
  

KVĚTEN 2014 

XXII. ročník  

foto: Terezka Marková 

Výbor TJ Sokol Rybí děkuje všem, kdo se podíleli 

na  organizaci nebo  jakýmkoliv způsobem přispěli  

k úspěšnému průběhu            

39.ročníku turistického pochodu  

„Za pohledy z Rybí“.  

Svou prací bez nároku na odměnu tak pomohli  

dalšímu fungování TJ. 

 

                               Počet účastníků: 1023 
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 Adéla  Černá   88  let 

 Karel  Křížek   86  let 

 Karla  Kelnarová  84  let 

 Božena Janáčková  82  let 

 Jaroslava Vašenková  80  let 

 Alena  Fabiánová  75  let 

 Zdeňka Kvitová   70  let 

 Věra  Matušová  65  let 

 Jiří    Rücker   60  let 

 Jiří    Palacký  60  let 

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

Připomínáme platnost obecně závazné vyhlášky obce Rybí o ochraně nočního klidu a 
regulaci hlučných činností.   

V článku II. této vyhlášky je uvedeno, že každý je povinen se o nedělích zdržet     

veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 

např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím motorem,               

pojezdových nebo traktorových sekaček, plotových motorových stříhacích nůžek,        

cirkulárek, motorových pil, sbíječek, rozbrušovaček, kompresorů apod. 

Pro potřeby obce bylo zakoupeno nové vozidlo značky Gonow Pick-up GA 200 ECO-
MODE 4 x 4. – předváděcí vozidlo, najeto 2.000 km, za  celkovou cenu 252.890,- Kč. 
Přejeme si, aby nové auto sloužilo stejně dobře a spolehlivě jako „Beruška“. 
 

Od společností RWE GAS STORAGE jsme získali 150.000,- Kč na doplnění herních 

prvků na dětském hřišti v areálu Klimbach a před budovu základní školy. Do příštího 

zpravodaje připravíme opět anketu na výběr prolézaček na dětské hřiště v Klimbachu. 

Marie Janečková 
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Kontejnery na použitý textil, obuv a hračky. 
Od měsíce dubna jsou v obci k dispozici 2 kontejnery pro uložení použitého textilu,  
obuvi a hraček.  Nový kontejner od společnosti Reverge Boskovice je umístěn u budovy 
sokolovny vedle kontejnerů na tříděný odpad. Stávající kontejner společnosti       
WTORPOL bude přestěhován k nádobám na tříděný odpad na Jaškův kopec (naproti 
Hospůdky u Milana). Věříme, že tato možnost uložení použitého textilu, obuvi a hraček 
bude dobrou službou pro Vás, kteří se chcete zbavit nepotřebného oblečení ze svých 
šatníků a zároveň přinese radost a užitek lidem, kteří tyto věci ještě rádi využijí pro své 
potřeby. 
 

Kompostéry do zahrad 
Na podzim loňského roku jsme uspořádali anketu na zjištění zájmu o pořízení         
kompostérů do soukromých zahrad. Zjištěný počet 200 ks byl zapracován do společné 
žádosti  dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice o získání grantu 
z evropských fondů. Bohužel do dnešního dne nemáme informace, jak byla tato žádost 
úspěšná.  Posouzení žádosti je časově a administračně náročné, posuzuje se v Ostravě 
a dále v Praze. Jakmile budeme mít jakékoli informace vyřízení žádosti na získání   
kontejnerů do zahrad, budeme Vás informovat v nejbližším zpravodaji. 
 

Informační tabule 
V obci máme v letošním roce nově umístěné dvě informační tabule. 
Tabule, která bude v nejbližších dnech umístěna v prostoru před prodejnou Jednoty   
poblíž bludného balvanu informuje o geologických poměrech našeho regionu. Byla     
financována z projektu Geopark Podbeskydí. 
Další tabule je umístěna u pomníčku vojína Ivana Pavloviče Šurka. Historické podklady 
jsme získali od pana Josefa Adamce ze Štramberka, který se zabývá historii tohoto    
kraje. Protože si v těchto květnových dnech připomínáme ukončení II. světové války a 
s ní i osvobození naší vesnice, zvu Vás k vycházce k místu, kde 6. května 1945 položil 
svůj život mladý sovětský voják. 
 

Oprava kanalizace 
V loňském roce byla v investičních akcích obce naplánována oprava kanalizace ulože-
ná v  krajnici hlavní silnice před kulturním domem Beseda. Jak jsme Vás informovali, 
v tomto úseku jde o havarijní stav, při kterém hrozí zborcení kanalizačního potrubí. Při 
jednání se správou silnic jsme však narazili na vážný problém – a to provedenou opravu 
povrchu silnice z evropských dotací. Takové stavby mají svoji dobu udržitelnosti a      
nesmí se na nich nic provádět. 
Protože však oprava kanalizace je dle posouzení autorizovaných techniků nezbytná,  
vyjednávali jsme se zástupci správy silnic MSK podmínky provedení opravy. Museli 
jsme přistoupit na plošnou opravu vozovky dotčené podélným umístěním kanalizace, 
tím vzrostly náklady o cca 200.000,- Kč. Riskovat propadnutí kanalizace nechceme, to 
by obec stálo mnohem víc, než „jen“ uhrazení nového povrchu vozovky. 
Pokud tedy vše půjde dobře, bude oprava kanalizace během měsíce května hotová.  
Tím bude nejhorší úsek kanalizace opraven. Do příštích let je však nutné plánovat    
opravy dalších částí, a to dle provedené revize z roku 2012. 

Hezké dny přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 13. května  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  12. května  v konzultační místnosti  
    lékaře na obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 26. května 
              ve stejnou dobu.    

Srdečně zveme všechny maminky, babičky,  
prababičky a tetičky  

ve čtvrtek 15. května v 15:30 hod.  
do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK. 

Děti zvou na „Kočičí muzikál“. 

Kulturní komise zve na divadelní představení „ZÁSKOK“   v podání studentského      
Divadelního spolku Pasáž z Jeseníku nad Odrou.  
Neděle 25. května od 16. hodin v sále Beseda.  

Vstupné dobrovolné. 
 

K mnoha smolným stránkám    
Cimrmanova života patřila i    
chudoba. V jeho divadelní        
kočující společnosti Lipany se 
projevila mimo jiné velkou        
fluktuací herců. Pokud šlo o     
odchod domluvený s dostateč-
ným předstihem, dala se situace 
zvládnout. Došlo-li k němu s     
křikem a prásknutím dveřmi a 
často jen pár hodin před        
představením, prožil soubor i  
jeho principál horké chvíle.      
Takové zkušenosti stojí v pozadí 
hry Záskok. Milovníkům díla    
tohoto zneuznaného Čecha se dostává do rukou svědectví z této oblasti mistrova       
života, v níž se nejvíc naplnil jeho osud - z divadla. 

V pondělí 26.5.2014 bude pošta Rybí z důvodu školení uzavřena. 
Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 
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Informace pro občany České republiky o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR 

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud 

hlasuje na  voličský průkaz. Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u 

tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-

tu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam 

veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to 

písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozdě-

ji 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad 

nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání       

voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
  

 v pátek   23. května 2014     od  14.00  hodin   do  22.00 hodin    a  

 v sobotu    24. května 2014     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin   
 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu v obci Rybí ve volebním okrsku č.1                                          

je volební místnost v sále pohostinství Beseda, Rybí č.p. 127 . 

 

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je za-

psán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky ), nebo    

totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci 

obyvatel. 
 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského 

parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební     

místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky (pouze na území obce Rybí).  
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Turistický oddíl TJ Sokol Rybí 
 

pořádá v sobotu 14.června 2014 autobusový zájezd na 
 

TĚŠÍNSKÉ BESKYDY 
 

       TRASA:      Javorový ( výjezd lanovkou) – Ropice – Kotlař – Prašivá 

                            délka trasy 22 km 

 

       CENA:        130 Kč členové TJ       -------     150 Kč   nečlenové TJ 

 

       PŘIHLÁŠKY  do konce května  u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště 

                                                     Tel. 607 727 579 

Zájezd do Velkých Losin - v sobotu 17. května se společně vypravíme na 

tradiční obecní zájezd do Velkých Losin a nedalekého skanzenu v Rapotíně.  
 

Odjezd autobusu ze zastávky Rybí, Fojtství v 7.15 hodin,  
                            ze zastávky Rybí, Horní    v 7.20 hodin.  
Bus bude přistaven u Fojtství od 7.00 hodin.  
 

O případných volných místech na zájezd se informujte na obecním úřadě                    
tel. 556 760 181.  

Cena pro dospělou osobu 250,- Kč, pro dítě do 15 let 120,- Kč 
 

Zájezd je nutné uhradit nejpozději do 14.5.2014 na úřadě.  
V ceně zahrnuta doprava, vstupné na zámek Velké Losiny i do skanzenu v Rapotíně.  

Kulturní komise zve zájemce na komentovanou prohlídku Nového Jičína  
ve středu 14. května od 14. hodin.  

Prohlídku zahájíme nahlédnutím do prostor bývalé židovské synagogy /dnes je zde    
archiv/. Dále potom navštívíme běžně veřejnosti nepřístupná místa, tak si nenechte ujít 
tuto ojedinělou příležitost poznat Nový Jičín jinak. V rámci prohlídky je i výstup na     
radniční věž. Prohlídka je zdarma a případní zájemci nechť potvrdí svou účast na         
telefonu 725 903 976 nebo 556 760 005 - Pavel Lichnovský.  
Doprava vlastní, je možné využít autobusový spoj z Rybí - Fojtství odj. 13:33; z Rybí 
Horní 13:34 hodin. Začátek prohlídky začíná ve 14. hodin u synagogy (v blízkosti       
novojičínského kina Květen). Celková doba akce trvá cca 90 minut. 
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Na základě vašeho zájmu uspořádá kulturní komise  

EXKURZE DO ZÁVODU HYUNDAI A RADEGAST NOŠOVICE.  

Akce se uskuteční v úterý 12. srpna. 

  

Odjezd z Rybího v dopoledních hodinách. Prohlídka závodu společnosti Hyundai od  

11. hodin - doba exkurze 1,5 hodiny. Po přejezdu v rámci obce Nošovice začátek      

prohlídky pivovaru od 13.15 hodin. Prohlídka je spojena s degustací, doba trvání       

prohlídky 1,5 hodiny.  Cena zájezdu pro osobu činí 150 Kč- (v ceně je doprava a vstup-

né do pivovaru, prohlídka Huyndai je zdarma). Počet míst je omezen, o volných místech 

se informujte na telefonu 725 903 976 nebo 556 760 005 - Pavel Lichnovský.  

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu  23. dubna 2014 se v sále Besedy konalo 20. zasedání zastupitelstva obce, kterého se  
zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 2 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                             (9-0-0) 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;               (9-0-0) 
schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Kotek Pavel (předseda),                           (9-0-0) 

   Jiří Honeš a David Bajer (členové) 
 ověřovatele zápisu: Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 5.3.2014;   (9-0-0) 
 

schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Obce Rybí;                   (9-0-0) 
 

schvaluje v souladu s dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ poskytnutí dotace panu P.V., bytem 
Rybí  ve výši 25.799,- Kč na stavbu domovní čistírny odpadních vod;              (9-0-0) 
 

schvaluje   rozpočtové opatření č. 2 a  
rozhodlo  o rozdělení částky 941 074,14 Kč z rezervy takto: na opravu 2 propustků 900.000 Kč  a 41 074,14 na 

osvětlení v Besedě;                       (9-0-0) 
 

bere na vědomí   Rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2014;                     (9-0-0) 
 

bere na vědomí  Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice z 13.12.2013;              (9-0-0) 

 
schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 339 od pana P.P., Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem 

s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vyhotovením znalec-
kého posudku a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí obec;   (9-0-0) 

 

bere na vědomí  směnu části pozemku parc.č. 355 s částí pozemku parc.č. 359/1;                    (9-0-0) 
 

bere na vědomí  informace starostky. 
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Ze zasedání rady obce  
Rada obce na svém 87. zasedání dne 17.3.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  s pravidly pro ubytování v sociálním bytě dle 
předloženého návrhu; 
  

bere na vědomí  zprávu o pořízení vybavení sociálního 
bytu (nákup kuchyňky, nábytku z Charity Nový Jičín); 
 

schvaluje  podání žádosti na jedno pracovní místo na 
pozici zaměstnance veřejně prospěšných prací; 
 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na činnost 
Denního stacionáře Škola života o.p.s. se sídlem     
Beskydská 176, Nový Jičín, 
souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestič-
ní dotace z rozpočtu obce Rybí a 
pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje  finanční příspěvek Klubu žen v Rybí na  
podporu jejich činnosti a 
pověřuje   starostku podpisem darovací smlouvy; 
 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku neformální 
skupině Želvičky – „kroužku pletení z papíru“ na zakou-
pení výtvarných potřeb pro děti; 
 

souhlasí s umístěním příčného zpomalovacího prahu – 
poklic na místní komunikaci vedenou v pasportu pod 
číslem 1c na pozemcích p. č. 644/5, 1684/1 
(komunikace k rybníku); 
 

schvaluje   rozpočtové opatření č. 1/2014. 

schvaluje  úhradu poplatku pro 5 oddílových vedoucí 
skautů a skautek Rybí za školení zdravotníků zotavo-
vacích akcí; 
schvaluje  umístění informační tabule v centrální 
části obce Rybí o geologických poměrech v oblasti 
Podbeskydí v rámci projektu Geopark Podbeskydí; 
 

souhlasí  s doplněním nového člena povodňové       
komise a to Bc. Jaromíra Havrlanta; 
  

souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
Digis, spol. s.r.o. se sídlem Výstavní  292/13, Morav-
ská Ostrava dle předloženého návrhu a  
pověřuje starostku jejím podpisem; 
 

bere na vědomí  nabídku společnosti Slumeko, s.r.o. 
na správu kanalizace v majetku obce; 
 

souhlasí  s podáním žádosti společnosti IMRO o  
oficiální stanovisko k zvolenému typu LED svítidla; 
 

schvaluje, aby opravu místní komunikace 18c na 
pozemku parcelní číslo 49 provedl pan Miroslav  
Hanzelka, Libhošť za předloženou nabídkovou cenu 
a pověřuje starostku uzavřením objednávky; 
 

schvaluje  zakoupení vozidla pro potřeby obce     
Gonow Pick-up GA 200 ECOMODE 4 x 4 –  předvá-
děcí vozidlo, najeto 2.000 km, rok výroby 2010 za 
209.000,- Kč bez DPH  
a pověřuje starostku dalším jednáním; 
 

 
Rada obce na svém 88. zasedání dne 31.3.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi obcí Rybí a 
firmou Saveko s.r.o. se sídlem Záhumenní 1346,  
Kopřivnice a  
schvaluje navýšení ceny díla dle požadavku správy 
silnic MSK Nový Jičín-správce silnice II/482; 
 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku Lukáši   
Fojtíkovi Rybí na úhradu nákladů spojených s účastí 
v juniorském reprezentačním plaveckém družstvu    
České republiky; 
 

souhlasí  s poskytnutím veřejných prostor panu Fran-
tišku Finkovi, Nový Jičín na umístění pouťových atrakcí 
u příležitosti konání Rybské pouti 2014; 
 

souhlasí s poskytnutím materiální pomoci při organiza-
ci turistického pochodu Za pohledy z Rybí; 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické 
energie (přeložení přípojky NN k budově sokolovny 
č.p. 176) a pověřuje starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje  vyvěšení záměru nájmů obecních        
pozemků pro zemědělskou činnost; 
 

schvaluje  uhrazení nákladů autobusové dopravy 
žákům ZŠ Adolfa Zábranského na výlet ke Dni dětí; 
 

schvaluje  dodávku oken a dveří v objektu budovy 
čp. 261 (kancelář geometra) od společnosti Vysot, 
s.r.o. se sídlem Kunín čp. 105; 
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bere na vědomí  nabídku společnosti BAS      
SCHOLA s.r.o. poradenství civilní obrany, Pra-
ha 4 –      Kamýk na zpracování plánu krizových 
situací obce Rybí, dále  
bere na vědomí  informaci o krizovém plánu 
ORP Nový Jičín a informaci o zpracované krizo-
vé kartě s telefonními kontakty, kde je zapraco-
vána i obec Rybí a pověřuje starostku prověře-
ním povinnosti vypracovat samostatný krizový 
plán obce Rybí; 
 
souhlasí  se zrušením veřejné zakázky na     
rekonstrukci veřejného osvětlení a  
pověřuje starostku vypracováním zprávy o  
zrušení veřejné zakázky pro společnost Axma 
s.r.o.; 

schvaluje  dodavatele veřejné zakázky na lesní 
práce v roce 2014 na lesním pozemku ve vlastnictví 
obce Rybí - firmu BML les s.r.o., Veřovice 56; IČ: 
29393680 kdy předpokládaný výnos obce činí 
383.645,- Kč a   
pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítězným  
uchazečem; 
 

schvaluje  svolání jednání zastupitelstva obce na 
středu 23. 4. 2014 v 18. hod. v sále Besedy 
 Program:    
1. schválení přijetí rozpočtu DSO Sdružení povodí      
Sedlnice 
2. schválení revizní zprávy DSO Sdružení povodí       
Sedlnice 
3. majetkoprávní záležitosti  

doporučuje  zastupitelstvu ke schválení žádost     
P. V. Rybí o přidělení účelově vázané dotace 
na stavbu domovní ČOV z rozpočtu obce na rok 
2014; 
 

schvaluje  darovací smlouvu mezi obcí Rybí a   
společností RWE Gas Storage, s.r.o. na poskyt-
nutí daru ve výši 150.000,- Kč na projekt 
„Rozšíření   herních prvků na dětských hřištích 
v areálu Klimbach a u Základní školy Adolfa  
Zábranského Rybí“; 
 

schvaluje  licenční smlouvy o veřejném provo-
zování hudebních děl mezi obcí Rybí a OSA – 
ochranný svaz  autorský pro práva k dílům hu-
debním se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. ar-
mády 20 a pověřuje starostku podpisy těchto 
smluv. Předmětem smluv je uhrazení poplatku 
za živé nedivadelní představení – Ad libitum ve 
výši 370,- Kč a dále za uhrazení poplatku za 
živé nedivadelní představení v komponovaném 
večeru „Na besedu do Besedy“ ve výši 817,- 
Kč; 
 

schvaluje  smlouvu o zajištění zpětného       
odběru odpadů a využití odpadů z obalů mezi 
společností EKO-KOM se sídlem Na Pankráci 
1685/17, Praha 4 a obcí Rybí a pověřuje  
starostku podpisem; 
 

schvaluje  dodatek č. 3 smlouvy o zajištění 
provozu sběrného místa BRO a pověřuje     
starostku podpisem smlouvy; 

Rada obce na svém 89. zasedání dne 14.4.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  objednávku bezpečnostních reflexních    
 prvků za celkovou částku ve výši  5.000 Kč; 
 

neschvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na 
podporu charitativní akce „6. setkání postiže-
ných a opuštěných dětí“ v Mořkově; 

 

bere na vědomí  informaci Jaromíra Marka o orga-
nizaci Valašské rally 2014 konané ve dnech 4. 
a 5. dubna v obci Rybí a 

souhlasí  s navrácením kauce ve výši 10.000 Kč;   
 

schvaluje zakoupení 5 ks LED svítidel, které byly 
v obci nainstalovány v srpnu 2013 jako     
ukázková svítidla;   

 

bere na vědomí  informaci starostky o záměru do-
končení výsadby u pomníku padlých dle     
zpracovaného návrhu a dále informaci o      
vyfrézování 3 ks pařezů v areálu sokolského 
hřiště a 1 pařezu na hřbitově; 

 

bere na vědomí  informaci starostky o zpracování 
krizového plánu obce; 

 

schvaluje  nepodávat žádost o splácení náhrady 
škody M. T. prostřednictvím soudní exekuce; 

 

souhlasí  s prodejem auta Fiat Doblo manželům 
Huvarovým, Nový Jičín za celkovou nabídko-
vou cenu 7.000 Kč a  

 pověřuje  starostku podpisem kupní smlouvy. 
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Vážení občané,  

představujeme vám  Lukáše Fojtíka  - člena Klubu 

vodních sportů Laguna Nový Jičín, který  je  členem  

širšího týmu  juniorské reprezentace České republi-

ky  v plavání s ploutvemi a rychlostním potápění. 
 

Lukáš je  žákem  Základní školy Nový Jičín, Komenského  68,  

třídy  9. A  s  rozšířenou výukou TV zaměřenou na plavecké 

sporty.  Spolupráce KVS Laguna se školou má  několikaletou  

tradici a mezi její absolventy ze tříd s výukou plavání je    

mnoho úspěšných sportovců a reprezentantů ČR, díky nimž   je 

Nový Jičín ve světě proslaven. Nyní má i obec Rybí šanci   

dostat se do povědomí sportovní veřejnosti díky nadějnému 

mladému plavci, s jehož úspěchy vás, občany, chceme         

seznámit.  
 

Lukáš Fojtík se  roce 2013 svými výkony  nominoval do   

týmu juniorů na Světový pohár v plavání s ploutvemi 2013, 

kde s týmem juniorů vyplaval  stříbrnou  medaili  ve štafetě 

4x100 PP  a výsledky v jednotlivých kolech a ve finále ve  

švýcarské Ženevě   přispěl  k celkovému  umístění družstva 

juniorů  - 2.místo SP 2013. Na Mistrovství České republiky  

v roce 2013  získal v kategorii dorostu  6 medailí : 3 zlaté   

medaile a tituly Mistra ČR  a 3 stříbrné medaile.  

Stal se vítězem  mezinárodní  čtyřkolové soutěže dorostu    

Středoevropský pohár mládeže 2013 i v soutěži  družstev  žáků 

a dorostu  Moravskoslezské ligy mládeže a  Ligy mládeže ČR 2013. 
 

V roce  2014  se ploutvař   Lukáš Fojtík   poprvé prosadil na mezinárodní scéně  v individuálním bodování  

Světového poháru juniorů 2014.  Zúčastnil se prvních dvou kol  Světového poháru, v nichž vyplaval stříbrnou a 

bronzovou medaili   na trati  100 metrů RP s potápěčským přístrojem, v disciplíně 400 RP a 100 metrů Bifins 

skončil čtvrtý a ve sprintu na nádech 50 metrů RP pátý. S juniorskou štafetou Laguny Nový Jičín na  4x100 PP 

vybojoval vítězství a zlatou medaili, druhou přidal  spolu se seniory na 4x50 BF. 
 

Na rok 2014  byl  Lukáš Fojtík na základě svých  výsledků zařazen do širšího reprezentačního výběru  České 

republiky  pro světovou soutěž   Mistrovství světa juniorů  v plavání s ploutvemi,  které se  koná  od  

25.června – 1. července 2014  v Řecku - Chania.  
 

Jeho  závodní  sezóna  se pomalu, ale jistě  začíná rozjíždět…  
 

Za jeho úspěchy se skrývá každodenní náročný trénink, všechen jeho volný čas a taky velké finanční náklady.  I 

když  některé  z nich   hradí  Klub vodních sportů Laguna, převážná část je na Lukášově rodině  a  velmi         

zatěžuje  její  rozpočet.  
 

Proto se Lukáš Fojtík, trvalým bydlištěm Rybí  č. 271  obrátil  na  radu obce Rybí  s prosbou o finanční           

výpomoc,  kterou mu obec přislíbila a  díky níž se bude moci zúčastnit Mistrovství  světa juniorů v plavání 

s ploutvemi  konaného letos v červenci  2014  v Řecku.  
 

Děkujeme všem představitelům obce Rybí  za  podporu  tak výrazného sportovního talentu, jakým       

bezpochybně  Lukáš Fojtík je.  

   

Za Základní školu Nový Jičín, Komenského 68,   RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 

Za KVS Laguna Nový Jičín Simona Klapcová, trenérka  
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Samostatný odbor komunikace  

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Tel.: 257 044 025 

 
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 

2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně 

z nemovitých věcí složenky k placení této daně.  

Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její 
první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí  2. června 2014. Nepřesáhne-li výše 
daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 
5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.  

Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem 
na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší 
se pouze konstantním symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.  

Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. V zájmu 
zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti 
finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci          
složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední z nich     
poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května. 

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se        

nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. 

Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na  
který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše 
daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku 
nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí. 

Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši  
daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.  

Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního 
úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje 
s finančním úřadem. 

Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů  (tj. v obvodech    
místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou 

vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.  

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně 
oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný      
finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro       
poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních 

dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.  

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za celý obvod své územní 
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na 
úředních deskách všech svých územních pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného 

předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. 

Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení daně z nemovitých věcí a           
zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, zveřejněné na jejích internetových stránkách na adrese: http://
www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf a http://www.financnisprava.cz/assets/
cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf.  
 

Číslo bankovního účtu finančního úřadu pro placení daně z nemovitých věcí 
 

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí    

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf
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       B. Trelová                                                     O zvířátkách 
Kniha spojuje encyklopedii o přírodě a první čtení pro nejmenší čtenáře. Je psána pro děti 
srozumitelnou a poutavou formou a je doplněna stovkami originálních fotografií. Děti si samy 
přečtou, jak je svět zvířat velmi zajímavý, strhující a záhadný. 
 

      I. Březinová                                                 Teta to plete 
Teta Běta ráda plete svetry, šály, čepice i rukavice. Ale plete také pohádky, a tak Šárka s   
Vašíkem se nestačí divit co jim to vypráví. S touto knihou se děti dobře pobaví a vyzkoušejí 
si, jak dobře znají pohádky. 
 

      J. Verne, O. Neff                                          Pět neděl v balonu 
Je to první román známého spisovatele, který se stal ihned velmi oblíbeným. Líčí dobrodruž-
ství vynálezce polořiditelného balonu doktora Fergussona, který se spolu se svými přáteli   
odvážil přeletět za pět týdnů africkou pevninu od Zanzibaru až po Senegal. Poprvé vychází 
tato kniha s ilustracemi Zdeňka Buriana. 
 

      R. G. Grant                                                   Námořní bitvy 
Kniha zahrnuje každý aspekt dějin válčení na moři, od střetů galér starověkého Řecka až ke 
vzájemnému provokování jaderných ponorek ve 20. století. Milovníci vojenské historie zde 
najdou množství fotografií, map a trojrozměrných plánků bitev. 
 

       N. Wallington                                              Hasičské automobily a historie hasičství 
Text této publikace podává základní informace o historii boje s ohněm od dob antického Říma 
až po současnost. Kniha obsahuje více než sedm set kvalitních barevných, ale i černobílých 
dobových fotografií. Seznámíme se  s výrobci hasičských automobilů a s vývojem hasičských 
stříkaček. 
 
      Z. Svěrák                                                      Po strništi bos 
 Zdeněk Svěrák v této své knize tentokrát hledal inspiraci ve vzpomínkách na svá klukovská 
léta. Není to kronika jeho dětství, ale pohled sedmiletého chlapce na dění kolem sebe.     
Svěrák řekl o psaní této knihy: "Abych se do toho vpravil, při procházce liduprázdným krajem 
jsem si na polní cestě klekl. Měl jsem ve svých sedmi letech ty oči, co mám teď, akorát byly 
níž." 
 

      V. Řeháčková                                               Na prahu dospělosti 
V tomto románu pro ženy rozvíjí autorka příběh dvou mladičkých kamarádek a posléze dvou 
mladých manželských dvojic. Pozdější vývoj partnerských vztahů přináší problémy a krize  
typické pro naši dobu. 
 

      L. Harrisová                                                  Vražda při bar micva 
Bývalá jeptiška Christine má šanci splnit si svůj sen - podívat se do Svaté země. Její manžel 
(policista) je tam vyslán služebně a ona jej doprovází. Ale není to pro ni odpočinková          
dovolená, protože se zaplete do vyšetřování záhadně zmizelého muže. 
            

Knihovnice Věrka Šustalová 
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Zprávičky z naší školičky 

Aprílová škola 

V dubnu bylo ve škole velmi živo a není to APRÍL !  Hned zkraje měsíce se děti 

mohly prezentovat svým krátkým vystoupením na Vynášení Mařeny. Ve čtvrtek 10.4. 

nás vybraná děvčata reprezentovala v pěvecké soutěži „Lubinský zpěváček“, odkud si 

Agátka Pavelková přivezla diplom za 2. místo. Podrobnosti najdete na stránkách školy. 

 

Od pátku 11.4. žila škola nadcházejícími svátky jara. V pátek proběhl projektový 

den, kdy děti zpracovávaly téma Velikonoce – Jaro. V pondělí se vypravili do Rožnova 

pod Radhoštěm, kde ve valašské dědině byl pro ně připraven program „Velikonoce na 

Valašsku“ a hned v úterý 15.4. proběhla vernisáž k Jarní výstavě. Děti vyrobily spoustu 

krásných prací a paní učitelky si s instalací výstavy opět poradily na výbornou.  

Všem za jejich práci děkuji. 

 

Fotografie ze všech akcí najdete také na stránkách školy. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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Odpadové hospodářství obce 
  
Před několika lety jsem si začal shromažďovat data v oblasti odpadového hospodářství 
obce - jeho příjmů a výdajů. (viz tabulka). Po klesajícím trendu propadu od roku 2009 a 
předloňském kladném výsledku, kdy příjmy byly vyšší než výdaje, přišla při loňském   
vyúčtování studená sprcha - propad necelých 51 000 Kč. Víme, co obnáší příjmy a     
výdaje v této kapitole obecního rozpočtu? 
 
Mezi výdaje, které obec platí bez finanční účastí, nás občanů - jsou to velkoobjemové 
kontejnery na jaře a na podzim, hřbitovní odpad. Příjmy v odpadech je to hlavně příjem 
za výkup tříděného odpadu (papír, plasty, sklo) 
 
Souhlasím se slovy paní starostky v dubnovém zpravodaji - "využívejte tedy co nejvíce 
třídící systém, který máme v obci nastavený, vyplatí se obecní pokladně, ale také naše-
mu životnímu prostředí". 
 
Jde o naše společné peníze a záleží na každém z nás, jak se k této výzvě postaví.  
Děkuji Vám. 

 
Pavel Lichnovský, zastupitel obce  

Pavel Lichnovský, novinář na volné noze 

      

 rok příjmy výdaje schodek-/přebytek+  

 1998 83 000,00 Kč 94 000,00 Kč -11 000,00 Kč  

 1999 83 000,00 Kč 109 900,00 Kč -26 900,00 Kč  

 2000 84 000,00 Kč 124 800,00 Kč -40 800,00 Kč  

 2001 93 000,00 Kč 135 000,00 Kč -42 000,00 Kč  

 2002 100 100,00 Kč 163 300,00 Kč -63 200,00 Kč  

 2003 135 000,00 Kč 164 000,00 Kč -29 000,00 Kč  

 2004 153 000,00 Kč 185 000,00 Kč -32 000,00 Kč  

 2005 190 200,00 Kč 229 300,00 Kč -39 100,00 Kč  

 2006 267 600,00 Kč 233 300,00 Kč 34 300,00 Kč  

 2007 262 200,00 Kč 263 800,00 Kč -1 600,00 Kč  

 2008 232 300,00 Kč 311 000,00 Kč -78 700,00 Kč  

 2009 230 100,00 Kč 332 100,00 Kč -102 000,00 Kč  

 2010 332 000,00 Kč 366 000,00 Kč -34 000,00 Kč  

 2011 341 713,00 Kč 363 304,00 Kč -21 591,00 Kč  

 2012 382 866,00 Kč 372 483,00 Kč 10 383,00 Kč  

 2013 338 948,00 Kč 389 419,00 Kč -50 471,00 Kč  

 Celkem 3 309 027,00 Kč 3 447 287,00 Kč -477 208,00 Kč  
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Na žádost Pavla Lichnovského jako zastupitele obce uveřejňujeme podle § 4a zákona č. 
46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku tento článek: 

NOVINKA: Potřebujete aktuální list vlastnictví z katastru nemovitostí? Díky mému       
on-line přístupu do databáze katastru nemovitostí Vám to vyřídím na počkání a bez   
návštěvy a čekání na katastrálním úřadu.  

Pavel Lichnovský 

Zpronevěra v ZŠ 

nedá mi to, abych nereagoval na informaci paní starostky  v dubnovém zpravodaji ohledně 

zveřejnění trestu, který obdržela u Okresního soudu v NJ bývalá ředitelka ZŠ Adolfa Zábran-

ského Magdalena Turková. Vedení obce opět nezveřejnilo úplnou informaci, která zazněla v 

rozsudku Okresního soudu. Doplňuji tedy, že v Rybském zpravodaji bylo z                            

rozsudku   "vynecháno": 

že M.T. obdržela peněžitý trest ve výši 20 000 Kč; 

- v případě, že by obžalovaná peněžitý trest nevykonala, stanovuje se jí náhradní trest odnětí 

svobody v trvání 3 měsíců; 

- poškozená Obec Rybí jakožto poškozená ZŠ v Rybím, se odkazuje se zbytkem svého       

nároku na  řízení ve věcech občanskoprávních.  
 

(vysvětlující poznámka autora: poškozené strany se přihlásily o náhradu škody ve výši        

245 761 Kč; soud přiznal Obci Rybí "pouze" náhradu ve výši 121 939 Kč, částku ve              

výši 37 618 Kč soudce zprostil obžalovanou obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že šlo o    

trestný čin. Zbytek náhrady škody se rada obce usnesla, že nebudou po M.T. vymáhat. V      

civilním řízení by totiž žalující strana - tedy Obec Rybí, nesla tzv. důkazní  břemeno - musela 

by sama prokázat, že obžalovaná peníze zpronevěřila. V případě prohry by pak hradila        

veškeré soudní náklady). 

Tímto vyzývám obecní úřad, aby nezkresloval zveřejňované informace a podával občanům  

objektivní informace.                                                             Pavel Lichnovský, zastupitel  obce  

Chcete svým potomkům 
darovat nemovitosti?  
 
Prodáváte stavební     
pozemek?  
 
Zřídit věcné břemeno 
bydlení nebo cesty? 
 
Zajistím kompletní     
servis k převodům      
nemovitostí.  
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Díky výtěžku ze sběru víček využívá Nikolka léčebný program 

KLIM-THERAPY 
Jedná se o program Sanatoria Klimkovice. Aby léčba byla efektivní, je nutno terapii podstoupit 

co 3 měsíce. 

Zdravotní pojišťovna ovšem přispívá pouze na jeden pobyt ročně a to částkou 50 000,-, což je 

polovina ceny jednoho ze čtyř doporučených. 

Cena čtvrtletního programu  činí   91 000,-  

 

Za jeden kg víček dostane Nikolka 6 Kč 

Zatím proběhly čtyři svozy, kde bylo vybráno: 

1 29.10.2013          2789 kg  = 16 734,- 

2 24.  1.2014     970 kg  =   5 820,- 

3 12.  3.2014     650 kg  =   3 900,- 

4  3.  4. 2014     510 kg  =   3 060,- 

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

     4919 kg  = 29 534,- 

 

Chceme tímto poděkovat všem, kteří Nikolku podporují, jak sběrem víček, tak i 

finančními dary. 

Michaela Bartlová a Tomáš Bradáč 

Pro informaci o programu Vám níže nabízíme údaje ze stránek lázní 

 

Rehabilitační metoda KLIM-THERAPY  
 

Pohybová terapie KLIM-THERAPY probíhá v místnosti, jejíž součástí je mimo jiné i speciál-

ní UEU cvičební box, stabilizační oblečky a další pomůcky, které využívá fyzioterapeut při 

zahřívacím cvičení a hluboké masáži tkání 

neuromobilizaci horních i dolních končetin 

redukci napětí a smyslových integračních technikách 

potlačení patologických pohybových návyků 

nácviku a zapamatování si správných pohybových návyků 

procvičování a zpevnění specifických svalových pohybových skupin 

cvičení na progresivní tělesnou odolnost  

nácviku rovnováhy, koordinace a vytrvalostním tréninku 

přenášení váhy těla, funkcionální aktivitách a nácviku chůze 

 

V rámci individuálního cvičení fyzioterapeut s dětským klientem postupně prochází jednotlivými 

cvičebními jednotkami, které mohou být upraveny dle stavu, potřeb a pokroku dítěte. 
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Cvičební jednotky 

 

příprava - prohřátí končetin (hot-pack) - zahřívací 

olejová masáž - stimulace hluboké propriocepce 

(neuromobilizace) - myofaciální uvolnění - strečink 

cvičební jednotka: - posilování horních a dolních končetin, 

svalstva trupu a zad pomocí systému kladek /kolejnic,      

strečink - pohybová koordinace - stabilizace sedu - vibrační 

cvičení - funkční rovnováha 

 

 

suspenzí systém – pavouk: -

 senzorická integrace -

 funkční posilování -

 koordinace - přenášení váhy 

a rovnováha 

 

nácvik chůze: - nácvik chůze s pomůckami -

 nácvik chůze v bradlech - nácvik chůze – reflexní 

redukce - samostatná chůze 

 

funkční trénink: - samostatný sed 

- nácvik sedni – vstaň - chůze v  

pavouku - chůze po schodech 

více na: http://www.sanatoria-klimkovice.cz 

http://www.sanatoria-klimkovice.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 5/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.4.2014 

v počtu  395 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 v měsíci. 

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích byl 3. dubna 2014 v Písku vyhlášen   
Památkou roku 2013. Tímto titulem jej ocenilo Sdružení historických sídel Čech,      
Moravy a Slezska. V této soutěži jsou hodnoceny nejlepší projekty a realizace obnov 
nemovitých kulturních památek, budov a souborů staveb s památkovými, architektonic-
kými či urbanistickými hodnotami – například hrady, zámky, kostely, kláštery, divadla a 
další. Komisi zaujala příkladná symbióza využití cenné památky po obnově, spojení   
duchovní činnosti s dalším společenským využitím. 
Kostel je možné si prohlédnout vždy v sobotu od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 
hodin. V případě nepřítomnosti průvodce volejte na telefon 604 635 585. Další            
informace najdete na webu www.svata-katerina.cz. O letních prázdninách 2014 bude 
kostel otevřen i ve všední dny od 10 do 17 hodin. 
Za udělení ceny Památka roku 2013 společně poděkujeme při mši svaté v kostele      
sv. Kateřiny v sobotu 17. května 2014 v 17 hodin. 

V pátek 23. 5. 2014 od 18 do 23 hodin proběhne v kostele sv. Kateřiny  
Noc kostelů. Program bude vyvěšen na plakátech. 

Autor: Michal Dostál 
Foto: Dominik David 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
http://www.svata-katerina.cz
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Srdečně vás zveme  

na výstavu obrazů 

P e t r a     K r y s y 

z cyklu  

P O C T A    Z E M I 

  

 v knihovně Obecního úřadu Rybí,  č.p. 380    

Otevřeno:   Po,St:    16:00 – 19:00 

 

Výstava bude k vidění do 31.5.2014 

 

Kontakt:   608 869 902    petrkrysa@seznam.cz   www.detiuniverza.cz 
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