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Anketní otázka pro občany
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit s podnětem k zamyšlení ohledně případné úpravy budovy
obecního úřadu a celého prostoru po zlikvidované restauraci „Lesanka“.
Máme k dispozici tři varianty řešení:
1) Zda vůbec přemýšlet o úpravě stávající budovy, potom:


chceme řešit architektonický vzhled budovy v návaznosti na úspory
energií? Tyto úpravy by se dotkly jak otvorových prvků - dveří a oken, tak
i fasády a střechy.



objem budovy se bude měnit pouze minimálně, nepočítá se prozatím s
žádnou přístavbou (v úvahu připadá i využití kinosálu jako multifunkčního
sálu - svatby, pohřby, kulturní akce, taneční zábavy, konference, školení
a firemní akce)?



záměrem obce je řešit v kontextu této hlavní budovy i volný prostor před
budovou (park, sportoviště, apod.)?

2) Zbourat stávající budovu a postavit na místě „Lesanky“ novou, menší budovu
a následně navrhnout řešení volného prostoru?
3) Nechat to beze změn?
Přemýšlejte o tom a své náměty nám můžete sdělit do konce února letošního roku
(písemně, elektronicky, osobně).

Děkujeme

----------------------------------------------------

Vaši zastupitelé
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Slovo starosty
V letošním roce vycházejí noviny po delší
odmlce, proto se pokusím o připomenutí toho, co
se v naší obci odehrálo v průběhu uplynulého
roku.
V lednu se konal v tělocvičně základní školy již
čtvrtý Obecní ples s velmi slušnou účastí
místních občanů a jejich přátel.
V této době jsme také vypsali výběrové řízení na
dostavbu komerčního prostoru v objektu
fotbalového areálu. Soutěž nakonec vyhrála
firma AQUASTAV, s.r.o., která rekonstrukci
zrealizovala a od prvního června je zde
provozováno občerstvení pod názvem Fit Bar
Jiskra.
Zastupitelstvo obce schválilo v lednu rozpočet
obce na rok 2015 jako přebytkový, což svědčí
o dobrém hospodaření celé obce.
V měsíci únoru obec konečně zahájila dlouho
připravovaný prodej bytů v ulici Činžovních
domů čp.142, ke konci roku bylo prodáno 10
bytů z celkových dvanácti. Jako opatření proti
různým podomním prodejcům byl v únoru
schválen Tržní řád obce, který určuje pravidla
pro pochůzkový, podomní a pojízdný prodej na
území obce Rybitví.
V březnu a dále v průběhu celého roku
pokračoval prodej pozemků pod řadovými
garážemi v lokalitě „Kocmoud“ a také byl
zahájen prodej pozemků pod plechovými
garážemi u sběrného dvora. Ke konci roku bylo
prodáno celkem 27 pozemků, prodej bude
pokračovat i v letošním roce. Zastupitelstvo
obdrželo žádost soukromé střední školy EDUCA
Net, s.r.o. o ukončení nájmu v prostorách
základní školy k datu 30.června 2015. Žádost
byla akceptována a obec řeší pronájem
uvedených prostor, do dnešního dne se uvolněné
prostory nepodařilo pronajmout.
V první polovině roku probíhaly práce na
rekonstrukci objektu na fotbalovém hřišti, byly
zde položeny nové chodníky a přístupové cesty
do
objektu,
v areálu
bylo
dokončeno
multifunkční hřiště s umělým povrchem, kde je
možné provozovat různé míčové sporty.
V květnu se rovněž pořádal 1. ročník soutěže
„O nejrychlejšího Rybitváka“ za účasti více než
stovky závodníků.
Po prázdninách byla zahájena akce „Zateplení
a oprava fasády čp. 200 v ulici Hakenova“,
v tomto období zde byla rovněž otevřena druhá
prodejna potravin v Rybitví. Oprava objektu byla
dokončena v měsíci říjnu.
----------------------------------------------------

V září se obec sponzorsky podílela na soutěži
v orbě
pluhem
taženém
koňmi
v rámci
sportovního odpoledne s názvem „Koně v akci“
konané na dostihovém závodišti v Pardubicích.
Obci bylo předáno zpracovatelem písemné
vyhotovení Změny č.1 územního plánu, která byla
vyvolaná Rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ve věci realizace modernizace spalovny
nebezpečných odpadů na území Rybitví.
V současné době je tento materiál na odboru
územního plánování Magistrátu města Pardubice
k vypořádání námitek. Mezitím proběhlo jednání
o možnosti odkupu objektu stávající spalovny
Městem Pardubice, zatím bez konkrétního
výsledku.
Koncem roku byly novelizovány místní vyhlášky
o poplatcích za tuhý komunální odpad, za užívání
veřejného prostranství a za poplatek ze psů.
Při různých setkáních s návštěvníky obce z jiných
míst republiky se často dozvídám, že byli velice
mile překvapení čistotou obce, upravenou zelení
a celkovým vzhledem obce. Nikdy by prý nečekali
tak příjemné prostředí v blízkosti chemického
závodu. Toto vše je zásluhou pracovníků
technických služeb obce. V současné době
zaměstnáváme tři pracovníky na hlavní pracovní
poměr, kromě toho zde v roce 2015 působili
2 pracovníci, které jsme přijali z řad uchazečů
o zaměstnání přes Úřad práce. Jejich mzdu nám
Úřad práce uhradil. Někomu se možná zdá, že
máme těchto pracovníků zbytečně mnoho.
Podívejte se však na obec z „ptačí perspektivy“
a uvidíte, kolik je v obci zeleně a udržovaných
místních komunikací. Přes tato slova chvály Vás
žádám, pokud se vyskytne jakýkoli problém,
abyste si jej nenechávali pro sebe. Přijďte na
obecní úřad, kde Vám s jeho řešením rádi
pomůžeme.
Pro rok 2016 jsou prioritními úkoly obce
schválení Změny č.1 územního plánu obce, dále
rekonstrukce komunikace ve staré obci a lesní
cesty přes „Kocmoud“, prodej bytů v Havlíčkově
ulici čp. 69, oprava dalších místních komunikací,
rozšíření
veřejného osvětlení v obci, využití
veřejného prostranství po likvidaci Lesanky včetně
záměru na opravu budovy obecního úřadu.
Jak vidíte, úkolů nás čeká v letošním roce opravdu
mnoho a k tomu nám všem přeji hlavně pevné
zdraví a klid na práci.
Starosta
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Rekonstrukce zázemí na hřišti, nová hospoda a stavba multifunkčního hřiště Rybitví
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Povinnosti majitelů
nemovitostí UPOZORNĚNÍ
Dle zákona o obcích č. 128/2000Sb. ve
znění dalších předpisů, je třeba, aby
každý dům v naší obci byl opatřen
číslem popisným. Ráda bych tedy
připomenula majitelům, zejména
nedávno zrekonstruovaných, případně
nově postavených nemovitostí,
povinnost mít dům řádně a viditelně
označen číslem popisným. Předejdete
tak nejen chybnému doručování
zásilek Českou poštou apod., ale také
možným prodlevám v případně potřeby
zásahu lékaře, hasičů či policie
a problematickému jednání s úřady.

ZPRÁVA STAVEBNÍ KOMISE
Ráda bych Vás seznámila s činností
stavební komise v naší obci. Stavební
komise se vyjadřuje k veškerým
projektovým
dokumentacím
staveb, úprav v katastru obce
Rybitví, tj. i k stavbám a kácení
stromů ve společnosti Synthesia,
a.s., VÚOS, a.s., Explosia, s.p.,
a dalším firmám.

Stavební komise projednává
a povoluje drobné stavební úpravy
a udržovací práce občanů, na které
není třeba dle stavebního zákona
stavební povolení. Vyjadřuje se ke
stavebním
úpravám
nejen
v činžovních
domech,
ale
i v rodinných domcích. Každý
stavební zásah v domě i v bytě
musí být ohlášen na obecním
úřadě, projednán a schválen. Na
žádosti musí být uvedeno jméno
stavebníka, místo, kde se budou
úpravy provádět, souhlas majitele
(není-li shodný se stavebníkem),
u činžovních domů souhlas od
------------------------------------------------------

zástupce ze správy nemovitostí,
dále jednoduchý popis a nákres.
Zda
bude
stavba
prováděna
svépomocí
nebo
odbornou
stavební firmou. Vyjádření majitelů
sousedních
pozemků,
jejich
stanovisko a datum. Výměna oken
v činžovních domech musí být
provedena tak, aby rozměry oken
i typ byly dle původních rozměrů
a typů, tak jak jsou v jiných
bytech objektu. Nesmí narušit
venkovní vzhled a architektonický
ráz budovy. Zásah do rekonstrukce
elektroinstalace a plynu musí být
proveden
odbornou
firmou
a zakončen vydáním revizní zprávy
se souhlasem s provozem. Povinný
dokument je třeba (v kopii) předat
na OÚ k založení do spisu. Bourání
zdí v bytech a domech se může
týkat pouze příček. Ohlásit musíme
také jakoukoliv drobnou stavbu
pergolu, zahradní altán do velikosti
16 m2, krb (má-li betonový základ
spojený se zemí), opravu plotu,
výměnu střešní krytiny, zateplení
a
fasádu.
Veškerý
stavební
materiál
a odpad musí
být
prokazatelně
zlikvidován
na
písemné
potvrzení,
v souladu
s obecně závaznou vyhláškou obce
o odpadech. Ohlášení také podléhá
kácení stromů, které jsou již
přestárlé
a mohou ohrozit
zdraví a život nebo způsobit
majetkovou újmu.
S vyplněním žádosti Vám ochotně
poradí na obecním úřadě, případně
se můžete obrátit přímo na mne
na telefonním čísle 606 476 917.
Těším se na spolupráci s Vámi.
Monika Horníková

předsedkyně stavební komise
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Souhrn sportovních
událostí léta 2015

BABACUP
Dne 5. 9. 2015 se v obci Rybitví
uskutečnil druhý ročník tenisového
turnaje dvojic žen pod názvem
BABACUP. Počasí se přizpůsobilo
tenisovým potřebám a bylo tedy
příjemně pod mrakem, žádné překvapení
v podobě
nečekaných
dešťových
přeháněk. Nebyl zde tudíž prostor pro
žádné výmluvy a všechny účastnice
musely
tedy
předvést
bezvadný
sportovní výkon. Turnaje se zúčastnilo
8 zástupkyň něžného pohlaví, nejen
místní patriotky, ale zavítalo i pár
přespolních
účastnic.
Rozlosování
dvojic letos proběhlo systémem
nasazených
a nenasazených
hráček.

a dvojice na druhém a čtvrtém místě.
Vítězové těchto zápasů spolu sehráli
finále a poražené dvojice svedly zápas
o třetí místo.
Jen těsně pod stupni vítězů nakonec
skončila dvojice Šárka Černá - Alena
Řeháková, třetí místo vybojovaly
Dominika Černá – Marcela Opltová,
stříbrnou dvojicí byly Petra Šavrdová
s Lenkou Šlechtovou a vítězkami
letošního ročníku se stala dvojice Eva
Šmeralová s Mirkou Berkovou.
Všem účastnicím bych ráda složila
poklonu
za
předvedené
výkony
a poděkovala za příjemně prožitý
sportovní den.
Za úspěšný a hladký průběh turnaje
bych ráda poděkovala svému muži,
který se postaral o bezvadné technické
zázemí turnaje, a v neposlední řadě
děkuji i sponzorům, mj. obci Rybitví,
Láďovi Vrtáčkovi, Evě Šmeralové,
Lence
Šlechtové,
manželům
Šavrdovým, kteří poskytli finanční
a věcné dary pro všechny účastnice
turnaje.

Organizátorka turnaje Šárka Černá

Tím se vytvořily velice vyrovnané
tenisové dvojice ve složení:
Šárka Černá – Alena Řeháková,
Dominika Černá – Marcela Opltová,
Petra Šavrdová - Lenka Šlechtová
a Eva Šmeralová – Mirka Berková.
Boje o letošní tenisové královny tomu
skutečně odpovídaly.
Systém turnaje nastolil vzájemné
zápasy mezi všemi dvojicemi. Dle
uhraného pořadí poté sehrály utkání
dvojice na prvním a třetím místě
------------------------------------------------------

Internetové stránky obce:

WWW.RYBITVI.CZ
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BIKINY CUP
Poslední srpnovou neděli se v Rybitví
uskutečnil historicky první ročník
turnaje v dámském plážovém volejbale
– BIKINY CUP. Počasí bylo jako na
objednávku – nebe bez mráčků, rtuť
teploměru už neměla ani kam stoupat,
jen to moře chybělo k dokonalé iluzi
pohodových mořských radovánek.
Turnaje se zúčastnilo 10 z valné části
místních sportu chtivých nadšenkyň,
které ani minutu neváhaly si odskočit od
plotny a předvést svá dokonalá těla na
„rybitevské pláži“. Rozlosování dvojic
bylo do poslední chvíle pro všechny
překvapením, neboť tréninkové výkony
všech
zúčastněných
byly
velice
vyrovnané a účastnice tak nebyly
rozděleny na nasazené a nenasazené.
Rukou osudu tak vznikly tyto dvojice :
Šárka Černá – Jana Štorková,
Dominika Černá – Eva Šmeralová,
Petra Čechová – Stáňa Zdarsová,
Marcela Opltová – Jana Chválová,
Kamila Forgáčová – Monika Matějková.

1. místo
Šárka Černá – Jana Štorková
Všem zúčastněným hráčkám bych ráda
složila velkou poklonu, neboť v tak
horkém slunečném počasí šlo zejména
o vítězství morální. Ale i přesto se
žádná z hráček nevzdala bojů o nejvyšší
příčky a za své volejbalové výkony se
rozhodně nemusely stydět. Děkuji všem
za účast na prvním ročníku a za velice
příjemně
prožitou
poslední
prázdninovou neděli.
Za úspěšný průběh turnaje musím
v neposlední řadě poděkovat svému
muži vytvořením bezvadného zázemí
a dále sponzorům, mj. obci Rybitví
a Láďovi Vrtáčkovi, kteří poskytli
finanční a věcné dary pro všechny
účastnice turnaje.
Organizátorka turnaje Šárka Černá

Všechny dvojice sehrály zápasy na dva
sety systémem každý s každým. Po
konečném sečtení bodů se umístily
dvojice v následujícím pořadí:
5. místo
Petra Čechová – Stáňa Zdarsová,

WALDALON

4. místo
Dominika Černá – Eva Šmeralová,
3. místo
Kamila Forgáčová – Monika Matějková,
tím nejtěsnějším rozdílem jednoho
bodu se na stříbrné příčce umístila
dvojice:
2. místo
Marcela Opltová – Jana Chválová
a letošními vítězkami se staly:
------------------------------------------------------
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Zpráva z činnosti školské
a kulturní komise
V roce 2015 se členové školské
a kulturní komise mimo jiné podíleli
na přípravách a organizaci vybraných
kulturních a společenských akcí pro
občany naší obce a na údržbě
kulturních památek v Rybitví.
Významným kulturním stánkem
v obci je Památník bratranců
Veverkových.
Společně
s jeho
správcem panem ing. Minaříkem
komise plánovala aktivity v domku,
schvalovala návrhy propagačních
materiálů pro návštěvníky památníku
a pomohla získat finanční prostředky
na
jeho
opravy
a
provoz.
Spolupracovali jsme také na zajištění
dalšího kola výtvarné soutěže pro
děti z prvního stupně základních škol
na téma zemědělství. Podrobnější
zprávu o všech novinkách v domku
bratranců Veverkových můžete najít
v samostatném článku ing. Minaříka.
Podstatnou část práce členů školské
a
kulturní komise tvoří příprava
a zajišťování akcí pro děti a žáky
školy, jejich rodiče a další
spoluobčany. Také letos jsme proto
úzce spolupracovali se Základní
školou a mateřskou školou Rybitví
a pomáhali s organizací např.
dětského karnevalu, Dne dětí či
lampionového
průvodu.
Velice
úspěšná byla oslava Halloweenu
s podtitulem: „Kdo se bojí, nesmí do
školy“,
na
které
byste
ve
strašidelných
převlecích
naše
zastupitele často ani nepoznali.

------------------------------------------------------

Na základě návrhu školské
a kulturní komise byl také do
rozpočtu obce zahrnut finanční
příspěvek na dva školní výlety.
V červnu děti a žáci školy navštívili
zámek Potštejn, v prosinci se pak
mohli seznámit s českými vánočními
tradicemi
na
zámku
Hrádek
u Nechanic. Z obecní pokladny byla
uhrazena částka za autobusovou
dopravu.
Obec
zafinancovala
i
preventivní vyšetření zraku
předškolních dětí v místní mateřské
škole.
Pro naše spoluobčany téměř všeho
věku jsme v dubnu zajistili divadelní
představení v kinosále obecního
úřadu. Do Rybitví zavítal přední
světový „chůdoherec“ Lennoire
Montaine s vynikající komedií Don
Quijote de la Ancha – nejhranějším
představením v Evropě. Jednalo se
o „didaktickou klauniádu“ v režii
Bolka Polívky. Představení se
uskutečnilo v rámci projektu
COMENIUS 2015 - Podpora kultury
s EU. Přestože vstupné bylo skutečně
symbolické (ostatní náklady byly
hrazeny obcí), byla návštěvnost
poměrně malá.
Protože
chceme
našim
spoluobčanům nabídnout bohatý
kulturní a společenský život, bude
komise v podobných aktivitách
pokračovat i v letošním roce. Velice
rádi pak přivítáme i Vaše nápady
a náměty pro obohacení kulturního
dění v naší obci.
Za školskou a kulturní komisi
Mgr. Eva Pipková
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Vyhodnocení sezóny 2015
Památníku bratranců
Veverkových, Rybitví
Během tohoto roku došlo ke
změnám v uspořádání sbírek
o bratrancích Veverkových zejména
doplnění dokumentů o pravosti jejich
vynálezu. Celkové rozmístění nových
vitrín pro vystavování dokumentů
o těchto vynálezcích v novém hávu
nesoucí název Síň slávy.
Další změna je, že daný stánek se
nese v duchu zemědělství a to v nové
sbírce orební techniky Pardubicka
s pomocí NZM Praha, ale i galerie
významných rodáků v zemědělství
Pardubicka. Hlavně výstava modelů
zemědělské techniky a mechanizace
využívaná
v minulých letech
v ČSR s firmou AGROMODELS,
která
částečně
pomohla
k návštěvnosti zejména mladé
generace a škol.
Také se konal již 4. ročník soutěže
Rybitevské veverče ve výtvarných
pracích žáků 1-5. ročníku ZŠ, které
mohli hodnotit sami občané Rybitví.
Na podzim tohoto roku měli občané
možnost si vybrat pomocí hlasování
již v 5. ročníku Rybitevský strom
roku 2015, kterým se stal Stříbrný
smrk u prodejny COOP.
A na závěr Vám děkuji, že i malá
část občanů Rybitví si našla trochu
času
a přišla se podívat do
kulturního stánku, který je jedinou
kulturní památkou v obci Rybitví.
Ing. Lubomír Minařík
správce PBV Rybitví

SEKÁNÍ TRÁVY
V posledních měsících se nás
několik občanů ptalo, jak to je se
sekáním trávy. V období vegetace
mají vlastníci povinnost, vyplývající
ze zákona o rostlinolékařské péči,
viz. citace níže, zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů
včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo
zvířat, jinými slovy řečeno, sekat své
pozemky. K první seči musí dojít
před
vysemeněním
plevelů
a škodlivých organismů. „Posekáním
pozemku před vysemeněním plevelů
se zamezí jejich šíření na okolní
pozemky, další sečení by mělo být
prováděno podle potřeby, nejméně
však dvakrát ročně,“ řekla Lenka
Fritscheová, z oddělení ochrany
přírody, zemědělství a lesního
hospodářství. Kontrolu udržování
neobdělávané
zemědělské
půdy
a neudržované nezemědělské půdy
provádí odbor životního prostředí.
„V případě, že kontrola zjistí
nedostatky v udržování pozemků,
zašle vlastníkovi výzvu k nápravě
(posekání) s uvedením lhůty, do kdy
musí
být
pozemek
posekán.
V případě nedodržení této lhůty může
být vlastníkovi udělena pokuta,“
doplnila Lenka Fritscheová. Správní
orgán může tedy udělit pokutu
fyzickým osobám až do výše 30 tisíc,
právnickým osobám pak do výše 500
tisíc.

→
------------------------------------------------------
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Zákon
č.
326/2004
Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů § 73.
§ 73
Obecní úřady a obecní úřady obcí
s
rozšířenou
působností
(1) Obecní úřady přijímají oznámení
o výskytu nebo podezření z výskytu
škodlivých organismů podle § 9
a předkládají je rostlinolékařské správě
k
dalšímu
řízení.
(2) Obecní úřady plní specifické
povinnosti na úseku ochrany včel při
používání přípravků podle § 51
odst.
4,
8
a
9.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností projednávají ve svých
obvodech přestupky nebo jiné správní
delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a),
jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto
škodlivých organismů, které se šíří
z neobdělávané zemědělské půdy
a neudržované nezemědělské půdy
a které ohrožují životní prostředí nebo
zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají
odstranění zjištěných nedostatků se
stanovením lhůty. U statutárních měst
členěných na městské části vykonávají
tuto
činnost
městské
části.
(4) Na území hlavního města Prahy
vykonávají úřady městských částí státní
správu na úseku rostlinolékařské péče
v rozsahu svěřeném tímto zákonem
obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností.
(5) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou
výkonem přenesené působnosti.

Monika Horníková
předsedkyně stavební komise

------------------------------------------------------

Střípky z finančního výboru
rok

2010 2011

2012

2013

2014

2015

Stav
účtu
obce
v Kč
9781 9437 14302 20981 21 719 30375

Rekonstrukce areálu
stadionu v číslech:

fotbalového

I. ETAPA:
zázemí sportovců 7 690 000 Kč
II. ETAPA:
komerční část
1 938 000 Kč
III. ETAPA:
víceúčelové hřiště 1 400 000 Kč
chodníky
370 000 Kč
Podporované subjekty v roce 2015
Regionální svazek obcí
Bohdanečsko
Základní a mateřská škola Rybitví
Hasiči Lázně Bohdaneč
Městská policie Lázně Bohdaneč
Krajská knihovna v Pardubicích
TJ Jiskra Rybitví
Linka důvěry Pardubického kraje
Ústí nad Orlicí
Abilympiáda 2015
Domov u fontány Přelouč
Domov pod Kuňkou

27 780 Kč
1 100 000 Kč
96 000 Kč
750 000 Kč
3 000 Kč
70 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
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NEJRYCHLEJŠÍ RYBITVÁK 2015
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38. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2016
nabídne rozmanitou škálu koncertů,
operních a baletních představení

Mezinárodní festival Pardubické hudební
jaro vstoupí v roce 2016 už do své 38.
sezony. Zahajovací koncert je naplánován
na čtvrtek 3. března, kdy se v Sukově síni
Domu hudby v Pardubicích představí PKF
– Prague Philharmonia pod vedením
dirigenta Marka Šedivého se sólistou,
předním
českým
klavíristou,
Ivo
Kahánkem. Na programu bude slavný
Koncert b moll P. I. Čajkovského
a Dvořákova Symfonie č. 8 „Anglická“.
Dalším zajímavým bodem rozmanitého
programu festivalu bude například
v pondělí 21. března ve Východočeském
divadle v Pardubicích Prokofjevův balet
Romeo a Julie podle Williama
Shakespeara
v podání
Moravského
divadla v Olomouci s mezinárodním
obsazením baletních sólistů.
V neděli 10. dubna, opět v Sukově síni
Domu hudby, zazní program s názvem
„To nejlepší z baroka“ s houslistou
Pavlem Šporclem, varhaníkem Pavlem
Svobodou a souborem Barocco Sempre
Giovane.
Večer slavných árií je na programu ve
čtvrtek 28. dubna. V Sukově síni Domu
hudby v Pardubicích vystoupí tenorista
Štefan Margita se svými hosty za
doprovodu
Komorní
filharmonie
Pardubice.
Pardubické hudební jaro ale není jen
o těchto koncertech. Mnohem více o nich
naleznete na webových stránkách
festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz

SPOZ

V roce 2015 bylo navštíveno členy
sboru pro občanské záležitosti 110
občanů starších 65 let.
Do obce Rybitví jsme přivítali 10
nových občánků.
Sociální komise
Několikrát v tomto roce byl
aktualizován pořadník na umístění do
domu pro seniory.
Žadatelé, které jsme měli již
z předešlých let, jsme kontaktovali.
Dle jejich rozhodnutí buď byla žádost
stažena nebo zůstává aktuální.
Během roku se nám odstěhovali tři
lidé, proto jsme mohli vyhovět
dalším žadatelům.
V měsíci listopadu komise
rozhodovala
o
vánočních
poukázkách. Upozorňujeme, že není
automatické, že někdo bude dostávat
částku každoročně. Záleží na mnoha
okolnostech (např. dluhy k obci,
nízký důchod, nezaopatřené děti
atd.), k čemuž je přihlíženo. Jak se
říká, požádat si může každý, ale ne
všichni nějaký obnos obdrží.
SPOZ a sociální komise se účastní
akcí pořádaných obcí i základní
a mateřské školy v Rybitví.
Dana Bělunková

----------------------------------------------------
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DOUBLE BLACK CUP
Jak je již dlouholetou tradicí, začátkem
srpna se koná tenisový turnaj dvojic
DOUBLE BLACK CUP pod záštitou
manželů Černých. Letos tomu nebylo
jinak a dne 8. 8. 2015 se uskutečnil již
15. ročník. Vždy jsou nejdříve osloveni
loňští účastníci a poté se počet hráčů
doplňuje z dalších zájemců. Tímto
způsobem v každém ročníku přivítáme
pár natěšených nováčků.
Počasí letos nezavdalo důvod
k obavám, jak jsme na to byli zvyklí
z pár posledních ročníků, tudíž nervozita
mohla panovat jen z předvedených
sportovních výkonů.
Losování hráčů se nadále drží
zavedeného
systému
nasazených
a nenasazených hráčů. Tímto způsobem
se vytvoří velice vyrovnané dvojice
a dochází tak ke zkvalitňování
samotného turnaje. Každá dvojice má
tudíž šanci získat krásnou, patriotem
turnaje ručně vyrobenou, putovní trofej
zlaté rakety se záznamy vítězů všech
předešlých ročníků a navíc si každý
odnese mj. i sošku tenisty do své
soukromé síně slávy.
Tuto výsadu si letos nakonec
vybojovala dvojice Tomáš Černík –
Tomáš Zdarsa, kteří zvítězili nad duem
Martin Ardelt – Tomáš Čepčář.
Samozřejmě si pochvalu zaslouží
všechny dvojice, neboť předvedly
fantastické výměny, jež běžně vídáme
na prestižních světových turnajích…
Velké poděkování patří věrným
fanouškům
a
v neposlední
řadě
sponzorům turnaje, mj. Obci Rybitví,
Petru Průšovi, Martinu Ardeltovi,
Láďovi Vrtáčkovi, Petru Kabeláčovi,
Radku Peterkovi, kteří poskytli finanční
a věcné dary pro všechny účastníky
turnaje.
----------------------------------------------------

Všem účastníkům děkujeme za
vzornou
přípravu,
za
bezvadné
předvedené výkony, za příjemně
strávený sportovní den a příští rok se
budeme těšit na viděnou.

Organizátoři turnaje
David a Šárka Černých
RYBITEVSKÝ HRANOLEK
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Návrh ROZPOČTU 2016
sestavený k 18.1.2016
Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví
IČ 00274194

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

23 102 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Opět se mění podmínky pro
kácení stromů
Jak jsme již informovali od 1.11. 2014 platí
nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro
kácení stromů. Nově bude možné kácet bez
povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů
a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení.
Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene
větším než 80 centimetrů ve výšce 130
centimetrů budou lidé potřebovat povolení.
Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách
kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Opět
to bude možné pouze s povolením orgánu
ochrany přírody a krajiny, což je odbor
životního
prostředí
místně
příslušného
městského úřadu.
Dosavadní vyhláška, která platila teprve od
července loňského roku, volné kácení dřevin na
vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných
stromů umožňovala.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika
důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo
v některých částech republiky ke značnému
úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od
veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška
vyvolávala i mnohé sousedské spory
a administrativy úřadům naopak přibylo,“ uvedl
náměstek ministra pro legislativu Vladimír
Mana.
Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc
diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou
rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských
koloniích. „V zahradách, které byly definovány
jako pozemek u rodinného či bytového domu,
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti,
bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení,
ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet
například zahrádkáři či majitelé rekreačních
objektů,“ doplnil Mana.
Definice zahrady podle katastru
Vyhláška také upravuje spornou definici
zahrady, která se nově řídí katastrem
nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné
dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně
většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez
povolení.
Naopak povolení bude potřeba na kácení všech
vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné
stromy v zahradách plní zásadní společenské
funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku,
produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném
----------------------------------------------------

zájmu, aby se ke kácení přistupovalo
s respektem,“ konstatoval náměstek ministra
pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
Ochránci přírody od loňska upozornili na
několik případů zbytečného kácení lip, dubů,
nebo i dalších druhů prastarých stromů, které
měly významnou zdravotní a krajinářskou
hodnotu. Vlastníci cenných stromů je také často
pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí,
nebo si chtějí zajistit topení na zimu.
O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny
bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody,
tedy na obecním či městském úřadu. Správní
úkon nebude podle ministerstva životního
prostředí stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30
dnů bude pak mít orgán ochrany přírody
povinnost rozhodnout.
---------------------------------------------------------

Paragrafy mezi ploty
Dobrý plot je takový, který odděluje náš
pozemek od ostatních a chrání náš
majetek, přitom však nerozděluje lidi mezi
sebou. Často se stává předmětem
sousedských sporů. Plot je doplňkovou,
poměrně jednoduchou stavbou na hranici
území různých vlastníků, tedy různých
zájmů. Z hlediska stavebně-právního je s ní
však spojeno mnohem více problémů, než
by se na první pohled mohlo zdát. Stavební
zákon stanoví jen v hrubých obrysech,
jakým způsobem mají postupovat stavební
úřady, proto se jejich praxe liší podle
místních podmínek, zvyklostí a potřeb.
Přitom jsou tyto postupy někde upraveny
obecními vyhláškami, jinde nikoliv.
Komu patří plot?
Dříve platilo, že vlastník pozemku odpovídá
za postavení plotu po pravé straně při
pohledu od veřejné komunikace a tento mu
patří. V současné době takové obecné
ustanovení neplatí, stavební zákon otázku
vlastnictví neřeší. Jsou tedy v zásadě tři
možnosti. Buď po vzájemné dohodě mezi
sousedy není žádný plot , obvykle to bývá
mezi pozemky mimo zástavbu v obci. Mít
plot totiž není podle zákona obecnou
povinností, nařizován je pouze ve
vymezených případech. Druhou možností
je, že sousední pozemky odděluje jeden
plot.
→
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Plot ano, či ne?

A co větve?

Jak jsme již řekli, zákon až na výjimečné
případy nikomu nenařizuje, aby si pozemek
oplotil. Přesto může stavební úřad nařídit
postavení plotu, a to většinou na základě
podnětu třetí osoby. Jde zejména o případy,
kdy provoz nebo život na neoploceném
pozemku obtěžuje sousedy či jinak omezuje
jejich užívací práva k pozemkům vlastním.
V sousedských vztazích bývají často
předmětem sporu zvířata, která zabíhají na
vedlejší pozemek a jeho vlastník se proti
tomu bouří. Svým plotem nesmíme
omezovat přístup jiných vlastníků na jejich
pozemky.

Přesahující větve (nebo kořeny) stromů
nebo živých plotů bývají často předmětem
sporů. V zásadě máte právo vyžadovat,
aby na váš pozemek nezasahovaly.
Odstranit je bez dohody máte právo v
případě, že ohrožují stavbu na vašem
pozemku, brání její údržbě apod., ale jen
v době vegetačního klidu. Pak je možné
vstoupit na vedlejší pozemek i bez
souhlasu souseda a větve odstranit,
uříznuté větve pak ponechat jemu. Takový
postup však může zcela vyhrotit sousedův
vztah k vám. Lépe je obrátit se na stavební
úřad a požádat o zjednání nápravy. V
ostatních případech jsou spory již
předmětem
občanskoprávních
vztahů
upravených v občanském zákoníku.
Obracet se s nimi můžeme na místní
úřady, popřípadě soudy, což by mělo být
krajním řešením.

Podle toho, jak vypadají ulice našich měst a
obcí, vás možná poněkud překvapí, že
oddělit pozemek plotem není zákonem
nařízeno ani od veřejné komunikace. Ploty
stavíme většinou kvůli vlastnímu bezpečí a
soukromí. Pokud se však plot postavit
rozhodneme, stavební úřad výstavbu plotu
sleduje a vyjadřuje se k ní. Provedení plotu
musí odpovídat územnímu plánu, ve kterém
mohou být uplatněny místní podmínky a
tradice. Stavební úřad si může klást
požadavky na jeho výšku, průhlednost, aby
nebránil
rozhledu
automobilistům
především na nárožích či v zatáčkách.
„Plot
je
významný
architektonický
městotvorný prvek, kterým se však dá
hodně zkazit,“ říká ing. František Mojžíš ze
stavebního úřadu v Lomnici nad Popelkou.
„Stavebník by si měl uvědomovat a
respektovat, že stavba není solitér, ale
součást života a organismu obce, která má i
své tradice. Po roce 1989 bohužel začali
někteří vlastníci chápat své vlastnické právo
k pozemku velmi intenzivně, dřívější
zvykové právo přestávají respektovat a
komplikují jak mezilidské vztahy, tak
územní či stavební řízení. Nastávají
například případy, kdy si činí nárok na
postavení plotu na svém pozemku tam, kde
to způsobuje problémy v chodu obce,
dopravě či spolužití, s odůvodněním, že na
to mají právo.“

Spory kolem plotů mohou být až pitoreskní,
proto je již od samého počátku dobré se
sousedem komunikovat a nestavět ho před
hotovou věc. Mimochodem, ovoce na
přesahujících větvích patří sousedovi.
Soukromí za každou cenu?
V současné době přibývá plotů, které tvoří
hradbu neproniknutelnou i lidskému
pohledu.
Přitom
plné
ploty
mají
opodstatnění jen tehdy, když chrání
nemovitosti proti nepřípustně vysokému
hluku. Mít ničím nerušené soukromí je sice
lákavé, ale nahlédneme-li na svůj plot i z
druhé strany, musíme si uvědomit, že by
jednou mohly ulice vypadat jako průchody
mezi nekonečnými zdmi, kdyby každý
uvažoval tímto způsobem. Dříve bývalo
dobrým zvykem pochlubit se úhlednou
předzahrádkou i větší částí zahrady.
Dokonce
to
některé
obce
přímo
vyžadovaly. Za první republiky bylo
nařízením umožnit kolemjdoucím libý
pohled. Dnes mají někteří tendenci
koncipovat průčelí ryze účelově bez ohledu
na tvář domu obrácenou do ulice.
Můj dům, můj nedobytný hrad, můj plot, má
zeď. Jistě, jde i o bezpečnost. Ale nesvědčí
to i o našich mezilidských vztazích?
→

----------------------------------------------------

16-----------------------------------------------------

Doporučený postup při přípravě
výstavby plotu

Slavnostní křest RYBÁŘE BLATNÍKA

▪ ověřit si hranice svého pozemku na
katastrálním úřadě

7.12.2015 před budovou mateřské školy
byl slavnostně pokřtěn starostou obce
panem
Ing.
Radimem
Voltrem
a autorem mistrem řezbářem Josefem
Cipryánem z kmene modřínu vyřezaný
RYBÁŘ BLATNÍK.

▪ zajít za sousedem seznámit ho se svým
záměrem
▪ zjistit podmínky pro výstavbu plotu do
ulice – předpisy, zvyklosti apod.
▪ zajít na stavební úřad s dobře ujasněným
záměrem: přesné vymezení místa, skica…
▪ pracovník úřadu poradí, co všechno je
třeba předložit k vydání územního souhlasu
podle ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona
(zákon 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu) obvykle technický popis
či nákres, souhlas souseda, prostupy
přípojek, vyjádření správců dotčených
inženýrských sítí a Policie ČR a v některých
případech i souhlas památkářů
▪ se sousedem si ujasněte, jak bude
vypadat plot směrem na jeho pozemek,
zavedená praxe je, že líc plotu (ta hezčí
strana) se orientuje k sousedovi
▪ podat žádost o územní souhlas
s vyžadovanou dokumentací, kterou
nemusí vypracovat k tomu oprávněná
osoba.
▪ stavební úřad by měl do 30 dnů vydat
sdělení o územním souhlasu
▪ po jeho doručení vám vzniká právo začít
s realizací plotu, práce je nutné zahájit do
12 měsíců od vydání územního souhlasu,
pak ztrácí platnost
▪ nejpozději v tuto chvíli se se sousedem
dohodnout o údržbě plotu, především
o přístupu na jeho pozemek za tímto
účelem, nejlépe písemně
Monika Horníková,
předsedkyně stavební komise
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