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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. 

 Karla   Kelnarová    

 Petr  Holub  

 Cecilie Kvitová   

 Vlastimil Kelnar    

 Ladislav  Vavřík   

 Miloslav Petráš   

 Jindřiška Lokšová    

 Ladislav  Šustala   

 Lubomír Havel   

 

Výbor TJ Rybí, z.s. děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci  43. ročníku 

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

obce Rybí a obcím Závišice a Sedlnice za zapůjčení laviček.  

 

Letos se zaregistrovalo celkem 1763 účastníků. 

 

Těšíme se na vaši účast na dalších sportovních akcích. 

 
Výbor TJ Rybí,z.s. 
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Dobrý nebo bezohledný řidič? 
Každé jaro k nám na úřad docházejí ve zvýšené míře stížnosti na rychlou jízdu řidičů po 

místních komunikacích. Zdá se, že by někteří z nich měli dokonce vracet své řidičské 

průkazy. Nerespektují značky a hlavně nepřizpůsobují svoji jízdu situaci na cestě – jsou 

nebezpeční. Každý přece ví, že komunikace jsou veřejným prostorem, kde se mohou 

potkat i s dětmi na kole nebo při jiných hrách. Chodí zde lidi na vycházky a vůbec 

komunikace jsou místa setkávání, nejsou jen pro řidiče. Prosím tedy všechny řidiče ale 

také cyklisty (snad ne marně), abyste brali ohled na všechny lidi, kteří komunikaci 

používají zároveň s vámi. 

Reflexní nálepky 
Na konci obce ve směru na Štramberk (za Kalvodama) najdete na sloupku dopravní 

značky nainstalovaný zásobník s reflexními nálepkami. Tyto nálepky můžete používat 

jako bezpečnostní prvek při večerní procházce po hlavní silnici. 

Výsledek celostátní akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ v Rybí.  
 

V letošním roce se poprvé i u nás v Rybí konala akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. 
V sobotu 7. dubna se nás sešlo celkem 16 lidí a pustili jsme se do uklízení katastru naší 
obce. Během dopoledne se nám podařilo sesbírat 25 pytlů odpadků. Sbírali jsme 
především kolem cest a okolo hřišť. Převážnou část odpadků tvořily pozůstatky po 
občerstvení – hliníkové plechovky, kelímky od kávy, obaly od jídla, tedy věci, které 
můžeme jednoduše dovést domů a vhodit do koše.  
Plánujeme, že na podzim se zase zapojíme do celorepublikového uklízení. Doufáme, že 
nás přijde víc a vyházených odpadků bude míň. 

Členové SC Věžička 

PS: 
V dubnu jsme podali žádost na získání dotace na rekonstrukci Věžičky. Doufáme, že 
budeme úspěšní a v obci vznikne nové komunitní centrum. Držte nám palce, ať to už 
konečně vyjde. 

V březnovém zpravodaji jsem Vám psala, že v měsíci březnu a dubnu dostanete do 
svých schránek situační snímek s umístěním své čistírny a seznamem sousedů, od 
nichž bude potřeba získat souhlas. Projekční práce jsou však složitější, než bychom  
potřebovali. Proto se tato akce posouvá do května a června. Na začátku prázdnin       
bychom chtěli mít hotový celý projekt.  
Děkuju za pochopení.  

Marie Janečková 
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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 

 

Srdečně zveme všechny maminky,    

babičky, prababičky                           

a tetičky  

v úterý 15. května v 15:30 hod.  
do mateřské školy na besídku  

ke  DNI MATEK. 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY RYBÍ 
 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 
proběhne  

ve čtvrtek 10. května 2018 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 2018/2019 dítě, jež do 31. srpna 2018 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 

 

Zároveň v den zápisu - tj. ve čtvrtek 10. května 2018  od 8.00 hod. do 16. hod.  

se koná Den otevřených dveří v MŠ. 

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/


5 

 

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


6 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 9. května  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  7. 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  21. května  
ve stejnou dobu. 

 

Upozornění pro všechny zájemce o zájezd do jižních Čech 
 

Prosíme všechny přihlášené zájemce o zájezd do jižních Čech (ve dnech 29. 6. – 1. 7. 

2018) o uhrazení doplatku zájezdu do 31. května 2018. Zároveň nabízíme k přihlášení 

posledních 4 volných míst.  

20. května 2018 pořádá turistický oddíl  vyjížďku na 
kole .Cílem naší vyjížďky  bude   rozhledna Bílov 
s krásnými výhledy na Moravskou bránu, Beskydy, 
Oderské a Hostýnské vrchy.       
              
Pojedeme po trase:   Rybí - Studénka - Bílov - 
Pustějov - Bartošovice - Sedlnice - Rybí.   
 
Délka trasy je 45 km a je vhodná pro treková a horská 
kola. 
 
Vyjíždíme v 10 hodin od Fojtství.  

Jarní  vyjížďka  na kolech 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, 
pobočka Rybí  

Vás zve na 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

v neděli 27. května  v 15:00 hod.  
v sále kulturního domu Beseda. 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce  

schválila: 

 poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 20.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů 
sociálních služeb poskytovaných na středisku KARMEL Tichá. 

 přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem na podporu 
programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 

 dodatek směrnice o účetnictví obce Rybí – úroky z úvěru budou součástí výdajů na 
investici  

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 odkoupení nově zaměřených pozemků dl GP 1417-4618/2018 pod účelovou 

komunikací. 
 poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 22.022,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 

2018 na stavbu domovní ČOV pro P.B. bytem Rybí. 

 

Upozorňujeme občany, že v sobotu 26. a v neděli 27. května povede po hlavní silnici 

přes naši obec objízdná trasa při úplné uzavírce silnice I/48 („dálnice okolo Sirných 

lázní“). Pro nás to znamená, že se v těchto dnech v obci několikanásobně zvýší 

automobilový provoz. Prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu na těchto 

komunikacích. 

Program na podporu zdravého 
stárnutí v MSK na rok 2018 

„Rybí je obec s aktivními seniory“ 
 

Senioři v Rybí obdrželi dotaci 
Moravskoslezského kraje na činnost seniorů. 
 

V měsíci květnu zveme seniory na tyto akce: 
V pátek 11. května pojedeme na JEDNODENNÍ ZÁJEZD do Frýdku-Místku a 
miniarboreta Staříč. Senioři hlaste se na OÚ. Odjezd v 8.00 od Fojtství a poté na 
zastávce horní. Návrat  cca v 16 hodin. Doprava a vstupy budou hrazeny z dotace 
MSK.  
V pondělí 21. května čekáme na seniory na zahradě U Milana, kde začne v 15 hodin 
ŠKVAŘENICE VAJEC. Vajíčka a  chléb si přineste s sebou. Čekání na smaženici nám 
zpříjemní známý harmonikář p. Josef Wagner. Občerstvení si každý hradí sám. 
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Problematika volného pobíhání psů 
 

Mimo obec jsou v podstatě všechny pozemky včetně polních a lesních cest 
zařazeny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Při pohybu psů je nutno 
respektovat §9 odst.1) Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. : „Je zakázáno plašit zvěř 
jakýmkoliv způsobem, …“ a dále §10 odst. 1): „Je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů nechat je volně 
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ V §14 stejného zákona – 
Oprávnění myslivecké stráže, odst.1) je stanoveno: „Myslivecká stráž je oprávněna: …. 
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti 
větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; …. pokud 
je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se tato vzdálenost od jeho 
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy 
slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební;….“ Znamená to tedy, že pes, který se 
například rozeběhne za zajícem a neuposlechne okamžitě na zavolání svého vůdce, je 
nezodpovědností majitele vystaven vážnému nebezpečí. Řada lidí namítne, že oni mají 
přece dva výmarské nebo maďarské ohaře, labradory,… nebo jiné dnes módní lovecké 
plemeno. K tomu lze odkázat na níže uvedené stanovisko právníka. Existuje také u nás 
dobře známý medializovaný případ zastřelení volně pobíhajícího rhodéského 
ridgebacka (lovecké plemeno honičů) myslivcem, který nebyl mysliveckou stráží. 
Rozhodnutí soudu znělo: řádově stejné (v desítkách tisíc) pokuty pro myslivce za 
neoprávněný odstřel (protože nebyl mysliveckou stráží) a rovněž majiteli psa za 
neoprávněné volné vypuštění psa. Volné pobíhání psů je (pro mnohé asi překvapivě) 
také v rozporu s § 13, Odst. (1) Zákona proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. ve znění 
Zákona č. 312/2008 Sb., podle kterého „Každý je povinen… …učinit opatření proti úniku 
zvířat.“ Tento § se týká zvířat v zájmovém chovu, což se vztahuje i na psy. V případě 
prokázání porušení tohoto ustanovení (dva svědci, přítomnost obecní či státní policie, 
natočení kamerou nebo mobilem, fotodokumentace…) hrozí majiteli ve správním řízení 
zaplacení správního poplatku 1 500,- Kč a pokuta do 20 000,- Kč. Výjimky jasně 
vymezují zákony a patří mezi ně např. povinnost uživatelů honiteb v dostatečném počtu 
držet a používat lovecky upotřebitelné psy (s příslušnými zkouškami z výkonu). Ti se 
pohybují v honitbách buď vlastních, nebo pronajatých za úplatu na základě nájemních 
smluv. 

 
Stanovisko právníka k  nejčastějším případům  

 
„Pokud jakýkoliv pes v honitbě (ale i mimo ní) úmyslně zaútočí na jakoukoliv 

osobu, nebo na psa, kterého tato osoba vede, může poté přijít v platnost zpravidla 
Trestní zákon 140/61 Sb. ve znění 161/2006 Sb. § 13 (nutná obrana), popř. § 14 (krajní 
nouze). Každý občan by se měl ve vlastním zájmu poučit o obsahu (a nadřazenosti nad 
ostatními zákony), nastanou-li podmínky v tomto zákoně vyjmenované (např. útok, 
hrozící škoda apod.). Takže i v případě, kdy JAKÝKOLIV PES nebo jiné zvíře strhává 
zvěř a hrozí-li vznik škody, je nejenom právem ale (dle jiných platných zákonů) 
povinností zúčastněného občana (nejenom myslivce) škodě předejít, přičemž důsledek 
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činu nesmí způsobit škodu větší, než by hrozila nečinností (viz krajní nouze). A mnozí 
občané netuší, že takový tříletý chovný srnec má hodnotu přes 10 tis. Kč, zajíc se 
nakupuje v Maďarsku pro osvěžení chovu za cca 350 Euro/ks atd.. Diskuze o právu a 
povinnostech majitelů psů - pokud jsou vedeny lidmi, kteří si za jakoukoliv cenu chtějí 
prosadit jen to jejich vlastní právo (třeba i v dobrém úmyslu), mají výsledek jediný - a to 
lidovou tvořivost a právní chaos v diskutované oblasti.  

 
Dále platí:  1) Pro stanovení výše škody v případě sporu si soud určí příslušného 
znalce v oboru. A toho nebude zajímat, za kolik jste koupili štěně (to se dá domluvit s 
prodejcem) a co vás stál jeho výcvik. Určí cenu obecnou a nic s tím nenaděláte - vždyť 
zeptejte se pěti náhodně vybraných neznámých osob na hodnotu Vašeho pejska - 
budete se divit. A soud také tak bude zkoumat, jak z OBECNÉHO POVĚDOMÍ je 
známo, jak může (nebo musí?) osoba povinná znát výši možné škody. 
 

2) Aby kdokoliv používal zákonnou ochranu - pak musí dát najevo 
PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM, že tuto ochranu má. Policista v civilu není veřejným 
činitelem do té doby, než se svému okolí prokáže (průkazem, odznakem, uniformou 
atd.) způsobem, uvedeným v právním předpisu. DO TÉ DOBY MU ZÁKON ŽÁDNOU 
OCHRANU NEPŘIZNÁVÁ. A stejně tak: příslušník armády, BIS, kriminální služby, 
myslivecká stráž, lesní stráž, rybářská stráž .....a další veřejní činitelé..... A POTAŽMO 
DALŠÍ OSOBY NEBO VĚCI (např. PSI), kteří požívají nějakou ochranu. A proto při 
akcích vidíte na psech dečky s červeným křížem, obojky s nápisem policie, bílé obojky 
slepeckých psů...atd. (označení nemusí být přesné, atd. ... viz příslušné prováděcí 
vyhlášky).“  

 
Závěr: Lidé, kteří si pořizují psa, musí dobře promyslet, nejen které plemeno se 

jim líbí a možnosti v rámci vlastní nemovitosti (dům, dvůr, zahrada), ale také aspekty 
případného pohybu mimo tyto objekty. Lovecká plemena byla často po stovky let 
šlechtěna s cílem rozvíjení loveckých schopností. Tyto vlohy lze v jedné generaci 
utlumit, ale nikoliv odstranit. Byla by to ostatně i škoda. Lovecké geny jsou obecně 
zakódované v každém psu, protože pořád zůstává šelmou. Je tedy třeba zvážit, zda 
potřebujeme hlídače, domácího mazlíčka, asistenčního psa, či pomocníka při lovu, a 
podle toho volit plemeno. Na obecní pozemky v intravilánech se vztahují obecní 
vyhlášky (většinu pohyb pouze na krátkém pevném vodítku a povinnost sbírat 
exkrementy). Ostatní pozemky pak mají konkrétního majitele nebo skupinu majitelů a 
pohyb psů na nich je omezen republikovými zákony a vyhláškami. Jestliže se na těchto 
pozemcích nacházíme, nejsme doma, jsme tu na návštěvě. A měli bychom se chovat 
jako slušná návštěva. Majitelé a nájemci pozemků – zemědělci, lesníci a myslivci – se 
pak určitě budou chovat jako slušní hostitelé. Vypustit psa z vodítka pak můžeme jen za 
podmínky jeho absolutní poslušnosti v jakékoliv situaci. Třeba i ve chvíli, kdy metr před 
ním vyběhne zajíc. A, upřímně řečeno, takových psů je zanedbatelné procento. Platí 
pak otřelý slovní obrat, že neznalost zákonů neomlouvá….  

 
Jiří Marek 

Myslivecký spolek Rybí 
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JARNÍ KOLO ZÁPOLENÍ NA DÁLKU (12. 3. - 23. 3. 2018)   

Nová soutěž pro žactvo a mládež České asociace Sport pro všechny, kterou pořádá 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV. 

 Do této soutěže jsme se registrovali 9. 3. 2018. Během celého intervalu soutěžního 

termínu 12. 3. - 23. 3. 2018 jsme si prošli a vyzkoušeli jednotlivé disciplíny, člunkový 

běh, ručkování kolem lavičky, skok z místa, hod míčem ze sedu a přeskoky přes 

švihadlo. Absolvovali jsme soutěžní klání v naší nové tělocvičně a zaznamenávali 

dosažené výsledky do tabulky. 

 Formulář s výsledky jarního termínu jsme zaslali 28. 3. 2018 na ČASPV.  

 A v porovnání s dětmi z celé republiky v jednotlivých věkových kategoriích jsme dopadli 

výborně, řekla bych dokonce skvěle, posuďte sami. 

 Hoši:  Horuta Ondra 140.místo z 224 soutěžících 

Honeš Václav 7.místo, Šmiřák Vojta 8.místo, Vojta Honeš 9.místo, Tomšík Adrian 

21.místo ze 124 soutěžících 

 Dívky: Šprlová Veronika 128.místo z 454 soutěžících 

          Horáková Adriana 96.místo, Purmenská Anežka 126.místo, Ševčíková Adriana 

179.místo z 288 soutěžících 

             Krausová Šárka 28.místo, Víchová Kristýna 101.místo ze 167 soutěžících 

  

  

A co nás ještě čeká: 4.5.-5.5. Sportovní víkend mládeže v Mošnově 

                                       12.5. Krajský atletický čtyřboj ve Stonavě 

                                        19.5.Krajská soutěž Medvědí stezka v Mošnově 

 

Pokud děti postoupí z těchto krajských kol následují ta republiková 

26.5.  - Atletika Třebíč 

8.6.-10.6. - Medvědí stezkou Horní Bradlo u Seče 

  

Tak hodně štěstí v soutěžích ! 

                                                                                       Liba Mužíková  
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        Zázraky přírody 
     V této knize na vás čeká jedno překvapení za druhým. Dozvíte se například, jak si hroch 
značkuje své území, že garnátova střelba ruší sonary, že si jeden pavouk zhotovuje vzduchový 
zvon a další zajímavosti. Děti zde objeví mnoho pozoruhodných zvířat a získají o nich nové 
informace. 
 
     T. Bartošová      Říkání pro radost 
     Autorku této knížky básniček už od dětství provázela láska k přírodě, k lidem a hlavně 
dětem. Stala se dětskou lékařkou a prožila bohatý život ve své soukromé ordinaci pro děti. Její 
celoživotní láska k veršování vyvrcholila napsáním říkadel a básniček pro vnučku. Její verše 
jsou milé a oči dětí potěší i hezké ilustrace Anny Pelikánové. 
 
     E. Blytonová      Správná pětka se má báječně 
     Kamarádi George, Julián, Dick a Anička tráví prázdniny ve dvou starých obytných 
přívěsech blízko hradu Faynights. Poklidné táboření skončí ve chvíli, kdy dalekohledem 
zahlédnou v okně hradu tajemnou tvář. Spolu s kamarádkou Kájou se vydávají na nebezpečné 
pátrání. 
 
     K. Cassová      Siréna 
     Oceán zachránil Kahlen před smrtí a od té doby mu slouží jako siréna. Svým zpěvem láká 
bezpočet neznámých do hlubin moře, je smířená se samotou až do konce služby. Pak se ale 
seznámí s Akinlim. Je to kluk, který má všechno, o čem kdy snila. Ale podle pravidel Oceánu 
se siréna nesmí zamilovat do člověka. Kahlen se pokusí najít řešení, ale podaří se jí to? 
             
        Atlas druhé světové války 
     Tato kniha přináší podrobný popis klíčových událostí na všech frontách druhé světové 
války. Jde například o tyto operace: přepadení Polska, blesková válka v Evropě, operace 
Barbarossa, boje o Atlantik, válka v severní Africe, válka v Tichomoří. Je doplněna dobovými 
fotografiemi a barevnými mapami operací a bitev. 
 
             Hmyz 
     Tento průvodce do kapsy obsahuje vše podstatné pro to, abyste uměli rozpoznat druhy 
motýlů a hmyzu. Vynikající fotografie a poutavý text vám umožní zblízka nahlédnout do světa 
našeho hmyzu. 
 
     A. Bärtels      Zahradní rostliny 
     Pokud potřebujete poradit s úpravou zahrady, přečtěte si tuto knihu. Nabízí široký výběr 
vhodných rostlin pro konkrétní stanoviště, poskytuje zevrubné informace o jejich využití 
v zahradě i o tom, jak o jednotlivé druhy pečovat. 
 
             1 000 ptáků 
     Po celém světě lidé obdivují elegantní let, nádherné peří a líbezný zpěv ptáků. V této knize 
naleznete barevné snímky předních fotografů, které představují ty nejhezčí a nejznámější 
ptáky všech kontinentů. Texty nabídnou řadu zajímavostí a nových poznatků o způsobu jejich 
života. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

     M. Jenšík      Devatero hokejových zastavení 
     Osvědčený hokejový historik se vrátil proti proudu času až k štvanické premiéře v roce 
1933 a postupně pak poutavou formou provází čtenáře všemi šampionáty na ledě metropole. 
Vynesly nám tři tituly mistrů světa a další medailová umístění. Kniha představuje úspěšné 
týmy, jejich velké soupeře i domácí a zahraniční hvězdy pražských svátků světového hokeje. 
 
     D. Gabaldon      Mořeplavec 
     Claire před dvaceti lety cestovala zpět v čase do 18. století a poznala galantního Skota 
jménem Jamie Fraser. Pak se vrátila do svého století, aby porodila jeho dítě. Myslela si, že 
Jamie zahynul v bitvě, ale když zjistí, že přežil, vrací se k němu. Čeká ji nebezpečná cesta do 
neznáma. Je to třetí pokračování mimořádné a oblíbené ságy. 
 
     J. Cimický      Blanický rytíř 
     Doktor Kvokanda je klinický psycholog, krátce před penzí. Sám sebe diagnostikuje jako 
„vyhořelého“. Těší se na důchod, a když se jej konečně dočká, začne naplňovat svůj sen. 
Hledá podobné hrobky, jako objevili v Číně, v Si-anu, s hliněnými bojovníky. Mohl by to být 
v Čechách třeba legendami opředený Blaník? Při svém pátrání se dostává do nesnází a 
v dramatickém sledu událostí je obviněn z vraždy.  
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12. 4. 2018 

Rozvod – jak postupovat sporně či beze sporu

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

otázku rozvodu manželství. Nebude 

to o novinkách a novelách, ale o 

tom, jak prakticky postupovat, aby 

připadala v úvahu dohoda? Jak něco 

nezanedbat? 

Pro komplexní provedení procesu 

rozvodu je vhodné nastudovat více 

nebo se obrátit na poradce. Avšak 

v základech vyjděme z ust. § 755 a 

násl. NOZ, kde je pro rozvod 

stanovena podmínka, aby soužití 

bylo hluboce, trvale a nenapravitelně 

rozvráceno a nebylo možné 

očekávat jeho obnovení. Soud 

rozvede manžele, kteří podají návrh 

na rozvod. Jedná se tedy o řízení 

návrhové a je také nutno zaplatit 

soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. 

Nelze však předbíhat a popišme si 

fáze rozvodu jako celku. Tyto fáze 

musí být dodrženy postupně. Jedná 

se o: 

1. určení poměrů nezletilých dětí 

(výchovy a výživy), 

2. rozvod manželství, 

3. vypořádání společného jmění 

manželů (dále jen „SJM“). 

A právě v tomto tkví kouzlo 

sporného rozvodu anebo rozvodu 

tzv. dohodou. 

Lze připustit dvě varianty. Manželé 

se dohodnou na výchově a výživě, 

dohodnou na rozvodu manželství a 

dohodnou na vypořádání SJM. 

Anebo se manželé nehodnou na 

kterékoliv z těchto oblastí a rozvod 

„dohodou“ se nebude konat. 

Toto je třeba mít na paměti již 

v prvním řízení – tedy o výchově a 

výživě dětí. Zákon přímo 

v ust. § 757 NOZ definuje, že 

rozvede manželství bez zjišťování 

příčin rozvratu manželství, pokud 

mimo jiné „soud schválí dohodu 

rodičů nezletilého dítěte, které 

nenabylo plné svéprávnosti, o 

úpravě poměrů pro dobu po 

rozvodu.“ 

Jde tedy o významný prvek, kdy 

soud podle ust. § 906 NOZ může 

buďto autoritativně o dětech 

rozhodnout (sporný rozvod) anebo 

právě schválit dohodu rodičů 

(rozvod dohodou), ledaže dohodnutý 

způsob výkonu rodičovské 

odpovědnosti není v souladu se 

zájmy dítěte. 

Zmínili jsme pojem „bez zjišťování 

příčin rozvratu manželství.“ Co to 

fakticky znamená? Dnes je soud 

podle ust. § 389 zák. č. 292/2013 Sb. 

povinen manžele při jednání u soudu 

vyslechnout (leda by provedení 

výslechu bylo spojeno s velkými 

obtížemi). Tomuto se tedy běžně 

nevyhneme. Avšak výslech na 

manžele i rodinu působí zcela jinak, 

jde-li o opatrné formální 

konstatování rozpadu manželství 

anebo je-li prováděn důsledně 

detailním způsobem ohledně toho, 

kdo za rozvod vlastně může, kdo 

zavdal příčinu a jak kdo reagoval na 

jednání druhého. 

Pokud zvolíme formu rozvodu 

„dohodou“, tak soud schválí dohodu 

o poměrech nezletilých dětí, dále 

podáme společný návrh na rozvod 

(anebo se druhý z manželů k návrhu 

připojí) a současně soudu v tomto 

řízení o rozvod dodáme soudu 

vypracovanou a podepsanou dohodu 

o SJM (úprava svých majetkových 

poměrů, svého bydlení, a popřípadě 

výživného pro dobu po tomto 

rozvodu.). 

Pokud zvolíme formu sporného 

rozvodu, tak i v tomto případě musí 

proběhnout rozhodnutí o poměrech 

nezletilých dětí (ať již autoritativně 

nebo schválením dohody) a 

následuje řízení o rozvod, které 

může být zahájeno na návrh 

společný nebo i jen jednoho 

z manželů. Zde je možné, aby druhý 

z manželů samotnému rozvodu 

odporoval a bránil se mu (z důvodu 

svých nebo nezletilých dětí). 

Na závěr si uveďme blíže 

k vypořádání SJM. Společné jmění 

manželů (stručně řečeno majetek i 

závazky) lze vypořádat soudně nebo 

dohodou.  

Pokud celkově zvolíme rozvod 

„dohodou“, tak také SJM musíme již 

k rozvodovému soudu mít 

dohodnuto a sepsáno. 

Pokud celkově zvolíme sporný 

rozvod, tak SJM u rozvodového 

soudu neřešíme a následně po 

rozvodu manželství můžeme 

samostatně do 3 let od rozvodu 

uzavřít dohodu o SJM anebo podat 

návrh na vypořádání v dalším 

soudním řízení pouze pro SJM. 

Zde platí, že nedojde-li do 3 let od 

rozvodu manželství k vypořádání 

SJM dohodou nebo není-li podán 

návrh na soud, tak nastane fikce, 

kdy: 

a) hmotné věci movité jsou ve 

vlastnictví toho z nich, který je pro 

potřebu svou, své rodiny nebo 

rodinné domácnosti výlučně jako 

vlastník užívá, 

b) ostatní hmotné věci movité a věci 

nemovité jsou v podílovém 

spoluvlastnictví obou; jejich podíly 

jsou stejné, 

ostatní majetková práva, pohledávky a 

dluhy náleží společně oběma; jejich 

podíly jsou stejné. 

 A rada na závěr: „Pokud se chcete 

dohodnout a nepříliš zveřejňovat své 

rodinné okolnosti, myslete na to již 

v řízení o poměrech nezletilých dětí 

a nezapomeňte na SJM.“ 
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Zprávičky ze školičky 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 5/2018. Periodický tisk územního samosprávného celku.   

Vychází 1x měsíčně v nákladu 420 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.4.2018 

 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               

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.      Uzávěrka každého čísla: 25. den  

 

Vyčistím koberce, čalouněný nábytek. 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude 

v úterý  22.5.2018  v době od 7:30 do 15:00 hodin  

přerušena dodávka elektřiny v celé obci Rybí.  

Prodám  
zemědělskou půdu v katastru obce Rybí.  

Cena dohodou. 
Telefon: 737 875 499 
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