
  

ČERVENEC  2018 

XXVI. ročník  

Již druhým rokem Vás zveme do ZELENINOVÉ SAMOOBSLUHY,  

která se nachází na křižovatce ke hřišti.   
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Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

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

 Jindřiška  Kvitová    

 Marie  Pavelková 

 Ladislav Kocian   

 Marie  Purmenská  

 Jiřina  Gawlowská   

 Božena Matlová   

 Václav Pavelka   

 Irena  Stuchlíková 

 Marie  Kotková   

 Hana  Velčovská 

 Marcela Hyvnarová 

Čas volna a "nicnedělání" je tu.  

Přejeme všem žákům, studentům, učitelům i 

rodičům krásné, slunné, pohodové letní dny 

plné hezkých zážitků a odpočinku.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kytice.cz%2Fczgs%2Fakce-kytice%2Fradostna-kytice&ei=UuWQVZmwGMLYU-WngbgM&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHsz5dgeNJ9_vOwtReXI8EcYgmXQg&
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Projekt čištění odpadních v Rybí 
 

V měsíci červnu se konečně rozběhla v rámci projektu výstavby čistíren odpadních vod 
v obci Rybí podpisová akce pro vydávání souhlasů vlastníků pozemků a jejich sousedů 
pro stavbu domovních čistíren odpadních vod.  
Moc Vám děkuju za vstřícnost a dobrou  a rychlou spolupráci.  
Rádi bychom během léta a podzimu získali všechny potřebné podpisy pro všech 194 
čistíren. Do konce roku pak všechna stavební povolení.  
Na podzim budeme také soutěžit dodavatele stavby domovních čistíren odpadních vod, 
tak aby v příštím roce se mohl tento projekt v obci začít realizovat. 
 

Hezké prázdninové dny přeje Marie Janečková 

Důležité upozornění  
 
Před cca 10 lety jsme připravovali projekt na centrální odkanalizování obce Rybí. Tento 
projekt se nerealizoval a ani realizovat nebude. Řada z vás má doma ještě uloženou 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřenou mezi 
obcí Rybí a vámi – majiteli pozemku, přes které kanalizace byla navržena. Tuto 
smlouvu nebudeme nikdy potřebovat, proto ji prosím vyřaďte ze svých dokumentů. 

Marie Janečková 
 
 
V červnu proběhl sběrný den nepotřebných jízdních kol pro Afriku. Podařilo se nám 
shromáždit celkem 30 kol. Tato kola pak odvezla firma na sběrné místo do Ostravy, 
kde budou kola opravena, tak aby měla co nejlepší využití pro své nové majitele.  
V příštím roce bychom opět mohli tento sběrný den zopakovat. 

Kulturní komise ve spolupráci se seniory připravuje odpoledne s MISTŘÍŇANKOU.  

Tato kulturní akce se bude konat 12. srpna 2018  od 15.00 hod. v Besedě.  

 

Sportovní komise společně s TJ Rybí uspořádá v pátek 17.8.2018 na fotbalovém hřišti 

LETNÍ VEČER se skupinou VĚŠÁK a PJ Harvey Tribute. 

 

V neděli 26. srpna jste všichni zváni k Věžičce na tradiční akci  dobrého jídla a 

přátelského posezení RESTAURANT DAY.  
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 4. července  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

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

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá v pátek 6. července 2018 ve 14 hodin 
 

     SPÁLENIŠTĚ 2018  
 

Akce se uskuteční v areálu bývalého kravína. 
 
 

Program: Soutěž družstev 1+3 
                 Soutěž jednotlivců v TFA  
                                     dále 
                  zábava pro malé u stříkaček 
                  zábava pro velké u výčepu 
 
Soutěže budou probíhat za každého počasí.  
 
Občerstvení zajištěno.  
 
Pro děti bude skákací hrad. 
 
TFA je zkratka z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá“  

 

Přijďte se podívat a podpořit domácí družstvo. 

Zvou hasiči. 

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
            

  termín své dovolené:    16. července  –  27. července 
        

V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně.  
 

  termíny poradny v Rybí:  12. července  (26.7. poradna nebude) 
         9. srpna 
       23. srpna 
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Od srpna nás čeká velká změna v dopravě ve směru do Nového Jičína. Protože bude u 

Libhoště zahájena stavba mostu na rekonstruované stavbě D48, bude tato část silnice 

uzavřena a doprava přemístěna na souběžné komunikace. Důležité pro nás je, že na 

křižovatce bude naše silnice II/482 vedlejší a příjezd do Nového Jičína komplikovanější.  

 

Rybí 

Libhošť 

Nový Jičín 

Ze zasedání rady obce  

V měsíci červnu rada obce  
schválila:  
 smlouvu mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 

874/8, Děčín – Podmokly o připojení odběrného místa el. zařízení k distribuční 
soustavě (jedná se o připojení elektřiny v době konání pouti)  

 uzavření objednávky na pořízení rolety do šatny kulturního domu Beseda. 
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Arnika rozdala Odpadové oskary v Moravskoslezském kraji. Nejnižší 

produkce dosáhla Lhotka u Litultovic  
 
 

Známe obce a města, která v 
Moravskoslezském kraji 
vyprodukují nejméně odpadu na 
obyvatele a rok. Z prvenství se 
mohou radovat obyvatelé Lhotky u 
Litultovic se 72 kg odpadu na 
osobu a rok, v Rybí s 85 kg a ve 
Fulneku, kde obyvatelé průměrně 
vyhodí zhruba 100 kilogramů 
směsného odpadu za rok. 
Odpadového oskara dnes převzali 
starostové oceněných obcí z rukou 
organizátora soutěže Milana Havla 
z Arniky.  
Skvělých výsledků obce dosahují 
díky efektivnímu nastavení 
odpadového hospodářství, 
podmínek pro třídění včetně 
bioodpadu a především motivace 
obyvatel. Velkou zásluhu na tom 
má také přístup 
Moravskoslezského kraje, který 
obce v této oblasti systematicky 
podporuje.  
  
 
Umístění obcí v 
Moravskoslezském kraji 
 
 
obce do 1000 obyvatel 
1. Lhotka u Litultovic – 189 obyvatel – 72,3 kg/ob/rok 
2. Bravantice – 911 obyvatel – 74,7 kg/ob/rok 
3. Bocanovice – 425 obyvatel – 74,8 kg/ob/rok 
 
obce od 1001 do 5000 obyvatel 
1. Rybí – 1234 obyvatel – 85,7 kg/ob/rok 
2. Chotěbuz – 1302 obyvatel – 89,2 kg/ob/rok 
3. Stěbořice – 1450 obyvatel – 95,7 kg/ob/rok 
 
obce nad 5000 obyvatel 
1. Fulnek – 5757 obyvatel – 100 kg/ob/rok 
2. Bystřice – 5266 obyvatel – 131,6 kg/ob/rok 
3. Studénka – 9720 obyvatel – 146,2 kg/ob/rok 

http://www.arnika.org/odpadovy-oskar-2018
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"Ochrana životního prostředí musí být prioritou vedení Moravskoslezského kraje. Je to běh na 
dlouhou trať, to je logické. Ale nevzdáváme se a krok po kroku hledáme řešení v jednotlivých 
oblastech. Čistotu ovzduší zlepšují výměny kotlů, dobrovolné dohody s velkými podniky nebo 
jednání s našimi polskými sousedy. Podporujeme výstavbu vodohospodářské infrastruktury a 
řešíme i odpadové hospodářství. Jednou z cest je snižování produkce odpadů a následně co 
nejšetrnější způsob, jak s odpady nakládat. Každý člověk, který má všech pět pohromadě, 
přece ví, že musíme naši planetu chránit. Je ale také potřeba zvažovat spoustu ohledů, stát 
nohama na zemi a hledat řešení, která budou nejen ekologická, ale také reálná a 
rozumná," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 
"Česká republika má ve snižování produkce odpadu stále rezervy. Úspěch v 
Moravskoslezském kraji dokládá, že to možné je. Velmi záleží, jak jednotlivé radnice 
obyvatele motivují, aby co nejlépe třídili a směsného odpadu vyhazovali co nejméně," říká 
Milan Havel, odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství. 
Největším problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice je vysoká produkce 
směsného odpadu. Protože velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, neplníme 
požadavky evropské legislativy. Odpadový oskar ukazuje starostům a veřejnosti, že 
dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné a co všechno je možné proto udělat. 
Arnika hodnotila obce na základě dostupných dat vykázaných obcemi za rok 2016. 
Podmínkou kvalifikace do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu do 150 kg na 
osobu za rok. Jde o množství, kterého dosahují obce v sousedních vyspělých státech, jako 
jsou Rakousko a Německo. V České republice je ovšem průměrná produkce směsného 
odpadu asi o třetinu vyšší. 
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Malé zprávičky z mateřské školičky 

      Ve školním roce 2017/2018 docházelo do naší MŠ 50 dětí. Pokračovalo se ve 

vzdělávacím programu „Do přírody za zvířátky půjdeme tam a zase zpátky“ s 

podtématem „Za lesním tajemstvím sovičky Houkalky“. Novinkou pro rodiče a děti byl 

deníček s plyšovou sovičkou Houkalkou,  která s dětmi trávila víkendy a společně 

prožité zážitky jsme si  potom přečetli ve školce.  V rámci tohoto projektu se zapojili i 

rodiče a společně s dětmi vytvořili sovičky, kterými jsme dovyzdobili naší MŠ 

      Během školního roku k nám zavítala divadla s nejrůznějšími představeními, na 

podzim např. „Průzkumníci v Africe“. Také jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě s 

nonverbální pohádkou „PEJPRBÓJ“. 

      Listopad začal již tradičním lucerničkovým pochodem, kterému předcházela 

výtvarná dílnička, kde si děti spolu s rodiči vytvořily lucerničky ve tvaru sovy. Pro 

připomenutí vánočních zvyků a tradic jsme navštívili Žerotínský zámek. Brzy nás čekala 

Mikulášská besídka s nadílkou, na kterou si starší děti připravily Mikulášskou pohádku, 

mladší děti si zahrály na čertíky. Konec zimy patřil maškarnímu dopoledni, které bylo 

plné soutěží, tanečků a dovádění. 

      Březen patřil přípravě velikonočních svátků a návštěvě knihovny. V dubnu jsme si 

zahráli na čarodějnice a proletěli jsme se vesnicí. Besídku pro maminky jsme letos 

pojali trochu netradičně, děti za pomocí maminek ozdobily květináče a nasadily květinu. 

Starší děti vystoupily jako myšky na Fish-festu . 

      Letos jsme pro předškoláky připravili nový nevšední zážitek - „NOCOVÁNÍ V MŠ“ - s 

lesní procházkou na Prachárnu.  Děti byly programem velmi nadšené a proto doufáme, 

že se tato akce stane tradicí. Ke konci školního roku jsme se dvakrát vypravili do 

Ostravy – výlet do ZOO a do SVĚTA TECHNIKY. Společně se ZŠ nás čekala ukázka 

dravců a následně také beseda s ornitologem. Děti oslavily svůj svátek soutěžemi s 

odměnami a dováděním na školní zahradě. I letos děti navštěvovaly předplavecký 

výcvik. 

      Školní rok jsme zakončili veselým odpolednem v MŠ. Děti se společně s rodiči 

vypravily na stezku plnou úkolů a hledaly zmražený poklad. Krátkým společným 

vystoupením plným písniček a opékáním buřtů jsme  se rozloučili   s našimi předškoláky 

a ti si na památku na mateřskou školu odnesli pěknou knihu a drobné dárky. 

      Přejeme Vám všem krásně prožité léto se spoustou zážitků a našim předškoláčkům 

radostný vstup do školy. 

                                                                                                                 Zaměstnanci MŠ 
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V červenci a srpnu bude knihovna otevřena jen  

v pondělí od 16°° do 19°° hod. 

     M. Lecreus      Příručka pro šikovné holky 
    Kniha je určena holkám, které se rády aktivně baví. Ať už se chtějí pustit do vaření nebo šití, práce 
s vrtačkou nebo štětcem a barvami, pobavit kamarády nebo připravit originální dárky – radu a nápady 
v této knize najdou. 
 
     M. Lecreus      Příručka pro kluky dobrodruhy 
     S touto knihou se žádný kluk nebude nudit. Najde v ní návod jak si postavit týpí, vyrobit peněženku, 
luk a šípy, periskop, vodní mlýnek nebo malé zahradní jezírko. Naučí se jak ošetřit rány, luštit kódy, 
pozorovat hvězdy, vyznat se v mapě. Se svými kamarády se může pobavit hraním různých druhů her. 
 
     L. Rožnovská      Anežka se těší na miminko 
     Příběh o Anežce, panence Janince a jednom dlouhém čekání na narození miminka vypráví, jak 
rodiče malou holčičku připravují na narození sourozence. Jak toto období Anežka prožívá, co si 
představuje a jak se čekání odráží v jejích hrách, v životě v rodině a jak to všechno nakonec proběhlo. 
Knížka je určena dětem předškolního a mladšího školního věku. 
 
     E. Blytonová      Správná pětka u moře 
     Kamarádi Julián, Dick, Anna, George a pes Tim o prázdninách odjíždějí na farmu do Tremannonu. 
A tam se pouští do nebezpečného pátrání po tajemném světle na pobřeží. Že by se vrátili obávaní 
vrakýři a zase vykrádali vraky lodí? 
 
     E. Bertelegniová     100 přání 
     Je nedělní odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla do knihkupectví, jehož 
prodavačka umí …létat a čarovat. Aurora dostane od královny světa kouzel velkolepý dar – 100 přání. 
99 z nich však musí splnit ostatním a jen to poslední může být její. Její život se velmi změní, čeká ji 
několik průšvihů, ale také spousta legrace. 
 
     J. Calonita      Krásky v nesnázích 
     Izzie a Mira si zvykají, že jsou sestry, a ačkoli každá je úplně jiná, navzájem se doplňují. Mira se 
přes noc stane z nejoblíbenější studentky vyvržencem. A chystá se školní ples – je třeba sehnat nejen 
krásné šaty, ale i vhodný pánský doprovod. Jak to všechno sestry zvládnou? 
 
     A. Janitzki      Velký atlas ryb 
     Přehled nejdůležitějších sladkovodních a mořských ryb pro rybáře od bělice po sumce, od sledě po 
žraloka. Zde se dovíte vše o rozšíření a výskytu ryb, jejich hlavních znacích, ale také kdy a na jaké 
nástrahy nejlépe berou. Kniha obsahuje velké barevné fotografie pod vodní hladinou. 
 
     P. Dvořáček      Místa české historie 
     Česká krajina je přes všechny velké změny posledního století stále krajinou historickou. Její  
podoba je utvořena dějinami a svou vlastní historii má každé jednotlivé místo. V této knize se 
vypravíme po stopách významných událostí na místa, kudy kráčela historie – např. Tetín, Libice, Praha 
– Vyšehrad, Brno nebo Znojmo. 
 
     M. Mlynářová      Rozcouraná duše 
     Autorka v této knize opět líčí své pojetí aktivního života ženy po šedesátce. Má čas na sebe i na 
své záliby, je vyzbrojena šarmem i elegancí. A především díky životním zkušenostem je schopná 
vnímat svět kolem sebe s humorným nadhledem. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     T. Keleová – Vasilková    Okénko do snů 
     Autorka zachycuje svět tří generací žen, svět bez mužů … a přece s nimi. Sedmadvacetiletá Hana 
často sedává ve svém pokoji s okénkem do zahrady a sní o tom, že její život bude úplně jiný, než ten 
matčin nebo babiččin. Je odhodlaná udělat všecko pro to, aby se jí to povedlo. Ale udělá při tom 
spoustu chyb, které se těžko napravují. 
 
     M. Klevisová      Kroky vraha 
     V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena. Novinářka Julie Kellerová je zřejmě 

poslední, kdo s ní před vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři Kláře. Byla to 

náhoda nebo měl vrah spadeno na někoho jiného? Inspektor Josef Bergman rozkrývá složitý 

hlavolam a odhaluje tajemství zahalující minulost.    

Více než 1.000 hasičů 

ze všech krajů České 

republiky zamířilo v 

sobotu 2. června 2018 

do hlavního města, aby 

zde v 10 hodin večer 

vzdali poctu 

československému 

státu a na motivy 

symfonické básně 

Vltava z cyklu Má Vlast 

společně vytvořili 

největší hasičskou 

vodní fontánu na 

světě... Byl to nevídaný 

světelný koncert a vodní balet několika kubických metrů vody v jednom okamžiku. 

Podstatou akce bylo uspořádání „živé“ vodní fontány tvořené věcnými prostředky 

požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice), jejíž jednotlivé 

kompaktní vodní proudy obsluhovali uniformovaní hasiči v duchu hudební choreografie 

za podpory světelných efektů.  

Této akce se zúčastnili i členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Rybí. Vyslaný 

tým se úkolu zhostil zodpovědně a s hrdostí. Pro hasiče to byl nezapomenutelný 

zážitek.  
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Chtěl bych touto cestou pogratulovat borcům z KPNP 
ve složení - kapitán Tomáš Musil, Jiří Kvita, Ondřej 
Soukup a Dušan Olajoš za 1. místo v BERNARD 
Beskydském Šerpovi během Frýdlantského Duatlonu, 
tj. vynášení 50l sudu piva (dohromady přes 65 kg) 
z Frýdlantu nad Ostravicí na vrchol Lysé hory, 
v rekordním čase 1 hodina a 48 minut.  
 

Už od startovního výstřelu všechny válcovali a 
způsobem START-CÍL nedali nikomu ani náznak 
šance, že by náš tým „KPNP Rybí“ mohl někdo 
porazit. Náskok na tým "Neškodní jedinci", kteří loni 
vyhráli, každým vystoupaným metrem zvyšovali a to 
tak, že v cíli tento náskok činil celých 8 minut. Ve 
zkratce - naši doběhli, dali rozhovor České televizi, 
dali si po pívu ☺ a teprve potom dobíhali ti druzí - 
úžasný výkon – hoši, klobouk dolů! Jako podpůrný 
tým s nimi běžel Jaroslav Kelnar, Adam Matzke a já, 
kteří měli za úkol zajistit týmu dostatečný přísun 
tekutin, hořčíku, cukru a povzbuzujících slov ☺ 
  

Vše tedy klaplo na jedničku a 1. cena ve formě 4 ks 
50l sudů zlatavého moku BERNARD se veze domů - 
takže ještě jednou OBROVSKÁ GRATULACE a velký 
dík všem zúčastněným! 

 Jaromír Havrlant 
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12. 6. 2018 

Spolky a riziko zrušení ze strany soudu

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

problematiku spolků. 

Spolky jsou mezi námi hojně 

rozšířeny. Jedná se o formu uskupení 

(korporaci) užívanou k různorodým 

činnostem. Běžně například 

fotbalový spolek, zahrádkářský 

spolek, horolezecký spolek, spolek 

přátel rodiny, podnikatelský spolek a 

mnoho jiných. 

Podle ust. § 214 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, alespoň tři 

osoby vedené společným zájmem 

mohou založit k jeho naplňování 

spolek jako samosprávný svazek 

členů a spolčovat se v něm. 

Založit spolek lze svépomocí 

(vodítko nalezneme v ust. § 218 

NOZ), s pomocí svých známých, 

s pomocí advokáta nebo jiného 

odborníka. Jde o aktivní činnost. Je 

zde rozhodnutí skupiny lidí o tom, že 

založí spolek. 

Zaměříme se ale na situace, kdy 

spolky již mnoho let existovaly, 

a zákon v souvislosti s přijetím 

nového občanského zákoníku změnil 

úpravu. Bez aktivního rozhodnutí 

spolku. Čistě pasivně a plošně vůči 

všem dosud existujícím spolkům. 

Dříve byly spolky označovány jako 

občanská sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Pro existující spolky se 

s příchodem nového občanského 

zákoníku mnohé změnilo, ač to 

některé spolky dosud 

nezaregistrovaly nebo dostatečně 

nezohlednily. 

K 1. 1. 2014 se sdružení začala 

označovat jako spolky. Od tohoto 

okamžiku jsou spolky také 

dohledatelné ve spolkovém rejstříku. 

K 1. 1. 2016 byla občanská sdružení 

(nově spolky) povinna přizpůsobit 

své názvy a uvádět slova „spolek“, 

„zapsaný spolek“ nebo alespoň 

zkratku „z. s.“ 

Mnohem důležitější pak je 

datum 1. 1. 2017, kdy k tomuto dni 

byly spolky povinny dle ust. § 3014 

NOZ: 

- přizpůsobit stanovy právní 

úpravě NOZ, 

- zapsat povinné údaje o spolku 

do spolkového rejstříku, 

- zapsat pobočné spolky do 

spolkového rejstříku, byly-li 

zřízeny, 

- založit dokumenty do sbírky 

listin (tyto povinnosti zejména 

podle ust. § 29 a § 72 zákona o 

veřejných rejstřících). 

V praxi se lze setkat s mnoha spolky, 

které tuto povinnost nezaregistrovaly 

a stanovy a vnitřní dokumentaci 

neaktualizovaly, čímž také ani 

nezapsaly do spolkového rejstříku. 

Co v takovém případě hrozí? 

Kromě pořádkové pokuty od soudu, 

nutnosti věnovat čas řešení 

zanedbaných formalit, tak především 

zrušení a likvidace spolku 

autoritativně ze strany soudu. 

Není neobvyklé, že rejstříkové soudy 

při běžné kontrole spolkového 

rejstříku nebo při jakýchkoliv 

úkonech ve vztahu ke spolku zjistí 

nedostatky u konkrétního spolku a 

přichází na řadu výzva soudu ke 

zjednání nápravy.  

V rámci výzvy soud poučí o 

nesplněných povinnostech, stanoví 

lhůtu (běžně 30-60 dnů) a poučí o 

tom, že nebude-li napraveno, tak 

soud zapsanou osobu zruší a nařídí 

její likvidaci. 

Dlouho fungující spolek tak riskuje, 

že své fungování nuceně zakončí 

pouze z formálních důvodů. Mnohdy 

se v této soudem dané lhůtě vedoucí 

spolku rozhodnou věc řešit 

zrychleně, svépomocí, ve stresu a 

výsledek nemusí být podle 

požadavků soudu. Stále hrozí zrušení 

spolku podle zákona. 

Konkrétně je vhodné odpovědět 

soudu, vyhotovit pozvánku na valnou 

hromadu, připravit stanovy, 

realizovat valnou hromadu, zajistit 

zápisy, prohlášení, zvolit orgány, 

zajistit případné souhlasy se sídlem, 

sepsat návrh na zápis do spolkového 

rejstříku, doložit listiny, potažmo se 

vzdát práva odvolání. K tomu řádně 

začít užívat nový název a vše časově 

vzájemně doladit. 

Dle mého názoru není vhodné 

vyčkávat, zda soud nedostatky 

spolku objeví a vyzve k nápravě. 

Správný postup je vše vyhotovit 

zavčas, byť po zákonné lhůtě, a 

vyhnout se tak sankcím. 

Pokud se spolku podaří vše soudu 

doložit, tak má vyhráno, rejstříkový 

soud aktualizuje záznam v rejstříku a 

většinou neukládá sankci. 

V případě, že spolek dostatečně 

nereaguje, tak soud zahájí řízení o 

zrušení spolku s likvidací, nařízení 

likvidace a jmenování opatrovníka. 

I v této fázi je možné ještě spolek 

zachránit a zrušení s likvidací 

odvrátit. Pokud se to spolku podaří, 

tak soud řízení o zrušení zastaví, je 

nutno opatrovníkovi uhradit náklady 

a rejstříkový soud promítne opravený 

stav spolku do rejstříku. 

Riziko zrušení se stále dotýká mnoha 

spolků, a proto věřím, že například 

v době letních prázdnin a volnějšího 

období se alespoň část z nich 

rozhodne svůj stav napravit. 
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Zájezd do Rakouska  
a Berchtesgadenu 

Termín 20. - 23. září 2018 
 

Ještě je volných 6-8 míst. 
 

Program: 
1. den - odjezd z Rybího - Fojtství - 

čtvrtek 20.9.2018 ve 22.00 hod.  
2. den -  příjezd do 
Berchtesgadenu na Orlí hnízdo, 
prohlídka dokumentačního 
 centra Obersazberg, 
jezero Königsee, odpoledne 
odjezd na ubytování do 
Stuhlfeldenu, večeře 
3. den - snídaně, odjezd na Krimelské vodopády a slavnost shánění krav v městečku 
 Krimmel, odjezd na večeři 
3. den - snídaně, odjezd na prohlídku jezera Gosausee a následně města Halstadt,  
 posléze odjezd do ČR. 

Cena: 3.900 Kč / osobu 
Cena zahrnuje: 2x ubytování ve 
2 - 4 lůžkových pokojích v 
mládežnické ubytovně ve 
Stuhlfeldenu (sociální zařízení 
na patrech), 2x vydatná 
polopenze, závěrečný  úklid, 
dopravu a průvodce. 
Cena nezahrnuje: povlečení 
(třeba vzít s sebou vlastní), 
vstupy  
Předpokládaná výše vstupů 
(uvedené ceny jsou již po 
skupinových slevách -  min. 20 
osob) 

Autobus a výtah k Hitlerovu „Orlímu hnízdu“ - cca 17 EUR /os. 
Solné doly Berchtesgaden - cca 14 EUR /os. 
Plavba lodičkou po Königsee ke kostelíku sv. Bartoloměje - cca 14 EUR /os. 
Krimmelské vodopády - cca 2 EUR /os. 
Lanovka Panoramabahn - cca 10 EUR /os. 
Kaprunské přehrady - cca 20 EUR /os. 
Soutěska Sigmund Thun Klamm - cca 4 EUR /os. 
 

Přihlášky: Marie Bradáčová, tel. 739 909 716 
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Termín:  14.- 19. října 2018 
Program: 

1. den:  odjezd odpoledne, transfer do Švýcarska 

2. den: Rýnské vodopády, Curych, příjezd na 

 místo ubytování, večeře 

3. den:  snídaně, odjezd  vodopádům 

 Engstlingenfälle (největší vodopády ve  

 Švýcarsku) údolí Adelboden, městečko 

 Thun a Thunské jezero, přes sedlo  

 Jaunpass návrat na ubytování, večeře 

4. den:  snídaně, výlet do Zermattu, resp. do 

 Tasche, odtud vláčkem do Zermattu  

 obklopen vysokými horami Wallinských 

 Alp, možnost turistiky nebo výlet  

 lanovkou na některou s hor, návrat na ubytování, večeře 

 za horšího počasí Martigny, město Sion, jeskyně St. Leonard, zemní   

 pyramidy Euseigne Aigle a přes sedlo Col de Mosses, Gruyeres 

5. den: snídaně, odjezd Meiringen, soutěska Aareschlucht, vodopády Reichenbach,  

 Altdorf (Vilém Tell), na závěr krátce Schwyz, noční transfer 

6. den: návrat 

 

Ubytování: 

Turistická chata Hofli Jaun, blízko vodopádu. 

3 x ubytování v pokojích po 2-4 osobách, sociální zařízení na patře, polopenze 

3 x vydatná snídaně formou švédských stolů, 3 x večeře (polévka + hlavní jídlo) 

Na ubytování pouze naše skupina, k dispozici společenská místnost, informační 

materiály, služby průvodce, pojištění léčebných výloh. 

 

Cena: 6.500 Kč                       Bližší informace u paní Marie Bradáčové.
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 7/2018. Periodický tisk územního samosprávného celku.   

Vychází 1x měsíčně v nákladu 420 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.6.2018 

 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  

Zprávičky ze školičky 
Červen ve škole 

Tak tady máme konec školního roku. Červen byl ve znamení 
závěrečných písemných prací a uzavírání známek na vysvědčení. 
Během měsíce byly děti na dopravním hřišti. Vybraní žáci nás 

reprezentovali na Atletickém víceboji v Kopřivnici. 
Poslední týden jsme si užívali na škole v přírodě. Letos jsme byli na Rekreačním 

středisku Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem. Letošní téma byli Piráti z Karibiku.  
V pátek 29.6. si děti odnesly svá závěrečná vysvědčení a mnozí také pochvaly třídních 

učitelů za reprezentaci školy a za sběr starého papíru. I letos jsme byli v soutěži s Panem 
Popelou úspěšní – obsadili jsme 4. místo v počtu kilogramů na žáka. Nejlepšími sběrači se 
stali: Adrianka Ševčíková (1.480 kg), Marek Pístecký (1.190 kg), Rozárka Marková (958 kg), 
Vašek Pustějovský (945 kg), Šimon Baar (891 kg), Martin a Veronika Šprlovi, Adam Kuběna, 
Kristýna a Vojta Víchovi, Adam Kamas, Ema Olajošová a David a Monika Goldovi, kteří 
nasbírali více než 400 kg. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, ale i občanům obce, kteří 
do soutěže přispívají. 

Vytoužené prázdniny mohou začít. Dětem přeji, aby si je naplno užily a od školní práce 
si odpočinuly. Pedagogům pak děkuji za jejich celoroční práci a přeji jim příjemnou dovolenou, 
při které načerpají nové síly pro další školní rok. S dětmi se pak těším 3. září 2018 na 
shledanou. 

       Mgr. Hana Frydrychová 

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

