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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. 

 Věra   Marková    

 Zdeněk Heralt   

 Marta  Bradáčová  

 Miloslav Bajer   

 Zdeněk Hajný    

 Jaroslava  Michálková   

 Libuše Horutová   

Veselého zajíčka, 

ať je svižná metlička, 

hodně pestrých vajíček, 

zmalovaných zadniček, 

pro krásu a pro zdraví, 

jak tradice vypráví. 

  Šťastné Velikonoce  
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Jarní úklid v Rybím 
 

Jarní období míváme spojené s velkým úklidem. Po 

zimě se zbavujeme „starých krámů“ ze svých 

domácností, na zahradách uhrabujeme trávníky, 

zametáme chodníky. Zkrátka chceme, aby bylo u nás 

doma hezky.  

Pro zbavení všech odpadů z vašich domácností a 

zahrad využijte, prosím, možnosti, které vám v obci 

nabízíme.  

 Hned prvé dva týdny po velikonočních svátcích budou 

v obci na svozových místech u zastávky na horním konci a další týden u fojtství vždy v 

úterý a ve středu přistaveny velkoobjemové kontejnery pro odvoz objemných 

nepotřebných věcí.   

Pro sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu jsou určeny soboty 7. a 14. dubna 

v době od 8
00

 do 9
00

 hodin. Tento sběr bude probíhat u obecního skladu (který se 

nachází naproti „Věžičky“ přes hlavní silnici). 

Pro rostlinné zbytky a plevel ze zahrad má mnoho z vás k dispozici na zahradě 

kompostér (už jsme jich na obci rozdali díky dotacím 300 ks). Individuální vývoz bio 

odpadu v naší obci zajišťuje také společnost OZO Ostrava, pokud o tuto službu máte 

zájem, volejte na tel. číslo 556 400 355, kde se domluvíte na dalších podrobnostech. 

Jsme také velmi rádi, pokud využíváte kontejnery na tříděný odpad. Cca 80% procent 

takto vytříděného odpadu od nás z obce jde na recyklaci, zbylá část je zaslána 

k energetickému využití.  

A to je hodně dobrý výsledek! 

Hezký aprílový měsíc přeje Marie Janečková 

FishFest  

Připomínáme všem rodičům s dětmi, dětským a mládežnickým uskupením možnost 

vystoupení na FishFestu  26. května. Máme mezi sebou hodně nadaných dětí a 

mladších občanů do 18 let. Nebuďte skromní a přihlaste se na tel. 556 760 181 nebo na 

OÚ.  Schůzka vystupujících  se uskuteční začátkem května. 

  

Zájezd do Českého Krumlova a okolí v termínu od 29.6.-1.7.2018 je 

zajištěn. Zbývá ještě několik volných míst. Zájemci hlaste se na OÚ. 
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POZVÁNÍ NA AKCI „UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO“. 
Spolek Věžička se se letos poprvé účastní celostátní akce „Ukliďme svět – ukliďme 
Česko“. Přijďte se společně s námi zapojit do jarního úklidu obce a okolí.  
Místo, kde žijeme, a hlavně příroda, si to zaslouží. 

Sejdeme se v sobotu 7. dubna v 9.00 u Věžičky. Vezměte si vhodné oblečení a obuv 

a také rukavice.  

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ JARA  
Zveme Vás do rozkvetlé jarní přírody na společné čtení lyrickoepické skladby Máj od 
Karla Hynka Máchy.  
Přijďte 1. května v 16:00 hodin k lesní chatě (bývalá pionýrská chata), abychom tento 
tragický příběh jednou konečně dokázali přečíst až do jejího smutného konce. 

SC Věžička Rybí 

Místní organizace KDU-ČSL Rybí Vás zve na  
BENEFIČNÍ KONCERT 

do farního kostela „Nalezení sv. Kříže“ v Rybí. 
Koncert se uskuteční v neděli 22.4.2018 v 15.00 hod. 

Vystoupí: Komorní orchestr Kopřivnice  
Pěvecký farní sbor Rybí a sólisté. 

Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek bude použit na opravu kostela. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 4. dubna  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  9. dubna v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  23. dubna  
ve stejnou dobu. 

Lenka Jašková s kapelou Emerald Shine srdečně zve Rybjany na minifestival Emerald 
Fest, který se bude konat v sobotu 28. dubna od 17:00 v klubu Drago v Novém 
Jičíně (Hřbitovní 1097/24). Hudební produkce začne od 18:00. Zahrají kapely ze širšího 
okolí, včetně revivalu WITHIN TEMPTATION.  
Pro prvních 25 příchozích welcome drink zdarma! Vstupné 120 Kč. 
Na akci vystoupí kapely: Emerald Shine (Nový Jičín), Still Alive (ex-Bastardo Dentro, 
Nový Jičín), Notion Deep (Olomouc), Within Illustion (revival Within Temptation, Hranice 
na Moravě).  

Na všechny návštěvníky se moc těšíme!  
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

             úterý a středa !!! 

pro horní část obce   3. a   4. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce 10. a 11. 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 7. dubna a 14. 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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TJ Rybí, z.s.  
 

Vás zve v sobotu 28. dubna 2018 
 

na 43. ročník  turistického pochodu 

 

 
Start i cíl je na fotbalovém hřišti v Rybí 

Prezentace od 7.00 do 9.00 hodin 

Pohádkový les,..skákací hrad,..tombola,..bohaté občerstvení…, 

k tanci a poslechu hrají „Cizinci“ a „NáSoSka“ . 

Krásné výhledy na Beskydy a do okolí, různé délky tras. 
 
 

 

    Srdečně zvou pořadatelé          
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Zájezdy a vycházky turistického oddílu TJ Rybí v roce  2018 

 

 
20. 5. 2018 - vyjížďka na kole na Bílov (rozhledna) 

                      Studénka , Bílov , Pustějov , Bartošovice ( 40 km) 

 

23.6. 2018 -  zájezd do Orlických hor na Suchý vrch 

                      Mládkov , Vysoký kámen , dělostřelecká tvrz Bouda , 

                      Suchý vrch , Jablonné nad Orlicí ( 20 km ) 

                      Cena zájezdu : 300 Kč pro členy TJ Rybí 

                                               320 Kč pro ostatní 

 

23.-26. 8. 2018 – zájezd do Jizerských hor 

                            Ještěd , okolí Bedřichova , osada Jizerka  

                            Ubytování s polopenzí   Penzion u Elišky v Bedřichově 

                            Cena zájezdu : 2 100 Kč pro členy TJ Rybí 

                                                     2 300 Kč pro ostatní 

 

28. – 30. 9. 2018 – cyklozájezd Česká Kanada 

                               Telč , Dačice , Slavonice , Landštejn , Jemnice 

                               Ubytování s polopenzí v penzionu v Janově u Dačic  

                               Cena zájezdu : 1 400 Kč pro členy TJ Rybí 

                                                        1 500 Kč pro ostatní 

 

27. 10. 2018 – zájezd do Jeseníku 

                        Skřítek , Petrovy kameny , Ovčárna , Bílá Opava, 

                        Karlova studánka ( 18 km ) 

                        Cena zájezdu : 280 Kč pro členy TJ Rybí 

                                                 300 Kč pro ostatní 

 

31. 12. 2018 -  vycházka  na Svinec 

                        Sraz v 9 hodin u Jahnů. 

 

Na uvedené zájezdy se můžete přihlásit u Jiřího Honeše 

j.hones@seznam.cz   tel. 607 727 579  
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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 4. 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 . 

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

30 
- 17

00
   u hasičárny 

 17
15

 - 17
30

   u Fojtství 
 

S sebou očkovací průkaz psa a 100 Kč na poplatek. 
Očkuje se od 3 měsíců stáří psa.  

V sobotu dne 14.4.2018 bude v sokolovně probíhat 

cvičení „SYSTÉM DAFLEX“. 

Je to originální certifikovaná metoda, určená ke 

komplexnímu procvičení pohybového aparátu. Je to 

patentovaná zdravotní a rehabilitační pomůcka. 

Prezentace: od 8.30 - 9.00 hod.  

Cvičení bude do 11.00 hod.  

Vstup 50 Kč na zapůjčení DAFLEXU.  

Závazná přihláška do 10.4.2018 u Lidky Krpcové na tel. č. 732 844 013. 

Nutno nahlásit váhu a výšku vaší postavy (můžou i muži). 

Cvičení bude probíhat ve spolupráci TJ a sportovní komise v Rybím. 

Těší se na Vás cvičitelky  

Dana a Lidka 
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Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že naprostá většina obyvatel naší 
obce fandí Verunce Fojtíkové v jejím nelehkém úsilí postavit se na vlastní nohy. A 
protože od loňského léta, kdy se Verunka proháněla na své sportovní tříkolce po obci a 
bylo jí všude plno, už uplynula dlouhá doba a po Veronice „není vidu ani slechu“, 
dohodli jsme se společně, že napíšeme pár informací, co všechno  Verunka podniká, 
aby dosáhla svého cíle. 
Po návratu z léčení v Izraeli, nastoupila na plánovanou operaci, kde jí byla vyjmuta 
výztuha z páteře. Velice rychle se zotavila, mohla nastoupit opět do školy a pokračovat 
v domácí rehabilitaci, kterou cvičí 2x denně a 1x měsíčně navštěvuje soukromou kliniku 
na Vojtovu metodu. 
I přes spoustu zameškaných hodin ve škole, ukončila loňský školní rok 
s vyznamenáním.  V červenci strávila 14-ti denní rehabilitaci v lázních Klimkovice. 
V listopadu loňského roku se dostala společně se svými rodiči na Ukrajinu, kde 
proběhla konzultace s odborníky na neurochirurgii a neurologii, kteří byli zapojeni do 
programu s kosmonauty. Ti Verunce nabídli možnost voperovat elektrostimulátor. 
Letošní jarní prázdniny opět strávila v Klimkovicích.  
Domácí rehabilitace je naprostou samozřejmostí, i to, že  je do ní zapojena celá rodina. 
Byt se proměnil v rehabilitační zařízení a jedna z novinek vybavení bytu je 
elektrostimulátor WalkAide, který stimuluje svaly.  
Rodiče s Verunkou teď stojí před velice těžkým rozhodnutím, jakým směrem se vydat. 
Chtějí  získanou finanční podporu investovat co nejlépe a pomohli tak Verunce zpátky 
na nohy. 
Pokud budete chtít, můžete sledovat Verunčiny webové stránky  
        https://veronika-fojtikova.webnode.cz/ 

Za veškerou pomoc a podporu  Verunky moc  děkujeme. 

https://veronika-fojtikova.webnode.cz/
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci březnu rada obce  

schválila: 

 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy v Rybí za rok 2017.  

 výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rybí za rok 2017  

 a jeho převod  ve výši 2.319,39 do rezervního fondu.  

 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábranského Rybí za 

rok 2017  

 výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Adolfa Zábranského Rybí za rok 

2017 a jeho převod  ve výši 60.888,19 Kč do rezervního fondu. 

 uzavření objednávky se společností Malunet s.r.o. se sídlem Nádražní 414, Mořkov, 

IČ: 27858162 na nákup sportovních potřeb  

 uzavření objednávky s fa Pavel Jurák se sídlem Janáčkova 70, Kopřivnice na 

provedení instalace a připojení rozváděče na veřejném prostranství před fojtstvím 

pro potřeby napojení pouťových atrakcí v době konání rybské pouti a dále 

provedení elektroinstalace pro krátkodobé napojení pouťových atrakcí.  

 uzavření objednávky na provedení výměny rozvaděče v KD Beseda s firmou 

Machy – Jiří Machetantz se sídlem Starý Jičín, IČ 641 15 542. 

 uzavření smluv se společnosti Innova se sídlem Rudná 847/10 703 00 Ostrava-

Vítkovice na zpracování žádosti o získání grantu z programu SFDI na vybudování 

chodníku Rybí dolní – směr Štramberk a dále na vybudování cyklostezky Rybí 

 uzavření smlouvy na zpracování územní studie ÚS1 s architektonickou kanceláří 

Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava, IČ: 26863065, 

busch@archplan.cz. 
 

neschválila: 

 uzavření objednávky se společností DARUMA spol. s r.o. Zelinářská 10 Plzeň na 

vypracování aplikace pro mobilní telefony – průvodce obcí.  
 

vzala na vědomí: 

 zprávu o přezkoumání hospodaření obce Rybí za rok 2017. Při přezkoumání 

hospodaření dle §10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného majetku Ministerstva obrany ČR 

a to konkrétně polní přívěsné kuchyně do majetku obce Rybí. 

 

mailto:busch@archplan.cz
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              DNE 23. DUBNA 2018 BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA POUZE OD 16.00 DO 17.30 hod. 
 

     M. Vaněček     Co má vědět správný Čech 
     Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Kolik máme státních svátků? Nebo kteří Češi a jaké vynálezy se 
celosvětově proslavili? Tato kniha je určena mladým čtenářům, ale i dospělí se mohou přesvědčit, že máme 
právo být hrdi na to, co jsme v historii dokázali, kam jsme posunuli hranice vědy a techniky, hranice lidských 
možností ve sportu, co jsme dokázali v umění. 
 

     J. Žáček      Hokejová pohádka 
     Javůrek není obyčejný kluk. Narodil se manželům javorovým v javorové chaloupce a je to skřítek. Přesto se 
chce stát hokejistou a jeho velký vzor je Jarda Jágr. Mezi vesnickými kluky se jen těžce prosazuje, ale on to 
nakonec dokáže. Stane se kapitánem klukovského týmu, a jak bude vypadat jeho další hokejová kariéra, se 
dočtete v této trochu zvláštní pohádkové knížce. 
 

     Z. Pospíšilová     Pohádky před spaním 
     Díky rozsahu jednotlivých pohádek bude tato kniha určitě oblíbená u rodičů, kteří čtou dětem před spaním. 
Najdeme v ní Kouzelné pohádky, Pohádky o zvířátkách, Pohádky pro zlobidýlka a další hezké příběhy. Knížka 
je vhodná i začínajícím školákům jako první čtení. 
 

     P. Braunová     Dům doktora Fišera 
     Podivín doktor Fišer do svého domu obehnaného plotem s ostnatým drátem nikoho nepouští. Když se 
Petrův otec zmíní, že pro doktora pracuje, probudí v synovi zvědavost. V tom domě prý bydlí nějaký kluk, ale 
nikdo ho nezná a do školy nechodí. Petr s kamarádkou Kristýnou se snaží rozluštit toto tajemství, ale nemají to 
snadné.  
 

     M. Durková     Bára krotí rodinu 
     Báře je třináct a podle ní je její rodina pěkně praštěná. Maminka je roztržitá umělkyně, táta si dělá ze všeho 
legraci a mladší bráška nepřestává zlobit. Když se k nim o prázdninách nastěhují nafouknutá sestřenice 
Marcela a její bráška Ivoš, nastane totální chaos. Bára se snaží, aby se situace alespoň trochu zklidnila a 
všichni to přežili ve zdraví. 
 

            Dějiny českých zemí 
     Tuto knihu přivítají milovníci historie naší země. Texty fundovaných odborníků a bohatý obrazový doprovod 
provázejí čtenáře dlouhým příběhem našich dějin. Přitažlivým, moderním způsobem ho seznamují s klíčovými 
událostmi, politickými změnami, sociálním a kulturním prostředím i s významnými osobnostmi. 
 

     P. Rubášová     Zvířata v zahradě pro radost i užitek 
     Příručka začínajícího chovatele domácího zvířectva /slepic, hus, kachen, králíků, koz a ovcí/, ale také 
zahrádkáře, který se chce stát hostitelem volně žijících živočichů. 
 

     O. Kars      Jmenuju se Tomáš 
     Tomáš Holý, kterého známe především z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do 
polepšovny, by se letos dožil padesáti let. Tato knížka se snaží stručně zrekonstruovat skutečný příběh jeho 
života, nahlížený různými blízkými lidmi. 
 

     P. Braunová     Kalvárie 
     Maturantka Jana vyrůstá jen s matkou v malé pohraniční vesnici. Matka chce, aby se z jedináčka Jany stala 
„paní doktorka“ a nemusela dřít na statku jako ona. Děj se rozvíjí ve chvíli, kdy Jana se třemi spolužáky – 
Erikem, Honzou a Karolínou- přijíždí na matčin statek strávit svatý týden před maturitou. Odstartuje se drama, 
které ovlivní životní osudy všech zúčastněných. 
 

     M. Adams      Ta druhá 
     Irini se rodiče vzdali krátce před jejími čtvrtými narozeninami, aby si mohli nechat doma její starší a 

psychicky labilní sestru s destruktivními sklony. O mnoho let později, když jejich matka zemře a sestry se 

setkají, začne se odhalovat nečekané tajemství jejich rodiny. 
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Hrozba exekucí v telefonu nebo dopisem

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

oblast, která je trvale aktuální. Tou je 

hrozba exekucí v případě, kdy o 

žádném dluhu nevíme. 

Uvádí se, že v ČR má každý desátý nad 

15 let nějakou exekuci. Kdokoliv se 

však může setkat s dopisem 

nadepsaným „exekuce“ či „hrozba 

exekuce“ a zaslaným od kohokoliv. Je 

však hrozba skutečná? 

Představte si, že jste ke konci 

pracovního týdne v práci, těšíte se na 

víkend a na závěr pracovní doby Vám 

zazvoní telefon, volající stroze sdělí, že 

dlužíte peníze, a pokud obratem 

nezaplatíte několik tisíc korun, tak 

Vám obstaví účet a přijde k Vám 

exekutor. 

Pokud se Vám podaří zachovat 

chladnou hlavu, tak Vás bezpochyby 

ještě více znejistí následný dopis 

nazvaný „pozor exekuce“, ve kterém se 

informace opakují. Dopis popisuje 

dluh, náklady, brzký termín splatnosti a 

číslo účtu. 

Co v takovou chvíli dělat? Je vhodné 

vše podle dopisu zaplatit? Moje rada 

zní – zachovejte chladnou hlavu, ale 

případ neignorujte. 

Je vhodné postupovat následujícím 

způsobem a odpovědět si: 

1. Dlužíte někomu? 

2. Znáte subjekt označený v dopise 

s označením „pozor exekuce“? 

3. Uzavírali jste s takovým subjektem 

nějakou smlouvu? 

Po odpovědi na tyto otázky je vhodné 

si uvědomit, co to exekuce je, kdy 

přichází na řadu a k čemu slouží. 

Zjednodušeně lze říci, že exekuce je až 

závěrečná fáze řešení dluhu. Od 

počátku lze proces popsat takto: 

 Uzavřeme ústní nebo písemnou 

smlouvu. 

 Vznikne povinnost zaplatit. 

 Částka není zaplacena v době sjednané 

nebo zákonné splatnosti. 

 Věřitel Vás jako dlužníka vyzve 

k úhradě před přistoupením k soudnímu 

řešení. 

 I přes písemnou výzvu není zaplaceno. 

 Věřitel (nebo jiný subjekt, na kterého 

byla pohledávka postoupena) podá 

žalobu. 

 Je vedeno soudní řízení. 

 Na závěr soud vydá rozsudek a vysloví 

povinnost zaplatit dluh. 

 Může následovat další 

tzv. předexekuční výzva k zaplacení. 

 Teprve nyní je na místě návrh na 

nařízení exekuce. 

 Exekutor nejprve vyrozumí o exekuci a 

vyzývá k „dobrovolnému splnění“, za 

které dlužník hradí snížené náklady 

exekuce. 

 Není-li ani zde uhrazeno, tak exekutor 

vyhledává majetek movitý i nemovitý, 

vozidla, bankovní účty, mzdu. 

 Následně vydá exekuční příkaz. Vše 

Doručuje dlužníkovi. 

 Teprve na závěr exekutor zabavuje, 

„obstavuje účet“ nebo postihuje mzdu. 

Pokud tedy někdo v dopise tvrdí, že mu 

dlužíte a obratem na Vás posílá 

exekutora, pak dle výše uvedeného 

zcela zřejmě úmyslně přeskakuje 

velkou část formálního procesu, a to 

pravděpodobně s cílem pouze vytvořit 

nátlak a domnělou naléhavost platby. 

Exekutor však pouze na základě 

vydané faktury nechodí a nezabavuje 

majetek. 

Mimo rozhodnutí soudu může exekutor 

konat ještě zejména na základě 

rozhodčího nálezu, notářského zápisu 

s doložkou přímé vykonatelnosti, 

schválených smírů. U notářského 

zápisu je nutno dát velký pozor, neboť 

zde opravdu lze jít přímo za 

exekutorem a nařídit exekuci. Je tedy 

nutno být obezřetný již při sepisu 

takového notářského zápisu u notáře, 

zda s takovým rizikem jako dlužník 

souhlasím.  

Vrátíme-li se k původnímu dopisu 

s popiskem „pozor exekuce“, tak přes 

vše uvedené doporučuji nebrat takový 

mnohdy pouhý pokus o vylákání 

finanční prostředků na lehkou váhu. Již 

při prvním kontaktu s „věřitelem“ je 

vhodné ukázat nejlépe doporučeným 

dopisem sepsaným svépomocí či 

s právní pomocí, že nic nedlužíte, že 

jste smlouvu neuzavírali, a dát najevo, 

že cokoliv bude daný "věřitel" dělat 

dále, tak dělá nesprávně. V případě 

soudního sporu se soudce bude na Vaši 

reakci a aktivitu dotazovat. 

Jak je vhodné postupovat? Doporučuji 

mít funkční doručovací adresu, přebírat 

poštu, provést malý osobní audit 

pravděpodobnosti oprávněnosti takové 

výzvy, lze volat exekutorovi a žádat 

zaslání informací (zejm. exekučního 

titulu) nebo jít nahlédnout do 

exekučního spisu. Toto ale přichází na 

řadu až ve fázi, kdy skutečně nějaká 

exekuce byla zahájena a běží. 

A pokud výzva k zaplacení s hrozbou 

exekucí oprávněná nebude, tak se 

rozhodně braňte. 

Pokud podle doručeného dopisu 

zaplatíte, tak pravděpodobnost, že 

peníze dostanete zpátky, je mnohdy 

nízká. A naopak, zvyšuje se 

pravděpodobnost, že na Vaši adresu 

přijdou v budoucnu podobné dopisy od 

jiných společností, které to na Vás 

budou také jen zkoušet, zda se 

„chytnete a zaplatíte ze strachu.“ 

Nelze tedy bez dalšího říci, abychom 

na základě telefonátu nebo dopisu nic 

neplatili. Je třeba být ale velmi 

obezřetní a vždy raději písemně a 

důrazně reagovat. 
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O tom, co se ve škole událo, se jistě 
dočtete ve Školáčku. Já bych Vás však chtěla 
informovat o tom, co nás v následujícím měsíci 
dubnu čeká.  

V dubnu proběhne zápis žáků do             
1. ročníku. Uskuteční se ve středu 11. 4. 2018 
v mateřské škole od 14 do 16 hodin. Rodiče 
dětí si přinesou rodný list dítěte.   

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 proběhnou 
v základní škole třídní schůzky. V 15:30 se 
sejdeme ve třídě ŠD ke společné části. 
Rodičům budou předány informace o akcích 
konaných do konce školního roku. Pak budou 
následovat schůzky s třídními učiteli ohledně 
chování a prospěchu dětí. 

V pondělí 30. dubna bude ukončen 
plavecký výcvik. 

 Mgr. Hana Frydrychová 

Zprávičky ze školičky 
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