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

Františka

Zábranská

Jiří

Honeš

Lubomír

Valchář

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.

Přejeme poklidné prožití
velikonočních svátků,
dny zalité sluncem,
hodně zdraví a sil
po celý rok
Starostka a zaměstnanci OÚ Rybí
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Koronavirus
Během minulého měsíce se život v celé
naši vlasti obrátil naruby. Mnoho věcí, na
které jsme byli zvyklí, jsou pro nás teď
vzácností, naopak mnoho věcí, o kterých
jsme si již mysleli, že z naší společnosti
vymizely, se velmi rychle prodraly na
povrch a spojily naše síly v boji proti nové
zákeřné nemoci.
Velmi Vám chci poděkovat za vlnu solidarity, která se zvedla i v naší obci. Především za
velmi rychlou nabídku dobrovolníků, kdykoli a s čímkoli pomoci.
Největší dobrovolnická akce, která proběhla v celé vlasti a také i u nás, bylo (a stále
ještě je) šití bavlněných roušek pro všechny sousedy, známé, kolegy v práci a taky
roušky pro ostatní lidi ze vsi (ty jsme dávali do obchodu, aby si je mohli lidi jednoduše
rozebrat domů). Velmi Vás prosím, abyste v této aktivitě nepolevovali, vypadá to, že
roušky budeme potřebovat ještě delší dobu a možná, že nakonec se v našich končinách
zabydlí stejně jako třeba v Japonsku. Nošením roušky dáváme totiž najevo ostatním, že
si jich vážíme a že je chceme ochránit před případnou nemocí.
Velmi rychle taky přišly nabídky na vaření a rozvoz obědů. Potřebnou kapacitu na
rozvoz se podařilo nasbírat restauracím ve Štramberku (Maestro a restaurace Prosek).
Pokud se chcete k odběru jídel přidat, přihlaste se na telefonním čísle 723 235 235.
Velké poděkování patří samozřejmě pracovníkům pošty a prodavačkám v našem
obchodě, jsou v situaci, kdy musí nejen zajistit všechny potřeby svých zákazníků, ale
také jsou při tom vystaveny velkému nebezpečí přenosu nemoci. Prosím, chovejme se
tedy co nejvíce ohleduplně, dodržujme rozestupy, desinfikujme si ruce, nosme ochranné
rukavice, plaťme co nejvíce platební kartou.
Abychom pandemii koronaviru co nejlépe zvládli, je nanejvýš nutné dodržovat všechna
nařízení i doporučení, které vyhlásil krizový štáb České republiky tj:

Zákaz volného pohybu osob

Zákaz shromažďování (včetně hřišť)

Povinnost nosit roušku

Co nejvíce omezit pobyt venku starších a nemocných osob.
Jsem přesvědčena o tom, že pokud budeme dodržovat všechna pravidla, která jsou
nařízena nebo jen doporučena krizovým štábem ČR, vlnu nákazy zvládneme překonat.
Klidné velikonoční svátky přeje Marie Janečková
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Malé zamyšlení k současné situaci:
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si
uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt
v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich
domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc,
abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou
nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby
si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů....
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto
jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost..
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto
nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto
nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.....
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás
něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu
pokory.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit
a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali .
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Nabídka ochranných roušek
V minulém měsíci vypukla velká poptávka po
ochranných rouškách. Po době zmatku a hledání
dobrého řešení Ministerstvo zdravotnictví ČR
připravilo informace s doporučenými standardy
ochranných prostředků pro některé typové profese,
aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání
respirátorů v případech, kdy postačuje rouška.
Důvod je jasný – nadužívání speciálních
ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
Nám běžným občanům postačuje podle Ministerstva zdravotnictví ČR i Světové
zdravotnické organizace (WHO) postačuje rouška nebo FFP1 respirátor.
V minulém měsíci jsme se snažili vlastními silami zásobit bavlněnými rouškami sebe,
své známé, nabízeli jsme je také lidem v obchodě.
Moravskoslezský kraj poskytl naší obci materiál na ušití bavlněných roušek. Ty pro nás
ušily dobrovolnice (moc jim za to děkuji). Hotové roušky najdete ve svých schránkách.
Pokud máte doma ještě stále nedostatek roušek, prosím, zavolejte na obecní úřad
(606 127 321), potřebné roušky vám doručíme.

Upozornění na změnu sazebníku za pronájem sálu v kulturním domě Beseda
V roce 2012 schválila rada obce sazebník za pronájem sálu. Od této doby se nájem
nezměnil. Na začátku letošního roku však výrazně vzrostla cena za vyprání ubrusů,
které se při akcích (ať už rodinných nebo spolkových) používají. Na jednání rady obce
jsme tak rozhodli, že si všichni nájemci sálu zaplatí cenu za vyprání zapůjčených
ubrusů. Tato cena je dnes stanovena ve výši 25,- Kč/velký ubrus, 20,- Kč/malý ubrus.
Při objednávání sálu se tak dohodněte s panem Matoušem, který připravuje sál pro Vaši
rodinnou oslavu na počtu ubrusů, které si zapůjčíte, abychom předešli zbytečným
nedorozuměním při závěrečném vyúčtování nájmu.
Děkujeme za pochopení.
Marie Janečková
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V měsíci dubnu nebudeme v obci pořádat žádné kulturní, ani společenské akce.
Využijme tuto dobu na rozvoj činností, které jsme zatím odkládali na neurčito.
Především ale využijme času na svou rodinu – třeba zjistíme, že společně s námi bydlí
docela fajn lidi.
TJ Rybí oznamuje, že 45. ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí se v
termínu 1. května 2020 neuskuteční.

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 20. dubna :
1630 - 1645 u hasičárny
1700 - 1715 u Fojtství
Pes, který není označen mikročipem = nemá platné očkování
(tzn.i když je pes naočkován, bez mikročipu nemá toto očkování
platné).
Při tomto očkování bude možné psa i očipovat.
S sebou očkovací průkaz psa a 150 Kč na poplatek za očkování.
400 Kč/čip (registrace zdarma)
Očkuje se od 3 měsíců stáří psa.
Výzva pro majitelé psů.
Jestliže se Vám ztratí nebo uteče pes, prosíme, zavolejte na obecní úřad. Velmi nám to
usnadní práci s hledáním majitele.
Upozorňujeme, že každý pes má mít na krku známku s číslem. Jestli známku pro psa
nemáte, zavolejte na obecní úřad, necháme ji vyrobit.

Z důvodu omezení provozu Technických služeb v Novém Jičíně
nebude probíhat jarní sběr odpadů dle naplánovaného
harmonogramu. O přesných termínech sběru budete
informováni rozhlasem a roznosem letáků.
Tato informace platí i na sběr nebezpečného odpadu.
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Otvírací doba obecního úřadu Rybí

Oznamujeme, že v době trvání nouzového stavu bude provoz obecního úřadu omezen
v těchto úředních hodinách:
pondělí 8:00 - 9:00
15:00 - 17:00
středa
8:00 - 9:00
15:00 - 17:00 hodin
a to až do odvolání.
V případě nutnosti kontaktujte úřad na telefonech 556 760 181, 606 127 321 nebo
emailové adrese obec@rybi.cz, starosta@rybi.cz

Informace Spolku Věžička
V sobotu 5. dubna jsme měli v plánu se připojit k celostátní akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tentokrát se nebudeme nikde scházet
(důvod je jasný), ale pokud chcete přece jen přispět k „úklidu“, vyberte
si místo v obci, kde víte, že je nepořádek a posbírejte jej do pytlů. Ty
pak doneste k Besedě nebo zavolejte na tel. 606 127 321, kde jste jej
nechali ležet. Zajistíme jejich odvoz.
Členové spolku Věžička

Informace ke cvičení seniorů

Šíření koronaviru ovlivňuje život celé naší společnosti. Dopadl i na středeční dopolední
cvičení pro seniory.
Uvidíme, jak dlouho budeme se šířením nákazy bojovat a kdy nám bude zase dovoleno
se scházet na společných akcích. Myslím, že na tomto oblíbeném cvičení se společně
s lektorkami Lidkou Krpcovou a Mgr. Petrou Milichovou budou senioři zase scházet po
letních prázdninách.
Tento projekt je podpořen z Programu MSK Zdravého stárnutí.

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 1. 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 .
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Studie veřejných
prostranství obce
Na webových stránkách
obce najdete návrh úpravy
veřejného prostranství před
kostelem a také okolo
fojtství
a
zastávkou
autobusů. V letošním roce
jsme měli v plánu začít
s realizací alespoň před
kostelem. Teď se ale situace
velmi rychle mění, uvidíme,
jestli budou k dispozici
dodavatelé a především jestli v obecním rozpočtu bude k dispozici dostatek finančních
zdrojů. Dopad pandemie bude určitě znát i v rozpočtech obcí. Nevadí, s tímto projektem
nemusíme spěchat. Jen budu ráda, když se podíváte na elektronické webové stránky,
návrh si pozorně prostudujete a zašlete případná doporučení, doplnění, nové nápady.
Marie Janečková
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci březnu rada obce
schválila:

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1905010 uzavřené mezi obcí Rybí a společností
Commodum, spol. s.r.o. se sídlem Valašská Bystřice 225.

dodatek č. 3 smlouvy o sdružených dodávkách plynu mezi obcí Rybí a společností
Innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3132/12 Praha

smlouvou mezi obcí Rybí a společností DIGIS, spol. s r.o. se sídlem Výstavní
292/13, Ostrava

darovací smlouvu mezi obcí Rybí a ŘKF Rybí se sídlem Rybí čp. 100 (dar ve výši
1.000,-Kč za poskytnutí prostor pro pořádání koncertu petrohradského kvartetu)

pořízení radarového informativního měřiče rychlosti na silnici III/4821 od
společnosti DAS-Darebníček Petr, DAS elektro s.r.o., Němčice 125, 768 43
Kostelec (měřič bude umístěn u silnice ve směru od Štramberka)

pořízení nového požárního vozidla značky RENAULT, G270 HENIS – CAS 15

úpravu poplatků za pronájem pohostinství Beseda a to zpoplatnění zapůjčení
ubrusů – malý 20,- Kč, velký 25,- Kč.

přijetí účelově vázané dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53.300,Kč na realizaci projektu s názvem „Aktivita je nám vlastní“

návrh zadávacích podmínek zadávací dokumentace „Cyklostezka Rybí“ včetně
návrhu SOD.

podání žádosti na Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha –
Žižkov o provedení pozemkových úprav v obci Rybí

provedení mimořádného opatření a to uzavření provozu Mateřské školy Rybí od
pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání. Dne 12.3.2020 vyhlásila Vláda ČR Důvodem
stav nouze. Důvodem je zamezení šíření koronaviru.

zprávu o hospodářském výsledku ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a převedení
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 56.984,58 Kč do rezervního fondu.

zprávu o hospodářském výsledku MŠ Rybí a převedení zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 106.420,85 Kč do rezervního fondu.
vzala na vědomí

informaci o jednání SMS ČR ve věci „odpadových zákonů“ a jejich dopadu na
občany.

zprávu o zasedání krizového štábu v obci Rybí a to z důvodu šíření pandemie
koronaviru v ČR.

zprávu o výsledku podpory služeb poradenských a preventivních v rámci
vyhlášeného Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2020.

informaci o zavedení platebního terminálu na obecním úřadě.
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Zprávičky ze školičky
Vážení občané, rodiče, milé děti,
dostali jsme se do situace, kterou většina z nás nezná. Od 11. března 2020 máme
zavřenou školu z důvodu prevence šíření koronaviru. Zůstaly doma nejen děti, ale i
rodiče či prarodiče, kteří mají teď nelehký úkol – postarat se o vzdělávání dětí. Každé
pondělí posíláme dětem „nálož“ úkolů, které by měly zvládnout. Věřím, že se jim práce
v rámci možností daří. Jak to všechno bude pokračovat, nedokážu odhadnout. Jen
bych si přála, abychom se ve škole co nejdříve zase mohli sejít.
Těm, kteří se se svými dětmi učí, bych chtěla moc poděkovat za spolupráci a za
trpělivost. Všem přeji hlavně hodně zdraví a dobrou náladu. Držme se a vzájemně si
pomáhejme. Tak se nám jistě podaří celou situaci zvládnout.
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Dle doporučení vlády a MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku elektronicky. Na
stránkách školy najdete formuláře zápisního lístku a žádosti o přijetí do základního
vzdělávání. Prosím o jejich vyplnění. Pak tyto dokumenty můžete poslat do školy
poštou, naskenované na epodatelna.zsrybi@seznam.cz nebo vhodit do schránky na
poštu u školy. Na zápisní lístek prosím uveďte e-mailovou adresu, na kterou Vám
mohu zaslat registrační číslo Vašeho dítěte, pod kterým naleznete informaci, že je
Vaše dítě do základního vzdělávání přijato. Věřím, že přes všechny nepříjemnosti
zápis budoucích prvňáčků proběhne bez potíží, a od září se budeme moci společně
setkávat.
Mgr. Hana Frydrychová

MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘINKY
BŘEZEN

V měsíci březnu nás do školky chodilo málo. Někdo byl
nachlazený, jiní měli ještě neštovice a nebo také byli doma se
staršími sourozenci, kteří měli jarní prázdniny. Udělali jsme si jarní výzdobu, zpívali
písničky o jaru a stejně ještě napadl sníh! Stihli jsme další plavecký výcvik na bazénu v
Kopřivnici a pak…
...pak se od 16.3. zavřely dveře z důvodu zamezení šíření koronaviru i v naší mateřince
a to až do odvolání.
Ve školce si moc a moc přejeme, aby jste všichni byli v pořádku, zdraví,
veselí a šťastní. Už se těšíme, až si spolu budeme zase hrát, učit se, zpívat, chodit na
vycházky a na zahradu.
Děkujeme Vám všem, že při jednání v MŠ nosíte ochrannou roušku a chráníte tím nejen
naše zdraví, ale i to své. Buďte k sobě i nadále ohleduplní, taktní, slušní a pomáhejte si,
takto nám dětem dáváte ten nejlepší příklad.
Zase bude líp!
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Vážení spoluobčané,
Obec Rybí Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu
obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace

v krizových situacích a o:



plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?



plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?



uzavírkách místních komunikací?



termínech mimořádných svozů odpadu?



konání kulturních a společenských akcí?



mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?



a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraRYBImezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

556 760 181

Příklad: REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVÁKmezeraRYBImezera5

Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti
obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU: ODREGISTRUJ na: 556 760 181
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu:
IK RYBI Očkování psů proti vzteklině bude dne 16.5.2018 před budovou OÚ v době 18:20 – 18:50. Více
informací na internetovém portále obce.
IK RYBI Ve dnech 17+19. 5. 2018 Bude v naší obci provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná
paliva + periodické roční kontroly. Zájemci o kominické práce se mohou objednat na OÚ.
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Vážení občané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Rybí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Rybí. Odevzdejte na OÚ!
Telefonní číslo

+ 420

Jméno a Příjmení
Adresa
Email (není povinný)

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro
okamžitou registraci zašlete registrační SMS viz první strana infoletáku.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
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Realita v realitách a jiné aktuality v zákonech
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,



dnes se opětovně budeme věnovat
novinkám v právu, které se nás mohou
v praktickém životě dotknout.



V minulých příspěvcích jsme psali o
zákoně o realitním zprostředkování,
který by měl zlepšit působení subjektů
na realitním trhu (například změna
živnosti,
povinnost
předkládání
aktuálního listu vlastnictví, písemná
smlouva
s určitými
náležitostmi,
pojištění a podobně). Hodně se
polemizovalo o datu účinnosti tohoto
zákona. Nyní již víme, že účinnost zák.
č. 39/2020 Sb. nastala dne 3. 3. 2020.
Pokud tedy budeme prodávat, kupovat,
najímat
nebo
jinak
disponovat
s nemovitostmi, ptejme se realitní
kanceláře, zda působí v souladu s tímto
zákonem. Znalost a pozitivní reakce na
dotaz klienta vůči realitní kanceláři na
tuto oblast by mohla v budoucnu být
jednoduchou indicií, zda proces
spolupráce a nákup, prodej či zajištění
pronájmu zřejmě proběhne v pořádku.
Další
novinkou
je
zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální
služby. Tento zákon je dle našich
informací poměrně neznámý. Může
však velmi pomoci při jednání s úřady,
veřejnou správou a ukazuje, že cesta
elektronizace ve veřejné správě
pokračuje.
Tento zákon definuje práva:











na digitální službu,
činit digitální úkon,
na osvědčení digitálního úkonu,
na nahrazení úředně ověřeného
nebo uznávaného elektronického
podpisu,
na využívání údajů,
na zápis práva, povinnosti nebo
právní skutečnosti,
na prokázání právní skutečnosti,
na zápis kontaktního údaje,
na informace,

na elektronickou identifikaci a
autentizaci,
na technologickou neutralitu.

Základní účinnost zákona je určena ke
dni 1. 2. 2020. Některá ustanovení však
mají účinnost odsunutou, platí tzv.
dělená účinnost. Tudíž jednotlivá práva
mohou být účinná a realizovatelná
s různým odstupem od okamžiku
vyhlášení (například 15 dnů od
vyhlášení nebo 25. měsíc po vyhlášení
či 7. měsíc po vyhlášení). Vše je
označeno v příslušeném zákoně anebo
se lze dočíst v literatuře.
Cílem této části příspěvku je především
informovat o tomto zákonu, neboť dle
důvodové zprávy k zákonu má
„zásadním způsobem posílit práva
fyzických a právnických osob v pozici
uživatelů služeb, tj. "klientů orgánů
veřejné moci", na poskytnutí služeb
orgánů veřejné moci elektronicky, tj.
formou digitální služby.“
Závěrem
upozorním
na
dvě
připravované novely. Jedna se váže
k otázkám
předkupního
práva
spoluvlastníků dle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. V této oblasti za
poslední roky nastalo mnoho změn.
Aktuálně se s ohledem na situaci ve
společnosti a problémy s předkupními
právy ve společných garážích a jiných
podobných podílech připravuje novela,
která toto má vyřešit. Dokud však
nebude schválena a neprojde celým
legislativním procesem, nelze se na to
spoléhat. Dosavadní vztahy proto se vší
vážností konzultujme při převodu se
všemi osobami, kterých se práva týkají.
Tato novela by měla řešit také
související praktické problémy u
bytového vlastnictví a převodů. Zda se
tak stane přes všechno potenciální
pozměňovací návrhy, bude jisté až po
podpisu prezidenta.
Druhou médii a společností prozatím
velmi mírně uváděnou oblastí je
diskuze
nad
úpravou
trestního

13. 3. 2020
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zákoníku ve vztahu k trestným činům
týkajících se zvířat. V odborných
kruzích se mluví o množírnách a týrání
obecně. Dne 3. 3. 2020 rozhodovala o
osudu připravené novely Poslanecká
sněmovna. Je otázkou, v jaké podobě
bude nakonec zákon schválen.
Každopádně se zdá, že stát má zájem
se na tuto oblast více zaměřit, když
jsou navrhovány tresty za týrání a chov
v nevyhovujících
podmínkách
ohrožující život zvířete v krajním
případě až ve výši 10 let odnětí
svobody a související zákazy chovu.
Současně by se v takových případech
mohly
více
používat
policejní
odposlechy a nařizování domovních
prohlídek,
které
mají
usnadnit
vyšetřování takových trestných činů.
Pro tyto dva závěrem uváděné příklady
platí dřívější doporučení, že je vhodné
okolnosti sledovat, neboť platí zásada,
že „neznalost práva neomlouvá“ a
„bdělým práva náležejí“.
Aktuální znění a stav novel zákonů lze
sledovat na oficiálních stránkách
www.psp.cz.

Jak vyzrát na pomluvy?
Chováte se za všech situací slušně – pozdravíte, pustíte sednout v autobuse, pomůžete
staré paní s nákupem. Doma máte vždycky naklizeno a pečlivě se staráte také o
zahrádku a okolí domu. A přesto se jednoho dne dozvíte, že na vás sousedka nenechá
nit suchou, že si o vás povídá celá vesnice. Nejprve se to snažíte ignorovat, ale jak jde
čas, stále častěji se na vás lidé dívají přes prsty, ukazují si na vás a šeptají vám za zády.
Pomluvy byly, jsou a budou. Na tom bohužel nic nezměníme, ať už bydlíme na vesnici
nebo ve městě. Sousedy si nevybíráte. A někdy přijde podpásovka i od těch, od kterých
byste to nečekali.
Nejčastější příčinou šíření klepů je
obyčejná závist. Takový závistivec
totiž trpí neustávajícím pocitem, že
svět je nespravedlivý. Že vám vše
spadlo do klína a on se musí životem
jen protloukat. Nevidí, že za vašimi
úspěchy v práci stojí pořádná dřina,
že dům jste opravili díky hypotéce, že
vaše děti chodí na brigády, aby si
přispěli na koupi nového mobilu…
Tento člověk jednoduše neví… Ale
soudí a odsuzuje.
Jak čelit pomluvám?
Prevence je základ a platí to i u
pomluv. Pokud to jen trochu jde,
vyhýbejte se lidem, kteří mají
v povaze ostatní soudit a pomlouvat. Ano, tento úkol není zrovna jednoduchý, protože
se sousedy chcete mít dobré vztahy a když se jim budete vyhýbat, fungovat to nebude. A
tak alespoň nastavte hranice. Pro některé jednání můžete mít pochopení, ale vše má
své meze, nehledě na to, že nikdo nemá právo snižovat vaši důstojnost.
Rozhodně neoplácejte pomluvy pomluvami. Jistě se chcete bránit, ale tudy cesta
nevede. Nenechte se do pomluv tímto stylem vtáhnout. Braňte se, ale nepřehánějte to.
Je samozřejmé, že se chcete ospravedlnit, ale víte, jak se říká: „Na každém šprochu,
pravdy trochu…“ Čím víc se budete obhajovat, tím větší vyvoláte diskuzi a otázky. Někdy
ale jednoduše nejde zůstat mimo dění…
Pomluvy jsou ve své podstatě silným jedem, který vám dokáže pořádně otrávit život.
Hlavní dopady má takovéto šíření lží a polopravd především na vaši psychiku. A tak se
není čemu divit, že kvůli pomluvám roste riziko depresí, úzkostí a jiných psychických
problémů. Často je pak jediným východiskem odstěhovat se do jiného města, vesnice.
Někde hodně daleko, kde vás pomluvy nedoženou. Bohužel drbny jsou všude a nikdy
nevíte, komu nepadnete do oka.
Rada na závěr? Snad, pokud vás někdo pomlouvá, snažte se ho ignorovat, nebo na něj
před svědky uhodit, že víte, že o vás tyto lži šíří on. Můžete mu tak vzít vítr z plachet.
Pokud ale pomlouvač se svým jednáním nepřestane a opravdu výrazně trpí vaše
důstojnost, vyhledejte právníka. Ono totiž šíření pomluv je v určitých případech trestným
činem. Právník se s vámi na celou situaci podívá a navrhne řešení jak soudně nebo
dohodou celou záležitost vyřešit. Určitě stojí za to hledat pomoc i u psychologa. Ten se
zaměří na to, jak odstranit případné psychické následky, které na vás pomluvy zanechaly.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Nabídka ochranných roušek
Nabízíme k prodeji bavlněnou
ochrannou roušku
za 70 Kč/ks
Volejte na tel. č. 731 777 061

Vyčistím koberce, sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů
ozónovým generátorem
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče
a eliminuje zápach)
Jiří Marek, Rybí 371
tel. 739 640 626

RYBSKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2020. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 430 výtisků. Vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 31.3.2020
Připravila Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.
E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce: www.rybi.cz.
Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 10143.
Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk. Tisk: Obecní úřad Rybí
XXVIII. ročník
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.
Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci
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