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 Anna  Kvitová   92  let 

 Josef  Janýška  87  let 

 Jiřina  Bartoňová  83  let 

 Jan  Pavelka  82  let 

 Vlasta Hanzelková 81  let

 Josef  Šimíček  80  let 

 Gizella Plšková  80  let 

 Zdenka Šimíčková  75  let 

 Marta  Holubová  75  let 

 Marie  Kvitová   70  let 

 Markéta Melčáková  70  let 

 Miloš  Veselý   65  let 

 Zdeněk Volek   65  let 

 Vlasta Buroňová  60  let 

 Věra  Šustalová  60  let 

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

 

28. březen    Den učitelů 
 

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost,  
starým útěchu, chudým bohatství a  bohatým ozdobu“  

Diogenes  
 
K svátku učitelů přejeme všem učitelům i ostatním školským 
pracovníkům hodně sil a elánu, dobré zdraví a také trochu 
štěstí. 

zaměstnanci Obecního úřadu Rybí 
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Rybí v televizní soutěţi „Zpívá celá rodina“. 
 
Díky rodině Kudělkových se někteří obyvatelé naší 

obce zúčastnili v úterý 17. února  natáčení televizní 

soutěţe „Zpívá celá rodina“. Přijeli jsme především 

podpořit Kudělkové chlapy v jejich pěveckém      

výkonu a všichni jsme se také shodli na tom, ţe  

jejich vystoupení bylo výborné. Nejenţe dobře    

zazpívali, ale také nápaditě prezentovali naši obec. 

Chceme jim touto cestou pogratulovat ke skvělému výsledku a Vás všechny pozvat 

před televizní obrazovky v sobotu 14. března na vystoupení Kudělkové rodiny v televizi 

abychom zjistili, jak to nakonec všechno dopadlo. 

Vzdělávání obyvatel 

Od podzimu loňského roku máme u nás v obci jedinečnou příleţitost vyuţít nabídku 
společnosti Proficio se sídlem Nový Jičín na vzdělávání dospělých a to v nejrůznějších 
oblastech, které se dotýkají našeho ţivota. Největší zájem doposud zaznamenaly kurzy 
zaměřené na výpočetní techniku.  

Nyní v jarních měsících proběhnou v obci další přednášky, které se tentokrát zaměří na 
nový občanský zákoník. Toto téma bude jistě zajímavé pro nás pro všechny. Všichni  
během ţivota přece řešíme nejrůznější situace, ať uţ se týkají vztahů v rodině, souţití 
mezi sousedy nebo dědictví, majetku a dalších běţných ţivotních situací. Na všechna 
tato témata můţeme pak hledat odpovědi právě v novém občanském zákoníku, který 
platí od 1. ledna 2014. Termíny přednášek jsou vloţeny v pozvánce ve zpravodaji. 

Ve zpravodaji dále najdete i termíny kurzů, které jsou určeny pro všechny, kteří mají  
ţivnostenské oprávnění. I pro ně se od loňského roku změnilo dost věcí a jistě stojí za 
to, aby si zkontrolovali, zda je jejich podnikání v souladu se všemi předpisy, jestli nejdou 
dělat některé věci jednodušeji nebo zda na něco nezapomněli.  

Vstup na všechny přednášky je zdarma – přednášky jsou hrazeny z evropských fondů 

Moje dosavadní zkušenost s těmito přednáškami je velmi dobrá. Přednášející mají     
přirozený projev. O zákonech dokáţí přednášet zajímavě, srozumitelně, přizpůsobí se 
našim poţadavkům. A konečně největší devízou těchto přednášek je především získání 
kontaktů na lidi, kteří by nám uměli poradit v době, kdy jejich sluţby budeme opravdu 
potřebovat. 

Hezké předjaří přeje Marie Janečková 
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 Mgr. Petra Milichová - fyzioterapeutka  

si Vás dovoluje pozvat  

na odbornou přednášku s názvem „HLAVA“ 

která se uskuteční v pondělí  2.3.2015 od 18 hodin  

v místní knihovně.  

 

Hospůdka u Milana pořádá letos jiţ v sobotu 7. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Turistický oddíl  TJ Sokol Rybí zve všechny své členy  

na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,  

Která se koná v sobotu 7.března 2015 od 18 hodin  

v hospodě Na hřišti. 

V pátek 20.3.2015 v 18.00 hodin se bude v hospůdce na hřišti konat 
VELKÁ SCHŮZE ČLENŮ ASPV (CVIČITELÉ + CVIČENCI). 

Srdečně zve ASPV 

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy  

na  ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná  

ve středu 18. března od 17:00 v Besedě.  

V neděli 15. března pořádá Turistický oddíl TJ Sokol Rybí 

JARNÍ VYCHÁZKU  

ke studánce do Rovně a k větrnému mlýnu do Libhoště. 

Délka trasy 16 km. 

Sraz bude ve 13:30 hod. u sokolovny. 

Zváni jsou všichni, kdo mají rádi jarní přírodu a turistiku. 

Kulturní komise zve občany na tradiční  
„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",  

které se uskuteční v neděli 22. března.  
Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým     

kulturním vystoupením na Polďáku.  
Pro děti připraveno překvapení.  
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KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 3. března  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  2. března a     
v pondělí 30. března v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době      
                      od 9:30 - 10:00.  
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  16. března  ve stejnou dobu. 
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 Nový občanský zákoník? 
 

 Vaše práva a povinnosti? 
 

 Nerozumíte si se sousedem? 
 

 Co je nové v katastru nemovitostí? 
 

 Na co mám právo v dědictví? 
 

 Majetkové vztahy v rodině (společné 
jmění manželů, vyživovací povinnost, vztahy 
v rodině apod.) 

 

 Ţe Vám jde z toho hlava kolem? Kdo se 
v tom má vyznat! 
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Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a bydlíte v obci Rybí? 
 

Pak neváhejte. 
 

KURZY S TÉMATIKOU  

PRÁVO PRO VŠECHNY 
 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s právní tématikou, kde 
vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme potřebné informace 

z oblasti práva.  
 

Naše lektorka: 
 

 Mgr. Renata Horáková(vztahy rodičů a dětí, manželů dle NOZ, péče o děti, 

majetek manželů, rozvod, darování, zaopatřovací smlouvy, dědická práva, 

práva zůstavitele, nový systém zápisů do katastru nemovitostí, vlastnictví, 

spoluvlastnictví, vydržení, sousedská práva a povinnosti, služebnosti, 

mimosoudní řešení sporů, pacht, výprosa, nájmy, půjčky) 
 

Uvedení lektoři nejsou akademici, ale zkušení praktici a mají přímou každodenní zkušenost s 

řešením právních či finančních otázek,jako jsou ty vaše. Jsou připraveni zodpovědět i ty vaše. 
 
 

 

Termíny a témata ve Vaší obci: 

Dědím a vím, ţe mohu rozhodovat o svém majetku: 
 

26.3.2015 od 16 hod 

Vlastním nemovitost a ţiji se svými sousedy: 
 

20.4.2015 od 16 hod 

Mám rodinu: 
 

4.5.2015 od 16 hod 

Novinky ve smlouvách (pacht, výprosa, nájmy apod.) 
                            

                               V kulturním domě Beseda 

19.5.2015 od 16 hod 
 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz. 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 

Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Ţivotice u NJ. 



7 

 

 Kurzy jsou financované z finančních prostředků 

  Co provás jako podnikatele vyplývá z 
nového občanského zákoníku? 
 

K
u

rz
y
 i
 n

á
s
le

d
n

é
 i
n

d
iv

id
u

á
ln

í 
k
o

n
z
u

lt
a

c
e

 j
s
o

u
 

 z
c
e

la
 Z

D
A

R
M

A
 

  Jaké jsounovinkyz oblasti práva a financí? 
  

  Jak správně podat daňové přiznání? 
 

  Znáte všechny vaše práva a a povinnosti? 
 

 

Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a jste PODNIKATEL/KA z obce Rybí? 
  

Pak neváhejte. 
 

KURZY PRO PODNIKATELE 
S TÉMATIKOU FINANCE A PRÁVO 

 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů určené pro podnikatele, kde 

vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme potřebné informace 
z oblasti práva a financí. Kurzy jsou vhodné jak pro zkušené 

podnikatele tak i pro ty, kteří své podnikání zvažují a chtějí se 
zodpovědně rozhodnout.  

 

Naši lektoři: 
 

 Ing. Alan Holiš, MBA– finance(jak „číst“ základní podnikatelské výkazy 

(rozvaha, výsledovka, cash-flow), proč je důležitý rozpočet a jak ho připravit, 

kde vzít na podnikání peníze, jak Vás budou posuzovat banky při žádosti o 

úvěr, účetnictví, daňové přiznání apod....) 

 
 Mgr. Iveta Horáčková – právo(právní terminologie, základy práva a 

zejména pak právní předpisy podstatnými pro činnost podnikatele) 

 
Uvedení lektoři nejsou akademici, ale zkušení praktici a mají přímou každodenní zkušenost s 

řešením právních či finančních otázek, jako jsou ty vaše. Jsou připraveni zodpovědět i ty vaše. 
 

 

Termíny ve Vaší obci: 

 
PRÁVO: 17.3. a 27.4.2015 od 1600 hodin 

FINANCE:   9.4. a 14.4.2015 od 1600 hodin 
  v kulturním domě Beseda 

 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz . 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více informací 
o projektu na www.znamsvujsvet.cz 

 

 

Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 
Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Ţivotice u NJ. 
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Váţení spoluobčané, 
kulturní komise obce Rybí připravuje ve dnech 30. -  31.května 2015 
            dvoudenní zájezd do Prahy. 
Program: 
sobota – odjezd z Rybí 
               12.00 střídání hradní stráţe 
               12.50-14.15 ubytování 
               15.00  Národní divadlo, hra Strakonický dudák 
                procházka podvečerní Prahou 
 
neděle – Vyšehrad 
               vlastní program, ZOO, botanická zahrada 
       15.00 odjezd domů 
 
Nocovat budeme v ubytovně Kačerov, Na Úletí 1274/3 Praha - Michle, kde je moţno 
přespat v  2, 3, 4  lůţkových pokojích (www.tophostel.cz, ubytovna Kačerov, Na Úleti 
1274/3) 
Vzdálenost 10 min od metra, trasa C, stanice Kačerov. 
 

Přihlásit na zájezd se můţete na Obecním úřadě v Rybí  
         nebo na tel. 556 760 181, 725 410 413 

 
Účastník zaplatí nocleh cca 300 Kč, vstupenku do ND 350 Kč. 

Nutno uhradit do 15. dubna na OÚ.  
 
Praţský hrad byl zaloţen pravděpodobně jiţ kolem r. 880 kníţetem Bořivojem z rodu 
Přemyslovců. PH je největším souvislým hradním komplexem na světe, rozkládá se na 
70 000 m

2
. Slavnostní střídání stráţí trvá cca 20 minut. 

 
Národní divadlo je jedním ze symbolů národní identity 
Počátek stavby byl realizován  ţádostí o „privilej na vystavění, zařízení, vydrţování a 
řízení“ samostatného českého divadla, kterou stavovskému výboru českého sněmu 29. 
ledna 1845 předloţil František Palacký. Privilej byla udělena aţ v roce 1851. 

V roce 1865 byly poloţeny základní kameny z osmnácti míst naší republiky např. Řípu, 
Blaníku, Buchlova, Hostýna, Radhoště, Helfštýna, Vyšehradu atd. První kámen došel 
z Radhoště. 
Přestavením Smetanovy opery Libuše bylo ND otevřeno 11. června 1881. 12. srpna   
téhoţ roku vypukl na střeše poţár, který zničil původní měděnou kopuli, hlediště a      
jeviště divadla. 
Dne 18. listopadu 1883 bylo ND slavnostně znovu otevřeno. 

http://www.tophostel.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_sn%C4%9Bm
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1845
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD
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Divadlo je 26 m vysoké.Velice dobrá akustika a slyšitelnost je i v nejsvrchnějších            
patrech. Nad hledištěm visí dvě tuny těţký lustr o šířce 3 metry a délce 5,5 metrů, který 
má 260 lampiček. Opravuje se v půdním prostoru, kam se dle potřeby vysune. Mezi     
jevištěm a hledištěm jsou 3 opony. Ţelezná opona pro případ poţáru, druhá opona    
namalována Vojtěchem Hynaisem oslavuje obětavost českého národa při budování   
Národního divadla a třetí opona je červená, sametová a roztahuje se ručně. Nad       
oponami lze spatřit nápis „Národ sobě“, který vystihuje spolu s Hynaisovou oponou     
občany, kteří darovali peníze na výstavbu budovy. Nad oponou se také nachází        
plastická Štyrchova figurální sbírka. Ve foyeru na prvním balkóně se nacházejí malby 
Mikoláše Alše a Františka Ţeníška. Ve foyer i v jiných prostorách divadla jsou téţ busty 
osobností, které se mimořádně zaslouţily o divadlo. Jsou zde i 3 nástropní malby.     
Jedna zobrazuje zlatý věk, druhá úpadek a třetí znovuvzkříšení. 

V pohádce Strakonický dudák se prolínají reálné typicky české postavy s tajemnou říši 
přírody a světem nadpřirozených sil. 
 
Vyšehrad 
Bájná hora z které podle pověsti skočil Horymír na svém Šemíkovi do Vltavy a tím si  
zachránil ţivot. 
Na vyšehradském hřbitově je pochován rodák z Rybí malíř Adolf Zábranský. 
 
 

ZOO Praha 
vstupné dospělí ………….. 200 Kč 
              děti 3-15 …………150 Kč 
              studenti  ………….150 Kč (doklad – studentský průkaz na dopravu) 
              důchodci …………150 Kč 
Lanová dráha                        20 Kč 
Vyhlídkový vláček 
              dospělí …………… 30 Kč 
       dítě ………………. 20 Kč 
V roce 1922 věnoval velkostatkář Alois Svoboda pozemky v Tróji k vybudování            
zoologické zahrady. 
www. zoopraha.cz 
 
Botanická zahrada 
Vstupné FATA MORGANA + venkovní expozice 
              dospělí   120 Kč 
   děti 6-15    60 Kč 
   senioři    60 Kč 
   studenti    60 Kč (doklad – studentský průkaz na dopravu) 
 
Botanická zahrada byla zřízena k 1. lednu 1969. Skleník má rozlohu 1750 m

2
. Ve      

venkovní expozicí můţeme projít ornamentní zahradou, japonskou zahradou,             
pivoňkovou loukou, vinicí sv. Kláry a ze stráně se pokochat výhledem na Prahu. 
www. botanicka.cz 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_opona_(divadlo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Hynais
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foyer
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Z jednání Rady obce Rybí. 
V měsíci únoru rada obce schválila: 
 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na umělou obnovu lesních      

porostů. Na jaře bude provedeno zalesnění mýtiny v obecním lese na Hůrce.       
Paseka vznikla v důsledku kůrovcové kalamity. Na Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje byla  podána ţádost o finanční příspěvek na zalesnění ve výši cca 
120.000,- Kč.  

 ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Rybí a paní Gavendovou z Libhoště na     
pronájem pozemku parc. číslo 530/3 (pod Hůrkou blízko silnice I/48) Pozemek jiţ 
není v majetku obce, byl směněn za bezlesý pozemek u „pionýrské chaty“. Od     
začátku února je chata včetně přilehlého pozemku v majetku obce.  

 podání ţádosti na úřad práce o poskytnutí dotace na vytvoření 4 pracovních míst 
na veřejně prospěšné práce v obci. 

 dohodu mezi obcí a SmVaK Ostrava, která řeší podmínky umístění stavby          
cyklostezky v místě ochranného pásma vodovodního řadu. 

 smlouvu mezi obcí a společnosti společnost DIGIS se sídlem Ostrava. Předmětem 
smlouvy je jako kaţdý rok poskytnutí sluţeb v oblasti geografických systémů (např. 
na stránkách obce je k dispozici aplikace ObčanServer). 

 podání ţádosti o zapůjčení 3 ks nádob (papír, plasty, sklo) na doplnění hnízd        
tříděného odpadu od společnosti EKO – KOM, s r.o. 

 poskytnutí finanční podpory závodníkovi Lukáši Fojtíkovi, který se umísťuje na 
předních místech ve světových plaveckých soutěţích. 

 stanovení data a programu jednání zastupitelstva obce. Nejdůleţitějším bodem    
tohoto jednání bude schválení rozpočtu obce na letošní rok. 

 

rada obce doporučila: 
 zastupitelstvu vstup obce Rybí do Místní akční skupiny Lašsko (doposud jsme 

v MAS byli zastoupeni společně ve Sdruţení povodí Sedlnice) 
 

a rada obce neschválila:: 
 účast na projektu leteckého snímkování obce (obec má snímek z roku 2012) 
 účast na projektu prezentace obce v projektu Mapy Nový Jičín a okolí (obec jiţ  

spolupracuje při realizaci projektu malované mapy.cz) 
 Objednávku knih nakladatelství Proxima Bohemia, jejichţ obsahem je prezentace 

všech obcí a měst v České republice. 

Zvu Vás na jednání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 11. 3. 2015 v 18:00 
hodin v sále Besedy a program jednání: 
1. Schválení rozpočtu obce Rybí na rok 2015 
2. Delegace zástupce obce na účasti na valných hromadách společnosti Asompo a.s. 
3. Schválení vstupu obce do MAS Lašsko 
4. Majetkoprávní záleţitosti  
5. Usnesení a závěr 

                                                                                                        Marie Janečková 
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Upozornění 
 

 

Od pondělí 2. března 2015  bude změna 
otevírací doby pošty. 

 
Můţete si vystřihnout a nalepit  

do obecního kalendáře 

TJ Sokol Rybí oznamuje, ţe 
 40. ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí  

se bude konat v pátek 1. května 2015. 
 
 

Výbor TJ Sokol Rybí dává na vědomí všem svým členům, ţe letošní valná hromada TJ 
se z důvodů změn v právním řádu ČR a s tím souvisejících povinných změn v názvu a 
stanovách TJ, bude konat v září 2015. 

Na besedu do Besedy 

V pátek 10. dubna se opět po roce můţeme těšit na kulturní a společenskou akci Na 

besedu do Besedy.  

V letošním roce k nám opět po čase zavítá cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. 

Jen si připomeňme, ţe tato cimbálovka má za sebou jiţ řadu vystoupení  na pódiích 

nejen u nás doma, ale i v zahraničí. Jejich vystoupení také několikrát natáčel Český   

rozhlas i televize. Ve svém repertoáru mají převáţně lidové písničky z Moravy a          

Slovenska, ale dokáţí zahrát i skladby jiných ţánrů.  

Své taneční umění předvedou také ţáci a studenti tanečního oboru ze Základní       

umělecké školy Zdeňka Buriana, a celý program završí vystoupení hry na akordeon v 

podání naší rodačky, absolventy Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Soni Bartošové. 

Naplánujte si tedy 10. dubna volný podvečer a přijďte do Besedy na besedu. 

 

PARTNER 
ČESKÉ POŠTY 

otevírací doba: 

 pondělí   8.00   -  11.00 
 úterý  13.30   -  16.30 
 středa   8.00  -  11.00 
 čtvrtek 13.30  -  16.30 
 pátek   8.00  -  11.00 

Myslivecké sdruţení Rybí děkuje všem sponzorům za poskytnuté dary   

a finanční příspěvky a všem hostům za účast na mysliveckém plese. 
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Klub vodních sportů  "LAGUNA"  Nový Jičín o.s.  
Novosady  10,  741 01  Nový Jičín 

 

 
Věc :   Potvrzení o výsledcích závodníka 
 
Lukáš Fojtík,   nar. 27.11. 1998,  absolvent Základní 
školy Nový Jičín, Komenského  68, student Středního 
odborného učiliště v Šenově u Nového Jičína 

Člen KVS Laguny Nový Jičín – plavání s ploutvemi, 
junior 2014 - 2015, juniorský representant České 
republiky v plavání s ploutvemi. 
 
Výsledky Lukáše Fojtíka  
Ploutvař  Lukáš Fojtík se začátkem června 2014 
zúčastnil Mistrovství České republiky v plavání 
s ploutvemi , kde se mu dařilo a vyplaval  
v kategorii juniorů 5 medailí.   
Mistrem České republiky se stal v disciplíně 
s monoploutvi  na 100 PP.   V dalších svých 
disciplínách 50 PP, 50 RP a 100 RP dohmátl stříbrný a 
na 400 metrů RP skončil třetí.  
 
Lukáš Fojtík se svými výkony nominoval do týmu 
juniorů Laguny Nový Jičína na Světový pohár 
v plavání s ploutvemi 2014, kde v individuálním 
bodování skončil mezi 268 světovými juniory  
na 9-tém místě a s týmem juniorů Laguny vyplaval  
celkové  umístění  družstva juniorů  - 2. místo  ve  
Světovém poháru  2014. 

Lukáš Fojtík byl na základě svých výsledků 
v průběhu roku 2013 - 2014 nominován do 
širšího týmu juniorské representace 
České republiky v plavání s ploutvemi. 
S národním týmem absolvoval velmi 
úspěšně přípravná soustředění.  Tréninky 
dvakrát denně v bazénu doplnil spininkem, 
posilovnou, kruhovým tréninkem a povedla 
se mu nominace na Mistrovství světa 
juniorů v plavání s ploutvemi, které 
proběhlo 25.- 30.6.2014 na ostrově Kréta. 
V řecké Chanii startoval v rozplavbách ve 4 
disciplínách na hladině 50 a 100 PP, pod 
vodou na nádech 50 i s dýchacím 
přístrojem na 100 RP.   

Ve sprintu na 50 metrů  PP si splnil životní cíl, postup do finálové osmičky nejlepších světových 
juniorů.  Ve finále 50 PP  v novém osobním rekordu  17,48  vybojoval  vynikající  6.místo na 
světě. 
 
Lukáš Fojtík byl na základě svých výkonů zařazen do širšího týmu juniorů České republiky 
s přípravou na Mistrovství Evropy juniorů 2015, které se koná 1.- 7.7.2015 v Bělehradě. 
 
Nový Jičín  15.1.2015                                             Za KVS Laguna Nový Jičín 
                                                                                                    Simona Klapcová   
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V pondělí 2. 3. 2015 bude výpůjční doba knihovny zkrácena, a to od 16°° do 18°° hod.  
Poté následuje přednáška Mgr. Petry Milichové. 

 
Statistika z obecní knihovny za rok 2014 

K  31. 12. 2014 je v knihovně    3.389 knih                  počet výpůjček celkem            3.700 
z toho naučná literatura                831                          z toho naučná lit. dospělým       438 
               krásná literatura          2.558                          krásná lit. dospělým                1.834 
počet odebíraných  časopisů            8                          naučná lit. dětem                       102 
                                                                                      krásná lit. dětem                        655 
 
Počet registrovaných uţivatelů    135                      V roce 2014 bylo zakoupeno        197 knih 
z toho uţivatelů do 15 let               44                      z toho naučná dospělých               83 
návštěvníci vyuţívající internet    220                       krásná lit. dospělých                     20 
vyuţití on-line katalogu                  27                       naučná lit. pro mládeţ                     8 
                                                                                 krásná lit. pro mládeţ                     86 
     
  

 Z. Pospíšilová        Školní detektiv 
     O prázdninách Radílek (školní strašidlo) zůstane ve škole sám a tak se nudí. Ve školní knihovně si 

přečte všechny detektivky a touţí se stát detektivem. Jeho přání se vyplní koncem prázdnin, kdyţ se 

do školy dostanou lupiči. Tato kniha je určena zejména začínajícím čtenářům. 

     E. Blytonová    Tajná sedma – Záhada ukradeného náhrdelníku 
     Spolek Tajné sedmy rád proţívá různá dobrodruţství. Při hře na Indiány narazili tito kamarádi na 
podezřelého muţe, který se skrýval v křoví. Kdyţ zjistí, ţe to byl zloděj, který ukradl perlový              
náhrdelník, vydají se po jeho stopě. 
 

     Ch. Gohlová    Julie a bílý poník 
     Julie, která tráví svůj volný čas ve stájích a připravuje se na jezdecké soutěţe, se zaplete do       
kriminálního případu. Se svou kamarádkou Katy totiţ čirou náhodou přijdou na stopu obchodníka 
s kradenými koňmi. Kniha také nabízí uţitečné rady a informace pro přátele koní a jezdectví. 
 

     P. Neomillnerová   Amélie a tma 
     Amélii je 12 let, ţije s maminkou ve starém temném domě a vychází ven jen v noci. Nemá ţádné 
kamarádky a je stále smutnější… a to jiţ 122 let. Aţ nečekané setkání s Markétou ji rozveselí a začíná 
si uţívat nového přátelství. Je to tajuplný příběh o neobvyklém přátelství. 
 

     D. Defoe     Robinson Crusoe 
     Tento slavný román býval často povaţován za knihu pro děti příliš těţkou a nesrozumitelnou.    
Převyprávění Františka Novotného přivádí čtenářům ničím nepřikrášlenou postavu Robinsona,         
inspirovanou původním hrdinou s jeho dobrými i špatnými vlastnostmi. Kniha je doprovázena           
ilustracemi Zdeňka  Buriana. 
 
     J. Calonita    Léto na táboře 
     Proč si jenom Samina kamarádka musela zrovna před prázdninami najít kluka! Aby Sam nemusela 
celé léto poslouchat jejich zamilované vrkání, přihlásí se na tábor. Jenţe tam ji čekají nástrahy 
v podobě primadony Ashley, dívčího idolu Huntera a pohodáře Colea. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

 J. Červený a kolektiv     Myslivost 
     Tato kniha je dílem předních českých a slovenských myslivců, zoologů a fotografů. Najdeme v ní 
všechno o tradiční myslivost, podrobný popis všech zvířat Střední Evropy a další důleţité informace. 
Zaujme nejen myslivce , ale také všechny milovníky přírody. 
 

     M. Goffa     Muţ s unavenýma očima 
     Napínavý příběh s kriminální zápletkou se odehrává v rozmezí několika dnů v Praze. Právě zde se 
tragickým způsobem protnou osudy čtyř osob: bývalého policisty Mikuláše, jeho kolegy Valiho,          
pohřešovaného majitele loterijní firmy a neznámého muţe v kapuci, jehoţ role je pro ţivoty ostatních 
klíčová. Autorem této knihy je bývalý kriminalista. 
 

     E. Boček      Deník kastelána 
     Deníkový příběh kastelána chytí čtenáře okamţitě. Hrdina knihy se znechucením opustí              
velkoměsto a zamíří na venkov, aby našel ztracený smysl ţivota a zachránil své manţelství. Pobyt ve 
zdech mysteriózního zámku mu však odhalí podobu ţivota, o níţ dříve neměl nejmenší tušení. 
 

     T. Keleová – Vasilková    Manţelky 
     Hrdinky této knihy, kamarádky z gymnázia – Iva, Diana, Martina a Michaela – jsou úplně obyčejné 
ţeny, ale kaţdá je svým způsobem jedinečná. V románě je zachyceno období delší neţ rok z jejich   
ţivota. Jejich kaţdodenní problémy, sny ,  zklamání a také jejich proměnu pod tlakem událostí, které je 
postihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout. 
 

            Indiánský běh 
 T. Boučková     Křepelice 
       Kdyţ milujete muţe 
     Tereza Boučková upoutala pozornost svou prvotinou Indiánský běh. Zaujala jak sugestivním         
tématem, tak originálním zpracováním – její vzpomínky na dětství a dospívání v období totalitního     
reţimu lze chápat nejen jako kontroverzní výpověď o reálné době, ale i o reálných lidech. V novelách 
Křepelice a Kdyţ milujete muţe se přidává další její klíčové téma – mateřství a láska.   

Otázky okolo vlastnictví silnice v Sirkových lázních. 
 
Poslední rok se vlastnictví silnice v Sirkových lázních řeší ve správním řízení, jde o    
poměrně dlouhý proces, kdy na začátku byla vyzvána úřadem pro zastupování státu  
naše obec, aby silnici zařadila mezi své místní komunikace. V rozhodnutí jsme toto    
zařazení zamítli a správnost tohoto rozhodnutí potvrdil i Krajský úřad MSK (charakter 
cesty nesplňuje podmínky pro zařazení mezi místní komunikace). Postupně byl vyzván 
Krajský úřad  Moravskoslezského kraje a tak se postupně dostal problém silnice aţ na 
Ministerstvo dopravy ČR. Není tedy pravda, ţe se nic neděje, i kdyţ to tak vypadá.   
Protoţe však nic není dořešeno, je těţké zveřejňovat nějaké nepřesné údaje. Nikoho 
z nás jistě situace na komunikaci v Sirkových lázních netěší, ale vyřešení tohoto       
problému jiţ určitě nestojí na obci Rybí. 

Marie Janečková 
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PETICE 
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

 

„My níže podepsaní uživatelé komunikace Rybí, Sirkové, prostřednictvím této 

petice žádáme tyto orgány státní správy a samosprávy: 

Obec Rybí, Obec Šenov u Nového Jičína, Město Nový Jičín, Moravskoslezský 

kraj, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a 

dálnic a Ministerstvo dopravy,  

aby začaly konečně řešit havarijní stav tohoto úseku komunikace mezi Rybím a 

Novým Jičínem a nalezly řešení opravy současného neutěšeného stavu vozovky.  

Již několik si jmenované subjekty přehazují právní problém s vlastnictvím 

„asfaltu“, jehož vlastník není znám a to je příčinou, proč úřady situaci neřeší. 

Takto nelze postupovat donekonečna a nám už došla s tímto stavem trpělivost.  

Věříme, že po podání této petice si již kompetentní úřady uvědomí závažnost 

situace a naleznou společně řešení.  

 

Děkujeme !  
Petici organizuje a podává: Pavel Lichnovský, Rybí 227, 742 65 Rybí  

 

 

Jak podpořit tuto petici? 

Kontaktujte mě na telefonu 725 903 976 – Pavel Lichnovský 

1. Pokud chcete oslovit Vaše kolegy, kamarády, známé – podpisové archy na vyžádání 

2. Ve středu 1. dubna proběhne v dopoledních hodinách podpisová akce na 

autobusových zastávkách Rybí, Sirné lázně 

 

Po podání petice mají úřady 30-denní lhůtu se k předmětné petici vyjádřit. 
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Finanční okénko Občanské poradny  
 
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud se jim postavíme čelem 
a hlavně včas. Obecně platí, ţe čím později začneme naše potíţe se splácením řešit, tím více nás 
to bude stát. Níţe podáváme základní informace o moţném postupu při řešení problémů          
spojených se zadluţením. 
 
Seznam závazků 
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou sankce za opoţděné 
nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dluţíme) si pak poznačíme na    
papír, kde si k nim, ke kaţdému zvlášť, přiřadíme zbývající aktuální dluţnou částku, výši řádné 
splátky (dle smlouvy), datum a výši poslední splátky. 
 
Sestavte si rodinný rozpočet  
Neţ budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na moţnostech řešení situace spojené 
s problémy se splácením, je nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto 
účelu můţeme vyuţít například tabulku v MS Excel, dobře nám však poslouţí i obyčejná tuţka a 
papír. V prvním sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního poměru, ze systému       
sociálního zabezpečení, výţivné, apod.). Do druhého sloupce zaneseme veškeré naše výdaje   
(za nájem a sluţby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, spoření, výše splátek za jednotlivé    
půjčky, apod.). V případě, ţe je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se    
zamyslet například nad těmito otázkami: Není moţné si zvýšit příjem (např. formou brigády,       
rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc peněz? Nebudu místo autem raději jezdit do    
práce hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet? Nevyplatí se mi prodat 
auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec 
automobil? 
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněţ určit, jakou částku mohu reálně rozdělit mezi jednotlivé     
věřitele. Rozhodně není vhodné nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou 
musí být co nejrychlejší úhrada všech svých závazků. 
 
Dohoda s věřitelem  
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a dohodnout se s ním na    
způsobu řešení celé situace. V zásadě máme dvě moţnosti. Buďto se dohodneme na sníţení 
splátek a nebo na odloţení splátek na určitou dobu. V obou případech je nutné svou platební     
neschopnost řádně zdůvodnit, doloţit příslušná potvrzení (o evidenci na úřadu práce, o dávkách 
ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu zaměstnání, apod.). 
V případě, ţe je celá záleţitost řešena jiţ v rámci exekučního řízení, doporučujeme kontaktovat 
přímo příslušného exekutora s ţádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na 
svých webových stránkách speciální formuláře pro ţádosti o povolení splátek. Pak je dobré       
postupovat podle pokynů konkrétního exekutora. 
Je třeba rovněţ říci, ţe věřitel není povinen se s námi dohodnout na sníţení nebo odloţení splátek 
a můţe trvat na plnění dle uzavřené smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své 
finanční situace (rozpočtu) a dávat kaţdému věřiteli alespoň takovou částku, která je v našich    
silách. 
 

Exekuční řízení  
Pakliţe dohoda s věřitelem není moţná nebo ze strany dluţníka není dodrţována, věřitel zpravidla 
řeší celou záleţitost před soudem a následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení  
můţe dojít v případě, ţe disponuje tzv. exekučním titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, 
rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci můţe vést exekutor různými formami, přičemţ 
tyto formy můţe také kombinovat. 
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Mezi nejčastější formy exekuce patří: sráţky ze mzdy (z jiných příjmů), přikázáním pohledávky 
z účtu, prodej movitých věcí, prodej nemovitosti. 
 
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům  
Dluţník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněţní prostředky aţ do výše vymáhané           
pohledávky. Peněţní ústav nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněţité            
prostředky dluţníkovi. Jednorázově však má právo vybrat si dvojnásobek ţivotního minima        
jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a to na základě písemné ţádosti podané příslušnému peněţnímu 
ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu (např. poštovní 
poukázkou, hotově). 
 
Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem 
Exekutor můţe vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, ţe se nacházejí movité věci     
dluţníka. Provádění exekuce rovněţ není vázáno na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně 
domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně 
potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakoţ i 
věcí, jejichţ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běţné 
oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné 
věci potřebné s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku     
ţivotního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata slouţící člověku jako společník (bez          
hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně   
podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých věcí. 
 
Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku  
Exekutor můţe zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dluţníka (povinného). V takovémto    
případě je tedy nutné, aby ten, jemuţ svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých 
věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává u exekutora, který movitou věci pojal do 
soupisu. K návrhu je nutné doloţit doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. paragony,    
smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně 
ţalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od 
doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na 
vyškrtnutí ze soupisu. 
 
Oddluţení (laicky tzv. osobní bankrot) 
Řešení svých závazků oddluţením je v určitých případech jedinou moţnou efektivní cestou, na  
jejímţ konci je osvobození od zbytku svých dluhů. V oddluţení je obecně nutné uhradit minimálně 
30% z celkových svých závazků (maximálně 100%). Je moţné jej realizovat dvěma způsoby.    
Prvním je splátkový kalendář, kdy je dluţníkovi po dobu pěti let sráţena určitá částka podobně   
jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena kaţdý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další   
formou je zpeněţení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se majetek zpeněţí a 
z výtěţku jsou pak rovněţ uspokojeni jednotliví přihlášení věřitelé. O oddluţení rozhodují místě 
příslušné krajské soudy. 
 
Nebojte se zeptat o radu 
V případě, ţe si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace, nebojte se vyhledat 
včasnou pomoc. Jedním z takových míst je i občanská poradna. 
 

Mgr. Richard Pešat 
Občanská poradna Nový Jičín 
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Jaro uţ je na dohled… 
 

 Pomalu nás začínají oblaţovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se jiţ nemohou    
dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou 
s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období  zvýšeného počtu   
zásahů u poţárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy 
na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů. 
 
Přestoţe se hasiči snaţí kaţdoročně upozorňovat na skutečnost, ţe plošné vypalování trávy je        
zakázáno, lidé neberou toto upozornění váţně.  Přitom si neuvědomují, ţe tím nejen porušují zákon, 
ale především ohroţují své okolí.  Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i 
jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta aţ 25 000,-- Kč. 
 
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou  
pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je moţno provádět pouze na 
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále 
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu 
s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ v zárodku uhasit a v ţádném případě neodcházet od 
ohniště,   pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a  hrozí tak 
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, ţe ohniště bude pod neustálým    dohledem. 
Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, například  zákonem o 
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších    
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému 
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, 
který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému           
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na        
základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy 
jsou voláni k poţáru a na místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se 
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim můţe být uloţena   
pokuta aţ do výše 500 000,-  Kč. Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo     
vyhrazená tábořiště. 
Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost  a chovat se obezřetně. Nerozdělávat 
ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod..  Rodiče by měli věnovat            
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným poţárům a následným 
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na ţivotech. V případě vzniku poţáru zapříčiněného dětmi 
zákon postihuje odpovědné osoby pokutou aţ do výše 25 000,-- Kč. 
 

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

 

KOUPÍM LES, LOUKU, ORNOU PŮDU,  

PASTVINY NAD 1 HA.  
 

PLATBA V HOTOVOSTI.  

NÁKLADY NA SMLOUVY, ODHAD ATD. UHRADÍM.  

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. NABÍZÍM NEJVYŠŠÍ CENU.  

VOLEJTE 732 210 288.  

http://www.hzsmsk.cz
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                                                                                                                       spol. s r.o. 

Hřbitovní 74a,  Nový Jičín  

 tel. 605925932 Mlčoch L. 
 

pevná linka 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictví@post.cz 
           

 z důvodu nárustu ceny dolaru a eura dojde k zvýšení cen dovozové žuly 

 využijte naši nabídku na zhotovení pomníku, nebo rekonstrukci hrobu ze 

skladových zásob v loňských cenách navíc nyní se slevou  

    
NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH  DESEK SE NYNÍ POSKYTNE 
 

JARNÍ  SLEVA  20%             

itově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli                               
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Zprávičky ze školičky 

 

Únorová škola 
 

Jednou z nejvýznamnějších akcí měsíce byl zápis dětí do 1. ročníku, který se    
konal ve čtvrtek5.2.2015. Před tím se předškoláci přišli podívat, jak to ve škole vlastně 
chodí. Poslechli si děti z 1. třídy, jak čtou a zjistili, co uţ umí spočítat. K zápisu přišlo  
letos 12 dětí. Na všechny přijaté se v září budeme těšit. 

Dále pak proběhla informativní schůzka k následujícím akcím školy a k organizaci 
Školy v přírodě, která bude probíhat v areálu rekreačního střediska Bučina Dolní Bečva. 
Podrobné informace naleznete na stránkách školy. 

 
V posledním týdnu byl 

zahájen plavecký výcvik pro 
všechny ročníky a také jsme 
se zúčastnili okrskového kola 
recitační soutěţe v DDM 
Kopřivnice.  

Tam nás reprezentovali: 
Lukáš Majer, Katka Bajerová, 
Adam Marek a Terezka          
Mičkalová. Přestoţe nikdo 
z nich nepostoupil do kola 
okresního, myslím, ţe se za 
svůj výkon vůbec nemusí    
stydět. 

 

V březnu nás kromě    
jarních prázdnin od 9. do 13 
března 2015 čeká „opoţděný“ 
Maškarní ples pro děti celé  
obce.  
Chtěla bych tímto poţádat o 
příspěvky do tomboly, aby byla 
stejně jako v minulých letech 
bohatá. 

      

Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.2.2015 

v počtu  400 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

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

