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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 

 Marie   Šimíčková   

 Alois  Rohel 

 Alžběta Kvitová   

 Josef  Marek 

 Irena   Pavelková   

 Ludmila Pšenicová   

 Jiřina  Tillová   

 Marie  Malinovská 

 Jan  Morys 

Ze zasedání rady obce  

V měsíci červenci rada obce  
schválila:  
 Řád veřejného pohřebiště Rybí  
 provozní řád sokolovny  
 zprávu ČSOP Nový Jičín 70/72 Záchranné stanice a Domu Poodří se sídlem 

Bartošovice 146 o využití dotace poskytnuté obcí Rybí (3.000,- Kč byly použity na 
zakoupení krmiva pro zvířata a PHM) 

 žádost Ing. Ondřeje Strouhala zástupce společnosti Metrostav a.s. Divize 4, U 
Tabulky 2455, Praha 9 o umístění sloupů elektrické energie na pozemku parc. č. 
1762/2 k.ú. Rybí po dobu provádění rekonstrukce mostu na D48. 

 podání žádosti do výzvy 21/2017 Ministerstva životního prostředí ČR na pořízení 
elektromobilu typu multikára pro potřeby obce. 
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V rámci výstavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice, bychom Vás rádi informovali o 
změnách v dopravě v okolí obce Rybí. Vzhledem k vývoji na stavbě a potřebě 
realizovat stavební objekty, které svou podstatou zasahují do komunikací v blízkosti 
obce Rybí, dojde v příštích týdnech k uzavírkám těchto obslužných komunikací nebo 
sjezdů ze silnice I/48. 
 

Obce Libhošť, Sedlnice, Prchalov, Závišice, Rybí 
Dne 1.8.2018 bude spuštěna nová komunikace propojující křižovatku v „Sirkových 

lázních“ s obcí Libhošť. Tímto bude kompletně uzavřen sjezd Libhošť v obou směrech. 

Kvůli následné demolici a výstavbě estakády na D48 před Libhoští, zde bude na 

novou komunikaci převedena i doprava z hlavní trasy I/48. Ta se napojí zpět na I/48 

hned za estakádou. Obyvatelé Libhoště ve směru na Příbor mohou křižovat trasu a na 

povolení sjet do obce. Rovněž připojení z obce Libhošť na novou komunikaci ve směru 

NJ bude dovoleno. Ostatní obyvatelé okolních obcí musí jet po hlavní trase D48 až do 

Příbora – sjezd km 30, kde na okružní křižovatce sjedou na nově otevřenou 

komunikaci ve směru zpět do „Borovce“. Sjezd a výjezd na MÚK „Borovec“ do Závišic, 

Sedlnic ve směru do Příbora bude definitivně uzavřen z důvodů výstavby D48, ve 

směru do Nového Jičína zůstane otevřen do dokončení výstavby této etapy hlavní 

trasy D48. 

Obce Trnávka, Hájov, Rychaltice, Hukvaldy, Kateřinice 
Dne 1.8.2018 z důvodů výstavby obslužné komunikace bude definitivně uzavřen MÚK 

Hájov – nájezd ve směru Příbor a sjezd ve směru F-M. Od 1.9.2018 bude otevřena a 

zprovozněna nová komunikace mezi Hájovem a Rychalticemi vedoucí podél hlavní 

trasy D48.  

Od soboty 11. srpna do pondělí 13. srpna do 6:00 hodin  
povede přes Rybí objízdná trasa 

 
Z důvodu bourání mostu u Libhoště na silnici I/48 (dálnice u Sirkových lázní) povede po 

hlavní silnici přes obec Rybí objízdná trasa. V naší obci se z tohoto důvodu 

několikanásobně zvýší provoz. Prosím, buďte v těchto dnech při pohybu v okolí této 

komunikace více opatrní.   
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Vstupné dobrovolné  
bude věnováno Veronice Fojtíkové na rehabilitaci po úraze.  
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Sportovní komise společně s TJ Rybí  

pořádá v pátek 17.8.2018 od 19:00 hod. u fotbalového hřiště 

L E T N Í    V E Č E R  

   se skupinou VĚŠÁK    a           PJ Harvey Tribute Band. 

Vstupné 70 Kč. 
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MŠ 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 1. srpna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  13. srpna  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  27. srpna ve stejnou dobu. 
 

OZNÁMENÍ 
 

Ředitelka Mateřské školy v Rybí svolává schůzku zákonných 

zástupců nově přijatých dětí na školní rok 2018/2019  

a to na středu 22.8.2018 V 10:00 hod. 

V budově MŠ Rybí. 

Pozvání na otvírání sokolovny 
 

Zveme Vás v neděli 2. září od 16:00 hodin do nově otevřené sokolovny.  

Kromě prohlídky budovy a venkovního areálu se můžete těšit na přátelská utkání  

našich sportovců. 

Občerstvení pro všechny žíznivé i hladové bude zajištěno. 

K tanci i poslechu zahraje volné sdružení rybských muzikantů a jejich přátel. 

Zvou zastupitelé obce 
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Sokolovna jede do finále 

31. července budeme po cca dvou letech rekonstrukce kolaudovat stavbu sokolovny 
včetně nově zbudovaného venkovního hřiště. Doufáme, že se stavba povedla, a že bude 
sloužit všem sportovním i společenským aktivitám, které jsme si plánovali před zahájením 
prací. 

 Ze všech návrhů, které jsme od vás získali, nám doposud chybí horolezecká stěna – 
pro tu je rezervováno místo na pódiu (tu bychom rádi realizovali z dotačních peněz) a také 
jsme kvůli zachování statiky budovy zrušili stavbu sauny. Jinak můžeme využívat tělocvičnu, 
posilovnu, jsou zde také připraveny 2 stoly na pingpong. Na své sportovní využití čeká 
venkovní hřiště. 

Mnoho z vás se také těší na akce v „Kalimeru“, kde jsme rozšířili prostor jídelny o 
venkovní posezení se zastřešením. Zkrátka a dobře areál sokolovny nám nabízí široké 
možnosti využití a těším se, že ho využije co nejvíce obyvatel naší obce. 

Od září najíždíme na plný provoz tohoto sportoviště. Budeme mít otevřeno každý den a 
to v pondělí od 14:00 do 21:00 hodin, od úterý do pátku od 8:00 do 21:00 hodin a v sobotu a 
neděli od 9:00 do 20:00 hodin. Mezi 12:00 a 14:00 hod. bude polední přestávka. Uvidíme, jak 
se nám tato otvírací doba osvědčí a podle potřeb ji upravíme.  
Pro návštěvu tělocvičny budete moci využít pravidelné cvičební hodiny, kdy vás povedou 
zkušení cvičitelé, nebo také můžete sportoviště využívat jako jednotlivci nebo neorganizované 
skupiny. Pro individuální objednávku rezervace tělocvičny, tenisových stolů, venkovního 
sportoviště a  „Kalimera“ s kuchyňkou a jídelnou volejte na telefonní číslo pracovníka recepce 
725 410 411 nebo se objednávejte na e-mailu sokolovna.rybi@seznam.cz. Do posilovny 
rezervace dělat nebudeme, dle zkušeností jiných podobných zařízení je rezervace v posilovně 
zbytečná. 
Pro informaci přikládám schválený ceník za pronájem sportoviště: 

Název sportoviště Cena za pronájem fyzickým a    

právnickým osobám 

Cena za pronájem místním          

neziskovým organizacím 

tělocvična 300,- Kč/tělocvična/hod 150,- Kč/tělocvična/hod 

posilovna   50,- Kč/osoba/vstup   40,- Kč/osoba/vstup 

stolní tenis   40,- Kč/osoba/hodina   30,- Kč/osoba/hodina 

venkovní hřiště 300,-Kč/hřiště/hodina 150,-Kč/hřiště/hodina 

  

Název společenského zařízení Cena za pronájem fyzickým a    

právnickým osobám 

Cena za pronájem místním          

neziskovým organizacím 

Kalimero s kuchyní a jídelnou 1.000,-Kč/den    500,-Kč/den 

Kalimero s kuchyní a jídelnou a 

venkovní areál 

 

2.000,-Kč/den 

 

1.000,-Kč/den 

Kalimero s kuchyní a jídelnou, 

venkovní areál a venkovní výčep  

 

2.400,-Kč/den 

 

1.200,-Kč/den 

Navíc při zapůjčení společenských místností zaplatí objednatel zálohu ve výši 2.000 Kč. Po 
předání zařízení pracovníkovi recepce mu bude záloha vrácena, nebo krácena za škody na 
zařízení. Protože však nemáme v obci s takovým provozem doposud žádnou zkušenost, 
předpokládám, že se bude ceník podle potřeb dále upravovat. 
 

Marie Janečková 

mailto:sokolovna.rybi@seznam.cz
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I v měsíci srpnu bude knihovna otevřena jen  

v pondělí od 16°° do 19°° hod. 

     M. Benton     Dinosauří encyklopedie 
     Tato velká encyklopedie je srozumitelná a plná nejnovějších objevů o dinosaurech ze všech koutů 
světa. Obsahuje více než 400 fotografií a ilustrací, které vás přenesou rovnou mezi dinosaury – 
uvidíte hrozivé masožravce, dinosauří stáda nebo ohromné býložravce. 
 
            Klasické české hry pro kluky a holky 
     Pokud chcete odvést pozornost svých dětí od počítačů a dalších technických vynálezů, nabídněte 
jim hry, které nikdy nezestárnou. Jen se na ně trošku zapomnělo, a tak tento sešit naučí děti hry jako 
Polívka se vaří, Krvavý koleno, Honzo vstávej, Cukr, káva , limonáda,  Školka se švihadlem a další. 
K většině her nejsou potřeba žádné pomůcky, u jiných si vystačíte s míčem, švihadlem, skákací 
gumou, křídou nebo kamínky. 
 
       100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče 
     Usínáte při čtení pohádek svým dětem dřív, než drak osvobodí princeznu? Pokud se vám zdají 
klasické pohádky příliš dlouhé, je pro vás určena právě tato kniha. Vybrané nejkrásnější české 
pohádky jsou zkrácené tak, aby byly pořád hezké, ale dočetli jste je až do konce. 
 
     Z. Pospíšilová     Policejní pohádky 
     V této knížce se děti mohou dočíst, že na cestu zločinu se mohou vydat i zdánlivě bezúhonné 
bytosti. Budou se divit, co vyvedli tchoř, kuna nebo splašená formule. V pohádkách ale nemají zločinci 
šanci, jako strážci pořádku totiž nastupují pavouci s píšťalkou, kouzelná policejní čepice, kočka 
Adelinda nebo detektiv Karamelka. 
 
     C. Wimmerová     Rychlý jako vítr 
     Majka je pořádně naštvaná. Třídní učitel ji nechal propadnout, což pro ni znamená jediné – místo 
vytouženého letního tábora s kamarádkou se bude celé prázdniny učit. A to ještě na venkově 
v hřebčinci své dosud nepoznané babičky. V novém prostředí se jí moc nelíbí a na učení nemá ani 
pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských stájí objeví divokého, ale přitom i plachého hřebce 
Severáka, kterého chtějí utratit. A Majka překvapeně zjistí, že rozumí řeči koní, a pokusí se tohoto 
koně zachránit. 
 
     R. Constantinová    Léto, kdy jsme se potkali 
     Cassidy využije nabídky pomáhat na letním táboře u moře. Bere to jako možnost zapomenout na 
ošklivý rozchod se svým klukem a poznat nové lidi. Těžkou životní situaci řeší také Bryan, který po 
těžkém úrazu skončil na vozíku a snaží se najít nový smysl života. Když se Cass a Bryan setkají, má 
každý z nich své vlastní plány, ale některé z nich jsou si velmi podobné… 
 
     I. Pavlík            Na kole po nejkrásnějších oblastech České republiky 
     V této knize si najdou své trasy jak nároční cyklisté, tak především široká veřejnost, začátečníci i 
rodiny s dětmi. Kromě popisu tras a oblastí nechybí ani působivé fotografie, informace o občerstvení, 
servisech, památkách po cestě, alternativních vedeních a mnohem dalším. 
 
     Z. Pavlis      Zlatý míč 
     Životní příběhy všech vítězů této prestižní ankety najdete v této knize. Jsou to někdy osudy 
nelehké a poznáme tyto slavné fotbalisty i s jejich některými lidskými chybami. Najdeme zde i přehled 
českých a československých fotbalistů roku 1965 – 2014. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

            Stromy a keře 
     Tento průvodce do kapsy obsahuje vše podstatné pro to, abychom se naučili rozeznávat keře a 
stromy. Pomohou nám k tomu názorné barevné fotografie a přehledné informativní texty. 
 
     A. Palán – J. Šibík    Raději zešílet v divočině 
     Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o 
jehož existenci nic nevíme. Někteří samotáři jsou vysloveně racionální, jiní vyprávějí svůj život jako 
mýtus. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel a publicista Aleš Palán, snímky přispěl  
fotograf Jan Šibík. 
 
     A. Jakoubková     Kdo jinému jámu kopá… 
                       sám do manželství padá 
     Cora pracuje jako psycholožka jen na půl úvazku a jinak se věnuje péči o domácnost a své 
nejbližší. Když se ale s manželem rozvedou, musí se postavit na vlastní nohy, a tak hledá novou 
práci. S pomocí přátel založí seznamovací agenturu, ona sama se však zařekla, že chlapa už 
v žádném případě nechce. 
 
     P. Braunová     Klub radostí dnešního dne 
     Neuróza a psychóza v rodině Moniky ovlivňuje její dětství a následky si ponese celý život. 
Neuvěřitelně si vymýšlí, intrikuje, vytváří kolem sebe atmosféru strachu. Na facebocku si založí „Klub 
radostí dnešního dne“ a zjistí, jak snadno lze ve virtuálním světě lidi ovládat. Jednoho dne se jí však 
věci vymknou z rukou.  

21. 8. 2018 – 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa  
21. srpna si společně připomeneme 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. O této události se dočteme i ve školní kronice, kdy tehdejší ředitel 
Jaroslav Žárský napsal:  

„Ve 23 hodin přešla naše státní hranice půlmiliónová armáda Sov. svazu, Polska, 
Maďarska, Bulharska a Německa. Byly to hrozné chvíle. Náš lid nepoužil zbraní!! Bránil se 
mlčením, ignorováním. Semknul se v pevnou jednotu okolo milovaného presidenta. Černík, 
Smrkovský a Dubček byli odvlečeni do Sov. svazu. Most, po němž jsme chtěli přejít 
k lidštějšímu socialismu a spravedlivé demokracii, byl stržen. Od 21. srpna nacházíme se 
pod přímým dohledem sovětských vojsk. President Svoboda odjel do Sov. svazu k jednání, 
aby zachránil internované i celý národ. Věc se mu podařila! Všichni jsou mezi námi – „jsou 
s námi a my s nimi“, jak znělo každodenní heslo čsl. rozhlasu, který snad jediný má 
zásluhu na tom, že byla jednota, nejmocnější zbraň proti okupantům, že nedošlo z naší 
strany k nepředloženým činům. Náš lid děkuje svému presidentu a jiným představitelům! 
„Jsme s vámi, buďte s námi.“ (Bohužel, … nejsme tu však sami …) Zrada přítele nejvíce 
bolí.“  

Jde o důležité historické memento v historii nejen naší obce ale i státu. Po těchto 
událostech pak následovaly roky normalizace, roky přetvářky, perzekuce za projevy 
svobodného slova i myšlení.  

Bohužel i v dnešní době narážíme na velké množství lživých informací (především na 

internetu, v emailech, ale i ve veřejných sdělovacích prostředcích). Je velmi těžké se ve 

všech těch falešných zprávách a dezinformacích orientovat. V tomto směru je dnešní doba 

v mnohém těžší, než před padesáti lety. Buďme proto opatrní, co nejvíce zapojme do 

svého života tzv. „zdravý selský rozum“, abychom svoji svobodu neztratili znovu.    



10 

Finanční plnění státu při trestním řízení

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

možnosti získání finančního plnění 

od státu v souvislosti s trestním 

řízením. 

Podíváme se na trestní řízení 

v rámci dvou pozic – jako 

obžalovaný a následně jako 

poškozený. 

V případě, že je proti nám zahájeno 

trestní stíhání a vedeno trestní řízení, 

které následně dospěje ke zproštění 

obžaloby (lidově řečeno „ukáže se, 

že jsem nic neudělal“), tak se lze 

domáhat náhrady škody a 

přiměřeného zadostiučinění za 

vzniklou nemajetkovou újmu. 

Tento postup umožnuje zákon 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. 

Řízení u soudu je v tomto případě 

osvobozeno od soudního poplatku 

dle § 11 odst. 1 písm. n) zák. 

č. 549/1991 Sb. 

Co si pod tímto prakticky 

představit? Můžeme žádat úhradu 

právních služeb vynaložených na 

svou obhajobu v trestním řízení a 

omluvu jako zadostiučinění za to, že 

proti nám bylo vedeno trestní řízení, 

ač jsme nic nespáchali.  

Zadostiučinění se poskytne 

v penězích (tedy nikoliv pouze 

omluvou), jestliže nemajetkovou 

újmu nebylo možno nahradit jinak a 

samotné konstatování porušení 

práva by se nejevilo jako 

dostačující. 

Pokud nás tedy to, že jsme byli 

trestně stíháni a „vláčeni po soudech 

jako obžalovaní“ výrazně zasáhlo 

v různých sférách osobnosti 

(pracovní, rodinné, zdravotní či jiné 

vztahy), tak od státu dostaneme 

peníze. Výše odškodnění není 

stanovena paušálně ani tabulkově a 

může se pohybovat od minimálních 

částek po statisíce korun. 

Pro zajímavost lze uvést, že tento 

zákon nám umožňuje žádat 

odškodnění také za to, že orgán (ať 

už soud nebo úřad) neučinil úkon 

nebo nevydal rozhodnutí v zákonem 

stanovené lhůtě. Jedná se tedy o 

„odškodnění za průtahy“. 

Vrátíme-li se k trestnímu řízení, tak 

můžeme být také v pozici 

poškozeného. Zákon č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů, nám 

umožňuje v určitých případech jako 

oběť trestného činu žádat o 

odbornou pomoc, informace, 

ochranu a peněžitou pomoc. 

Paušálně lze žádat o částky 

10.000,- Kč nebo 50.000,- Kč 

v případě zranění, dále až 

200.000,- Kč v případě pozůstalého 

po oběti a až 50.000,- Kč na odborné 

psychoterapie a fyzioterapie či jiné 

odborné služby v případě trestného 

činu proti lidské důstojnosti v 

sexuální oblasti nebo dítěte, které je 

obětí trestného činu týrání svěřené 

osoby. 

Ze zkušenosti s klienty vím, že 

žádosti o finanční plnění od státu 

v obou případech (jako zproštěný 

obžalovaný či oběť trestného činu) 

nejsou jednoduchým úkonem a 

domoci se peněz ze státního 

rozpočtu v požadované výši je 

procesem náročným a často 

zdlouhavým. 

Dle mého názoru je to určitým 

paradoxem, neboť u zproštění jde o 

odškodnění, u oběti jde o pomoc, ale 

prodleva s poskytnutím zde bývá půl 

roku, rok i déle. 

Aktivita a elán, se kterým se stát 

často brání poskytnutí těchto 

finančních plnění anebo alespoň 

usilují o jejich snížení na 

symbolickou úroveň (nejlépe pouze 

na omluvu bez finančního plnění), je 

mnohdy až překvapující. 

Rozumím tomu, že jde o peníze ze 

státního rozpočtu a je zde nutná 

vysoká míra kontroly a obezřetnosti. 

Avšak zevrubná obrana státu proti 

vyplacení „čehokoliv“ mnohdy 

působí velmi smutně a z praktického 

pohledu stojí mnohem větší náklady 

(časové, personální a tím finanční) 

než kolik by se mělo původně bez 

průtahů poskytnout žadateli. 

Demonstrovat to lze na příkladu 

zproštěného člověka, poctivě 

pracujícího, který byl 1,5 roku 

vláčen po soudech, následně 

zproštěn, a nyní již dalšího 1,5 roku 

probíhá soudní řízení se státem o 

výplatu „pro stát téměř 

zanedbatelných“ 35.000,- Kč. Soud 

prvního stupně nárok žadateli 

potvrdil, avšak stát se dále zevrubně 

odvolává. Jako perlička pak působí 

to, že stát se po podání žádosti 

několikrát „spletl“ v tom, co po 

žadateli dodatečně žádá, a v půl 

stránkových odpovědích byly 

opakované chyby, avšak nyní po 

dlouhém řízení u první instance si 

stát na odvolání dává záležet – na 

všech 19 stranách textu! 

Závěrem konstatuji, že cílem 

příspěvku není odradit žadatele od 

žádostí na finanční plnění od státu. 

Ba naopak, cílem je o těchto 

možnostech informovat a podpořit 

každého, aby své nároky využil. 

Možnosti zde jsou, a pokud žadatel 

vytrvá, tak věřím, že stát jako dobrý 

hospodář přeci jen nějaké finance 

dobrým lidem poskytne. 
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