ve směru na Štramberk 
 

V měsíci červnu bude zahájena výstavba chodníkového tělesa ve směru na Štramberk. 

Veřejnou zakázku na tuto stavbu vyhrála firma SETIMA-DS s r.o. z Veřovic za 

4.057.000 bez DPH. Stavět začneme ve směru od Štramberka a budeme postupovat ke 

křižovatce u Fojtství. Stále ještě nevíme, zda získáme dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury, ale i tak bude stavba v letošním roce dokončena.  

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 

 

Zvu Vás na jednání Zastupitelstva obce Rybí ve čtvrtek 2. 5. 2019 v 18:00 hodin 

do sálu kulturního domu Beseda. 

      Program jednání: 

1. projednání ručitelského závazku obce k projektu „Komunitní centrum Věžička“ 

2. informace k veřejné zakázce „Rybí – likvidace odpadních vod“ 

3. projednání převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví obce 

4. projednání závěrečného účtu a hospodářského výsledku DSO Sompo2016 

Marie Janečková, starostka obce Rybí 

Jednání s firmou COMMODUM - dodavatelem domovních čistíren odpadních vod 

o průběhu výstavby ČOV v Rybí 

 

Na konci dubna uplynula lhůta, kdy mohli všichni účastníci veřejné zakázky podávat 

připomínky k průběhu a hodnocení soutěže (naštěstí se tak nestalo). Proto můžeme 

až nyní v měsíci květnu jednat s dodavatelem o konkrétním průběhu výstavby ČOV u 

jednotlivých rodinných domů. Celou výstavbu máme navrženou na rozdělení do 8 

části, které pak budeme průběžně realizovat a předkládat poskytovateli dotace – 

Ministerstvu životního prostředí ČR – ke kontrole a průběžnému proplácení.  

Termíny výstavby budeme tedy zpřesňovat až v tomto měsíci.  

 

Za pochopení a trpělivost děkuje Marie Janečková 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Srdečně zveme všechny maminky,    

babičky, prababičky                           

a tetičky  

ve čtvrtek 16. května v 15:30 hod.  
do mateřské školy na besídku  

ke  DNI MATEK. 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY RYBÍ 

Zápis  k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rybí pro školní rok 2019/2020 

 proběhne s dětmi v 

  

 úterý  7. května 2019  od 10 do 16 hodin  

v mateřské škole. 
 

 K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti ( občanský průkaz 

rodičů nebo zákonného zástupce ), vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání“, která bude potvrzena lékařem o absolvování 

stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti 

nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2019/2020 dítě, jež do 31. srpna 2019 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, 

které mateřskou školu již navštěvují. 

 „ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si rodiče nebo zákonní 

zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na stránkách MŠ  -  

www.msrybi.estranky.cz   tel. MŠ – 556 760 002 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.msrybi.estranky.cz/
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http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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O Z N Á M E N Í 

 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

o z n a m u j e  : 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

 v pátek 24. května 2019   od  14.00  hodin   do  22.00 hodin    a  

 v sobotu      25. května 2019   od    8.00  hodin   do  14.00 hodin   
 

2. Volební místností v naší obci je budova Základní školy Adolfa Zábranského, Rybí 110 

(jeden volební okrsek) 
 

3. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán 

v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo prokáže 

totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 
 

5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 

Evropského parlamentu. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – 

prostřednictvím přenosné volební schránky (pouze na území obce Rybí).  
 

Způsob hlasování: 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a 

vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Zde si vybere hlasovací lístek toho 

kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím  lístku  může volič 

nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové 

číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému 

přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Volič hlasuje 

osobně, zastoupení není přípustné.  
 

Voličský průkaz: 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to v 

listinné podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 

datové schránky do 17. května 2019. Konec lhůty pro osobní podání žádosti je dne 22. května 

2019 do 16:00 hod. Obecní úřad předá osobně anebo zašle voličský průkaz voliči na jím 

zvolenou adresu nejdříve 9. května 2019.  
                                      Marie Janečková 

 

o  době  a  místě  konání  voleb 

do  Evropského  parlamentu 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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KLUB ŽEN    zve své členky ve čtvrtek 9. května  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 6. května v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  20. května  
ve stejnou dobu. 

 

Občané obce Rybí mají možnost uložení velkoobjemového odpadu  

na separačním dvoře na ulici Spojovací v Novém Jičíně 

 

Po jednáních se zástupci města Nového Jičína a zaměstnanci Technických služeb 

Nový Jičín se nám podařilo vyjednat pro občany obce Rybí možnost uložení 

velkoobjemového odpadu na separačním dvoře na ulici Propojovací (u čerpací 

stanice Benzina). Obec bude mít na tomto dvoře přistavený kontejner, do kterého 

bude ukládán velkoobjemový odpad dovezený pouze občany naší obce. Za tuto 

službu bude obec platit 2.800,- Kč/t + DPH. Doufáme, že tato služba zkvalitní 

nakládání s odpadem v naší obci. 

Program turnajů Fotbal Golfu v Rybí                                           

 

 
 

 

29.06.2019 Prázdninový turnaj 
https://www.facebook.com/

fotbalparkrybi/ 

 

08.06.2019 Rybka Cup 3 http://www.fgrybi.cz/ 

 

11.05.2019 
2. ligový turnaj CFGL - 

Rybí 2019 

http://

www.fotbalparkrybi.cz/ 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
https://www.gscore.eu/cz/s1768/Uvod/Turnaje/Seznam-turnaju/c2124-Detail-turnaje/gsto465-Prazdninovy-turnaj
https://www.facebook.com/fotbalparkrybi/
https://www.facebook.com/fotbalparkrybi/
https://www.gscore.eu/cz/s1768/Uvod/Turnaje/Seznam-turnaju/c2124-Detail-turnaje/gsto464-Rybka-Cup-3
http://www.fgrybi.cz/
https://www.gscore.eu/cz/s1768/Uvod/Turnaje/Seznam-turnaju/c2124-Detail-turnaje/gsto439-2-ligovy-turnaj-CFGL-Rybi-2019
https://www.gscore.eu/cz/s1768/Uvod/Turnaje/Seznam-turnaju/c2124-Detail-turnaje/gsto439-2-ligovy-turnaj-CFGL-Rybi-2019
http://www.fotbalparkrybi.cz/
http://www.fotbalparkrybi.cz/
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce  

schválila: 

 smlouvu mezi společností Gas Strorage, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12 108 00 
Praha 10 a obcí Rybí (převedení UNC do majetku obce).  

 dodatek č. 1 k Obstaravatelské smlouvě mezi obcí Rybí a Technickými službami 
města Nový Jičín se sídlem Suvorovova 909/114, Nový Jičín (možnost uložení 
velkoobjemového odpadu pro občany obce Rybí na sběrném dvoře v Novém 
Jičíně) 

 poskytnutí daru ve výši 2.500,- Kč Dennímu stacionáři Škola života o.p.s. se sídlem 
Beskydská 176, Nový Jičín na provoz zařízení v roce 2019. 

 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Slezské diakonii se sídlem Na 
Nivách 7, Český Těšín 737 01 na provoz střediska KARMEL TICHÁ 

 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy v Rybí za rok 2018 a 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rybí za rok 2018  

 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábranského Rybí za 
rok 2018 a  výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Adolfa Zábranského 
Rybí za rok 2018  

 podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na projekt „Rybí-obnova místních 
komunikací“ a zaslání výzvy stavebním firmám: 
 COLAS CZ, a.s., oblast Východ, se sídlem Sládkova 14, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava        
 SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 74242 Šenov u Nového Jičína  
 JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava – Kunčice 

 dodavatele stavby „Rybí – likvidace odpadních vod“ a to firmu COMMODUM, spol. 
s r.o. IČ: 46577238, sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice. 

 dodávku robotické sekačky do zahrady mateřské školy Rybí od společnosti Lipka 
HQ s.r.o. se sídlem U Siberie 960, Frenštát pod Radhoštěm  

 
vzali na vědomí: 
 informaci o konání schůzky zástupců obci se zaměstnanci odboru sociálních služeb 

MěÚ Nový Jičín. 

 

V sobotu 18. května od 6:00 hodin ráno do neděle 19. května do 18:00 hodin povede 
přes obec Rybí objízdná trasa z důvodu uzavírky silnice I/48.  
Pro nás to znamená, že se v těchto dnech v obci několikanásobně zvýší automobilový 

provoz. Prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu na těchto komunikacích. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Výbor TJ Rybí, z.s. děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci  44. ročníku 

turistického pochodu Za pohledy z Rybí. Také děkujeme za pomoc zaměstnancům 

obce Rybí a obcím Závišice a Sedlnice za zapůjčení laviček a stanů.  

 

I přes nepřízeň počasí se letos zaregistrovalo 1122 účastníků. 
 

Těšíme se na vaši účast na dalších sportovních akcích. 

Výbor TJ Rybí,z.s. 

  Přehled o připravovaných soutěžích SPV 
  
3.5.- 4.5.2019  Mošnov -      Víkend mládeže, atletický čtyřboj, Medvědí stezka, bremboll 

                                                    

   12.5.2019  Stonava -       Krajský atletický čtyřboj 

                                                    

    25.5.2019  Mošnov -       Krajské kolo Medvědí stezky  

  

        8.6.2019  Třebíč  -       Republikový atletický čtyřboj 

                                                      

14.6.-16.6.2019  Pařez  -      Republiková Medvědí stezka  

                                                     

   Děti, které mají zájem se účastnit Víkendu mládeže, obdrží veškeré informace           

od svých cvičitelů. 

Následné termíny soutěží jsou pro info v případě postupu z okresních kol. 

                                                                                                                Liba Mužíková      

Kulturní komise připravuje DEN OBCE 
 

V sobotu 15. června od 14:00 hodin připravujeme Den obce Rybí.  
 

Kromě vystoupení cimbálové muziky Slanina z Frenštátu p./R., skupiny Sunar a 
diskotéky Tomáše Hanzla se můžete těšit na vystoupení dětí místní základní i mateřské 
školy. Určitě vás potěší vystoupení seniorů, ukázka cvičení hasičů, judistů, pool Dance. 
Pro děti, ale i dospělé budou připraveny na hřišti různé aktivity. 
O občerstvení se postarají myslivci, hasiči, skauti a Johanka Topičová. 

Více informací najdete na pozvánce v červnovém zpravodaji. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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P. Fantová    Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika a Evropa 
     Tento bohatě ilustrovaný atlas provede děti po všech evropských zemích. Poznají jejich 
hlavní města, krajinu, průmysl či zemědělství. Speciální pozornost je věnována České 
republice. Díky barevným ilustracím se děti zábavnou formou seznámí se zeměpisem a 
naučí sem orientovat v mapách. 
 

D. Nagaraja    Budhovy pohádky na dobrou noc 
     Tato kniha obsahuje dvacet klasických budhistických příběhů převyprávěných zábavným 
způsobem tak, aby je rodiče mohli předčítat svým dětem. Krásné barevné ilustrace na 
počátku každé pohádky děti přímo vybízejí k aktivní účasti. 
 

M. Cabotová   Holčičí pravidla – Nová holka 
     Allie Finklová jde poprvé do nové školy. Samozřejmě, být novou holkou ve třídě není 
jednoduché. Jedna z nových spolužaček se rozhodla, že Allii nebude mít ráda a vyhrožuje jí 
výpraskem. Jak vyřešit tuto zapeklitou situaci? 
 

T. Brezina    Klub Tygrů – Poklad u Bobří řeky 
     Kamarádi z Klubu Tygrů jsou ve srubu u Bobří řeky. Když se najednou ozve vysílačka a 
z ní je slyšet volání o pomoc vědí, že se musí vydat zachránit kamaráda, který hledá ukrytý 
poklad. Ale netuší, že je čeká velké nebezpečí. 
 

P. Martišková   Léto s frajerem 
     Patnáctiletá Berenika má jet se svou kamarádkou jako instruktorka na letní tábor. Není 
zrovna táborový typ a vůbec se netěší. To platí do chvíle, než se jí díky jednomu frajerovi a 
prima táborové partě obrátí život vzhůru nohama. 
 

M. Gato     Nejlepší hry venku 
     Tato publikace přináší takřka dvě stovky známých i méně známých her pro děti, mládež a 
dospělé. Jsou určeny k hraní na hřišti, v lese, bazénu i rybníku. 
 

J. Janča    Velký receptář alternativní medicíny 
     V této knize autor podává přehlednou a srozumitelnou formou léčebné komplexy a 
postupy, které ověřil během své více než padesátileté praxe. Zahrnuje recepty na preventivní 
i léčebné postupy přírodními prostředky jako jsou reflexní terapie, homeopatie, fototerapie a 
další. 
 

J. Bedřich    Rozhovory s osobnostmi 
     Příjemné povídání, u kterého se pobavíte, ale dozvíte se i spoustu zajímavých a 
překvapivých informací. V knize najdete rozhovory například s herci Simonou Stašovou, 
Miroslavem Donutilem, kardiochirurgem Mudr. Janem Pirkem, Dagmar Peckovou a dalšími 
známými osobnostmi. 
 

J. Moyesová   Život po tobě 
     V pokračování bestselleru Než jsem tě poznala, se Louisa Clarková vyrovnává se smrtí 
svého přítele Willa. Stane se jí vážný úraz a ona se musí vrátit domů k rodičům a začít stavět 
svůj život na nových základech. Čeká ji mnoho překvapení, která ji přinutí změnit názory na 
lidi kolem sebe. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

H. M. Körnerová   Heřmánkové údolí 
     Sedmnáctiletá Anna přijíždí krátce po druhé světové válce do Československa, země, 
kterou zná jen z vyprávění. Příbuzné zná jen z fotografií, přesto doufá, že u nich najde nový 
domov. Všechno je ale trochu jinak, Anna se však ani navzdory nesnázím, které ji téměř 
denně provázejí, nevzdává. 
 
K. Gillerová   Kroky v dešti 
     Láska v nelehké době socialismu, utajený sňatek, manželova zrada. Středoškolačka Jolana 
se s tím vším musí smířit ještě před maturitou. O více než třicet let později čelí její dcera Diana 
následkům špatného rozhodnutí, které tragicky změní život rodiny. 
 
A. Quick    Dívky, které zmizely 
     Charlotte se snaží kontaktovat svou nevlastní sestru Jocelyn, avšak zjistí, že se ztratila. 
V zoufalé snaze ji najít se spojí se soukromým detektivem. Když jen o vlásek uniknou pokusu 
o vraždu, pochopí, že se kolem nich odehrává něco opravdu tajemného a nebezpečného. 

Zájezd do Prahy 
 

Obec Rybí pořádá ve dnech 28. a 29. září 2019 zájezd do Prahy. Kromě 
pamětihodností, kterými nás provede profesionální průvodce, můžeme také využít této 
příležitosti k návštěvě některého muzikálu, které se hrají právě v tomto termínu: 
 Galileo v divadle Hybernia 
 Tři mušketýři na Broadway 
 Čarodějka v divadle Goja Music Hall. 
 Legenda jménem Holmes v divadle 

Karlín 
 Pomáda v divadle Kalich 
 
Předpokládaná cena zájezdu je cca 2.500,- 
Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování 
se snídaní a služby průvodce. 
Pokud se z vás někdo rozhodne pro 
návštěvu muzikálu, musí si k této ceně ještě 
připočíst vstupné, které se pohybuje okolo 800,- Kč. 
 
Senioři mohou využít cenu dotovanou z programu zdravého stárnutí podpořeného 
Moravskoslezským krajem. Dopravu a vstupenku na muzikál budou mít zdarma. 
 
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zájezdu, volejte na tel: 556 760 181, nebo se 
zastavte na obecním úřadě do 20. května. 
Podle zjištěného zájmu program zájezdu upřesníme. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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15. 4. 2019 

Vydržení jako způsob nabytí či „potvrzení“ vlastnictví

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

oblast vlastnictví a institutu vydržení. 

V letošním roce nastává jedna 

podstatná okolnost, kterou bych rád 

širší veřejnosti připomněl. Od 1. 1. 

2019 lze nabývat vlastnické právo 

k nemovitostem prostřednictvím 

mimořádného vydržení. 

Nabytí vlastnického práva lze dle zák. 

č. 89/2019 Sb. realizovat zejména 

těmito způsoby: 

 přivlastnění si věci, 

 nález, 

 přirozený přírůstek, 

 umělý přírůstek, 

 vydržení, 

 převod vlastnického práva, 

 rozhodnutí orgánu veřejné moci 

či například dědění. 

Vydržení je významný institut a zákon 

jej zná ve dvou formách jako řádné či 

mimořádné. 

Zjednodušeně lze vydržení popsat tak, 

že osoba sice pozemek nevlastní, ale 

jelikož pozemek dostatečně dlouho 

dobu drží, užívá, vykonává k němu 

práva, tedy fakticky si počíná jako 

vlastník, tak pozemek za stanovenou 

dobu vydrží a stává se faktickým 

(držba) i právním vlastníkem 

(vlastnictví se všemi důsledky). 

O jaké situace se může jednat? 

Například dědic v rámci dědictví získá 

pozemek, který je však nesprávně 

zaměřen a dědic obhospodařuje jinou a 

větší část pozemku. Dědic takto užívá 

také část pozemku souseda. V případě, 

že se dědic nedozví o nesprávnosti 

zaměření, vychází z dosavadních 

hranic pozemku a soused není bdělý 

svých práv, tak může nastat po 10 

letech obhospodařování zmiňované 

vydržení a dědic se stane vlastníkem i 

té části pozemku, která dříve patřila 

sousedovi. 

Jedná se určitým způsobem o nápravu 

rozporu mezi faktickým a formálním 

stavem. Vydržení lze chápat také jako 

určité „potvrzení“ vlastnictví tehdy, 

není-li zde nepoctivý úmysl užívat cizí 

věc (například krádež) a všichni 

zúčastnění jsou na takové rozdělení 

pozemků či jiného vlastnictví zvyklí. 

Vydržením lze nabýt nejen vlastnické 

právo, ale také například služebnost či 

právo stavby. 

Doba, po kterou je třeba fakticky držet 

věc, aby došlo k vydržení, je dle 

občanského zákoníku pro movité věci 

nepřetržitě 3 roky a pro nemovité věci 

nepřetržitě 10 let. 

Jak tedy může nastat vydržení? Právní 

úpravu a podmínky obsahoval do 1. 1. 

2014 starý občanský zákoník v ust. § 

134. Nový občanský zákoník od 1. 1. 

2014 upravuje vydržení v ust. § 1089 a 

následujících. 

Pro řádné vydržení je zejména 

potřeba: 

 být poctivý držitel, 

 mít věc způsobilou vydržení, 

 pravost držby, 

 mít způsobilý právní důvod 

(například smlouva či usnesení o 

dědictví), 

 uplynutí doby (3 nebo 10 let). 

Podmínek pro vydržení je nemálo a 

soudy v rámci řízení o určení 

vlastnického práva řešily mnoho sporů 

o to, zda byly splněny či nikoliv. 

Jelikož mnohdy dochází k plynutí 

doby v desítkách let v rámci 

faktického užívání, tak občanský 

zákoník od 1. 1. 2014 umožňuje 

mimořádné vydržení. Tato forma je 

mnohem více založena právě na 

dlouhodobosti. Zákon říká, že „uplyne-

li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké 

by bylo zapotřebí, vydrží držitel 

vlastnické právo, i když neprokáže 

právní důvod, na kterém se jeho držba 

zakládá.“ 

Z podmínek vydržení tedy odpadá 

prokázání způsobilého právního 

důvodu a je kladen důraz na uplynutí 

doby 6 let u movitých věcí a 20 let u 

nemovitých věcí. 

Zákon k mimořádnému vydržení dle 

ust. § 3066 stanoví další důležité 

jednorázové pravidlo, že mimořádné 

vydržení lze poprvé uplatnit u 

movitých věcí 1. 1. 2016 a 

u nemovitých věcí právě letos 

1. 1. 2019. 

Letošní rok je tedy přelomový a lze 

očekávat žaloby na určení 

vlastnického práva od osob, které drží 

a užívají pozemky a stavby v rozsahu 

větším či jiném, než by měly, a situace 

by mohla být sporná.  

Taková právní úprava dle mého 

názoru přispívá k formálnímu 

propojení reálného stavu. Každý 

vlastník by se měl důsledně zajímat o 

svůj majetek a případně činit kroky k 

tomu, aby k vydržení jinou osobou 

nedošlo. V rámci posouzení stavu lze 

odhalit také případné nepovolené 

stavby, kde je na místě otázka 

legalizace, která bude rovněž v blízké 

době zákony modifikována. 

Mohu tedy doporučit dbát o skutečný 

stav věcí a případné plynutí doby 

vydržení po důsledném právním 

zhodnocení situace včetně zaměření 

přerušit podáním žaloby na určení . 
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„Volající vnuci…“ 
 

V letošním roce jsme jen do první poloviny března zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů 

spáchaných na seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze 

většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a 

Opavsku, dva případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku. 

 

Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 začali prověřovat tři oznámení seniorů, 

které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ 

Alespoň takto se při komunikaci volající představili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní 

oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou 

seniorky oslovily volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené 

jméno při telefonátu užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční 

částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných 

linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali správně, požadavky volajících 

nereflektovali a následně byla učiněna oznámení policistům.  

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné 

bohužel desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.  

 

O předmětných pokusech o 

vylákání peněz seniorů jsme 

opakovaně informovali. 

Vzhledem ke znovu 

zaznamenaným pokusům a 

četnosti případů je na místě 

opakování základních 

doporučení seniorům pro tyto 

kritické situace. Také díky 

osvětě většina seniorů 

finance neznámým nevydá. 

 

 

Zopakování rad: 

Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje 

půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní 

nehody, má různé problémy – potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte a 

zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a 

peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže 

dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku 

nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv 

záminkou). Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.  

Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli, nereflektovat 

jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající představí jako příbuzný 

(vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. 

Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a 

proč posílají jiného člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby. 

 

K tématu již zveřejněná statistická data: 

V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na 

seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze 

vydali senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by 

senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.  

 

Informovanost seniorů: 

Moravskoslezští policisté pokračují 

v preventivních a informačních 

aktivitách. Realizujeme různé besedy 

pro seniory, stejně jako v loňském roce 

je před námi tradiční týden čtení 

seniorům, který začne 11. dubna 2019.  

V průběhu besed využíváme publikaci 

moravskoslezské policie Černá kronika 

aneb ze soudních síní, která obsahuje 

příběhy nejčastějších trestných činů 

páchaných na seniorech. Závěr příběhu 

vždy náleží radám seniorům. Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských knihovnách. 

Kniha samozřejmě obsahuje také povídku O vnucích.  

 

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu 

v domě s pečovatelskou službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela. 

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný, 

kterého měla a který za ní občas přišel i do jejího nového domova….. 

 

                                                                          mjr. Mgr. Gabriela Pokorná 

                                                                                         vrchní komisař                                                                                             

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů 

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní 

nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním 

motorovým vozidlem, které řídila stejně stará 

řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro 

chodce v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo 

přes přechod pro chodce. Následně měla narazit 

do boční části vozidla, upadnout na komunikaci a 

způsobit si středně těžké zranění. V době 

přecházení přes přechod měla v ruce držet mobilní 

telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na 

mobilní telefon, se kterým manipulovala, čímž si 

nevšimla přijíždějícího vozidla… 

V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň 

jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě 

může být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední 

ohroženou skupinou jsou chodci.  

Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako takoví jsou povinni 

zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě 

připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo 

jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek 

jiných osob ani svůj vlastní. 

Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato 

činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se 

na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout 

nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a 

oči na obrazovce mobilního telefonu.  

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky silničního 

provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.  

Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu je chování 

chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 

1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to 

v 750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla 

„chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní 

kolo, a to ve 200 případech.  

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do 

vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet 

je stejně důležité jako vidět či být viděn. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

              komisař 
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Zprávičky ze školičky 

 

 Duben ve škole byl ve 
znamení svátků jara – Velikonoc.  
 V neděli 7. dubna jsme 
vynášeli Mařenu. Děti naší školy si 
připravily tradiční krátké pásmo 
básniček a písniček. Za velmi 
pěkného počasí jsme zimu vynesli 
a do vsi přinesli „LÉTO“. 
 Ve čtvrtek 11. dubna se pět 
dětí zúčastnilo pěvecké soutěže 
„Lubinský zpěváček“, ze které 
přivezli dvě 1. místa a dvě 2. místa. 
Gratulujeme! 
 
 Odpoledne jsme se pak sešli na „Velikonočním tvoření“. Děti se svými rodiči či 
prarodiči měly možnost nazdobit si kraslici, uplést pomlázku, nazdobit perníček, naset 
osení či vytvořit dekorace z keramiky, vrbového proutí či zápich z papíru. Malí kuchtíci v 
kroužku upekli perníkovou buchtu, ke které si mohli dospělí uvařit kávu, a pro děti byl 
připravený čaj. Nálada byla výborná a akce velmi povedená. 

 

V květnu se 

můžeme těšit na 

„Nocování ve 

škole“ a tradiční 

„Den matek“, 

jehož termín jsme 

museli změnit na 

pátek 10. května 

v 16:00, protože 

v následujících 

týdnech probíhají 

jiné akce. 
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