
  

LEDEN  2012 

XX. ročník  
Váţení občané, 
 
ve dnech 1. až 14.ledna 2012 bude probíhat na území 
Vaší obce TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři 
králové, jenţ se Vám prokáţou platnou průkazkou.  
Peněţité dary, které věnujete do sbírky, budou pouţity k 
podpoře zdravotních a sociálních projektů.  
 
Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 
Mockrát Vám děkujeme.                  
                                         Pracovníci Charity Kopřivnice 
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Milí spoluobčané, 
po vánočním období stráveném 
v kruhu našich nejbliţších vstupu-
jeme s optimismem a očekáváním 
do nového roku. Klid a mír, který 
jste o Vánocích proţívali ve svých 
rodinách, si zkuste uchovat ve 
svém nitru co nejdéle, abyste se 
tak nenechali pohltit špatnou      
náladou světa zmítaného krizemi 
hospodářskými i mravními. 
Protoţe naši špatnou náladu svádíme často i na práci politiků, zkusme si nyní objasnit 
významy následujících slov – politik, politika.  
Politika je veřejná činnost, kterou vykonávají politici. Jejich soupeřením je pak dána  
forma řízení, je stanoven obsah činnosti správy státu, jsou vytýčeny úkoly. Pro tuto  
práci vyuţívají politici demokratické postupy. Tedy takové, kdy respektují ostatní      
skupiny lidí. Chovají se k nim s patřičnou úctou, byť by měli jiný názor. Pravidla         
politického boje jsou dána zákony. 
 Mezi politiky však můţeme často vidět i politikáře – tedy lidi, kteří sledují svůj          
prospěch, intrikují, mění svá prohlášení a návrhy dle své momentální potřeby. Přisvojují 
si úspěchy, které byly týmovou prací skupiny lidí. 
Takţe si přejme, aby v novém roce pracovali politici pouze ve prospěch společnosti, 
aby si váţili svých politických soupeřů, aby si váţili všech lidí i země, která jim byla 
svěřená do jejich správy. 
 Přejme si, aby politikaření se stalo pouze učební látkou v  dějepise. 

Marie Janečková 

Prosba o spolupráci - mapování tisů 
Jistě všichni víte, ţe se v naší obci rostou památné stromy „libotínské tisy“ – poslední 
pozůstatky původních lesů Novojičínska. Před několika lety zahájili místní skauti ve 
spolupráci  odborem  ţivotního prostředí a pracovníky arboreta v Nových dvorech akci 
na jejich záchranu. Skauti sbírají semena z určených stromů a odesílají je do arboreta. 
Tam z nich odborníci pěstují sazenice malých stromů. Některé ze sazenic jiţ byly       
vysazeny zpět do lesů na Libotíně. Jde o ojedinělý projekt v rámci České republiky a 
moţná i v Evropě. 
  Protoţe však mnoho lidí pěstuje na svých zahradách kultivary tisů, jejichţ pyl  
způsobuje opylení samičích rostlin libotínských tisů, pak se mnohdy se stává, ţe místo 
poţadovaných sazenic rostou kříţenci, kteří však do lesa nepatří. Prosím tedy všechny 
spoluobčany, o spolupráci. Jestliţe Vám na zahradě roste samčí rostlina tisu             
červeného, volejte na telefon 606 127 321 nebo nechejte vzkaz na obecním úřadě.  
 Jestliţe by bylo potřeba strom (keř) vyřezat, samozřejmě ţe způsobenou škodu 
nahradíme (třeba výsadbou sazenice libotínského tisu nebo jiným vhodným              
jehličnanem). 

Marie Janečková  
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 Irena   Marková  86  let 

 Stanislav  Valchář   83  let 

 Josef  Šenk   75  let 

 Ivan  Walder   70  let 

 Naděţda Ruckerová  65  let 

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

 Připomínám, ţe máte moţnost si zopakovat taneční kroky i základní pravidla 

společenského chování s tanečními mistry manţely Syrkovými z Kopřivnice. 

Toto opáčko bude probíhat v sobotu  7. a 14. ledna v 18:00 v sále Besedy. 

Cena kurzu je 600 Kč za pár. Můţete se přihlásit také na jednu lekci.  

Přihlásit se můţete na obecním úřadu nebo na tel. č. 556 760 181. 

Marie Janečková 

Zveme Vás na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  

ve čtvrtek dne 12. 1. 2011 v 18
00

 hodin v sálu Besedy. 

 

Bod programu:  Projednání povolení průjezdu Valašské rally 2012        
 

Marie Janečková, starostka 
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 Kulturní komise zve všechny občany  

NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.  

Účinkuje Smíšený pěvecký sboru Harmonia z Hranic.  

Koncert se uskuteční v neděli 22. ledna od 15 hodin v místním kostele. 

Výtěţek z akce bude věnován na opravu kostela.  

Vítání roku 2012, tentokrát trochu jinak. 
 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2012 v 15:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok. 
Můţete se těšit i na malý (ale milý ohňostroj).   

Hrníčky na novoroční přípitek vezměte s sebou. 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise obce Rybí vás srdečně zvou na  

SPORTOVNÍ PLES,  

který se uskuteční v sobotu 21.1.2012 od 19.00 v sokolovně.  

Hraje skupina Koprock, v kalimeru diskotéka ..   

Bohatá tombola... Občerstvení zajištěno... 

Vstupné 60 Kč. 

Myslivecké sdružení Rybí Vás zve na 

MYSLIVECKÝ PLES  
v sobotu 28. ledna v sále Besedy . Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 
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Fšeci uţ o tom vykládají 
Volejbalisti kloboukový turnaj pořádají. 

V roce 2012 sedmého ledna brzo z rána 
uţ v 8:30 hod otvírá se sokolská brána. 

Hrát se bude v Rybské sokolovně, 
  řád turnaje vypadá následovně: 

 
Kdo se chce členem druţstva státi, 

30 korun musí do kasy dáti. 
Guláš,utopence a párky máme,   

za slušné ceny vám je rozprodáme.  
Zahrát si mohou pouze starší 18let, 

uvítací štamprlu dostanete hned. 
Celá druţstva nejsou vítána, 
ta z klobouku budou tahána. 
A aţ se skončí vaše hraní, 

tancovat se bude do svítání. 
Do Kalimera na tanec i na drinky. 

zveme všechny fanoušky i fanynky. 

 

Tak eště raz, ať přindeš včas! 
 

KDY: 7.1.2012 

KDE: Rybí sokolovna 

PREZENTACE: od 8:30-9:00 

STARTOVNÉ: 30 Kč 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 3. ledna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

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

Kulturní komise chce uspořádat velikonoční výstavu.  

Z tohoto důvodu vyzývá občany, kteří vyrábějí nebo vlastní výrobky s        

velikonoční tématikou (kraslice, pomlázky, pohlednice, fotografie, keramiku, 

různá aranţmá apod.), zda by je mohli zapůjčit na tuto výstavu, která se 

uskuteční koncem března.  

Kontaktovat můţete členy kulturní komise: Marii Janečkovou, Evu Müllero-

vou, Davida Bajera nebo Pavla Lichnovského. Děkujeme.  

 Kulturní komise oznamuje přípravu velkého zábavného programu, 
který se uskuteční v únoru (termín bude upřesněn v únorovém zpravodaji). 
Na co se můţete těšit? V programu vystoupí Novobělské babičky, recitátor 
Alfréd Strejček s loutnistou Jindřichem Mackem, pěvecký kvartet STK (to 
není zkratka "Stanice technické kontroly") z Kopřivnice, k tanci i poslechu 
zahraje Jan Kadlubiec. Moderuje Josef Melnar z Rybího. Akce proběhne v 
sále Besedy.  

Změna programu vyhrazena.   

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 12. ledna 2012  od 7:30 hod.  

a dále co 14 dní v sudé týdny. 
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od  1. ledna 2012 takto: 

          Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                30,61 Kč/ m
3 
(bez DPH)         34,90 (vč. 14% DPH) 

 
Voda odvedená (stočné)         27,65 Kč / m

3 
(bez DPH)        31,52 (vč. 14% DPH) 

 
 
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem. 
 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého týdne – poprvé 3. ledna) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2012 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a kaţdého dalšího psa (téhoţ majitele)  300 Kč 
 
ZPRAVODAJ 60 Kč 
předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do konce ledna 2012 nebo lze 
předplatit i během roku, pouze lednové číslo zpravodaje se dodává do kaţdého 
rodinného domu. Od měsíce února budou zpravodaj dostávat jen předplatitelé.  
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
* děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
* dospělí 50 Kč. 
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schvaluje    doplnění programu o body:                           (13-0-0) 

Přehled o čerpání rozpočtu k 31.10.2011 
Poţární řád obce 
Projednání průjezdu Valašské rally 2012 
a zrušení bodu č. 9.  Návrh na on-line přenos zasedání zastupitelstva obce 

 
schvaluje  program 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (13-0-0) 

 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                    (13-0-0)  
schvaluje   návrhovou komisi ve sloţení: Pavel Lichnovský (předseda),                        (13-0-0) 

 Jiří Honeš a Antonín Kudělka 

ověřovatele zápisu:  David Bajer a RNDr. Alena Kvitová 
zapisovatelku: Jana Marková; 

 
bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 20.10.2011; 

                                                           (13-0-0) 
 

schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012 (viz příloha);                          (13-0-0) 

 

bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2011;         (13-0-0) 

   
schvaluje prodej obecního pozemku č. 1666/3 v k. ú. Rybí o výměře 50 m

2 
panu Miroslavu Šimíčkovi, 

bytem Rybí č. p. 77 za cenu stanovenou znaleckým posudkem; s tím ţe poplatek za stanovení 
znaleckého posudku a vklad do katastru nemovitosti uhradí 50% kupující a 50% prodávající; 
                                (12-0-1) 

bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2011;                       (13-0-0) 

 
bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2011;              (13-0-0) 

 
odkládá  projednání a schválení obecně závazné vyhlášky „O zákazu podomního prodeje“ a 
pověřuje  navrhovatele bodu Martina Pospěcha zjištěním všech potřebných podkladů a návrhu textu 

pro vydání vyhlášky;                                     (13-0-0) 

 
schvaluje    rozpočtové opatření č. 11 (viz příloha);                         (13-0-0) 

 
bere na vědomí  přehled o čerpání rozpočtu k 31.10.2011;                           (13-0-0) 
 

schvaluje  veřejnou vyhlášku 1/2011 – Poţární řád obce s účinností od 1.1.2012;           (13-0-0) 
 

nebylo přijato usnesení k povolení průjezdu motoristického podniku „Valašská rally 2012“ po  míst-
ních komunikacích obce Rybí;                                               (7-4-2) 

                       
bere na vědomí  informace starostky;                              (13-0-0) 

 

Ve středu 14. prosince 2011 se v sále Besedy konalo 7. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 13 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 29. zasedání dne 29.11.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  ţádost pana Lubomíra Schne-
iderky, bytem Frýdek - Místek o výpůjčku 
konzultační místnosti pro lékaře za úče-
lem provozování masáţních sluţeb, 
schvaluje  uzavřít smlouvu na 2 roky a 
výši poplatku 50 Kč/1 uţití a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce; 
 
schvaluje  finanční příspěvek na úhradu 
cen tradičního turnaje ve stolním tenise 
„Memoriál  Jaroslava Kvity“,  
 
schvaluje  sníţení poplatku za pronájem 
sálu o 50% p. Martinu Matoušovi u příleţi-
tosti pořádání karetní hry „Ve volu“; 
 
schvaluje  uhradit částku 282 Kč za suro-
viny zakoupené na pečení koláčků u příle-
ţitosti dne otevřených dveří v nově zre-
konstruované mateřské škole; 
 
schvaluje  zakoupení vánoční výzdoby – 
vánočního řetězu v délce 100 m; 
 
bere na vědomí  vyúčtování finanční   
dotace poskytnuté Českému svazu včela-
řů Štramberk u příleţitosti 100. výročí   
zaloţení organizace; 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 9; 
 

vyhlašuje  veřejnou zakázku na zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekon-
strukce propustků P1 a P2“ a oslovení těch-
to firem:  

1. HORSTAV Olomouc, spol. s.r.o. se síd-
lem Tovární 41A, 772 00 Olomouc; IČ: 
451 957 06; http://www.horstav.cz/ 
 2. PROKOP MOSTY s.r.o., Slavíčkova 
827/1a, 638 00 Brno – Lesná; IČ : 
27731405; http://www.prokopmosty.cz 
 3. MSS - projekt s.r.o. se sídlem Svárov 
671, 755 01 Vsetín; IČ : 26849836; 
www:http://www.mss-projekt.cz 
 

schvaluje  v souladu s §29 a §30 zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších  předpisů sloţení inventarizačních    
komisí:   

Hlavní inventarizační komise: 
Předseda: Petr Purmenský 
Členové: Jaromír Marek, Jaroslava  
Honešová, Jiří Kudělka 
Dílčí inventarizační komise: 
Inventarizační komise č. 1: Obecní 
úřad 
Předseda: Martin Lapčík 
Členové: Jaroslava Honešová, Martin 
Pospěch 
Inventarizační komise č. 2: požární 
zbrojnice 
Předseda: Antonín Kudělka 
Členové: Jaroslav Honeš, Jiří Honeš – 
člen rady; 
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Rada obce na svém 30. zasedání dne 14.12.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční do-
tace poskytnuté neziskové společnosti 
SONS Nový Jičín; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční do-
tace poskytnuté Občanské poradně v Novém 
Jičíně; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční do-
tace poskytnuté Slezské diakonii Domov Ti-
chá; 
 
schvaluje  finanční dar ve výši 2.000 Kč 
Českému klubu turistů na obnovu Bezručovy 
chaty na Lysé hoře; 
 
postupuje  ţádost o povolení průjezdu Va-
lašské rally 2012 po vyznačených trasách 
obce na pořad jednání zastupitelstva; 
 
schvaluje  vyřazení majetku z evidence a 
schvaluje   zařazení majetku do uţívání (dle 
přílohy); 
 
schvaluje  „Směrnici k odepisování majetku 

obce Rybí“; 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 10; 

 bere na vědomí  připomínky k výstavbě ro-
dinných domů na pozemku parc.č. 928/1 a 
2 s tím, ţe  majitelé sousedních parcel 
budou dle stavebního zákona účastníky 
stavebního řízení. Majitelé  sousedních po-
zemků mají obavu o znečištění pitné vody 
ve studních a poničení plotů při  výstavbě 
novostaveb na výše uvedených pozemcích. 

 
schvaluje  výši poplatků na rok 2012:           

 za visačku na popelnice 60 Kč; 

  za obecní zpravodaj 60 Kč (5 Kč/kus), 

 -  členský poplatek v obecní knihovně   

  50 Kč dospělý/rok 

  20 Kč dítě/rok 

poplatek za inzerce v Rybském zpravodaji 
(400 Kč/A5, 300 Kč/A6 a 200 Kč/A7), 

úhrada za zasílání reklamních SMS pro 
podnikající fyzické a právnické osoby 
ve výši 1 Kč/1 SMS + DPH, 

za pronájem sálu ve stejné výši jako dopo-
sud; 

 

 

 

Na konto adventních koncertů byl zaslán finanční příspěvek ve výši  1.920,- Kč 

z dobrovolného vstupného na vánoční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana a Komorního     

orchestru Kopřivnice. 

Všem účinkujícím a dárcům děkujeme. 
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Vážení spoluobčané, 

 

v roce 2012 uplyne už 100 let od založení tělovýchovné jednoty v naší 

obci. Rozhodli jsme se toto výročí řádně oslavit a připravit  pro vás  

na celý rok bohatý program, který budou tvořit jak akce tradiční tak 

i několik novinek. Na co se tedy můžete letos těšit? 

 

 

 Leden -  Sportovní ples 

                    Volejbalový  turnaj 

 Únor -  Lyžařské závody  

Maškarní ples na sněhu 

                          Diskotéka na ledě 

 Březen -  Výroční valná hromada 

 Duben -  Turistický pochod „Za pohledy z Rybí“ 

 Květen - Turistický zájezd 

 Červen -  Sportovní den pro děti 

   Letní večer 

 Červenec - Turnaj ve fotbale 

 Srpen - Turnaj v nohejbale 

 Září - Cyklistické závody 

 Prosinec -  Mikulášská besídka 

 

 

Podrobné informace k jednotlivým akcím  průběžně naleznete 

v obecním zpravodaji, na vývěsce TJ nebo na plakátech.  

Těšíme se, že se do chystaných akcí  zapojíte a společně strávíme 

příjemný sportovní rok 2012. 

 

Výbor TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí.  
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ZŠ 
Váţení občané, rodiče, milé děti, 

chtěla bych Vás tímto pozdravit v novém roce 2012 a popřát Vám všem   
mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů. 

V tomto roce nově nastupuji na místo ředitelky Vaší základní školy. Musím říct, 
ţe mám velkou radost a na tuto práci se těším. Budu se snaţit, aby vašim dětem 
bylo poskytnuto co nejlepší základní vzdělání a aby dosáhly co nejlepších výsledků 
v rámci svých moţností. Dále bych si přála, aby škola byla místem pohody              
a spokojenosti všech zúčastněných. Velký důraz kladu na principy slušného chování 
nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Proto jsem přesvědčena, ţe budeme všichni  
spolu vycházet a případné potíţe vţdy společnými silami vyřešíme v klidu               
a pohodě. 

Budu se snaţit školu rozvíjet, více ji zviditelnit, zapojit ji do dění celé obce       
a současně zachovat dobré tradice, na které lze navázat. Jsem připravena udělat 
pro Základní školu Adolfa Zábranského vše, co bude v mých silách. 

  
      Mgr. Hana Frydrychová 

Obec Rybí se k této celorepublikové akci taky    
připojila a proto visí na budově obecního úřadu a 
knihovny bíločerná vlajka za nové Rozpočtové 

určení daní. 

V roce 2008 vzniklo Sdruţení místních samospráv České republiky (SMS ČR). 
Hlavní příčinou jeho zaloţení byla nespokojenost obcí a měst se stávající legislativ-
ní úpravou financování rozpočtů ze sdílených daní. Úsilí o změnu systému tak, aby 
odpovídal evropským standardům (tedy rozdíl mezi nejchudšími obcemi a Prahou 
na úrovni 2,5 násobku) je trvalou prioritou a cílem této organizace.  Premiér České 
republiky přislíbil starostům obcí, ţe vláda nejpozději do konce října 2011 projedná 
a schválí novelu zákona o Rozpočtovém určení daní (RUD) s max. trojnásobným 
parametrem podílu mezi Prahou a nejmenší obcí v republice. Zatím se takto nestalo 
a ze slibů pana premiéra zůstala pouze prázdná slova. Z důvodu připomenutí       
tohoto slibu byly první listopadový den vyvěšeny na městských a obecních úřadech 

napříč Českou republikou „vlajky za nové RUD.“ 

  Vyvěšením vlajek chtějí starostové měst a obcí dát 
premiérovi republiky najevo, ţe i nadále  trvají na   
poţadavku nového rozpočtového určení daní. 
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     ČESKO      A-Z 
 

     Tato kniha je původní encyklopedie, která obsahuje přibliţně 8 000 abecedně  řazených hesel. Najde-
me zde medailony 3 500 českých osobností a také charakteristiky asi 2 000 významných českých, morav-
ských a slezských měst a obcí. 

 
G. Budworth, R. Hopkins       Všechno o uzlech 
 

     Umět uvázat několik základních uzlů, spojek, smyček a úvazů je neocenitelná dovednost. Tato kniha 
obsahuje více neţ 150 uzlů a zápletů a zaručuje všem uţitečnou zábavu na mnoho hodin. 

 
M. Drijverová                           Zlobilky 
 

     Ţe zlobení se nevyplácí víme všichni. Co svým zlobením způsobila parta holčiček se dočtete v této kni-
ze pro malé čtenáře. 
 

E. Blytonová                            Tajemný hrad 
 

     Dina, Filip, Jack a Lucka tráví opět prázdniny spolu na venkově. Tentokrát se vydají zkoumat zříceninu 
starého hradu. A ţe se to neobejde bez dobrodruţství je jasné všem, kdo četl knihy E. Blytonové 
 

P. Hoffman                               Čtyři poslední věci 
 

     Druhá část dobrodruţné fantasy trilogie zasazené do tíţivé atmosféry postapokalyptického světa za-
ujme všechny, kdo četl úvodní díl, román Levá ruka Boţí. 

 
T. Kubátová                              Dlouhán odnaproti 
 

     Pro čtenářky i čtenáře od 12 do 120 let je určen úsměvný příběh překladatelky Jany a jejích tří nevlast-
ních sourozenců. 

 
L. Bromfield                              Když nastaly deště 
 

     Román podává obraz probouzející se Indie s jejími sloţitými kulturními, náboţenskými a kastovními 
problémy. Osudy postav románu se rozvíjejí na pozadí velké přírodní katastrofy. 

 
M. Kyzlinková                           Jejich pohádka 
 

     Další krásný román této známé spisovatelky plný lásky a porozumění. Je určen všem čtenářům, kteří 
mají rádi romantiku. 

 
P. Klein                                     Sázka na žraloky 
 

     Tento australský autor je povaţován za pokračovatele Dicka Francise. Proţil celý svůj ţivot v 
dostihovém prostředí a do něj umístil i děj svých detektivních příběhů. 
 

 
     Všem čtenářům současným, i těm, kteří teprve do knihovny zavítají, přeji do    
nového roku mnoho zdraví, spokojenosti a štěstí. Ať s knihou stále tráví příjemné 
chvíle oddechu i poučení.    
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Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat o tom, ţe v polovině ledna 2012 začne v Ostravě 
rozsáhlá  rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují významný dopravní 
uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, přes který denně projede na    
30.000 automobilů, jsou hlavní přestupní zastávkou MHD při přechodu 
k ţelezniční stanici Ostrava-Svinov. 
 Rozsah stavebních prací vyţaduje zavedení významných dopravních     
omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků z blízkého  
regionu, kteří tudy projíţdějí. 
 Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají aţ do jara 2013. Připravová-
ny jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální automobilovou 
dopravu a časově prodlouţí cestování prostředky MHD. Počítá se také 
s přeloţením zastávek MHD v této lokalitě. 
  
 Veškeré informace budou od 20. prosince dostupné na stránkách statutární-
ho města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. na stránkách Dopravního  
podniku Ostrava www.dpo.cz. 

Bc. Aleš Boháč 
Náměstek primátora statutárního města Ostrava 

Šárka Hyklová, 26 let, narozena v  Rybí 
 
umělecká studia -  
1996 - 2000 - ZUS Novy Jičín (Ak. soch.Jan a Soňa Zemánkovi),  
2000 - 2005 - SUPS Uherské Hradiště - Ak. soch. Zdenek Tománek, Jan Habarta,  
2005 - 2011 - VSVU Bratislava - obor Socha 
  
 O výstavě - zahrnuje práce z posledních šesti let ( 2005 - 2011 ), tematikou se 
pohybuje v klasických vodách výtvarného umění jakými jsou portrét, figura, koně a další 
objekty a stylizace, také v kombinaci s moderními technologiemi ( digitální animace ). I 
pres tlak převládajícího současného přístupu ke klasickým hodnotám umění jako k pře-
ţitým     výstřelkům minulého století autorka setrvala v této rovině lidské komunikace a 
hledá jiné cesty jak poukázat na  význam věcí, které by neměly být zapomenuty. Ať uţ 
se jedná o portrétní malbu či výtvarnou animaci, jejichţ témata odkazuji k základním 
otázkám lidského rodu. 

http://www.ostrava.cz
http://www.dpo.cz
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Vážení spoluobčané 
 
 Dovolte mi, abych Vás touto formou seznámil s návrhem obecní vyhlášky o      
Zákazu podomního prodeje, který jsem předloţil na 7. zastupitelstvu obce Rybí 
14.12.2011. 
 
 Důvodem, pro předloţení návrhu vyhlášky byla i má osobní zkušenost, např. 
z letošního nebo loňského roku, kdy se obcí prohnala vlna prodejců telekomunikačních 
či energetických sluţeb. 
Návrh vyhlášky byl zatím odloţen, důvodem je vyčkání na nález Ústavního soudu, který 
se danou problematikou v nynější době zabývá. Zastupiteli obce jsem byl pověřen     
návrh upřesnit a informovat předběţně občany obce v Rybském zpravodaji. 
 
Definice: 
Podomním  prodejem se rozumí nabízení zboží a služeb formou obchůzky bytů, 
domů, budov. Za podomní prodej se nepovažuje nabídka zboží a služeb na        
základě předchozí objednávky, již učinil uživatel nemovitosti. 
 
Vyhlášky nebo nařízení zákazu podomního prodeje jiţ přijala některá města nebo obce 
např. Bohumín, Hodonín, Veselí nad Moravou, Uničov, Bojkovice a mnoho dalších. 
Kontaktoval jsem tedy Občanské sdruţení dTest, které vydalo publikaci zabývající se 
problematikou ochrany spotřebitele a moţností jeho obrany před tímto způsobem     
prodeje. Publikace je přílohou tohoto zpravodaje. 
 
Ţádám Vás, abyste věnovali pár minut ze svého času této problematice. Těchto několik 
minut Vám v budoucnu můţe uspořit i několik tisíc korun. 
 
S přáním úspěšného Nového roku 2012 

Zastupitel obce 
Martin Pospěch 
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Pozvánka 

 

Po tři roční období roku 2011 probíhala na Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, 

příspěvková organizace realizace projektu  „Komplexní modernizací podmínek vzdělávání 

k všestrannému rozvoji osobnosti žáka základní školy“, zkrácený název : STO – sport, 

technika, odbornost, financovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko (ROP) a 7,5% se na celkových nákladech podílel zřizovatel školy město 

Nový Jičín .Celkové náklady  projektu :  8 004 618,- Kč 

Předmětem celého projektu byla modernizace výuky na základní škole, a to především 

s ohledem na moderní trendy vybavení odborných učeben, vizualizace výuky a aktivního 

zapojení žáků do výuky, dále modernizace tělocvičny a revitalizace školního dvora na 

víceúčelové hřiště a zázemí pro výuku i relaxaci. 

V dubnu a v květnu 2011 proběhla kompletní přestavba  odborné učebny fyziky a chemie, 

včetně odborného vybavení pro pedagoga i žáky a instalace interaktivních výukových 

pomůcek, byla nově zřízena  odborná PC učebna, včetně vybavení učitelského pracoviště 

multimediální interaktivní technikou a PC technikou a kompletních PC žákovských pracovišť.  

V průběhu letních prázdnin byla provedena rekonstrukce a modernizace tělocvičny 

s ohledem na její fyzickou a materiální zastaralost. 

Podzim byl ve znamení prací v prostoru školního dvora, tedy vybudování víceúčelového 

hřiště s umělým povrchem, altánem  pro možnost venkovní výuky a dětského hřiště  

s hracími prvky pro využití žáků 1. stupně a dětí ze školní družiny.   

Projekt byl ukončen 15. prosince 2011. 

 

Zveme rodiče s dětmi, veřejnost a přátelé školy na Den otevřených dveří v úterý 17. 

ledna 2012 od 10.00  do 17.30 hodin, kdy si mohou prohlédnout modernizované prostory 

a seznámit se i s dalšími výsledky aktivit školy. 

 

 

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 

 

 

Poznámka :  

Nově zrekonstruovanou tělocvičnu  už „vyzkoušeli“ v listopadu i skauti a skautky z Rybího – 

viz článek a foto Barbory Mužíkové v prosincovém čísle  Rybského  zpravodaje.  



19 

Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob 
 

 V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů plesů i 
jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se   
nároky na zajištění poţární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat 
jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při 
jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita         
únikových cest a další poţadavky poţární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů 
a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. 
 

 V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale 
volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek        
hasebních prostředků, proškolené preventivní poţární hlídky a pořadatele. Pokud jsou 
instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí 
organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které 
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén).  
Takto naplněné balónky nesmí být pouţívány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy 
nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se poţár šíří a které jako hořící odpadávají a 
odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde 
o účast více neţ 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závaz-
ných vyhláškách obcí. 
 

 Při akcích, definovaných jako  akce s větším počtem osob, je organizátor povinen 
zpravidla zřídit preventivní poţární hlídku jiţ před zahájením akce a zajistit prostřednic-
tvím odborně způsobilé osoby na úseku poţární ochrany seznámení členů preventivní 
poţární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním     
hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení poţární ochrany pořádané  
akce. Doporučujeme, aby do preventivních poţárních hlídek byli začleňováni přednost-
ně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. 
 

 Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění 
nedostatků v dodrţování podmínek poţární bezpečnosti, které nelze odstranit před    
jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku poţáru a 
zejména v případě znemoţnění úniku nebo evakuace osob.  
 

 Nelze zapomenout, ţe organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem 
a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními 
k zabezpečení poţární ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových 
východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním 
hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.  
 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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