
  

ŘÍJEN 2014 

XXII. ročník  



2 

 Zdeňka  Kalvodová  90  let 

 Anežka    Purmenská  88  let 

 Milada Kudělková  87  let 

 Zdenka Holubová  87  let 

 Jindřiška  Havrlantová 85  let 

 Vlasta Valchářová  82  let 

 Jaroslava   Janáčková  82  let 

 Anna   Matějková  82  let 

 Václav   Valůšek  81  let 

 Marie  Kelnarová  75  let 

 Jaroslav Kelnar   65  let 

 Vojtěch Drápala  65  let 

 Ludmila   Krausová  65  let 

 Jaroslav  Rohel   60  let 

 Václav Honeš   60  let 

 Marie  Lošáková  60  let 

 Marcela Musilová  60  let 

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

 
 Na začátku letošního roku byla vyhlášena tradiční fotosoutěž. 

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 2015. 

Marie Janečková 

http://www.kvetiny-online-cr.cz/download2/img/produkty/kytice-z-kal-b.jpg
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Milí spoluobčané,  
 

v minulém zpravodaji jsem Vám předložila zprávu o práci zastupitelů za uplynulé 
volební období. 
V tomto říjnovém úvodníku Vám chci poděkovat za podporu, které se mi od Vás po 
celé funkční období dostávalo, i když ne vše se mi dařilo, jak bych si přála já, nebo 
jak byste si představovali vy. Svoji práci starostky jsem vždy chápala jako službu 
lidem, kteří v naší obci žijí, nebo v ní budou žít. 
V těchto dnech se do Vašich domácností dostaly kandidátní listiny s 30 obyvateli 
naší obce. Jsem přesvědčená, že i oni chápou volby do obecního zastupitelstva 
jako práci pro obec. Jde o pestrou paletu lidí s nejrůznějšími zkušenostmi,        
znalostmi, pohledy na život. Snad se z nich ve dnech 10. a 11. října podaří vytvořit 
dobrou reprezentaci obce, která bude umět využít příležitosti, které nám všem  
příští čtyři  roky přinesou. 

Šťastnou volbu Vám přeje Marie Janečková   

Vážení spoluobčané, 

v minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, že Sdružení povodí Sedlnice  

uspělo v projektu „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v Povodí Sedlnice“ jehož 

součástí je i dodávka zahradních kompostérů pro občany obce Rybí. Sdružení      

Povodí Sedlnice následně realizovalo veřejnou zakázku na dodávku a dne 25. 08. 

2014 uzavřelo kupní smlouvu s vítězným uchazečem společností ELKOPLAST CZ, 

s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín.  Dle uzavřené kupní smlouvy bude dodávka 

zahradních kompostérů realizována nejpozději do 31. 10. 2014. Na základě   

podmínek dotace ze SFŽP ČR v rámci OPŽP budou kompostéry po dobu             

udržitelnosti projektu tj. 5-ti let majetkem Sdružení Povodí Sedlnice, které podávalo 

žádost pro všechny obce sdružení a je příjemcem dotace.   

Z výše uvedených důvodů bude s každým žadatelem uzavřena Smlouva o     

výpůjčce zahradního kompostéru na dobu 5-ti let. 

Pro ty, kteří si o kompostér již požádali: 

Prosíme o další údaje, které jsou nutné pro uzavření smlouvy o výpůjčce a to: 

Titul, jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt vypůjčitele, adresa    

umístění kompostéru, parcelní číslo místa, kde bude kompostér umístěn. 

Údaje dodejte, prosím, do 15. října 2014 na obecní úřad, Tel: 556 760 031, 606 127 

321 nebo E-mail: starosta@rybi.cz nebo vhoďte do schránky 

Pro ty, kteří nežádali, ale zájem o kompostér mají: 

je možné ještě o kompostér požádat dodatečně. Dodatečné žádosti budou přijímány 

pouze do vyčerpání dodaného množství kompostérů. Žadatele prosíme o stejné  

údaje, jako je uvedeno výše. 

Marie Janečková 

 

mailto:starosta@rybi.cz
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 7. října do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  13. října         
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v úterý 27. října  ve stejnou dobu.; 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 25. 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. 

Milé maminky na mateřské a rodičovské dovolené ! 
 

V pondělí  13.10.2013 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. 

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 19. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Holišová Tereza   Havrlantová Klára 
 Kelnarová Viktorie  Botoš Nathalia 
 Bajer Ondřej   Stříž Jakub 
 Vaculíková Anežka  Bogárová Amálie 
 Kudělka Jakub   Srbová Alexandra 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro dolní část obce        u Fojtství  středa  8.  a  čtvrtek 9. října 

 pro horní část obce        u Besedy  středa 15. a  čtvrtek 16. října 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 11. října a 18. října u obecního 

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

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
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  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  

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.  
kontejner na ošacení je umístěn před budovou sokolovny 
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O Z N Á M E N Í 

 
 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

  

o z n a m u j e  : 

  

1. Volby  do  Zastupitelstva  obce  Rybí  se  uskuteční ve dnech: 

  

 v pátek  10. října 2014          od  14:00 hodin  do  22:00 hodin 
 

a 
 

v sobotu  11. října 2014          od   8:00 hodin  do  14:00 hodin. 

 

 

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Rybí je volební místnost v Základní 

škole Adolfa Zábranského Rybí (adresa: Rybí č.p. 110, 742 65 Rybí). 

  

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

dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 

  

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

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu. 

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

   

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Rybí a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 

do přenosné volební schránky. 

 

  
 Telefon do volební místnosti: 725 410 413 

  

                                               Marie Janečková 

            starostka obce 

 

o  době  a  místě  konání  voleb 

do Zastupitelstva obce  

Rybí 
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Nedaří se vám najít práci, protože neovládáte počítač? 

Děti se odstěhovaly do  ciziny a vy  se s  nimi neumíte  spojit, protože  si 

s moderními technologiemi netykáte? 

Nebo tohle vše máte v malíčku a chcete se vrhnout na zpracování fotek? 

Nebaví vás na vše přicházet metodou pokus-omyl? 

Děti nebo partner nemají trpělivost vám vše v klidu vysvětlit? 

  

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s PC tématikou, kde vám 

srozumitelnou   a   jednoduchou   formou  podáme   potřebné  informace  

z oblasti počítačové gramotnosti. 

 

Kurzy na téma počítačová 
gramotnost  

ve Vaší obci Rybí 
 

Kurzy proběhnou v sále Besedy 
 

Termíny kurzů s lektorkou PaedDr. Jaroslavou Chodurovou: 
 

15.10.2014 Základy práce s počítačem 8 – 12 hod 
22.10.2014 Práce s texty Word   14 – 18 hod 
05.11.2014 Práce s tabulkami  Excel   8 – 12 hod 
12.11.2014 Internet 14 – 18 hod 
19.11.2014 Elektronická komunikace 8 – 12 hod 

 
Přihlášení na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 

nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy i následné individuální konzultace jsou zcela ZDARMA  

a navíc pro vás bude připraveno občerstvení. 

Kurzy jsou financované z finančních prostředků Evropské unie, 
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187 
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Sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 11. 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 

Finanční dar Nikolce. 
V době od 7. do 21. září 2014 proběhla v místním kostele sbírka na náklady spojené 
s léčením Nikolky Bártlové. Bylo vybráno 12.000,- Kč.  

Všem dárcům děkujeme. 
Poznámka na okraj. Náklady spojené s pobytem v lázních jsou hrazeny z prostředků 
zdravotní pojišťovny jen částečně. Převážná část pobytu je hrazena z vlastního 
příjmu rodiny a z poskytnutých darů. 
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 Prodejna COOP Rybí upozorňuje,  
     že na prodejně bude z důvodu zkvalitnění služeb  
       od středy 1.10.2014 upravena prodejní doba. 

 

Pondělí až pátek bude otevřeno od 7:00 do 17:00 bez polední přestávky 
    v sobotu od 7:00 do 10:00 
    v neděli  zavřeno. 
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(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje doplnění programu o body: 
doplnění podmínek dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ 
projednání žádosti o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 
účetní závěrka DSO Sdružení povodí Sedlnice 

 veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu v Rybí“  

(11-0-0) 
 

schvaluje program  23. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                        (11-0-0) 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (11-0-0) 
schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Martin Pospěch (předseda),             (11-0-0) 

   Antonín Kudělka a Martin Lapčík (členové) 
 ověřovatele zápisu: Pavel Kotek a Petr Skalka 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

schvaluje  zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí ze dne 23.6.2014 s tím, že výhrady ověřova-
tele     zápisu nebyly důvodné a bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na tomto zasedání 
Zastupitelstva obce Rybí;               (11-0-0) 

 
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti Asompo se sídlem Životice u Nové-
ho Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve 
znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení;            (10-1-0) 

 
schvaluje  ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ZADÁNÍ Územního plánu Rybí 
(upravené po projednání), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;   (11-0-0) 

bere na vědomí  vyhodnocení projednávání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Rybí v rozsahu přílohy 
 č. 2    předloženého materiálu;                     (11-0-0) 

 

bere na vědomí   zprávu o plnění rozpočtu v roce 2014;                  (11-0-0) 

 

bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2014;                  (11-0-0) 

 

bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2014;       (11-0-0) 

 

bere na vědomí    přehled rozpočtových opatření v roce 2014;                (11-0-0) 

 

revokuje  usnesení č. 329/20/2014 ze dne 23.4.2014;                (11-0-0) 

 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 17. září 2014 se v sále Besedy konalo 23. zasedání zastupitelstva obce,  kterého se zú-
častnilo 11 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 359/12 (trvalý travní porost) o výměře 36 m
2
 od vlastníků P. P. 

a E. P., oba bytem Rybí s tím, že náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí hradí 
obec;               (10-0-1) 

 

schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 339/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 659 m
2 

od P. 
P. bytem Rybí a L. P. bytem Štramberk s tím, že náklady spojené se vkladem do katastru      
nemovitostí hradí obec;             (10-0-1) 

 

schvaluje  směnu nemovitého majetku:  
pozemku parc.č. 530/3 ostatní plocha o výměře 2538 m

2 

pozemku parc.č. 530/5 lesní pozemek o výměře 488 m
2 

pozemku parc.č. 532/2 ostatní plocha o výměře 477 m
2 

pozemku parc.č. 630/51 orná půda o výměře 583 m
2 

pozemku parc.č. 630/26 orná půda o výměře 719 m
2 
všechny k.ú Rybí 

za  
část pozemku parc.č. 1481/1 o výměře 476 m

2
, část pozemku parc.č. 1481/2 o výměře 384 m

2 
 

a pozemek pod stavbou lesní budovy o velikosti 23 m
2 
a její dodatečné stavební úpravy 

 mezi Obcí Rybí a R.S. bytem Libhošť;             (11-0-0) 

 

neschvaluje  odkoupení části pozemku parc.č. 1683 k.ú Rybí panem T. N., bytem Rybí;     (0-9-2) 

 

schvaluje  uzavření smlouvy o úvěru č. 0396190479 mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s. se  
sídlem Praha 4,  Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00;          (11-0-0) 

 
bere na vědomí  kupní smlouvu mezi DSO Sdružení povodí Sedlnice se sídlem Závišice 115 a     

společností  Elkoplast CZ, s.r.o. se sídlem Štefánikova 2664 Zlín;     (11-0-0) 

 
schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost mezi Obcí Rybí a společností Agrosumak 

a.s. se  sídlem  Komenského 211, Suchdol nad Odrou;       (10-0-1) 

 
schvaluje zpracování studie využitelnosti areálu živočišné výroby v Rybí a pověřuje radu obce       

zajištěním výběru projektanta;           (11-0-0) 

 
schvaluje   doplnění podmínek dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“, kdy  bod 8) bude 
 v  2 odstavci  doplněn textem: rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění           
 odpadních vod a ke stavbě ČOV nebo souhlas vodoprávního úřadu s provedením         
 ohlášené stavby 

 a dále v 3 odstavci 
 kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo sdělení              
vodoprávního   úřadu s povolením užívání ČOV;        (11-0-0) 
 

schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 
 odpadních vod L.S. a J.S., bytem Rybí z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 a  

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

 
bere na vědomí   účetní závěrku DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013;       (10-0-1) 

 
pověřuje  Radu obce Rybí vyhlášením veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně 

úpravy přilehlého areálu v Rybí“             (11-0-0) 

 
bere na vědomí   informace starostky. 
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Rada obce na svém 99. zasedání dne 1.9.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  zprávu o získání druhého            
nejvyššího stupně „B+“ pro obec Rybí 
v iRatingovém hodnocení obcí Moravsko-
slezského kraje a dále neschvaluje vystave-
ní certifikátu společnosti CRIF – Czech   
Credit Bureau o tomto dosaženém výsledku; 

bere na vědomí  nabídku společnosti Fixum, a.s. 
se sídlem Muglinovská 270/105, Ostrava-   
Muglinov na vyhledání nejoptimálnějšího pojiš-
tění pro obec a schvaluje projednání možnosti 
spolupráce v novém volebním období; 

Rada obce na svém 100. zasedání dne 15.9.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí s podáním žádosti o oddělení části       
pozemku parc. č. 1671/1 k.ú Rybí na Správu 
silnic Moravskoslezského kraje středisku Nový 
Jičín se sídlem Suvorovova 525, 742 42 Šenov 
u Nového Jičína. 
 
schvaluje  uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a   
Revize elektro - Miriam Urbánková, 30.dubna 
560/11, Ostrava 1, IČ 68160933, jejímž      
předmětem je pravidelné provádění revizí dle 
cenové předložené nabídky. 
 
schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí    
smlouvě o zřízení věcného břemene, osobní 
služebnosti a  práva provést stavbu IP-12-
8015900, Rybí, Pavlica a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
 
schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí    
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
mezi obcí Rybí a M.V..a H.V. bytem Rybí a   
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
schvaluje  návrh zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 137/2006 sb., o veřejných  
zakázkách na projekt „Rekonstrukce objektu 
sokolovny a přilehlého areálu v Rybí“ 
a schvaluje členy výběrové komise pro výběr 
zhotovitele stavby „Rekonstrukce objektu      
sokolovny a přilehlého areálu v Rybí“: 
Martin Lapčík - náhradník Martin Pospěch  
Marie Janečková - náhradník Jiří Honeš  
Antonín Kudělka - náhradník Ing. Jiří Kudělka  
Petr Skalka - náhradník Pavel Kotek  
Josef Vašut - náhradník Libor Sopuch  

doporučuje zastupitelstvu doplnění podmínek    
dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ 
v bodě 8)  

žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formu-
láři 
rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení 
k vypouštění odpadních vod a ke stavbě ČOV 
nebo souhlas vodoprávního úřadu 
s provedením    ohlášené stavby 
kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o        
povolení k užívání ČOV nebo sdělení vodo-
právního úřadu s povolením užívání ČOV 
kopie faktury a doklad o zaplacení faktury 

a také doporučuje zastupitelstvu schválení        
přidělení účelově vázané dotace z Rozpočtu obce 
na rok 2014 L.S. a J.S.  
 
schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství k      

projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využí-
váme ICT jednoduše a kreativně“, reg. č. 
CZ.1/.07/1.3.00/51.0009 v rámci operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
mezi Základní školou Adolfa Zábranského p. o. 
Rybí 110 a Ostravskou univerzitou v Ostravě se 
sídlem  Dvořákova 7, Ostrava  

 
schvaluje  umožnit politickým stranám i nezávis-
lým kandidátům při komunálních volbách 2014 
bezplatný tisk volebních materiálů.  
 

Ze zasedání rady obce  
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Nejkrásnější pohádky a bajky 
     Známé i méně známé pohádky K. J. Erbena, B. Němcové a bratří Grimmů najdete v  nové knížce pro děti. 
Trochu poučení do života nám dají bajky, které si v této knize také přečteme. 
 
V. Čtvrtek, G. Dubská                                        Maková panenka a motýl Emanuel 
     Třináct pohádkových příběhů známých z oblíbených večerníčků. Vyprávějí o tom, jak Maková panenka       
potkala motýla Emanuela a co všechno spolu zažívají. 
 
S. Havelka, P. Chvojka                                       Se Čtyřlístkem kolem světa 
     Spisovatel Jules Verne napsal knihu  Cesta kolem světa za 80 dní. Díky Myšpulínovu šikovnému vynálezu se 
Čtyřlístek vydal také na dlouhou cestu. Podívali se na africkou Saharu, stavili se na střeše světa v Himaláji a   
navštívili další zajímavé kraje. A že cestou prožili spoustu dobrodružství se dozví každý, kdo si tuto knihu přečte. 
 

M. Widmark, H. Willisová                                 Záhada ukradených diamantů 
     Detektivové nenosí uniformu jako policisté, ale vykonávají vlastně stejnou práci. Někteří zakládají detektivní 
kanceláře a společně řeší nebezpečné kriminální činy. Také dva kamarádi ze školy si otevřeli takovou kancelář a 
brzy se jim hrnou vzrušující detektivní případy. Jedním z nich je krádež diamantů a mladí detektivové se vydávají 
po stopách pachatelů. Detektivka pro nejmladší čtenáře. 
 

A. Ransome                                                          Zamrzlá loď kapitána Flinta 
     Příběh skupiny dětí, které se sejdou v horské krajině u jezera a zažijí zde pohádkovou zimu. Při napínavé  
výpravě k „severnímu pólu“ se stanou přáteli na život a na smrt. Kniha patří mezi nejoblíbenější „ransomovky“. 
Toto vydání je výjimečné v tom, že se v něm poprvé představují ilustrace Zdeňka Buriana, které byly dosud     
uloženy v archivu. 
 

K. Gierová                                                           Modrá jako safír 
     Novopečená cestovatelka časem, šestnáctiletá Gwendolyn zjišťuje, že není zrovna dobrý nápad být čerstvě 
zamilovaná v minulosti. I když má kolem sebe několik dobrých rádců, plnění úkolů, které mají zachránit svět není 
lehké.  
Pokračování knihy Rudá jako rubín. 
 

L. Špaček                                                            Deset let s Václavem Havlem 
     Ladislav Špaček strávil s Václavem Havlem více než deset let, a tak má čtenář nad stránkami této knihy    
možnost vytvořit si představu, jaký skutečně byl Václav Havel jako člověk i státník, jaký byl v soukromí, jak snášel 
úskalí prezidentské funkce, jaké byly jeho politické vize i každodenní starosti. Mnoho prostoru dostávají v knize i 
zážitky z cest s prezidentem. 
 

Monika a Jirka Vackovi                                    Trans Asia – vlakem kolem Asie se skládacími koly 
     Další kniha manželů, kteří spolu procestovali kus světa. Tentokrát spojili svůj sen – projet se vlakem po  
Transsibiřské magistrále – a zároveň cestovat na svých oblíbených kolech. Za 105 dnů tak projeli 15 států,    
podnikli několik pěších výletů a dokonce zažili nepříjemné zemětřesení pod Mt. Everestem.   
 

T. Keleová – Vasilková                                       Lék na smutek   
     Marika, gynekoložka a porodní lékařka prožívá velice obtížné období svého života. Manžel umírá na rakovinu 
a krátce nato ztrácí i svého syna. Utápí se v žalu, beznaději a obklopuje ji samota. Ale život má pro každého z 
nás v záloze nová a nová překvapení a stane se tak i Marice. 
 

V. Vondruška                                                       Přemyslovská epopej IV. - Král básník 
     Poslední díl ságy o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů. Začíná 
bezvládím po smrti Přemysla II. Otakara, pokračuje vládou Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III.                                               
       
D. Francis                                                              Do černého 
     John Kendall píše knihy o tom, jak přežít v drsných podmínkách a nyní čeká na vydání svého prvního románu. 
Aby si vydělal peníze na živobytí, přijme nabídku proslulého trenéra dostihových koní, aby napsal jeho životopis. 
Nastěhuje se do jeho domu a zjišťuje, že zde panuje napětí, protože právě probíhá soudní líčení v případu smrti 
dívky, která zemřela v tomto domě. Je vtažen do víru událostí a v praxi musí použít své znalosti o umění přežít.  
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Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína by měl 
dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou spo-
třebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čiště-
ní spalinových cest. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět 
a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
 
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 komi-
nictví, 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 po-
žární 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 svis-
lými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvo-
dovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dr-
žitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou 
uvedeny v tabulce viz níže. 
 
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 zne-
čisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo konden-
zátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kte-
rou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty slou-
žící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou 
uvedeny v tabulce viz níže. 
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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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mob. 605925932  MLČOCH L.    

Hřbitovní 74a , Nový Jičín,     

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

 

NYNÍ  NABÍZÍ 

 

DUŠIČKOVOU  SLEVU 20% 
           

na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) 
 

Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za 

Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou 

nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.          
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Zprávičky ze školičky 

EXKURZE DO PRAHY 

V úterý dne 7.10.2014 se žáci 3.-5. ročníku zúčastní exkurze do Prahy. Městem nás bude         
provázet průvodce. Žáci se seznámí s historií města a Pražského hradu, prohlédneme si          
Královskou zahradu, sejdeme na Malostranské náměstí a ke Karlovu mostu, na Staroměstské   
náměstí, ke Stavovskému divadlu a Karolínu. Prohlídka pak pokračuje Václavským náměstím, 
k Prašné bráně a zpět na Masarykovo nádraží. 
Cena exkurze je 290,- Kč ( vlak Regiojet 190,- Kč, prohlídka města 80,- Kč, MHD 20,-Kč).           
Autobus Rybí – Hranice hradí SRPŠ. Sraz je u školy v 5:30 hod, odjezd do Hranic k vlaku,        
návrat Hranice 19:39, v Rybí budeme ve 20:15 hod. 

Mgr. Hana Sopuchová 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

JEDE DO MUZEA NA VÝTVARNÝ PROGRAM 
 

KRÁSA VOSKEM MALOVANÁ 
 

V úterý 30. 9. 2014 navštívíme s dětmi  ze školní družiny        

muzeum Fojtství v Kopřivnici. 

Odjezd bude od Fojtství v Rybí ve 12:45 hodin, návrat je         

plánován v 15:30 hodin. 
 

Vstupné a autobus bude hrazen ze SRPŠ (sběr papíru). 

Září ve škole 
Školní rok jsme zahájili a škola je v plné práci.  Prvňáčci si již zvykli na nový režim, ostatní děti už 
také pěkně pracují. V září jsme stihli připravit pro děti návštěvu dopravního hřiště v Kopřivnici v rámci 
dopravní výchovy a preventivní program „Chování a šikana v ZŠ“ v rámci prevence negativních jevů 
ve škole.  
Také rodiče dostali na schůzce, která proběhla 11. září, všechny potřebné informace. Pro ty, kteří 
schůzku nestihli, je k nahlédnutí stručný zápis z této schůzky na stránkách školy (Informace –     
Zpravodaj), které jsme v tomto měsíci průběžně aktualizovali. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2014  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.9.2014   

v počtu  395 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 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. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a podpořili           
"Ples pro všechny dobré lidi".  
Výtěžek z tohoto plesu byl využit pro dětský tábor, který 
se konal v srpnu na Lapači v Hukovicích. Ze získaných 
financí byla uhrazena kreslířská show, kdy všichni       
táborníci byli zvěčněni karikaturisty z časopisu "Trnky, 
brnky". Kroniku tábora najdete na www.laparta.cz. 

 
M. Indráková 

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