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 Alžběta   Skalková  95  let 

 Zdeňka  Kalvodová  89  let 

 Anežka    Purmenská  87  let 

 Milada Kudělková  86  let 

 Zdenka Holubová  86  let 

 Emil    Matějek  85  let 

 Jindřiška  Havrlantová 84  let 

 Vlasta Valchářová  81  let 

 Jaroslava   Janáčková  81  let 

 Anna   Matějková  81  let 

 Václav   Valůšek  80  let 

 Miloš  Drápala  70  let 

 Marie  Skalková  65  let 

 Zdeněk Purmenský  60  let 

 Lubomír   Michálek  60  let 

 Josef  Malinovský  60  let 

 Zdeňka Srbová   60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 
 Na začátku letošního roku byla vyhlášena fotosoutěž (v lednovém zpravodaji). 

Všem účastníkům soutěže připomínáme, že do konce října mohou své fotografické 

úlovky z Rybí doručit na obecní úřad (nejlépe na CD nosičích nebo flash disku).  

Všechny fotografie umístíme na webových stránkách obce. Z vítězných fotografií       

necháme stejně jako v loňském roce vyrobit kalendář na rok 2014. 

Marie Janečková 
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Podzimní úvodník 

Topná sezóna je opět přede dveřmi 
aneb spalováním nekvalitních paliv v domácím topeništi produkujeme množství 
toxických látek, které poškozují naše zdraví. 
 Tak jako mnoho jiných obcí i u nás se v podzimním a zimním období potýkáme 

se znečištěným ovzduším. A tak jako všude jinde má znečištěné ovzduší vliv nejen na 

naše zdraví, ale čím dál tím častěji na  i dobré sousedské vztahy. Proto také v letoš-

ním roce si před nastávající dobou pálení rostlinného materiálu na zahradách a      

topnou sezónou zopakujme pár důležitých připomínek. 

Listí a rostlinné zbytky na zahradách pokud možno raději nespalujeme. Málokdy se 

nám totiž podaří pálit pouze suché listí a způsobujeme tak nepříjemný kouř, který   

bývá zdrojem  nebezpečných a  dráždivých látek a tím znepříjemňuje život sousedům 

blízkým i vzdáleným. Zbytky rostlin patří pokud možno na kompost, nebo u nás v obci 

můžeme využívat od loňského roku služeb firmy OZO, která se zabývá vývozem     

bioodpadu. Chovejme se ohleduplně vůči ostatním lidem v obci. 

 A na co je potřeba pamatovat při zatápění v domácích topeništích? Každý kotel, 

kamna, krb je dle výrobce určen pro spalování předepsaného paliva. Žádný není     

určen pro spalování "levného" odpadu. Ve vašich domácích topeništích se nevytvářejí 

teploty dostatečně vysoké, ani nejsou vybaveny technologiemi na čištění vzduchu, 

aby se toxické látky bezpečně likvidovaly. Proto nespalujte plasty, chemicky ošetřené 

dřevo, dřevotřísky, nápojové kartóny, celobarevné časopisy, pneumatiky, ale ani      

nevysušené dřevo. Při spalování  tohoto "topiva" unikají do ovzduší toxické látky,    

které nikde v ovzduší nezmizí. Škodliviny často sedí nad zemí jako deka a ohrožují 

nás, naše děti a pochopitelně i naše sousedy. A to nikomu z nás určitě nemůže být 

lhostejné. 
 

Hezké podzimní dny Vám přeje Marie Janečková 

Obnova významného krajinného prvku – alej švestek  

 

Jistě nikomu z nás neuniklo, že alej švestek, která lemuje silnici ve směru do Nového 

Jičína stárne a pomalu mizí. 

 

Zveme Vás v sobotu 19. října na obnovu švestkové aleje. Sejdeme se v 9
00 

hodin za 

obcí u regulační stanice plynu. Vezměte s sebou pouze rýč a dobrou náladu.  

Pojďme se podílet na zachování přírodních hodnot naší obce. 

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 1. října do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  14. října         
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v úterý 29. října  ve stejnou dobu.; 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 26. října  v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU. 

Začátek v 19.00 hod., vstupné 70,- Kč,  

k tanci i poslechu hraje Ypsilon. 

občerstvení - bohatá tombola - speciality zabijačkové kuchyně 

Srdečně zvou hasiči. 

Kulturní komise zve všechny občany na  
LAMPIONOVÝ PRŮVOD   v pondělí 28. října.  

Průvod vyrazí v 18. hodin od restaurace Beseda směrem 
k pomníku obětem světových válek před prodejnou Coop.  

Na závěr pietního setkání ohňostroj. 
Za kulturní komisi zve Pavel Lichnovský 

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 20. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Durák Martin   Kvitová Naira 

 Kadlecová Pavla   Fröml Jakub 
 Lichnovská Lucie   Lapčíková Leona 
 Palacký Tobiáš   Horáková Ellen 
 Jahnová Denisa   Žingorová Agáta 
 Rubinová Michaela  Krpec Matyáš 
 Šimíčková Alžběta  Vašutová Amálie 
 Pěnkavová Klára 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro dolní část obce        u Fojtství  středa  9.  a  čtvrtek 10. října 

 pro horní část obce        u Besedy  středa 16. a  čtvrtek 17. října 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 12. října a 19. října u obecního 

    skladu a to vždy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg   

Velkoobjemový odpad 
Co lze do nádoby umístit? 

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů 
pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.),            

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky,        
televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné 
ovoce, zelenina, větve apod.), obalový materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  

 
 

Dále upozorňujeme, že kontejner na ošacení je přemístěn ke kovárně. 
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DRAKIÁDA 
  

  

 Srdečně zveme všechny děti s rodiči, babičky, dědečky, no prostě všechny, 
kterým je slovo nuda cizí, aby přišli změřit síly ve zručnosti a kreativitě na letošní 
ročník "DRAKIÁDY". 

 

Akce se koná v neděli 13. října 2013 na Kocmínku. 
 
PROGRAM: 
14:30 - 15:00     Prezentace 
15:30                 Vyhlášení výsledků 
 
Soutěžit se bude v těchto kategoriích: 
Vyrábění draci    NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ 
    NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
    NEJVĚTŠÍ 
    NEJHEZČÍ 
 
Kupování draci   NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ 
 
Za nepříznivého počasí se akce ruší! (déšť, sníh) 
 
Občerstvení zajištěno. 
 
Drakiádou zahájíme další skautský rok, přijďte v co největším počtu, dozvíte se   
informace týkající se dalších schůzek. 

  Těší se na Vás  SKAUTI RYBÍ 
                                          www.skauti.rybi.cz 

Milé maminky na mateřské a rodičovské dovolené ! 
 

V pondělí  7.10.2013 v 9:30 hod. se opět sejdeme v klubovně v budově OÚ. 
Přijďte si s dětmi hrát, povídat, tvořit. 

 
Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře. 

Těšíme se na vás i vaše děti. 
 

Eva a Radka 
Bližší informace: 604 560 526 nebo 776 622 199. 
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O Z N Á M E N Í 
 

 
 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  

 
 

o z n a m u j e  : 
 
 
1. Volby do Parlamentu České republiky  se v obci Rybí uskuteční ve dnech: 
 
  v pátek    25. října 2013    od  14.00  hodin   do  22.00 hodin     a  
 
 v sobotu      26. října 2013     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
 

2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost                                
v sále kulturního domu Beseda, Rybí č.p. 127 . 

 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní  

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním  
pasem ČR. Bez předložení uvedených dokladů nebude voliči hlasování   
umožněno. 

 
 
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem 

voleb. Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

 
 
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo    
volební místnost  – prostřednictvím přenosné volební schránky (pouze na  
území obce Rybí).  

  
 Telefon do volební místnosti: 725 410 413 
  
                                               Marie Janečková 
            starostka obce 

o  době  a  místě  konání  voleb 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 11. září 2013 se v sále Besedy konalo 16. zasedání zastupitelstva obce,  
kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 9 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje program  16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 

 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                (11-0-0) 
 

schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Petr Skalka (předseda),                      (11-0-0) 

   Pavel Kotek a Jiří Honeš 

 ověřovatele zápisu: Martin Pospěch a RNDr. Alena Kvitová 
 zapisovatelku: Jana Marková 

 

bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 3.6.2013;      
 

schvaluje darovací smlouvu č. NJ/229/j/2013/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem      
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje s tím, že v článku I. budou uvedeny    
pouze pozemky par.č. 1717/4, 1707/3, 1707/4 ostatní plocha, komunikace a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;                  (11-0-0) 
 

schvaluje  prodej pozemku parc.č. 1791 o výměře 130 m
2
 manželům B. za cenu stanovenou         

 znaleckým  posudkem s tím, že kupující uhradí náklady spojené se znaleckým posudkem a   
 návrhem na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;(11-0-0) 
         

schvaluje v souladu s dotačním programem obce Rybí „Domovní ČOV“ poskytnutí dotace panu M.K., 
 bytem Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod;               (11-0-0) 

 

schvaluje,  aby byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení LED technologií;                     (11-0-0) 
 

schvaluje,  aby byla rekonstrukce veřejného osvětlení financována z vlastních zdrojů;            (11-0-0) 
 

pověřuje   Radu obce Rybí přípravou veřejné zakázky na organizátora soutěže rekonstrukce           
 veřejného osvětlení a veřejné zakázky samotné tj. rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rybí 
 včetně jeho rozšíření;                              (11-0-0) 

 

opravňuje  Radu obce Rybí realizací veřejné zakázky na přípravu projektové dokumentace budovy 
sokolovny a  přilehlého areálu s tím, že zpracování projektové dokumentace proběhne v roce 2014; 

 (11-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o převodu akcií Severomoravské plynárenské na hlavního akcionáře - 
 RWE Gas International N.V., Nizozemské království a 
schvaluje  vyřazení finančního majetku (3 ks akcií Severomoravská plynárenská a.s.) z majetku obce;

   (11-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu;                (11-0-0) 
 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 10.            (11-0-0) 
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Rada obce na svém 72. zasedání dne 2.9.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

doporučuje Zastupitelstvu obce Rybí schválit 
žádost pana M. K. bytem Rybí k přidělení 
účelově vázané dotace na stavbu domovní 
čistírny odpadních vod; 

 
souhlasí  s udělením licence k provozování    

veřejné linkové osobní dopravy na lince 
880 646  Kopřivnice – Štramberk – Rybí - 
Nový Jičín pro dopravce ARRIVA MORAVA 
a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, IČ 
258 27 405; 

 
souhlasí  s podáním návrhu na odstranění     

dopravního zrcadla u výjezdu z komunikace 
21c na silnici II/482. Zbouráním domu č.p. 
103 došlo ke zpřehlednění dopravní situace 
při výjezdu aut z vedlejší komunikace,        
dopravní zrcadlo ztratilo svůj význam; 

 
schvaluje  pořízení informační tabule k pomníku 

vojína Ivana Pavloviče Šurka a  
pověřuje  starostku zajištěním přípravy a     
výroby informační tabule; 

doporučuje  zastupitelstvu schválit návrh, který 
opravňuje radu obce realizací veřejné       za-
kázky na projektovou dokumentaci budovy so-
kolovny a přilehlého areálu s tím, že    zpraco-
vání projektové dokumentace proběhne v roce 
2014 a dále zastupitelstvo obce opravňuje radu 
obce organizací veřejné    zakázky na zpraco-
vatele žádosti na vhodný dotační titul od roku 
2014; 

  
doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o způsobu 

veřejného osvětlení , dále o způsobu    financo-
vání rekonstrukce VO a pověřením rady obce 
přípravou veřejné zakázky na   organizátora 
soutěže veřejné zakázky a    veřejné zakázky 
samotné a to do konce roku 2013 s realizací 
v roce 2014; 
 

schvaluje  v souladu se zadávacími podmínkami 
vítěze veřejné zakázky „Oprava kanalizační 
stoky jednotné kanalizace na pozemku 1671/1“  
a to firmu V + V  SAVEKO s.r.o., Ing. Vojtěch 
Pšeja se sídlem Záhumenní 1346 Kopřivnice 
za celkovou nabídkovou cenu 678.787,90 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy s touto firmou. 

Rada obce na svém 73. zasedání dne 16.9.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 
Mysliveckému sdružení na zimní přikrmo-
vání zvěře pro rok 2013; 

 
schvaluje výpůjčku části parcely 142/1 

(travnaté plochy) následujícím způsobem: 
Situační snímek č. 1 výpůjčka části pozemku 

142/1 paní M. V. bytem Rybí č.p. 200 
Situační snímek č. 2 výpůjčka části pozemku 

142/1 paní E. K. bytem Rybí č.p. 133  
a pověřuje starostku podpisem smlouvy o vý-

půjčce na 10 let; 
 
 

souhlasí se zadávacími podmínkami soutěže      
administrátora soutěže „Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v obci“ a oslovením firem. 
1) ITM, institut pro vzdělávání a poradenství 
s.r.o., Husinecká 903/10. 130 00 Praha 3,        
e-mail: itm.institut@seznam.cz  
2)  Energie EZE, institut pro hospodaření ener-
gií, s.r.o., Nejedlého 1049/1,710 00 Slezská 
Ostrava,  e-mail : eze.ostrava@volny.cz 
3) Ing. Karel Trlica, Janová 242, 755 01 

Vsetín, IČO: 14590913,  
     e-mail: trlica.karel@seznam.cz 
 

Ze zasedání rady obce  

mailto:itm.institut@seznam.cz
mailto:eze.ostrava@volny.cz
mailto:trlica.karel@seznam.cz
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  Další časopisy pro dospělé, které nabízí naše knihovna jsou Burda a Praktická 
moderní žena. Jsou určeny především ženám,které v nich najdou střihy na šití a návody 
na další ruční práce. Ale v Praktické moderní ženě se najdou i nápady, které ocení i děti 
a tatínkové. 
 
     Úplně novým časopisem v naší nabídce je HISTORICKÝ KALEIDOSKOP. Jsou zde 
zajímavé články, osudy hrdinů i obyčejných lidí, ověřená fakta, důležité události a       
významná výročí. To vše z pohledu předních historiků a renomovaných autorů literatury 
faktu. 
 
                                                               Velká obrazová encyklopedie zeměpisu 
     Znalosti o naší planetě dětem umožňují zařadit světové události do správného     
kontextu, vychovávají je k zájmu o životní prostředí  a způsob života různých národů. A 
právě tato kniha pomůže dětem získat informace o všech státech světa. V kapitole 
"Fyzický zeměpis" se dočtou, jak naše planeta vznikla a jak byla tvarována silami       
přírody. Kniha obsahuje mnoho fotografií a ilustrací. 

 
souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky 

„Rekonstrukce objektu budovy sokolovny a při-
lehlého areálu“  a oslovením těchto firem: 

1. Ing. Arch Lubomír Šobora - arting sdružení, 
Vrbenská 739, Valašské Meziříčí 
2. Ing. Arch. Jan Siuda – architektonická a pro-
jekční kancelář, nám. Míru 20, Frenštát pod 
Radhoštěm 
3. Ing. Tomáš Bruckner, Štefánikova 1163, 742 
21 Kopřivnice 
4.Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 
38,    730 16 Ostrava 
5.MS architektura a design s.r.o., Smetanovo 
nám. 979/2, 702 00 Ostrava 
6.Petr Lichnovský,  architektonická kancelář 
s.r.o., Suvorovova 3/46, 700 30 Ostrava 
7. S-projekt plus a.s.,tř. T. Bati 508, 762 63 Zlín  
 

schvaluje žádost společnosti Centrum radost 
Frenštát p./R. o prominutí poplatku za pronájem 
sálu, ale požaduje proplacení poplatku za úklid 

sálu v kulturním domě Beseda dle schválené-
ho sazebníku tj. 300,- Kč; 

schvaluje společné jednání o programu v rámci 
Operačního programu Životního prostředí, 
prioritní osa č. 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých ekologic-
kých zátěží na možnost získat tak pro obča-
ny kompostéry na zahrady a dále komposté-
ry pro obec, štěpkovače , kontejnery na tří-
děný odpad a techniku do sběrného dvora 
s ostatními členy DSO Sdružení povodí Se-
dlnice; 

 
schvaluje vítání nového roku 2014 slavnostním 

přípitkem a ohňostrojem u obecního úřadu 
na Nový rok a schvaluje  zakoupení         
ohňostroje u pana Zbyňka Vařechy, Špilberk 
31 A/336, Darkovice;  

 
souhlasí  s hostováním kolotočů pana Františka 

Finka z Nového Jičína na pouti v Rybí 
v roce 2014; 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     J. Kincl, Z. Smetana          Rákosníček a hvězdy 
     Milovníci Večerníčků znají veselého, neposedného skřítka s velkým nosem a  
sedmi vlásky na hlavě. Je zvědavý, trochu popleta , ale přitom je velký dobrák.    
Tentokrát se Rákosníček prohání po nočním nebi. 
 
     J. Friedrich                         Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc 
     Na školní výlet se Kalle i jeho kamarádi těší, ale tentokrát zažijí něco zvláštního. 
Při odjezdu na výlet jsou všichni učitelé zdraví, ale pak začnou postupně uléhat do 
postele se záhadnou nemocí. A to je příležitost, aby se Kalle opět stal detektivem a 
zjistil co se vlastně děje. 
 
     J. Kinney                            Deník malého poseroutky - Ponorková nemoc 
     Další díl této oblíbené série knih pro mládež se odehrává v zimě. Greg Heffley je 
hlavním podezřelým, že poškodil školní majetek. Je sice skoro nevinný, ale má    
problém to dokázat. 
 
     I. Březinová                        Blázniví donkichoti 
     Již popáté se setkáváme s trojlístkem kamarádek a jejich přáteli. Tentokrát se        
vydávají do Španělska na brigádu do vinic a pak po stopách dona Quijota. Setkají se 
s větrnými mlýny? 
 
     M. a J. Vackovi                  Japonsko a Korea - do Tokia pod stan 
     Tento mladý manželský pár zůstal věrný své největší zálibě - cestování na kolech 
-  i na své svatební cestě. Projeli všechny čtyři japonské ostrovy a Koreu. Své zážitky 
popsali v této své druhé knize. 
 
     V. Vondruška                      Přemyslovská epopej II. - Jednooký král Václav I. 
     Druhá část románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v 
době Václavova dětství, učí se vládnout po boku svého otce Přemysla I. Otakara. Po 
smrti svého otce je i on korunován českým králem a snaží se pokračovat v rozšiřová-
ní svého království o rakouské země. 
 
     T. Keleová - Vasilková                          Máma pro Veroniku 
     Marie, sestra v nemocnici, žije v nehezkém manželství.Zůstává s Petrem a touží 
hlavně po dítěti, ale bohužel marně. Proto těžce nese, když jí přeloží na kojenecké 
oddělení. Po deseti letech se přece jen odhodlá odejít od manžela a brzy nastanou v 
jejím životě i další nečekané změny. 
 

     J. Cimický                                              Srdce a skalpel 
     Ivan Piskáček se narodil počátkem dvacátého století v Rusku. Jeho život byl     
předem naplánován - byla mu určena skvělá kariéra diplomata. Zatímco studoval v 
cizině, dostal se v jeho rodné zemi k moci Stalin. Všechno se změnilo a Ivan patřil k 
těm, kteří skončili v pracovním táboře na Sibiři. 
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Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná  
sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo 
minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly   
splněny zákonné požadavky platné v České republice?  

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách 
se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může         
provádět?  
 
Revize spalinové cesty se provádí: 

před jejím uvedením do provozu, 
při každé stavební úpravě komína, 
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 
po komínovém požáru, 

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. 
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru       
kominictví, který je zároveň: 

revizním technikem komínů 
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo 
revizním technikem spalinových cest. 

 
Kontrola spalinových cest 
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých staveb-
ních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho    
požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný 
přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajiště-
ní požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a     
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin  
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest 
jsou uvedeny v tabulce. 
 
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv  
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňo-
vání pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných   
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo  
kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá   
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové 
cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 
50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebi-
čů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 
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V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste      
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky  
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo      
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením 
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i        
starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít 
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. 
 
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. 
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze 
takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá    
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku      
nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 
 
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. 
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u          
komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se 
obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od 
vnějšího povrchu komínového tělesa. 

nprap. Dagmar Benešová 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 
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V noci ze soboty 26. října na neděli 27. října           

se vyspíme o hodinu více.  

Čas se přesune z  3:00 hodiny na 2:00 hodinu ranní. 

Sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 12. října 

běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 

ať už jako závodníci nebo diváci. 

Bližší informace najdete v přiložených propozicích 

Klub žen Rybí s firmou „PAVEL“, 
připravuje jednodenní zájezd do Salzburgu. 

 
Termín: v sobotu 23.11.2013 
 
Cena: 1.000 Kč dospělí i děti 
  v ceně - doprava a průvodce 
 
Program:  - prohlídka vánočně vyzdobeného  
    Salzburgu 
 
  - návštěva vánočních trhů 
 
  - účast na největším festivalu čertů 
 

Přihlášky u M. Bradáčové, tel. 739 909 716 
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Centrum radosti Frenštát p./Radh. zve všechny občany na  

BESEDU O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU  

ve středu 9. října v 18:00 hod. 

do Besedy.  



17 

                                     

 

 

 

                                                                                                                       spol. s r.o. 

mob. 605925932  MLČOCH L.    

Hřbitovní 74a , Nový Jičín,     

pevná linka 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz 
 
           

- na zhotovení pomníku, rámů a krycích 

desek se nyní poskytne 
 

PODZIMNÍ  SLEVA  20%   
 

vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku           

Od 15.10.2013 začneme cvičit ve škole na BOSU i ve čtvrtky. 
 
 Rozvrh:   úterý  18:00 - 19:00 

                           19:00 - 20:00 
  čtvrtek       17:30 - 18:30 

 
Nutné objednat na tel. 732 844 013 

Lidka Krpcová 
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PRODEJ JABLEK 

odrůd MELODIE a ROSANA 

Cena 10 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 728 995 110 

prodej od 11.10.2013 

 

Kadeřnice Bára 

☎ 731 319 572 

Zůstaňte v pohodlí svého domova, stačí zavolat, a já přijedu za Vámi. 

Veškeré kadeřnické služby. 

Barbora Knápková 

Bernartice nad Odrou 29 

 

 

 

Školní družina prosí   

o poskytnutí velkých dýní  

na vydlabování a kreativní činnost. 
Petra Chytílková  
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Zářijové zprávy ze školy 

 Tak už to začalo. 2. září se ve škole rozezněly opět dětské hlasy. Do školy         

nastoupilo celkem 68 dětí   1. – 5. ročníku. Ve škole jsme přivítali nového pana učitele 

Mgr. Michala Veřmiřovského a paní asistentku pedagoga paní Evu Halamovou, DiS. 

 Aby si děti na školní práci zvykali postupně, uspořádali jsme pro ně hned v prvním 

týdnu turistický výlet na Pustevny a Radhošť. Počasí krásně vyšlo a děti si výlet užily.   

A teď už hlavně vzpomínáme na znalosti z předchozího školního roku, opakujeme a 

procvičujeme. V říjnu už pojedeme na plné pecky. 

Nové prostředí a zážitky mají hlavně prvňáčci, kteří si také na práci ve vyučování zvykli 

a první školní krůčky se jim daří. 

           Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.9.2013   

v počtu  340 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 v měsíci. 

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

