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Slovo starostky
Letošní prázdniny se nesly v duchu Vanèurova filmu „Rozmarné léto“. A my jsme mìli
štìstí, že se nám extrémy poèasí vyhnuly. Pøežili jsme a s námi všechny stromy v obci, takže
si není na co stìžovat. Nakonec se umoudøilo i
poèasí, slunce a tepla jsme si užili také. Pro
naši obec se nic závažného nestalo. Jiné regiony takové štìstí nemìly. Když jsem sledovala
reportáže z oblastí postižených povodnìmi,
bylo mi smutno. Ti lidé musí hroznì trpìt. Každý rok, vlastnì každý déš, zažívají trauma, jaké
si my neumíme pøedstavit. Znovu se pouští do
oprav svých domù a znovu se budou o své
domy bát. Ani si neumíme pøedstavit, jakému
psychickému tlaku jsou tito lidé neustále vystaveni. Mìli bychom si zaèít vážit toho, že tu u
nás žijeme v klidu a mimo nebezpeèí. Tak si to
užívejme a nekažme si život malichernostmi.
Vaše starostka

2/09
Pozvánka

na výstavu FLORA

Obecní úøad poøádá zájezd na tradièní podzimní výstavu ovoce, zeleniny a školkaøských
výpìstkù FLORA OLOMOUC spojenou s
podzimními zahradnickými trhy kvìtin, ovoce,
zeleniny, okrasných a ovocných døevin, zahradnického sortimentu, pomùcek a potøeb
pro zahradníky a zahrádkáøe.
Zájezd je poøádán pro seniory a rodinné
pøíslušníky. Odjezd
je ve ètvrtek 1. øíjna
v 6,00 od obecního úøadu. Pøihlášky
pøijímá paní Drobná v úøední dny.
Cena zájezdu (bez
vstupného) je pro
dùchodce 30 Kè,
pro dìti 30Kè,
ostatní zaplatí
70Kè.
- vad -
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Digitální televize
Digitální vysílání je modernìjší forma
šíøení televizního signálu, která nahrazuje technologicky zastaralé vysílání analogové. Digitální vysílání umožòuje lépe nakládat s frekvencemi, na nichž televize vysílají. Zatímco v
analogové éøe se do jednoho vysílacího kanálu vešel pouze jeden televizní program, u digitálního je jich více, ètyøi až pìt.
Analogové vysílání už vzhledem k omezenému poètu kmitoètù neumožòuje další
nárùst programové nabídky a digitální vysílání
nabízí navíc i doplòkové služby, jako napøíklad
elektronický programový prùvodce (EPG),
jakousi obdobu tištìného televizního programu, ze kterého se divák pomocí dálkového
ovladaèe dozví, jaký poøad právì sleduje, jaký
poøad bude následovat, a mùže si prolistovat
program zvolené televize na týden dopøedu.
EPG obsahuje krátké texty o poøadu a mùže
být doplnìn také o fotografie.
Plusem digitálního vysílání je i kvalitnìjší
obraz bez rušení v podobì zrnìní a duchù.
Nevýhodou oproti analogovému vysílání je
fakt, že analogové vysílání bylo možno sledovat i v místech s horším signálem, s patrným
zrnìním, zatímco u digitálního vysílání to možné není. U digitální televize buï signál je a televize jej pøijímá, anebo není a na obrazovce se
nezobrazí nic. V místech s horším signálem
mùže obraz jedinì zamrzat a kostièkovat. Na
vinì nemusí být špatný signál, v øadì pøípadù
za tento jev mohou špatné pøijímací antény.
Èeské radiokomunikace plánují spustit
pokrytí Pardubického kraje digitálním televizním signálem z vysílaèe Krásné ve dvou vlnách. Od bøezna 2010 zaènou digitálnì vysílat

televizní stanice Nova, Nova Cinema, Prima,
Prima Cool a Barrandov. Na kvìten 2010 se
pøipravuje zahájení digitálního vysílání ÈT1,
ÈT2, ÈT4 a ÈT24, se kterými bude digitálnì
šíøeno i vysílání stanic Èeského rozhlasu.
Další informace o digitálním televizním
vysílání je možno získat na internetových
stránkách ww.digitalne.cz nebo na bezplatné
infolince 800 906 030, která je v provozu
každý pracovní den od 8 do 18 hodin.
- jot -

webové stránky obce Rybitví

www.rybitvi.cz
Upozornìní

Upozornìní pro dùchodce, sociálnì
slabé obèany a rodiny:
V letošním roce pøed vánocemi bude sociální komise opìt vyplácet sociální výpomoc
obèanùm, majícím trvalý pobyt v Rybitví. Poskytnutí sociální výpomoci je podmínìno podáním žádosti na obecní úøad v termínu do
30. øíjna 2009, doložením potvrzení o výši
dùchodu apod.
Veškeré informace jsou dùvìrné a tak tím,
že požádáte, pøedejdete pozdìjším dohadùm, proè zrovna vám nebyla výpomoc
poskytnuta.
- vad -

Zákaznická linka kabelové televize a internetu

848 800 858
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Digitální televize - otázky a odpovìdi
Otázky týkající se analogového vysílání
1. Co se stane po vypnutí analogových televizních vysílaèù v našem regionu?
Po vypnutí analogového vysílání budou uživatelé
kabelové televize nadále sledovat televizní vysílání
v analogové podobì bez nutnosti nákupu settop-boxù. Pokud Vám vyhovuje stávající kvalita
pøíjmu a rozsah analogové nabídky, nemusíte nic
mìnit.

2. Bude tedy i nadále dostupné analogové
vysílání v síti kabelové televize v Rybitví?

Ano, analogové vysílání bude dostupné soubìžnì s
vysíláním digitálním. V okamžiku, kdy dokonèená
digitalizace pozemského televizního vysílání vyvolá
nutnost vypnutí všech stávajících analogových vysílaèù, budou všechny nové digitální programy pøevedeny do analogového zpùsobu pøenosu pøímo
na hlavní stanici kabelové televize. To znamená, že
abonenti kabelové televize budou i nadále na
svých TV pøijímaèích nerušenì sledovat stávající
programy dle zvolené analogové programové nabídky.

3. Jak je to s nutností nákupu set-topboxù po skonèení analogového vysílání?
Nákup set-top-boxù není a nebude nutný pro
pøíjem analogového signálu. Naše spoleènost
pøedpokládá, že analogové vysílání bude na kabelové síti v Rybitví dostupné ještì minimálnì 5 let.
Tento stav bude závislý na zájmù ze strany abonentù o ponechání analogové nabídky.

4. Máme doma 2 televizní pøijímaèe. Pokud si objednám pouze analogový pøíjem v
kabelové televizi, jak vysoké budou mìsíèní platby?

televizi, i když užívám kabelovou televizi?

Ano, dle zákona musí každá fyzická i právnická osoba vlastnící televizní pøijímaè platit koncesionáøské
televizní poplatky Èeské televizi.

7. Mohu na kabelové TV v budoucnosti pøijímat souèasnì analogové i digitální vysílání?
Ano, ale pro digitální vysílání musíte mezi zásuvku a
svùj TV pøijímaè zapojit SET TOP BOX, který pracuje
na systému DVB-T nebo DVB-C.

Otázky týkající se digitálního vysílání
1. Co znamená zkratka DVB – T?
Jedná se o zkratku pro nekódované digitální televizní vysílání šíøené pozemskými TV vysílaèi (digital
video broadcasting – teresterial)

2. Co znamená zkratka DVB -C?

Jedná se o zkratku pro nekódované a zároveò kódované digitální televizní vysílání (digital video
broadcasting – cable).

3. Je nutný pro digitální pøíjem nákup set-top-boxù?

Ano, v pøípadì, že Váš TV pøijímaè nepodporuje
pøíjem DVB-C. Pokud je TV pøijímaè vybaven DVBC tunerem staèí pouze CA modul s èipovou kartou.

4. Co je to SCART kabel a k èemu slouží?

Scart je kabel zakonèený koncovkami s 21 kontakty, který slouží k pøenosu videosignálu RGB,
CVBS a pøenosu stereofonního zvuku v analogové
podobì.

5. Co je to CA modul?
Dekódovací modul pro TV pøijímaèe vybavené DVB
- C tunerem.

6. Co je to èipová karta – Smart Card?

Výše mìsíèní platby není závislá na poètu TV pøijímaèù v domácnosti. Platí se pouze jedna mìsíèní
platba za objednanou programovou nabídku.

Èipová karta, která se vkládá do set-top-boxù a
umožòuje pøíjem kódovaných programù digitálního kabelového vysílání.
- KTCZ -

Ne, ve své domácnosti mùžete sledovat rùzné programy nezávisle na sobì souèasnì na více TV pøijímaèích.

telefonní èísla obecního úøadu

5. Pokud mám více televizních pøijímaèù,
musím na všech v daný okamžik sledovat
stejný TV program?

6. Musím platit televizní poplatky Èeské
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?
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Co nového ve školce...
Prázdniny jsou už za námi a tøídy naší mateøské školy jsou zase plné dìtí. Nìkteré se
tìšily na své kamarády, jiné jdou do mateøské
školy poprvé a trochu se bojí, èi nechce se jim
do neznáma. Nepotøebují jen zajímavý program a pìkné hraèky, ale hlavnì naše pochopení a trpìlivost.
Celý kolektiv dìlal o prázdninách všechno
proto, aby se u nás líbilo všem Sluníèkùm a
Beruškám. Budova MŠ se ještì pøed prázdninami oblékla do nového kabátku a o prázdninách se vymalovala polovina školièky. Sluníèka
pøijdou do nové a èistì vymalované tøídy, šatny a ložnièky. Dalo dost práce uklidit vše po
malování a tak chci i touto cestou podìkovat
našim nepedagogùm – paním Svobodové,
Žáèkové, Slavíkové a Linkové za jejich obìtavou práci. Ale to nejvìtší podìkování patøí i
všem èlenùm zastupitelstva, protože jen jejich
zájmem, spoluprací a rozhodováním roste
naše školièka do krásy a mìní se pøed oèima.
Malé dìti se poøád na nìco ptají a rozhodnì je k tomu nemusíme nijak zvláš vyzývat. Zajímá je, kdy dojedeme k cíli naší cesty –
když jsme na výletì, jak „dìlá“ slon, co bude k
svaèinì a kde mizí voda, která prší k zemi…
Spousta zvídavých dotazù, na které potøebují
znát odpovìï. A paní uèitelky jsou - jako
každý rok - pøipravené na tyto otázky odpovídat nejen slovy, ale i zajímavými èinnostmi,
které dìtem vše pøiblíží a vysvìtlí.
Plánujeme pro dìti zajímavé akce na celý
školní rok – divadla, plavecký výcvik, výlet, soutìže, kroužky – angliètinu, hru na zobcovou
flétnu, výtvarný kroužek pro „ šikovné ruce“,
keramické dny nejen pro dìti, ale i pro rodièe,
ale nejvíce se tìšíme na další setkání s hod
webové stránky mateøské školy

www.msrybitvi.info
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nou p. Kadleèkovou na lekcích „Povídání se
zvíøátky“. Dìti si o zvíøátkách nejen se zájmem
povídají, ale mùžou si na nì pøímo sáhnout,
pohladit je a dozvìdìt se o nich hodnì zajímavých vìcí. V loòském školním roce dìti pozorovaly králièky, hady, køeèky, morèátka a ptáèky.
Takže“ Hurá“ do nového školního roku, v
kterém pøejeme hodnì štìstí a úspìchù našim Sluníèkùm, které šly poprvé do školy no a
Beruškám – zejména tìm novým co nejménì
slzièek a hodnì pøíjemných chvil strávených v
naší školièce.
Daniela Chovancová, øeditelka MŠ

telefonní èíslo mìstské policie

603 864 222

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Jak si žijeme

na “základce”

Je 1. záøí 2009 a dìtem i dospìlým zaèíná nový školní rok. Rodièe i dìti, kteøí se øadí
pøed budovou školy, jsou plni oèekávání, jaké
to asi ve škole bude, co nového je asi èeká?
Èekají je hnedle dvì nové paní uèitelky. Mgr.
Dana Sklenáøová, která bude tøídní uèitelkou
ve 2. a 3. roèníku, a Vìra Svatošová, která nás
všechny bude uèit anglický jazyk a výtvarnou
výchovu. A mezi nováèky patøí i všichni prvòáèkové. Pro nìkteré z nich však prostøedí školy není nièím novým. Péa Chvátil se v kvìtnu
zúèastnil brigády na zahradnickou úpravu
pøed budovou školy. Míša Èerný a Danielka
Èerná s námi školáky strávili kvìtnovou noc ve
škole. A ostatní školu znali už od zápisu.
Vìøíme, že u nás budou všichni
spokojeni. Na slavnostním zahájení byla pøítomna i starostka obce paní Naïa Hubáèková,
která popøála všem pøítomným krásný start do
nového školního roku. Mezi hosty nechybìly
ani pøedškolní dìti z mateøské školy. Prvòáèkové byli slavnostnì „ošerpováni“ svou paní
uèitelkou a paní starostkou. Spolužáci jim následnì vytvoøili krásný špalír, kterým prvòáèkové se svými rodièi prošli do "své" školy.
Mgr. Hana Pražanová,
øeditelka ZŠ

Zprávy a zprávièky

z obecního úøadu

Podìkování prodejnì u Milana
V loòském roce v rámci charitativní sbírky nám prodejna vìnovala dvì veliké krabice
plné nového dìtského prádla a dìtských èepièek. Protože nám bylo líto dát je k dalšímu zpracování, nechali jsme je na úøadu a v letošním
roce jsme pro našli vdìèný odbyt.
Polovinu jsme vìnovali pardubické nemocnici (dìtskému oddìlení a porodnici),
kde najdou své uplatnìní. Druhou polovinu s
obleèením i pro vìtší dìti jsme nabídli dìtskému centru Veská. Po telefonické domluvì
jsme se do obce Veská vypravily – dvì ženské
a plné auto krabic s roztøídìným obleèením.
Abychom nejely s prázdnou a mohly obdarovat i vìtší dìti (celkem je jich tam asi 40),
nakoupily jsme asi 15 kg ovoce. Byly jsme velice pøekvapené, jak se to tam za posledních
pìt let zlepšilo prostøedí. Je vytvoøeno nìkolik
rodinných bunìk, za pomoci nadace Zdenky
Volencové- Žádníkové je celý areál vymalován profesionálním malíøem postavami z pohádek. Dìti mají krásnì vybavené pokoje i
herny, celý areál pùsobí pøíjemným dojmem.
O to více se nás dotkly dùvody, leckdy i malicherné, kvùli kterým jsou dìti do takovýchto
zaøízení umísovány a nemùže jim být poskytnuta rodinná výchova. Pøivezenými vìcmi
jsme udìlaly radost, bylo jich tolik, že se podìlí
i s jinými dìtskými domovy.
Charitaivní sbírka
Ve dnech 9.- 10. listopadu probìhne charitativní sbírka veškerého textilního materiálu a
domácích potøeb, kromì elektroniky. Informace budou vèas ve vývìsní skøíòce obce.

webové stránky základní školy

www.zsrybitvi.cz
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Oèkování psù
Ve støedu 30. záøí od 14.30 do 16. hodin probìhne pøed úøadem povinné oèkování psù
proti vzteklinì. Cena za oèkování je 100,- Kè.
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Klasické žárovky konèí. Co je nahradí?
K uvedeným datùm se vztahuje zákaz výroby a dovozu žárovek daného pøíkonu a typu,
obchodníci ovšem smìjí doprodávat zásoby:
Záøí 2009 - všechny typy matných žárovek,
èiré žárovky od 80 W
Záøí 2010 - èiré žárovky nad 60 W
Záøí 2011 - èiré žárovky nad 40 W
Záøí 2012 - všechny klasické žárovky
Záøí 2016 - všechny halogenové žárovky

Klasická žárovka. Funguje na principu
zahøívání tenkého vodièe elektrickým proudem. Výhodou je stabilní a stálé svìtlo, nevýhodou vyšší náklady na provoz a nižší
životnost.
Halogenová žárovka. V žárovce probíhá
takzvaný halogenový cyklus, kde se pøi vysoké
teplotì vypaøující wolfram sluèuje napøíklad s
bromem a rozpadá se. Díky tenzi
wolframových par v blízkosti vlákna se
omezuje jeho vypaøování. Výhodou je vyšší
životnost a vìtší svìtelnost, nevýhodou ultrafialové záøení, které žárovka vydává.
Úsporná záøivka. Nízkotlaká uzavøená
trubice naplnìná smìsí par a plynù napájená
elektrodami. Její výhodou má být vyšší životnost a úspornost, obsahuje však škodlivé látky
(rtu) a vydává infraèervené záøení.
Než nahradíte klasickou žárovku, nejprve
se musíte rozhodnout, zda dáte pøednost halogenovým žárovkám nebo úsporným záøivkám.
Pak musíte vybrat tvar podle vzhledu svítidla.
Naštìstí už se dají koupit v klasickém
žárovkovém tvaru. A ve velkém množství dalších, napøíklad ve spirálách, koulích, svíèkách èi
reflektorech. Dalším problémem, na který mù-
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žete narazit, je, že se nová žárovka do svítidla
nevejde. Mùže být delší a vyènívat ze svítidla,
nebo zase širší a pak ji dovnitø vùbec nedostanete. Dejte pozor i na odlišnost tvarù, klasické
žárovky jsou široké nahoøe, kdežto mnohé
úsporné záøivky mají silnìjší èást dole. Všímejte si rovnìž závitù, mohou být rùzného
typu a šíøky.
Zkontrolujte také, jestli úsporná záøivka
není poškozená nebo nemá zahnìdlé plastové díly. Podívejte se i na to, zda je na krabièce
energetický štítek. Kupujte pouze záøivky tøídy
A. Pøíklady energeticky nejúspornìjších svìtelných zdrojù najdete na intenetových stránkách www.uspornespotrebice.cz.
Na krabièce by mìly být uvedeny tyto informace: typ výrobku, velikost závitu, rozmìry,
pøíkon, životnost v hodinách, svìtelný výkon,
životnost v letech, srovnání životnosti s klasickou žárovkou stejné svítivosti, údaj o poètu
zapnutí, energetická úspornost(kolik procent
ušetøíte ve srovnání se žárovkou), štítek se zaøazením do energetické tøídy, barva svìtla,
znak technologie rychlého startu, certifikáty
pro rùzné státy, zpùsob likvidace, znaèka, výrobce a zemì pùvodu.
Halogenová žárovka se po rozsvícení mùže poškodit, když jste pøedtím sahali na sklo
holou rukou a nanesli na nì neèistoty a mastnotu. Doporuèuje se proto šroubovat ji v rukavicích èi v ubrousku. Jestliže jste na ní zanechali nìjaké otisky, dají se setøít lihem.
Pokud rozbijete úspornou záøivku nebo
sama praskne, uvolní se z ní malé množství
rtuti. Proto je tøeba nejprve vyvìtrat a teprve
pak uklízet støepy. Na úsporné záøivky a další
podobná osvìtlení se vztahuje dvouletá záruka, takže když vám doslouží døív, neváhejte je
reklamovat. Vyplatí se schovat si úètenky. U
klasické žárovky dvouletá lhùta neplatí, protože její prùmìrná životnost je jen jeden rok.
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Žárovky /pokraèování/

Fotbal v Rybitví

Prohlédnete-li si pozornì krabièku od
úsporné záøivky, najdete na ní symbol pøeškrtnuté popelnice. To znamená, že až dosvítí,
nesmíte ji vyhodit do kontejneru na bìžný odpad. Kvùli obsahu jedovaté rtuti se musí
recyklovat ve speciálních linkách. Vysloužilé
záøivky mùžete odvézt do sbìrného dvora nebo je odevzdat v obchodì, kde se prodávají.

Minulá sezóna byla z našeho pohledu spíše neúspìšná, i když byla naše první ve 3. tøídì
skupiny Pøelouèsko. Po úspìšném vstupu do
soutìže jsme se propadli až na koneèné jedenácté místo. Velmi špatnì jsme hráli na jaøe
2009. Doma jsme nevyhráli jediný zápas. Nejvíce minut za celou sezónu odehrál Ondra Vlk
a nejlepší støelec byl Tomáš Boøil.
Novou sezónu jsme zahájili se dvìma zranìnými útoèníky. Pøijali jsme na hostování dva
hráèe, kteøí pocházejí z Rybitví - Jaroslava
Straku a Leoše Pittharda. Vstup do soutìže
nebyl takový, jaký jsme si pøedstavovali, ale
musíme doufat, že se hráèi spolu sehrají a výsledky budou lepší než sezónu minulou. Po
ètyøech odehraných kolech máme na svém
kontì pouze ètyøi body a pasivní skóre 5:10.
Nezbývá než doufat v probuzení útoèníkù a
koneènì zaèít alespoò doma vyhrávat, abychom neztratili pøízeò velmi slušných divákù.
Mládežnický oddíl kopané mladších žákù
skonèil ve své první sezónì na krásném pátém
místì. Bohužel byl oddíl zrušen, pro absolutní
nezájem dìtí, ale i rodièù o fotbal. Na pár
posledních zápasù se scházelo osm až devìt
dìtí, a tak nemìlo smysl dìcka dále pøihlašovat. Z celého týmu dále pokraèují ve fotbale
dvì dìti, které jsou na hostování v jiných
klubech.
Rozlosování domácích zápasù na podzim
2009: 26.9. od 16.30 s Rohovládovou Bìlou, 10.10. od 16.00 s Lány na Dùlku a 24.10.
od 14.30 s Kolesy.

Rybitevská fusekle
4. roèník soutìže

V letošním roce probìhne již 4. roèník této
soutìže. Zúèastnit se mùže každý, kdo umí
jakékoliv ruèní práce (nejen pletení), a chce
plody své èinnosti vìnovat na charitativní úèely. Mohou to být i ozdoby a dekorace na Vánoce, protože akce probìhne od 30.11. do 2.12.
Akce bude po celou dobu prodejní. Proto - Vy
šikovné - plete a vyrábìjte, vy ostatní nezapomeòte pøijít nakupovat.
Všechny utržené peníze budou opìt pøevedeny na vìci potøebné, které budou vìnovány Domovu pro matky s dìtmi a Azylovému
domu pro muže. Obìma organizacím sídlícím
v Pardubicích náš pøedvánoèní pøíspìvek dìlá
velikou radost. Vždy se pøedem domluvíme,
co potøebují a chtìjí, nìkteré vìci si nakupují
sami. Loni jsme vybrali tolik, že jsme mohli i
všem dìtem bydlícím v Paprsku koupit kolekce. Vìøím, že i v letošním roce se nám sejde
hodnì výrobkù a pøijde hodnì nakupujících.
Odmìnou všem potom bude Zpívání u stromeèku dìtí z naší mateøské a základní školy s
podáváním vánoèního punèe.
Na úøadu jsou k dispozici další klubíèka pro
naše pletaøky. Vy, kteøí doma objevíte zbytky
pletací vlny, mùžete nám je vìnovat k dalšímu
využití.
- vad -
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František Bobal, trenér

web TJ Jiskra Rybitví

www.tombruins.
webnode.com
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Ještì jednou o domácích mazlíècích
Toto povídání je urèeno všem obèanùm,
kterým záleží na èisté obci a zdraví lidí. Èlánek
je výòatkem z profesního èasopisu Moderní
obec a nese název „Psí výkaly a hrozící nebezpeèí“.
Pes je podle zákona è. 246/1992 Sb. vìc
a podle tohoto zákona je èlovìk (vlastník)
oprávnìn jej užívat, držet a nakládat s ním,
avšak podle stejného zákona nikoli neomezenì. V § 127 obèanského zákoníku se uvádí,
že vlastník vìci se musí zdržet všeho, èím by
nad míru pøimìøenou obtìžoval jiného, nebo
èím by vážnì ohrožoval výkon jeho práv. Proto
zejména nesmí obtìžovat sousedy hlukem,
prachem, pachy, pevnými a tekutými odpady.
Zneèišování životního prostøedí øeší svým zpùsobem i zákon è. 87/1987 Sb., o veterinární
péèi, v platném znìní. Na nakládání s organickým odpadem vèetnì psích exkrementù pamatuje i vyhláška è. 381/2001 Sb. Katalog
odpadù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Pro neukáznìné majitele, kteøí se rádi ohánìjí v argumentaci Listinou základních práv a
svobod, platí èl. 11 odst. 3, který stanoví, že
„vlastnictví zavazuje“.“ Nesmí být zneužito na
újmu práv druhých èi v rozporu se zákonem
chránìnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, pøírodu a životní
prostøedí nad míru stanovenou zákonem“.
Nyní Vás seznámím s varujícími údaji. Pøi
hygienických kontrolách dìtských høiš a pískoviš konstatují pracovníci pøítomnost vajíèek
škrkavek Toxocara canic, která jsou pozitivní
do 21 %. Pøi vyšetøování obyvatel bylo na toxokarozu pozitivní 20 % vyšetøovaných Promoøení Toxokarou v Praze je 8% u psù a 16 % u
koèek. Úroveò záchytù salmonel u psù je v
Praze 2 % a u koèek 4%. Rod Campylobacter
udává nosièství v 50% dospìlých psù a podíl
psa na infekci èlovìka 5%. Z uvedených údajù
vyplývá znaèné zdravotní a epizootologické
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riziko životního prostøedí zneèištìného psími
výkaly. Rovnìž prach suchých výkalù víøený
napøíklad pøi sekání zelených ploch, zneèištìné travnaté plochy, vody a podobnì mohou
být velkým rizikovým faktorem jak pro lidi, tak i
pro samotné psy. Zvláštì když øada pùvodcù
onemocnìní èlovìka nebo psù pøežívá v tìchto prostøedích i nìkolik mìsícù.
Co s tím dìlat ?
Chovatelé své miláèky mají venèit v lese,
ne v místech – zeleni, která jsou udržovaná
pracovníky obce. Dovedete si pøedstavit, jak
vypadá zamìstnanec po 3 hodinovém sekání
tøeba u objektu èp. 125? A rodièe s dìtmi by
mìli okamžitì reagovat na nevhodné jednání
majitele psa zavoláním Mìstské policie. Doufám, že je samozøejmostí, že na dìtské høištì u
MŠ psi nechodí. Také oznámení o zákazu krmení divokých koèek nebylo samoúèelné, jak
je vidìt z pøedchozí zprávy. Promoøení u koèek
je v obou uvádìných pøípadech dvojnásobné
proti psùm.
Zdraví nás všech je opravdu jen v našich
rukou. Nevšímavost obyvatel mùže vést jenom k jedinému. Bude víc nemocí, alergií a
také špíny v naší obci. Policie je od toho, aby
dohlížela na dodržování zákonù a obecnì závazných vyhlášek. Když uvidíte, že se nìkdo
podle nich nechová, jediné øešení je okamžité
zavolání strážníkù mìstské policie. Slovo okamžité je dùležité, protože výraznì zvýší
úspìšnost pøi dokazování pøestupku – nevhodného jednání. Na konec se dá øíci, že jedinì na nás záleží, jak tu budeme mít èisto a že
nebudeme omezování pøi procházkách nebo
projíždìní na kolech hromádkami po hodných
psech nehodných páníèkù.
- nah -

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Konì v akci

Ve dnech 4. – 6. záøí se uskuteènil na
Závodišti v Pardubicích poøad Konì v akci. Souèástí tohoto tøídenního programu je i orba koòmi „O ruchadlo bratrancù Veverkových“. Pro letošní klání byly pluhy rozdìleny do dvou kategorií, pluh normální a tzv. obracák. Jednalo se
již o 7. roèník a rok od roku stoupá poèet pøihlášených oráèù.
O vznik této soutìže se zasloužil øeditel závodištì Ing. Jiøí Kunát, rodák z obce Rybitví. Své
rané dìtství strávil ještì ve starém Rybitví a
moc hezky o tom všem vypráví. Nad orbou
jsem pøevzala záštitu a každoroènì jsem jedním z tìch, kteøí pøedávají vítìzùm ceny.
Témìø všichni známe Velkou Pardubickou, tato akce je v jejím stínu, ale pro milovníky
koní je to obrovská událost nejen estetická, ale
i chovatelská. Jsou zde pøedvedeni koníèci nejmenší – Shetlandský pony – po skuteèné obry
– Fríský kùò. Mezi nimi jsou tu taneèníci - Kolumbijský pas ofino a skuteèní králové mezi
koòmi – Achalteke - kteøí jsou na zemi již od
dob Alexandra Velikého èi Èingischána. Je to
skuteènì nádhera a já jsem moc ráda, že i na
takovémto svìtovém setkání se mluví i o naší
obci.
- nah -

Výmìna

øidièských prùkazù

Do 31.12.2010 je nutné vymìnit dva typy
øidièských prùkazù vydávaných v období od
1.ledna 1994 do 31. prosince 2000. Øidièi
høeší na to, že na výmìnu je zatím èasu dost a
cestu na úøad odkládají na poslední chvíli, stejnì jako u daòových pøiznání. Úøedníci je ale varují, že pøíští rok zákonitì pøijde kolaps. Dopravní policisté pak pøisazují: bez platného øidièáku hrozí tuèná pokuta a zákaz øízení až na jeden rok.
Na výmìnu øidièáku se mìlo za tøi roky dostavit zhruba 1,3 milionu motoristù. Skuteènost je taková, že tak uèinilo zhruba jenom dvì
stì tisíc lidí. Pokud by se mìlo zabránit kolapsùm na úøadech, muselo by nyní mìsíènì o výmìnu požádat alespoò 61 tisíc lidí.
Pokud by se naplnil katastrofický scénáø,
zùstane na konci pøíštího roku bez platného
oprávnìní až pùl milionu øidièù. Jenže na rozdíl od minulé vlny výmìny øidièákù, kdy doklady nechtìli mìnit pøevážnì starší lidé, pùjde tentokrát v drtivé vìtšinì o aktivní øidièe.
Bez platného øidièáku by pøitom vyjet nemohli.
Jízda bez platného øidièského prùkazu je pøestupek, který se nedá vyøešit na místì. Ve
správním øízení za nìj lze uložit pokutu až deset tisíc korun a zákaz øízení na šest mìsícù až
jeden rok.
- jot -

Oznámení
o zmìnì

v souladu s vydáním Osvìdèení o registraci oznamujeme, že se Obec Rybitví stala
dnem 1.9.2009 podle § 94 odst.1 zákona è.
235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, plátcem danì z pøidané hodnoty, DIÈ CZ00274194.
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Waldadon 2009
V sobotu 11.7.2009 se konal již druhý
roèník tenisového turnaje manželských dvojic
Waldadonu, který poøádají manželé Ardeltovi.
Úèastní se ho osm párù, vìtšinou manželských. Zaèátek turnaje byl v 7:30. Poèasí bylo
tenisové, nálada bájeèná, dokonce jsme mìli i
obecenstvo. Od loòského turnaje se tento lišil
v rozlosování párù tak, aby pánové nehráli se
svými manželkami. Poèáteèní obavy se ukázali
jako neopodstatnìné, všichni si užili tenisu i
zábavy.
Vítìzství si tentokrát vybojovali Ardelt Michal - Pechová Veronika, druhé místo zaujala
dvojice Jadrný Petr - Èerná Šárka, o tøetí místo
se dìlili Peterka Radek - Ardeltová Miroslava a
Èerný David - Pechová Radka. Páté až osmé
místo obsadili Válek Richard – Vondráèková
Jolana; Markl Miloš - Válková Alena; Pech Jiøí
- Nováková Katka a Vondráèek Míla - Nová
Renata.
Vìcné ceny jsme mohli zakoupit díky sponzorskému daru Obecního úøadu Rybitví. Dalšími sponzory byl velkoobchod Richter –
Frentzel, Pepsi Americas a manželé Kinzlovi.
Všem moc dìkujeme.
Tøetí roèník Waldadonu se uskuteèní v èervenci 2010. Všem zúèastnìným dìkujeme a
vìøíme, že si turnaj i následnou oslavu užili
jako my.
Ardeltová Miroslava
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Czech POINT
V mìsíci øíjnu bude zprovoznìn CZECH
POINT i na našem úøadì.
Co je Czech POINT?

Czech POINT, neboli Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veøejné správy,
kde každý èlovìk mùže získat všechny informace o údajích, které o nìm vede stát v
centrálních registrech a kde bude moci také uèinit jakékoliv podání ke státu.
Czech POINT bude zprovoznìn z prostøedkù strukturální fondù Evropské unie 85%
a obce 15%.
Co bude poskytovat Czech POINT?
V
Výpis z Katastru nemovitostí
V
Výpis z Obchodního rejstøíku
V
Výpis ze Živnostenského rejstøíku
V
Výpis z Rejstøíku trestù
V
Pøijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
V
Žádost o výpis nebo opis z Rejstøíku trestù
podle zákona è. 124/2008 Sb.
V
Výpis z bodového hodnocení øidièe
V
Vydání ovìøeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelù
V
Podání do registru úèastníkù provozu
modulu autovrakù ISOH
V
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

www.rybitvi.cz
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