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Hezký dobrý den, milí spoluobčané, 
 
skončilo období povolebního klání a dohadování, úlohy jsou rozděleny. Nastal čas 
znovu se pustit do práce. Doufám jen, že všichni voliči i volení zastupitelé mysleli při 
všech těch tahanicích především na potřeby celé obce a ne jen na zájmy skupiny    
nebo dokonce své osobní. Ještě jednou Vám všem za nás všechny zvolené             
zastupitelé děkuji  za podporu, které se nám od Vás dostalo, doufám, že ji všichni  
chápeme jako závazek vést obec ke spokojenosti nás všech občanů.  
 
 Jasným příkladem toho jak těžké je 
skloubit potřeby a představy všech lidí v  
obci je  každoroční podzimní úklid zahrad a 
s ním související problém pálení listí. Každý 
rok vznikají v obci dva nesmiřitelné tábory 
lidí. Ti, kteří pálení listí schvalují. Co by 
s tou hromadou na zahradě dělali? Prostor 
pro kompostování tak velký nemají. A pak 
je  tady druhá asi stejně silná skupina, která 
je zásadně proti jakémukoli spalování           
bioodpadu. Stěžují si na nedýchatelný 
vzduch, pálení v očích, nemožnost větrání. 
Obě skupiny mají svoji pravdu, své pádné 
argumenty. Protože jde především o spory 
sousedů, měli bychom se snažit domluvit 
mezi sebou. Především ti, kteří chtějí pálit 
suché listí, by měli zajít aspoň za            
nejbližšími sousedy a domluvit se na     
podmínkách (například době pálení) a ti, 
kterým pálení vadí, by se zase neměli bát   zajít za původci svých problémů a hledat 
přijatelné řešení pro obě strany. Uvidíme, jak bude vypadat situace v příštím roce.  
Protože problém s biomasou narůstá, rozhodlo minulé zastupitelstvo obce na jednom 
ze svých posledních zasedání pořídit z prostředků evropských fondů mobilní         
kompostárnu, nyní opět vše závisí na vyhlášení vhodného programu a úspěšném   
získání dotace. 

 
 Protože je před námi poslední měsíc v roce, tedy čas         
provoněný vanilkovými rohlíčky a rozsvícenými svíčkami, čas 
na rozdávání dárků a rodinných návštěv, přeji Vám všem, 
abyste dobu vánoční prožili v klidu, pohodě a vzájemném    
porozumění.  Abyste si sváteční náladu přenesli i do všedních 
dní. 

Marie Janečková 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

 Ludmila Kvitová   70  let 

 Josef  Kudělka  60  let 

 Karel  Havrlant  60  let 

 Dne 28. října 2010 u příležitosti 92. výročí vzniku 
samostatného československého státu obdržel ocenění 
z rukou prezidenta republiky Václava Klause také náš 
rodák, šéfdirigent Symfonického orchestru Českého  
rozhlasu Vladimír Válek. Prezident republiky mu udělil 
MEDAILI ZA ZÁSLUHY V OBLASTI KULTURY. 

K tomuto vysokému státnímu vyznamenání panu        
dirigentovi srdečně blahopřejeme a do dalších let      
přejeme pevné zdraví, životní pohodu a mnoho      
úspěšných uměleckých počinů. 

Marie Janečková 
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Sbírka autolékárni ček pro humanitární organizaci Adra. 

 Od 1.1.2011 platí nová vyhláška č. 216/2010 Sb., která 
motoristům ukládá povinnost mít v autě nově vybavenou        
autolékárničku pro poskytnutí první pomoci. Mezinárodní       
organizace Adra při této příležitosti vyhlásila sbírku starých                  
autolékárniček, které pak využije pro humanitární pomoc.      
Jestliže máte i vy zájem se této sbírky zúčastnit, přineste      
nepotřebný obvazový materiál z autolékárniček  

     do 10. ledna na obecní ú řad.  

         Zajistíme jejich předání  humanitární organizaci. 

Duby na Panelce 
V minulých zpravodajích jste si mohli přečíst informaci o posouzení zdravotního stavu 
našich dvou významných stromů – dubů na „Panelce“. U dubu letního, který je        
napaden houbou rezavcem kořenovým jsme, jak si jistě vzpomínáte, přistoupili na   
doporučení odborníků k měření statických poměrů. Výsledek tahové zkoušky ukázal, 
že odolnost proti vývratu je v jednom směru tahu mírně pod požadovanou hranicí. 

 Vzhledem k taxonu, rozměrům stromu a frekventovanosti místa je doporučeno strom 
ponechat s realizací stabilizačního zásahu. Je navrženo provedení obvodové redukce, 
kdy dojde ke snížení náporové plochy a tím i ke snížení sil působících na strom.    
Snížení koruny proběhne o 3 m bez negativního vlivu na habitus koruny. Práce je   
nutné svěřit k realizaci odborné arboristické firmě.  

Marie Janečková 

Je zdravení p řežitek? 
 Říká se, že časy se mění. Mění se tím i vztahy mezi lidmi? Vypadá to, že ano,      
bouráme stará pravidla, kterým jsme si zvykli říkat zásady slušného chování a přitom 
mnohdy žádná nová nepřijímáme.  
 K jednomu ze základních pravidel dosud patří i vzájemné zdravení lidí v obci.   
A jak to tak vypadá i toto jednoduché a přitom tolik důležité pravidlo se stává stále 
vzácnějším jevem. Bylo samozřejmé, že děti pozdraví každého dospělého člověka, 
kterého na vsi potkají.  Bohužel stále častěji slyším, že dnes už to neplatí. Děti i      
dospívající míjejí dospělé bez povšimnutí a to je přece škoda. Přání dobrého dne je 
přece tak hezké a vstřícné gesto.  
 Takže, prosím, zkusme si doma udělat malou lekci slušného chování a           
připomenout si, proč je dobré zdravit kolemjdoucí, ale také proč na pozdrav pokud 
možno s úsměvem odpovídat. 

Marie Janečková 
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 Protože na obecním úřadě přibývají stížnosti na volně pobíhající psy v obci,    
připomínám některé povinnosti jejich majitelů, které vyplývají z „Obecně závazné     
vyhlášky obce Rybí o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení psů a       
zákazu volného pobíhání psů.“ 

⇒ Volný pohyb psů, není-li dále stanoveno jinak, se zakazuje na místech, která  
slouží veřejnému užívání, zejména na pozemních komunikacích, včetně přilehlé 
zeleně, dále na všech ulicích a chodnících (včetně vchodů a vjezdů do garáží), 
odstavných plochách, stezkách, cyklostezkách, parcích, veřejné zeleni,           
sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, zeleni a sportovištích před          
školskými zařízeními a na dalších místech opatřených upozorněním na zákaz   
vodění zvířat. 

⇒ Držitel nebo průvodce psa je povinen zabezpečit psa tak, aby volně nepobíhal a 
ani nijak neohrožoval nebo neobtěžoval občany. 

⇒ Držitel nebo průvodce psa je povinen zajistit, aby pes svými exkrementy           
neznečišťoval veřejná prostranství a prostranství přístupné veřejnosti. 

Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou m ůže být stíháno jako       
přestupek podle zákona o p řestupcích.  

Marie Janečková 

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2010 končí praxe  
MUDr. Věry Starůstkové, prosí pacienty,  

aby se dostavili co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2010, do 
ordinace MUDr. Starůstkové, kde dostanou potřebné informace k 

přeregistraci.  
MUDr. Věra Starůstková 



6 

Zveme děti a rodiče v pátek 10. prosince  na  
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU ,  

která se jako obvykle uskuteční v mateřské škole.  
Začátek v 15:30 hod.  
Občerstvení zajištěno. 

Zpříjemnit předvánoční čas Vám přichází Vaše děti,      
žáci Základní umělecké školy, které pro Vás připravily    

ADVENTNÍ KONCERT 
v neděli 12. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy . 

Část výtěžku z dobrovolného vstupného bude zaslán 
na konto Adventních koncertů. 

Děti a zaměstnanci ZŠ Rybí srdečně zvou všechny občany 
na  

VÁNOČNÍ BESÍDKU , 
která se koná v pátek 17. prosince  od 16:00 hod.        

před Základní školou. 
„Vařonka“ a občerstvení zajištěno. 

Rada obce zve 31. prosince 2010 na tradiční  
ROZLOUČENÍ  S  ROKEM  2010  a   PŘIVÍTÁNÍ  NOVÉHO  

ROKU 2011 
proběhne od 23:30 hod. na Polďáku.  Hrníčky na čaj s sebou.  

13. ročník 
 MEMORIÁLU Jaroslava Kvity  

ve stolním tenise   
 neregistrovaných 

30. 12. 2010 v Sokolovně Rybí 
  Začátek:    8:00 žáci (do 15 let) 
    10:00 muži, ženy 
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 Kulturní komise zve ve čtvrtek 16.12. od 19:00 hod. do sálu Besedy  na 

 VÁNOČNÍ KONCERT 

 Jiřina Gina Markovová  je zpěvačka a autorka mnohých písní, které uslyšíte      
napříč církvemi, od katolické k mnoha protestantským. 
Natočila tři alba. Pracuje jako hudební redaktorka Rádia 7 a nyní také působí v   
misijním společenství křesťanů Druhá míle. Je zakladatelkou občanského sdružení 
Worship.cz 
 
 Gina má ráda lidi a ještě raději jim zpívá. Před šesti lety prošla těžším         
životním obdobím, a to ji přivedlo k myšlence prokládat koncerty také svým      
osobním příběhem. Věří, že každý člověk může v každé situaci najít vnitřní pokoj a 
jistotu. Její největší radostí je, když lidé odcházejí z jejího koncertu s nadějí. 
 

O hudební doprovod se postarají její přátelé ze skupiny Alešanka. 
Těšit se můžete na večer laděný do jazzu, pop-folku až pop-rocku. 
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Ve středu 29. prosince  bude knihovna  UZAVŘENA      

 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 13. prosince  
       v přísálí Besedy  v době  od 9:30 - 10:00 h. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 27. prosince  ve stejnou dobu. 
  
 

Zdeněk Král—Co dalo Česko sv ětu   
- kniha, která přináší výčet toho       
stěžejního, co se za tisíciletou historii 
našeho národa událo, co vzniklo    
pozoruhodného a jedinečného. 
 
Marie Formá čková—Nejkrásn ější 
filmové pohádky 
- nejhezčí příběhy, které znáte z      
televizní obrazovky, například Sůl nad 
zlato, Princ Bajaja, Zlatovláska,    
Pyšná princezna a další pohádky. 
 
Radka Zadinová—Dívka bez minu-
losti 
- díky nefungující rodině nevyrůstá 
Daniela se svým bratrem. Když ji po 
létech okolnosti donutí se k němu   
nastěhovat, nastávají obtíže. 
 
Ivona B řezinová—Ruce vzh ůru! 
12 detektivních příběhů pro mládež. 

Jiří S. Kupka—Krvavé jahody 
- kniha vypráví o osudu Češky, která se 
ve čtrnácti letech dostala do ruského   
gulagu a strávila tam osmnáct let. 
 
Trygve Gulbranssen— 
   Věčně zpívají  lesy 
   Vane vítr z hor 
   Není jiné cesty 
- trilogie norského spisovatele je typická 
rodová sága o životě lidí každodenně  
zápasících s drsnou přírodou. Tento   
norský román byl od svého prvého       
vydání v roce 1933 přeložen do více než 
třiceti jazyků. 
 
Josef Fousek—Poj ďte se smát 
- básník, spisovatel, písničkář  vypráví 
své až neuvěřitelné příhody, kterými    
dokáže rozesmát a pobavit. 



9 

Děkujeme za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s panem 

Stanislavem Sochou. 
 

Rodina Sochova 

 

Pošta Rybí nabízí k zakoupení  
 
• dálniční známky všech hodnot 
• lékárničky - cena 299,- Kč 
• vánoční zboží - balící papír, pohlednice 
 - plyšové hračky, knížky pro děti i dospělé 
 - hry, omalovánky, dárkové tašky 
 - kalendáře 
• dobíjecí kupóny pro mobily 
 
 
Děkuji občanům, kteří odhrnují sníh a zpřístupní příchod k domovní schránce 
poštovním doručovatelkám. 

                                                               vedoucí pošty  
                                                                                                  Ermisová H. 

    

 
Během měsíce prosince bude instalována  

poštovní schránka  
na autobusové zastávce Rybí - horní. 
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Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

             Ve středu 10. listopadu 2010 se v sále Besedy konalo ustavující zasedání      
zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 53 občanů. 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
1. bere  na  v ědomí   v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
 předpisů  (dále  jen „zákon  o  obcích“), mandáty členů Zastupitelstva obce Rybí   zvolených ve volbách 
 do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010; 
  
2. schvaluje   program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce;               (15-0-0) 
 
3. schvaluje   zapisovatelku paní Janu Markovou       (15-0-0) 
  ověřovatele zápisu pana Libor Sopuch a paní Alena Kvitová;  (15-0-0) 
 
4. schvaluje   jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce;   (15-0-0) 
 
5. volí   v souladu se schváleným jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou volební 
 komisi ve složení: předseda  Pavel Lichnovský 
    a další členové Pavel Kotek a Antonín Kudělka; (15-0-0) 
6. volí   v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou návrhovou komisi ve 
 složení: předseda  Jiří Kudělka 
   a další členové Martin Pospěch a Jiří Honeš;    (15-0-0) 
7. určuje  podle § 84 odst. 2 písm. l) a n) zákona o obcích jednu funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva 
 obce uvolněn, a to funkci starosty;         (15-0-0) 
 
8. stanovuje  podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích počet členů Rady obce Rybí na:  5;      (15-0-0) 
 
9. schvaluje  v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce způsob volby starosty, 
 místostarosty a dalších členů rady obce - tajným hlasováním,       (13-1-1) 
 a dále jeho volební řád včetně jeho doplnění;      (15-0-0) 
 
10. volí  podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s volebním řádem tyto funkce pro volební 
 období 2010 – 2014: starosta    Marie Janečková        (11-4-0) 
    místostarosta   Martin Lapčík           (8-7-0) 
    další členové rady obce Jiří Honeš          (12-3-0) 
        Jaromír Marek         (13-2-0) 
        Petr Purmenský          (9-6-0) 
 
11. zřizuje  pro volební období 2010 – 2014  a  v souladu s  § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích tříčlenný 

finanční výbor                    (15-0-0) 
 a volí  pro volební období 2010 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 předsedu finančního výboru  - Jaromír Marek         (15-0-0) 
 další členy    - Jaromír Havrlant         (12-3-0) 
        a Petr Skalka          (13-2-0) 
 
12. zřizuje  pro volební období 2010 – 2014  a  v souladu s  § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích tříčlenný 

kontrolní výbor               (15-0-0) 
 a volí  pro volební období 2010 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 předsedu kontrolního výboru  - Petr Purmenský         (12-3-0) 
 další členy     - Jiří Kudělka           (10-5-0) 
        a Alena Kvitová;        (12-3-0) 
13. schvaluje  přijetí dotace ve výši 484.800 Kč z Operačního programu  vzdělávání pro  konkurenceschopnost 
 oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1-Počáteční 
 vzdělávání.                     (15-0-0) 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 1. zasedání dne 16.11.2010 
projednala a p ř i ja la  toto usnesení:  

schvaluje   termíny zasedání rady obce vždy 
jednou za 14 dnů ve středu v 17:15 hod.; 

 
vydává   osvědčení zastupitele obce panu    

Martinu Pospěchovi; 
 
schvaluje   termín 2. zasedání Zastupitelstva 

obce Rybí na dne 7.12.2010 od 18:00 hod.  
 
navrhuje,   aby v případě potřeby právního     

poradenství ve věci získání a řízení projektu 
na mobilní kompostárnu byl podepsán     
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou VIWKI-
kom 205/2010; 
 

vybrala  nabídku firmy Vysot s.r.o. na dodávku a 
montáž žaluzií do nového obecního úřadu 
dle základní nabídky; 

  
schvaluje   nabídku firmy EPROM s.r.o., zabez-

pečovací systémy, Husova 1162, Kopřivnice 
na zabezpečení objektu nového obecního 
úřadu a zabezpečení oken foliemi; 

 
schvaluje   úpravu provozního řádu víceúčelo-

vého minihřiště; 

schvaluje   firmu Petr Škrabánek na zakázku     
výměny zámků na nové multifunkční  budově; 

 
pov ěřuje   starostku vypsáním veřejné zakázky na 

zmenšení objemu koruny dubu letního o 3 m, 
tak aby byly dodrženy podmínky vypracované 
znaleckým posudkem; 

 
schvaluje  finanční příspěvek za zaslané plánova-

cí kalendáře na rok 2011 společnosti zrakově 
postižených sportovců TJ ZORA Praha; 

 
schvaluje  výrobu sedmistránkového obecního 

kalendáře 2011; 
 
bere na v ědomí   návrh na změnu nebytových 

prostor bývalého obecního úřadu na sociální 
byt a doporu čuje  zastupitelstvu tento návrh 
schválit;  

 
schvaluje   umístění poštovní schránky na objektu 
 zastávky na horním a pov ěřuje  starostku  
 jednáním s Českou poštou.   
 

Starostka Marie Janečková zve všechny občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce 
Rybí, které se bude konat 7. prosince od 18:00  hodin v sále Besedy. 

Program: schválení změny č.5 ÚPD 
               schválení rozpočtového provizoria 
               schválení přijetí dotace z MSK 
               návrh na změnu nebytových prostor 
                   schválení vyhlášky o místních poplatcích 
               schválení smlouvy o neinvestičních nákladech za cizí žáky 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 2 / Číslo 3Ročník 2 / Číslo 3Ročník 2 / Číslo 3Ročník 2 / Číslo 3    

Listopad Listopad Listopad Listopad ----    prosinec 2010prosinec 2010prosinec 2010prosinec 2010    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

 Měsíc listopad utekl jako voda a všichni se začínáme nořit do     
Vánoční atmosféry. Děti o ničem jiném nemluví, vidina vánočních 
dárků je momentálně zcela na prvním místě. Tento měsíc jsme se 
věnovali pranostikám a starým tradicím, které se vážou ke Svatému 
Martinovi, Kateřině a Ondřeji. Navštívili jsme opět Beskydské       
divadlo v Novém Jičíně. Představení o Krakonošovi bylo zajímavé 
a velmi poučné. 

Akce vAkce vAkce vAkce v    prosinci:  prosinci:  prosinci:  prosinci:      
             
Určitě nás navštíví Mikuláš a páni pekla – hodným donesou 
něco na zub, zlobivce pošleme do pekla.  
 
21.12.2010 – exkurze v Ostravském planetáriu 

 Protože naše škola nese název po malíři Adolfu Zábranském, uspořádali jsme 
v den jeho narozenin výtvarnou soutěž. Téma bylo: 
 

„MOJE OBLÍBENÁ POHÁDKA“ 
 
Celkem byly 3 kategorie: 1.( 1.třída), 2.( 2. – 3.třída), 3.( 4. – 5.třída) a výherci: 
 
   1.kategorie                               2.kate gorie                              3.kategorie 
   Viktor Mitura(1)                      Lidka Krausová(1)                   Markétka Miturová(1) 
  Pavel Vašenda(2)                  Klára Sochová (2)                   Barbora Fojtíková (2) 
  Lukáš Zeman (3)                   Natálka Hanzelková (2)           Matěj Honeš (3) 
                                                Slávek Kraus (3)                      Patrik Matzke (3) 
                                                Markétka Klugová (3)  
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Zdravení:   Zdravení:   Zdravení:   Zdravení:       
 Opět jako každý školní rok jsme byli upozorněni na problém se zdravením dětí. 
Dokonce nám bylo sděleno, že se chovají drze.  
 Samozřejmě nikdo neví jestli to byli opravdu děti z naší školy, protože všechny 
děti k nám nechodí, ale chtěla bych k tomu napsat svůj názor.  
 ANO! Děti jsou dnes jiné, bohužel je nemůžeme srovnávat s dětmi třeba před 
10 nebo 20 lety. Ale pořád je to jen ten malý človíček, kterého formuje od začátku   
jeho rodina, později škola a společnost. Měli bychom si položit otázku: Je to jejich   
vina, jak se chovají? Opravdu je vina školy, že děti nezdraví? Bohužel s tím nemůžu 
až tak souhlasit. Mě samotné se několikrát stalo, že mě nepozdravilo dítě, které 
k nám nechodí. Co je horší, opravdu se stává, že nezdraví ani rodiče. Děti jsou      
neustále upozorňovány na to, že se blížíme k dospělé osobě a že musí pozdravit,  
pořád dokola, až nám to někdy přijde už hloupé. Takovou věc by si snad mohli       
pamatovat. Já osobně si myslím, že děti v ZŠ Rybí jsou hodné, každý je taková malá 
osobnost se svými kvalitami i chybami. Naším úkolem ovšem je, abychom je učili 
chování mezi sebou, vzájemné toleranci a kamarádství, což je někdy v této           
společnosti velmi obtížné. Protože opravdu necítím vinu za to, že děti neumí zdravit, 
rozdělím se s vámi o svůj zážitek ze střední školy. Byla jsem mezi prvními rodiči na 
synových třídních schůzkách, z těch co postupně docházeli pozdravila pouze jedna 
maminka, ostatních asi 20 rodičů neřeklo při vstupu ani slovo. Začala jsem to ze     
zajímavosti počítat. KDO MŮŽE ZA TO, ŽE RODIČE NEZDRAVILI PŘI VSTUPU DO 
TŘÍDY? Snad škola do které kdysi chodili ? 

 Petra Chytílková 

Srdečně zveme všechny občany dne 17.12.2010 na naší školní Srdečně zveme všechny občany dne 17.12.2010 na naší školní Srdečně zveme všechny občany dne 17.12.2010 na naší školní Srdečně zveme všechny občany dne 17.12.2010 na naší školní 
VÁNOČNÍ BESÍDKU VÁNOČNÍ BESÍDKU VÁNOČNÍ BESÍDKU VÁNOČNÍ BESÍDKU     

spojenou sspojenou sspojenou sspojenou s    jarmarkem a výstavou. jarmarkem a výstavou. jarmarkem a výstavou. jarmarkem a výstavou.     
Bude se konat vBude se konat vBude se konat vBude se konat v    prostorách před školou od 16: 00 hodin. prostorách před školou od 16: 00 hodin. prostorách před školou od 16: 00 hodin. prostorách před školou od 16: 00 hodin.     

Naše výborná vařonka, výrobky vašich dětí a koledy Vás určitě Naše výborná vařonka, výrobky vašich dětí a koledy Vás určitě Naše výborná vařonka, výrobky vašich dětí a koledy Vás určitě Naše výborná vařonka, výrobky vašich dětí a koledy Vás určitě 
nastartují do vánoční nálady.nastartují do vánoční nálady.nastartují do vánoční nálady.nastartují do vánoční nálady.    
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Myslíte i na bezpe čnost? 
 
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad    
žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako    
například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných            
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě 
bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci    
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co    
nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. 

Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami 
umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a 
bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě 
výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na 
televizoru.  
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při 
prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, 
např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo 
„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící 
svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být  
samozřejmostí.   

 Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se 
v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných 
„vánočních úkolů“.  Abychom si při tom všem vánočním domácím shonu byli jisti, že budeme včas 
vědět o vznikajícím požáru a mohli jej  ihned v počátcích zlikvidovat, je velice vhodné nainstalovat si 
hlásiče požáru, které nás svým zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by 
mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.   
Rovněž oslavy  závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo 
smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme 
možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit 
profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a 
dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy            
nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti: 
• pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám 

mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové 
kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů 
a stánků.  

• pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let 
a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, 
minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, 
ozdravoven, domovu důchodců atd. 

• při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz             
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a 
různé druhy raket. 

• pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a 
použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad. 

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití    
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na 
ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy. 
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, kdy se 
zraní nebo dokonce zemřou desítky lidí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Chcete být 
další obětí Vy nebo se nad požární bezpečností u Vás doma trochu zamyslíte? 
 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 
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Valašská rallye – ANO či NE?  
V říjnovém Rybském zpravodaji byl otištěn článek Mileny Indrákové o Valašské rallye.  
Můj osobní názor a v současné době i názor zastupitele obce je, že tuto soutěž jsem vždy 
podporoval a budu podporovat i nadále. Vyjádřil jsem to prostřednictvím ankety Mileny       
Indrákové. Nastíním několik poznámek k této věci, které si myslím, že stojí o veřejnou diskuzi 
a zamyšlení.  

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. Tím 
neříkám, že někdo těmito zjištěnými výsledky bude úmyslně manipulovat. Jediným nástro-
jem tak v tomto případě je pouze místní referendum. Tajné a anonymní  hlasování veřej-
nosti může dát definitivní a naprosto nezpochybnitelnou odpověď na otázku, zda občané 
rallye chtějí či ne. Jako zastupitel pro tento návrh zvednu ruku, nebudu však tím, kdo by jej 
předložil a inicioval.  
Pokud čtrnáct p řed a měsíc po po řádání rallye projížd ějí 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. Jedině konkrétním případem,   
předáním policii a případnou medializací, můžeme všem takto konajícím osobám     
vyslat signál, že to myslíme vážně a že si nenechá obec něco takového líbit. A to     
nejen před, v době konání a po rallye, ale i během roku, neboť auta tam jezdí           
celoročně. (Tím nemám na mysli vozy RWE).  

Co se týká klidu zv ěře a znečišťování ovzduší  – při vší úctě k přírodě a všemu živému, 
si myslím, že akce nijak výrazně nezasáhne do jejího koloběhu. Není mi známo, že by 
při rallye byla zraněna či usmrcena volně žijící zvěř. Podívejme se kolik volně žijících 
zvířat je usmrceno při běžném dopravním provozu na našich silnicích. Co se týká   
znečišťování prostředí – prosím projděme se obcí od podzimu do zimy a všimněme si 
dýmících komínů. Lze srovnat znečištění  ovzduší s jednodenní akcí a  několikaměsíč-
ním topením vším možným? Odpoví si každý sám.  

Odpadky po skon čení akce  – je to nezodpovědnost nás lidí, že děláme nepořádek, je to 
lhostejnost  lidí, kteří toto ve svém okolí vidí a neřeknou nic. Řešením je, že obec bude 
razantněji vymáhat svá práva na dodržování veřejného pořádku. Zákony jsou tu od  
toho.  

 Naše obce nemá z toho podniku žádný zisk  – k zamyšlení je, zda obec je podnikajícím 
subjektem nebo chce pro veřejnost dát podmínky pro realizaci jejich kulturního či   
sportovního vyžití. Někdo rád auta, někdo klavír, někdo fotbal …. Zisk pro obec z této 
akce může být v jiné rovině. Návštěva široké veřejnosti nejen z regionu, mediální     
zájem, příležitost pro podnikatele.  

Sponzorování této akce z našich pen ěz – pokud může policie dohlížet v Brně na       
autodromu, v létě na různých festivalech a techno party, při demonstracích, proč by 
nemohli dohlížet na rallye v Rybím? Od toho si je přece platíme. Při mém rozhovoru 
s nejmenovaným policejním zdrojem, mi tento řekl :“Před komunálními volbami jsme 
dostali rozkaz, že musíme být více vidět. A tak jsme chodili zcela bezprizorně na      
ulicích sem a tam, jenom proto, abychom byli vidět a aby občana nabyl dojmu, že ten 
jeho starosta to umí zařídit toho policistu“. I toto platíme z našich kapes.  

I když se s Milenou v tomto bodě názorově rozcházíme, chci ocenit její snahu o řešení tohoto 
problému. Věřím, že nové zastupitelstvo vnímá tento podnět akci a bude se jí zabývat.    

Pavel Lichnovský, občan a zastupitel obce  
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A je to tu opět! Je mi fakt smutno z toho, že každý rok se u nás najde pár nespokojen-
ců, kteří znají jen jedno řešení záležitostí, které jim nevyhovují : 

 
VŠECHNO ZAKÁZAT !   

 
 Chápu, že každý má právo na svůj názor! Ale také si myslím, že je dobré se   
napřed trochu v klidu zamyslet, zda opravdu je všechno tak špatné, že to prostě      
nesnesu. Zbrojí se tu proti soutěži Valašská rally, která je součástí seriálu Mezinárod-
ního mistrovství české republiky v rally. Jedná se o soutěž s docela dlouhou tradicí, 
vždyť už se pojede 30. ročník a o její oblíbenosti svědčí každoročně velké množství 
diváků kolem trati.  
 Ano, uznávám, že někomu může vadit zvýšený provoz, uzávěrka silnice, nebo 
vesnice zastavěná parkujícími auty!  Ale budeme skutečně tak úzkoprsí, tak čecháč-
kovsky malí, že se budou sepisovat petice, bude se chodit dům od domu a tlačit na 
sousedy, aby byli pro zákaz závodů??? Nechtělo by to radši trochu tolerance a        
pochopení pro lidi, které prostě zajímá něco jiného než mě? Vždyť se jedná jen o pár 
dní z roku! Opravdu to stojí za to, aby desítky posádek a tisíce fanoušků automobilo-
vých soutěží přišly o oblíbenou trať? Je fakt nutné všechno přepočítávat na peníze a 
pokud z toho obec nic nemá, tak se to prostě nepovolí? Diváci se sice sjíždí z celé re-
publiky, ale bývá tu i spousta lidí z nejbližšího okolí, kteří mají radost, že vidí nejlepší 
posádky “doma“ a jsou hrdí na to, že se vůbec takovýto vrcholný podnik jede i u nás! 
 
 Paní Milena Indráková píše o uskakujících lidech na procházkách, o znečištění 
ovzduší, o rušení klidu zvěře atd.. Ruku na srdce – kolik lidí by se tam zrovna asi tak 
procházelo? Dva, pět, žádný? O jaké znečištění ovzduší se jedná? Jaký následek to 
bude mít? Bude to vůbec měřitelné? Kolik kusů zvěře bude omezeno ve svém klidu? 
Nebo se při výskytu aut přemístí pást někam jinam? Škoda, že se zvěře nemůžeme 
zeptat, jak moc jim to všechno vadí! Je jasné, že nějaké omezení proti běžnému živo-
tu soutěž přinese! Nebylo by ale lepší, pokud už mi to ale tak strašně moc vadí, abych 
si naplánoval dopředu nějaké jiné aktivity a předpokládaným obtížím se tak vyhnul? 
Přece si můžeme udělat dlouho naplánovaný rodinný výlet, nějaké větší nákupy,     
návštěvu …. možností je moc. Vidět všechno záporně, negativisticky, to přece není 
dobré pro nikoho! Když tak bude jednat každý, kam dojdem? Kolega měl havárii – 
skočila mu do cesty srna! Auto rozbité, škoda docela velká, tak by mohl začít sepiso-
vat petici o likvidaci zvěře! Někoho vzbudili nějací opilci, tak by mohl žádat zavření 
hospody. Jinému se nebude líbit kravál dětí na hřišti, tak to taky zavřem!  

Má to smysl??? Fakt to stojí za to??? 
 
                                                                                                                  Váňa Tomáš 
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PRODÁM 
oranžovou plát ěnou roletu na okno (vnitřní) 

117 cm širokou x 160 cm dlouhou. 
Roleta je ve velmi dobrém stavu. 

Roletu prodám s 50 % slevou za 1.000 Kč. 
Jiří Honeš, tel. 607 727 579 

PRODÁM 
kuchy ňskou linku - vrchní dvířka tmavší hnědá se sklem,  

nerez dřez s odkapávačem, spodní díl 1,5 m. LEVNĚ. 
 

GALA sk říně - bílé, š. 120 cm, v. 180 cm, hl. 60 cm. LEVNĚ. 
 

Válendy  - 2 ks (světle modré). VELMI LEVNĚ. 
 

Monika Jarošová, tel. 604 560 247 

PRODÁM 
lyžáky (růžovo-bílé) - zachovalé. 

Vel. 38  -  500 Kč 
Kontaktní telefon 739 167 271 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 12/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.11.2010   
v počtu  330 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, že z 
důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro obec Rybí ve st ředu 8. a ve čtvrtek 9. prosince od 8:00 do 16:00 
hod. 
 
orientační mapa vypínání: 


