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Velikonoèní slovo starostky
Kladu si otázku, zda je lepší zima letošní
nebo ty dvì pøedchozí. Pokud jde o mnì, myslím si, že když je zima, má být zima. Takové
poèasí okolo nuly, ani ryba ani rak, je to nejhorší co mnì mùže potkat. Ale když se zima
vydaøí, tak to už je paráda. Dìti mají co dìlat.
Dospìlí se obleèou a jdou s dìtmi na kopec
nebo na brusle a tìch pár týdnù by si všichni
mìli užívat. Roèní období se støídají a lidé se
jimi musí øídit. Mimochodem, všimli jste si,
který s domù ve Školní ulici mìl vždy a nejlépe
uklizený chodník? Byl to dùm èp. 121 – 124.
Už dávno neplatí, že je to dùm hrùzy, jsou tam
vzorní a odpovìdní obyvatelé. Všimli jste si,
který dùm na tom byl nejhùøe? Chválit musím,
s kritikou musím opatrnì, ale urèitì jste si
všimli.
Teï už zima konèí a èekám netrpìlivì na
sluneèný den, který to pøicházející jaro potvrdí.
Pøestala být vidìt psí hovínka na zasnìžených

ulicích, schovala se do trávy. Nevím jak je možné bydlet u lesa a trápit svého ètyønohého miláèka v obci. A ještì horší je, že se páníèek neobtìžuje to psí nadìlení po svém psu uklidit.
Pokud bude nevšímavost páníèkù trvat i nadále, bude se muset zastupitelstvo obce zamyslet nad tím, zda nezvýšit poplatek ze psù, abychom koupili speciální úklidové zaøízení na psí
exkrementy. Tøeba se na jaøe probudí nejen
pøíroda, ale i lidé a zaènou se chovat slušnì a
ohleduplnì k ostatním lidem a k dìtem, které
si v obci hrají. Slušní lidé s dìtmi i bez dìtí by si
to moc pøáli.
Všem pøeji krásné velikonoèní svátky, hodnì slunce a hodnì lásky.
Vaše starostka
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Vyhláška

Nìco málo

o požární ochranì

o parkování v obci

Na základì vyhlášky è. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb musí být zaøízením autonomní detekce a
signalizace (hlásièi požáru) vybaveny všechny
novì postavené domy, byty, stavby ubytovacích zaøízení nebo stavby zdravotnických zaøízení a sociální péèe, u kterých na základì technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS).
Objekty schválené pøed 1.7.2008 budou
muset být vybaveny hlásièi požáru pouze tehdy, pokud stavba èi její èást projde v budoucnu
rozsáhlejší stavební úpravou.
Autonomní hlásiè požáru je jednoduché
zaøízení, obsahující v jedné krabièce všechny
komponenty potøebné pro spolehlivou detekci kouøe a vyvolání poplachu zvukovým signálem. Funguje autonomnì, tedy nezávisle na
jiných zdrojích energie, staèí mu bìžné baterie. Èidla hlásièe dokáží požár (resp. kouø z
požáru) vèas detekovat a silným zvukovým
signálem na nìj upozorní uživatele domácnosti (domu), kterým tak umožní nebezpeèí
zlikvidovat již v zárodku èi ohrožený prostor
vèas opustit a pøivolat hasièe.
Hlásièe požáru výraznì zvyšují šance na
pøežití. Nebezpeèí hrozí nejvíce v noci, kdy lidé
spí a není nikdo, kdo by si požáru vèas všiml a
zalarmoval ohrožené osoby. Tøi ze ètyø obìtí
požáru neuhoøí, ale zemøou kvùli nadýchání
se toxických zplodin hoøení. Kouø je rychlejší a
tišší než oheò a i malý požár dokáže po pár
minutách zaplnit byt toxickými zplodinami.
Vyhláška pøináší také zmìny v oblasti vybavenosti objektù pøenosnými hasícími pøístroji.
Všechny novì postavené rodinné domy budou muset být vybaveny pøenosným hasícím
pøístrojem s minimální hasící schopností 34A,
tento údaj musí být uveden na štítku každého
prodávaného pøenosného hasícího pøístroje.
-jot-
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Když jsme pøed lety zaèali s rekonstrukcí
komunikací, hrozili jsme se, protože nám platné zákony uložily vybudovat 350 parkovacích
míst. Zdálo se nám to pøehnané. Neuplynulo
ani 10 let a zaèínáme se potýkat s nedostatkem parkovacích ploch. Není to proto, že by
jich bylo málo v celé obci, ale máme tu rodiny
s nìkolika vozy, které si nárokují parkování u
svých domù bez ohledu na ostatní bydlící. Nejhorší je situace u nìkterých veøejných budov,
napø. u mateøské školy. Jedna osoba vlastní
nìkolik vozù a nerespektuje, že parkovací místa u této budovy jsou urèena i pro zamìstnance MŠ. Jednoduše øeèeno, víc jak 1 vozidlo
pro rodinu k objektùm nepatøí, ty další by mìly
být odstaveny na veøejných parkovištích u
obecního úøadu, bývalé Lesanky, bývalého
dìtského zdravotního støediska tam, kde nebudou omezovat nikoho jiného.
Další neshody trvalého rázu jsou v Bezruèovì ulici, kdy mají obèas problém s prùjezdem i vozy Služeb mìsta Pardubice. V této
lokalitì jsou odstavná stání u rodinných domù
urèena pro návštìvy (pøechodné stání) a
vlastníci by mìli parkovat na svých pozemcích.
Vy, kterých se to týká, zkuste být ohleduplnìjší
k tìm ostatním a zaøiïte se podle pravidel slušného chování a tolerování i potøeb ostatních
obyvatel. Ubude zášti a naschválù a pøedejdete vzájemným konfliktùm.
-nahilustraèní foto
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Èeský den

Modelklub Rybitví
Poèátky naší práce sahají do období asi
pøed 25 lety, kdy jsme s žáky tehdejší základní
školy stavìli modely letadel, lodí, automobilù
a jiné techniky. S dìtmi jsme se úèastnili modeláøských soutìží a drakiád v Pardubicích i v
blízkém okolí. Drakiády byly poøádány i v obci
Rybitví. Dále jsme s dìtmi navštìvovali letecké dny v Praze–Ruzyni, v Praze–Kbelích, v
Hradci Králové a samozøejmì aviatické pouti v
Pardubicích.
Nìkolikrát jsme také navštívili vojenské
muzeum v Lešanech u Prahy. Jeden z našich
výletù se protáhl až do Sinsheimu v sousedním Nìmecku, kde je jedno z nejvìtších evropských technických muzeí. Velmi nepøíznivým zásahem byl zánik 2. stupnì místní ZŠ.
V posledních tøech letech jsme obnovili
stavbu RC modelù letadel. Dále jsme v roce
2007, pøi oslavách výroèí založení obce, pøedvedli zatím nejrozsáhlejší ukázku našich modelù. Pro tuto pøíležitost zakoupila obec prosklené nábytkové vitríny, které jsou nyní i s našimi
modely umístìny v budovì ZŠ. Ve ètvrtek 26.
bøezna tohoto roku probìhla ve školní tìlocviènì již tradièní ukázka èinnosti našeho klubu která se jako vždy setkala s velkým ohlasem.
Pøibližnì od øíjna roku 2008 posílilo naše
øady nìkolik žákù 4. tøíd základních škol v Rybitví a Lázních Bohdanèi. V letošním roce plánujeme s dìtskými èleny navštívit letecké muzeum v Praze – Kbelích a expozici pozemní
bojové techniky vojenského muzea v Lešanech.
Èinnost Modelklubu Rybitví je z velké èásti
podporována z rozpoètu obce.
- biz-

proti rakovinì

Èeský den proti rakovinì
Støeda 13. kvìtna 2009

a

Tuto støedu si mùžete zakoupit kvítek Mìsíèku lékaøského od žákù základní školy. Urèitì je poznáte! Budou
obleèeni do žlutých trièek s logem Ligy
proti rakovinì a vždy je bude doprovázet dospìlá osoba.
V letošním roce na téma: Kolorektální karcinom - primární a sekundární prevence.

Více info na webu www.lpr.cz

telefonní èíslo mìstské policie

603 864 222
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Co nového ve školce...
Dobré ráno, dobrý den, s jarem si dnes
zahrajem´!
I u nás v naší školièce jsme letos 20. bøezna pøivítali dlouho oèekávané jaro prvními jarními písnièkami a taneèky. Kytièkami vyrobenými z papíru si dìti vyzdobily šatny a výstavku
jsme si udìlali i na OÚ. Do kvìtníèku si dìti
sázely cibulky jarních kytièek o které se s láskou staráme a každý den sledujeme, která
cibulka se promìní v kytièku a proklube se
pøes hlínu jako první. 25. bøezna navštívily dìti
ze Sluníèek EKO program na téma „ Pøišlo jaro
k nám“, kde si dìti povídaly nejen o charakteristických znacích jara, ale kde si mohly i vyrobit hlinìnou kulièku, kterou si ve školièce postupnì vybarvovaly. Celý program byl zakonèen pohybovou hrou „ Probuï se nám stromeèku, jaro je tady“.
A protože jsme kamarádi pøírody a naším
posláním je pøírodu chránit, tak se o ní také
pìknì staráme. Sledujeme jarní probouzející
se kytièky, které netrháme a nešlapeme po
nich, v lese nasloucháme zpìvu ptáèkù a chováme se potichouèku, abychom žádného ptáèka a žádné zvíøátko nepolekali. S radostí jsem
se pøipravovali i na Velikonoce. Barvili jsme
vyfouknutá vajíèka, která si dìti zdobily podle
vlastní fantazie. Z ozdobených vajíèek si dìti
vyrábìly velikonoèního zajíèka, který se stal
maskotem letošní tradièní velikonoèní soutìže. Dìti s pomocí rodièù a sourozencù vyrábìly zajíèky do soutìže doma z rùzných pøírodních materiálù. Musíme moc, moc pochválit maminky, tatínky i sourozence dìtí za
jejich aktivitu a nápaditost. Rozhodování o tom, kdo vyhraje jednu ze šesti cen, které budeme pøedávat dìtem v rámci oslav Dne dìtí,
bude pro nás velmi tìžké. Dìkujeme i OÚ,
který jako každoroènì zakoupil ceny pro první
místa za „ Nejhezèího velikonoèního zajíèka“.
Každé roèní období má své kouzlo – to už
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je dar pøírody, kterého by si každý z nás mìl
vážit, ale JARO, které pøichází po smutné a
dlouhé zimì, omámí svou kouzelnou a pøíjemnou vùní snad každého. Pøejeme Vám
všem co nejvíce jarního sluníèka a krásné, veselé a pohodové prožití velikonoèních svátkù.
Kolektiv MŠ

OZNÁMENÍ

Pøipomínáme tímto rodièùm, kteøí uvažují v pøíštím školním roce 2009/2010 (tj.
od 1.9.2009) o zahájení docházky dítìte
do naší mateøské školy, že žádosti o pøijetí
si mùžou vyzvedávat v MŠ už od 1.3.2009.
Vyplnìné je odevzdejte zpìt nejpozdìji
do 30.4.2009. Rozhodnutí o pøijetí obdrží
zákonní zástupci na schùzce rodièù novì
pøijatých dìtí v mìsíci kvìtnu.
Daniela Chovancová, øeditelka MŠ

webové stránky mateøské školy

www.msrybitvi.info
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Co nového ve školce... (fotogalerie)

Obecní knihovna
Obecní knihovna v Rybitví je zaøazena do celostátní evidence knihoven u Ministerstva kultury
ÈR a dohlíží na ni Krajská knihovna v Pardubicích. V obecní knihovnì máme zaregistrováno 193
ètenáøù všech vìkových kategorií, od dìtí až po dospìlé. Každý týden navštíví knihovnu v prùmìru
kolem dvaceti ètenáøù, z dospìlých si knihy pùjèují pøevážnì ženy. Knihovna se nachází v budovì
mateøské školy a je otevøena každou støedu od 15 do 18 hodin. O školních prázdninách se výpùjèní doba mìní, ètenáøi jsou o tìchto zmìnách vždy pøedem informováni.
Obec Rybitví vynakládá roènì nemalou èástku na nákup nových titulù. Z dùvodu neustále se
zvyšujících cen knih byl zrušen nákup èasopisù. Knižní fond naší knihovny èiní zhruba 8000 svazkù. Zastoupeny jsou zde témìø všechny žánry, poèínaje beletrií, dále pak thrillery, váleèné, historické, detektivky, literatura faktu a jiné.
Robert Hojsák
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LCD a plazmové televizory: televizní triky
Jak vybrat dobrý televizor? Technologie se
bìhem pár let zmìnila k nepoznání a v prodejnách a na internetu nalezneme nepøeberné množství plochých LCD a plazmových obrazovek. K tomu se ještì rozbìhla digitalizace
pozemního vysílání. Ve velkém testu plochých
televizorù naleznete nejen radu, které jsou
kvalitní a kterým se radìji vyhnout, ale také
informace, jak se pøi nákupu nenechat zlákat
na všelijaké reklamní tvrzení výrobcù, která o
skuteèné kvalitì výrobkù pøíliš nevypovídají.
Co všechno potøebujete vìdìt , když se
rozhodujete pro nákup nové televize? Nemusíte být technicky vùbec zdatní, staèí na to jít
selským rozumem. Na televizi se budete dívat,
chcete tedy, aby mìla kvalitní obraz. Budete ji
poslouchat, mìla by mít i kvalitní zvuk. A budete ji používat pro pøíjem televizního signálu – a
tady se nutnì musíme zastavit. Jak pøijímáte
televizní signál? Sledujete veøejné pozemní
vysílání šíøené vzduchem? Pokud ano, pak
potøebujete, aby televizor byl vybaven analogovým (tím jsou vybaveny všechny) nebo digitálním tunerem. Ty umožní pøíjem buï analogového nebo digitálního signálu a jeho naladìní pøímo v televizoru. Pokud si poøídíte televizor vybavený digitálním tunerem, nebudete
potøebovat set-top box, tedy onu krabièku,
která vyžaduje další dálkové ovládání a hlavnì
spotøebovává elektrickou energii.
Mìli byste kupovat televizory vybavené jak
analogovým, tak digitálním tunerem, prvním
proto, abyste mohli pøijímat analogový signál,
druhým proto, abyste mohli pøijímat digitální
signál, až bude ten analogový vypnut.
Dále potøebujete vìdìt, jaká zaøízení budete ke svému televizoru pøipojovat ( video, DVD
pøehrávaè/rekordér, domácí kino, poèítaè, fotoaparát apod.). Televizor musí mít dostateèný
poèet pøíslušných konektorù, abyste mohli
bez problémù všechna zaøízení pøipojit.
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V neposlední øadì pak musíte vìdìt, zda
pøístroj budete umìt bez problémù obsluhovat. Tedy zda má pøehledné a jasné menu,
pohodlné dálkové ovládání a nakolik umožòuje využívat pokroèilejších funkcí ( jako je
napøíklad pøipojení videokamery).
Spotøeba energie je posledním bodem,
který ovšem neustále nabývá na významu.
Pokud se domníváte, že nákupem LCD televizoru uspoøíte oproti klasické obrazovce, mýlíte se . Spotøeba plochých panelù je zcela srovnatelná se spotøebou klasických obrazovek
stejné velikosti, o plazmové technologii ani
nemluvì. Ta, aniž by oproti dnešním LCD televizorùm pøinášela viditelnou výhodu, spotøebuje v prùmìru ještì o tøicet procent více
energie než LCD technologie.
To je celkem všechno, co potøebujete vìdìt, abyste si dokázali vybrat dobrý televizor.
Co se ovšem dozvíte , když pøijdete do obchodu nebo zabrousíte na stránky nìkterého
e-shopu? Že byste pøi nákupu mìli sledovat,
zda je televizor HD ready nebo full HD, 1080p, že by mìl mít co nejvìtší kontrastní pomìr,
100 Hz technologii, ambilight a spoustu jiných
technologických vymožeností, o nich laik mnoho neví. Množství nálepek na každém LCD a
plazmovém panelu pak má zøejmì nakupujícího pøesvìdèit, že èím je pøístroj naditìjší technologickými inovacemi, tím je lepší.
Chtìlo by se tomu vìøit, ale je to (jako
ostatnì i v jiných pøípadech) trik. Marketingový
trik, kterým se výrobci snaží nalákat zákazníky
právì na svùj produkt. Zmínìné údaje o vybavení a technických parametrech jsou pak pro
bìžné použití buï k nièemu a nebo jsou více
èi ménì zavádìjící.
Výsledky testù plochých televizorù naleznete
na www.dtest.cz. Pøevzato z èasopisu Test è.
11/2008
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Modernizace BÈOV
V bøeznu letošního roku zaèala rozsáhlá
modernizace biologické èistírny odpadních
vod (BÈOV) Pardubice, která likviduje jak
splašky z Pardubic, tak i odpadní vody ze
Synthesie. Modernizace si vyžádá náklady ve
výši 680 milionù korun.
Zahájí ji rekonstrukce objektu neutralizace
chemických odpadních vod.. Náklady na tento
objekt jsou odhadovány na 38 milionù korun .
Uhradí je spoleènost Synthesia, jejíž odpadní
vody jsou v BÈOV èištìny.
Ve druhém pololetí letošního roku zaène
modernizace samotné èistírny. Ta musí na
základì rozhodnutí Pardubického kraje dosáhnout do 31. prosince 2010 cílových emisních limitù na odtoku z BÈOV. Na modernizaci spoleèné èásti biologické èistírny odpadních vod se bude 13% podílet Synthesia. Zbývající èást nákladù musí zajistit vlastník BÈOV,
akciová spoleènost Vodovody a kanalizace
Pardubice. Spoleènost požádala o podporu v
rámci prioritní osy 1, Operaèního programu
Životního prostøedí 2007- 2013.
Žádost o podporu byla ministerstvem životního prostøedí pøijata a zveøejnìna v seznamu akceptovaných žádostí. Celkové náklady stavby jsou vyèísleny zhruba na 641,9
milionu korun, uznatelné náklady jsou ve výši
429,9 milionu korun. Dotace z Fondu soudržnosti by mìla èinit 365,4 milionu korun a
dotace ze Státního fondu životního prostøedí
zhruba 21,5 milionu korun. Na zbývající èást
modernizace si spoleènost VaK vezme úvìr.
Pùvodnì mìla být modernizace èistírny
dokonèena do konce roku 2009. Vzhledem k
prùtahùm pøi vyøizování žádosti o dotaci se
dokonèení modernizace zøejmì o rok zpozdí.
V letech 2011 až 2012 projde modernizovaná èistírna zkušebním provozem.
Pøevzato z novin Synthesia 3/2009

7

Nej... nej... jména
Èeši jsou ve vybírání jmen pro své potomky pomìrnì konzervativní. Až ve tøiceti
procentech totiž o jménu dítìte rozhoduje
rodinná tradice. Nejvíce se pravdìpodobnì
dìdí z otce na syna jména Jan a Tomáš. Na
výbìr jména má vliv napøíklad kulturní, etnické a náboženské zvyky, ale také televizní seriál
èi oblíbený zpìvák nebo zpìvaèka.
Jiní rodièe mají zálibu v severských zemích, a jejich chlapeètí potomci se jmenují napøíklad Swen a Torsten. Nechybí ani jména
vyloženì kuriózní. Jedním ze známých tuzemských pøípadù je holèièka, jíž rodièe dali
jméno Pùlnoèní bouøe a bojovali kvùli tomu s
úøady. Nakonec jí dali jméno Eliška Gaia.
Celorepublikovì mezi rodièi v poslední
dobì vedou jména Tereza a Jakub. Existují
však i krajové zvláštnosti. Napøíklad ve Zlínském kraji je druhé nejèastìji dávané dívèí jméno Nela. To se pøitom v ostatních krajích na
prvních tøech místech nejèastìjších jmen vùbec neobjevuje.
Mnozí rodièe trvají na fonetickém pøepisu
jména. Žádají napøíklad jména Versaèe, Džesyka, Èikago apod. Do popøedí se v žebøíècích
oblíbených jmen dostávají jména jako Anh èi
Hung. Právì tato jména mají souvislost s rùstem vietnamské komunity na èeském území.
Pøistìhovalectví mùže ovšem ovlivòovat výskyt jmen i do budoucna. V Evropì s tím mají
už své zkušenosti. Napøíklad v Británii je druhým nejèastìjším jménem novì narozených
chlapcù jméno Mohamed.
-vad-

telefonní èísla obecního úøadu

466 680 418
466 680 419

?
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Jak si žijeme na “základce”
Probuïme Šípkovou Rùženku…
Je 12. února 2009 a všechny šestileté dìti
s napìtím oèekávají svùj velký den – zápis do
základní školy. Èeká na nì provìøení dovedností, schopností i vìdomostí pro vstup do
školy. Základní škola je pro nì vyzdobena dle
pohádky O Šípkové Rùžence. Všichni zamìstnanci školy spolupracovali více než dva
týdny na pøípravách i výzdobì školy. A dùležitý
den pøichází. Dìti pøicházejí do školy, kde se
jich ujímá prùvodce naší pohádkou. Spoleènì
pøicházejí ke tøem sudièkám, které Rùžence
pøejí krásné i ošklivé vìci. Kletbu zlé sudièky
mohou dìti zrušit tím, že zavážou mašle na
zavinovaèce malé Rùženky. Poté pøecházejí
do tøídy, ve které si Rùženka se svými dvorními
dámami hraje s míèem. Zde dìti poèítají klubíèka a hrají s princeznou Rùženkou míèové
hry. Na dìti stejnì jako na Rùženku však na
chodbì školy èeká zlá pøadlena, která má pro
dìti pøipravená slova k provìøení výslovnosti.
Zde se však Rùženka píchne a usne. Dìti ji mohou vysvobodit až s pomocí prince, který je
pøevede pøes øeku k loži spící princezny. Tady ji
spoleènì vysvobodí a mohou jako správní školáci vstoupit do øad našich školákù. Za každý
splnìný úkol získávají dìti èásti obrázku, který
si nakonec složí, slepí a spolu s košíkem s rùžièkami z marcipánu odnášejí domù.
Pohádkou prošlo celkem 14 pøedškolákù,
které v záøí slavnostnì pøivítáme do našich øad.
Moc se na dìti i jejich rodièe tìšíme.
Mgr. Hana Pražanová
øeditelka školy

webové stránky základní školy

www.zsrybitvi.cz
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Návštìva hvìzdárny Artura Krause
v Pardubicích
V rámci výuky pøedmìtù Èlovìk a jeho
svìt a Pøírodovìda jsme se s žáky 3. – 5. roèníku vypravili na prohlídku hvìzdárny v Pardubicích. Neèekala na nás pouze prohlídka
hvìzdárny, ale i výukový program na téma
,,Sluneèní soustava“. Navíc jsme se všichni
mohli podívat do hvìzdáøského dalekohledu v
kopuli pardubické hvìzdárny. Pro nìkteré z
nás to bylo úplnì první seznámení s hvìzdárnou. Bylo to super! Pro více informací navštivte webové stránky www.hbak.kavalek.net
Byl jednou jeden savec...
... je téma velkého projektu, který èeká na
žáky základní školy poslední dva týdny v kvìtnu. Budeme spoleènì zkoumat, hledat, vyzvídat, zpívat, kreslit, vyhledávat, proèítat a zjišovat vše, co jen je možné o savcích.
Náš velký projekt završíme 1.6.2009 na
Den dìtí naší velkou sportovnì vìdomostní
hrou, která bude pro dìti velkým pøekvapením. A svátek dìtí oslavíme ještì jednou praktickým programem o savcích, který na naše
dìti èeká ve støedu 3.6.2009. Pokud máte
chu zapojit se do našeho projektu nebo si
vyzkoušet, jak to v naší škole chodí, sledujte
školní nástìnku a webové stránky školy. Zde
se vèas dozvíte informace o našem projektu.
Mgr. Hana Pražanová
øeditelka školy

a

-------------a

Stanislav Oliva
BOBR
Kde by mohli bobøi svoje hráze stavìt,
v Pardubicích na Labi èi v Praze na Vltavì?
Ale kdeže, Bìtko, pùjdeš domù s pìtkou,
bobry najdeš pøece jen na èisté øece!

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Jak si žijeme na “základce” (fotogalerie)
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Modernizace spalovny v Rybitví

Obce Pardubicka opìt dùraznì odmítly
zámìr modernizace spalovny prùmyslových
odpadù v Semtínì, o kterou usiluje spoleènost
AVE CZ. Ve spoleèném stanovisku, které v rámci dalšího kola pøipomínkového øízení ke studii
EIA (vyhodnocení vlivù na životní prostøedí)
zaslaly ministerstvu životního prostøedí, se
dùraznì ohradily proti výstavbì spalovny. Ta
má roènì zlikvidovat tisíce tun odpadù svážených do Synthesie nejen z Pardubického kraje, ale z celé republiky.
Zámìr obnovit èinnost spalovny narazil
ihned na odpor obyvatel. Petici proti spalovnì
podepsalo témìø 47 tisíc lidí, proti jejímu zpro-
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voznìní se postavily i Pardubice, Láznì Bohdaneè, Rybitví, Srnojedy a Èerná u Bohdanèe,
tedy obce, které by byly provozem tohoto zaøízení nejvíce dotèeny.
Ministerstvo životního prostøedí už tøikrát
vrátilo spoleènosti dokumentaci EIA k doplnìní. V souèasné dobì probíhá další pøipomínkové øízení. Ani s ním nejsou obce spokojeny. Ve spoleèném prohlášení upozoròují na
nesrovnalosti v dokumentaci i na nejzávažnìjší rizika tohoto zámìru pro celý region a
jeho životní prostøedí.
-jot-

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Velikonoèní výstavka na obecním úøadu
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Mìstská policie Láznì Bohdaneè bilancuje
V roce 2008 pracovala MPLB v poètu pìti
strážníkù. V polovinì roku ukonèili dva zamìstnanci pracovní pomìr a na jejich místo
nastoupili noví strážníci. Jeden již v srpnu, druhý až v prosinci. Nìkolik mìsícù tak pracovali
strážníci v oslabených poètech. Jako v pøedchozích letech stavíme koncepci práce pøedevším na aktivní hlídkové službì v ulicích, nekompromisním pøístupu k závažným pøestupkùm, v rychlém zásahu v pøípadì pøivolání
k závažné události a vstøícném pøístupu k obèanovi, který potøebuje nìjakou pomoc. To klade
vysoké nároky na techniku a zejména pak na
strážníky, kteøí musí mít nejen odpovídající znalosti a výcvik v mnoha dovednostech, které
jsou pro službu tøeba, ale i na jejich technické
znalosti a velmi vysoké pracovní nasazení.
V roce 2008 øešili strážníci celkem 6.122
událostí, z toho 1.702 bylo na území obce Rybitví, kde MPLB pùsobí na základì veøejnoprávní smlouvy a obec Rybitví na provoz MPLB
pøispívá mìstu Láznì Bohdaneè pomìrnou
èástí rozpoètu. Strážníci prošetøovali 41 podezøení ze spáchání trestného èinu, kdy 27 pøípadù bylo pøedáno orgánùm èinným v trestním øízení, nebo ve vìci bylo zjištìno dùvodné podezøení ze spáchání trestného èinu.
Strážníky bylo zadrženo 12 pachatelù pøímo
pøi spáchání trestného èinu nebo bezprostøednì po jeho spáchání, tedy zpravidla na
útìku z místa èinu. Mezi nimi i byli i nebezpeèní pachatelé s rozsáhlou trestnou èinností.
Celkem strážníci zadrželi èi pøedvedli 41 podezøelých osob, z toho 4 osoby byly hledané. V
uplynulém roce zjistili strážníci 4.097 pøestupkù (z toho 1.254 bylo na území obce Rybitví). Z tìchto pøestupkù bylo 37 pøípadù pøedáno správnímu orgánu, v blokovém øízení bylo projednáno 3.316 uložením pokuty. Celkovì byly uloženy pokuty v èástce 3.854.200
Kè. Ostatní pøestupky byly projednány do-
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mluvou. Nejvíce pøestupkù (3.828) bylo tradiènì v silnièním provozu (pøekroèení rychlosti, nebezpeèná jízda - pøedevším pøejíždìní plné èáry, vjezdy do zákazù vjezdu, nesprávné parkování, ale i pøestupky chodcù a
cyklistù apod.).
V druhém pololetí roku 2008 se strážníci
se zvýšenou pozorností vìnovali dohledu nad
objížïkou pøi výstavbì kanalizace. Napø. jen za
zákaz vjezdu v souvislosti s objížïkou bylo uloženo více jak 200 pokut v celkové výši
240.000 Kè a to pøedevším øidièùm nákladních vozidel, kteøí nerespektovali dopravní znaèení a zkracovali si cestu pøes naše mìsto.
Ostatních pøestupkù odhalili strážníci 269, nejvíce šlo o porušování veøejného poøádku, narušování obèanského soužití a drobné krádeže.
V rámci Integrovaného záchranného systému
zasahovala MPLB v 56 pøípadech, zejména u
dopravních nehod, úrazù, požárù apod.
Strážníci zasahovali celkem u 40 dopravních
nehod, kdy pouze 7 jich bylo se zranìním. Tento pøíznivý stav, tedy velmi nízký poèet nehod s
újmou na zdraví, pøièítáme zejména zvýšené
aktivitì v dohledu nad silnièním provozem. V
minulosti jsme zasahovali u nìkolika smrtelných nehod roènì a zranìní se poèítala v
desítkách. Strážníci poskytli první pomoc nebo
zajistili pøevoz k lékaøi 28 osobám. Bylo odchyceno 82 toulavých èi nebezpeèných zvíøat.
Hlídky MPLB vyjíždìly provìøovat 82 signálù z
elektronických zabezpeèovacích systémù objektù.
Pøi 15 zásazích museli strážníci použít k
pøekonání odporu podezøelého donucovacích
prostøedkù (pøedevším hmaty a chvaty, pouta,
služebního psa v náhubku nebo v jednom pøípadì i bez náhubku, hrozby zbraní èi slzotvorného prostøedku). K použití zbranì v roce
2008 nedošlo.
vrchní strážník Pavel Øehoø
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Co v letošním roce
Zastupitelstvo schválilo rozpoèet tak, jak
byl navržen a to znamená, že nás letos èeká
fasáda na objektu mateøské školy. Mìla by to
být poslední práce a školské budovy budou v
poøádku.
Dále jsme jednali i o tom, že je nutné zrekonstruovat budovu na fotbalovém areálu a
také budovu Obecního úøadu. Zastupitelstvo
povolilo zajištìní projektové dokumentace na
tyto akce a já teï hledám slušného projektanta.
Také zpracování územního plánu obce
Rybitví se chýlí ke konci a když vše bude tak,
jak to nyní vypadá, v záøí už budeme mít platný
územní plán. A vlastník pozemkù za øadovými
garážemi bude moci zahájit výstavbu této lokality. Zastavovací studie je hotová, vše je pøipraveno k územnímu øízení a název zní „Na
promenádì“. Pøi posuzování zastavovací studie se zastupitelé jednohlasnì shodli, že se
jim líbí navržené byty i název. Museli jsme si
poèkat, ale výsledek by mìl za to èekání stát.
Doèkáme se nové ucelené výstavby, architektonicky dobøe vyøešené, opìt v tìsné blízkosti lesa a co nejdál od areálu Synthesie.

Upozornìní majitelùm nemovitostí na katastru obce Rybitví.

Zastupitelstvo obce nevyužilo zákonného
práva a ponechalo daò z nemovitosti bez navýšení !!!
Pøesto pozornì sledujeme jednání Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
a aktivity senátora Jaroslava Kubery v procesu
schvalování odpovìdnosti za úklid chodníkù
obcí.
-nah-

webové stránky obce Rybitví

www.rybitvi.cz
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Vítání obèánkù
Mezi nové obèany naší obce jsme 3. dubna pøivítali Miloše, Nikolu, Sáru, dvì Nely a
Filipa, kterého na prosincové vítání obèánkù
rodièe z dùvodu nemoci omluvili. Maminky
dostaly kvìtiny, miminka pamìtní knížky a zlatíèka. Šikovné dìti z mateøské školky pøednesly
básnièky, které s nimi opìt vzornì nacvièily
jejich uèitelky.
Zároveò se tímto omlouváme našemu
novému obèánku Šárce, kterou jsme zapomnìli uvést v posledním – pøedvánoèním èísle našich novin. Ta se s rodièi zúèastnila vítání obèánkù 19. prosince a tak jsme pøivítali
celkem sedm dìtí.
-vad-

Placená inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, bankovky, tuzexové bony,
celé sbírky - vìtší množství - pozùstalost po sbìrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny!!!
Info na tel. 724 229 292.

Pozvánka
Ve ètvrtek 30. dubna se od 18,00 hod.
pøed restaurací Pod Bøízkami bude konat
PÁLENÍ ÈARODEJNIC.
Dìti dostanou uzeninu na opékání zdarma, zábava bude pokraèovat i pro dospìlé
do pozdních veèerních hodin.

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Z dìní v obci
Ve dnech 27. a 30. bøezna probìhla charitativní sbírka textilu a odìvù pro Diakonii
Broumov. Za tøídìní a balení patøí podìkování
dámám z Babince.
6. – 8. dubna se na obecním úøadu konala
velikonoèní výstava. Šikovné ruce rybitevských
i pøespolních žen vytvoøily krásné výrobky. Vìtšina z nich byla urèena k prodeji. Každý návštìvník obdržel velikonoèního jidáše. Dobrovolné vstupné bude vìnováno na akce mateøské a základní školy.
V tìchto dnech jsou postupnì po obci rozmísovány lavièky. Materiál na jejich zhotovení
byl poøízen z daru Synthesie ve výši 20.000,a z výtìžku dobrovolného vstupného na akce
obecního úøadu. Doufáme, že lavièky vydrží
nejen nepøízeò poèasí /místo døeva byl použit
plast/, ale že poslouží našim obèanùm k pøíjemnému odpoèinku. Po lavièkách jsme toužili mnoho let, obèané kritizovali, že v obci chybí a že na veøejná místa patøí. Celkovì se jich
zakoupilo a rozvezlo 15, ale již krátce po jejich
instalaci se ozývá kritika, opìt nìkomu vadí. To
je nemoc nejen naší obce – vždy se najde nìkdo, kdo si stìžuje na to, co druhému pøináší
radost. Lavièky nebyly levná záležitost a tak
bude záležet opìt jen na nás, jak dlouho vydrží
/plast je vìèný/ a jaký poøádek budeme kolem nich udržovat. Hodnì pøispìly dìti ze školy, tak vìøíme, že i ony je ohlídají.
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Èervnové volby
do Evropského parlamentu
V èervnu probìhnou volby do Evropského
parlamentu. Volební místnost na obecním
úøadu v Rybitví bude otevøena v pátek 5. èervna od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 6.
èervna od 8,00 hod. do 14,00 hod. Právo volit
na území obce má i voliè – obèan jiného èlenského státu EU, nikoliv však obèan neèlenského státu, který bude nejpozdìji ve støedu
22. dubna veden v evidenci obyvatel. Musí
však nejpozdìji v nedìli 26. dubna do 16,00
hod. sám požádat u obecního úøadu o zápis
do seznamu volièù.
-vad-

web TJ Jiskra Rybitví

www.tombruins.
webnode.com

Akce pro seniory
Akce pro dùchodce – jak již jsem informovala
v minulém èísle, o „Veèery pro dùchodce“ je
malý zájem a tak jsme zkusili v loòském roce
zájezd – do Litomìøic na Zahradu Èech. Zájem byl mizivý a tak žádám dùchodce /a nejen
je/, aby pøišli s nìjakým nápadem èi návrhem.
Myslím, že naše obec dìlá pro své obèany víc,
než je zvykem v jiných obcích a tak je tìžko
pochopitelný nezájem. Akce, které se pøestanou konat, se tìžko v dalších letech obnoví a
tak nevìøím, že se dùchodci spokojí s pøíspìvkem na dopravu, gratulací k životnímu
jubileu èi pøíspìvkem pøed vánocemi.
V letošním roce opìt probìhne soutìž
našich šikovných dam - Rybitevská fusekle.
Proto využívejte každé volné chvilky a plete.
-vadOficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Pøehled funkèních kanálù kabelové televize v Rybitví (stav k 31.3.2009)
program
Program
TA3
Stanice Ocko
CT l
CT 2
Nova
Prima
Eurosport
Animal Planet
CT 24
MTV
Nova Cinema
Discovery
Spektrum
Hallmark
Galaxie sport
Jetix
CT 4 sport
Film Box
CS film

kanál
Kanál

kmitoèet/MHz
kmito?et /MHz

zaøízení
Za?ízení

S8
S9
R6
R8
R10
R12
K21
K25
K27
K29
K31
K35
K37
K39
K41
K43
K45
K54
K47

154,25/5,5
161,25/5,5
175,25/6,5
191,25/6,5
207,25/6,5
223,25/6,5
471,25/5,5
503,25/5,5
519,25/5,5
535,25/5,5
551,25/5,5
583,25/5,5
599,25/5,5
615,25/5,5
631,25/5,5
647,25/5,5
663,25/5,5
735,25/5,6
679,25/5,5

NOKIA+STM 208
DVS 3900+STM 208
Satco IC 101+SSV
Satco IC + OC
Satco IC+OC
Satco IC+OC
TS CCI2+STM 208
D 9834+STM 208
DSV 3900+STM 208
DSV 3900+STM 208
PHILIPS+STM 208
D 9834+STM 208
SA DRAŽŠÍ+STM 208
D 9234+STM 208
OV 77
OV 77
OV 77
MF4CC+STM 209
OV 77

Tìchto 19 kanálù má v souèasné dobì
k dispozici každý abonent kabelové televize
za mìsíèní poplatek ve výši 180,-- Kè.

pozn.
Pozn.

22/23
40/
6/
34/
A/D
D
A/D
D
D
D
D
D

karta
Karta

330 74 03 526 3

0 3436 6455 7523 7
0 1397 8784 1161 9

0 0002 8534 1937 8
0 1976 3560 5125 0

Zákaznická linka kabelové televize a internetu

848 800 858

