
  

XIX. ročník  

LEDEN 2011 

Váţení občané, 
 
ve dnech 1.- 16.ledna 2011 bude probíhat na 

území obce Rybí TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 
 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy 
tři králové, jenţ se Vám prokáţou platnou průkazkou.     
Peněţní dary, které věnujete do sbírky, budou pouţity k 
podpoře zdravotních a sociálních projektů. 
 
      Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 
 Mockrát Vám děkujeme. 
                                              Pracovníci Charity Kopřivnice 



2 

Dobrý den, milí spoluobčané, 
 
opět stojíme na prahu nového roku a těšíme se, 
ţe nám dvě jedničky na jeho konci přinesou štěstí 
a ţe bude lepší neţ právě uplynulý rok. Protoţe 
chceme svému štěstí většinou trochu napomoci, 
míváme na začátku nového roku připravenou řadu 
předsevzetí. Někteří z nás moţná jiţ po dvacáté 
končí s kouřením nebo s alkoholem. Jiní si slibují, 
ţe v novém roce se budou více věnovat své rodi-
ně nebo ţe tentokrát jiţ zvládnou všechny lekce angličtiny. Přeji Vám, aby se aspoň jed-
no z Vašich předsevzetí splnilo, abyste měli radost sami ze sebe a dobrou náladu šířili 
dál. 
 
 I na obci máme pro tento rok připravena svá předsevzetí. Největší akcí letošního 
roku bude rekonstrukce mateřské školy a také stavby chodníků na horním konci a před 
obecním úřadem. Přejeme si, aby tyto akce proběhly v co nejlepší spolupráci s vámi, 
kterých se tyto stavby dotknou nejvíce. Dále chceme aktualizovat plán rozvoje obce, 
který je společnou práci občanů a obecního úřadu. Byl zpracován v roce 2008 a je     
potřeba některé splněné projekty z plánu vypustit a nově vzniklé potřeby doplnit. 
 
 A pro Vás méně odváţné mám ještě jeden návrh na novoroční předsevzetí.     
Prosím, abyste se pod své stíţnosti, připomínky vţdy podepisovali, i kdyţ to není       
jednoduché. Anonymy bývají většinou těţce řešitelné. 

 
Zdraví, klidné rodinné zázemí a  

radost  z dobře prožitých dnů v roce 2011  
Vám všem přeje Marie Janečková 

 
 
 Začátek zimy jiţ máme za sebou a za    
sebou máme i zkušenosti se zimní údrţbou    
komunikací. Jiţ tradičním problémem (nejen u 
nás) jsou auta parkující na ulici – dobře víte, ţe 
takovou komunikaci pak není moţné ohrnout. 
Nepříjemné jsou i větve stromů ze zahrad, které 
odírají kabinu traktoru a sypacích vozů. Letošní 

zimní nadílka nám přinesla i nekonečné přehazování sněhu z cest na odklizené      
chodníky a následné dohadování s dispečinkem zimní údrţby silnic. Letos navíc selhal 
posypový vůz technických sluţeb v Novém Jičíně, který u nás posypával komunikace 
štěrkovou drtí. Nakonec jsme byli rádi, ţe přijel vůz se solí a naše nejméně sjízdné    
komunikace zbavil zledovatělého povrchu.  Ale snad jiţ jsou počáteční problémy za   
námi a další sněhovou nadílku, na kterou se spousta z nás tolik těší, jiţ zvládneme s 
větším přehledem. 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

 Irena  Marková  85  let 

 Stanislav  Valchář   82  let 

 Karel  Kvita   70  let 

 Antonín Číp    60  let 

 Marie  Havrlantová 60  let

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého týdne – poprvé 4. ledna) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2011 v  hotovosti na obecním úřadu nebo na 

účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a kaţdého dalšího psa (téhoţ majitele)  300 Kč 
 
ZPRAVODAJ 60 Kč 
předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do konce ledna 2011 nebo lze 
předplatit i během roku, pouze lednové číslo zpravodaje se dodává do kaţdého ro-
dinného domu. Od měsíce února budou zpravodaj dostávat jen předplatitelé.  
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK   v  obecní knihovně: 
* děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
* dospělí 50 Kč. 
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Volejbalisté TJ Sokol Rybí pořádají dne 8. ledna 2011 v sokolovně  
tradiční NOVOROČNÍ KLOBOUKOVÝ TURNAJ   smíšených druţstev. 

Prezentace od 8.30 do 9.00, vstup od 16 let. Občerstvení zajištěno. 
Bliţší informace na str. 5. 

  
22. ledna MYSLIVECKÝ PLES  pořádá tradičně v sále Besedy Myslivecké        
 sdruţení Rybí. Začátek v 19 hodin. Hudba VAR.  
 Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 
 

 
KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 4. ledna  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí  10. ledna 
    v přísálí Besedy  v  době  od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  24. ledna ve stejnou dobu. 

 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od  1. ledna 2011 takto: 

          Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                29,16 Kč/ m
3 
(bez DPH)         32,08 (vč. 10% DPH) 

 
Voda odvedená (stočné)         26,34 Kč / m

3 
(bez DPH)        28,97 (vč. 10% DPH) 

 
 
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
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Kloboukový turnaj ve volejbalu - Sokolovna Rybí - 8.1.2011 - Prezentace 8:30-9:00 hod. 
 

 
Fšeci už o tom vykládají 

Volejbalisti kloboukový turnaj pořádají. 

 

V roce 2011 osmého ledna brzo z rána 

už v 8:30 hod otvírá se sokolská brána. 

 

Hrát se bude v Rybské sokolovně, 

řád turnaje vypadá následovně: 

 
 

Kdo se chce členem družstva státi, 

30 korun musí do kasy dáti. 

Guláš,utopence a párky máme, 

za slušné ceny vám je rozprodáme. 

 

Zahrát si mohou starší 16-ti let, 

a ti nad 18 uvítací štamprlu dostanou hned. 

Celá družstva nejsou vítána, 

ta z klobouku budou tahána. 

 

A až se skončí vaše hraní, 

tancovat se bude do svítání. 

Do Kalimera na tanec i na drinky. 

zveme všechny fanoušky i fanynky. 

 
 

Kloboukový turnaj ve volejbalu - Sokolovna Rybí - 8.1.2011 - Prezentace 8:30-9:00 hod. 
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Základní umělecká škola pobočka Rybí sděluje s potěšením, ţe na konto 
adventních koncertů byla odeslána část výtěţku z dobrovolného vstupného 
z vánočního koncertu konaného dne 12.12. v Besedě a to 1.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům vřelý dík. 

Za ZUŠ M. Melčáková 

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68,p.o. zve rodiče a děti k prohlídce školy 
v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   18. ledna 2011 od 15.00 h do 17.30 h  

s moţností nahlédnutí do výuky od 10.00 h do 12.00 h.  
 

Odkaz na web školy: www.zsko68nj.cz 
RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 

 

 Váţení spoluobčané, dovolte mi jménem místního sdruţení ODS a jejich      
příznivců popřát Vám do nového roku vše nejlepší, pevné zdraví a hodně sil k 
zvládání ţivotních situací. 

Pavel Lichnovský 
předseda MS ODS 

Váţení občané 
prostřednictvím Rybského zpravodaje se chci s Vámi všemi rozloučit.  
K 31.12.2010 končí mé působení vedoucí rybské pošty. Pracovala jsem zde 
18. let, našla přátele a poznala hodně dobrých lidí. 
Děkuji všem, kteří mi jakýmkoli způsobem pomohli, ať to byli pracovníci 
Obecního úřadu, sousedé okolo pošty, …… 
 
Přeji všem hodně zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů do dalších let. 

Helena Ermisová 

http://www.zsko68nj.cz
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 2. zasedání dne 1.12.2010 
projednala a při jala  toto usnesení:  

schvaluje  jednací řád rady obce; 
 
zřizuje   pro volební období 2010-2014 komise 

Rady obce Rybí a jmenuje jejich předsedy 
a další členy:   

 komise kulturní: předseda Pavel Lichnovský 
 další členové David Bajer, Marie Janeč-

ková, Eva Müllerová 
 
 komise sociální a zdravotní: předseda Ale-

na Kvitová 
 další členové   Antonín Kudělka a Martin 

Pospěch 
 
 komise sportovní:  předseda Petr Skalka 
 další členové   Libor Sopuch a Pavel Kotek; 
 
doplnila  plán zimní údrţby o údrţbu na nových 

komunikacích a  pověřuje starostku zjiště-
ním cen za zimní údrţbu v okolních obcích; 

 
doporučuje  zastupitelstvu obce schválit odmě-

ny   zastupitelům a  navrhuje, aby zůstaly 
ve stejné výši jako u předcházejícího zastu-
pitelstva; 

 
doporučuje  projednat a schválit odprodej    

vodovodního řadu v Makyti Severomorav-
ským vodovodům a kanalizacím Ostrava za 
nabídnutou cenu; 

doporučuje  finančnímu výboru zapracovat část-
ku 190.000 Kč na rok 2011 na pořízení     
bezdrátového rozhlasu v rámci projektu proti-
povodňové ochrany; 

 
schvaluje  umístění reklamy na budovu Besedy 

s tím, ţe si její umístění a sundání zajistí    
ţadatel a to i v případě, ţe sundání reklamy 
bude poţadovat obecní úřad; 

 
schvaluje  sníţení poplatku za pronájem sálu o 

50% p. Martinu Matoušovi u příleţitosti       
pořádání karetní hry „Ve volu“; 

 
schvaluje  ţádost ředitelky MŠ Rybí na vyřazení 

předmětů z majetkové evidence dle přílohy 
z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti; 

 
schvaluje  příspěvek na úhradu cen tradičního 

turnaje ve stolním tenise „Memoriál Jaroslava 
Kvity“,  který se koná  sokolovně 30.12.2010 

 
schvaluje  umístění obecního znaku na jojo pro 

lyţaře; 
 
schvaluje  prodlouţení smlouvy o výkonu veřejné 

sluţby s panem Karlem Kříţkem, bytem Rybí  
do 31.12.2011; 

MUDr. Poláková prosí, ať se pacienti, kteří navštěvovali MUDr. Starůstkovou, 
objednají v průběhu jarních měsíců roku 2011 na  

vstupní prohlídku na tel. č. 556 794 170.  
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

 V úterý 7. prosince 2010 se v sále Besedy konalo 2. zasedání  zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 14 občanů. 

schvaluje doplnění návrhu programu o body:            (14-0-0) 
- zakoupení pozemku parc.č. 1604/25 od společnosti RWE Gas Storage s.r.o. 
- rozhodnutí ve věci neuskutečněného prodeje kina 
- různé 

schvaluje  program 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů;    (14-0-0) 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;          (14-0-0)  
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: Pavel Lichnovský (předseda),           (14-0-0) 

 Jiří Kudělka, Antonín Kudělka 
ověřovatele zápisu:   Pavel Kotek a Jiří Honeš 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Rybí  

dne 10.11.2010;                           (14-0-0) 
 
bere na vědomí důvodovou zprávu o řízení vedeném o změně č. 5 územního plánu sídelního 

útvaru Rybí s konstatováním, ţe změna územně plánovací dokumentace není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a s územně plánovací dokumentací        
vydanou krajem. Ani ve stanovisku krajského úřadu a stanoviscích dotčených orgánů nejsou 
shledány ţádné rozpory;                  (14-0-0) 

souhlasí s výsledky projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rybí viz pří-
lohy č. 1 a č. 2;                             (14-0-0) 

vydává ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),  

změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rybí,  

která se vydává za pouţití § 43 odst. 4  a § 55 odst. 2 stavebního zákona  a v souladu s § 13 
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za pouţití ustanove-
ní § 171 aţ § 173     zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona formou opatření obecné povahy.
                       (14-0-0) 

 
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011;                    (14-0-0) 
 
bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2010;      (14-0-0) 
 
schvaluje    rozpočtové opatření č. 5;                         (14-0-0) 
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zmocňuje  radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci jednoho ukazatele schváleného 
(upraveného) rozpočtu ve výši 200.000,- Kč na straně výdajů a bez omezení na straně pří-
jmů v příslušném kalendářním roce;                (12-1-1) 

 
schvaluje  rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností 

od 1. ledna 2011 (viz příloha);                 (14-0-0)

       

vydává  Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2010 o místních poplatcích, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích ze dne 11.12.2003 a obecně zá-
vazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 11.12.2007;         (14-0-0) 

 
schvaluje  uzavření smluv mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín o úhradě neinvestičních nákladů 

spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale bydlících v obci Rybí a navštěvují-
cích základní školy v Novém Jičíně za II. pololetí školního roku 2009/2010 a I. pololetí školní-
ho roku 2010/2011 a  pověřuje   starostku podpisem smluv;               (13-1-0) 

 
schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Správou silnic Moravskoslezského kraje pro po-

zemek parc.č. 1671/1 v k.ú. Rybí a pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;    (14-0-0) 

 
schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Správou silnic Moravskoslezského kraje pro po-

zemek par.č. 1722 v k.ú. Rybí a pověřuje starostku podpisem této smlouvy;          (14-0-0) 

 
rozhodlo o přijetí dotace ve výši 159.100 Kč z Moravskoslezského kraje na projekt „Zateplení pláš-

tě budovy Mateřské školy v Rybí“;                                                 (14-0-0) 

 
schvaluje  převedení nebytových prostor kanceláří bývalého obecního úřadu v budově č.p. 127 na 

bytové prostory;                                       (14-0-0) 

 
schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1604/25 o celkové výměře 68 m

2
 od společnosti RWE 

Gas Storage s.r.o. se sídlem Prosecká 855/68, Praha 9 a to za kupní cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku s tím, ţe poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí hradí prodávající a pověřuje starostku   
podpisem kupní smlouvy;            (14-0-0) 

    
schvaluje odprodej vodovodního řadu v Makyti za 5 % pořizovacích nákladů tj. za částku 35.461 

Kč od  SmVaK Ostrava  a.s.;                (13-0-1) 

 
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2010;                (14-0-0) 

  

bere na vědomí zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2010;            (14-0-0) 

 

rozhodlo o prominutí smluvní pokuty i mimosoudního vypořádání ve věci neuskutečněného       
prodeje budovy kina č.p. 195.               (13-1-0) 
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schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene se spo-
lečností ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 Děčín 
zastoupenou fa Engamont, s.r.o. Frenštát p. R. na 
elektropřípojku NN na parcele č. 1737  a 1740/1 
k.ú. Rybí pro novostavbu RD pana Jiřího Ševčíka a 
pověřuje  starostku podpisem; 

pověřuje   starostku jednáním s ÚAMK – AutoMotoKlu-
bem Rallye Sport – Vsetín ve věci zajištění doprav-
ního značení v době případného pořádání rallye a 
zajištění parkovacích míst pro návštěvníky. 

schvaluje povolení a uhrazení ohňostroje na vánoční  
besídce dětí ZŠ; 

schvaluje  umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu 
od RD z pozemku parc.č. 51/12 s tím, ţe polovinu 
nákladů spojených s umístěním dopravního zrcadla 
uhradí ţadatelé a druhou polovinu obec; 

bere na vědomí  zajištění ostatní dopravní obsluţnosti 
okresu Nový Jičín dle jednotlivých obcí pro rok 
2011. Pro obec Rybí představují tyto náklady celko-
vou částku 54.280 Kč; 

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční dotace obce  
Rybí poskytnuté společnosti SONS Nový Jičín; 

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční dotace obce  
Rybí poskytnuté ZO ČSOP NJ – záchranná stanice 
Bartošovice; 

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční dotace obce  
Rybí poskytnuté Škole ţivota Nový Jičín; 

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční dotace obce  
Rybí poskytnuté Slezské diakonii Tichá; 

schvaluje poskytnutí finanční dotace Slezské diako-
nii na provoz; 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 6/2010; 
schvaluje  vyřazení majetku z evidence;  
vzala na vědomí  nařízení starostky obce o prove-
dení inventarizace majetku obce k 31.12.2010 a 
schvaluje v souladu s § 29 a 30 zákona č.563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, slo-
ţení inventarizačních komisí : 
hlavní inventarizační komisi:předseda Petr Purmen-
ský, členové Martin Lapčík, Jaromír Marek, Jarosla-
va Honešová;  

dílčí inventarizační komise:obecní úřad - předseda – 
Martin Lapčík, členové Marie   Janečková, Bc. Jaro-
mír Havrlant, Jaroslava Honešová  

hasiči -předseda – Antonín Kudělka , členové Jaro-
slav Honeš, Jiří Honeš - člen rady; 

 schvaluje  výši poplatků na rok 2011:  

za obecní zpravodaj 60 Kč (5 Kč/kus) 

členský poplatek v obecní knihovně  50 Kč dospělý/
rok, 20 Kč dítě/rok 

poplatek za inzerce v Rybském zpravodaji ponechat 
jako doposud; 

úhrada za zasílání reklamních SMS pro podnikající 
fyzické a právnické osoby ve výši 2 Kč/1 SMS. 

Rada obce na svém 3. zasedání dne 15.12.2010 
projednala a při jala toto usnesení:  

Dne 31.1.2011 bude zahájen provoz 

KADEŘNICTVÍ „MARTINA“ 

v multifunkční budově v 1. patře 

vedle knihovny. 

PROVOZNÍ DOBA 
 
PO 13 - 19 h.  pánské a dětské 

ÚT   8 - 14 h.  

ST 13 - 19 h. 

ČT 13 - 19 h. 

PÁ zavřeno 

SO  7 - 12 h.    objednávky na tel.č. 

731 467 397  
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Máte pocit zatuhlého krku? 

 

Bolí Vás často v zádech? 

 

Trávíte spoustu času vsedě, za PC? 

 

 
 

Odpověděli jste si až nečekaně často "ANO"?  

Proto si Vás dovoluji pozvat na odbornou přednášku, která se 

uskuteční  

v pondělí 17. 1. 2011 od 18:00  

v prostorách místní knihovny. Pokusíme se společně přijít na 

to, co nás vlastně bolí,  

jak tomu předcházet, či jak se zachovat, když se projeví 

akutní problém. 

 

Na Vaši účast se těší Bc. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 

Vstupné dobrovolné 
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 Pro zlepšení knihovnických sluţeb existuje Regionální kniţní fond. Jedním z   
jeho úkolů je rozšiřovat kniţní nabídku v místních knihovnách zapůjčením výměnných 
souborů knih na určitou dobu. Tuto sluţbu zajišťuje pro náš okres Městská knihovna v 
Novém Jičíně. 
 

 Knižní novinky z RKF: 
 
mládež beletrie: 
 
Bradley, Alex  24 holek za 7 dní 
Březinová, Ivona Báro, nebreč 
Formáčková, Marie To nejlepší z filmových pohádek 
Krulik, Nancy  Povolené švy 
Lawrence, Caroline Tajemný Vesuv 
Lindgren, Astrid    Lotta z Rošťácké uličky 
Řeháčková, Věra    S tajemnem a láskou se neţertuje 
Vhrsti      Uţ se nebojím tmy 
 
naučná literatura: 
 
Bramly, Rosine    Koho to mám pod peřinou? 
Cawthorne, Nigel    Bitvy druhé světové války 
Dugas, Dionýz   Nemravné kratochvíle 
Zittlau, Jörg   Osvědčená domácí lékárna 
 
knihy pro dospělé: 
 
Bauer, Jan  Záhada kamene mudrců 
Becnel, Rexanne Půlnoční holubice 
Booth, Stephen  Desátá panna 
Bradford, Taylor  Nástrahy osudu 
Davis, Lindsey  Tři ruce ve fontáně 
Gorman, Edward Černá vdova ze Slane 
Hay, Donna  Tak trochu hrdina 
Howard, Linda  Líbej mě, kdyţ spím 
Hunter, Madeline Svůdce  
Malarkey, Tucker Stráţci víry 
Roberts, Nora  Zakletá země 
Tennant, Ema  Dům na Korfu 
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Nastává období plesů a velkých společenských akcí 

 

 S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných     

velkých společenských událostí. 

 V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům těchto 

akcí některé povinnosti, které jsou upraveny v předpisech, vzhledem 

k tomu, ţe akce s vyšším počtem účastníků mají zvýšené nároky na 

zajištění poţární bezpečnosti. Především se mohou se konat jen ve stavbách, které 

jsou k takovémuto účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita 

únikových cest. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale 

volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít do-

statek hasebních prostředků, proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem 

osob zřídit preventivní poţární hlídku. Pokud organizátor v rámci přípravy akce      

vyzdobí místnosti hořlavými dekoracemi nebo zařadí do programu večera vystoupení 

s otevřeným ohněm apod., musí provést další preventivní opatření. Výzdoby a      

textilie, po kterých by se mohl šířit poţár, a které jako hořící odpadávají a nebo odka-

pávají nesmí být umísťovány pod stropy a podhledy. Rovněţ je zakázáno plnění ba-

lónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. 

vodík, acetylén). Takto plněné balónky nesmějí být pouţívány ani jako výzdoba. 

 Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o 

účast více neţ 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 

4/2006 (viz. http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně      

závazných vyhláškách obcí. 

 V případě zjištění nedostatků v dodrţování podmínek poţární bezpečnosti,   

které nelze odstranit před jejím započetím, pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněţ  

musí akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku poţáru a zejména 

v případě znemoţnění úniku nebo evakuace osob. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  
územní odbor Nový Jičín 

http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html
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Váţení spoluobčané, 
dne 20.11.2010 byla ukončena akce, kdy se mohli občané vyjádřit, zda chtějí pořádat 
Valašskou rally v obci Rybí nebo nikoliv. Akce se účastnilo 434 občanů a skončila 
s tímto výsledkem: 
ANO - pro pořádání Valašské rally:  189 
NE   - pro pořádání Valašské rally: 245 
Podpisové archy jsou zaloţeny k nahlédnutí na Obecním úřadě. 
 

Věřím, ţe zastupitelé jsou si vědomi svého zvolení občany, a proto určitě nebudou   
názory občanů ignorovat. Vţdyť občané, kteří se ankety zúčastnili, se nebáli svůj názor 
říct a dokonce se pod něj podepsat. 
Podpisová akce byla organizována dobrovolníky. Tímto jim všem děkuji. 

Milena Indráková 

REAKCE NA REAKCE 

 

 Věřím, ţe spoustu z Vás, kteří tuto diskuzi ohledně Valašské rallye na stránkách      
zpravodaje sledujete, uţ argumenty přispěvatelů unavují a spoustu z Vás to ani vlastně moc 
nezajímá. Ale dovolte, abychom se vyjádřili i my, kterých se tato problematika bezprostředně 
týká. Rádi bychom nejdříve reagovali na články pánů Pavla Lichnovského a Tomáše Váni. 
 
Tak například Pavel Lichnovský píše : 
Způsob zjišťování formou, kterou zvolila Milena, je určitě objektivnější než loňský     
průzkum pořádaný obcí. To se nedá upřít. I zde však mohou být veřejností vysloveny 
pochybnosti a nelze tudíž stoprocentně říci, že výsledky jsou naprosto regulérní a      
nezpochybnitelné. 
 Je od Pavla odváţné zpochybňovat výsledky ankety, kterou podepsalo 434 občanů a        
označovat ji za neregulérní a zpochybnitelnou. Navíc, i on se v anketě vyjádřil. Proč, kdyţ je 
tak strašně neobjektivní ? Kaţdá anketa se dá, samozřejmě, zpochybnit. Hlavně ta, která se 
mi nehodí. Ti, kteří ji spoluvytvářeli, i Ti, kteří ji podepsali, ji ale určitě za pochybnou nemají. 
Pokud čtrnáct před a měsíc po pořádání rallye projíždějí auta vysokou rychlostí a navíc 
v zákazu vjezdu, je nutné se zabývat otázkou, proč se nenajde svědek či svědci, kteří by 
takového hříšníka vyfotili nebo si zapamatovali registrační značku, a celou věc oznámili 
policii či obecnímu úřadu. Pokud většina lidí má dnes mobilní telefon či fotoaparát,    
nevidím v tom žádný problém. 
 Pokud vím, a Pavel to ví určitě taky, tak paní Indráková značky aut sepisovala, dokonce 
měla seznam svědků. Bohuţel, jako důkaz to bylo Policii málo. A právě proto vznikla anketa. 
Navíc si nedovedu představit, ţe celý den a vlastně i noc ( ano, hlavně v noci jezdí spousta  
vozidel) nebudu dělat nic jiného, neţ chodit po zahradě se zapnutým videem. Protoţe fotka nic 
nedokazuje. Z té jaksi rychlost nepoznáme. 
A SPZ si pamatovat můţu a nahlásit taky, ale opět to bude zřejmě tvrzení proti tvrzení. 
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A pan Tomáš Váňa píše : 
 
Ale budeme skutečně tak úzkoprsí, tak čecháčkovsky malí, že se budou sepiso-
vat petice, bude se chodit dům od domu a tlačit na sousedy, aby byli pro zákaz 
závodů??? 
 
 Tak jak to bylo ? Měli od nás a paní Indrákové občané nůţ na krku ? Nebo jak 
jinak jsme na těch 245 lidí tlačili ? Jestli někdo má pocit, ţe na něj bylo tlačeno, ať se 
klidně ozve a všem to řekne. Myslím si, ţe jako argument je to dost, pane Váňo, 
hloupé, navíc bych řekla, uráţlivé. Navíc si myslím, ţe těch 245 občanů, kteří se       
vyjádřili proti, by se mohlo dotknout, ţe někdo pochybuje o jejich svobodné vůli... Panu 
Váňovi je také smutno z toho ţe se najde pár nespokojenců, kteří znají jen jedno      
řešení záleţitostí, které jim nevyhovují. Všechno zakázat ! Těch pár nespokojenců je 
245. Takţe pár jich není. Pár je jen těch, kteří se rozhodli s tím něco udělat a za to jsou 
nazývání čecháčkovsky malí. Chtělo by to trochu tolerance, podle jeho názoru. Ano, 
chtělo. A chtělo by jí trochu i pro nás. Za to, ţe máme jiný názor. A všechno zakazovat 
nechceme. To jen pro pořádek. 
 
 Vím, ţe kdyţ si všechna pro a proti shrneme, tak vychází jeden závěr. Jeden  
závěr pro ty, kdo nebydlí metr od trati a neţije tu kaţdý den. Protoţe jinak by věděl, ţe 
mu to, sakra, vadí ! 
 
 Aţ budu bydlet v místech, kde pan Lichnovský a pan Váňa, tak si třeba taky   
řeknu : Jé, Ti nadělají! Ale já ţiju tady! Jsme dospělí lidé a proto chápeme všechna 
pro, která tento podnik nabízí. Nebudu je tady znovu jmenovat, protoţe uţ je všichni 
známe. Co vadí nám, kteří jsme tento rozruch způsobili, je to, ţe máme obavy. Máme 
obavy o sebe, o svůj majetek, a co je hlavní - o děti. A nejen naše. Zkuste se třeba na 
chvíli postavit ke křiţovatce inkriminované silnice a cyklostezky, která ji křiţuje směrem 
k „ chodníkům „. Kolik dětí na kolech, a dospělé nevyjímaje, si všimne, ţe je tam   
značka Dej přednost ? Kolik jich zastaví a podívá se, jestli něco nejede ? Nebo lépe – 
jestli se něco neřítí ? Ţádali jsme o značku, omezující rychlost na 30 km/h. Místo toho 
byla umístěna značka Hlavní silnice. Retardéry by zase, podle našeho názoru, byly  
nebezpečné pro cyklisty... 
Na tom, ţe máme obavy, snad není nic, za co bychom se museli stydět. Myslím, ţe 
jsou oprávněné. Chodíme po této silnici. Denně. Chodí po ní naše děti. Jezdí po ní 
spousta cyklistů, kočárků. Máme čekat, kdy se něco přihodí ? Jestli jsou všichni výše 
jmenovaní a ostatní ochotni toto tolerovat a uskakovat do příkopů, my teda ne. Protoţe 
těch, co tady jezdí jako o závod, je dost i bez závodů. Před i po konání akce se jejich 
počet k naší hrůze jen zvýší. A to se divíte, ţe nám vadí ? 
 
Myslím si, ţe obec by měla anketu paní Indrákové vzít na vědomí a hledat přijatelné 
řešení pro obě strany. Snad je moţno pozměnit trať, upravit ji... Anketa ukázala, i kdyţ 
byla zpochybněna, jaký je názor téměř 450 občanů obce Rybí. A tím uţ by se snad 
mohli představitelé obce, voleni právě těmi respondenty, seriózně zabývat. Nebo se 
mýlíme ? 
 

Lenka Moravcová, Jiří Moravec 
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Co dělat, když vás soused obtěžuje kouřem? 
 

Romantiku zasněţených vesniček, kde se z komínů chalup linou bílé prouţky kouře, nalezneme uţ leda tak 
na obrázcích Josefa Lady. Realita je zcela jiná – čtvrtě s rodinnými domky se většinu zimy utápí v šedé mlze a 
při pohledu na barvu kouře vycházejícího z komína nejednoho člověka napadne, čím ţe asi majitel zatápí. 
Co tedy dělat, pokud vás váš soused obšťastňuje nepříjemným kouřem z komína? Zkuste nejprve cestu ko-
munikace a domluvy. Slušně, ale rázně jej upozorněte, ţe vás kouř obtěţuje a ţe dotyčný zřejmě porušuje 
zákon. Záleţí samozřejmě na vzájemných vztazích se sousedy. Pokud jsou na bodu mrazu, nezbývá neţ se 
obrátit na úřady. 

Úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních topenišť je obecní (městský) úřad. Ten má potřeb-
né kompetence v ochraně ovzduší, ale také z hlediska hospodaření s odpady. V případě, ţe skutečně dochází 
k obtěţování kouřem, zahájí přestupkové řízení. Problémem je v současné době fakt, ţe pokud se jedná o 
spalovací zdroj v soukromém objektu (tedy který neslouţí k podnikatelským účelům, např. v rodinném domku), 
nemůţe si případnou kontrolu spalovacího zdroje přímo na místě úřad vynutit a je odkázán na ochotu majitele. 
Majitel kontrolu nemusí povolit a pokud bude poţadovat, aby byla ohlášena předem, můţe se na ni připravit. 
Většinou tak jediným důkazem je kouř vycházející z komína. Posuzuje se tmavost kouře, případně přípustná 
míra obtěţování zápachem. Není na škodu, kdyţ sami občané kouř zdokumentují například pomocí fotoapa-
rátu. 

Obrátit se můţete také na městskou policii. Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat k dořešení přísluš-
nému obecnímu úřadu, při kterém je ustavena přestupková komise. Důleţité je však přivolat policii v době, kdy 
je moţné tento přestupek očividně zjistit – čili v době, kdy soused zatápí a kouř vychází z komína. 
Co je přípustná tmavost kouře a jak se měří? 

Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce 
vystupující z komína. Laicky řečeno je to tedy barva kouře, která je ještě přípustná. 

Měření tmavosti kouře se provádí metodou podle Ringelmanna nebo Bacharacha.  Metoda podle Ringelmana 
je zaloţena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským 
zrakem. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibliţně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Měření 
tmavosti kouře podle této metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti 150 aţ 400 m od pozorovaného komína. 

Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší neţ 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou 
stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší neţ 40 %. Po dobu roztápění zařízení ze studeného stavu 
(v trvání max. 30 minut), pokud pasport kotle nestanoví jinak, můţe tmavost kouře dostoupit aţ do úrovně 
stupně 3. 

Pomůcka na měření obsahuje bílý karton s výseky pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími Ringelmannovy 
stupně šedi. 

 
 
 
Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". 
 
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond ţivotního prostředí v Programu neinvestiční    
podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k 
jejich sniţování“.   
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Možnosti jak vytápět 
 
Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se můţe velkou měrou podílet na znečiš-
tění ovzduší. Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou 
účinností s pouţitím málo kvalitního uhlí. Při tomto způsobu vytápění můţe vznikat velké mnoţství zdraví 
škodlivých látek, ať uţ jde o oxidy síry a dusíku, těţké kovy či polyaromatické uhlovodíky. Pokud tedy chcete 
vytápět uhlím, je nutné mít především kvalitní kotel s vysokou účinností spalování a spalovat pouze kvalitní 
uhlí. 
 
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s nejniţším obsahem uhlíku a 
při jeho konečném vyuţití, např. při výrobě elektřiny nebo při vytápění, dochází k minimálním emisím oxidu 
uhličitého. Jediným problémem spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusna-
tého (NO) a dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími spotřebiči pouze 
10 % původních emisí oxidů dusíku. 
 
Biomasa představuje nejstarší moţnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí veškerá hmota orga-
nického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak o klasické topení dřevem, tak také pomocí 
dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet či popřípadě takzvaných biopelet (pelety z nejrůznějších druhů 
fytomasy - např. šťovík, řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou vyrobeny ze slisovaného dřevního 
odpadu, který se díky nim vyuţije. Ekologickou výhodou vytápění biomasou z pohledu ochrany ovzduší je, ţe 
při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého a síra není vázána ani na vznikající nepatrné 
mnoţství popelu (na rozdíl od fosilních paliv), který je dále vyuţitelný jako palivo, a niţší je rovněţ tvorba oxi-
dů dusíku. Výhodou dřeva je také to, ţe za předpokladu jeho dostatečného vysušení lze v moderních kotlích 
dosáhnout účinnosti spalování aţ kolem 90 procent. 
 
Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy, vody, vzduchu, odpadní-
ho tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o nízké teplotě obsaţené ve vodě, půdě nebo 
vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění nevyuţitelné), dokáţí tepelná čerpadla vyuţít a převést je na tep-
lo o vyšší teplotě, které jiţ pouţít lze. Ta část vyrobené energie, která odpovídá vyuţité energii okolního pro-
středí, je pak chápána jako energie obnovitelná. Tepelná čerpadla jsou tedy schopna vyuţít elektrickou energii 
ze sítě mnohem efektivněji neţ jiná zařízení a stávají se tak významnými nástroji sniţování energetické nároč-
nosti a tedy i jakousi ekologičtější alternativou běţných elektrických zdrojů vytápění, jelikoţ ze 60 aţ 70 pro-
cent vyuţívají přírodní energii.  
 
Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - vyuţívat v rodinných domech i pro při-
tápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje asi 25 - 30 procent z celoroční spotřeby tepla, a 
to především v okrajových měsících topného období). Další moţností je vyuţití technologie fotovoltaických 
panelů, které sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je pak mimo jiné také moţno vyuţít k 
vytápění.    
 
 

Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". 
 

Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond ţivotního prostředí v Programu neinvestiční    
podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k 
jejich sniţování“.   
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Desatero správného vytápění 
 
Jak správně topit v domácím kotli? 

 Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze 

ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje 

 Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon. 

 Pouţívejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. 

Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důleţité pro jeho úsporný provoz.                         

 Pravidelně zajišťujte údrţbu komínu kominíkem. 

Nespalujte odpad! 
 

Jak naopak za teplo ušetřit? 

 Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o moţnosti dotací 

na zateplování, můţete hodně ušetřit. 

 V zimě větrejte krátce a intenzivně. 

 Odstraňte překáţky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, 

kryty topných těles). 

 Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. 

Instalujte na topení termoventily, které drţí stanovenou teplotu. 
 Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody. 

Látky znečišťující ovzduší 
 
 „Co oči nevidí, to srdce nebolí“, praví české přísloví. V případě znečištěného ovzduší to však tak úplně neplatí. I kdyţ 
znečištění není na první pohled tak úplně patrné (kromě některých obzvláště „vydařených“ zimních dní), rozhodně je ne-
smíme podceňovat. Jaké jsou tedy hlavní látky, které znečišťují ovzduší? 

Na mnohých místech je to polétavý prach, označující se zkratkou PM (z anglického sousloví particulate matter). 
Číslo značí velikost částic v mikrometrech, takţe PM10 znamená skupinu částic menších neţ 10 mikrometrů. Od prachu, 
který doma stíráme z nábytku, se tento liší například vznikem – jeho nejvýznamnějším lidským zdrojem jsou především 
spalovací procesy: v elektrárnách, při tavení rud, kovů, automobilové motory a další. Na drobné částice se váţí různé 
toxické látky, často s karcinogenními a mutagenními účinky. Čím jsou částečky prachu menší, tím déle zůstávají zvířené 
v ovzduší a tím hlouběji pronikají do plic (částice menší neţ 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků). Pro srov-
nání se podívejte na lidský vlas  - ten má cca 50 µm v průměru. Prachových částic PM10 se na něj tedy vejde pět, na 
kaţdou tuto částici pak ještě čtyři částice PM2,5. Vdechování polétavého prachu  poškozuje kardiovaskulární a plicní  
systém, přispívá k chronickým dýchacím obtíţím. Dlouhodobá expozice sniţuje délku ţivota. 

Další nebezpečnou skupinou látek jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), opět vznikající zejména 
v rámci spalovacích procesů. Patří mezi karcinogeny, látky, které způsobují či napomáhají rakovinnému bujení buněk. 
Jejich účinky jsou dobře známé třeba z cigaretového kouře. Jeden z nejznámějších PAU je benzo(a)pyren. 

Spalováním nevhodných paliv či odpadu se do ovzduší dostávají také jedovaté těţké kovy jako arsen či kadmi-
um. Oxidy síry a dusíku, které naši republiku trápily zejména na počátku 90. let, jsou dnes na mnohem niţší úrovni. Přes-
to se na některých místech stále významně podílí na znečištění ovzduší. Oxid siřičitý, vznikající zejména spalováním uhlí 
s vysokým obsahem síry, intenzivně dráţdí sliznice a dýchací cesty. 

Spalováním odpadů s obsahem plastových výrobků vyrobených z PVC vznikají dioxiny. Pod souhrnným názvem 
dioxiny se skrývají dvě skupiny látek plným názvem polychlorované dimenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany 
(PCDD a PCDF), které zahrnují 210 látek, z nichţ se sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou 
nebezpečné jiţ ve stopových koncentracích. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového 
systému, ke změnám endokrinního systému a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na sníţení 
inteligence, sníţení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě 
kumulují v těle. 

Podrobnější informace o aktuálním stavu ovzduší, včetně názorných mapek, naleznete na webu Českého       
hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz. 
 

Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". 
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond ţivotního prostředí v Programu neinvestiční    
podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k 
jejich sniţování“.   
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Nespalujte odpad! 
 
 

Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní 
imisní limity (laicky řečeno mnoţství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona „můţe“ poletovat) bývají u někte-
rých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak jiţ standardně nastupují nejrůznější onemoc-
nění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ţeny, starší lidé a osoby s 
chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které 
nás v podobě závaţných onemocnění potrápí aţ za několik let. 

„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můţu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můţete. Zne-
čištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou poţáry, erupce 
sopek a podobně). Dokáţeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať uţ se jedná o velký průmyslo-
vý podnik, nebo kamna v rodinném domku. 

A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a 
ţivotnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. 
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohuţel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. 
Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. 

Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, ţe kdyţ se 
můţe spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kam-
ny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké 
teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani sloţitými filtry na zachycení škodli-
vin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny 
patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z 
těchto látek má karcinogenní účinky. 

Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou 
fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které ţijí. 
Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiné-
ho zákona (č. 86/2002) je moţné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, se-
schlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou můţe stanovit, 
zda zakáţe například pálení listí nebo hnědého uhlí. 
 
Jak škodí spalování odpadů? 

Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny 
a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví 
se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na 
plasty. 

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalová-
ní se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. 
patří do sběrného dvora. 

Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, dţusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těţ-
ké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu. 

Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké mnoţství těţkých kovů z barev a uvolňují se při spalo-
vání. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. 

Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. 
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. 

Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší mnoţství 
rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora. 

 
 

Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". 
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond ţivotního prostředí v Programu neinvestiční       
podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k 
jejich sniţování“.   
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 1/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  29.12.2010   

v počtu  360 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

 ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, 
ţe z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka        
elektrické energie pro obec Rybí  

v úterý 18. a ve středu 19. ledna od 8:00 do 16:00 hod. 
 
orientační mapa vypínání: 

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

