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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. 

 

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

 Jiřina  Marková 

 František Číp   

 Jindřich Melnar    

 Božena Hanzelková 

 Pavel  Hanzelka  

Obec Rybí byla podpořena z dotačních programů  
Moravskoslezského kraje 

 
V obci Rybí jsme v roce 2019 spustili projekt Rybí – likvidace odpadních vod. Cílem 

této stavby je realizace jednoho funkčního celku zajišťujícího čištění odpadních a to 

pomocí výstavby systému domovních čistíren s centrálním monitoringem. Do konce 

uplynulého roku se v obci podařilo vystavět a spustit do provozu cca 100 domovních 

čistíren. Na jaře roku 2020 byla zahájena stavba zbývajících devadesáti domovních 

čistíren. Výsledkem toho projektu je ekonomické řešení čištění odpadních vod 

z domácností a jejich případné další využití na zálivku v zahradách u rodinných domů. 

Tato stavba byla podpořena dotací z programu Moravskoslezského kraje „Drobné 

vodohospodářské akce“ ve výši 5.000.000,-Kč. 

I v roce 2020 se obec ucházela o poskytnutí dotace z programu na podporu 

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji. Tentokrát s projektem „Aktivita je nám 

vlastní“.  A i tentokrát bylo podání žádosti úspěšné. Senioři byli podpořeni částkou ve 

výši 53.000,- Kč, která pokryje 50% nákladů plánovaných aktivit. Věříme, že omezení, 

která plynou z pandemie koronaviru nebudou mít významný vliv na plán, který si senioři 

pro tento rok připravili. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Končí projekt Rybí – likvidace odpadních vod. 

 

V jarních měsících dokončila firma Commodum výstavbu domovních čistíren u 

rodinných domů, jejichž majitelé se přihlásili do společného programu likvidace 

odpadních vod. Stavba proběhla vcelku rychle bez větších komplikací. A snad ke 

spokojenosti všech jejich uživatelů. 

Tímto Vám všem chci poděkovat za Váš přístup k realizaci projektu. Nebylo jednoduché 

najít a propojit dohromady všechna odpadní potrubí vycházející z rodinných domů, 

napojit je do čistírny a dále do odvádějících stok, tak aby vše správně fungovalo. Někdy 

Vaše zahrady a dvory byly tak rozkopané, že se nebylo kam stoupnout. Přesto se firmě 

společně s Vaší pomocí podařilo prostranství okolo ČOV vždy upravit zpět do 

původního stavu.  

Díky realizaci tohoto projektu dnes již máme cca 75% rodinných domů, od nichž odtéká 

přečištěná odpadní voda. Výsledkem je velmi výrazná změna v rybských tocích. Již 

necítíte fekálie, prášky na praní, drogerii z koupelen. A to přesně to je cílem našeho 

projektu. Čistá voda v tocích, čisté životní prostředí. 

Hezké dny Vám přeje Marie Janečková 

Cyklostezka Rybí získala grantovou podporu  

ze Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky. 

 

V letošním roce bude pokračovat projekt propojení Nového Jičína s Kopřivnicí pro 

cyklistickou dopravu. Tentokrát se do realizace tohoto projektu přidá také obec Rybí a to 

výstavbou a napojením cyklostezky ve směru od Nového Jičína do obce Rybí. Cyklisté 

se tak vyhnou nebezpečné jízdě po frekventované silnici II. třídy mimo zastavěnou část 

obce. Také cesta v relativně rovinatém terénu bude určitě pro cyklisty spěchající do 

práce i domů příjemnější, než zdolávání kopcovitého terénu. 

Na tuto stavbu získala obec dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury České 

republiky ve výši 4.824.492,00 Kč 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Prodejna potravin „U HANIČKY“  oznamuje 

zákazníkům,  že od 1.6.2020 můžou zaplatit zboží  

i PLATEBNÍ KARTOU.  
 

Zároveň upozorňujeme na změnu prodejní doby  

od 1.6.2020 

pondělí až pátek    od 7:00    do   18:00 hod. 

sobota                    od 7:00    do   15:00 hod.  

neděle                     od 7:00    do   12:00 hod.  
 

Během měsíce června budou v prodeji noviny a veškerý tisk, zároveň 

sazka a sportka, dobíjení kreditu na telefon. 

Pečivo dodává pekárna „BARTOŇ“ 

Maso a uzeniny H+H, KRÁSNO 

Brambory, cibule - Bartošovice 

Ostatní zboží „MAKRO“ 
 

Přejeme zákazníkům příjemné nakupování.  

 

Cvičení pro seniory 

V měsíci červnu bude cvičení pro seniory  

pouze ve středu od 9:00 hodin v sokolovně. 

3. a 24.6. povede cvičení Petra Milichová 

10. a 17. 6. povede cvičení Lidka Krpcová 

I v měsíci červnu bude toto cvičení zdarma. 

Tento projekt je podpořen z dotace zdravého stárnutí v MSK v roce 2020.  

V sobotu 6. 6. od 16:00 hod.  

se koná na Polďáku  

VLEKAŘSKÁ ŠKVAŘENICE. 

Pivo zajištěno.  

Těšíme se na Vaši účast.  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Očkování psů proti vzteklině  proběhne v sobotu 13. června : 
 

 7
00 

- 7
15

   u hasičárny 
 7

30
 - 7

45  
  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.  
 

Upozorňujeme, že z hygienických opatření mějte s sebou roušky 
a dodržujte rozestupy.  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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                                Skupina A 
 

So  30.5.  16:00  Příbor - Žilina A    : 

Ne  31.5.  16:30 Rybí - Štramberk    : 

So  6.6.   17:00  Lichnov - Příbor    : 

Ne 7.6.   10:15  Žilina A - Rybí    : 

So 13.6.  17:00  Lichnov - Žilina A    : 

So 13.6.  16:00  Příbor - Štramberk   : 

Ne 21.6.  10:15  Žilina A - Štramberk   : 

Ne  21.6.  16:30  Rybí - Lichnov    : 

So 27.6.  16:30  Štramberk - Lichnov   : 

So 27.6.  16:30  Rybí - Příbor     :  

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. června do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

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

TJ Rybí, z.s. hledá od 1.7.2020  

PROVOZOVATELE HOSTINSKÉ ČINNOSTI  

v prostorách fotbalových kabin (praxe v restaurační činnosti vítána).  

Zájemci se mohou hlásit do 15.6.2020 u p. Petra Skalky, tel.: 720697795. 

V pátek 12. června se rybská farnost připojuje k celorepublikové akci Noc kostelů.  
Od 18:00 hodin vás zveme k návštěvě kostela a poznat nejen jeho kulturní hodnotu, ale 
také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, rozhovoru či 
setkání. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Ze zasedání rady obce  

 

V měsíci květnu rada obce  
schválila:  
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8026069 mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce se 
sídlem Děčín, Teplická 874 (pro novostavbu rodinného domku) 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společností Linka bezpečí , z. s. na 
poskytnutí daru ve výši 1.500,- Kč na náklady spojené s odbornou pomocí dětem a 
mládeži v krizových situacích. 

 Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Domovem Odry, příspěvková 
organizace se sídlem Hranická 410/56, Odry. Finanční dar bude použitý na pokrytí 
finančních nákladů spojených s provozem domova. 

 vyvěšení záměru prodeje nově zaměřených pozemků parc. č. 1737 díl „c“ a 1740/8 
dílů „d“, „f“. 

 vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. 1707/6 k.ú Rybí o velikosti 77 m
2
 

(ostatní plocha, komunikace).  
 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Drobné 

vodohospodářské stavby“ ve výši 5.000.000,- Kč a uzavření smlouvy mezi obcí 
Rybí a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava. 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 
117, Ostrava na poskytnutí dotace z „Programu na podporu zdravého stárnutí v 
Moravskoslezském kraji na rok 2020“ a to ve výši 53.300,-Kč. 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společností Innogy Gas Storage, s.r.o. 
se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve 
výši 100.000,- Kč na realizaci projektu Rybí v pohybu – rozšíření stávajících 
sportovišť o workoutové prvky včetně dopadových ploch. 

 dodavatele stavby Cyklostezka Rybí – II a to společnost PORR a.s. se sídlem 
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560  

 termín konání zastupitelstva obce Rybí ve středu 27.5.2020 v 18:00 hodin v sále 
kulturního domu Beseda 

 otevření Mateřské školy v Rybí od pondělí 18. 5. 2020. Provoz bude zajištěn v 
souladu s metodikou Ministerstva školství ČR vydanou dne 30. 4. 2020. 

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 žádost pana J.C. bytem Rybí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí ve výši 

19.895,- Kč na stavbu DČOV zastupitelstvu ke schválení. 
 
bere na vědomí: 
 zprávu o rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání v základní a mateřské školy 
 
zamítla: 
 nabídku společnosti iTrade Group s.r.o., Chrudim na koupení ochranných pomůcek 

– obličejové polomasky používané pro ochranu proti určitým částicím.  
 využití služeb společnosti Rema Systém, a.s., Praha 4 na zpětný odběr 

vysloužilých elektrických a elektronických zařízení v obci 
 zakoupení reklamní plochy na sociálním autě spolku ITY z.s. se sídlem Starý Jičín. 
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Léto a prázdninový čas 
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní lavice již 
od jara, své školní povinnosti si však musí plnit.  A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny, 
které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.  
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i 
o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli 
bychom myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je 
důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku 
nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které 
často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě 
předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, 
rychle zapomene na rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že 
plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si 
palačinku, ať raději počkají na rodiče.    
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ 
do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených 
tábořištích: 
 oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

 nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
 nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, 
 nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
 mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán 

v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
 nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí 

vznícení šatstva), 
 do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů 

apod.), 
 oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 
 oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné 

rozhoření. 
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 
 

Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky 
obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat 
spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, 
úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, 
je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je 
třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách 
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech 
pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, 
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k 
nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami 
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 
 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy 
neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových 
tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. 
Během několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta. Seznamte děti 
s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na 
hlavu, která je u dětí do 18 let povinná. 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného 
času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče 
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme 
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín 
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     J. Macenauerová    Nové přírodovědné hry 
     Pomocí této knihy si děti vypěstují čtyřbarevnou kopretinu, vyrobí si křídu z vaječných 
skořápek nebo se naučí číst pomocí prstů. Zatímco si budou hrát, budou zároveň poznávat 
zákonitosti přírody. 
 
     R. Santiago     Fotbaláci – Záhada usínajících rozhodčích 
     Fotbalový klub Soto Alto není jen obyčejný školní tým. Jeho hráči uzavřeli tajnou 
dohodu: „Nikdo a nic nás za žádnou cenu nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu. Ať se 
děje cokoli“. A ono se začíná dít něco zvláštního – v několika žákovských zápasech 
najednou usnul rozhodčí! Vyřeší mladí fotbalisté tuto záhadu? 
 
     P. Jurková     Viktor a záhadná teta Bobina 
     Kvůli sérii průšvihů dostane devítiletý Viktor trojku z chování, rodiče zuří a kamarádi 
s ním nechtějí nic mít. Na prázdniny jej rodiče dovezou k podivné staré tetě, která žije 
v malém městečku Hrabákově. Viktorovi se to nelíbí, a to ještě ani netuší, co všechno ve 
starém tajemném domě zažije. 
 
     V. Matocha     Prašina – Černý merkurit 
     Od prvního dobrodružství Jirky a En uplynulo několik měsíců. Přímo v tajemné čtvrti si 
vybudovali klubovnu a objevili prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé 
město. Záhadná pražská čtvrť skrývá další tajemství a oni dva se opět snaží vše objasnit. 
 
     M. Vranka     Hory byly jejich osudem 
     Je to kniha o slavných českých a slovenských horolezcích, které spojovala láska 
k horám. Bohužel spojila je i smrt, kterou našli předčasně ve svých milovaných horách: 
Ivan Bortel a jeho čtrnáct druhů v peruánských Andách, Josef Psotka na Everestu, Jindřich 
Marliš pod Annapurnou a další, kteří zaplatili nejvyšší daň za své sny. 
 
     K. Lednická     Šikmý kostel 
     Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života 
obyvatel celého ostravsko-karvinského kraje. Je to příběh někdejší pastevecké vesnice, 
která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli 
těžbě uhlí. Dnes již z výstavných budov nezbylo nic – jen šikmý kostel. 
 
     K. Holásková     Rozinka 
     Julie pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory, má pár let po maturitě a moc neví, 
jak naložit se životem. Svého přítele má ráda, ale to, že se rád napije, jí čím dál víc vadí. 
Poznává spoustu příběhů lidí, kteří to v životě neměli lehké – a to ji vlastně pomáhá 
v nasměrování vlastního života. Jedinou její radostí a oporou se pro ni stává mopslík 
jménem Rozinka. 
 
     D. Francis     V nemilosti 
     Sid Halley, bývalý dostihový šampion a nyní úspěšný vyšetřovatel má před sebou 
obzvlášť drastický případ – někdo brutálně mrzačí mladé koně. Stop ani důkazů nemá 
mnoho, ale je si skoro jist, že pachatele zná. Ale také ví, že mu nikdo nebude věřit, protože 
ten člověk je všude velmi oblíbený. 
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15. 5. 2020 

Předkupní právo opět jinak

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v letošním roce dochází opětovně ke 

změně pravidel v rámci předkupních 

práv spoluvlastníků nemovitostí. Kdo 

problematiku sleduje, tak zaznamenal, 

že tato pravidla se mění v posledních 

letech opakovaně. 

Například zákonem č. 460/2016 Sb. 

bylo k 1. 1. 2018 po období bez 

předkupního práva zavedeno zpět 

pravidlo o předkupním právu 

spoluvlastníků. Bylo tedy po dobu 

účinnosti tohoto znění zákona nutno v 

případě úplatného převodu (prodej) i v 

případě bezúplatného převodu 

(darování) nabídnout svůj 

spoluvlastnický podíl například na 

pozemku s rodinným domem ostatním 

spoluvlastníkům. Pokud ostatní 

spoluvlastníci neuplatnili své 

předkupní právo, mohli jsme prodat či 

darovat podíl na nemovitostech 

libovolně třetí osobě. 

Nyní zákonodárce přijal novelu 

č. 163/2020 Sb., která s účinností 

od 1. 7. 2020 mimo jiné mění 

ust. § 1124 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

Jelikož zákon neříká výslovně „ruší se“ 

nebo „zavádí se“ předkupní právo, tak 

považuji za vhodné ukázat výslovné 

citace nynějšího a budoucího znění 

zákona. 

Nyní zákon výslovně říká, že: 

„Převádí-li se spoluvlastnický podíl na 

nemovité věci, mají spoluvlastníci 

předkupní právo, ledaže jde o převod 

osobě blízké. Nedohodnou-li se 

spoluvlastníci o výkonu předkupního 

práva, mají právo vykoupit podíl 

poměrně podle velikosti podílů.“ 

Nově zákon od 1. 7. 2020 v ust. § 1124 

NOZ říká, že: „Bylo-li spoluvlastnictví 

založeno pořízením pro případ smrti 

nebo jinou právní skutečností tak, že 

spoluvlastníci nemohli svá práva a 

povinnosti od počátku ovlivnit, a 

převádí-li některý ze spoluvlastníků 

svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k 

podílu po dobu šesti měsíců ode dne 

vzniku spoluvlastnictví předkupní 

právo, ledaže spoluvlastník podíl 

převádí jinému spoluvlastníku nebo 

svému manželu, sourozenci nebo 

příbuznému v řadě přímé. Neujednají-

li si spoluvlastníci, jak předkupní 

právo vykonají, mají právo vykoupit 

podíl poměrně podle velikosti podílů.“ 

Obě znění zákona tedy předkupní 

právo konstatují slovy „mají předkupní 

právo“. Rozdíl však je v první části 

věty, kde je nově podmínka. Původně 

bylo předkupní právo, dá se říci, ve 

všech případech. Nyní pouze za 

podmínky, že: 

 bylo spoluvlastnictví založeno 

pořízením pro případ smrti nebo 

jinou právní skutečností tak, že 

spoluvlastníci nemohli svá práva a 

povinnosti od počátku ovlivnit, a 

 převádí-li některý ze 

spoluvlastníků svůj podíl. 

Za splnění těchto podmínek předkupní 

právo mezi spoluvlastníky bude. 

Nejčastěji se bude jednat právě o 

dědictví. V takových případech je zde 

uvedený časový limit, kdy předkupní 

právo trvá po dobu šesti měsíců. 

V případě zemědělského závodu je 

doplňující pravidlo uvedeno 

v ust. § 1125 zákona. 

Pravidla jsou tedy zcela jiná a lze 

shrnout, že většina nemovitostí ve 

spoluvlastnictví v rámci koupě a 

prodeje nemovitostí zřejmě již pro 

změnu nebude zatížena zákonným 

předkupním právem. 

Vedle úpravy předkupního práva mění 

zákon č. 163/2020 Sb. k 1. 7. 2020 také 

pravidla v rámci bytového 

spoluvlastnictví a oblasti nájmu. 

Ve vztahu k nájmu se úprava dotýká 

doposud zakázaných smluvních pokut 

v nájemních smlouvách. Dosavadní 

ustanovení § 2239 NOZ ve znění 

„Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu 

nájemci povinnost zaplatit 

pronajímateli smluvní pokutu, ani k 

ujednání ukládajícímu nájemci 

povinnost, která je vzhledem k 

okolnostem zjevně nepřiměřená.“ se 

mění tak, že nově zní bez uvedení 

smluvní pokuty pouze obecně takto: 

„Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu 

nájemci povinnost, která je vzhledem k 

okolnostem zjevně nepřiměřená.“ 

Rozdíl a úmysl zákonodárce je tedy 

zjevný – smluvní pokuty v nájemních 

smlouvách nejsou nyní výslovně 

zakázaným ujednáním. Jsou tedy 

povoleny. Uvolňují se v tomto pravidla 

a prostor pro smluvní strany. 

Pokud by však smluvní pokuta 

v nájemní smlouvě byla v rozporu 

s dobrými mravy nebo zjevně 

nepřiměřená, tak se bude i dále jednat 

o problémové ujednání. Tento obecný 

korektiv tedy zůstává. V tomto smyslu 

je obecně vhodné, aby použití smluvní 

pokuty bylo ve smlouvě konkrétně 

odůvodněno, včetně její výše. 

Doplňující limit pro smluvní pokutu 

zákon přesouvá k dosavadnímu limitu 

pro jistotu (kauci) u nájmu. V ust. § 

2254 tedy zaznívá, že jistota ani 

smluvní pokuta v souhrnu nesmí 

přesáhnout trojnásobek měsíčního 

nájemného. 
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Co dělat, když se dítě chytí špatné party 
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. 
Snažíte se svému potomkovi předat ze 
sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, 
poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším 
lidem, pomáhat s domácími pracemi a 
spoustu dalšího. Existuje však jedna noční 
můra rodičů – možnost, že se vaše dítko 
chytí špatné party a začne tropit hlouposti, 
ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo 
třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy 
však situaci nepomůžou, ba naopak ji 
mohou ještě zhoršit.  
Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?  
 

Zájmy, aktivity a pravidla…  
Možná vás napadlo, že dítěti jeho 
„kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že 
mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž 
povedou pouze ke vzdoru, a v horších případech např. k útěku z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je 
několik rad, jak na to.  
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte 
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí zařídit spoustu věcí a na dítě 
jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské pozornosti snáší velmi špatně. Snaží se 
na sebe stůj, co stůj upozornit, a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto určité rituály, např. 
společnou večeři, u které si popovídáte o tom, jak se vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho trápí, 
co ho zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na výlet, na procházku, do kina.  
 

Mimoškolní aktivity 
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se s těmi, co 
chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete alespoň omezit. A to tak, že dítěti 
nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje dcera 
tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím méně času bude dítě na partu mít, 
tím méně ji propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A 
pokud se žádným aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu se budete věnovat jako rodina 
společně.  
 

Pravidla 
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo. A co je důležité, domluvte se na 
trestech, které budou po jejich překročení následovat. V tomto musí být oba rodiče velmi důslední a 
jednotní, aby dítě nemělo tendenci situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem zajedno, 
promluvte si s dítětem. Nechejte mu také prostor na to, aby se ke všem bodům vyjádřilo, hledejte 
přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na jeho názoru a snáze se mu budou 
dodržovat pravidla, na jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se nový systém zavést nenásilně, 
vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho chování nepřípustné, co vy sami cítíte…  
 
Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče. Komunikace je 
základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému dítěti, mluvte s ním, poukazujte na 
chyby dětí, se kterými se kamarádí a mluvte o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč 
se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, 
že tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc 
např. třídní učitelku, školní nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra, kde vám 
poradí. V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo 
tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových aktivit pro děti i rodiče.  

                                                              

         PhDr. Michaela Miechová 
                                                                                 Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 
                                            www.mojra.cz 
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Kůrovcová kalamita myslivosti hodně přitížila a to tím, že 

asi před 50 lety vědátoři v lesnictví vymysleli vysazovat 

smrkové monokultury. Měli zjištěno, že na smrkových 

porostech jsou největší přírůstky dřevní hmoty a 

ekonomové měli vypočítáno až na několik desítek let 

dopředu, kolik to přinese finančních prostředků navíc. 

Naopak výsledkem je velké zklamání, které přineslo 

nevyčíslitelnou škodu a velkou katastrofu pro naši přírodu. 

Nikdo zatím nebyl obviněn. Škody, které to způsobilo, se 

svádí na zvěř, která do přírody patří. Není dobře vidět 

jenom finanční přínosy – někdy napáchají víc škody než 

užitku. Kdyby použili tehdy selský rozum a lesy vysazovali, tak jak do přírody patří, lesy 

smíšené – smrk, jedle, jasan, dub, borovici, modřín, javor, buk, lípu atd., tak jak to 

v lesích vždycky bývalo, nemuselo dojít k takové katastrofě. Také nevhodném  způsobu 

hospodaření v zemědělské činnosti dochází k velkým ztrátám při senosečích a škodám 

způsobených zejména na drobné zvěři opakovanými postřiky chemickými prostředky.    

A konečně na našich silnicích přibývá srážek zvěře s motorovými vozidly. 
 

A co nás ještě hodně trápí, to jsou cyklisté, kteří jezdí po cestách, cestičkách a z těchto 

cest sjíždějí do lesních porostů, kde zaléhá srnčí zvěř, také zvěř drobná. Zvěř je 

stresována narušováním a neklidem, že nám srny přestávají vynášet mláďata. To 

všechno jsou příčiny mysliveckého hospodaření, kdy při veškerém snažení nemůžeme 

zachovat ani kmenové stavy zvěře, které nám mají sloužit k další reprodukci.  
 

„Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody“ se snažíme udržet do budoucna pro další 

generace. Ti nejstarší z nás si ještě pamatují, že na svých procházkách přírodou viděli 

pasoucí se srny, pobíhající zajíce, v brambořištích čiřikající koroptvičky a při krajích 

lesa hřadovat bažanty. Ale to už jsou jenom vzpomínky. Jsou to druhy zvěře, které do 

naší přírody neodmyslitelně patří a dotvářejí kolorit české a moravské krajiny. Jsem si 

vědom složitostí dnešní doby, ze které lavinovitě mizí žádaný selský rozum, který je 

k pochopení činnosti velmi důležitý. O to více musíme my všichni, kterým na tradiční 

české myslivosti záleží, napnout síly a nenechat se odradit dílčími nezdary, mediálním 

a často politizovaným tlakem okolí.  
 

Myslivost je především každodenní náročná práce která, aby měla smysl, musí být 

vykonávána s láskou a pokorou.  

Za myslivecký spolek  

Jindřich Purmenský 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

KVĚTEN 
 

 
V květnu jsme stihli vymalovat další prostory MŠ a dokoupili nové 

nerezové stoly do kuchyně, která pořádně prokoukla. V pískovištích se vyměnil starý 

písek za nový a nechali jsme nad nimi udělat nové zastřešení, aby si na nich mohly 

děti hrát i v parném létě. 

 

Od 18.5 2020 se školka opět otevřela pro naše nejmenší Rybjánky. Rodiče přihlásili 

celkem 45 dětí, které budou MŠ navštěvovat do konce školního roku. Byli jsme moc 

rádi, že bylo opravdu hezké počasí a tak jsme se mohli vyřádit na školní zahradě. A že 

to bylo znát, že jsme se dlouho neviděli! Nevěděli jsme, kam dříve skočit – na písek, 

na skluzavky nebo na prolézačky? A co vyzkoušet nové tatrovky? A kočárky! A 

houpačky, kolotoč, lanovou dráhu...A povídání s kamarády!  A také s paní učitelkou… 

Každé z dětí toho mělo na srdci hodně a bylo poznat, že se do školky už opravdu moc 

a moc těšily. 

 

Od 22.5. 2020 jsme začali znovu vařit i pro ZŠ, kde máme 22 dětských a 6 dospělých 

strávníků. Znovu vaříme pro naše starší spoluobčany, v současnosti jich máme 16. 

Poslední týden v květnu už nám tolik nepřál, počasí bylo deštivé, ale i to musí být. A 

tak jsme chodili na procházky a k radosti paní školnice nosili do školky různé brouky, 

pavoučky, šneky a žížaly.  Pozorovali jsme kytičky na louce a jak rostou na stromech 

plody. Také máme zasazené bylinky a cukety na naší minizahrádce. Ještě k nim 

přibydou rajčátka a také nějaké papriky. 

 

V červnu jsme měli už tradičně zažité akce s rodiči a 

rozloučení s našimi předškoláky. Letos uvidíme, jak se situace 

bude vyvíjet a nebojte se, dáme Vám včas vědět, co se bude 

konat. Sledujte nástěnky a naše webové stránky, které se 

aktualizují dle nových možností. 

 

 
DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ 

 
 
 

MŠ 
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Zprávičky ze školičky 
 

Ačkoli nám školu v březnu zavřeli, neznamená to, že by byla přerušena výuka. 
Jak můžete slyšet v médiích, probíhá výuka na dálku. I pedagogové naší školy se 
museli s nenadálou situací vypořádat. A musím říci, že to zvládli velmi dobře. 
Zpočátku jsme posílali učivo rodičům prostřednictvím e-mailů. Postupně jsme se 

postarali o výuku prostřednictvím digitálních technologií. Nejprve jsme rozvíjeli s dětmi komunikaci přes 
aplikaci WhatsApp. Nyní již komunikujeme přes SKYPE, kdy se s dětmi setkáváme při videohovorech a 
můžeme si takto vysvětlovat nové učivo, kontrolovat splněnou práci apod. Týká se to sice hlavně starších 
dětí, ale spojení už se podařilo navázat i s některými dětmi 2. ročníku. 

Díky technologiím, které máme k dispozici, je tato komunikace poměrně živá. Dokonce máme 
možnost zjistit a hodnotit, jak se jim práce doma daří. Jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré.“ Tato 
odvěká pravda se nám potvrdila v mnoha ohledech. Zdokonalili jsme se v používání digitálních technologií. 
Zjistili jsme, jak moc nám škola chybí apod. A už se moc těšíme, že se budeme moci od 25. května opět 
setkávat. V současné době připravujeme podmínky ve škole tak, abychom splnili bezpečnostní opatření a 
co nejvíce zabránili možnosti nákazy. 

Díky technologiím se nám 
také podařilo zvládnout zápis 
do 1. ročníku. Máme pro příští 
rok zapsaných 14 nových 
prvňáčků, na které se budeme 
v září moc těšit. Děkuji 
rodičům předškoláků za 
skvělou spolupráci. 
Moc bych také chtěla 
poděkovat všem vyučujícím, 
dětem, rodičům i prarodičům. 
Především děkuji za jejich 
přístup a za jejich energii, 
kterou v této době k zvládnutí 
situace vynaložili, a vyjádřit 
velký obdiv, jak se nám 
společně tato nepříjemná 
situace daří zvládnout. 

Mgr. Hana Frydrychová  

Karanténa 
Když nám oznámili, že se nebude 
chodit do školy, tak jsme tomu 
nemohli uvěřit. Mysleli jsme si, že to 
bude jenom chvilka strávená doma, 
ale po nějaké době jsme museli 
změnit názor. Začínala to být nuda, 
nikoho, než naši nejbližší rodinu 
jsme nevídali a online hodiny nás už 
omrzely. Dva měsíce nicnedělání. 
Ale na karanténě nebylo úplně 
všechno špatné. Kvůli ní jsme se 
dokopali k věcem, které jsme pořád 
odkládali. Hodně jsme se toho 
naučili. Některé věci, které se zdály 
dosud nemožné se uskutečnily a 
zjistili jsme, jaké to je, žít dva měsíce 
doma v absolutní izolaci.  

V. Pustějovský, O. Bogár 
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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 
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Hovězí žebro na 
polévku 
 

139,- Kč 

Lak na vlasy 
TAFT 
 

59,90 Kč 

Barva na vlasy 
Palette 
 

59,90 Kč 
Barva na vlasy 
REVIA 
 

42,90 Kč 

Aviváž SILAN 
 

42,90 Kč 

Pivo  
RADEGAST 
plechovka 
 

19,90 Kč 

Brambůrky 
„Hospodské“ 
 

14,90 Kč 

Olej 
slunečnicový 
 

32,90 Kč 

Mouka 
(více druhů) 
 

11,90 Kč 

Šunkový salám 
SPECIÁL 

129,90 Kč 

Šunka  
nejvyšší jakosti 
 

169,90 Kč 

Inovecký 
salám 

119,90 Kč 

Sendvičový nářez 

109,90 Kč 

Grilovací  
klobásky 
 

129,90 Kč 

Vepřový bok s kostí 

109,- Kč 
Bůček bez kosti 

129,- Kč 

Vepřové plecko        119,- Kč 

Kotleta bez kosti      145,- Kč 

Krkovička bez kosti  139,- Kč 


