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

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. 

 Jiřina  Marková   

 Antonín Kohoutek   

 

V tomto měsíci oslaví své životní jubileum pan Zdeněk Kalvoda. 
Vše nejlepší přejí kamarádi vlekaři a turisté. 

Přejeme dětem krásně prožitý Mezinárodní den dětí.  

FishFest – poděkování  
 

Kulturní komise ještě jednou děkuje kapelám a účinkujícím, kteří vystoupili na letošním 

FishFestu a také všem, kteří přišli vytvořit skvělou atmosféru. Velkou radost nám přinesl 

výtěžek ze vstupného a darů, který použijeme na vylepšení dětského hřiště v areálu 

Klimbach. Získali jsme krásných 23.377,- Kč. 

Těšíme se na Vás na dalších akcích. 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


3 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


4 

 

Turistický oddíl Rybí má ještě volná místa na  

ZÁJEZD do JESENÍKŮ,    

který se uskuteční v sobotu 22.6.2019 

15 km dlouhá trasa vede z Ramzovského sedla na vrcholy 

Šerák a Keprník, přes Vřesovou studánku na 

Červenohorské sedlo. Na Šerák je možno vyjet lanovkou. 

   

Cena zájezdu je 350 Kč pro členy TJ Rybí a  

                           370 Kč pro ostatní  

 

Hlásit se můžete u Jiřího Honeše  

                                          na tel. 607 727 579 

                                          j.hones@seznam.cz 

Pozvánka na svatodušní smaženici 
Ve středu 19. června na zahradě U Milana bude klub 

seniorů škvařit vajíčka. Vajíčka a chléb si přineste s sebou. 

Roztloukat je budeme od 15 hodin. Odpoledne nám 

zpříjemní pan Josef Wagner zpěvem a hrou na 

klávesy.  Občerstvení si hradí každý sám. 

Zájezd seniorů na Pustevny 

V úterý 9. července zveme seniory na zájezd na 

Pustevny, kde se rozhlédneme do kraje ze stezky 

Valaška. Po obědě sjedeme do Rožnova pod 

Radhoštěm a seznámíme se s výrobou svíček ve 

firmě UNIPAR. Odjezd v 8:30 od Fojtství a poté na 

zastávce horní. Návrat v cca 17 hodin. Doprava a 

vstupy budou hrazeny z dotace MSK. Senioři, hlaste se na obecním úřadě nebo na 

telefonním čísle 556 760 181. 

Akce jsou podpořeny z prostředků Moravskoslezského kraje 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve čtvrtek 5. června  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 3. června 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. června  
ve stejnou dobu. 

MŠ 

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
 

Zvu Vás na jednání Zastupitelstva obce Rybí ve středu 12. 6. 2019 v 18:00 hodin 
do sálu kulturního domu Beseda. 
      Program jednání: 
 Schválení účetní závěrky obce Rybí za rok 2018 
 Schválení závěrečného účtu obce Rybí za rok 2018 
 Zpráva o účetní závěrce DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2018 
 Zpráva o závěrečném účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2018 
 Projednání podkladu pro pořízení změny územního plánu 
 Stanovení výše servisního poplatku za provozování DČOV 

Marie Janečková, starostka obce Rybí 

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do Mateřské školy 

Rybí se koná v pondělí 17. června 2019 v 10.15 hod. 

v budově MŠ. 

                                     Zve ředitelka MŠ Rybí 

Zvu vás všechny účastníky projektu čištění odpadních vod  

ve středu 19. června v 18:00 hodin do sálu kulturního domu Beseda  

na společnou schůzku před zahájením výstavby domovních čistíren v obci.  

S průběhem realizace vás seznámí zaměstnanci realizační firmy COMMODUM spol. 

s.r.o. z Valašské Bystřice, technický dozor investora a  koordinátor BOZP.  

V současné době se po obci pohybují pracovníci dodavatelské firmy, aby si upřesnili 

průběh stavby u jednotlivých rodinných domů (přístup na staveniště apod.). Před 

samotnou stavbou minimálně 10 dnů budou kontaktovat majitele a domlouvat průběh 

realizace u jeho domu. Výhodou je, že firma Commodum má již zkušenosti s podobnými 

projekty v jiných obcích. 

Marie Janečková 
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Rekonstrukce Společenského centra Věžička 

začíná 

V úterý 28. května Společenské centrum Věžička 

Rybí z. s. předalo staveniště Bohumínské stavební 

společnosti, které provede celkovou rekonstrukci 

budovy čp. 102, kterou v obci známe jako Věžičku.  

Cílem projektu bude vytvoření vhodného zázemí pro komunitní činnost, která se bude 

týkat zajištění vzdělávacích, volnočasových, kulturních i sociálních aktivit obyvatel obce 

i místního regionu. 

Za Vaši podporu děkují Členové spolku Věžička 

Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům.  
Existuje rychlé a pohodlné řešení! 
 

Společnost SmVaK nabízí napouštění 
zahradních bazénů pohodlnější a 
výhodnější cestou tj. v podobě dovozu 
vody do bazénu cisternou 
Severomoravských vodovodů a kanalizací 
Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a 
nedotkne se negativně okolních 
odběratelů. 
Vodárenská společnost zjednodušila a 
zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické linky je 
také možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách 
www.smvak.cz. 
 
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na 
zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní 
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je 
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. 
 
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, 
které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt 
jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun. 
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(Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 

43. schvaluje    program  4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                         (14-0-0) 

44. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;              (14-0-0) 

45. schvaluje    návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Jaromír Marek 
                                   další členové -  Jiří Kudělka a Jana Purmenská 
            ověřovatelé zápisu – Martin Lapčík a Pavel Kotek 
             zapisovatelka -  Jana Marková                                                           (14-0-0) 
  
46. bere na vědomí usnesení přijaté na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 
20.2.2019;    (14-0-0) 
 

47. schvaluje  uzavření Smlouvy budoucí kupní mezi obcí Rybí a Společenským 
centrem Věžička z.s. se sídlem Rybí čp. 102 a pověřuje místostarostu Petra Skalku 
podpisem této smlouvy.                           (12-2-0) 
 

48. schvaluje  uzavření smlouvy o ručení reg. číslo 10000722736 mezi obcí Rybí a 
Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 
45317054 a  pověřuje místostarostu Petra Skalku podpisem této smlouvy.           (12-2-0) 
   

49. schvaluje  uzavření zástavní smlouvy pro nemovitost Rybí čp. 102 včetně pozemku 
258/1 a pozemku parc. č. 31/1 v k.ú Rybí a pověřuje místostarostu Petra Skalku 
podpisem této smlouvy.                                                                              (12-2-0) 
 

50. bere na vědomí  informaci k veřejné zakázce „Rybí – likvidace odpadních 
vod“                                                                                                                           (14-0-0) 
 

51. zamítá úplatný převod pozemků parc. č. 286/7, 286/15 a 286/16 k.ú Rybí do 
majetku obce Rybí.                                                      (0-14-0) 

52. schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 286/7, 286/15 a 286/16 k.ú Rybí do 
majetku obce Rybí v souladu s § 22 odst. 3 zákona 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 
vystupování v právních vztazích. Pozemky jsou užívány jako místní komunikace 8c. 
                                                                                                                         (14-0-0) 

53. bere na vědomí  Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 

2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 

SOMPO 2016 za rok 2018.                    (14-0-0) 

54. bere na vědomí  Účetní závěrku DSO Sompo 2016 za rok 2018.              (14-0-0) 

55. bere na vědomí  informace starostky.                                          (14-0-0) 
 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve čtvrtek 2. května 2019 se v sále Besedy konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 
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Ze zasedání rady obce  

 

Upozornění na objízdnou trasu z důvodu realizace akce „D48 Rybí – Rychaltice“ – 
přesun finišeru 

Upozorňujeme, že 10.6.2019 a 30. 6. 2019 (v tomto rozmezí 2 x 3 hodiny, vždy od 

00:00 – 3:00 hodin) bude uzavřena silnice I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace C 

115) – MÚK Příbor Západ.  

Objízdná trasa bude vedena přes obec Rybí. 

V měsíci květnu rada obce  
schválila:  
 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Rybí a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117 Ostrava (týká se 
uložení kanalizačních přípojek při kraji silnice na pozemku Moravskoslezského 
kraje) 

 poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na spolufinancování preventivních a 
poradenských služeb města Nový Jičín 

 poskytnutí finančního daru Lince bezpečí IČ 61383198 ve výši 2.000,- Kč na 
provozní náklady. 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná 847/10, 
Ostrava – Vítkovice (týká se administrace projektu stavby chodníku ve směru na 
Štramberk) 

 žádost ředitelky základní školy Mgr. Hany Frydrychové o zapojení subjektu ZŠ Rybí 
do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablona (projekt je zaměřen na 
rozvoj vzdělávání dětí i pedagogů) 

 dodavatele elektromobilu pro obec Rybí a to firmu EcoFuture s.r.o. se sídlem 
Chrudimská 2497/1B Boskovice 

 dodavatele stavební zakázky „Rybí-obnova místních komunikací“ a to firmu 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 74242 Šenov u Nového Jičína 

 dodavatele zakázky „Rybí – chodníková tělesa podél komunikace II/482 – PD“ a to 
pana Martina Lapčíka. 

 
vzala na vědomí: 
 uzavření objednávky na zajištění projektového managmentu na projekt „pořízení 

elektromobilu pro obec Rybí“ s Bc. Michaelou Karáskovou se sídlem firmy 
Šebestov 108 

 informaci o přímých výdajích na vzdělávání a další přidělené prostředky za státního 
rozpočtu pro oblast školství na rok 2019 pro mateřskou a základní školu v Rybí 
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I letos proběhl další ročník dlouhodobé celostátní soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. Soutěž má tři části - literární, výtvarnou a práce zpracované digitálními 
technologiemi. Šárka Krausová napsala povídku s názvem „Jsem jen trochu zvědavý 
aneb Ohňová zpověď“. Autorka navazuje na úspěchy své starší sestry, mnohonásobné 
vítězky této soutěže v minulých letech. Příběh zvědavého ohně porotu zaujal a Šárka v 
okresním kole zvítězila! 
Blahopřejeme k úspěchu a Šárce přejeme i další literární úspěchy. 

 Jsem jen trochu zvědavý…  
/ „Ohňová zpověď“/  

 

Protáhnu se. Moje plameny se začínají teprve pomalu probouzet. Tady mě něco čeká. 
Místnost kolem vypadá podobně jako ty ostatní, co jsem už v minulosti navštívil. Pár 
odlišností tu však je. Taky to tu vypadá docela… nudně? Možná. Zatím. Nade mnou se 
ozvou podivné zvuky, které už jsou mi trošku známé. Něco se bude smažit!  
 

Možná přijde moje chvíle. Zvuky zesílí. Místností se rozvine úžasná vůně. Toužím 
poznat, co to je, ale ve výhledu mi brání černý předmět. Asi pánvička. Ano, můj častý 
spojenec! Výhodou je, že osoba na ni dohlížející, právě někam zmizela. Hbitě vyskočím 
na jednu stranu, po níž začnu pomalu lézt. Pod mýma plamennýma rukama to začíná 
hřát víc než teď. Už trošku jistěji vylezu na okraj. Podjede mi to. Spadnu do horké 
tekutiny. Chtěl jsem se zprvu přece jen podívat na tu lahůdku! Teď se vzájemně 
proplétáme. S obavami pohlédnu na své plamenné ruce, které se nezadržitelně 
zvětšují. O jéé…! Někdo se mnou bude mít problém. Snažím se zmenšit, jenže to 
nejde, teplota moje i okolí ještě více roste. Chtěl jsem v poslední chvíli něco vymyslet, 
jenže mé myšlenky zapudil nový objev. Z téhle výšky jsem na všechno viděl. Na plotnu, 
na celou vonící pánev, na podlahu nebo na zdobené židle opodál. Bylo to dokonalé. 
Tolik věcí! Budou moje?  
 

Mé okouzlení přeruší prudký pohyb. Někdo popadne pánev, ve které si hovím. V 
okamžiku se ocitnu pod studenou vodou. Ta však ještě víc popudí mé plameny, které 
ožehnou bílou skříňku nad námi. Pohled mi padne na skříňky již černé jako uhel. Do 
místnosti vbíhají další osoby. Vypadají zcela jinak než ten první člověk. Opět se ocitnu 
pod proudem. Chtěl jsem na ně zařvat, že je to beznadějné, že jsem vítěz! Ale opak je 
pravdou. Sednu si trucovitě a otočím se k nim zády. Kolem mě se rozprostře tma. 
Vyděšeně vyskočím na nohy. I mé plameny jako by zbledly před jistým koncem, který 
mě čeká. Začal jsem vší silou tlouct do stěn, které kolem mne stály jako hradby. Nic, ani 
o kousek se už nepohnuly. V beznaději sjedu dolů. Zmenšuji se. Ještě zaslechnu hlasy, 
které si s úlevou špitají, že přišli v poslední chvíli.  
 

Pomalu se měním v kouř. Kolem se rozléhá tichý smích úlevy. Dnes nade mnou vyhráli. 
Bez pomoci bytostí v přilbách by to však nezvládli. Teď zmizím, ale v nestřeženou chvíli 
se objevím znovu. Nezapomeňte!  
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     D. Ryšková    Karolínka a její zoo 
     Maminka Karolínky pracuje jako ošetřovatelka v zoologické zahradě a zároveň tam i bydlí. 
Skutečné příběhy ze zoo v této knížce představují rozmanitý svět zvířat a ukazují, že člověk není 
pánem tvorstva, ale jen jedním z tvorů na této planetě. 
 
     M. Cabotová    Holčičí pravidla – Kluci k zulíbání 
     Alice Finklová přestává být „novou“ holkou ve třídě, protože přichází nová spolužačka Žaneta. Alice 
je nejdříve ráda, ale když Žaneta začne kolem sebe dělat dusno a komandovat celou třídu pochopí, že 
to není ta správná kamarádka. Co udělat, aby nálada ve třídě byla víc přátelská? 
 
     V. Matocha    Prašina 
     Prašina je tajuplné místo, ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje 
elektřina, nesvítí tu lampy, nejezdí tramvaje, nehraje rádio a mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné 
čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. 
 
     R. Sobotka    Tajemné Beskydy 
     S touto knihou projdete tajemná místa Beskyd a s nimi spojené pověsti, pověry a legendy. 
Například proč zmizela údajná chodba pod Radhoštěm, kterou bylo možné pohodlně projít 
z rožnovské strany na frenštátskou? Nevznikla pak o kousek dál jiná? Otázky o tom, co je smyšlenka 
a co je působení tajemných sil si lidé budou klást stále. 
 
     V. Vondruška    Intimní historie 
     V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, 
hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. V této 
knize se seznámíte s tím, co doprovázelo každodenní život lidí od starověku až do 19. století. Autor 
však nechce čtenáře jen poučit, ale i pobavit.  
 
     J. Moyesová    Sama sebou 
     Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě se vrací v novém románu. A 
poznává svůj nový domov v New Yorku. Zjišťuje, že její nový zaměstnavatel je dobrý člověk a že před 
ním jeho manželka skrývá tajemství. Co ovšem Louisa netuší, je to, že nová práce v novém městě jí 
rozhodně nezaručí idylický život, ve který tolik doufala. A také že její vztah se Samem bude z obou 
stran podroben zkoušce ohněm. 
 
     A. Mornštajnová   Tiché roky 
     Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou leč poddajnou Bělou. 
Trápí ji napětí v domě a tajemství, které ji nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při 
poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? V tomto novém románu Aleny Mornštajnové se 
tentokrát nejedná o velké historické téma, ale o intimní rodinné drama, kde hlavní roli hrají náhody a 
lidské charaktery. 
 
     P. Taylor     Doktore, vy jste se zamiloval 
     Do ordinace doktora Fingala již léta přichází mladí i staří pacienti se svými nemocemi – počínaje 
spalničkami až po vzácná, záhadná onemocnění krve. V důsledku nečekaného zvratu událostí teď ale 
hrozí, že Fingal o svůj domov i ordinaci navždy přijde, pokud se celé městečko za svého doktora 
nepostaví a neukáže, že láska opravdu překoná všechny překážky. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

     D. Rodriguezová   Návrat do kavárničky v Kábulu 
     Volné pokračování Kavárničky v Kábulu přivádí na scénu staré známé postavy i nové tváře. 
Zakladatelka kavárny Sunny se po návratu do Spojených států snaží marně zapadnout do běžného 
života a nepřestává snít o návratu do milovaného Afganistánu. Její kamarádky Shea, Jasmína, Zara a 
Háladžán řeší své současné problémy. Nechte se znovu pohltit silou přátelství a oddanosti, lásky a 
ztráty na místech, která jsou od sebe tak vzdálená a přece k sobě mají blíž, než byste čekali. 
 
     M. Klevisová    Dům na samotě 
     Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem zůstala sama ve starém mlýně, který původně s partnerem 
chtěli zrekonstruovat. V téže době bylo v nedalekém lese nalezeno tělo mladé dívky. Při vyšetřování 
vyjde najevo, že oběť byla spatřena s bývalým Neliným přítelem. Dvě podobně provedené vraždy se 
nedávno staly v Praze, a tak není divu, že dosud poklidnou středočeskou vesnicí začne obcházet 
strach. 
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11.-12.5.2019 Fotbalgolf Rybí - 2.lig. turnaj 
Velká gratulace našim hráčům za perfetktní reprezentaci klubu!!! 

Bojovat proti klubům jako je Slavia Praha, Interobal Plzeň nebo Scorpions Rumburk je pro náš malý klub 

vždy velká výzva, a tentokrát jsme předvedli, že i v Rybí a Starý Jičín a Závišice a Ostrava a Štramberk máme 

velmi kvalitní hráče a hlavně dobrý tým, který předvedl obrovský pokrok proti minulému roku. 

Výsledky 2. kola muži: 1. Levý Adam – FG Nebeská Rybná  Par -8 

 (celkem 59 hráčů)        2. Bican Tomáš – FGK Litomyšl  Par -7 

                                         3. Štverák Tomáš – Interobal Plzeň   Par -5 

                                         4. Bajer Lukáš – FGR Rybí  Par -4   (Bydliště Starý Jičín) 

Výsledky 2. kola ženy: 1.Dobešová Lenka – FGK Slavia Praha  Par +16 

 (celekm 11 hráček)      2.Marcela Hradečná – FGR Rybí  Par +31   (Bydliště Ostrava) 

                                         3. Chytrová Markéta – FG Scorpions Rumburk Par + 32 

                                         5. Purmenská Helena – FGR Rybí  Par + 37 

                                         10. Marková Aneta– FGR Rybí Par +98 

Výsledky 2. kola muži 55+:  1. Polách Milan - FG Scorpions Rumburk Par +1 

(celkem 11 hráčů)              2.Enčev Ota – FGR Rybí Par +3  (Bydliště Závišice) 

                                              3.Mazurek Miroslav - FGR Rybí Par +7  (Bydliště Třinec) 

Výsledky sobota děti :           1.  Mareš Michal FG Nebeská Rybná  

                                                   2.  Winter Jan - FGR Rybí    

                                      3 .Žemlička Jiří - FG Atlantic Rakovník 

Celkově za týmy (hrálo celkem 11 týmů z ČR) skončil náš klub těsně za medailovými pozicemi na krásném 4. místě.  

Sestava tým muži: Mazurek Miroslav, Hradečný Stanislav, Hradečný Jan, Winter Jan, Enčev Ota, Enčev Milan, 

Purmenský Petr, David Lukáš, Bajer Lukáš, Pospěch Martin, Širocký Daniel, Pustějovský Milan

   

Děkuji Grilmajstrovi za výborné jídlo a děvčatům z baru za bezchybnou obsluhu! 

               Příště jedeme na 3.lig. kolo do Litomyšle, držte nám pěsti!         Výsledky zde: www.gscore.eu 
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Informace společnosti Agrosumak ke způsobu pěstování plodin na poli  

mezi obcí Rybí a obcí Libhošť. 

 

Protože mnoho z vás již od podzimu loňského roku sleduje hospodaření na poli 

mezi obcí Rybí a obcí Libhošť, a zdá se vám tento způsob podivný a podezřelý, požádali 

jsme agronoma společnosti Agrosumak o vyjádření k  postupu. 

Viz odpověď: 

Půdní blok 6401/38 Fojtství 30,24ha je z hlediska protierozní ochrany zařazen jako 

mírně erozně ohrožený pozemek (MEO).  Na takto označeném pozemku se 

širokořádkové plodiny, kam patří i kukuřice, mohou pěstovat jedině v případě použití 

schválené protierozní technologie. Orba nepatří do protierozní technologie.  V našem 

případě jsme pro maximální snížení erozního rizika zvolili metodu Strip-till, což znamená 

ponechání nezpracované půdy a setí do pásů se zpracovanou půdou. Šíře 

zpracovaných pásů nesmí přesáhnout 30 cm a plošný podíl nezpracované půdy je min. 

60 % plochy pozemku. Na nezpracované části musí zůstat minimální 20% pokryvnost 

půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu, přičemž do 30. června musí být 

zachována ještě minimální 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci 

musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů plodin s nízkou ochrannou 

funkcí na MEO plochách byla na nezpracované části půdy ponechána ochranná plodina 

nebo rostlinné zbytky.  

V praxi to znamená, že po sklizni pšenice jsme zaseli tzv. meziplodinu (směs 

svazenky s peluškou), která zvyšuje obsah organické hmoty v půdě tím zlepšuje 

strukturu půdy, svou vysokou pokryvností zabraňuje odparu vody a chrání půdu před 

erozí. Po jarním odplevelení jsme provedli pásovou přípravu půdy s aplikací kejdy, jako 

dalšího zdroje organické hmoty a výživy. Do těchto pásů se následně zasela kukuřice. 

Hospodaření na erozně ohrožených pozemcích řeší nařízení vlády č. 48/2017 

Sb., novela 126/2018. Zde http://eagri.cz/public/web/mze/puda/novinky-v-dzes-5-od

-roku-2019.htm   je odkaz na podrobné informace ohledně DZES 5, který řeší 

protierozní opatření. 

S pozdravem Čapka Radomír, agronom 

 

Jsem moc ráda, že vám není jedno, co se děje okolo nás. V současné době 

spolupracujeme s městem Příbor, které připravuje metodiku na ochranu půdy. Budeme 

vás určitě informovat, jak si co nejlépe vybrat dobrého hospodáře, který bude vaší půdou 

šetrně nakládat. 

Marie Janečková 
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V roce 2013 se stala myslivost nehmotným kulturním 

dědictvím státu. Je to dobře, a proto musíme zachovat 

hodnoty, které nám příroda dává pro další generace. Ale 

není to jen na nás myslivcích. Základní povinnosti jako jsou 

např.: přikrmování zvěře, právo myslivosti, tlumení škodné, 

opravy mysliveckých zařízení, ochrana přírody a 

myslivecká políčka, to vše stačíme sami, a přesto se nám 

nedaří udržet a dostat se početně na kmenové stavy zvěře, 

které by nám zajistily reprodukci pro další léta, aby koloběh 

života mohl pokračovat. Proto se obracíme také na nemysliveckou veřejnost, aby nám 

v tom pomohla a při vycházkách nezapomínala na zákony přírody, že se máme 

v přírodě chovat klidně, nehlučně a v tichosti, abychom mohli také něco vidět a zároveň 

ušetřili velkého stresu divokou zvěř, ptactvo a další živočichy, kteří mají v přírodě svůj 

domov.  

Někdo si myslí, že psi můžou vše, tak to ale není. Zvěř jejich pachové stopy cítí, je 

vystresována a poté se na tato místa nerada vrací.  

Co nás nejvíce trápí, je současný systém zemědělského hospodaření, který není 

vymyšlený selským rozumem. Je prováděn byznysmeny a podnikateli v zemědělství, 

kteří vidí především jenom peníze. Postupy zemědělské výroby by měly být prováděny 

v souladu s přírodou, aby pak příroda zůstala živá a neumírala. Státní ochrana přírody 

naprosto selhala a není schopna naší přírodu chránit. Hlasitě se zaměřuje na druhy, 

které mají pro naši přírodu přinejmenším sporný význam. Možná proto, aby si nikdo 

nevšiml, jak z naší přírody mizí život. Vše začíná pod povrchem vyčerpané a zbídačené 

půdy. Zkuste dnes najít obyčejné žížaly, kterých bylo vždycky dost. A další živočichové 

žijící v půdě na tom jsou právě tak, nebo ještě hůř. Stejně neveselo je ale i nad zemí. 

Však také kde dnes najdete chrpu, koukol, vlčí mák a jiné dřív běžné a pro pestrost 

přírody a jako potravním zdrojem důležité plevele. Ano, používání chemických látek se 

dnes stalo samozřejmostí, o jejich deklarování neškodnosti lze ale pochybovat. Stačí se 

projít mezi rozlehlými lány a člověk si udělá obrázek, jestli vše, co se píše o 

selektivnosti pesticidů, se také shoduje s realitou. Je problém spatřit pod nohami brouka 

či v okolí motýla, nemluvě o skřivanovi, vlaštovce či čejce. Tento smutný fakt vypovídá o 

naší společnosti mnohé, zejména pak o nedostatečné státní ochraně přírody. 

                      Jindřich Purmenský  

                za myslivecký spolek Rybí 
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V čase prázdnin a dovolených 
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných 
starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této 
souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez 
starostí. 
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez 
dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. 
Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že 
nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, 
že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam 
chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat 
s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na 
silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici 
mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády. Můžete tak 
být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním 
telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by 
nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné 
sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například 
informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat. 
 Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní 

pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: 
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx 

Odjezd na dovolenou si dobře 
naplánujte, předejdete tak stresovým 
situacím a přemýšlení, zda jste 
uzavřeli všechna okna, vypnuli 
spotřebiče a řádně uzamkli vstupní 
dveře. Doporučujeme nestahovat 
žaluzie, rolety, závěsy apod., aby 
domácnost nepůsobila opuštěně. Je 
dobré ze zahrady a okolí rodinných 
domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné 
předměty, které se dají užít k vloupání. 
K většímu klidu a pohodě přispěje, 
když si domluvíte občasnou kontrolu 
domova příbuznými nebo dobrým 
sousedem a zároveň je požádejte o 
vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení 
rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu 
Vaší dovolené nezmiňujte. 
 

Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie s ničím 
nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných 
předmětů apod. Tyto  informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s 
pojišťovnou při likvidaci pojistné události. 
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném 
automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a 
nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou 
sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, 
příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v 
zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u 
sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde. 
 

Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a 
dovolených.  
 

          por. Mgr. Petr Směták, komisař 
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15. 5. 2019 

Rok 2019 přináší zákon o zpracování osobních údajů a zákon 

pro realitní makléře

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku si ukážeme dva 

nové zákony, které výrazně ovlivní 

osobní i podnikatelský život 

v roce 2019. Jsou jimi zákon o 

zpracování osobních údajů a zákon o 

realitním zprostředkování. Ačkoliv 

se bude tentokrát jednat o méně 

praktický výklad, tak věřím, že 

znalost této teorie a právních 

předpisů je v této oblasti nyní i do 

budoucna s ohledem na rozvoj 

společnosti a informačních 

technologií velmi podstatná. 

Nejprve k osobním údajům a jejich 

ochraně. Jedná se o téma, které je 

za poslední rok velmi diskutované. 

Doposud byla ochrana upravena 

zejména v zákoně č. 101/2000 Sb. 

účinném od 1. 6. 2000. Na tento 

zákon navázalo evropské nařízení na 

ochranu osobních údajů (tzv. 

GDPR), které je účinné jednotně 

v Evropské unii od 25. 5. 2018. Toto 

nařízení však nezrušilo původní 

český zákon. 

Nyní nastává změna, kdy ke dni 

24. 4. 2019 vstupuje v účinnost nový 

český zákon č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů. Tento 

zákon mimo jiné ruší předchozí 

český zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Po 

19 letech tedy dochází k významné 

legislativní změně. 

Aktuální právní úpravu v pozici 

soukromých fyzických osob, 

podnikatelů, právnických osob i 

veřejnoprávních entit hledejme 

zejména v těchto předpisech: 

 zákon č. 110/2019 Sb., 

 nařízení GDPR, 

a dále doporučuji k pozornosti tyto 

související právní předpisy: 

 zákon č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační 

společnosti, 

 zákon č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, 

 zákon č. 111/2019 Sb. (lze 

využít jako náhled na to, které 

zákony jsou novým českým 

zákonem měněny a jak široké 

projevy úpravy osobních údajů 

jsou). 

Potenciálně se nás při zaměstnání, 

podnikání, provozu činnosti 

elektronicky či na internetu mohou 

dotýkat další předpisy (jako např. 

diskutované nařízení ePrivacy).  

Právních předpisů není málo a 

dlouhodobá absence důrazu na 

ochranu osobních údajů ve 

společnosti mnohé subjekty vede 

k dojmu, že „na nás se ta úprava 

nevztahuje, to platí na ty velké 

hráče“. Doporučuji však nenechat se 

tímto tvrzením „uchlácholit“ a klást 

na tuto oblast velký důraz. Pravidel 

a nařízení postupně přibývá a včas 

zachytit jejich nástup, nastavit 

vnitrofiremní pravidla a započít 

s řádnou evidencí se může bohatě 

vyplatit (jak tržně důvěryhodností, 

tak vůči kontrolnímu orgánu). 

Jaký je obsah nového zákona? 

Český zákon o zpracování osobních 

údajů mimo jiné potvrzuje, že je 

„subjektem údajů se rozumí fyzická 

osoba, k níž se osobní údaje 

vztahují.“ Jedná se tedy o každou 

fyzickou osobu a zároveň jsou 

vyloučeny osoby právnické. Ve 

velkém rozsahu pak navazuje a 

pouze doplňuje některé části 

nařízení GDPR, které tvoří základ. 

Významnou část zastává úprava 

fungování Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, který je ústředním 

správním orgánem pro oblast 

ochrany osobních údajů. Je zde 

utvrzeno velmi silné oprávnění 

úřadu na přístup, kdy „Úřad je 

oprávněn seznamovat se se všemi 

informacemi nezbytnými pro plnění 

konkrétního úkolu. To platí i pro 

informace chráněné povinností 

mlčenlivosti.“ Lze tedy 

předpokládat, že případná kontrola 

úřadu bude velmi důsledná. 

Nyní ke zprostředkování prodeje 

nemovitostí a realitním kancelářím. 

Ačkoliv český právní úřad reguluje 

finanční zprostředkování, 

spotřebitelské úvěry, banky, 

pojišťovnictví a chrání spotřebitele, 

tak doposud realitní kanceláře, 

makléři a zprostředkování 

nemovitostí není výrazněji 

upraveno, kontrolováno, regulováno. 

Dnes lze splnit pouze obecné 

předpoklady živnostenského 

podnikání a realitní činnost jako 

volná živnost je pak dostupná téměř 

každému. 

Aby se situace změnila, je připraven 

nový zákon o realitním 

zprostředkování. Zákon je ve fázi 

schvalování. Je však již nyní dobré 

se na jeho účinnost připravovat (jako 

realitní makléř i vlastník 

nemovitostí), neboť se očekává: 

 Podmínka odborné způsobilosti 

 Nutné pojištění 

 Činnost jako vázaná živnost 

 Zákaz peněžních úschov u 

realitních kanceláří 

Pokud bude zákon schválen, měl by 

přispět k ochraně spotřebitelů a 

vyčištění trhu od neodborných 

subjektů. Doporučuji téma sledovat, 

neboť zřejmě obsáhne také 

přestupky a odpovědnostní ujednání. 
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Cyklojízda Tour de Aleje v Poodří pro malé i 
velké startuje koncem června  
 

STUDÉNKA – Zveme vás na pohodovou cyklojízdu pro celou rodinu, kterou 
pořádá spolek Arnika pod záštitou starosty Studénky Libora Slavíka. Startujeme 
první prázdninovou sobotu 29. června ze Studénky. Na malé i velké cyklisty čeká 
jízda alejemi a loukami podél řeky Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří 
s naučnými zastávkami, stromolezeckými aktivitami a hrami v přírodě. Z 
účastníků vylosujeme výherce dětského kola. Výtěžek z benefiční akce pomůže 
Arnice chránit a obnovovat aleje.  
 
 
Online registrace probíhají na 

www.aleje.org/tour-de-aleje  

„Je mi ctí podpořit Tour de 
Aleje. Tato akce mne zaujala a 
cením si myšlenky, kterou je 
nejen ochrana přírody, ale také 
zapojení široké veřejnosti v 
rámci doprovodného programu. 
Věřím, že cyklojízdě bude přát 
počasí a zúčastní se jí mnoho 
občanů nejen z našeho města,” 
zve k projížďce starosta 
Studénky Libor Slavík. 
 
 

Děti, dospělí, milovníci 
cykloturistiky a přírody si mohou vybrat ze dvou tras podle náročnosti. Cestou účastníky 
čekají mnohá překvapení a také komentované zastávky s místními znalci a pamětníky, 
kteří znají historky z Poodří i příběhy nenápadných obyvatel starých stromů. 
Plánované zastávky:  
 Bartošovice zámek 
 Petřvaldík u lávky přes Odru 
 Jistebník na hrázi rybníka 
 Studénka u Pasečného mostu 
 

Nejen pro všechny účastníky cyklojízdy bude ve Studénce připraven doprovodný 
program v režii místních spolků, hry a soutěže pro celou rodinu, vystoupení souboru 
Mažoretky Petra Studénka a mnoho dalšího.  
Všichni účastníci se mohou po skončení cyklojízdy těšit na losování registračních čísel 
o ceny. Ve hře budou piva z místního pivovaru Dejf, originální pásky z duší od Boio, 
knihy o stromech z nakladatelství Kazda nebo Nakladatelství MH a další. Hlavní cenu 
dětské kolo věnovala firma 4EVER. 
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Po delší přestávce jsme měli výjezd. Poslední dubnový den po vydatném dešti byla 

jednotka SDH Rybí povolána operačním střediskem k zatopené křižovatce na Fojtství. 

Příčinou zatopení byla ucpaná 

kanalizační vpusť, kterou už usilovně 

čistili ochotní občané obce. Společným 

úsilím se povedlo odstranit mříž a vpusť 

vyčistit. Hasiči pak už za tmy odstranili 

bahno z komunikace a vše řádně spláchli. 

Hned následující den ráno byli hasiči 

ještě povoláni k odstranění nánosu bahna 

a vyčištění vpusti v zatáčce na silnici 

směrem do Štramberka.   

Na soutěžním poli pro nás letošní rok začal velice úspěšně. V sobotu 11.5. jsme 

organizačně zajišťovali okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěž se konala 

v Kopřivnici – Lubině. V této soutěži 

se nám podařilo i přes silnou 

konkurenci obhájit loňské prvenství, a 

tak máme tu čest, naši hasičárnu 

doplnit dalším pohárem za 1. místo.  

Členové SDH se také v květnu zúčastnili akce 
Daruj krev s hasiči, která upozorňuje na stálou 

potřebu této tekutiny  .  

 
Novinky, fotky a další informace o činnosti SDH 
můžete nalézt na našem facebookovém profilu 
Hasiči Rybí. 
 

S přáním krásných letních dní  
Hasiči Rybí  
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Zprávičky ze školičky 

 

Květen utekl jako voda a my se opět máme čím pochlubit. Na 
začátku května jsme si užili Nocování ve škole. Pro děti byly připraveny zábavné hry a 
soutěže ve družstvech. Díky tomu, že nám počasí vyšlo, jsme mohli večer i opékat 
špekáčky. V pondělí 6. května jeli žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště, kde si procvičili 
dovednosti cyklisty a jak se správně chovat v silničním provozu. 

Ve čtvrtek 16. května se družstvo šikovných sportovců utkalo s dětmi za ZŠ 
Závišice, ZŠ Lubina, ZŠ Tichá, ZŠ Mniší a ZŠ Trojanovice v turnaji ve florbalu. Naši 
sportovci byli úspěšní a přivezli si pohár a diplom za 1. místo. Gratulujeme… 
 Květnové počasí 
nám ale nepřálo pořád, 
proto jsme letošní 
program ke Dni matek 
uspořádali v Besedě. 
Jak se říká: „Všechno 
zlé je pro něco dobré.“ 
Akce se mimořádně 
dobře vydařila. Děti měly 
možnost předvést vše, 
co si pro maminky 
připravily, a na závěr 
jsme měli možnost 
rozloučit se s páťáky, 
kteří bohužel naši školu 
už musí opustit. 
Společně jsme si užili 
opravdu zábavné 
odpoledne. 

 Červen bude ve znamení uzavírání 

známek na vysvědčení a závěr měsíce 

bude již tradičně patřit Škole v přírodě. 

Letos vyrážíme na Ostravici a věřím, že si 

týden užijeme za jakéhokoli počasí. Před 

tím ale ještě vyrazíme 12. června na výlet 

do zámku Kunín, kde je pro děti připravený 

program. No a pak už se budeme těšit na 

prázdniny… 

Hana Frydrychová  
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Ve středu 29. května proběhly v Třinci 

Krajské sportovní hry seniorů.  

 

Sportovního víceboje se zúčastnilo také 

11 účastníků od nás z Rybí. Zlatou 

medaili za vynikající umístění v hodu 

šipek v kategorii žen nad 70 let získala 

paní Růžena Jarošová.  

 

Gratulujeme!!  
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