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Rozpočet obce pro rok 2013 
 

 Ve středu 6. února budou zastupitelé schvalovat návrh rozpočtu obce na letošní 
rok. Protoţe jde o jedno z velmi důleţitých rozhodnutí, budu tentokrát tomuto tématu  
věnovat únorový úvodník. 
 V letošním roce předpokládáme, ţe budeme hospodařit s celkovými příjmy ve 
výši 12.328.500,- Kč. 
 
 Na zabezpečení běţného provozu obce je navrţeno 6.754.500,- Kč. Z této 
částky hradíme lesní hospodářství (máme 10 ha lesa), zimní údrţbu cest, rozbory      
odpadních vod, které jsou vypouštěny z rodinných domů přes kanalizační stoky do    
potoka. Dále pak provoz mateřské a základní školy, provoz knihovny, kulturního domu a 
sokolovny. 
Do běţných výdajů patří i opravy veřejného osvětlení, údrţba zeleně v obci (převáţně 
sečení veřejných prostranství), údrţba hřbitova, zabezpečení poţární ochrany, platby za 
zasílání SMS zpráv občanům, platby za vývoz odpadu. 
Z běţného rozpočtu dále dotujeme kulturní akce a některé akce pro děti a   mládeţ.  
Počítáme i s výplatou sociálních dávek pro případ, ţe se některý z občanů  dostane do 
nepříznivé situace. A nakonec z běţného provozu jsou vypláceny mzdy a odměny      
zaměstnancům a zastupitelům obce. 
S výdaji zabezpečující běţný provoz obce se snaţíme nakládat hospodárně. Proto nám 
na investiční akce v letošním roce připadá částka ve výši 5.574.000,- Kč. 
 
 Při přípravě návrhu investic se řídíme plánem rozvoje obce, který byl v  loňském 
roce aktualizován (k jeho aktualizaci jste byli zváni všichni v říjnovém zpravodaji 2011 a 
březnovém zpravodaji 2012). Vyuţíváme také dotační příleţitosti kraje, státu i EU.     
Nakonec se v investicích kaţdý rok objevují nejrůznější opravy a rekonstrukce         
technických zařízení obce, která dosluhují a jsou pro chod obce nezbytné. 
 
 Mezi významnější investiční akce tohoto roku patří zateplení Besedy, dokončení 
obnovy hřbitovní zdi, pořízení herních prvků na dětské hřiště v Klimbachu, dále pak 
oprava mostu na Malou stranu na dolním konci, pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci 
protipovodňových opatření obce, oprava místních komunikací, oprava kanalizační stoky 
z cesty na Puntík, pořízení nové komunální techniky. Plánujeme také začít 
s rekonstrukcí veřejného osvětlení. V letošním roce nově navrhujeme vyhlášení  dotač-
ního programu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Na někte-
ré z výše jmenovaných akcí sháníme dotace, na zateplení pláště Besedy jsme obdrţeli 
dotaci z evropských fondů a to ve výši 1.077.039,- Kč, na preventivní protipovodňová 
opatření cca 1.700.000,- Kč. 
 

Tento úvodník berte zároveň jako pozvání na jednání zastupitelstva obce. Přijďte   

tedy  6. února v 18
00 

hodin do Besedy. 

Marie Janečková 



3 

 Emil  Šimíček  85  let 

 Daniela  Purmenská 83  let 

 Jenovefa Šimíčková  81  let 

 Antonín  Kvita   65  let 

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

Statistika roku 2012 

Počet obyvatel k 31.12.2012 =  1225  

Z  toho   ţeny:     624  děti do 18 let:  229 
      muţi:     601     starší   60 let:    257 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    14         z toho děvčata:  6 
                   chlapci:  8 
 
 počet úmrtí:     13            z toho ţen:          7 
            muţů:  6 
 
  počet přistěhovaných osob:  31    
 počet odstěhovaných osob:   9 
 počet svateb:     5 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:             3 338 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:      195 
 počet čísel popisných:           391 
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Tak Vás všechny dnes, 

v sobotu 16. února v 15:00 hod. 

zveme na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. 

Soutěţe a tombola, 

tančit budem dokola. 

Bude dobré občerstvení,  

takové uţ jinde není. 

Zveme děti, rodiče i dědy,  

přijďte všichni do Besedy. 

Srdečně zve Mateřská škola 

 

V sobotu 16. 2. 2013 se od 18:00 hodin 

koná v restauraci na Hřišti 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

oddílu turistiky TJ Sokol Rybí 

Zváni jsou všichni členové oddílu. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy na  

 

MAŠKARNÍ PLES,  
 

který se koná 9. února od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné:  masky  50 Kč 
 ostatní  80 Kč 

 

Sraz masek do 19:00 hod. před  skautskou klubovnou.  
Proběhne soutěţ o nejhezčí masku.  
Hraje PROMĚNY Honzy Hanibala 
Tombola a občerstvení zajištěno. 

Na Vaši účast se těší hasiči. 
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KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 5. února  do přísálí Besedy v 18:00 hod. na 

VÝROČNÍ SCHŮZI ŹEN . Účast nutná !  

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  4. února
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  18. února ve stejnou dobu. 

Po roce Na besedu do Besedy 
 

Po prvním hudebně-zábavném setkání „rybjanů“ nazvaném Na besedu do besedy,   
které proběhlo 9. února 2012, se pořadatelé (Kulturní komise ObÚ, Klub ţen v Rybí a 
JM music agency) rozhodli tuto akci pro velký úspěch zopakovat.  
Termínem pořádané akce je den, který je také kaţdoročně věnován ţenám a letos bude 
i 1. dnem v úřadu našeho nového prezidenta – ano, jde o pátek 8. března. Začátek je 
naplánován na sedmnáctou hodinu a místem není nic jiného, neţ je sál Besedy.  

 

Program bude i letos obohacen vystoupeními významných uměleckých 
osobností. Hlavním hostem večera bude naše přední operní pěvkyně,   
sólistka opery Národního divadla Moravskoslezského a dvojnásobná     
drţitelka ceny Thálie Eva Dřízgová-Jirušová (Ostrava). Dále pozvání přijal 
Vokální septet sourozenců Baţíkových (Trstená, Slovensko) – absolutní 
vítězové loňského ročníku Mezinárodní soutěţe ve zpěvu komorních    
ansámblů Stonavská Barborka a jak vypadala „diskotéka“ v období       
baroka, zprostředkuje všem přítomným Barokní seskupení Lukáše Krčka 

(Ostrava). Celý večer bude mluveným slovem provázet Josef Melnar.  
Dobrou náladu podpoří občerstvení a hudba ke zpěvu a tanci. Vstupenkou je dárek do 
tomboly. Podrobnější informace o umělcích i programu budou uvedeny v březnovém 
Rybském zpravodaji.  

Kulturní komise uspořádá v úterý 30. dubna ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

"Jak důležité je mít" (známější název této komedie Oscara Wilda "Jak je důleţité mít 

Filipa", zakázal divadlu pouţívat Krajský soud v Ostravě) do Divadla Antonína Dvořáka 

v Ostravě. Začátek představení je v 18.30 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy činí 

170,-Kč. Zájemci se mohou jiţ v tuto dobu hlásit na obecní úřad - telefon 556 760 181, 

není nutné ihned platit, úhradu lze provést nejpozději týden před konáním akce.   
  

za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
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POZVÁNKA 
 

Klub seniorů Rybí 

spolu s OÚ 
 

pořádá  

v pondělí 18. února 2013 v 1600 hod. 
 

PŘEDNÁŠKU: 
 

NAHLÉDNUTÍ  

DO MINULOSTI 

RYBÍ A OKOLÍ 
 

S historií našeho domova  

vás slovem i obrazem seznámí Josef Adamec 
 

Přednáška se koná v obecní knihovně 
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Auta na místních komunikacích 
 Ţádáme všechny řidiče, aby svá auta parkovali mimo komunikace, na kterých je 

prováděna zimní údrţba. Svými auty vytváříte překáţku na silnici nejen pro ostatní   

projíţdějící auta, ale i pro řidiče, kteří provádějí zimní údrţbu cest. 

Pokrytí obce signálem společnosti T-mobile 
Prosíme všechny majitele mobilních telefonů, kteří vyuţívají sluţeb společnosti             

T-mobile, aby nahlásili na obecním úřadě místa slabého pokrytí signálem. Informaci 

předáme k dalšímu zpracování společnosti T-mobile. 

V minulém roce jsme začali společně vytvářet plán, který jsme nazvali „Obec přátelská 
celé rodině“. Předkládám vám zpracovaný návrh, který jsme vytvořili na základě vašich 
námětů a připomínek. Prosím, pročtěte si jej, případné doplnění zašlete na úřad.       
Hotová verze bude předloţena ke schválení zastupitelům. 

Upozornění pro majitele psů 
Ţádáme majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání psů         

a zajistili úklid psích exkrementů na veřejných prostranstvích. 

Výměna řidičských průkazů v roce 2013 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 
1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich drţitelé povinni 
vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím   
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské      
průkazy pozbývají platnosti.  
Občané obce Rybí si mohou nechat vyměnit řidič-
ský průkaz na Městském úřadě Nový Jičín, odbo-
ru dopravy, Divadelní 3. Povinná výměna řidičské-
ho průkazu je osvobozena od správního poplatku. 
Co musíte mít  s sebou?    Řidičský průkaz Vám bude 

platný doklad totoţnosti    vydán do 20 dnů od podání 
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm  ţádosti, nebo do 5 pracovních 
řidičský průkaz, kterému končí platnost  dnů po úhradě správního  
vyplněnou ţádost     poplatku 500 Kč tzv. blesk. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 56. zasedání dne 7.1.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o nájmu nebytových 
prostor mezi ZŠ Adolfa Zábranského 
Rybí a paní Ludmilou Krpcovou, za   
účelem  cvičení na balanční ploše 
BOSU a to na dobu určitou do       
31. 12. 2015 a 

 pověřuje starostku podpisem   
smlouvy; 

 
bere na vědomí  rozhodnutí o poskytnutí 

podpory na zateplení objektu kultur-
ního domu č.p. 127,   

 doporučuje   zastupitelstvu obce ke 
schválení přijetí dotace a  

 pověřuje   starostku přípravou pod-
kladů pro vyhlášení veřejné zakázky; 

 
souhlasí  s tím, aby se sazebník za    
 pronájem sálu Besedy neměnil a   
 zůstal stejný jako v loňském roce;   
 
neschvaluje  sníţení poplatku za      
 umístění roční inzerce ve zpravodaji 
 realitní kanceláře Bona Elekta 
 Kopřivnice; 
 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace ZO 

ČSOP Nový Jičín na provoz           
Záchranné stanice pro ohroţené    
ţivočichy v Bartošovicích,   

  souhlasí  s uzavřením smlouvy        
 o   poskytnutí neinvestiční dotace 
 z rozpočtu obce Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 

souhlasí   s podáním ţádosti o dotaci na 4 
místa na VPP - veřejně prospěšné prá-
ce na rok 2013; 

 
bere na vědomí  nabídku spotřebitelské  

organizace dTEST na bezplatnou   
spolupráci v oblasti poradenství spotře-
bitelského práva a  

 pověřuje   starostku zjištěním bliţších 
informací k moţné spolupráci; 

 
stanovuje  termín jednání zastupitelstva 

obce na středu 6.2.2013 v 18:00 hodin 
v sále kulturního domu Beseda 
Program zastupitelstva obce:  
Vydání územně plánovací dokumenta-
ce obce  Rybí 
Projednání přijetí dotace na spolufinan-
cování  projektu – Zateplení objektu 
kulturního domu  
Schválení rozpočtu na rok 2013 
Majetkoprávní záleţitosti – prodej     
pozemku u Valůšků, projednání budovy 
fary 
Projednání rozpočtu Sdruţení povodí 
Sedlnice  
Projednání závěrečné revizní zprávy 
Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 
Projednání změny dodavatele energií 



9 

Rada obce na svém 57. zasedání dne 21.1.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje, aby opravu zákrytových desek 
komínů na pohostinství Beseda      
provedla firma Ing. Čestmíra Kolečka 
se sídlem Zubří – Horní 846;  

 
schvaluje,  aby úpravu na místní komuni-

kaci 17 c, která je umístěna na        
pozemku parc.č. 1705/1 v k.ú Rybí 
provedla firma DAVOZ se sídlem 
Sportovní 15, Nový Jičín;  

 
bere na vědomí  zprávu o činnosti kultur-

ní komise za rok 2012; 
 
bere na vědomí  zprávu o činnosti spor-

tovní komise za rok 2012. 

schvaluje  sazebník úhrad za poskytování 
  informací na účetní období 2013; 
 
vyhlašuje  záměr výpůjčky budovy         

sokolovny Rybí č.p. 176 ke sportovním 
účelům;  

 
souhlasí , aby ţádost o dotaci z programu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2013“ zpracovala společnost „Centrum 
regionálních sluţeb s.r.o.“ se sídlem 
Brno, Ţelezná 689;  

 

Milí občané obce, 

touto cestou bychom Vás rádi poprosili o drobnou pomoc. Naše Nikolka 

se narodila se 4 komorovým hydrocefalem. Následkem toho se u ní 

projevují různé druhy postižení. Její léčba, rehabilitace a vyšetření 

jsou finančně náročné. Potřebuje také speciální kočárek, který zrovna 

není levný. Proto prosím každého z Vás, sbírejte nám vršky z PET lahví. 

Cena za 1 kg je bohužel jen 6 Kč, což není hodně, ale celková utržená 

částka poslouží na kočárek nebo rehabilitační centrum, které by     

Nikolku donutilo a snad taky pomohlo posunout zase o krůček dál.   

Vršky můžete nosit k rodině Bradáčových nebo na obecní úřad.        

Věříme, že máme v obci spoustu dobrosrdečných lidí. 
 

Předem Vám mockrát děkujeme. 
 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte: 739 766 562 

Tomáš a Míša Bradáčovi 
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Výroční zpráva zastupitele obce za rok 2012 
  
váţení občané, dovoluji si Vám předloţit „výroční“ zprávu o své činnosti zastupitele    
obce: 
  
* začátkem roku jsem vyuţil moţnosti jednacího řádu zastupitelstva a společně s      
dalšími pěti zastupiteli jsem inicioval mimořádné zasedání zastupitelstva obce –        
projednání průjezdu Valašské rallye; ta byla nakonec schválena; 
 
* předloţil jsem návrh na obecně závaznou vyhlášku, řešící problematiku spalování   
suchých rostlinných odpadů – místostarosta Martin Lapčík podal návrh na odloţení  
projednání vyhlášky; zda bude vyhláška přijata nebo zamítnuta, se dozvíme na         
nejbliţším zasedání zastupitelstva obce; 
 
* předloţen návrh na obecně závaznou vyhlášku o zákazu některých druhů paliv –     
návrh nebyl zastupiteli přijat; 
 
* zápisy ze zastupitelstva /obsahující celý průběh zasedání, otázky, diskuse, názory   
zastupitelů atd./, jsou k dispozici k přečtení na mých webových stránkách www.i-
novojicinsko.cz – na obecních stránkách nejsou k dispozici, zastupitelé můj návrh je 
zveřejňovat, odmítli jiţ v roce 2010 (pro vysvětlení – není povinné zveřejňovat zápisy 
z jednání  zastupitelstva na rozdíl od usnesení zastupitelstva obce – ty jsou zveřejňová-
ny na www.rybi.cz) 
 
* zveřejňuji kaţdoroční analýzu odpadového hospodářství (komunální odpad, tříděný 
odpad, bioodpad, a další) - přináší pozitivní výsledky – propad mezi mezi příjmy a výdaji 
v odpadovém hospodářství byl největší v roce 2009 a to 102 000 Kč, o dva roky později 
to bylo „jen“ cca 22 000 Kč; analýza za rok 2012 je ve stadiu přípravy; 
 
* myšlenku na zavedení kaţdoročního konání „Dne obce“ jsem zamítl, lepší neţ jedna 
velká jednodenní akce, bude lépe pořádat přes léto více drobnějších akcí v rámci tzv. 
Rybského kulturního léta, jehoţ nultý ročník byl v roce 2012; 
 
 
Co je ve stadiu řešení, návrhu, myšlenky:  
 
* návrh na zakoupení objektu fary do majetku obce; 
 
* energetický audit obce – nelze od jiných dodavatelů energií dostávat levnější plyn, 
elektřinu? 

Pavel Lichnovský 
zastupitel obce 

http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.rybi.cz/
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PF 2013 
 

Na začátku letošního roku 
jsme na obecním úřadě    
(a také někteří současní     
i bývalí zastupitelé) do 
svých emailových schránek 
obdrţeli od našeho zastu-
pitele Pavla Lichnovského 
tohle vytištěné přání do   
nového roku.  
Co si o takovém přání   
máme myslet? 

Jak se dělá „rybská politika“  
aneb reakce na výroční zprávu o činnosti zastupitele  obce. 

 

Ke zprávě o činnosti zastupitele Pavla Lichnovského připojuji jen pár poznámek: 
Při projednávání vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v loňském roce 

jsme odhlasovali návrh vyhlášky odloţit a sloučit OZV o spalování suchých rostlin-
ných materiálů s likvidací bioodpadu dohromady. Návrh vyhlášky, který měl řešit 
problematiku   spalování suchých rostlinných odpadů, ve skutečnosti nevyřeší nic. 
Nikdo z nás totiţ nedokáţe přesně stanovit dobré rozptylové podmínky (a jsou-li 
dobré, pak u sousedů suší prádlo). Navrţenou dobu pálení mezi 8 -16 aţ 20 hodi-
nou zase vyuţívají lidi k pobytu na čerstvém vzduchu.  

Zákaz spalování některých druhů paliv řeší zákon o ovzduší a taky kaţdý návod na 
obsluhu kotle na pevná paliva. Obecní vyhláška by tedy řešila problém, který je jiţ 
řešen jiným předpisem.  

V zákonu o obcích § 95 odst. 2 je uvedeno: zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skon-
čení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách 
člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbliţší zasedání zastupitelstva. 
Vyvěšování zápisu zastupitelstva je dle názoru některých právníků pokládáno za 
porušení zákona.  

A nakonec rozhodně „analýza“ odpadového hospodářství nepřinesla obecní poklad-
ně ţádné úspory. Úspory do obecní pokladny jste přinesli Vy, občané obce, kteří 
více třídíte. Od roku 2010 společnost Eko-kom, platí více za vývoz tříděného od-
padu (tedy, čím více třídíte, tím více peněz se vrací do pokladny a z nich pak   
hradíme vývoz velkoobjemového odpadu a tříděného odpadu). Od loňského roku 
si taky občané sami platí vývoz bioodpadu. 

Tolik k výroční zprávě. Nejsou věci vţdy takové, jak na první pohled vypadají.  
Marie Janečková 
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Praktiky podomních prodejců energií  

jsou často za hranicí zákona 
 

Brno - S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za elektrickou energii a plyn. 

Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za 

dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává i změna sazby 

DPH z 20% na 21%. 

 

Takové množství změn s sebou přináší i riziko neetického prodeje energie prostřednictvím podomního prodeje. 

„Právě v tomto období a po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o  

změně dodavatele energie. Snadno se tak mohou stát obětí podomního prodeje, při kterém v konečném důsledku 

mohou prodělat“, uvádí analytik Martin Koutný z portálu snizujeme.cz. 
 

Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy a dobře naučenými argumenty obchodního       

zástupce, jehoţ tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Často se tito obchodníci vydávají za zástupce 

dominantních dodavatelů nabízející slevy nebo upozorňující na krach stávajícího dodavatele a s tím související 

odpojení elektřiny. Dominantní dodavatelé, na které se většinou tito prodejci odkazují, k tomu dodávají: 

 

„Za zákazníkem, který má své závazky vůči PRE v pořádku, se nikdy naši zaměstnanci domů nevydají,“ 

uvádí tiskový mluvčí Petr Holubec z Pražské energetiky. 

„Každý prodejce má několik snadno rozpoznatelných znaků. Při příchodu se prokazuje průkazkou, ženy mají 

oranžový šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na průkazce je číslo, které se shoduje s číslem na certifiká-

tu, který má k předložení každý obchodník u sebe“, komentuje tisková mluvčí Barbora Půlpánová ze 

společnosti ČEZ. 

„Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich partnerů, tak ob-

chodníků, kteří mají smlouvu přímo s naší společností. Každý obchodní zástupce má identifikační kartu 

informující o tom, že zastupuje naši společnost (jeho identifikaci je možné si také ověřit na naší Zákaz-

nické lince 840 111 333)“, zmiňuje Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E. ON. 

 

„Přestože se řada alternativních dodavatelů přihlásila k etickému kodexu obchodníka, můžeme být svědky toho, 

že ne vždy jsou tato pravidla uplatňována“, uvádí Martin Koutný ze snizujeme.cz. 

Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu přitom mluví zcela jasně. Za poslední 

dva roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stíţností zřetelně stoupá. 

Jen za první tři čtvrtletí roku 2012 je evidováno přes 6500 stíţností. 

Je nutné si uvědomit, ţe ani krach dodavatele neznamená přímé odpojení od elektřiny. Komoditu ze zákona 

dodá vţdy dodavatel poslední instance. V případě elektřiny je to tedy ČEZ, PRE nebo společnost E. ON. 

 

Profesionální prodejce by neměl při prodeji vyvolávat nátlak, nabízet neexistující a nepodloţené slevy a měl by 

vţdy profesionálně a odborně odpovědět na kterýkoliv dotaz. V neposlední řadě by se měl na vyzvání vţdy pro-

kázat sluţební kartou nebo certifikátem prodejce. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Snižujeme.cz 

Portál Snižujeme.cz přináší jednoduché a nezávislé porovnání cen služeb za energie na českém trhu. Zabývá se 
analýzou a publikováním odborných článků a krátkých informací z oblasti energií. Portál nabízí své služby nejen 
zákazníkům z řad domácností, ale i zákazníkům z podnikatelské sféry. 

Ing. Martin Koutný, Ph.D. 

Snižujeme CZ s.r.o. 

http://www.snizujeme.cz/
http://www.snizujeme.cz/
http://www.snizujeme.cz/
http://www.snizujeme.cz/
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ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, Rybí 110 

Zápis 

do 1. třídy 

                       se koná 

dne 7. února 2013 

od 13 do 16:30 hod. 

K zápisu se dostaví děti narozené v období 

od 1.9.2006 do 31.8.2007. 
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný 

list dítěte. 

Upozornění 
 

Chtěla bych tímto upozornit všechny rodiče 
ţáků Základní školy Adolfa Zábranského 
Rybí, ţe v tomto školním roce škola nebude 
pořádat Dětský maškarní ples v Besedě. 
Tento ples pořádá v letošním roce škola 
mateřská. Ve škole proběhne jen karneva-
lový rej v rámci dopoledního vyučování, děti 
ve školní druţině si sami vyrobí škrabošky. 

 Školní zprávy  

Leden ve škole proběhl ve znamení ukončení prvního pololetí školního roku 
2012/2013. Děti si ověřovaly znalosti, které získaly od září. Učitelky připravovaly        
pololetní písemné práce, uzavíraly klasifikaci. Děti si domů odnesly Výpisy z vysvědčení 
a myslím, ţe většina můţe být spokojená. U příleţitosti vydávání vysvědčení jsme      
vyhodnotili nejlepší sběrače kaštanů a ţaludů. Ti si odnesli diplomy a drobné odměny. 
Děkuji všem, kteří se do sběru zapojili. Sesbírané plody byly předány myslivcům, kteří 
je vyuţijí ke krmení zvěře v těchto zimních měsících. 

Únor jsme zahájili jedním dnem pololetních prázdnin. Nejdůleţitější akcí v tomto 
měsíci je Zápis dětí do prvního ročníku, který se koná 7. února 2013 od 13 do 16:30 
hod. Věřím, ţe přijdou všechny děti a ţe se jim u zápisu bude dařit. Pokud někdo     
onemocní, rodiče si dohodnou náhradní termín s ředitelkou školy. 

Během února ve škole proběhnou třídní kola a následně školní kolo recitační   
soutěţe. Děti si sami zvolí básničku, která se jim líbí a kterou se naučí zpaměti.          
Vítězové školního kola postoupí do kola okrskového, kde budou reprezentovat naši   
školu. 

Stejně jako začátek února, tak i jeho konec bude ve znamení volna. Od 25.2. do 
1.3.2013 si děti budou uţívat jarních prázdnin. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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Přísnější pravidla pro lokální topeniště 
Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí 

 
V  září nabyl účinnosti zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Nová právní úprava 

se výrazně dotkne domácností a drobných firem, jež používají k vytápění spalovací 

zdroje na pevná paliva. Zákon pro ně stanovuje přísnější emisní normy a novou 

povinnost kontrol technického stavu a provozu.  

Zpřísnění požadavků si vynutily problémy s kvalitou ovzduší v České republice. 

Spalováním uhlí a dřeva v lokálních topeništích se do ovzduší dostává přibližně 40 

procent z celkového množství emisí prachu a 66 procent emisí polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Emise ze zastaralých topenišť v rodinných domech 

bezprostředně ovlivňují zdraví obyvatel. Jsou totiž vypouštěny přímo do jejich dýchací 

zóny.  

Provozovatele topenišť na pevná paliva proto upozorňuje na dva důležité termíny: 

 31. prosinec 2016 – do tohoto data je provozovatel povinen zajistit první kontrolu 

technického stavu a provozu svého zařízení. Další bude muset provádět jednou za 

dva kalendářní roky. Tato povinnost se vztahuje na spalovací zdroje na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako 

zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad o provedení 

kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou, bude majitel povinen předložit 

na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

 1. leden 2022 - od tohoto data musí všechny výše uvedené spalovací zdroje na 

pevná paliva splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Kotle první a druhé 

emisní třídy nebude možné od roku 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022 ani 

provozovat. V případě nesplnění této  povinnosti hrozí pokuta až 50 000 korun.  

S nevyhovující kvalitou ovzduší se potýká zejména náš Moravskoslezský kraj. 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Státním 

fondem životního prostředí proto letos vyhlásilo dotační program k financování obnovy 

lokálních topenišť na tuhá paliva v rodinných domech. Program podporuje pouze kotle 

3. a vyšší emisní třídy s automatickým přikládáním na uhlí, biomasu, popřípadě na uhlí 

a biomasu. Dotace je poskytována maximálně ve výši 40 tisíc korun. Kdo si nyní 

pořizuje nový kotel na pevná paliva a nechce ho po deseti letech měnit za nový, měl by 

zvážit zakoupení kotle 3. emisní třídy. Někteří výrobci nabízejí takzvané přestavbové 

sady, s jejichž pomocí lze starší kotel upravit tak, aby třetí emisní třídě vyhovoval. 

Podle současného právního názoru je tato varianta také možná. Avšak v případě 

pořízení nového kotle 1. a 2. emisní třídy do konce roku 2013, kdy ještě budou tyto 

výrobky na trhu dostupné, ji doporučujeme důkladně zvážit. Zakoupení zastaralého 

kotle a následné pořízení přestavbové sady nemusí být z dlouhodobého hlediska 

ekonomicky výhodné.  
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Dotační program na podporu výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva 

za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu 

 
Rada Moravskoslezského kraje schválila podmínky dotačního programu na podporu 

výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automaticky dávkované 

kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu. Program se vztahuje na celé území Moravskoslezského 

kraje. Žadatelem může být pouze fyzická osoba-vlastník popř. spoluvlastník rodinného domu 

nebo manželé, kteří mají rodinný dům ve společném jmění.  Podpora bude poskytnuta formou 

dotace na nákup a instalaci nového kotle do výše maximálně 40 000 korun, přičemž nesmí 

být použita za účelem podnikání. Starý kotel musí být zlikvidován. Novým kotlem se pro 

účely dotace rozumí kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu, který splňuje mezní emisní úrovně a 

minimální účinnost spalování dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3. a automaticky si přikládá.  

Cílem programu je zlepšení kvality ovzduší v našem regionu. Významný podíl na 

vysokých koncentracích škodlivin v ovzduší mají prokazatelně emise z lokálních topenišť. 

Spalováním odpadu v domácích topeništích a používáním tuhých paliv v zastaralých ručně 

plněných kotlích s nízkou účinností spalování uniká do ovzduší velké množství nebezpečných 

zplodin. Nové nízkoemisní kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu s automatickým dávkováním 

snižují vypouštění škodlivin do ovzduší nejen vysokou účinností spalování, ale také tím, že 

neumožňují spalovat odpad. 

Vyhlašovatelem dotačního programu je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo 

životního prostředí. Příjem žádostí o dotaci bude vyhlášen formou výzev oznamovaných na 

webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního 

fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Podacím místem pro příjem žádostí o dotaci bude 

podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí v rámci vyhlášené výzvy 

bude ukončen, pokud objem požadované dotace u obdržených žádostí bude roven objemu 

vyčleněných finančních prostředků pro předmětnou výzvu. Schválené žádosti budou 

neprodleně zveřejněny na webových stránkách SFŽP ČR a Ministerstva životního prostředí, 

zároveň bude žadateli zasláno vyrozumění o rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí podpory. 

Dotaci bude poskytovat Moravskoslezský kraj a SFŽP ČR na základě trojstranné smlouvy 

uzavřené mezi příjemcem, Moravskoslezským krajem a SFŽP. Žadatel musí následně do 9 

měsíců od uvedeného vyrozumění doložit na krajské pracoviště SFŽP ČR všechny podklady 

nezbytné pro uzavření trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory, mimo jiné doklad o koupi a 

instalaci nového kotle. Po kontrole podkladů bude smlouva uzavřena. Dotace bude vyplacena 

jednorázově po nabytí účinnosti smlouvy. 

 Podrobné informace včetně podmínek udělení dotace naleznete na www. stránkách: 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/spolecny-program-kraje-a-

ministerstva-zp-na-podporu-vymeny-stavajicich-rucne-plnenych-kotlu-na-tuha-paliva-za-

nove-nizkoemisni-automaticke-kotle-21734/ 
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 S. Zindulka, J.Škápíková                 Moje cesta vlakem dětství a naděje 
 
     "Velký herec malých rolí" - to je herec Stanislav Zindulka. Často hraje v pohádkách a 
děti jej znají jako kouzelného dědu. V této knize vzpomíná na své herecké začátky a 
příběhy ze ţivota. 
 
 
      P. Braunová                                       Ema a kouzelná kniha 
 
     Desetiletá Ema ţije v Domě pro opuštěné děti, který je od ostatního světa oddělen 
vysokou zdí.Pohádkový příběh o dívce Emě je tajuplný, napínavý a dojímavý zároveň. 
Je určen malým čtenářům, ale zaujme i ty dospělé, kteří se rádi utíkají do nádherné říse 
snů. 
 
 
      V. Vondruška                                      Fiorella a hřbitov upírů 
 
     Další detektivka pro děti odehrávající se v době vlády Rudolfa II. Dcera alchymisty 
Fiorella spolu s kamarády Martinem a Lukášem řeší záhadu mrtvého muţe, který má na 
krku otisky upířích zubů. 

Statistika z obecní knihovny za rok 2012 
 
K 31. 12. 2012 je v knihovně       3.309 knih     Počet výpůjček celkem                 3.396 
 z toho:        naučná literatura          705            z toho naučná liter. dospělým         157 
                    krásná literatura        2.604            krásná liter. dospělým                  1.625 
                                                                           naučná liter. dětem                           64 
počet exemplářů docházejících časopisů: 6      krásná liter. dětem                          942 
 
Počet registrovaných uţivatelů             108       Výpůjčky periodik                            608 
z toho uţivatelé do 15 let                        36 
 
návštěvníci vyuţívající internet             133       V roce 2012 bylo zakoupeno     143 knih 
      z toho naučné pro dospělé        35 
počet vstupů do elektronického   krásné liter. pro dospělé            39 
katalogu z prostoru mimo knihovnu        47 naučné pro mládeţ              3 
      krásná liter. pro mládeţ            66 
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     R. Zadinová                                        Šeptání v dešti 
 
     Šestnáctiletá Lena vyrůstá bez matky, po smrti babičky ji spolu se starší sestrou   
Sárou vychovává otec. Protoţe se kolem ní odehrávají někdy zvláštní příhody, snaţí se 
vypátrat proč je matka před léty bezdůvodně opustila a proč se táta někdy chová tak, 
jako by měl jen jednu dceru. 
 
 
     I. Fuchsová                                       Když se řekne Fuchsoviny II. 
 
     Kniha povídkových fejetonů zaujme pestrostí, s jakou autorka popisuje svou kaţdo-
dennost - ať jiţ je to dojíţdění vlakem z Kolína do Prahy, zkoušky v Činoherním klubu 
nebo setkání s různými lidmi. 
 
 
     Mika Waltari                                      Egypťan Sinuhet 
 
     Tento historický román finského spisovatele se odehrává ve starověkém Egyptě, ale 
v ději této knihy najdeme prvky, které jsou nesmrtelné a důmyslně se prolínají s dnešní 
dobou. 
 
 
     D. Dán                                                Moucha 
 
     Detektivka slovenského spisovatele nás zavádí na Slovensko rok po sametové      
revoluci. Kriminalisté se musí potýkat s nárůstem brutality, zločinů a vraţd. Jak vyřeší 
vraţdu mladého děvčete? 
 
 
     J. Steinbeck                                      O myších a lidech 
 
     Děj knihy nás vnáší do 30.let dvacátého století na americký jih a ukazuje jeho      
problémy - rasismus, hospodářskou krizi a touhu po majetku. 
 
 
     A. a V. Mrštíkové                               Maryša 
 
     Klasické české drama z vesnického prostředí, které je jedním z klenotů české        
divadelní tvorby. Patří mezi nejpřekládanější česká dramata. 
 
 
     J. Zeyer                                             Radúz a Mahulena 
 
     Toto pohádkové poetické drama z roku 1896 bylo napsáno na motivy slovenské     
lidové pohádky. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 2/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.1.2013   

v počtu  330 výtisků. 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.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

Tříkrálová sbírka 2013 
 

Jako každým rokem i letos Vás 

navštívili tři králové.  

 

V obci Rybí bylo vybráno celkem 

48.899 Kč.  
 

Charita Kopřivnice děkuje všem, 

kdo do sbírky přispěli  

nebo se na ní jakkoliv podíleli. 

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

