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

 Zdeňka  Kalvodová  91  let 

 Zdenka Holubová  88  let 

 Jindřiška  Havrlantová 86  let 

 Vlasta Valchářová  83  let 

 Jaroslava   Janáčková  83  let 

 Anna   Matějková  83  let 

 Václav   Valůšek  82  let 

 Marie  Šenková  75  let 

 Karel  Kamas   65  let 

 Marie  Vebrová  65  let 

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 18. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 

 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Dvořáková Nela   Petřek Vojtěch 
 Pařenicová Wanda  Kramolišová Anna 
 Matzke Rozálie   Richter Tobias  
 Řehořová Anna   Rubina Jakub  
 Honešová Amálie  Lichnovská Lucie  
 Musilová Anastázie  Bárová Nela 
 Krpcová Klára   Pěnkavová Lucie  
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Úvodník - plán rozvoje obce Rybí 

 V roce 2007 obec zpracovala důležitý dokument nazvaný „Plán rozvoje obce Rybí 

na léta 2007 – 2014 s výhledem do roku 2020“. Tenkrát jsme se pokusili o zmapování     

potřeb všech obyvatel naší obce a vytvořili plán, na jehož základě byly realizovány     

projekty, které v něm byly obsaženy. Na některé z nich jsme obdrželi dotaci 

z evropských i národních titulů. Jedním z podkladů, který jsme k žádostem o dotace    

dokládali, byl i výše uvedený plán. Bez něj bychom mnohdy žádali zbytečně. 
 

 V letošním roce nastalo další programovací období Evropské unie. Naše země má 

opět příležitost čerpat peníze na nejrůznější projekty. Tato příležitost se samozřejmě   

týká i naší obce. Je proto důležité mít opět připraven plán, jímž dáváme světu najevo, 

že víme, co v obci chceme, co je pro nás důležité.  
 

 Při zpracování nového návrhu plánu jsme navázali na ten předchozí. Zhodnotili 

cíle,  které se již podařily uskutečnit. Ty byly z návrhu plánu vyřazeny. Mnohdy jsme je 

nahradili další aktivitami, které na splněné projekty navazují. A také jsme ponechali      

aktivity, které trvají stále. A konečně dle vzniklých potřeb jsme zařadili do návrhu plánu 

další nové projekty. Protože však nemáme šanci zjistit vše, co je dobré ve vsi             

zrealizovat, vyvěšujeme návrh plánu na webové stránky obce k připomínkování a      

případnému doplnění dalších důležitých aktivit, které v něm nejsou zařazeny. Jen       

připomínám, že do plánu se možné zařadit projekty, které nebude realizovat pouze 

obec, ale i další soukromí žadatelé. 
  

 Prosím, přečtěte si návrh plánu, připomínkujte jej, navrhněte doplnění dalších  

projektů. Prosím o zaslání všech podnětů do 31. října na adresu starosta@rybi.cz, nebo 

přijďte na obecní úřad. Pokud nemáte možnost si návrh plánu přečíst na webových 

stránkách obce, bude návrh v písemné podobě k dispozici na obecním úřadě.  
  

 V měsíci listopadu se sejde pracovní skupina, která zpracuje všechny připomínky 

a konečný návrh plánu rozvoje obce Rybí na léta 2015 – 2020 předloží zastupitelstvu ke 

schválení.  

Snad i tento plán se stane přínosným dokumentem pro naši obec. 

Pěkné dny přeje Marie Janečková 

mailto:starosta@rybi.cz
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                   Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 24.10.2015 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

 

Začátek v 19.00 hod., ale na večeři či jen  

chuťovku si můžete zajít již od  17. hodiny. 

Vstupné 70,- Kč.  

K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina  

Sága z Kopřivnice.  

Občerstvení - bohatá tombola -  

speciality zabijačkové kuchyně!  

 

        Nedělní prodej zabijačkových specialit  

          začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  

 

Srdečně zvou a těší se na Vás hasiči. 

 

 Po celý měsíc říjen budou v prostorech místní knihovny vystaveny dokumenty, 

které byly uloženy ve věži našeho kostela. Knihovna je otevřená vždy v pondělí a ve 

středu od 16 do 19 hodin. Po dohodě můžete navštívit výstavku i v jiném termínu. 
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Milé maminky na mateřské a rodičovské dovolené ! 
 

V pondělí  5.10.2015 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 Kelnarová 
Bližší informace: 776 622 199. 

Sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 10. 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 



6 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 6. října  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat  v pondělí  12. října 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 26. října ve stejnou dobu. 

Snižte si cenu za energie  
v dalším kole aukcí pro domácnosti. 

 

 Aukční síň eCENTRE a.s. ve spolupráci s obcí připravila pro občany další      
možnost snížit si ceny za energie formou elektronické aukce. 
 
 Vezměte si své stávající smlouvy a poslední roční vyúčtování a přímo na 
kontaktním místě na obci Vám zástupci eCENTRE porovnají Vaše ceny s cenami 
z aukcí. 
Můžete tak okamžitě zjistit, jak na tom jste a  kolik můžete ušetřit. Rozhodnutí  se       
zapojit je následně na Vás. Přidejte se k desítkám domácností v Rybí, které již aukci 
s úspěchem a úsporami využily. 
 

Kontaktní místo bude otevřeno na OÚ Rybí 
ve dnech 19.10. a 21.10.2015 vždy od 14 – 17.00 hod. 

 

 A jaké jsou za dva roky aukcí výsledky v ČR. Klienti v aukcích šetří v průměru     
20 – 30 % ze silové části dodávek. U energií to za dvouleté smluvní období znamená 
tyto úspory. 
Rodinám zůstává v rozpočtech v průměru 4-8 tisíc korun za elektřinu a 8 – 16 tisíc      
korun za zemní plyn. 
Tuto formu nákupu energií již dva roky s úspěchem a s úsporami využívá také naše 
obec. 

 
V případě potřeby, dotazy můžete kontaktovat obchodního partnera ECENTRE 

a.s. pana Kozelského, 732 355 964, karel.kozelsky@partnerecentre.cz   
 

Neplaťte více, než skutečně na dnešním trhu musíte.  
Přijďte a přesvědčte se. 

mailto:karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro dolní část obce        u Fojtství  středa  7.  a  čtvrtek 8. října 

 pro horní část obce        u Besedy  středa 14. a  čtvrtek 15. října 

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. 

 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 10. října a 17. 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 techniku (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  

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.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - před budovou sokolovny a u Hanzelků (směr na Štramberk) 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - před sokolovnou a u Fojtství 
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 Dne 29.8.2015 proběhl v areálu kravína 1.ročník Traktoriády. Podle Vašeho ohlasu 

si myslím, že se akce i přes drobné nedostatky celkem vyvedla, počasí nám přálo,     

zúčastnilo se 26 závodních strojů a navštívilo nás asi 300 diváků. Chtěl bych tímto     

poděkovat všem, kteří se starali o přípravu a průběh akce, hasičům za zajištění        

chutného občerstvení, požární a zdravotní služby, Zdenkovi Vojkůvkovi za organizování 

srazu veteránů a největší dík patří všem traktorkářům, kteří své stroje vyleštili, vyladili a 

zúčastnili se této akce. Doufám, že příštího ročníku se zúčastní i další, kteří si tuto akci 

přišli jen okouknout. Rádi přijmeme podnětné nápady a návrhy, čím další ročník        

obohatit. 

                                                                Za realizační tým ředitel soutěže Zdeněk Heralt 

 Poděkování všem, kteří byli nápomocni při organizaci a průběhu Traktoriády a 
pouťového odpoledne. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli. 
Videa z těchto akcí a starší budou promítány v listopadu v Besedě. 

Ludmila Krausová 

 Blíží se vánoční čas a kulturní komise se rozhodla, že po létech uskuteční            
v Besedě   19. - 20.12. 2015   VÝSTAVU BETLÉMŮ.  

 Přivítáme zapojení organizací i jednotlivých obyvatelů, kteří zhotoví betlémy a 
předměty s vánoční tématikou z různých materiálů a budou ochotni je představit svým 
spoluobčanům. 

Za  kulturní komisi  Ludmila Krausová 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá  

v sobotu dne 14.11.2015 v sále Besedy 

HUBERTSKOU ZÁBAVU. 

Hraje kapela Věšák. 

Myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Začátek v 19:00 hod.  

Vstupné 70 Kč. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

 Ve středu 2. září 2015  se v sále Besedy konalo 6. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 7občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje  program  6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (12-0-0) 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;              (12-0-0) 
schvaluje návrhovou komisi ve složení:  předseda: Jiří Kudělka 
               členové:  Antonín Kudělka a Ludmila Krausová 
   ověřovatele zápisu:   Jaromír Havrlant a Jaromír Marek 
   zapisovatelka:  Jana Marková;           (12-0-0) 
   

bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 28.5.2015;   (12-0-0) 
 

schvaluje text smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností 
uzavřenou dle § 8 odst. 6. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném    
znění;                   (12-0-0) 

 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru,    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území obce Rybí;                                 (12-0-0) 

 

schvaluje  odkoupení pozemku parcelní číslo 1711/1 ostatní plocha o výměře 659 m
2
 a pozemku 

parc.č. 319 ostatní plocha o výměře 128 m
2 

a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 
42.830 Kč, s tím že kupující uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého posudku 
a se vkladem do katastru nemovitostí;               (10-1-1) 

 

bere na vědomí  celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2014 včetně zprávy o   
výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093, zpracované kontrolní 
skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b) „bez výhrad“;                    (12-0-0) 

 

bere na vědomí účetní závěrku Sdružení povodí Sedlnice za rok 2014;                  (12-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o rozpočtových opatřeních přijatých na zasedáních Rady obce Rybí v roce 
2015;                 (12-0-0) 

 

bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce Rybí v roce 2015;                          (12-0-0) 
 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 7;                         (12-0-0) 
 

schvaluje  přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.792 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na 
stavbu domovní ČOV panu O.B. bytem Rybí;                       (12-0-0) 

 

schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 20.823 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na 
stavbu   domovní ČOV panu O.P. a paní V.P., bytem Rybí;       (12-0-0) 

 

schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 19.360 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na 
stavbu   domovní ČOV paní P.K. bytem Rybí ;                      (12-0-0) 

 

bere na vědomí informace starostky. 
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Z jednání Rady obce Rybí  

V měsíci září rada obce schválila:  

 uzavření dodatku č. 2 mezi obcí Rybí a společností V+V SAVEKO s.r.o. se sídlem 

Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice k SOD ze dne 12. 6. 2014 (smlouva se týká 

stavby ČOV u mateřské školy) 

 uzavření objednávky s fa Felis se sídlem Novojičínská 959, Štramberk na výrobu 

průmyslových sekčních vrat do budovy hasičské zbrojnice dle předložené nabídky 

(nabídková cena vrat činila 32. 400,- Kč včetně DPH) 

 nabídku společnosti Slumeko s.r.o. se sídlem Štefánikova Kopřivnice na zhotovení 

asfaltového vjezdu do garáže hasičské zbrojnice ve výši 19.824,64 Kč včetně DPH 

a dále nabídku na opravu poškozených částí místních komunikací do výše 

120.000,- Kč bez DPH. 

 uzavření smluv o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a vlastníky nemovitostí, po 

nichž je vedena trasa veřejného osvětlení 

 účast Základní školy Adolfa Zábranského Rybí na tvorbě tzv. místních akčních   

plánů určených pro podporu vzdělávání v ORP Nový Jičín. 

 vyhlášení záměru o poskytnutí výpůjčky nebytových prostor - klubovny 

v multifunkční budově za účelem klubové činnosti různých zájmových skupin obce 

Rybí  

 vyhlášení záměru o poskytnutí výpůjčky nebytových prostor - konzultační místnosti 

pro lékaře a čekárny v multifunkční budově za účelem poskytování poradenství 

v oblasti zdravotních služeb. 

 vyvěšení záměru nájmu sálu kulturního domu Beseda pro cvičení na BOSU  

 vyhlášení záměru o poskytnutí výpůjčky pohybové místnosti v budově Základní 

školy Adolfa Zábranského Rybí pro potřeby provozování sportovních aktivit místní 

tělovýchovné jednoty.  

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na realizaci Babyboxu v městě Třinci 

 

rada obce neschválila: 

 vyplácení finančního příspěvku z rozpočtu obce na spolufinancování výměny kotlů 

v rámci Operačního programu životního prostředí specifického cíle 2.1 Snížení 

emisí z lokálních zdrojů domácností podílejících se na expozici obyvatelstva      

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 
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Požární ochrana 

 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke 
vzniku požáru. Nejčastější příčinou požáru v domácnostech je 
lidská nedbalost, technická závada, nesprávná manipulace 
s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi. 

 
Bezpečnost Vašeho domova  

je především na Vaší zodpovědnosti. 

Další informace na:  
www.hzsmsk.cz 

 

Aby doma nehořelo  

 nenechte bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče, 
 neumísťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně, 
 věnujte pozornost technickému stavu komínů, elektrických a plynových            

spotřebičů, jejich špatný technický stav může být příčinou požáru, 
 nekuřte v posteli, pokud se Vám chce spát, 
 dodržujte bezpečnou vzdálenost topidel od nábytku a dalšího hořlavého materiálu, 
 neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace, 
 nepřetěžujte elektrické zásuvky, 
 zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám,              

zapalovačům atp., 
 dodržujte principy bezpečnosti práce při manipulaci s hořlavými kapalinami 

(větrání, zákaz kouření při práci), 
 nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek. 
 

Na co nezapomenout př i odchodu z  domu? 
 vypněte elektrické spotřebiče (sporák, pračku, světla atd.), 
 vypněte elektrické spotřebiče jejich hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do 

pohotovostního režimu, zabráníte tak požáru v případě technické závady, 
 zkontrolujte, zda neteče voda, 
 zkontrolujte, zda jste nenechali puštěný plyn, 
 zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna, 
 uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret, 
 nezapomeňte klíče. 

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje  

doporučuje:  

„Vybavte si domácnost  

hasicím přístrojem  

a hlásičem požáru.“  
                     www.cahd.cz  

http://www.hzsmsk.cz
http://www.cahd.cz
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Povodně 

Povodně jsou jednou z nejčastějších přírodních hrozeb u nás. 

Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne? 
 

Jak budete varováni:  
 kolísavým tónem ze sirén,  

 mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek,        

sdělením zasahujících. 

Další informace získáte na:  
www.hzsmsk.cz 

 
Co dělat při  ohrožení povodní  
 sledujte vývoj povodňové situace, 
 k utěsnění nízko položených oken a dveří můžete použít pytle s pískem, 
 nakupte si potraviny a balenou vodu na 2 – 3 dny, 
 přestěhujte cenné věci z přízemí do vyššího patra domu, 
 dostatečně zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, které mohou kontaminovat    

vodu při zaplavení, 
 jste-li majiteli auta, odvezte ho včas na bezpečné místo nebo jej použijte 

k evakuaci, 
 postarejte se o domácí a hospodářská zvířata, 
 upevněte věci, které by mohla voda odnést, 
 připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, 
 informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte, 
 před odchodem vypněte plyn a uhaste otevřený oheň. 
 
 

Co dělat po povodni 
 nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost a obyvatelnost),            

rozvody plynu, elektrické energie, stav kanalizace a rozvody vody, 
 podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny    

zasažené vodou, 
 zničený nábytek a věci ukládejte na určené místo k likvidaci, 
 dokud nejsou prověřeny zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost,           

používejte balenou vodu nebo vodu z cisterny,  
 základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků       

povodní hledejte v místě humanitární pomoci, které zřizuje obecní úřad a            
humanitární organizace, 

 máte-li nemovitost pojištěnou, kontaktujte pojišťovnu k náhradě škody. 
 

http://www.hzsmsk.cz
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Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotře-
bičů paliv by se měli postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobe-
ných komíny. 

Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provo-
zu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a 
spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se 
kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů 
provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády. 
 
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 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-



17 

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 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Do knihovny Vás zve  Věrka Šustalová    

     R. Drozda, J. Bouda    Pohádky pana přednosty 
     Líbí se vám mašinky? Krásné, kovové, oddechující na nádraží nebo namáhavě supící po 
kolejích do kopce, až se jim kouří z komínů? V této pohádkové knížce si přečtete příběhy, 
ve kterých vystupují lokomotivy a pan přednosta Drahorád. Půvabné ilustrace Jiřího Boudy se 
budou dětem také líbit. 
 

     J. Lebeda     Medovníček a řeka Modrávka 
     Veselý skřítek Medovníček při svých lesních toulkách objeví říčku Modrávku, a najde si  
nové kamarády, třeba ptáčka ledňáčka a malého chlapce Filípka. Zažije celou řadu dalších 
dobrodružství a určitě se tato kniha bude zase nejmenším čtenářům líbit. 
 

     M. Kratochvíl     Kouzláci 
     Třetí díl oblíbené knižní série Pachatelé dobrých skutků přináší další rozverné historky 
dvou kamarádů. Při své snaze pomáhat druhým se dostávají do situace, kdy musí zachránit 
hlavně sami sebe a svoji klukovskou čest. Doufají, že jim k tomu pomůže všechno, co se     
naučili od kouzelníka Varadiho. 
 

     E. Blytonová     Tajná sedma – Zločin na železnici 
     Tiggerova stodola je staré, opuštěné stavení. Nikoho nezajímá, ale jednou Honza tajně  
vyslechne podivný rozhovor. Tajná sedma zjišťuje, že v tom opuštěném domku se děje něco 
podezřelého a pouští se do pátrání. 
 

     I. Brož, K. Drdová    Osobnosti historie světa 
     Tato kniha nám přiblíží největší osobnosti tří tisíciletí od faraona Ramsese II. po císaře  
Napoleona a objasní tak důležitá fakta, mýty i záhady kolem lidí, kteří výrazně ovlivnili dějiny. 
 

 J. Lakosil, T. Svoboda   Sudety 1938 
 Obsazení příhraničních oblastí Československa německou armádou v říjnu 1938 patří stále 
mezi diskutovaná a bolestivá místa našich dějin. Tato kniha přibližuje krizové období           
pohledem důstojníků německé Wermacht. Také přináší zajímavé svědectví nejen o mírovém 
obsazení odstoupených oblastí, ale i o utajovaných válečných přípravách na přepadení    
Československa. 
 
   J. Cimický     Zakázaná oblast 
     Osudové okamžiky autohavárií zasáhly do života Jana Cimického tak silně, že o nich      
napsal tuto novelu. V roce 1981 utrpěl těžké zranění jeho bratr, při cestě z horolezecké       
výpravy na Kavkaz. Problémy, které provázely snahu dostat zraněného bratra domů, byly až 
neskutečné. Za několik let srazila řidička na přechodu pro chodce jeho matku, a ta svému  
zranění podlehla. A třetí osudový okamžik si prožil sám Jan Cimický, když do jeho fabie vrazil 
jiný řidič. Byla to jen náhoda nebo někteří lidé přitahují určitý druh katastrof? 
 

     D. Brown     Inferno 
     V Pekle se vrací na scénu proslulý harvardský symbologista Robert Langdon. Děj se    
odehrává v Itálii a v centru dění se ocitá jedno z nejtajemnějších děl světové literatury,      
Dantovo Peklo.             
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Zprávičky ze školičky 

Září ve škole 
Tak nám první měsíc ve škole uběhl jako voda. Hned druhý den jsme měli      

možnost vidět ukázky sokolnictví na hřišti. Jaké druhy dravců jsme viděli si můžete    
přečíst na stránkách školy ve zpravodaji a fotky najdete ve fotogalerii.  

 
Ve čtvrtek 17. září jsme využili pěkného počasí a vyrazili na cvičení v přírodě. Děti 

byly rozděleny do 8 družstev. Každé dostalo herní plán a cestou na Kocmínek všichni 
společně plnili úkoly. Na Kocmínku jsme si pak na svačinu opekli  špekáčky. Odpoledne 
jsme se pak setkali s rodiči dětí na úvodní schůzce, kde se dověděli základní informace 
týkající se letošního školního roku. 

 
25. září se tři žáci školy zúčastnili vědomostní soutěže „Lichnovský chytrolín“, kam 

nás pozvala paní ředitelka Alena Dobečková.  
 

 V měsíci říjnu plánujeme dvě větší akce. 8. října navštíví děti 2. – 5. ročníku      
dopravní hřiště v Kopřivnici a pravděpodobně 14. října pojedou žáci 3. – 5. ročníku na 
exkurzi do Brna. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

K 70. výročí ukončení druhé světové války vydaly společně 

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém 

Jičíně a Jednota Československé obce legionářské v Novém  

Jičíně publikaci „Almanach příslušníků československého    

zahraničního vojska 1939 - 1945 z území Novojičínska.“  

Je zde uvedeno 539 medailonků zahraničních vojáků bojujících 

za 2. světové války na východní i západní frontě (včetně vojáků 

padlých). U některých z nich jsou uvedeny i jejich fotografie.  

Najdete zde i vojáky z vaší obce.  

 

Pokud někdo z  má o tuto publikaci zájem, může ji získat v kanceláři OV ČSBS, ulice 

Sokolovská 9, Nový Jičín vždy první a třetí pondělí v měsíci od 8:30 do 10:30 hod.,     

případně se na vyzvednutí dohodnout s jednatelem OV ČSBS na telefonu 556 823 722, 

případně mobil 728 334 392. 

OV ČSBS Nový Jičín 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.9.2015 

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 

Letošní tábor na Lapači se opět velmi vydařil. Užili jsme si krásných šest dní jako      
Superhrdinové. Šest dní zábavy, pohybu, přírody. Děkujeme všem, kteří přispěli 
jak návštěvou na plese Pro všechny dobré lidi, tak sponzorskými dary.   

Za Spolek LA PARTA - Lapačský parádní tábor, Milena Indráková 
 

PRODÁM JABLKA 

na zimní uskladnění 

odrůd  ROSANA a MELODIE  

Cena 10 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 728 995 110 

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

