
  Foto: Petra Heraltová 
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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. 

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. 

 Marie  Šimíčková 

 Alžběta  Kvitová 

 Alois   Rohel   

 Irena   Pavelková 

 Jindřich Kotek 

 Václav Skalka   

 Marta  Pavelková 

 Jaroslav  Papák 

 Božena  Čípová 

 Jaromíra  Havrlantová 

 Zdeněk Kříž   

 Vlasta  Honešová 

 Jana   Pustějovská 

SmVaK a.s. Vás informuje o plánované odstávce na vodovodní síti  
z důvodu rekonstrukce mostu u Fojtství 

ve čtvrtek 11.8.2022 od 8:00 do 14:00 hod.  
 

Odstávka se  týká části obce od Fojtství směrem na Závišice a části obce směrem na 
Štramberk. 

 

Žádáme obyvatele, aby se v rámci možností na výše uvedenou dobu  
předzásobili pitnou vodou.  
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Pár poznámek k silničnímu provozu na místních komunikacích v obci 
 

Ač se to někomu z nás možná ani nezdá, máme u nás v Rybí docela rozsáhlou 

několikakilometrovou síť místních komunikací. Pro jejich užívání platí stejný zákon jako 

např. pro „okresní“ silnice nebo dálnice (určitě si všichni řidiči vzpomenou na Zákon č. 

361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který se museli naučit, aby 

získali řidičské oprávnění).  

Pojďme si alespoň trochu společně připomenout, které paragrafy jsou mimo jiné důležité 

pro provoz právě na našich mnohdy úzkých a nepřehledných cestách. 

Snad nejdůležitější pravidlo je, že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým 

schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a 

dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii, povětrnostním 

podmínkám a jiným okolnostem, které musí předvídat a smí jet jen takovou rychlostí, 

aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.  

Už tento § 18 říká, že na našich komunikacích nemůžeme jezdit v obcích běžně 

povolenou padesáti kilometrovou rychlostí (jejich parametry naplňují spíše technické 

normy pro jednosměrky, a navíc jsou mnohdy díky vysokým plotům nepřehledné) Pro ty 

rychlé (a dost často i nebezpečné) jezdce a cyklisty byla téměř na všech komunikacích 

v obci před několika lety umístěna značka zóna „30“ s upozorněním na chodce, a to vše 

v reflexní úpravě. Na některých tabulích je navíc umístěno upozornění s usměvavým 

smajlíkem, to aby se řidiči, chodci a cyklisté respektovali navzájem.  
 

Další velké téma, které vlastně se stále snaží někdo si vysvětlit po svém, je parkování 

aut při krajích místních komunikací nebo dokonce v křižovatkách. Jen si opět najděte ve 

výše uvedeném zákoně § 25.  Ten nám říká přece jasně, že při stání musí zůstat volný 

alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Z tohoto 

znění jasně plyne, že při krajích našich úzkých cest by nemělo parkovat žádné auto. 

Po konzultaci o problémech s nedodržováním pravidel silničního provozu na místních 

komunikacích s dopravní policií v naší obci jsme společně dospěli k tomu, že další 

umísťování dopravních značek nemá význam (ani svislých, ani vodorovných). 
 

Prosím, nehledejme pořád chyby na druhých uživatelích, zpytujme své vlastní řidičské a 

cyklistické  svědomí a jezděme vůči ostatním ohleduplně. Přála bych si, aby naše 

komunikace byly místem, kde se budeme vzájemně respektovat, kde se nebudou lidi 

bát chodit pěšky. 

Tak snad se nám to brzy podaří a to nejen na místních komunikacích.    

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky ve středu 3. srpna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 1. srpna a 29. srpna 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 -10:00.  
  
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 15. srpna ve 
stejnou dobu.            

Turistický oddíl TJ Rybí 

má volná místa na cyklozájezd 

na ČESKOMORAVSKOU VRCHOVINU, 

který se koná 2. až 4. září 2022 

Bližší informace u Jiřího Honeše 

Na tel. č. 607 727 579 

Místní organizace KDU-ČSL Rybí, Vás zve  

na zájezd do Neratova v Orlických horách.  

Navštívit zde můžete známý barokní kostel 

s prosklenou střechou zasvěcený svátku 

Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho v Neratově 

najdete také samoobslužné zahradnictví, pivovárek, 

obchůdek chráněné dílny a další zajímavosti, o 

které se stará místní komunita. Cestou zpět se 

zastavíme v historickém městě Litomyšli.  

 

Pojedeme v sobotu 27. srpna v 6:00 hodin, 

předpokládaný návrat je v 19:00.  

Cena zájezdu činí 300 Kč na dospělou osobu. Děti 

jsou zdarma, rodiny vítány.  

Hlásit se můžete na obecním úřadě Rybí nebo na tel. 

č. 606 127 321. 
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Žádost o dodržování dopravních předpisů a značení 
 

Jak jste se všichni mohli dočíst v červencovém zpravodaji, v obci Rybí aktuálně probíhá 

rekonstrukce mostu přes Rybský potok u Fojtství. Tato uzavírka má trvat až do konce 

měsíce října, pokud půjde vše podle časového plánu. Bylo také uvedeno a vizuálně 

vysvětleno, jak vede objízdná trasa přes Štramberk. Bohužel hned v prvních dnech 

uzavírky desítky aut, dodávek a také aut těžších 7,5 tun nedodrželo dopravní značení a 

projížděly po soukromém pozemku v Rybí a ne jednou auto se otáčelo přímo na 

travnaté ploše pozemku. Tímto chceme apelovat na všechny řidiče, aby neprojížděli 

přes soukromý pozemek paní Markové, č.p. 66. Budou uděleny výjimky pro jednotlivé 

SPZ aut, které budou vytištěny před vjezdem na soukromý pozemek.  

 

Děkujeme všem za pochopení.                                                             Markovi, č.p. 66 

      

Rekonstrukce  
mostu 
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Ze zasedání rady obce  

Koupím dům jako investici případně zahradu,  
kde lze stavět v oblasti Rybí a okolí.  

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 

V měsíci červenci rada obce  
schválila:  
 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Rybí a ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 (pro novou 
přípojku NN). 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu č. 36646 mezi obcí 
Rybí a společností TRAFIN OIL, a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava (obec bude za odevzdaný olej dostávat finanční odměnu). 

 vyúčtování dotace ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 Záchranné stanice a domu přírody 
Poodří pro rok 2022 (pořízení krmiva pro zvířata v hodnotě 5.000,-Kč). 

 prominutí poplatků za pronájem areálu sokolovny pro soustředění žáků TJ Rybí a 
dále prominutí poplatku za pronájem sokolovny pro pořádání „příměstských táborů“ 
oddílem Junák český skaut, středisko Štramberk se sídlem Nádražní 450, 
Štramberk (jehož součástí jsou skauti z Rybí). 

 žádost obce na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Rybí ve smyslu § 6 odst. 6 
písm. b) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Pořízení změny č. 
1 Územního plánu Rybí bude pro obec Rybí zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a 
stavebního řádu. 

 seznam investičních priorit na období 2021-2027 v rámci Strategického rámce 
Místního akčního plánu Základní škole Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková 
organizace, adresa Rybí čp.110, IČO 75027194 a Mateřské škole Rybí okres Nový 
Jičín p.o., příspěvková organizace, adresa Rybí 318, IČO 75027178. 

 pořízení 3 ks tištěných polyesterových vlajek obce Rybí od společnosti ALERION 
s.r.o. (pro reprezentaci obce Rybí na sportovních turnajích apod.) 

 uzavření objednávky s panem Martinem Bahulíkem na dodávku a instalaci 7 ks 
klimatizačních jednotek za celkovou nabídkovou cenu 200.000,-Kč včetně DPH 
(jako doplnění vytápění obecních budov – získání jiného zdroje vytápění než plynu)  

 vítěze veřejné zakázky na zpracování změny č. 1 Územního plánu obce Rybí Ing. 
Arch. Kateřinu Buschovou, Projektová činnost ve výstavbě, Majerové 1697/11 
Ostrava, a uzavření smlouvy o dílo. 
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POZOR na falešné bankéře!  
 
Dnešní moderní doba nahrává 
podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí 
přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim 
pouze telefon a věrohodný scénář, aby 
svou oběť připravili o několik desítek či 
stovek tisíc korun! 
 
K velmi častým scénářům takových 
podvodníků patří vydávání se za 
bankovního úředníka. Pachatel volá se 
smyšleným příběhem o napadení 
bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod 
tímto tlakem donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený 
účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To 

znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně 
policie.  
Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby 
vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr 
a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před 
vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých 
je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně 
zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti 
svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí 
poškozeného na falešného policistu, který doporučí s bankéřem 
spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě 
o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do 
bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou finanční 
hotovost. 
 
Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost 

preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se 
následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování 
preventivních letáků s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti 
však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.  
 
V médiích například proběhlo: 
Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-
policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326 
Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky 

 
 

por. Bc. Miroslav Kolátek 
oddělení prevence 

https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326
https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326
https://www.policie.cz/clanek/pozor-vola-banker.aspx
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Milostivé léto II  
 

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné 
využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude 
trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je 
nezbytné provést v daném časovém rozmezí, 
jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor 
neodpoví ve stanoveném termínu. Díky 
Milostivému létu je tak možné se zbavit 
příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či 
státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je 
potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude 
možné v uvedené době zaplatit pouze původní 
dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 
1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde 
tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších 
poplatků.  
Dluh může být odpuštěn: 
 fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení 

a jejíž exekuce je vedena soudním 
exekutorem. 

Milostivé léto se vztahuje na exekuce 
zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům 
u… 
 Státu, samospráv, měst, úřadů 
 Státních fondů a příspěvkových organizací, 

veřejných škol 
 Městských, státních a polostátních firem (např. 

ČEZ, České dráhy či dopravní podniky) 
 Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic 
 Českého rozhlasu či České televize 
Jak máte postupovat? 
 Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. 

Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat o tuto informaci. 
 Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do 

poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.  
 Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými prostředky. 
 Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. 
Co když exekutor nekomunikuje? 
Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů 
neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů 
překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.  

Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši 
dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. 
listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, 
protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl. 

Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České 
republiky. 
Exekuce jen na příslušenství? 
Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za 
uhrazené, a to i bez požádání.  
 

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé banky – Moneta Money Bank, 
Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky, 
podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou. 
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13 Věrka Šustalová, knihovnice 

V červenci a srpnu bude knihovna otevřena 
 jen v pondělí od 16°° do 19°° hod. 

           
     Z. Hodková     Když se v zoo zhasne 
     Když se setmí, tak je i v zoologické zahradě čas jít spát. Bez pohádek to ale není 
ono! Zvířecí rodiče se proto pouštějí do vyprávění plného legrace, dobrodružství i 
ponaučení. O své zvířecí pohádky se s vámi podělí známí novináři, jako jsou třeba 
Jindřich Šídlo, Janek Rubeš, Jaromír Bosák nebo Jiří Kubík. 
 
 

     J. Andersen     Dusty – Velký hrdina 
     Pavel s Dustym mají spoustu práce s hledáním Alexiny fenky Belly, která utekla 
z domu. Situace je o to vypjatější, že se Belle mají každým dnem narodit štěňátka. Při 
pátrání v blízkých močálech číhá na chlapce a jeho psa nejedno nebezpečí: starý 
podivínský muž s puškou, který uprostřed mokřadu žije, banda chuligánů a nakonec i 
silná bouřka. Snad Dusty dokáže zabránit nejhoršímu! 
 
 

     V. Řeháčková    Potřeštěná Dany 
     Přezdívku potřeštěná si Dany nevysloužila náhodou. Roztáčí kolem sebe bláznivý 
kolotoč a s ničím si moc neláme hlavu. Jedna věc ji ale hryže. Bude ji čtrnáct, a ještě 
nezavadila o kluka. První zkušenosti s balením kluků nejsou zrovna slavné. Dany je 
však zvyklá brát život s veselým nadhledem. 
 
 

     J. Becková     Příslib nás dvou 
     Claire už toho v životě ztratila hodně. Chronické bolesti po střelném zranění ukončily 
její slibnou kariéru tenistky, následně ji opustil přítel a její firma se ocitla ve finančních 
potížích. Ona se ale nevzdává a říká, že ji jen tak něco nezlomí. A když nečekaně potká 
svou dávnou lásku, musí se rozhodnout, jestli se vyplatí v životě trochu riskovat. 
 
 

     V. Pittnerová     Tři dcery 
     Obraz ze života lidu ve žďárských horách. Tonička a Kadla, dvě starší sestry, 
vyrůstají na statku se svou mladší sestrou Františkou. Navzdory očekávání nejstarší 
Toničky bylo rozhodnuto, že statek dostane Františka. Ta prožívá období dospívání a 
čeká na toho pravého. 
 
 

     F. Šmehlík     Slyšet jeleny zpívat 
     V horské osadě v Beskydech je nalezena brutálně zavražděná dívka. Šéf ostravské 
mordparty Miroslav Lada rychle dojde k přesvědčení, že vrahem musí být někdo 
z místních. Jeho tým rozplétá vztahy mezi sousedy i souvislosti s drogovým byznysem. 
Do vyšetřování se brzy začnou promítat osobní životy kriminalistů. Všichni mají stejný 
cíl, ale každý jinou motivaci k dopadení vraha… 
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POZVÁNKA NA TOUR DE ALEJE POODŘÍM 
Oprašte kola a vydejte se námi na kole do Poodří! 
Srdečně Vás zveme na šestý ročník tradiční rodinné cyklojízdy Tour de aleje, opět se 
potkáme v Poodří! 
Letošní vyjížďku 
zahájíme první 
zářijovou sobotu, 
3.9. 2022, ve 
sportovním areálu 
obce Libhošť. Těšit 
se můžete na 
bohatý doprovodný 
program a tombolu 
o hodnotné ceny. 
Dvě varianty trasy 
zaručují, že si 
vybere opravdu 
každá generace a 
co je lepšího než 
strávit den aktivním 
pohybem s rodinou, 
dozvědět se 
spoustu zajímavého 
a na závěr zkusit 
štěstí v tombole? 
Čeká na vás 
zajímavé povídání o 
krajině a stromech, 
setkání s netopýry, 
místní produkty, 
hudbu nebo 
divadélko a písničky 
pro děti. Na kolech 
s námi můžete 
vyrazit zdarma. 
Benefiční příspěvek 
bude možné 
věnovat na výsadbu 
a ochranu stromů a 
alejí v Poodří a také 
spolku Horní Dolní, 
který podporuje lidi v těžkých nebo nečekaných životních situacích. Občerstvení 
zajištěno. Přijďte objevovat nové cyklotrasy v sousedství.  

Zve vás spolek Arnika a obec Libhošť. 
Pro aktuální informace sledujte náš web Tour de Aleje 2022. 

http://aleje.org/tour-de-alej/tour-de-aleje-2022
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Jak dopadl první turnus příměstského tábora na vesnici? 
 

Naši malí i velcí indiáni byli 
hned první den přizváni 
Velkým Manitouem, aby si 
poslechli proroctví o 
pokladu, který před sto lety 
zakopal šaman Bláznivá 
Huba. Ten ale nikomu 
neřekl, kde je jeho úkryt. To 
ale nebyl jediný háček. 
Pokud by se totiž nálezci 

s nikým nerozdělili, ztratil by 
poklad hodnotu a zmizel navždy. 
Čtyři kmeny se tak celý týden 
snažily sestavit amulet z deseti 
korálků, který vyměnily za mapu 
k tajemnému pokladu. Než se tak 
ale stalo, musely překonat mnoho 
překážek a naučit se několik 
indiánských dovedností.  Na 
památku si vyrobily pončo a lapač 
snů. V průběhu týdenního 
dobrodružství je čekalo stopování 
zvířat nebo poznávání rostlin, ze 
kterých později uvařili magický 

lektvar. Nebylo ani 
snadné vypořádat se 
s nepřátelskými 
domorodci, kterým se 
snažili uloupit zlaté 
kameny. 
Každý správný indián 
musí umět vyřešit spor 
mezi kmeny i jinak než 
bojem, a tak proběhl i 
lakrosový turnaj, díky 
kterému se rudoši 

vyhýbali válkám už před mnoha staletími. A aby si výherci měli na vítězné hostině na čem 
pochutnat, naučili se naši indiáni i indiánky používat luk a šíp. 
Po pěti náročných dnech se kmeny konečně vydaly na závěrečné hledání pokladu starého 
šamana. Někteří měli cestu jednodušší, někteří těžší, ale nakonec se jej všem podařilo 
nalézt.  

Za vedoucí Barča a BeBe 
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