
  

Foto: Petra Heraltová 
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 Lubomír Kocian   

 Dagmar Valušková 

 Jiří  Bartoň  

 Jiří      Paták 

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. 

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

Statistika roku 2021 

    Z toho    děti do 18 let:       272 
               starší   60 let:      339 
           možní voliči:       987 
  

Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  

 počet zakoupených visaček na popelnice:         3283 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:         219 
 počet čistíren odpadních vod ve správě obce:     190 
 počet čísel popisných:                  424 
 počet obydlených domů:            380 

 muži ženy celkem 

Počet občanů k 
31.12.2020 

626 640 1266 

V průběhu roku 2021    

- se narodilo 3 4 7 

- zemřelo 9 10 19 

- se přistěhovalo 15 13 28 

- se odstěhovalo 6 14 20 

Počet občanů k 
31.12.2021 

629 633 1262 
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Starostka Vás zve na 17. zasedání zastupitelstva obce Rybí, které se uskuteční ve 
středu dne 16. 2. 2022 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 

Návrh programu: 
1. projednání rozpočtu obce Rybí na rok 2022 
2. projednání OZV 1/2022 
3. projednání OZV 2/2022 
4. projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí – Melnar Marek 
5. projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací 
6. projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2020 
7. zpráva revizní komise Sdružení povodí Sedlnice  
8. informace starostky 
9. usnesení, závěr 

Marie Janečková 

Investiční akce v roce 2022 
 

V měsíci únoru budeme schvalovat rozpočet na letošní rok. Rada obce společně 
s finančním výborem naplánovala tyto investiční akce: 
 
 Konečně se letos pustíme do stavby tolik potřebného chodníku se zastávkou na 

horním konci a přechodem pro chodce. Pro tuto stavbu se ucházíme o dotaci 
z evropských projektů.  

 
 Další větší investicí bude rozšíření vodovodního řadu na Malé straně. Doposud 

jsou nemovitosti v této části obce napojeny na tzv. sdruženou vodovodní přípojku. A 
bohužel, několikrát ročně se zde řeší docela vážné opravy prasklého vodovodního 
potrubí.  

 
 Začínáme také s rekonstrukcí moštárny, chceme v podkroví vytvořit byt a také 

klubovnu. Přízemí bude i nadále využíváno jako moštárna. 
 
 Ráda bych, kdyby se podařilo provést také výměnu oken a vstupních dveří na 

hasičské zbrojnici a zlepšit tak tepelné vlastnosti budovy.  
 
 Na hřišti u sokolovny plánujeme úpravu vjezdu mezi pódiem a budovou sokolovny. 

Chceme použít na tuto plochu zatravňovací tvárnice. 
 
 A konečně bychom rádi pořídili mobilní kalolis pro efektivnější provozování 

domovních čistíren odpadních vod. 
 
 Kromě těchto investic nás čeká oprava komunikací a chodníků za kapličkou a u 

fotbalového hřiště, práce na územním plánu, příprava projektů. 
 
Doufám jen, že se vše podaří dle našeho plánu a přispěje ke zlepšení kvality života 
v naší obci. 

Hezké únorové dny přeje Marie Janečková 
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3.600 Kč / rok /1 ČOV   (pozor, splatnost do 31.3.2022)  
 
nebo 300 Kč / měsíčně 
 převodním příkazem ve prospěch účtu obce Rybí č. 1766493309/0800,  
 variabilní symbol = číslo popisné, do poznámky uvést = poplatek čistička 
 
 Složením hotovosti do pokladny nebo platba kartou na Obecním úřadě v Rybí 
 
 

 Děkujeme, Vám všem, že i letos 

jste přispěli do pokladniček Tříkrálové 

sbírky. V obci Rybí byly umístěny 

pokladničky v kostele a na obecním 

úřadě. 

Vybralo se celkem 97.657 Kč.  

Další možností přispívat je na stránkách 

charity www.trikralovasbirka.cz do online kasičky, která bude otevřena po celý rok.  

Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních                

a  sociálních projektů.  

Moc Vám děkuje Charita Kopřivnice 

Výbor Honebního společenstva Rybí svolává  
VALNOU HROMADU  

vlastníků honebních pozemků a členů honebního společenstva  
na pátek 18. února 2022 v 18:00 hod. do Hospůdky u Milana.  

Výbor honebního společenstva 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 14. 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  28. února   
ve stejnou dobu. 
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Kontejnery na textil a textilní odpad 

 

Již několik let máme u nás v obci kontejnery na textil a textilní odpad. Možná jsme si ale 

neuvědomili (včetně mě), že tyto kontejnery nejsou určeny pouze pro textil, který bude 

někdo někde jinde znovu využívat k odívání. Je to jen jedna z možností. Naopak do 

kontejnerů na textil patří i rozedrané látky. Podmínkou je, ale aby byly čisté, nesmí být 

plesnivé a mokré. A samozřejmě zde patří také hračky a čistá obuv. 

Obsah těchto kontejnerů je po vytřídění hezkých věcí (ty jdou přes charitní organizace 

k novým uživatelům) zpracováván společně s plasty do tzv. textilního kompozitu. 

Výrobky z tohoto nového materiálu jsou velmi odolné a dokážou nahradit některé 

tradiční materiály. Nový materiál se využívá ke stavbě teras, městského mobiliáře, 

zpevnění terénu, plotů apod. 

Stojí za to, abychom zkrátka co nejvíce nepotřebných věcí z domácností třídili. 

Nedělejte si žádné starosti, jestli to je nebo není zbytečné. Zvykejme si na skutečnost, 

že se neúprosně blíží doba, kdy bude minimálně 65% nepotřebných věcí z domácnosti 

znovu využíváno.  

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci lednu rada obce  

schválila:  

 dodatek č. 6 smlouvy mezi obcí Rybí a Technickými službami města Nový Jičín se 

sídlem Suvorovova 909/114 Nový Jičín (úprava ceníku služeb za odvoz odpadu) 

 smlouvu o dílo mezi obcí Rybí a společností Digis, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 

292/13, Moravská Ostrava, (provoz digitálního mapového serveru obce Rybí) 

 smlouvu o užití Databáze Geografických jmen ČR, datových sad INSPIRE a 

Ortofota ČR mezi obcí Rybí a Zeměměřičským úřadem se sídlem Pod sídlištěm 

1800/9, Praha 8 

 smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi obcí Rybí a neformální skupinou 

klubu seniorů v Rybí  

 pronájem části pozemku parc. č. 1663/3 k.ú Rybí dle situačního snímku o výměře 

1100 m
2
 paní Š.M. bytem Libhošť a uzavření pachtovní smlouvy  

 vyvěšení záměru výpůjčky plochy na části pozemku parc. č. 922/2 k.ú Rybí  mezi 

obcí Rybí a společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9 

– Libeň, pro umístění Z-boxu 

 vyúčtování dotace za rok 2021 poskytnuté fa Profi-účetní.cz s.r.o. se sídlem Rybí 

na provoz Pošty Partner 

 vyúčtování dotace za rok 2021 poskytnuté TJ Rybí 

 poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín se sídlem Bartošovice 

146 o na provozní náklady záchranné stanice živočichů a uzavření smlouvy. 

 sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2022 

 výzvu k předložení nabídky na realizaci stavby „Vodovodní řad Malá strana“  

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 

 návrh obecně závazné vyhlášky 1/2022 o zkrácení nočního klidu 

 návrh obecně závazné vyhlášky 2/2022 o stanovení systému odpadového 

hospodářství. 

 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí ve výši 10.292,-Kč panu R.K. bytem 

Rybí na stavbu DČOV 

 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí ve výši 10.292,-Kč panu V.K. bytem 

Rybí na stavbu DĆOV 

 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí ve výši 19.965,-Kč panu L.K. bytem 

Rybí na stavbu DČOV 

 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí ve výši 20.963,-Kč na stavbu DČOV 

v obci Rybí panu M.M. bytem Havířov. 

 

vzala na vědomí:  

 zprávu o činnosti klubu seniorů za rok 2021. 
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Číslo transparentního účtu zřízeného obcí Skotnice 

000000-5919916359/0800 
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Oznámení o budování sítě bodů PPBP 
Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Rybí 
(obec Rybí) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a 
jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního 
operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území.  
Součástí těchto prací bude umisťování měřických značek (UH mezníky, měřické hřeby a 
trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou 
tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky s 
trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým 
znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).  
Tímto oznámením informujeme vlastníky v katastrálním území Rybí o výše uvedených pracích 
a zřizování měřických značek. Toto oznámení považujeme za předběžné oznámení o vstupu 
našich pracovníků na nemovitosti a o zřízení značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 
200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění. Písemné poučení vlastníka o povinnostech a 
právech při zřizování měřických znaků dle citovaného zákona je uvedeno v příloze tohoto 
dopisu.  
Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení 
obnovy katastrálního operátu 2 a bodových polí.  
 
Kontakt na pracovníka řídící práce Michala Kurku je 778 421 473,  

              na vedoucího oddělení Ing. R. Suchánka 730 590 856. 

OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním  
Obec Rybí podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 v y h l a š u j e  

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Nový Jičín (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2022-804, že v části katastrálního území Rybí 
obce Rybí bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova 
katastrálního operátu“).  
 
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 14.3.2022 do 
30.4.2022. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.  
 
Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci 
nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov 
písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití 
výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně 
ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování 
hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s 
ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se 
sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, 
zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili. Pokud vlastníci 
neoznačí hranice svých pozemků, budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosavadní 
katastrální mapy, která často vznikla v první polovině 19. století, což díky její přesnosti, která 
není v současné době dostačující, zakládá možnost budoucích sousedských sporů, problémů 
při územních a stavebních řízeních, apod. Neznatelné hranice pozemků sloučených do většího 
celku nebo hranice druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného 
oprávněného není nutné označovat. V těchto případech vlastníky žádáme, aby upozornili 
komisi na zachované úseky hranic a na hraniční znaky, o nichž vědí.  
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Věrka Šustalová, knihovnice 

  J. Cenkl      Černobílé pohádky 
     Tato pohádková sbírka ukrývá osmnáct půvabných, vtipných i poutavých příběhů, 
které sepsali ti nejoblíbenější čeští autoři knih pro malé čtenáře. 
 

     M. Rixová     Domov U Huňatých tlapek 
     Hamiš měl letět s rodiči do Japonska, ale situace se změnila a on míří na venkov 
k tetě Heleně. Zvládne bydlet na statku plném zvířat, když v životě nepohladil ani psa? 
 

     M. Uglorz     Atlas domácích zvířat 
     Tato kniha má za úkol přinést svému čtenáři jak základní informaci o chovu různých 
zvířat, tak také nepřeberné množství klasických a pár téměř až netradičních domácích 
mazlíčků. Na 192 stranách plných barevných fotografií si vybere svého ideálního 
mazlíčka snad každý. 
 

        L. Zibura     Prázdniny v Evropě 
     S autorem se tentokrát vydáme na 14tisíc kilometrů dlouhou cestu stopem napříč 
Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíme z Polska přes Pobaltí až za polární 
kruh a pak z horkých Athén přes divoký Balkán zase zpátky domů. 
 

     V. Vondruška     Křišťálový klíč III. – Jarmarečník 
     Ignácovi vnukové musí čelit nejen intrikám bývalé Leopoldovy snoubenky 
Hildegardy, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl manufakturním 
podnikání. Klid není ani v celé České zemi, protože císař Karel nemá mužského 
potomka, a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí ztráta moci. 
 

     M. Váňová     Mlsná huba 
     Jitka a Bohdan Reinovi si s pomocí zámožného strýce Arnošta splní sen a 
pronajmou si vytouženou restauraci. Oba jsou se svým životem spokojeni, dosáhli 
všeho, co si přáli, restaurace šlape jako hodinky, vychovali tři hodné děti a mají se stále 
rádi. Vše se změní, když se Bohdan náhodou seznámí s Laurou, která plete mužům 
hlavy, aby je využila a vzápětí odkopla… 
 

     R. Bryndza     Propast smrti 
     Soukromá detektivní kancelář Kate Marshallové a Tristana Harpera má svůj první 
velký případ. Před dvanácti lety odhalila novinářka Joanna politický skandál a poté 
záhadně zmizela. Případ nebyl vyjasněn, a jen její matka stále po dceři pátrá. Kate a 
Tristan při svém vyšetřování uvědomí, že Joanna pravděpodobně narazila na něco 
mnohem zlověstnějšího, než by kohokoliv napadlo: sériového vraha… 



12 

 
„Bo stále trvá zima a venku se dříve stmívá, 

být vidět je bezpečné a prima!“ 
 
Zimní období sebou nese z pohledu provozu 
na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU 
VIDITELNOST“. Později se rozednívá a dříve 
se stmívá, což může být pro chodce a cyklisty 
rizikový čas. Viditelnost můžeme 
charakterizovat jako vzdálenost, ve které řidič 
stihne zaregistrovat překážku. 
 
Na co by tedy měli myslet chodci, cyklisti a 
v neposlední řadě také řidiči, než vyrazí na 
cesty? 
 
Stále se najde mnoho lidí, kteří podceňují fakt, 
že při vhodně zvoleném oblečení, které je 
opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou 
viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. 
Jak být nejlépe viditelný pro řidiče? Klíčem je 
kvalita a dostatečně velká plocha reflexního 

prvku. Na trhu je velká škála cenově 
dostupných reflexních předmětů (přívěšky, 
pásky, zipy, čepice, klip a další). 
Umístěním reflexních prvků, nejlépe na 
pohyblivou část těla, zvýšíte svou 
viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. 
 
Také řidič motorového vozidla by se měl 
chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný 
a především soustředěný na jízdu. Zimní 
období sebou přináší sněžení, deště, 
inverzi, mlhy a to jsou faktory, které 
viditelnost zhoršují. Prodlužuje se také 
brzdná dráha. Jestliže auto zastaví na 

suché vozovce z rychlosti 90 km/h na cca 70 metrech, na zamrzlé vozovce se může 
brzdná dráha prodloužit až na čtvrt kilometru.  
Viditelnost nepodcenili také policejní preventisté Moravskoslezského kraje. 
V předešlých dnech upozorňovali chodce na Ostravsku, Opavsku, Novojičínsku, 
Karvinsku, a také Frýdecko-Místecku na nutnost používání reflexních prvků. Informace 
z bezpečnostní akce naleznete v odkazu: 
https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
komisař oddělení prevence 
por. Bc. Martina Jablońská 

 

https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx
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FOMO – Fear of missing out 
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s přáteli 
v restauraci a zároveň díky sociálním sítím 
sledovat dění na večírku v jiném městě. 
Dostupnost online světa neustále svádí k tomu, 
abychom byli ve střehu, abychom kontrolovali, co 
se kde zrovna děje a hlavně, aby nám nic 
neuteklo. Lidé těžce nesou věty jako: „No, tohle 
nepochopíš, to bys tam tehda musel být!“ nebo 
„Počkej, ty fakt nevíš, o čem mluvím? Vždyť to 
bylo úplně všude!“ A tak se někteří snaží o 
nemožné: být na více místech najednou, být u 
všeho, co se děje. Ale není to spíše tak, že 
nakonec nejsme vlastně nikde doopravdy? 
 
FOMO: Strach z promeškání 
Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do češtiny bychom tento termín nejlépe 
přeložili asi jako strach z promeškání/ ze zmeškání. Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme 
právě se zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který je typický neustálý strach, že nám 
něco důležitého uteče, že u něčeho významného nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí, 
roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností. 
 
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, rozhodně nemusí být spojeno 
jen s online světem (ačkoli popularita sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává). Typickým 
příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vezme do ruky 
mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho 
hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. Nic nového? 
Raději, to aktualizuji znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou… 
 
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám kvůli strachu z toho, že nám něco někde uteče, 
utíká především vše, co je přímo před námi. FOMO může vést člověka k prokrastinaci („Ještě 
něco zkontroluju a začnu. Ještě se podívám, jestli mi někdo nepsal a začnu. Ještě…), 
nerozhodnosti (Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale kamarádi vyrazili do baru, 
nebude mi to pak líto? Ale když mně se hrozně nechce nikam chodit. Hm, já radši půjdu, abych 
toho pak nelitoval. A tak dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby mohl v pauzách při kontrole 
přemýšlet nad tím, jestli neměl raději přeci jen zůstat doma). 
 
Strach z promeškání také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více činnostem najednou). 
Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že multitasking je velmi výhodný a efektivní. Ukazuje se ale, že 
opak je pravdou. Máme-li tendenci věnovat se neustále více činnostem najednou, naše pozornost 
dostává pořádně zabrat. Rychleji se vyčerpáme, jsme unaveni, podrážděni, zvyšuje se chybovost. 
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a zvláště pak jejich životy na sociálních 
sítích), může rychle nabýt dojmu, že jeho vlastní život ani zdaleka není tak zajímavý a že se 
všichni kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou plné dokonalých fotek ze zajímavých míst, na 
kterých se každý usmívá od ucha k uchu. To, že realita a zákulisí těchto fotografií jsou věc druhá, 
už často nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání pak může být ztráta sebevědomí a pocity 
smutku, či prázdnoty. 
 
Jak z toho ven? 
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli, co se nás 
netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale tak 
jak taková myšlenka přijde, tak zase pomalu odezní a my víme, že příležitostí bude ještě spousta. 
Lidé, u kterých je rozvinut syndrom FOMO, v takových situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost 
a jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A začíná tak kolotoč všeho výše popsaného: 
srovnávání, kontrolování a skákání od jedné činnosti k druhé. 
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V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby byl člověk 
skutečně tady a teď a vnímal přítomný okamžik. K tomu může pomoci nejen to, že se pokusíme 
vyhnout se multitaskingu a soustředit se jen jednu činnost, skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale 
také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či mindfullness. Do pravidelných 
aktivit lze také zařadit den offline - tedy den, kdy se odpojíme od všech sociálních sítí a budeme 
věnovat plnou pozornost pouze a jen skutečnému světu. Dobrou praxí je také trénink vděčnosti - 
naučit se vnímat, co v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a klidně si tyto 
aspekty našeho života pravidelně zapisovat. 
 
Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat, co je kde nového mohou dosahovat až obsesivní 
roviny, neustálé scrollování a znovu načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, která uvolní 
nahromaděné napětí a úzkost. Někteří lidé se občas přistihnou, že nemají-li možnost připojit se 
k internetu, jsou značně podráždění, nervózní a nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak 
syndrom FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V takových případech je pak rozhodně 
vhodné vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na psychologa. 
 
Pro život ve 21. století je typické propojení celého světa a obrovské množství informací. Snažíme-li 
se všechny tyto informace neustále vyhledávat a přijímat, snadno se můžeme dostat do pasti, 
protože zatímco se budeme horečně snažit držet krok s děním na vzdálených místech, ztrácíme 
postupně přehled o dění v našem nejbližším okolí. A časem pak můžeme s hrůzou zjistit, že nám 
nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady a teď. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz 
www.mojra.cz 
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava  

Tel.: 596 651 302 

Informace pro občany 
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 
1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno 
elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá 
daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň 
z příjmů fyzických osob také splatná.  
Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz  zde a  
v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu 
územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.   
Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi 
na nejčastější dotazy naleznete zde. 
Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo 
pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  bude možné přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace 
k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete 
na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.    
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace 
Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity 
odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou 
podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv 
jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných 
boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu. 
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto 
prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže 
uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy. 
 

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen 
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených 
kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří 
odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.  

Územní pracoviště finančního 
úřadu 

E-mailové adresy 
pro příjem dotazů veřejnosti 

Linky pro zodpovídání dotazů k 
dani z příjmů fyzických osob 

(DPFO) 

ÚP Ostrava I, podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111 

ÚP Ostrava II podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111 

ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111 

ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz 553 681 111 

Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 111 

ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111 

Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111 

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111 

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111 

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111 

ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 111 

ÚP v Karviné podatelna3212@fs.mfcr.cz 596 304 111 

ÚP v Havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 495 111 

Finanční úřad- sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111 

http://www.financnisprava.cz
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
http://www.financnisprava.cz
http://www.financnisprava.cz
mailto:podatelna3201@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3202@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3203@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3216@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3211@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3205@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3214@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3215@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3213@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3207@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3218@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3212@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3210@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3200@fs.mfcr.cz
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Zprávičky ze školičky 

Je neskutečné, jak čas běží. Ani jsme se nenadáli a je tu konec     
1. pololetí, které jsme naštěstí téměř celé strávili ve škole. Jen 

v lednu s příchodem nové varianty nemoci Covid 19 – omicron, se některé děti - 
naštěstí jen pár dnů - vzdělávaly online z domova. V únoru nás čekají zasloužené dny 
volna během pololetních a jarních prázdnin.  
 Věřím, že se do jara situace uklidní a my budeme zase moci uskutečnit akce pro 
děti s rodiči, které jsme vždy pořádali. Tak vzhůru do pololetí druhého… 

Mgr. Hana Frydrychová 

 
STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

            LEDEN 

  
A tak jsme se po Vánocích znovu 
rozběhli vstříc další dnům v novém 

roce. Doufáme, že bude lepší, nic nám ho nezkazí, že 
budeme chodit do školy tak, jak se patří. 
A hlavně, že budeme všichni zdraví… Podělili jsme se o 
zážitky z vánočních svátků a pochlubili dárky.  Samozřejmě také nakreslili své 
Vánoce i se stromečkem. V rámci rozvíjení tradic a zvyků jsme si poslechli 
krásné povídání o putování Tří králů k Betlému. A nejenže jsme si je ztvárnili, 
ale i zašli za  paními kuchařkami na tříkrálovou koledu. A byla odměna...sladká. 
Ve třídě Rybiček se děti nechaly inspirovat počasím a vytvořily postavy Paní Zimy dle 
vlastní fantazie. 
A ta je u dětí opravdu obrovská! 
 Čekáme na pořádný sníh. Je sice pravda, že jsme boby už letos vyzkoušeli, ale ještě 
pořád to není ono. Donesli jsme do krmelečku kaštany a zkoumali stopy. To abychom 
věděli, kdo nám na ně chodí. Pilně plníme krmítka slunečnicí. Sluníčka vyrobila 
„semínkové ruličky“ pro ptáčky. Máme je na školní zahradě na stromech. Snad budou 
ptáčkům chutnat.. 
Zkusili jsme si udělat i sněhuláky. No, dlouho nevydrželi, ale to nevadí. Určitě budou 
další. A lepší! Chodíme na procházky, velcí to berou s vervou a není pro ně problém 
vyběhnout až na Puntík, proběhnout lesem k velkému krmelci či do kopečka na 
Bartoňku. Jsou to zdatní sportovci. Menší děti využívají k procházkám kraje cyklostezky 
a místní chodníčky. 
Trochu jsme museli měnit jídelníček v návaznosti na vzniklé karantény či 
onemocnění. Děkujeme za pochopení. Prostě to jinak nešlo. Děkujeme 
všem, co nám pomáhají se sběrem papíru do kovových kontejnerů u 
Sokolovny. Je dobře, že sběr ukládáte a že kartonové krabice roztrháváte a 
nenecháváte je celé. I tak se děti učí chránit přírodu... 
Celkem už jsme odevzdali 0,978 t papírového odpadu. 

Vaše „Rybičky“ a „Sluníčka“ z mateřinky 
 

MŠ 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 2/2022. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 450 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.1.2022 

 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                    XXX. ročník          

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.      
 Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci 

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

