
  

XXII. ročník  

SRPEN  2014 
Hasičská soutěž „Spáleniště 2014“,  

která se konala 6. července u nás v Rybí.  
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 Marie  Šimíčková  85  let 

 Alois   Rohel   83  let 

 Alžběta Kvitová   83  let 

 Marie  Havrlantová 83  let 

 Josef  Krpec   81  let 

 Anna  Červencová 81  let 

 Jindřich Kotek   75  let 

 Juliana  Vavříková  70  let 

 Petr   Číp    65  let 

 Petr  Purmenský  65  let 

 Bohumil Vašina   60  let 

 Jaroslava Tománková  60  let 

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

Velká voda na malém potoku. 
 

V pátek 11. července se prohnala nad naší obcí bouřka se silným deštěm. Během     
hodiny spadlo na našem území cca 40 mm srážek na m

2
. To je velká spousta vody,   

která neměla samozřejmě šanci vsáknout do půdy. Tak se docela rychle shromáždila 
v korytech rybských potoků.  
A tak se stalo, že společně s velkým množstvím vody v tocích se korytem stěhovalo i 
velké množství odpadu, které kolem břehu vytrvale někteří z občanů „ukládají“. Největší 
množství tvoří odpady ze zahrad, které způsobily ucpání propustků na Klimbachu , voda 
se pak rozlila na cesty, zahrady, zatopila sklepy. Dalším velkým problémem je ukládání 
stavební suti, kterou při deštích odnáší voda dále po toku a ukládá na místech, kde  
ztrácí svoji rychlost, zanáší koryto a voda se vylévá ze svých břehů. Ukládání odpadů 
k břehům potoka nejenže vypadá hrozně, ale zároveň způsobuje škodu jiným           
obyvatelům naší obce.  
Znovu tedy opakuji, na odvoz bioodpadu z vaší zahrady můžete využít služeb firmy 
OZO Ostrava, stavební sutě likviduje firma JM stavby v Novém Jičíně na ulici Hřbitovní. 
Je někdy opravdu těžké pochopit, proč i v dnešní době jsou břehy u potoka brány jako  
místo skládky. 

Marie Janečková  
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Problematikou ochrany vodních toků se zabývá zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.  
 

V něm můžete najít ustanovení, která se týkají povinností vlastníků pozemků, na nichž se na-
cházejí koryta vodních toků nebo jejich pozemky sousedí s vodními toky. Vybrali jsme pro vás 
některá ustanovení tohoto zákona, která by vás jako vlastníky i jako sousedy pozemků okolo 
vodních toků mohly zajímat: 
 

 § 27  Ochrana vodních poměrů 
 Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 18) zajistit péči o ně 
tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto         
podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní 
činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 
 

§ 46  Ochrana vodních toků a jejich koryt 
 (1) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat 
břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků      
předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, 
jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. 
 

§ 50  Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků 
 Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni 
 a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním 
toku, 
 b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku   

vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud 

tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo 

použití speciální techniky, 

c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před   
účinností tohoto zákona, 
 d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku, 
 e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a 
podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod., 
 f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního 
toku výkon jejich oprávnění, 
 g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit    
vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích 
v zastavěném území a na oplocených pozemcích, 
 h) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku. 
 

 § 51  Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků 
 (1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni 
 a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, 
 b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a 
podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod., 
 c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v 
zastavěném území a na oplocených pozemcích, 
 d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku. 
 (2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat  
kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. 
 (3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její 
úhradu. 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 5. srpna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

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

Myslivecké sdružení Rybí pořádá 

v sobotu 16. srpna  v areálu sokolovny  

 

MYSLIVECKÝ  LETNÍ  VEČER 

  

Začátek v 19:00 hodin, vstupné 60 Kč 

Hraje skupina KIS 

Bohaté občerstvení, dobrá kuchyně. 

                                                        Zvou rybští myslivci 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 

 termín poradny v Rybí:      7. srpna  v době od 7:30 - 9:00 hod. 

„Hospůdka u Milana“ zve milovníky dobrého jídla  

v sobotu 9. srpna 

na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY. 

Začátek od 12:00 hod.    
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 Výsledky ankety na pořízení herních prvků na hřišti v Klimbachu. 
 
Na prvém místě s počtem 42 hlasů se umístil provazový 

tunel s číslem 6,  

 

na druhém místě s počtem 30 hlasů se umístila prolézačka    

uvedená pod č. 7 

 

 

 

 

 

a konečně na třetím místě s počtem 26 hlasů se 

umístila houpačka uvedená pod č. 18  

 

 

Děkuji všem za spolupráci.  

Budeme se snažit co nejrychleji dohodnout se 

s firmou a nové prvky na hřiště umístit.                                                         

         Marie Janečková 

V měsíci červnu došlo k aktualizaci jízdních řádů drážní a autobusové dopravy 
v Moravskoslezském kraji. Došlo ke změnám v odjezdech autobusů.  
 
linka 880690  spoj 30 vyjíždí z Kopřivnice o 15 min. dřív tedy v 11:00 h 
linka 880698  spoj 33 vyjíždí z Nového Jičína o 5 min. dřív tedy v 12:45 h. 
 
Pokud máte nějaké připomínky ke změnám v časech odjezdů, zašlete je, prosím, na 
obecní úřad. Přepošleme je pak dopravním společnostem k zapracování do příštích 
změn jízdních řádů. 

Marie Janečková 

                                                Oznámení 
Oznamujeme, že v naší obci byl nalezen papoušek Žako, číslo kroužku začíná 

CZ 110........ informace na telefonu  725 059 384 nebo obecní  úřad  556 760 181. 
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Ze zasedání rady obce  
Rada obce na svém 94. zasedání dne 23.6.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  finanční příspěvek ve výši       
 100  Kč/na žáka na nákup školních 
 potřeb pro žáky 1. ročníku Základní 
 školy  Adolfa Zábranského Rybí; 
 
schvaluje  Smlouvu o právu provést stavbu, 

jejíž předmětem je založení práva sta-
vebníka – R.M., bytem Příbor - umístit a 
provést stavbu kanalizační přípojky a 
vodovodní přípojky k novostavbě RD 
umístěného na pozemku par.č. st. 540 
v k.ú. Rybí; 

 
schvaluje  smlouvu o výpůjčce části pozem-

ku parc.č. 290 o výměře 137 m
2 

mezi 
Římskokatolickou farností Rybí č.p. 100 
a Obcí Rybí k vybudování větracího ka-
nálku řešícího odvlhčení zdiva kostela;  

 
doporučuje   zastupitelstvu obce Rybí ke 

schválení - ponechat zůstatek finanč-
ních prostředků na úhradu prokazatelné 
ztráty na zajištění dopravní obslužnosti 
ve výši 608.092,67 Kč na účtu sdruže-
ných prostředků obcí okresu Nový Jičín; 

souhlasí  s návrhem jízdního řádu drážní     
dopravy a dále  

 souhlasí s výzvou občanům prostřednic-
tvím zpravodaje k podáním připomínek 
k jízdním řádům na obecní úřad, který tyto 
návrhy zašle příslušným dopravcům; 

 
schvaluje  nabídku firmy Moravia trend s.r.o. 

se sídlem Skotnice na  provedení opravy 
části místní komunikace 32c – kolem RD 
č.p. 128; 

 
schvaluje, aby havarijní opravu části rozdrce-

né kanalizační stoky „M“ provedla fa V+V 
Saveko se sídlem Kopřivnice za nabídko-
vou cenu 62.627,20 Kč včetně DPH  s tím, 
že proběhne jednání se zástupci SSMSK 
Nový Jičín o případné úpravě zasaženého 
povrchu silnice II/482; 

 
bere na vědomí  informaci o zamítnutí 

projektové žádosti „Vzdělávání obyvatel 

pro zvýšení konkurenceschopnosti a 

zlepšení kompetencí MS/ZL"; 
 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 4. 

Rada obce na svém 95. zasedání dne 7.7.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  zprávu o místním šetření 
 v sociálním bytě  
 
potvrzuje  současnou ředitelku Základní 

školy Adolfa Zábranského Rybí Mgr.   
Hanu Frydrychovou na vedoucím pracov-
ním místě ředitelky Základní školy Adolfa   
Zábranského Rybí na dobu 6ti let tj. 
31.7.2020; 
 

schvaluje  v souladu s článkem VI. odst. 4 Zři-
zovací listiny příspěvkové organizace ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí darovací smlou-
vu o poskytnutí finančního daru ve výši 
12.000,- Kč od společnosti  EBIT Consult s. 
r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5,      
Ostrava 9 pro zkvalitnění poskytování     
služeb v oblasti školství a vzdělávání; 
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schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
ve na podporu činnosti Sjednocené    
organizace nevidomých a slabozrakých 
SONS ČR oblastní pobočky Nový  Jičín, 
souhlasí s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce  Rybí a pověřuje starostku jejím 
podpisem; 
 

schvaluje  darovací smlouvu mezi Obcí  
Rybí a společností V+V SAVEKO se 
sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice na 
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 
Kč pro zakoupení cen pro účastníky     
2. ročníku závodu v silničním běhu 
„Rybský trhák“; 

 

schvaluje  uzavření smlouvy mezi Obcí  Rybí a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 Děčín 
na realizaci přeložky  distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie pro 
stavbu Rybí č.p. 176 sokolovna a pověřuje   
starostku jejím podpisem; 

 
projednala   zprávu z jednání ve věci řešení 

areálu živočišné výroby na katastru obce 
Rybí a  

    souhlasí s vypracováním znaleckého posud-
ku všech stavebních objektů v areálu ŽV; 

 
schvaluje  dle zadávacích podmínek nabídku 

společnosti Haskoning DHV Czech Repub-
lic, spol. s.r.o. se sídlem Prokešovo nám. 5 
Ostrava na realizaci projektové dokumenta-
ce „cyklostezka Rybí“ a pověřuje starostku 
podpisem návrhu smlouvy o dílo. 



8 



9 

                                                                                         Dětské skládanky 
     Většina dětí tráví mnoho času u počítačů nebo s mobilem na uchu. Ale možná že některé budou 
rády skládat barevnou raketu, větrný mlýnek, stonožku, půvabné motýlky a další skládanky z papíru. A 
bude to příležitost pro dospělé, jak strávit se svými dětmi společnou tvůrčí chvilku. 
 
                                                                                      Malý princ a planeta slova 
     Komiksová série inspirovaná nesmrtelným příběhem Antoina de Saint -Exupéryho pokračuje. Malý 
princ a Liška dál pokračují ve svém putování po vesmíru. Dostanou se na planetu, kterou terorizují 
zvláštní létající uši. Čekají je chvíle plné napětí. 
 
     F. S. Kamov                                                             Jen počkej! 
                                                                                      Pijte mrkvovou šťávu 
     Je to již dávno, kdy nám příběhy vlka a zajíce přinášel Večerníček. Ale jejich veselé příhody snad 
pobaví i dnešní děti. 
 
     M. Drijverová                                                           Kouzelná píšťalka 
     Tato oblíbená spisovatelka vypráví krásné lidové pohádky o zvířátkách, která vědí, kdy mají        
pohádkovým hrdinům přijít na pomoc. Na malé čtenáře čekají i hezké ilustrace Heleny Zmatlíkové. 
 
     P. Braunová                                                               Rošťák Oliver a Marica čarodějka 
     Příhody rošťáka Olivera pokračují. Již končí druhou třídu a přichází smutné loučení. Marica, která 
pochází z Chorvatska a před válkou odjela do bezpečných Čech, se vrací do rodné země. A proto 
chtějí letní prázdniny prožít spolu. Není to jednoduché,ale protože Marica je tak trochu čarodějka... 
 
     Z. Pospíšilová                                                           Školní strašidlo 
     Hlavní hrdinka Anka uvádí čtenáře do třídy, kde se dětem při psaní a počítání příliš nedaří.        
Jednoho dne přijdou na to, že mají ve třídě škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže           
způsobuje. Příběh je určen hlavně začínajícím čtenářům. 
 
     P. Braunová                                                               Ztraceni v čase 
     Protože Martin měl na vysvědčení dvojku z chování, nemohl jet s rodiči k moři. A tak tráví        
prázdniny u babičky na vesnici a je z toho pěkně otrávený. Ale pak jej potká něco tak tajuplného a 
dobrodružného, že na moře úplně zapomene. 
 
 E. Blytonová                                                     Tajemství záhadného balíčku 
     Další dobrodružství kamarádů Pipa, Bětky, Larryho, Daisy, Špekouna a jeho psa Broka. Špekoun 
se zdokonalil v břichomluvectví a právě toho využije při pátrání po zločincích. 
 
     J. Heider, V. Tkáč                                               Hrady, zámky, tvrze - díl II. 
     Druhý díl průvodce po historických sídlech a dalších turistických zajímavostech mapuje střední část 
Moravy. Najdeme zde i  sídla, která již neexistují, ale mají bohatou historii. 
 

V měsíci srpnu  
bude knihovna otevřena  

jen v pondělí od 16.°° do 19°° hod. 
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Do knihovny Vás zve  Věrka Šustalová    

 

                                                                                  Hrnečku vař 2. 
     Že k tomu abychom uvařili dobrá jídla nepotřebujeme suroviny vážit, ale využijeme hrníček, šálek, 
lžíci a lžičku již víme. A protože tyto kuchařky jsou velmi oblíbené, vyšla i tato, abychom si uvařili nová, 
dobrá jídla. 
 
     J. Cimický                                                            Zápisník Paula Maigreta 
     Mladý inspektor se již zabydlel v týmu komisaře Morelona. A dostane se do týmu, který pátrá po 
sériovém vrahovi mladých žen. Vyšetřování je komplikované a Maigretovi zasahuje i do jeho          
soukromého života. 
 
     E. M. Remargue                                                   Nebe nezná vyvolených 
     V malém sanatoriu vysoko ve švýcarských horách se setká krásná, ale nevyléčitelně nemocná   
dívka Lilian a stárnoucí automobilový závodník Clerfayt. Zpočátku celkem nezávazný vztah se náhle 
začne komplikovat... 
 
     L. Lanczová                                                          Třináctá komnata 
     Linda studuje medicínu a prožívá spokojený život. Vše mění náhodně vyslechnutý rozhovor, z    
kterého vyplývá, že byla adoptována. Začíná po tomto tajemství pátrat a zjišťuje, že někdy je lépe    
nechat třináctou komnatu zavřenou. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.7.2014 

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 

Blahopřejeme všem sportovcům,  
kteří v době letních prázdnin podali 
velmi dobré sportovní výkony.  
Závodu Radegast Beskydský šerpa 
2014, který se konal 28. června se 
zúčastnila 2 družstva z Rybí         
KPNP ve složení Lumír Soukup,    
Lumír Soukup, Ondřej Soukup a    
Richard Gold se  umístilo na skvělém 
3. místě  
a družstvo KPNP 2 ve složení Dušan Olajoš, Martin Kramoliš, Jiří Kvita a Jarda Lama   
Havrlant obsadilo výbornou 6. příčku. 
 

Cyklistického závodu 1000 miles, který se konal od 29. června se již tradičně zúčastnil 

Lumír Soukup, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Celkově skončil na 18 místě. 

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