
  

ÚNOR  2018 

XXVI. ročník  

 

Tříkrálová sbírka 2018 
 

Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové. 

V obci Rybí bylo vybráno celkem 66.680 Kč.  

Charita Kopřivnice děkuje všem, kdo do sbírky    

přispěli nebo se na ní jakkoliv podíleli. 

Tak se děti bavily na 
maškarním plese 
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 Lumír  Soukup    

 Antonín Kvita   

 Vlastimil Holáň    

 Jan  Kelnar   

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

Statistika roku 2017 

Počet obyvatel k 31.12.2017 =  1261  

Z  toho   ženy:     640  děti do 18 let:  262 
      muži:     621     starší   60 let:    316 
 
Evidence obyvatel: 
 

 počet narozených dětí:    12        z toho děvčata: 7 
                               chlapci: 5 
 
 počet úmrtí:     16             z toho žen:          4 
                          mužů:  12 
  počet přistěhovaných osob:  43   
 počet odstěhovaných osob:  24 
  
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:     3 536 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek: 224 
 počet čísel popisných:                   411 
 počet obydlených domů:    364 

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. 
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Bezpečný přechod 

Od 1. února letošního roku bude na přechodě pro 

chodce u obecního úřadu fungovat služba 

zajišťující bezpečný přechod dětí a školní 

mládeže. V době od 7:15 do 8:00 budou 

proškolení pracovníci naší obce zajišťovat 

bezpečné přecházení dětí navštěvující základní 

školu.  

Zahajujeme zkušební provoz v sokolovně 
Od pondělí 12. února zahajujeme zkušební provoz v nově rekonstruované budově 

sokolovny. K dispozici bude tělocvična pro pravidelně cvičící místní neziskové 

organizace a neformální skupiny podle stanoveného rozvrhu. Ostatní zařízení zatím 

nebudou zpřístupněná. O jejich postupném otevírání Vás budeme informovat ve 

zpravodaji nebo na webových stránkách obce. Pro informaci přikládám také ceník, za 

který bude nově rekonstruovaný sportovní areál pronajímán. 

Pronájem pro komerční účely – bude řešen nájemní smlouvou (nevztahuje se na něj 
výše uvedený ceník). Další možnosti objednávky budou řešeny individuálně. 
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Výbor Honebního společenstva Rybí zve všechny vlastníky  

honebních pozemků a členů honebního společenstva na  

VALNOU HROMADU, která se koná  

v pátek  23. února 2018 v 18:00 hod. v Hospůdce u Milana.  

Výbor honebního společenstva 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy na  

 

HASIČSKÝ  KONČINOVÝ  PLES,  
 

který se koná v sobotu 10. února od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné:  80 Kč 

 

Hraje:  Lo3 
Tombola a občerstvení zajištěno. 

                                                     Na Vaši účast se těší hasiči. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 7. února  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

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

Od 7. února 2018 proběhne ve FyzioRelaxCentru ve Štramberku  

docházkový kurz hormonální jógové terapie  

pro ženy (4 x 2 hod.) vždy ve středu 17:30 - 19:30  

pod vedením lektorky Kateřiny Kocourkové.  

Více informací získáte na www.fyziorelaxcentrum.cz  

nebo na tel. č. 723 002 255. 

Mgr. Petra Milichová 

 

http://www.fyziorelaxcentrum.cz
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V pondělí 12.2.2018 začínají v místní sokolovně pravidelné cvičební hodiny organizované TJ. 

Rozpis hodin najdete v tabulce. Členové TJ mají vstup do těchto hodin zdarma. Rádi přivítáme 

každého, kdo by měl zájem se jakékoliv uvedené sportovní aktivity účastnit. Podmínkou účasti 

je pouze členství v TJ a zaplacení členského příspěvku (u osob využívajících hodiny 

v tělocvičně je roční příspěvek 200 Kč pro děti a 300 Kč pro dospělé), domluvit se můžete 

přímo s cvičiteli v uvedených časech v tělocvičně. Členy TJ upozorňuji, že TJ má v uvedených 

časech pronajatou pouze tělocvičnu (ne posilovnu a stolní tenis), kde probíhá organizovaná 

sportovní aktivita s cvičitelem. Zároveň připomínám, že TJ hradí svým členům v rámci těchto 

aktivit úrazové pojištění. Pokud máte zájem o bližší informace o jednotlivých cvičebních 

hodinách, můžete se obrátit na uvedeného cvičitele (nebo na tel. 776 591 310).  
 

TJ Rybí, z.s. informuje, že letošní ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí se uskuteční 

v sobotu  28.dubna 2018. 

 Neformální skupiny místních obyvatel: 
Cvičení bosu pod vedením Lidky Krpcové je naplánováno vždy v úterý od 18:30 do 19:30 a 
ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin (toto cvičení si zájemci domlouvají tak jako doposud tj. 
telefonicky s Lidkou Krpcovou) 
Nově začíná cvičení na trampolínkách, které povede Lucia Krausová a to vždy ve středu od 
17:30 do 18:30 a v neděli od 19:00 do 20:00 hodin. O zahájení cvičení na tomto nářadí Vás 
bude informovat Lucia v březnovém zpravodaji. 
Pravidelně budou také tělocvičnu využívat hasiči pro svoji zimní přípravu. V tomto případě se 
obracejte na Tondu Kudělku, který tuto přípravu vede. 
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V měsíci lednu rada obce  
 

schválila: 

 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Adolfa 

Zábranského a Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana se sídlem Štramberská 

294, Kopřivnice a to za účelem hudební výchovy žáků ZŠ. 

 uzavření smlouvy se společností INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná 847/10, 703 

00 Ostrava – Vítkovice na zpracování žádosti o získání grantu z dotačního 

programu Moravskoslezského kraje na podporu přípravy projektové dokumentace 

2018  

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a Správou silnic MSK se 

sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava na rekonstrukci mostu na křižovatce na 

Fojtství.  

 uzavření dohody mezi obcí Rybí a obcí Libhošť o výši ročního poplatku za likvidaci 

odpadu pro rodinné domy na Libhošťské straně. 

 sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2018. 

 vyvěšení záměru prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1705/8 dle GP  č. 

1405-115/2017 vyhotoveným Ing. Karlem Kvitou, Kopřivnice. 

 poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000,- Kč a to na pokrytí nákladů spojených 

s provozem záchranné stanice handicapovaných živočichů v Bartošovicích. 

 zprávu o vyúčtování dotace oddílu Junák český skaut, středisko Štramberk – oddílu 

chlapců a dívek v Rybí. 

 zprávu o vyúčtování dotace panu Jaromíru Kvitovi, Rybí a to na pokrytí nákladů 

spojených s pořádáním turnaje ve stolním tenise „Memoriálu Jaroslava Kvity“ 

 zprávu o vyúčtování dotace Slezské diakonie střediska Karmel Tichá, domov pro 

osoby se zdravotním postižením na rok 2017. 

 návrh paní L.K. na výrobu laviček pro rozmístění v obci.  

 vývoz 2 ks bio kontejnerů 1 x za 14 dnů od společnosti Asompo a.s. v roce 2018. 

 uzavření objednávky s panem Lubomírem Randýskem, Štramberk na zavedení 

internetu do budovy čp. 176 – sokolovny.  

 

vzala na vědomí: 

 zprávu z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti Asompo, platným k 31. 12. 

2017. Celková hodnota akcií vlastněných obcí Rybí je 385.000,- Kč (0,95%). 

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 

 poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 120.000,- Kč. 

Účelem poskytnutí dotace je krytí nákladů spojených s činností sportovní 

organizace. 

Ze zasedání rady obce  
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Děkujeme všem spoluobčanům, dětem základních a mateřských 
škol v blízkém okolí, pracovníkům obecního úřadu Rybí a všem 
Vám, kteří jste nám v průběhu 4 let pomohli nasbírat asi 15 tun 
víček s PET lahví, za něž jsme obdrželi částku 75.000 Kč. Tyto 
peníze byly použity k lázeňské rehabilitaci naší dcery Nikolky. Její 
zdravotní stav se natolik zlepšil, že v letošním roce mohla přejít z 

Centra pro děti s postižením v Novém Jičíně do Mateřské školky v Rybí. 
Děkujeme 

Tomáš Bradáč 
Michaela Bártlová 

Zájezd do Rakouska a Berchtesgadenu 
Podzim 2018 

Program: 
1. den - odjezd z Rybího 
 - příjezd do Berchtesgadenu na Orlí hnízdo, prohlídka dokumentačního 
 centra Obersazberg, jezero Königsee, odpoledne odjezd na ubytování do 
 Stuhlfeldenu, večeře 
2. 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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VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA VOLEB 
PREZIDENTA REPUBLIKY 

konaných ve dnech 26. - 27. ledna 2018 
 

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů  971 
 

počet odevzdaných úředních obálek         743 
          
počet platných hlasů ve volebním okrsku       740 
 
volební účast            76,52 % 
 

 

 Kandidáti          počet platných hlasů 
 
 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.     395 

 

 Ing. Miloš Zeman        345  

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA VOLEB 
PREZIDENTA REPUBLIKY 

konaných ve dnech 12. - 13. ledna 2018 
 
počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů  979 
 

počet odevzdaných úředních obálek         694 
          
počet platných hlasů ve volebním okrsku       688 
 
volební účast                70,89 % 
 

 

 Kandidáti          počet platných hlasů 
 
 Ing. Miloš Zeman        200 

 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.    171 

 Pavel Fischer        147 

 Marek Hilšer         57 

 Michal Horáček         50 

 Mirek Topolánek         33 

 Jiří Hynek          17 

 Petr Hannig           9 

 Vratislav Kulhánek         4 
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Rok 2018 a nová pravidla v některých předpisech (předkupní 

právo, stavební zákon, mzdy)

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

s rokem 2018 začala platit některá 

nová pravidla, o kterých si dnes 

povíme. Motivem k napsání tohoto 

článku je situace, kdy jedna realitní 

kancelář do některých schránek 

distribuovala leták s informací, že „na 

základě novelizace Občanského 

zákoníku jsou podíly na 

nemovitostech volně obchodovatelné 

bez předchozího souhlasu dalšího 

spoluvlastníka.“ 

Věřte, že to tak není. Je tomu právě 

naopak, než ona realitní kancelář 

uvádí. Proto se podívejme na aktuální 

novelu občanského zákoníku i jiné 

zajímavé změny v předpisech. 

Novela občanského zákoníku 

Zákonem č. 460/2016 Sb. bylo k 1. 1. 

2018 zavedeno zpět pravidlo o 

předkupním právu spoluvlastníků. 

Nově je tedy nutno v případě 

úplatného převodu (prodej) i 

v případě bezúplatného převodu 

(darování) nabídnout svůj 

spoluvlastnický podíl například na 

pozemku s rodinným domem 

ostatním spoluvlastníkům. Pokud 

ostatní spoluvlastníci neuplatní své 

předkupní právo, můžeme prodat či 

darovat podíl na nemovitostech 

libovolně třetí osobě. 

Uvedené pravidlo se neuplatní u osob 

blízkých, což lze podle zákona chápat 

jako „příbuzného v řadě přímé, 

sourozence, manžela nebo partnera či 

jiné osoby v poměru rodinném nebo 

obdobném, pokud by vzájemně 

pociťovaly případnou újmu druhého 

jako újmu vlastní.“ 

Předkupního práva se lze do 

budoucna u dané nemovitosti vzdát a 

v případě nemovitosti zapsat 

poznámku o takovém vzdání se 

předkupního práva do katastru 

nemovitostí. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že od 1. 1. 

2018 je důležité při prodeji a koupi 

podílů na nemovitostech kontrolovat 

stav v katastru nemovitostí a řádně 

formálně před převodem nabídnout 

podíly ostatním spoluvlastníkům. 

Nelze bez zákonných sankcí 

libovolně prodat své podíly na 

zahradě, domě, bytu či jiné 

nemovitosti a ostatní o tom 

nevyrozumět. 

Novela občanského zákoníku dále 

zasáhla do svěřenských fondů, kde 

zavádí od 1. 1. 2018 pravidlo, že 

svěřenský fond vznikne až zápisem 

do evidence svěřenských fondů. 

Povinnost zapsat fond do evidence 

svěřenských fondů se vztahuje také 

na fondy již dříve vzniklé, a to do 

šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

Novela stavebního zákona 

Zákonem č. 225/2017 Sb. byl 

novelizován stavební zákon. Zákon 

nově slučuje v některých případech 

územní řízení, stavební řízení a 

posuzování vlivu na životní prostředí. 

Mělo by dojít k urychlení a 

zjednodušení procesu, zejména pro 

běžné a menší stavby. 

V takových situacích lze žádat o 

vydání společného povolení, jehož 

úprava je zejména v ust. § 94b až 

§ 94z stavebního zákona. 

Novela k minimální mzdě 

Minimální mzda je stanovena 

nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Ke 

dni 1. 1. 2018 byla upravena tak, že 

nově základní sazba minimální mzdy 

pro stanovenou týdenní pracovní 

dobu 40 hodin činí 73,20 Kč za 

hodinu nebo 12 200 Kč za měsíc. 

Minimální mzda se tedy z 11 000 Kč 

zvyšuje o 1 200 Kč. 

Zákon o soudních poplatcích 

Nad rámec těchto novel upozorním 

také na zákon č. 296/2017, který k 30. 

9. 2017 změnil pravidla placení 

soudních poplatků ve vztahu k 

lhůtám. Jedná se o formálnější změnu 

pro případ podávání žaloby. 

Soudní poplatek za řízení je splatný 

při podání žaloby. Není-li zaplacen 

spolu se žalobou, bylo dříve možné 

jej zaplatit ve lhůtě stanovené soudem 

(nejčastěji 15 dnů). A nebyl-li ani 

v této lhůtě zaplacen, pak soud 

rozhodl o zastavení řízení, ale ještě 

dodatečně bylo možné ve lhůtě pro 

odvolání tento poplatek „zpětně“ 

doplatit. Lhůta k zaplacení se tedy 

opakovaně „protahovala“. 

Nově však takové natahování lhůty 

k zaplacení poplatku nebude možné a 

po uplynutí lhůty k zaplacení 

poplatku soud rozhodne o zastavení 

řízení a k pozdějšímu „doplacení 

poplatku“ nebude brát zřetel. Řízení 

bude zastaveno. 

Závěrem přeji všem čtenářům 

úspěšný a krásný rok 2018 a s 

vědomím nastíněných změn a blížící 

se účinností nařízení GDPR o ochraně 

osobních údajů k 25. 5. 2018 

doporučuji ostražitost v okolní 

„právní džungli.“ 
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        Svět techniky 
     Tato kniha je určena pro ty nejmenší zvídavé čtenáře – je to vlastně leporelo. 
Seznámí děti se stroji, které se pohybují po zemi, po kolejích, na vodě nebo ve 
vzduchu. Poutavé fotografie jsou doprovázeny stručnými popisy a zajímavostmi. 
 
     Z. Pospíšilová      Chechtavé pohádky 
   Znáte pohádky, u kterých se budete pořádně smát? Pokud ne, tak si přečtěte tuto knihu. 
Úspěšná autorka dětských knih Zuzana Pospíšilová napsala příběhy s humornými zápletkami a 
Michal Sušina připojil vtipné ilustrace, takže výsledkem je dvacet veselých pohádek. 
 
     A. Niklíčková      Staré řecké báje a pověsti 
     Tato bohatě ilustrovaná kniha obsahuje klasické příběhy z řecké mytologie, které jsou 
moderně převyprávěné pro děti a mládež. Za slavnými bohy se vydáte na Olymp a přečtete si, 
kdo byli Zeus, Herakles nebo Prométheus či Afrodita, Kyklopové nebo Sirény. 
 
     P. Martišková      Útěk za láskou 
     Mít za otce slavného herce není žádný med. Kvůli fanatikovi, který rodině vyhrožuje, musí 
Emma opustit své kamaráda i školu a prchnout tisíce kilometrů daleko. To, co se zprvu jevilo jako 
noční můra, je to nejlepší, co ji mohlo potkat. V Bostonu se totiž seznámí s Natem, nejkrásnějším 
klukem, jakého kdy viděla. Kdo je Nat doopravdy Emma zatím netuší. 
 
     M. D. Petržela      První pomoc pro každého 
     Kniha je určena každému, kdo chce získat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. 
Je psána srozumitelně a přehledně, první pomoc není pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady 
po sobě jdoucích logických kroků. Text obsahuje nejnovější poznatky z oblasti poskytování první 
pomoci. 
 
     J. Pospíšilová      Skořápky na vodě 
     Tomáši Valentovi se po letech úspěchů rozpadne svět – jeho syn Marek tragicky zemře. 
Uvědomuje si, že syna téměř neznal a trápí se tím. Markovo srdce bylo transplantováno mladé 
ženě a Tomáš by ji rád poznal. Také tato mladá žena chce vědět, kdo byl její dárce. Setkají se? 
 
     B. Woodová       Hořké tajemství 
     Příběh šestnáctileté Mary, která žije v přísně katolické rodině v malém americkém městě. Když 
jí lékař sdělí, že je těhotná, považuje to Mary za nesmysl, protože je ještě panna. Od chvíle, kdy 
se její těhotenství prokáže, jí nikdo nevěří a ona prožívá těžké období strachu. Teprve nestranný 
lékař zjistí, že Mary může mít pravdu. Obává se však jiné věci: co vlastně v Mary vyrůstá? 
 
     V. Vondruška      Nitranská brána smrti 
     Při vojenské výpravě do Horních Uher, se vojskům Přemysla II - Otakara , podaří obsadit Nitru. 
A správy města se ujímá zástupce českého krále Oldřich z Chlumu, který má za úkol vypátrat 
relikviář, který se ztratil z baziliky svatého Emerána. Jednoho dne se na Dolní bráně najde 
oběšené tělo kanovníka nitranské kapituly a Oldřich zjistí, že vyšetřování nebude vůbec 
jednoduché. 
 
     V. Havel       Hry 
     V této knize najdeme osm her, které jsou pomyslným vrcholem Havlova dramatického díla: 
Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Žebrácká opera, Audience, 
Vernisáž, Largo desolato a Pokoušení.  
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Zprávičky ze školičky 

Je tady leden a co se dělo ve škole si můžete přečíst ve „Školáčkovi“. Jen bych 
jej chtěla doplnit krátkou informací. V doporučení ČŠI bylo i lépe vybavit školní 
družinu. Proto jsme pořídili do ŠD nové herní prvky, mezi které patří stavebnice 
z velkých molitanových kostek. Děti si z něj mohou postavit domek, hrad, či 
překážkovou dráhu. Můžete posoudit na přiložené fotce. 
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