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Události 28. října 1918 u nás v Rybí 
 

Události, které se odehrály před 100 lety u nás v Rybí, jsou zaznamenány v obecní 
kronice a také v kronikách místních spolků. Pojďme si nyní společně pročíst některé 
z těchto zápisů, tak jak nám je zapsali naši předkové. 
Do kroniky obce Rybí kronikář pan Alois Kelnar zaznamenal: 
 Den 28. října 1918 byl pro nás docela obyčejný den. Nic naši lidé nevěděli o tom, co se 
v Praze a v jiných hlavních městech děje, a proto ráno jako obyčejně šli po své práci. 
Radostnou zvěst přinesli nám první dělníci z kopřivnické vagónky asi okolo 10 hodiny 
ráno teprve 29. října. Ti, dozvěděvše se o pádu Rakouska, nechali práce a ve velikém 
počtu přitáhli k nám zvěstovat svobodu.  
Lidé zahazovali cepy ve stodolách, nechávali práce, přidávali se k dělníkům, kteří zatím 
shazovali rakouské orly z trafik a na hostinci. Ve škole je ukončeno pro ten den 
vyučování a na školní budově zavlál červenobílý prapor. V zracích i řečích občanů jevila 
se radost, ale zároveň jakási obava o útlé novorozeňátko – svobodu. Z Rakušáků stali 
se rázem horliví Čechoslováci. 
V den 1. listopadu slouženy slavné služby Boží a „Te Deum“ na poděkování Bohu za 
dosažení úplné samostatnosti národa československého, jichž se zúčastnily školní děti, 
místní spolky a četní občané. Z kostela šli občané v průvodu k obecní kanceláři, kde jim 
byl stručně objasněn význam našeho osvobození. 
 
Zajímavou informaci o těchto událostech v naší obci najdeme také v kronice Tělocvičné 
jednoty „Sokol“ v Rybím: 
Státní převrat radostně všecky překvapil. Mnohým bylo ovšem lhostejné jsme-li 
v Rakousku či v Československu, ale konec války vítali radostně bez rozdílu všichni. 
První zprávy o tom, co se událo 28. října 1918 v Praze došly k nám ráno 29. října, když 
průvod dělníků táhl čistit a dobývat (bez zbraní) Nový Jičín a vzít od úřadů slib věrnosti 
čsl. státu. Děti ze školy po krátkém proslovu propuštěny domů, aby roznesly vzácnou tu 
zprávu.  
Nejbližší neděli potom (3. listopadu) oslaven státní převrat. Spolky – i naše jednota - se 
zúčastnily nejprve slavné mše, po níž poprvé ve zdejším kostele se ozvala naše hymna 
„Kde domov můj“. Z kostela šli všichni občané v průvodu k obecnímu hostinci s veselou 
hudbou. Tam před shromážděnou obcí, tehdy poprvé a bohužel snad naposled, 
jednotnou a svornou přečetl učitel Adolf Pavelka proklamaci čsl. vlády k národu. Poté 
měl k přítomným proslov, který vyslechnut s pozorností nebývalou a při němž mnohá 
tvrdá ruka stírala slzy. Po zahrání čsl. státní hymny byla slavnost skončena. Na celé 
slavnosti se líbilo každému nejvíce to, že jsme se všichni tak jednomyslně v ten den 
sešli. 
 
I dnes sto letech od této přelomové události v dějinách naší země jsou pro nás svoboda, 
demokracie a samostatnost velmi důležité hodnoty. Chovejme se proto zodpovědně, 
abychom tyto důležité veličiny dokázali uchovat nejen sami sobě, ale i budoucím 
generacím. 
 

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

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

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

 Zdenka Holubová   

 Vlasta Valchářová 

 Jaroslava Janáčková   

 Anna  Matějková 

 Václav Valůšek  

 Jindřiška Heraltová   

 Josef  Horuta 

 Miloš  Drápala 

 Marie  Skalková 

 Zdeněk Purmenský 

 Lubomír  Michálek 

 Josef  Malinovský 

 Zdeňka Srbová 

 Zdeněk Kavan 

Upozornění na uzavírku silnice I/48 
 

V sobotu  6. října (od 0:01) a  neděli 7. října (do 23:59)   
opět povede z důvodu úplné uzavírky silnice I/48 objízdná trasa  

v jednom směru přes obec Rybí. 
Prosím, buďte v těchto dnech při pohybu na silnici opatrní. 
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Čtení při svíčkách ve Věžičce 
Zveme Vás v pátek 2. listopadu od 17:00 hodin na čtení při 
svíčkách. Tentokrát si budeme číst trochu strašidelné i trochu veselé 
povídky. Takže tohoto čtení se mohou zúčastnit i strašpytlové. 
Jestliže také máte doma v knihovničce knížku s takovými příběhy, 
vezměte ji s sebou a nezapomeňte na teplou deku na zahřátí. 
 těšíme se na viděnou.             SC Věžička 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 27.10.2018 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Vstupné 70,- Kč.  

Začátek v 19.00 hod.,  

ale na večeři či jen chuťovku si můžete zajít již od  16. hodiny. 

Nabízíme: přírodní řízek, brambor, obloha - jitrnicový, jelitový prejt,       

brambor, zelí - smažený vepřový řízek, brambor, okurek - vepřo,knedlo,zelo - 

studený zabijačkový talíř, chléb - prdelanka 

Občerstvení - bohatá tombola - hudba, tanec. 

Nedělní prodej zabijačkových specialit začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  
 

Srdečně zvou a těší se na Vás hasiči. 

Sportovní komise ve spolupráci s TJ Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 13. října 

běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 

ať už jako závodníci nebo diváci. 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro horní část obce        u Besedy  úterý 9. a  středa 10. října 

 pro dolní část obce        u Fojtství  úterý 16. a  středa 17. října 

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 13. října a 20. října 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 techniku (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  

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

 sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
 vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - před budovou sokolovny a u Hanzelků (směr na Štramberk) 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - před sokolovnou a u Fojtství 
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Moštuje se ve středu a v pátek od 16 hodin.  

Cena moštování je stanovena ve výši 6,- Kč/l.  

Objednávky přijímáme na telefonním čísle 556 760 181 od pondělí do pátku v době 

provozu obecního úřadu. Při objednávce uvádějte přibližné množství pytlů s ovocem. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. října  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  8. října 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  22. října ve stejnou dobu. 

Podzimní turistický zájezd do Jeseníků 
 

V sobotu 27. října 2018 pořádá turistický oddíl TJ Rybí  
jednodenní zájezd za krásami podzimních Jeseníků. 

 
Vydáme se ze sedla na Skřítku po 
hřebeni  k Jelení studánce, na Petrovy 
kameny a na Ovčárnu. Odtud 
sestoupíme údolím Bílé Opavy do 
Karlovy studánky.  
Trasa je dlouhá 18 km.  
 
Cena zájezdu je 280 Kč pro členy TJ 
Rybí a 300 Kč pro ostatní. 
 
Přihlásit se můžete do 20. října 2018 
 u Jiří Honeše            Tel.     607 727 579       email.   j.hones@seznam.cz 

Děkujeme všem, kteří přispěli Verunce na léčbu. Moc si toho vážíme. Příspěvek bude 
použit na další rehabilitace. 

Fojtíkovi 

Podzimní pálení 
Ještě ani pořádně podzim nezačal, ale kouřové signály už vystupují na mnoha místech 
naší obce. Opět připomínám, že pálit se může jen suchý rostlinný materiál. A věřte 
tomu, že to, co máte na zahradě, suché není. Zvažte, jestli chcete obtěžovat blízké i 
vzdálené sousedy kouřem z ohniště nebo raději listí ze stromů rozdrtíte sekačkou a 
zkompostujete. 

Marie Janečková  

mailto:j.hones@seznam.cz
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Volby  do  Zastupitelstva  obce  Rybí   
se  uskuteční ve dnech: 

 v pátek  5. října 2018     od  14:00  do  22:00 hodin 
a 

                                          v sobotu  6. října 2018     od   8:00  do  14:00 hodin. 
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku Rybí je volební místnost v Základní škole 
Adolfa Zábranského Rybí (v tělocvičně). 
  

Každému voliči bude dodán 1 společný hlasovací lístek nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb na němž jsou uvedeni kandidáti všech zaregistrovaných volebních stran. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek také ve volební místnosti. 
  

Způsob hlasování 

Na rozdíl od jiných voleb volič hlasuje „křížkováním“ nikoliv kroužkováním - takové 

hlasy by byly neplatné! 

Volič má tyto možnosti: 

 zakřížkovat pouze jednu volební stranu - dává hlas kandidátům této strany v 

uvedeném pořadí (jestliže současně označí křížkem některé kandidáty této volební 

strany před jejich jmény, k označení kandidátů se nepřihlíží; při zakřížkování více 

volebních stran je hlasování neplatné) 

 zakřížkovat jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami  

  (nejvýše 15 kandidátů, může být méně, při překročení počtu 15 je hlasování 

neplatné) 

 zakřížkovat méně než 15 kandidátů napříč volebními stranami a současně 

zakřížkovat jednu volební stranu (zakřížkovaná strana tak dostává tolik hlasů, 

kolik zbývá volných míst do počtu 15) 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
   

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Rybí a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. 
 

 Telefon do volební místnosti: 725 410 413 
                                   Marie Janečková, starostka obce 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci září rada obce  
schválila:  
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby IP-12-8022581/2, Rybí, p.č. 190/1, NNk (přípojka pro novostavbu 
RD) 

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu a smlouvu o právu 
provést stavbu mezi obcí Rybí a společností HP BYTY 2010 s.r.o. se sídlem Mniší 
113, Kopřivnice (na zřízení nové vodovodní přípojky) 

 schválení a vyúčtování dotace ve výši 10.000,- Kč poskytnuté Junákům, středisko 
Štramberk, se sídlem Nádražní 450, Štramberk (chlapecký a dívčí oddíl Rybí) na 
částečné pokrytí nákladů spojených s pořádání skautského tábora (financování 
části nákladů na skautský tábor) 

 uzavření objednávky na pořízení balíčku PREMIUM ZADAVATEL  u společností 
Vhodné uveřejnění (týká se zákonné povinnosti elektronizace veřejných zakázek) 

 uzavření objednávky se společností Gedos Nový Jičín, stavební společnost a.s. se 
sídlem Beskydská 170, Nový Jičín na provedení rekonstrukce přístupového 
chodníku k Mateřské škole Rybí  

 uzavření objednávky na provedení výměny bojleru na teplou vodu v Mateřské škole 
Rybí. 

 uzavření smlouvy na výměnu plynového zařízení Beseda se společností Thermona 
spol. s.r.o. Zastávka, Stará osada 258 

 zajištění 3 nabídek pro veřejnou zakázku na provedení rekonstrukce 
elektroinstalace v budově hasičárny 

 doplnění ceníku za vypůjčení sportovišť na sokolovně 
 permanentky na 12 vstupů + 1 zdarma do posilovny v sokolovně 
 směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Rybí 
 podporu výroby předvolebních tiskovin pro kandidáty do zastupitelstva obce Rybí. 
 vyvěšení záměru výpůjčky  konzultační místnosti pro lékaře v domě čp. 380 za 

účelem poskytování fyzioterapeutických služeb a to do 31. 10. 2025. 
 vyvěšení záměru pronájmu místnosti pro podnikatele v domě čp. 380 a to do       

31. 10. 2025  
 
zamítla: 
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a to na 

vypracování projektové dokumentace mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 117, Ostrava. 

 
vzala na vědomí: 
 informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rybí (při přezkoumání 

hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky) 
 

 



13 

 Ve středu 19. září 2018  se v sále Besedy konalo 20. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 6 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

schvaluje doplnění programu o body:  
 zpráva o projednaných rozpočtových opatření přijatých radou obce                              (11-0-0) 

 
schvaluje   program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                              (11-0-0) 
 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                                (11-0-0) 
 
schvaluje   návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Josef Kudělka 
  další členové -  Ludmila Krausová a Jaromír Havrlant 
   ověřovatelé zápisu – Zdenka Tillová a Pavel Kotek 
   zapisovatelka -  Jana Marková                                     (11-0-0) 
 
bere na vědomí  usnesení přijaté na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 30.5.2018  (13-0-0) 
 
bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2018                            (13-0-0) 
 
bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2018                      (13-0-0) 
 
bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2018                                (13-0-0) 
 
schvaluje aktualizaci pasportu kanalizací obce Rybí dle předloženého návrhu                   (13-0-0) 

 
schvaluje odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 1842/2 o velikosti 331 m

2 
(ostatní plocha, 

ostatní komunikace) od pana K.Š., bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 23.000,- Kč. Obec hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 
vyhotovením GP a náklady spojených s návrhem na vklad.                                                (13-0-0) 

 
schvaluje  dodatek č. 3 dotačního programu obce Rybí „Domovní ČOV“. Bod 8) ve třetím odstavci. 

Předkládání žádosti o dotaci.  
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 
kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo  
sdělení vodoprávního úřadu s povolením užívání ČOV nebo 
zápis o provedení závěrečné prohlídky stavby.                            (13-0-0) 

 
schvaluje Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 se společností STAMONT–POZEMNÍ 

STAVITELSTVÍ se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jejímž předmětem 
je konečné schválení ceny stavby sokolovny.                                        (13-0-0) 

 
schvaluje rozpočtové opatření č.6                                           (13-0-0) 
 
bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opařeních přijatých Radou obce Rybí v roce 

2018.                                       (13-0-0) 
 

bere na vědomí  informace starostky.                                                  (13-0-0) 
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Upozorňujeme vás všechny, kdo máte napojenou splaškovou kanalizaci z vašeho domu 

na kanalizační řad v majetku obce a doposud jste nezaplatili stočné pro letošní rok, 

abyste tak učinili do konce října.  

Pro rok 2018 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme  

množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, 

že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m
3
/rok.  

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 
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P O Z V Á N Í 
pro členy TJ Rybí starší 18ti let na 

 

NOMINAČNÍ TURNAJ V BOWLINGU 
 

v pátek 12.10.2018 (od 18 – 20 hodin) v Závišicích. 
 

Z nejlepších sestavíme družstvo, které nás bude  
reprezentovat 18.10.2018 v Kopřivnici 

             Těší se na Vás cvičitelé… 



16 



17 

Předkládáme Vám dopis dopravního inspektorátu k Vašim četným dotazům a 

návrhům zlepšení dopravní situace na křižovatce v Sirkových lázních: 
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Výňatek ze zápisu z kontrolního dne stavby „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“ 
 
Nové úkoly: 
Po vyhodnocení současné situace zástupce policie žádá revidovat dopravní značení, 
týká se přesměrování nákladní dopravy mimo stavbu na objízdnou trasu po I/57 
minimálně na dobu zimního období. Změna je vyvolána dopravní situací na stávající 
trase a ohrožení průjezdnosti v zimním období. Objednatel s návrhem souhlasí. 
Zhotovitel připraví návrh na projednání. 
Policie ČR požádala Krajský úřad MSK, Odbor dopravy a chytrého regionu o svolání 
jednání za účelem řešení stávající situace. 
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14. 9. 2018 

Od dluhu pasivitou až k pravomocnému rozhodnutí a exekuci

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

předchozí příspěvky byly mírně 

osvětové a v tomto duchu budeme 

pokračovat ještě jednou. Psali jsme 

o hrozbě exekucí po telefonu či 

emailem (a proč se nenechat ihned 

vystrašit), dále o ochraně soukromí 

po telefonu (a proč nemusíme na vše 

volajícímu odpovídat). 

Dnes na uvedené navážeme a 

zaměříme se na to, co znamená 

předžalobní výzva a to, jak se lze 

vlastní pasivitou dopracovat 

k pravomocnému rozhodnutí soudu 

bez našeho přičinění. 

Na začátku je vždy viditelný či 

skrytý spor o peníze. Může jít o 

zaplacení nájmu, vrácení půjčky 

nebo třeba také vypořádání investic 

v rámci spoluvlastnictví. Jedna 

strana chce peníze, druhá nechce 

platit. A zde je důležitý onen prvek 

pasivity. 

Vyjdeme-li z postavení dlužníka 

(nebo domnělého dlužníka, který 

fakticky nic nedluží), tak by se dalo 

říci, že „když jsem nic nepodepsal a 

nedlužím, tak mne nic nezajímá a nic 

mi nehrozí.“ Tento postoj se dá 

pochopit, neboť v dnešní době na 

nás útočí různé nabídky, letáčky a 

požadavky ze všech stran a 

nereagovat je mnohdy to nejlepší. 

Avšak v případě dluhů platí v právu 

zásada „práva bdělým náležejí.“ 

Tuto zásadu lze bohužel také zneužít 

a pak by mohla znít „aktivnímu to 

časem vyjde a pasivní to zaplatí.“ 

Nyní prakticky. Pokud jde o 

zaplacení a někdo po nás chce 

peníze, tak je na místě, aby nás 

k zaplacení vyzval. S tím souvisí 

také zákonná úprava náhrady 

nákladů soudního řízení 

(zjednodušeně řečeno to, kdo 

všechny soudní výlohy jako soudní 

poplatek a advokáty zaplatí), kdy dle 

ust. § 142a zák. č. 99/1963 Sb. 

„Žalobce, který měl úspěch v řízení 

o splnění povinnosti, má právo na 

náhradu nákladů řízení proti 

žalovanému, jen jestliže žalovanému 

ve lhůtě nejméně 7 dnů před 

podáním návrhu na zahájení řízení 

zaslal [nemusíme prokazovat 

doručení, jen odeslání] na adresu 

pro doručování, případně na 

poslední známou adresu [nemusí se 

tedy jednat o trvalé bydliště] výzvu 

k plnění [může být označena 

jakkoliv, podstatný je obsah textu].“ 

Takto je upravena tzv. předžalobní 

výzva. Aby tedy žalobce mohl 

žalovat a získat proplacené náklady 

na soudní proces, tak by měl 

takovou výzvu nejprve dlužníkovi 

zaslat (s drobnými výjimkami). Účel 

této výzvy je dvojí: 

 Informovat dlužníka a dát šanci 

zaplatit či reagovat. 

 Sesumírovat podklady pro 

případnou žalobu (první krok 

k soudu). 

Zaslání výzvy není nutností. 

V takovou chvíli žalobce riskuje 

„pouze“ to, že nedostane proplacené 

náklady. Současně je žaloba bez 

výzvy také neetická, ale tento aspekt 

je často ponecháván stranou. 

Ze zkušenosti však mohu 

konstatovat, že lidé právě 

s vědomím „nic nedlužím“ na 

takové výzvy nereagují a vyhodí je 

či schovají do šuplíku. Dovolím si 

tvrdit, že takový pasivní postoj 

uškodí právě tomu žalovanému, 

který nic nedluží. Důvodem je to, že 

po výzvě (často se lhůtou 

k zaplacení) je podán návrh na 

vydání platebního rozkazu a soud 

vydá tzv. platební rozkaz. Lze ho 

zjednodušeně označit jako „rychlý 

předběžný rozsudek.“ 

Zde soud přímo ukládá povinnost 

zaplatit žalovanou částku (vč. 

náhrady nákladů soudního řízení, 

byla-li doložena předžalobní výzva). 

Platební rozkaz je zaslán 

žalovanému a ten má 15 dnů na to, 

aby kvalifikovaně vyjádřil svůj 

nesouhlas – podal odpor. 

Klíčový aspekt je ten, že takový 

platební rozkaz je vydáván bez 

projednání věci u soudu. Nikdo nám 

doposud nedává příležitost u soudu 

osobně říci, že se například jedná o 

vymyšlený dluh a nic nedlužíme. 

Pokud jsme dříve nereagovali na 

předžalobní výzvu, pak je velká 

pravděpodobnost, že nyní 

nezareagujeme ani na platební 

rozkaz. Vše s vědomím, že až si nás 

někdo zavolá, tak se ohradíme a 

vysvětlíme. 

Avšak zde pozor! Pasivita v tomto 

případě stojí mnoho peněz, neboť 

nepodání odporu ve lhůtě 15 dnů 

znamená, že se žádné soudní jednání 

nebude konat a soudní řízení je 

ukončeno – platební rozkaz je 

pravomocný a lze jej vymáhat třeba 

rychlou exekucí (bez ohledu na 

dluh, nedluh, pravdu či lež). Převzetí 

pošty s platebním rozkazem a 

pasivita jsou zde nekompromisní. 

Kdy tedy reagovat? Již na 

předžalobní výzvu. Nejpozději pak 

do půlnoci v poslední den lhůty 

uvedené v platebním rozkazu a vše 

zaslat datovou schránkou. Následně 

se seznámit s obsahem soudního 

spisu, řádně odpor odůvodnit a 

bránit se tvrzením v žalobě „zuby 

nehty“. 

Po podání odporu se platební rozkaz 

ruší a proběhne standardní soudní 

jednání, kde se můžeme bránit, 

dokazovat a dospět třeba ke smíru 

anebo bojovat o tvrdou výhru ve 

sporu. 
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Vás srdečně zve na Muzejní 
školu (nejen) pro seniory IV. Muzejní škola (nejen) pro seniory představí během cyklu 
devět přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, dějin umění, zoologie či 
mykologie. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní 
prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i 
činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním Muzea 
Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují pracovníci Muzea 
Novojičínska. Východiskem muzejní školy je zájem seniorů vzdělávat se a seznamovat 
se s děním v jednotlivých oborech.  

Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 1. října do            
26. listopadu 2018, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 
v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední či 
odpolední skupinu. Závazné přihlášky formou zápisu přijímáme na pokladně 
Žerotínského zámku v Novém Jičíně v pracovních 
dnech v termínu od 1. 7. do 21. 9. 2018 (od 8.00 
do 17.00 hod.; kromě pondělí). Cena celého cyklu 
přednášek je 300,- Kč. Kapacita pro skupinu je 
omezena na 40 osob. Přihláška je platná po 
zaplacení kurzovného.  

Více informací na webových stránkách 
www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156. 
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vitko. 
 

Program přednášek: 
1. 10. 2018 – PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik): Svatá bolest. Flagelace v 
náboženské kultuře středověku a raného novověku 
8. 10. 2018 – Jan Číp (dokumentátor, historik): Židé v Novém Jičíne. Přednáška u 
příležitosti výročí postavení židovské synagogy (1908) a vyhnání Židů (1938)  
15. 10. 2018 – Mgr. Eva Sulovská (kurátorka): Výročí tří významných německých malířů 
(Anton Berger, Eduard Veith, Franz Barwig)  
22. 10. 2018 – Mgr. Renata Sobotíková (botanička) a Mgr. Markéta Máchová 
(zooložka): Procházka lužními lesy v Poodří  
29. 10. 2018 – Mgr. Martin Vitko (historik): Osudové „osmičky“ 20. století na 
Novojičínsku 
 
! úterý 6. 11. 2018 ! – Ing. Jiří Lederer (mykolog): Houby a houbaření. Přednáška 
odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Místek 
12. 11. 2018 – PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (vedoucí Muzea v Příboře, etnolog, 
kurátor): Kopřiva – plevel, který šatil  
19. 11. 2018 – Mgr. Renáta Jašková (kurátorka sbírek, dokumentátorka): Nový Jičín a 
okolí na dobových pohlednicích ze sbírek Muzea Novojičínska 
 

26. 11. 2018 – Poslední přednáška bude spojena s prohlídkou národní kulturní památky 

– Památníku Františka Palackého v Hodslavicích, jedné z poboček Muzea Novojičínska. 

http://www.muzeumnj.cz
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     J. Černý – L. Fibrich    Obrázky z moderních československých dějin 
     Víte, kdo poprvé vyslovil výraz „železná opona“? Čemu se říkalo americký brouk? A kolik medailí 
dovezli manželé Zátopkovi z olympiády v Helsinkách roku 1952? Na tyto otázky a spoustu dalších 
najdete odpověď v této publikaci. Bohatě ilustrovaný komiks provází dějinami poválečného 
Československa a érou totality ve všech jejích podobách. Nechybí ani zajímavé informace o 
významných osobnostech z kulturního a vědeckého světa. 
 
     S. Reschová     Veselá kopa pohádek 
     Tato kniha je určena pro malé i velké čtenáře, kteří se rádi smějí. Pohádky jsou stručné, 
vyprávěné srozumitelným a zároveň nápaditým jazykem, který u dětí zábavnou formou rozvíjí slovní 
zásobu a cit pro jazyk. Humorné zápletky se odehrávají v prostředí rodiny, školky, školy, ale i v říši 
fantazie. 
 
     J. Klementová     Trable s tátou 
     V rodině desetileté Markéty dochází k vážné krizi – její tatínek odchází k mladé přítelkyni. Markéta 
vidí, že maminka je z nové situace nešťastná, a tak se snaží spolu s tetou Hanou nějak pomoci. Ale 
především se začala starat o to, aby se otec zase vrátil domů. 
 
     E. Blytonová     Správná pětka a únosci 
     Správná pětka se tentokrát stane pomocníkem skupiny vědců. Jejich tajemný vynález chtějí získat 
zločinci a vyhrožují, že jednomu z vědců unesou dceru. Únosci se však spletou, a tak se ztratí někdo 
jiný. Podaří se kamarádům vyřešit i tento zamotaný případ? 
  
     K. Cassová     Šťastně až navěky 
     Tato kniha jen sbírkou povídek ze světa Selekce. Dozvíte se, jak svou vlastní Selekci prožívala 
královna Amberly, jak se Lucy seznámila s Aspenem a ještě mnoho dalšího. 
 
     K. Miketa      Češi znovu dobývají vesmír 
     Většina z nás ví, že v roce 1978 se Vladimír Remek stal prvním evropským kosmonautem 
v historii. Ale spolupracovali jsme i v programu Interkosmos a vypustili jsme z kosmodromu Pleseck 
několik malých družic. Ani po rozpadu východního bloku jsme však z mezihvězdného prostoru nikdy 
úplně neodešli. České technologie na robotickém vozítku Curiosity, které už od roku 2012 brázdí 
povrch Marsu, sklízejí zasloužený obdiv a uznání na celém světě. V této knize se dočtete o dalších, i 
současných českých stopách v kosmu.  
 
 M. Patřičný     Pracujeme se dřevem 
     Již páté vydání této knihy svědčí o tom, že ti, kteří si chtějí něco ze dřeva vyrobit, nacházejí v ní 
dobré rady. Kniha je členěna do kapitol podle postupu práce: začíná nákupem, sušením a 
skladováním dřeva, následují technologické postupy a popis vybavení dílny. Každá kapitola je 
doplněna radami z praxe. 
 
     S. Nečasová     Slza touhy 
     Pokud jste mladou dívkou, mohl se tento příběh stát i vám. Kristýna se chtěla stát veterinářkou, 
ale rodiče s ní měli úplně jiné plány. Dokonce jí prodali jejího koně, a hlavně otec nechápal, proč je 
z toho nešťastná. Kristýna má dobrou kamarádku, a tak začínají hledat možnosti, jak přesvědčit 
rodiče, aby se Laris mohl ke Kristýně vrátit. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     M. Mlynářová     Zač je života loket 
     V této knize líčí autorka se svým typickým humorem radosti i strasti při hledání partnera, 
manželství, jaké je to „vydýchávat“ partnery, které si děti přivedly, svatbu syna a nezapomíná ani na 
výlety absolvované s matkou. I tentokrát poznáme, že i trable lze řešit s humorem a nadhledem. 
 
     K. Gillerová     Cizí ložnice 
     Radka si prožila nelehké dětství bez maminky. Teď pracuje v realitce a jednoho dne se po 
návštěvě luxusní vily probouzí v nemocnici. Nepamatuje si, co se přesně stalo, jen cítí, že 
s inženýrem, který chce dům koupit, si začíná rozumět. Autorka tohoto románu je označována za 
slovenskou Danielle Steelovou. 
 
     A. Quick      Porušený slib 
     Matka Virginie Troyové, zemřela při děsivém požáru na pozemcích kultu, jehož byla členkou. 
Zahynulo tenkrát víc žen a i několik dětí a Virginia se celé roky snaží bojovat s hrůznými 
vzpomínkami. A najednou po mnoha letech dochází k úmrtí její přítelkyně a minulost ožívá. Případu 
se ujímá soukromý vyšetřovatel Cabot Sutter a snaží se odhalit všechna tajemství. 
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Pořídili jste si domů štěňátko a rádi byste ho naučili všemu 
potřebnému? Nezvládá Váš čtyřnohý přítel základní poslušnost? 
Máte pejska, který se nechová úplně podle Vašich představ? 
Tak to jsme tu právě pro Vás! Učíme a socializujeme psy výhradně 
pozitivními metodami bez trestů a donucovacích prostředků. Rádi 
posuneme vztah Vás a Vašeho psa dál!  
Neváhejte a kontaktujte nás na čísle 724 853 119 nebo e-mailem 
janyskoval@seznam.cz.  
Více informací najdete na facebookové stránce Dobrá psí škola 
nebo na webu www.dobrapsiskola.cz. 

Ludmila Janýšková 

Prodám 

třífázový motor QAP112M-4 52 kg 

4 kw     380/220     1440 ot./min. 

Vhodný pro cirkulárku. 

Tel. 737 474 667  Cena 500 Kč 
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PRODÁM JABLKA 

na uskladnění 

Cena 13 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 728 995 110 

Vyčistím koberce, čalouněný nábytek. 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 
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Zprávičky ze školičky 

 Září ve škole uteklo jako voda… V průběhu prvního školního měsíce jsme se 
společně postupně vrátili do školních povinností. Aby start do nového školního roku 
proběhl pozvolna, využili jsme pěkného počasí. V pátek 7. září jsme vyrazili na cvičení 
v přírodě na Kocmínek opékat špekáčky. A protože pěkné počasí nám přálo, zvládli 
jsme ještě výlet do ZOO Lešná v pondělí 17. září. Oba výlety se vydařily a myslím, že 
zahájení školního roku bylo o to příjemnější. 

V říjnu zahájíme práci v kroužcích pod záštitou DDM Kopřivnice. Nabídka byla 
pestrá, a kdo chtěl, určitě si vybral.  V nabídce byl kroužek Sportovní – miniházená, 
Dramatický, Šikulové, Klub zábavné logiky a Malý kuchtík. Z projektu “ Šablony 2017“ 
pokračuje Čtenářský klub. Také se velmi rádi zapojíme do oslav stého výročí vzniku 
Československé republiky.  

V rámci dalšího projektu byla obnovena počítačová síť ve škole, byl nainstalovaný 
server a obnovena počítačová technika pro žáky školy. Ještě zbývá dokončit nové 
zabezpečení školy v podobě nových domácích telefonů s kamerovým systémem. 

V dalším čísle Zpravodaje se určitě můžete těšit na obnovu našeho „Školáčka“ a 

příspěvky budou opět psát především děti.  

Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 10/2018. Periodický tisk územního samosprávného celku.   

Vychází 1x měsíčně v nákladu 420 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.9 .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  

 
 Žáci Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 úspěšně reprezentovali školu na 
Školním mistrovství ČR ve fotbalgolfu, konaném ve čtvrtek 13. září v pražském 
FotbalParku.  Dva týmy  musely postupně projít okresním a krajským kolem, aby se 
kvalifikovali na samotné mistrovství ČR. V konkurenci 12 týmů si naši žáci vedli velmi 
dobře,  chlapecké družstvo obsadilo 3. místo a dívčí 2. místo. K úspěchu družstva 
dívek přispěla hlavně Aneta Marková z Rybí, žákyně 7. B, která v soutěži jednotlivců 
obsadila  1.místo. Kromě pohárů a hodnotných dárků firmy Mizuno si tak naši 
reprezentanti z Prahy odvezli skvělé pocity vítězství a velkou motivaci se dále 
sportovně zlepšovat! Anetce Markové i jejím spolužákům patří gratulace k dosaženým 
úspěchům a poděkování za reprezentaci školy, ale i obce Rybí.  
 

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 

 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

