Foto ze soutěže SPV Rybí

ČERVENEC 2017
XXV. ročník

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

Kvitová

96 let

Marie

Pavelková

91 let

Ladislav

Kocian

86 let

Marie

Purmenská

82 let

Jiřina

Gawlowská

80 let

Libor

Stuchlík

75 let

Ludmila

Pavlisková

75 let

Pavla

Purmenská

70 let

Anna

Šimíčková

65 let

Věra

Čípová

60 let

Prázdninové přání
Blahopřejeme všem žákům a studentům
k dosaženým studijním výsledkům. Děkujeme
všem pedagogům a rodičům za trpělivost,
vstřícnost a nadšení při vzdělávání dětí.
A Vám všem přejeme hezký a slunečný čas
prázdnin a dovolených.

Připomínka dodržování povinnosti vlastníkům pozemků
Upozorňujeme Vás na povinnost sečení pozemků ve Vašem vlastnictví. Pokud tak
neučiníte do konce července, budete vyzvání Obecním úřadem Rybí k provedení
nápravy. Pokud tak neučiníte ani po této výzvě hrozí Vám pokuta až do výše 30.000,Kč.
Marie Janečková
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Stavby domovních čistíren odpadních vod
V pátek 23. června obdrželi všichni zájemci o stavbu domovní čistírny odpadních vod
do svých schránek k podpisu „Souhlas s realizací projektu“. Tento dokument bude
nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na tuto stavbu (bez něho by byla
nemovitost z projektu vyřazena).
V přiloženém dopise jste dále našli přiložený dopis od zpracovatele projektové
dokumentace, ve kterém Vám popsali další postup při zpracování projektu u domu. Pro
snadnější komunikaci určitě bude přínosem, když projektantovi poskytnete telefonní
číslo nebo emailovou adresu.
Děkuji Vám všem za rychlou reakci, čas totiž neúprosně běží, a proto je nutné jednat
bezodkladně.
Pokud se však stalo a někdo z nahlášených zájemců neobdržel dopis do své schránky,
prosím ozvěte se, dáme tento nesoulad do pořádku.
Marie Janečková

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu
Územního plánu Rybí
Informuji Vás, že se dne 17. července v 16:00 hodin v sále Besedy uskuteční
projednání upraveného návrhu Územního plánu Rybí. Toto jednání proběhne pouze
v rozsahu provedených úprav.
S tímto upraveným návrhem se máte možnost seznámit v tištěné podobě na Obecním
úřadě v Rybí, dále u pořizovatele ÚP Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního
plánování a také dálkovým přístupem.
Přesné informace jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu Rybí.
Marie Janečková

Kompostéry do zahrad
Sdružení povodí Sedlnice, tedy i naší obci, byla schválena dotace na zahradní
kompostéry. Vypadá to tedy, že na podzim již do nich budeme ukládat listí se
spadaných stromů
Marie Janečková
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá ve čtvrtek 6. července 2017 ve 14 hodin
SPÁLENIŠTĚ 2017
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.
TFA je zkratka z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá“

Přijďte se podívat a podpořit domácí družstvo.

Zvou hasiči.

Kulturní komise Rybí a KDU-ČSL Rybí Vás zvou
v sobotu 8. července od 14:30 hod.
na TŘEŠŇOVÉ SLAVNOSTI,
které se budou konat v areálu Hospůdky u Milana v Rybí.

KLUB ŽEN zve své členky v úterý 4. července v 16:00 hod. na Fotbalgolf Rybí.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 3. července a 31. 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 17. července ve
stejnou dobu.
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Předprodej vstupenek bude probíhat na Obecním úřadě v Rybí od začátku července.
Cena vstupenky v předprodeji : 120 Kč
na místě : 150 Kč
Tel. 556 760 181 nebo 725 410 413
Email: obec@rybi.cz
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Upozorňujeme, že Obecní úřad Rybí bude
uzavřen v termínu:
31.7. - 4.8.2017.
Dne 22. července 2017 bude uzavřena Hospůdka u Milana.
Děkuji za pochopení. Milan Purmenský
MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům:
termíny své dovolené:

3. července – 14. července
31. července - 18. srpna
28. srpna - 4. září
V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně.
termíny poradny v Rybí:

27. července
24. srpna
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Na konci letních prázdnin 30. srpna připravujeme rodinný zájezd do Ostravy. Doprava
autobusem bude pro účastníky zdarma. Tentokrát si budete plánovat program dle
vlastního výběru.
Jsou pro Vás připraveny tyto možnosti:
1. Ostrava – Svět techniky
2. Malý svět U6 dolní Vítkovice
3. Landek hornické muzeum
4. Radniční věž
5. Černá louka – výstava Miniuni, pohádkový svět strašidel a svět motocyklů
6. Slezskoostravský hrad
7. Halda Ema
Trasa autobusu je naplánována tak, abyste se všude dostali a na závěr se opět všichni
shledali u autobusu připraveného na cestu domů.

Cyklozájezd údolím řek Moravice a Bystřice
který se koná 9. - 10. září 2017
Program :
1. den : Kružberk - Slezská Harta - Moravský Beroun - asi 60 km
Nocleh v Moravském Berouně v chatkách.
2. den : Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí - údolí řeky Bystřice sv. Kopeček u Olomouce - asi 60 km
Cena : 420 Kč pro členy TJ Rybí 450 pro nečleny TJ Rybí
Přihlásit se můžete u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 nebo
na j.hones@seznam.cz
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Začíná rekonstrukce silnice I/48
Upozorňujeme Vás, že v polovině července
začíná rekonstrukce silnice I/48. Omezení
dopravy, kvůli této části stavby, potrvá do
konce letošního roku. Můžeme tady
očekávat, že to bude mít významný vliv i na
dopravu v naší obci.
Od 17. 7. 2017 bude uzavřena rampa
křižovatky sil. I/48 a II/482 a úplná uzavírka
účelové komunikace parc. č. 1664/1 k.ú.
Rybí (tzv. císařská cesta)
Prosím tedy o zvýšenou pozornost při
pohybu na komunikacích v obci. Pro zajištění
bezpečnosti budeme operativně
spolupracovat s Policií ČR.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci červnu rada obce schválila:























poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč společnosti KARMEL, domov pro osoby se
zdravotním postižením se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín
poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč společnosti Mobilního hospice Strom života se sídlem
Msgr. Šrámka 1186/1 Nový Jičín a to na náklady spojené s terénní odlehčovací službou.
dodatek č. 4 SoD č. 1/2014 mezi obcí Rybí a Atelierem Urbi se sídlem Talichova 39, Brno
(týká se územního plánu obce)
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést
stavbu mezi obcí Rybí a J.D. bytem Štramberk
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu mezi
obcí Rybí a panem D.K. Rybí
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na prodloužení vodovodu Rybí – Za humny
uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce mezi skupinou Limetal Group, s.r.o. se
sídlem J.V. Choráze 317, Hustopeče nad Bečvou a obcí Rybí
smlouvu o reklamě mezi obcí Rybí a společností Vysot, s.r.o. se sídlem Kunín 105
výši finančního podílu obce Rybí tj. 53.025,- Kč na úhradu vlastních zdrojů DSO sdružení
Sedlnice při spolufinancování projektu „Předcházení vzniku bioodpadů ve Sdružení
povodí Sedlnice“.
zpracovatele studie a dále projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 403 –
moštárny Ing. Jana Stuchlíka se sídlem firmy Kozina 520, Štramberk
zpracovatele PD na akci „„Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV
v obci Rybí“ a to Projekty VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice I – Město, 753 01
Hranice.
spolupráci s Ing. Ladislavem Grófem se sídlem firmy Nerudova 305/7, Nový Jičín na
přípravě projektu podnikatelského využití brownfieldu – areálu ŽV v Rybí.
nabídku Ing. Ladislava Grófa se sídlem firmy Nerudova 305/7, Nový Jičín na zpracování
žádosti o získání dotace z grantového programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2017 – MMR, dotační titul č. 6 „Venkovní sportoviště u sokolovny“.
zpracovatele studie na využití areálu ŽV Ing. Arch. Jana Siudu se sídlem firmy Podříčí
407, Frenštát pod Radhoštěm
zapojení Mateřské školy Rybí do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání – Šablony MŠ Rybí. Název projektu: cesta do hlubin dětského světa, výše
dotace 320.000,- Kč, termín realizace 1.9. 2017 – 31. 8. 2018
pokrytí nákladů na dopravu žáků ZŠ AZ Rybí na školní výlet - jedna cesta.
pořízení školních pomůcek ve výši 100,- Kč pro žáky 1. ročníku ZŠ AZ Rybí.
vyzvat firmu MSS-projekt s.r.o. se sídlem Karlovo nám. 5, Praha 2 (pobočka: Svárov 671,
Vsetín) k podání nabídky na provedení pravidelných mostních prohlídek na mostech a
propustcích ve správě obce Rybí a dále rozšířit prohlídky u mostů, u nichž doposud
nejsou mostní listy vyhotoveny.
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Z e z a se d á n í
z a stu p ite ls tv a o b c e
Ve středu 21. června 2017 se v sále Besedy konalo 15. zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 5 občanů.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:
schvaluje

program 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

schvaluje,

aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

schvaluje návrhovou komisi ve složení - předseda Pavel Kotek
další členové - Eva Křížková a Zdenka Tillová
ověřovatelé zápisu - Ludmila Krausová a Jaromír Havrlant
zapisovatelka
- Jana Marková
bere na vědomí usnesení přijaté na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 25.4.2017;
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní
ČOV ve výši 30.000,- Kč Ing. I.K, bytem Rybí
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní
ČOV ve výši 34.388,- Kč panu V. K., bytem Rybí
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní
ČOV ve výši 16.962,- Kč paní J.V., bytem Rybí
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
schvaluje Účetní závěrku obce Rybí za rok 2016 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
schvaluje Závěrečný účet obce Rybí za rok 2016 a to v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad.
schvaluje Střednědobý výhled obce Rybí.
schvaluje zapojení obce Rybí do programu Ministerstva životního prostředí ČR – čísla výzvy 11/2016,
prioritní oblasti 1. voda, Podoblasti 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, Podporované aktivity
1.3.B Domovní čistírny odpadních vod.
schvaluje zapojení obce Rybí do programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
bere na vědomí Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2016.
bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093, zpracované kontrolní
skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a) „bez výhrad“.
schvaluje prodej pozemku parc. č. 199/10 GP číslo 1395-4460/2017 o velikosti 90 m2 (zahrada) panu
V.V. bytem Kopřivnice za cenu dohodou 2 800 Kč a dále
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1845/1 o velikosti 44 m 2 (ost. plocha), který je součástí místní
komunikace 30 c za cenu dohodou 2.800 Kč
Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a návrhem na vklad hradí obec 50%, pan V.V.
50%.
bere na vědomí informace starostky.
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V červenci a srpnu bude knihovna otevřena
jen v pondělí od 16°° do 19°° hod.
M. Růžek
Dopravní značky pro malé děti
S dopravními značkami se setkáváme od svých prvních kroků mimo domov. A právě pro děti od
čtyř let je vhodná tato knížka. Je v ní výběr nejpotřebnějších dopravních značek a situací, které by
měly znát pro svůj bezpečný pohyb v silničním provozu.
Průvodce naší přírodou
Jak rozpoznávat ptáky, hmyz, ryby a obojživelníky, stromy a listy, divoké rostliny? V této knize si
nalistuj stránky, které se zabývají druhy žijícími na místech, kam jdeš. Tento průvodce ti poradí, jak
zvířata pozorovat a kde je hledat nebo jak vyhledat rostliny přímo v přírodě.
T. Brezina
Brontík – kamarád z pravěku
Když si dvojčata Týna a Tobík vyrazila se strýčkem Norbertem do hor na lyže, jistě netušila, že
najdou zmrzlé dinosauří mládě. A co všechno je čeká, když ho donesou do hotelu a ono rozmrzne a
probudí se k životu? Nudit se určitě nebudou!
D. Mapleová
Psí záchranářky – Poprvé do akce
Kim a Saša jsou nejlepší kamarádky na světě a mají i stejného koníčka – milují psy. Proto chodí
pomáhat do psího útulku. Po prázdninách ale přichází nová spolužačka Taylor a zdá se, že přátelství
tří holek nemůže fungovat. Další problém nastal v útulku – docházejí peníze. A tak je nutné vymyslet
plán, jak útulek zachránit. Zachrání i své přátelství?
Ch. Priestley
Příšerné příběhy z Černé lodi
Uprostřed bouřlivé noci se ve zchátralé krčmě objeví mladý námořník. A sourozencům Ethanovi a
Katce vypráví historky z lodí, ve kterých se objevují přízraky, piráti i mořské obludy. Dojde však i na
zjevení mnohem strašidelnější, než o jakých se zdává v nejhorších snech.
K. Westová
Náhradní kluk
Těsně před začátkem školního plesu se s Giou rozejde její přítel. A ona jej chtěla představit svým
kamarádům! A tak se rozhodne oslovit neznámého kluka a poprosí ho o laskavost – jestli by nemohl
dvě hodiny předstírat, že je její přítel. Přinese jí tato lež štěstí?
M. Paprčka – S. Nádašiová
Novojičínsko z nebe
Tato kniha ukazuje letecké záběry krajiny, měst a obcí v našem okolí. Kvalitní a zajímavé fotografie
dokazují, že žijeme v místech, kde je možné najít historické památky, technické zajímavosti a přírodní
krásy.
R. Šrot
Rok v naší zahradě
Tato kniha uvádí přehled nejdůležitějších prací na zahradě v jednotlivých měsících roku. Poskytuje
rady, jak úspěšně zvládnout složitější úkoly při zakládání a ošetřování zahrady.
B. Woodová
Země odpoledního slunce
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth se vydá s milovaným mužem do jihozápadní Kalifornie,
kde pořád ještě na odvážlivce a dobrodruhy čekají skvělé příležitosti. Brzy ale zjistí, že si vzala
sobeckého a bezohledného člověka. Ale nevzdá se, snaží se najít smysl života v práci pro místní bílou
i indiánskou komunitu.
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M. Mlynářová
Kdo nehřeší, nežije
Tentokrát se autorka zamýšlí nad rodiči, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že jejich právě
narozený potomek je to nejkrásnější a nejinteligentnější dítě na světě. Zapomenou ale na to, že
konečné slovo má vždy sudička PŘÍRODA. Ani v této knize neschází humor a pohoda.
J. Cimický
Téměř jasný případ
V parku na okraji města se najde tělo staršího muže. V jeho těle jsou zabodány závodní šipky.
Podezření vede přímo k duševně nemocnému muži, který bydlí ve stejném domě jako zavražděný. Ale
nebylo to všechno jinak? Dokážou kriminalisté najít pravdu?

Věrka Šustalová, knihovnice

V průběhu jarních měsíců proběhla akustická úprava v sále kulturního domu Beseda.
Zároveň jsme provedli rekonstrukci elektřiny, kdy byly vyměněny hliníkové rozvody za
měděné. Kromě toho, že se zvuk v sále již neoráží od zdí, ale krásně jej pohlcuje
upravený strop, láká toto upravené prostředí k příjemnému posezení na nejrůznějších
společenských a kulturních akcích. Přijďte tedy k Martinovi na něco dobrého a při této
příležitosti si sál prohlédněte. Určitě tam najdete i další zajímavou „vychytávku“, kterým
se naše kulturní zařízení posouvá mezi moderní kulturní zařízení v regionu.
Zvou zastupitelé obce

Dobré zprávy spolku Věžička
Velmi rádi Vás informujeme, že jsme na začátku června získali stavební povolení na
rekonstrukci „Věžičky“. Na podzim budou vyhlášeny programy, které budou dobrou
příležitostí, jak získat peníze na opravu této stavby. V příštím roce s největší
pravděpodobností rekonstrukce proběhne.
Dále Vás informujeme, že 20. srpna uspořádáme sousedský festival jídla –
Restaurant Day.

Opět tedy nalistujte ve svých kuchařských knihách a pohledejte

zajímavý rodinný recept nebo něco světového. Více informací najdete v příštím
zpravodaji, nebo na stránkách www.vezickarybi.cz a na FB stránkách společenského
centra.
Členové spolku Věžička
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Povídka Lidušky Krausové, se kterou zvítězila v okresním kole soutěže
„Požární ochrana očima dětí“

Život pro jiné
Jsem Maxmilián Hubička – hasič. Chtěl bych vám vyprávět podivnou příhodu.
Nedaleko mého domu vypukl požár. Malá vila bohatého podnikatele. Měl početnou rodinu, tři
uklízečky, kuchařku a zahradníka. Museli jsme zkontrolovat, zda uvnitř nikdo nezůstal. I při tom
vysokém riziku. Velitel zásahu poslal mě a tři další hasiče na průzkum domu. Všechno bylo
normální až do chvíle, než jsem ucítil kouř. Tohle se mi ještě nestalo. Otočil jsem se, že
vyběhnu a zkontroluju, zda je vše v pořádku, ale nemohl jsem. Bránila mi zeď ze spadaných
trámů. Snažil jsem se je odtlačit. Marně.
Nad sebou slyším zlověstné rupnutí. Nemám odvahu zvednout hlavu. Něco mě přirazí k zemi.
Celým tělem mi projíždí bolest a v nohách ustává. Plíce se mi plní kouřem. V tu chvíli jsem
smířen se svým osudem.
„Maxmiliáne! MAXI!“ slyším odněkud tlumené hlasy, které se stále zeslabují, až nakonec
utichnou úplně.
Otevřel jsem oči. Nic mě nebolelo. To už je po všem? Vidím nebe poseté malými i velkými
hvězdami. Periferně vidím i rozmazanou velkou kouli Měsíce. V nose mě štípe kouř. To mě
kluci přece jen vytáhli ven? Otočím hlavou. Před domem, topícím se v ohnivém moři, pobíhá
nebo i stojí několik křičících postav. Mezi nimi stojí u podivného povozu čtyři muži. Vypadá to,
jako když pumpují. Na podvozku bylo spoustu páček držících ramena pumpy a dlouhá hadice
a zvon. Hadici u domu drželo několik dalších mužů a na oheň dopadala sprcha vody
z malebného rybníčku vzdáleného ani ne 10 kroků. Vstal jsem a přišel blíž. Ve skutečnosti to
bylo úžasné vozítko. Dotkl jsem se kola, které se okamžitě začalo měnit.
O chvíli později se mi naskytl pohled na něco, co vypadalo jako primitivní parní stříkačka. Měla
komín, schránku, tlakoměr, hadičky a páčky. Lidé kolem mě vypadali trochu starší. Jejich
oblečení se také změnilo, hasiči měli jiné uniformy než já, ale ničeho si nevšimli a dál hasili
hořící dům. Pomalu jsem se opět dotkl stroje. Objevila se na něm lavička a přibyli koně. Mezi
lidmi pobíhali vřískající děti, které se rodiče marně snažili od ohně odehnat. Starší lidé se
mlčky dívali do ohnivého tance, jakoby v něm viděli pomalu končící mládí.
Další dotyk změnil celou scénu. Dům byl větší. Lidé tu skoro žádní nebyli. A vůz mi připomněl
auto, ve kterém jeli hasiči ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny.“ Musel jsem se tomu
prostě usmát. Přijela další dvě auta. Velice podobná tomu, co zde již stálo. Hasila společně.
Byla to úchvatná podívaná, tedy alespoň pro někoho, kdo je hasič. Znal jsem i historii, a tak mi
bylo jasné, že přijde poslední změna.
Stál jsem před velice dobře známou cisternou. Kolem pobíhali kolegové, přátelé. Vila byla
uhašena. Mezi hasiči se objevily i jiné barvy kabátců. Rychlá záchranná služba! Když probíhali
kolem mě, viděl jsem sám sebe bez života…
O pár dní později se konal pohřeb. Mou rakev z černého leštěného dřeva nesli mí nejbližší.
Otec, bratři a nejlepší kamarád. Při smuteční řeči vyzdvihli hlavně mé zásluhy. Ale co je to
platné, když mé ženě se už nikdy nevrátí ten muž, do kterého se zamilovala, a naše děti budou
bez otce? Kdyby mě viděli, nejspíš by se smáli, že brečím jako malá holka. Jsou úžasní,
všichni. Kolegové nasazují život pro jiné, klidně i cizí. Manželka je na mě hrdá a mé děti, až to
pochopí, budou jednou jistě také. Jsem rád, že jsem je všechny v životě měl. Teď se tam
někde připojím k obětavým a statečným lidem, které jsem spatřil v posledních vteřinách svého
života. S těmito myšlenkami jsem se rozplynul ve světle.
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Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené dny pro děti, které je mohou trávit
také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel
ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití
tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi,
které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup
k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již
standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat
bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za
dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na
sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli
vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat například u hřiště
nebo na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve
skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku
mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít
pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmosti by
mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně
komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob. Pro
všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou
návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měly být ze strany dětí vždy
informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měli děti
měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech.
Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly a to ani v přítomnosti jen o několik málo let
starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost.
Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy měli bychom si
být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by
mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných
proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se
doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je
v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá
u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých
napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte tedy s dětmi,
zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě
naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát
komisař
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Potenciální zákoník práce a nové přestupkové řízení
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

2.

v tomto
příspěvku
si
v předprázdninovém čase ukážeme,
jaké novely připravila poslanecká
sněmovna. Informace budou více
teoretické, avšak věřím, že je vhodné,
abyste byli o těchto změnách
informováni.
První z důležitých novel se věnuje
změnám v rámci zákoníku práce.
Novela je od 9. 9. 2016 v Poslanecké
sněmovně.
Aktuálně
je
stále
pozastavena v rámci legislativního
procesu vč. pozměňovacích návrhů,
avšak její účinnost byla plánovaná na
1. 7. 2017 (s výjimkou ustanovení o
dovolené). Lze tedy předpokládat, že
bude-li to možné, pak bude zákon
účinný v co nejkratší době.
Hlavní změny najdeme v oblasti
vrcholových zaměstnanců, dovolené,
home office (práce z domova),
doručování pro zaměstnance a dalších.
Je plánováno zavedení institutu
vrcholového řídícího zaměstnance.
Tímto zaměstnancem bude dle dohody
osoba, která je, zjednodušeně řečeno,
jeden z nejvyšších vedoucích, který
má současně sjednanou mzdu alespoň
75.000,- Kč měsíčně. Taková osoba
pak bude mít jiný režim rozvržení
práce a pracovní doby, vč. příplatků za
přesčasy a svátky (například výslovně
„délka pracovní doby, kterou si může
zaměstnanec rozvrhnout i na dny
pracovního klidu podle § 91, nesmí
překročit 48 hodin týdně“).
Další oblastí je práce mimo
pracoviště
zaměstnavatele
(homeworking). Novela navrhuje
nové znění ust. § 317 zákoníku práce,
dle kterého:
1.

je
nutná
dohoda
zaměstnancem
zaměstnavatelem,

mezi
a

3.

zaměstnavatel ponese náklady
spojené s komunikací mezi
zaměstnancem
a
zaměstnavatelem
a
další
náklady,
které
vzniknou
zaměstnanci při výkonu práce
(internet, telefon a další),
zaměstnavatel je povinen zajistit
možnost kontaktu zaměstnance
s ostatními zaměstnanci.

Zde se otevírá příležitost se
zaměstnavatelem
dojednat,
jaké
všechny náklady bude zaměstnanci
proplácet. Zákon také připouští
možnost, aby tyto náklady byly
hrazeny paušálně nad rámec běžné
mzdy.
V rámci doručování zaměstnanci
novela navrhuje prodloužení doby, po
jejímž uplynutí nastane tzv. fikce
doručení (má se za to, že zásilka byla
doručena), a to z 10 pracovních na 15
kalendářních dnů. Současně se mění
adresa, na kterou je zaměstnavatel
povinen zásilku zaslat. Dle návrhu se
nebude jednat o „adresu, která je
zaměstnavateli známa“, ale o „adresu,
kterou zaměstnanec zaměstnavateli
písemně sdělil." Jde tedy z mého
pohledu o vstřícný krok pro
zaměstnavatele
a
břemeno
zaměstnance, který na počátku
v pracovní smlouvě uvede svou adresu
a chce-li její změnu, musí to písemně
zaměstnavateli sdělit. Zaměstnavatel
nemusí více pátrat a dohledávat.
Dále se v rámci novely zavádí některé
terminologické změny (třísměnný
režim bude nově vícesměnný režim).
Jelikož se jedná o novelu, která je stále
v legislativním procesu, pak je možné,
že některé oblasti se budou ještě
měnit. Každopádně osobně doporučuji
tuto problematiku sledovat a být při
uzavírání pracovní smlouvy, při
průběhu zaměstnání i při skončení
pracovního
poměru
obezřetný

15. 6. 2017
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s ohledem na to, v jakém znění bude
zákoník práce účinný.
Druhou podstatnou novinkou je
zcela nový Zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich č. 250/2016
Sb. Jeho účinnost je nastavena na 1. 7.
2017. Tento nový zákon ruší původní
zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.,
avšak dosavadní zahájená přestupková
řízení doběhnou podle starého zákona.
Jedná se o zcela novou a komplexní
úpravu.
Na tento zákon pak navazuje zákon
č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Také zde je účinnost
nastavena k 1. 7. 2017. Tento zákon
vymezuje
„některé
přestupky
vyskytující se na různých úsecích
veřejné správy, včetně druhu a výše
správních trestů, které lze za jejich
spáchání uložit.“
Výsledné znění zákoníku práce po
účinnosti
představené
novely
v konečném znění a podrobnější popis
změn v rámci přestupků (nebude jich
málo) bude obsahem některého
z dalších příspěvků v tomto právním
seriálu.
Věřím, že tento kratší přehled novinek
má svou podstatnou informační
hodnotu a mnohé ze čtenářů upozorní
na aktuality, kterým je třeba během
své
činnosti
podnikatelské
i
spotřebitelské věnovat pozornost.

Vzhledem k tomu, že finanční úřad - Územní pracoviště v Novém Jičíně - k 23.6.2017
stále ještě eviduje poplatníky z naší obce, kteří doposud neuhradili daň z nemovitých
věcí pro r.2017, upozorňuje:
Pokud vlastník nemovitých věcí dodnes nezaplatil daň z nemovitých věcí za
rok 2017, ať tak učiní nejpozději do 7.7.2017. Tato daň měla být většinou
poplatníků uhrazena do 31.5.2017.
Jestliže vaše dlužná daň z nemovitých věcí nebude uhrazena v uvedené
náhradní lhůtě, může správce daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí
dle zákona č.280, daňový řád.
Nejrychlejší úhrada dlužné daně z nemovitých věcí je převodem z účtu nebo
platba přímo na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém
Jičíně (ÚzP) - v úředních dnech (pondělí a středa) mezi 8.00 – 12.00 hod., 13.00 16:00 hod., či mimo úřední dny, ale po předchozí telefonické domluvě na 606
727 882, Otakar Polák, ÚzP N.Jičín - 3.patro, č.dv.419, cca od 6:10 do 13:00 hod.
Možná je také platba na poště složenkou, kterou jste v průběhu dubna a května
2017 obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné) nebo složenkou typu „A“
s jejímž vyplněním Vám jistě poradí pracovníci pošty.
V případě nejasností ohledně úhrady této daně – tedy zda máte daň
zaplacenou nebo ne -volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně –
Otakar Polák, telefon: 606 727 882.“

Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena
1. výzva MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude
rozděleno 11 800 000 Kč na podporu zemědělského, lesnického a nezemědělského
podnikání, zvýšení rekreačních funkcí lesa a vzdělávání zemědělců. Příjem žádostí o
dotaci bude probíhat v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 07. 2017 v kanceláři MAS.
Podrobné informace o výzvě naleznete na stránkách www.maslassko.cz. V případě
zájmu o více informací nebo o konzultaci Vašeho záměru nás kontaktujte
prostřednictvím emailové adresy - maslassko@centrum.cz, případně na telefonním
čísle 731 067 207.
18

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat do malé
sběrné nádoby na Obecním úřadě v Rybí .
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Sportovní víkend mládeže se uskutečnil 12.5.-13.5.2017 v Mošnově. Na tuto akci se sjelo
5 odborů SPV regionu Nový Jičín. První den probíhal atletický čtyřboj a takto se naši cvičenci
umístili ve svých věkových kategoriích:
ml.žákyně I. - 5.místo Anežka Purmenská
8.místo Veronika Šprlová ml.žákyně II.- 2.místo
Veronika Kvitová 7.místo Anastázie Kudělková st.žákyně III.- 3.místo Šárka Krausová 6.místo
Rozálie Kudělková 7.místo Aneta Marková st.žákyně IV.- 2.místo Ludmila Krausová
3.místo
Šarlota Tomšíková ml.žáci
I. - 6.místo Prokop Kudělka ml.žáci
II. - 2.místo Jakub Havrlant
4.místo Adrian Tomšík 7.místo Šimon Baar st.žáci III. - 1.místo Vojtěch Honeš
2.místo
Vojtěch Šmiřák st.žáci IV. - 1.místo Rostislav Červenka
Ještě podvečer proběhl turnaj žáků v Brannballu, kde naše smíšené družstvo vybojovalo hezké
2.místo. Následovala noční hra, která byla pořádána pro pobavení a zpestření
sportovního víkendu všem účastníkům.
Sobotní dopoledne patřilo již tradičně Medvědí stezce. Letos byla zajímavější o účast dětí z
regionu Frýdek- Místek a tady je umístění dvojic ve věkových kategoriích:
1.místo Ludmila Krausová + Šarlota Tomšíková 1.místo Vojtěch Honeš + Vojtěch Šmiřák 1.místo
Šimon Baar + Adrian Tomšík 3.místo Aneta Marková + Frejová Daniela /Kopřivnice/ 4.místo
Veronika Kvitová + Anastázie Kudělková 4.místo Šárka Krausová + Rozálie Kudělková
Po regionálním kole se hned rozběhla kola krajská a republiková:
20.5.2017 Stonava krajský atletický čtyřboj 3.místo Veronika Kvitová 3.místo Šárka
Krausová
5.místo Rozálie Kudělková
7.místo Aneta Marková 3.místo Ludmila
Krausová 4.místo Šarlota Tomšíková 1.místo Jakub Havrlant
14.místo Šimon Baar 3.místo
Vojtěch Šmiřák
4.místo Vojtěch Honeš
27.5.2017 Třebíč republikový atletický čtyřboj
5.místo Jakub Havrlant
12.místo Šárka Krausová
14.místo Vojtěch Šmiřák
15.místo Ludmila Krausová
Celkově obsadil Moravskoslezský kraj 5.místo z 13 krajů republiky.
3.6.2017 Kunčice pod Ondřejníkem krajská Medvědí stezka 3.místo Šimon Baar + Adrian
Tomšík 4.místo Vojtěch Honeš + Vojtěch Šmiřák 4.místo Ludmila Krausová + Šarlota Tomšíková
16.6.-18.6.2017 Kletečná u Humpolce republiková Medvědí stezka 15.místo smíšená hlídka
Veronika Kvitová + Šeděnková Kristýna/Mošnov/ Moravskoslezský kraj "Medvěda" vyhrál a
putovní pohár opět doputoval na Krajskou asociaci do Ostravy
Všechny výsledky i fotodokumentaci naleznete na stránkách www.caspv.cz
Všem dětem děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci, cvičitelům za jejich přípravu,
rodičům za podporu a přejeme vám k r á s n é prázdniny.
Liba+Barča Mužíkovic
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM MATEŘINKY
Ve školním roce
2016/2017 jsme přivítali
50 dětí. Pokračovali jsme
ve vzdělávacím programu
„Do přírody za zvířátky
půjdeme tam a zase
zpátky“, tentokrát
s podtématem „Pěšinkou
zajíčka Hopsálka“. Tak
jako loni i letos děti za
pomoci rodičů vyrobily
maskoty zajíčka Hopsálka,
kteří nám celoročně zdobili
prostory MŠ.
V měsíci říjnu čekala
starší děti pohádka
v Beskydském divadle O
Balynce, dobrém štěněti;
dále pásmo pohádek
v novojičínském kině
Květen a vystoupení
k příležitosti vítání
občánků.
V listopadu se děti těšily již na tradiční lucerničkový pochod – večerní procházku na Kocmínek po
stopách lucerniček, kde si všichni pochutnali na špekáčcích. Dále jsme se staršími dětmi a kamarády
ze základní školy navštívili Divadlo loutek v Ostravě, kde nás čekala známá pohádka Broučci.
Prosinec se nesl v duchu blížících se Vánoc a s ním i příprav na vánoční besídku, na které nemohl
chybět Mikuláš společně s čertem a andělem. Starší děti si připravily pohádku o zvířátkách v zimě,
mladší děti si zahrály na andílky.
V lednu nás navštívila Česká školní inspekce, proběhla beseda s myslivci, kteří nám povyprávěli
zajímavosti ze světa zvířat a společně se s námi vydali po stopách zvěře do krmelců pod Puntíkem.
Měsíc únor a březen byl divadelní, nejprve za námi přijelo divadélko s pohádkou O Mášence a
třech medvědech, dále jsme navštívili Beskydské divadlo, kde jsme shlédli Pohádky ovčí babičky,
pohádku O dvanácti měsíčkách a muzikál Ferda Mravenec. V únoru se děti převlékly do pohádkových
masek a v reji karnevalu strávily celé dopoledne.
Duben byl ve znamení kouzel. Děti si, jako malí čarodějové, vyzkoušely pokusy a čarodějnicky si
zasoutěžily. Na vše navázalo divadélko v MŠ s pohádkou Malá čarodějnice.
V květnu nás čekal první větší výlet do ostravského Světa techniky, který si děti naplno užily.
Starší děti se zúčastnily zajímavého vzdělávacího programu: „Putování za medem“ a projektu
„Dobrodružná výprava“. Navštívili jsme dopravní hřiště v Novém Jičíně, kde si pro nás městská policie
připravila program. Díky němu si děti vyzkoušely jak roli cyklistů tak chodců.
V měsíci červnu jsme si povídali a hráli na dinosaury a také jsme se na ně zajeli podívat do
Dinoparku v Ostravě. Dále pak starší děti navštívily hasičskou stanici v Novém Jičíně, kde se
dozvěděly spoustu zajímavostí. V pátek jsme spolu s rodiči soutěžili, hledali poklad a opékali
špekáčky. A tím jsme našim 12 předškolákům popřáli šťastný a úspěšný vstup do základní školy. Při
naší poslední společné vycházce na Kocmínek nás překvapil zajíček Hopsálek, který se s námi přišel
rozloučit.
V průběhu roku měly děti možnost vyzkoušet si práci v keramickém kroužku, ze kterého si odnesly
spoustu vlastních výrobků. Taktéž navštěvovaly plavecký výcvik v Kopřivnici.
Léto patří odpočinku, výletům a dovoleným a tak bychom vám chtěli popřát prázdniny plné zážitků
a v září opět na shledanou v naší mateřské škole.
Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ
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Zprávičky ze školičky
Je to k neuvěření a opět končí školní rok a začínají prázdniny. V červnu
jsme stihli s dětmi oslavit jejich svátek, zúčastnili jsme se atletických
závodů v Kopřivnici, kde se na stupních vítězů umístila dvě děvčata –
Lucka Šenkeříková a Karinka Fojtíková. Pochválit však musíme všech 20 reprezentantů…
Navštívili jsme také představení „Mrazík“, které připravily děti z divadelního souboru
v Ženklavě. A v neposlední řadě vyrazily děti 2. – 5. ročníku na dopravní hřiště, aby si
připomenuly pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. Věřím, že se jim tyto znalosti budou
o prázdninách hodit.
Závěr školního roku
patřil Škole
v přírodě. Letos
jsme ji uspořádali
v rekreačním
středisku Palkovické
hůrky a téma byl
„Divoký západ“.
Čtyři dny jsme si
náramně užili a pak
už jen rozdat
vysvědčení a hurá
na prázdniny.
Chtěla bych
popřát všem dětem
krásné prázdniny
plné sluníčka,
odpočinku a zážitků.
Rodičům pak příjemnou dovolenou. Všem zaměstnancům školy bych ráda poděkovala za práci,
kterou během školního roku odvedli a i jim pohodovou dovolenou.
No a po prázdninách se opět sejdeme v pondělí 4. září 2017.
Soutěž s Panem Popelou
I v letošním roce jsme se zapojili do soutěže s Panem Popelou. Poctivě jsme sbírali starý
papír a díky tomu jsme se jako škola umístili v regionu severní Morava na 1. místě v průměru na
žáka (ten činil 347,26 kg) a na 12. místě podle celkového množství, které bylo 21 530 kg. Nutno
podotknout, že se této soutěže zúčastnilo 251 škol regionu. Na konci školního roku jsme odměnili
20 nejlepších sběračů. Jsou to: Dominika Majerová (1 803 kg), Adrianka Ševčíková (1 302 kg),
Marek Pístecký (1 163 kg), Šimon Baar (1 132 kg), Adrianka Horáková (879 kg). Dále pak
Rozárka Marková, Vašek Pustějovský, Štěpán Petr, Anežka Purmenská, Jirka Sopuch, Adam
Kuběna, Adélka Žingorová, Danek Mareček, Vítek Šimíček a sourozenci Adélka a Štěpán
Bajerovi, Monika a David Goldovi, Veronika a Martin Šprlovi. Všem moc děkujeme. Samozřejmě
že děkujeme všem ostatním občanům obce, kteří podpořili naši sběrovou akci.
Mgr. Hana Frydrychová
RYBSKÝ ZPRAVODAJ Periodický tisk územního samosprávného celku č. 7/2017 - měsíčník
vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 29.6.2017 v počtu 420 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.
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