
                                     KVĚTEN  2007 / XV. Ročník 
 

Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y  O B C E  

 
Rada obce na svém 10. zasedání dne 3. 4. 2007 projednala a přijala toto usnesení: 
vzala na vědomí   informace předsedy stavební komise Antonína Kudělky; vzala na vědomí  
žádost paní Zalotěnkové, bytem Rybí 361, ve věci odkoupení části pozemku parc.č. 1604/5 a 
doporučuje zastupitelstvu obce výkup částí pozemků dotčených stavbou místní komunikace na 
„Jaškovém kopci“ ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem; vzala na vědomí  záznam 
z prověrky stavu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v Základní škole 
Rybí ze dne 30.3.2007, schválila  účast starosty Petra Skalky na X. Sněmu Svazu měst                 
a obcí ČR. 
Rada obce na svém 11. zasedání dne 17. 4. 2007  projednala a přijala toto usnesení: 
vzala na vědomí  informace předsedkyně komise mládeže a sportu Pavlíny Havrlantové                        
o připravovaných akcích v roce 2007; vzala na vědomí  vyhodnocení prokazatelné ztráty 
ostatní dopravní obslužnosti za rok 2006 zpracované Městem Nový Jičín a převod zůstatku 
finančních prostředků 4.104 Kč na účet obce; vzala na vědomí  informace společnosti ASOMPO, 
a.s. o zahájení  zkušebního provozu sběru a svozu bioodpadů z členských obcí sdružení;          
zamítá  žádost o poskytnutí finančního příspěvku Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, 
se sídlem v Moravské Ostravě, za účelem finanční podpory na provoz domu pro těhotné ženy 
v tísni a Poradny Cesta těhotenstvím; vzala na vědomí  informace starosty z odborného 
semináře pořádaného ve Veřovicích dne 20.4.2007 Sdružením Povodí Sedlnice pro starosty obcí 
a pracovnice obecních úřadů k problematice zákona o vodách (odpady, studny) a k novému 
stavebnímu zákonu. 

 

ZAS EDÁ NÍ  ZA STU PIT ELS TVA   OBCE 
 

 Starosta Petr Skalka zve občany na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se bude v sále 
Besedy konat v pondělí 21. května  od 18:00 hod. Návrh programu tohoto zasedání bude 
zveřejněn nejméně 7 dní před konáním zasedání na úřední desce obecního úřadu, informačních 
vývěskách a webových stánkách obce www.rybi.cz . 

 

UZA VŘENÍ  OBEC NÍ HO  ÚŘA D U 
 

Starosta obce oznamuje občanům, že  ve dnech  7. a 8. května  bude obecní úřad uzavřen. 
 

DAŇ   Z  NE MOVI TOSTI 
 

Upozorňujeme občany, že složeny na úhradu daní z nemovitostí jsou dodávány                        
přímo do poštovních schránek u rodinných domů. 

 



 2 

POZVÁ NKY 
 

 11. a 12. května TJ Sokol Rybí pořádá SPORTOVNÍ  VÍKEND  MLÁDEŽE 
RCSPV v disciplínách – atletika, Medvědí stezka a bränball. Naše mladé sportovce 
a jejich soupeře z regionu můžete přijít povzbuzovat na fotbalové hřiště. Trasa 
Medvědí stezky (orientační běh s plněním úkolů) vede naší obcí a jejím okolí. 

 
18. května Žáci a učitelský sbor místní základní školy zvou všechny občany a především               
 maminky na BESÍDKU  KE  DNI  MATEK, kterou pořádají od 16:00 hod.               
 před budovou školy. 
 
19. května Oddíl vlekařů TJ Sokol Rybí pořádá od 14:00 hod. na Kocmínku tradiční                             

VLEKAŘSKOU  ŠKVAŘENICI. V případě nepříznivého počasí se setkáme 
v Kalimeru sokolovny. 

 
26. května Oddíl turistů TJ Sokol Rybí pořádá VYCHÁZKU  na Čerťák – Hodslavice – 

Mořkov – Jedle – Klimbach. Odchod od Jahnů, Rybí 156  v  9:00 hod. 
  

ZRU ŠE NÍ  ZÁ JEZDU 
 

 Kulturní komise oznamuje všem zájemcům, kteří se nahlásili na zájezd do Dlouhých Strání                       
a Velkých Losin, zrušení tohoto zájezdu. Uvádíme text zprávy, kterou obecní úřad obdržel                     
od Dr. Evy Trnečkové, vedoucí IC: 
 „Vzhledem k havarijní situaci na příjezdové komunikaci k elektrárně jsou 
všechny exkurze od 3.5.2007 do 31.8.2007 zrušeny. Moc se vám omlouváme,                      
ale musíme respektovat nařízení ČEZu.“ 
 

POVOL ENÍ  K  NA KL ÁDÁ NÍ  S  VODA MI 
 
 V příloze tohoto zpravodaje uvádíme letáček vydaný ministerstvem zemědělství a 
ministerstvem životního prostředí k problematice povolení k odběru vody a k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (pro domácnost). 
 

R Ů  Z N É 

 
DĚTSKÁ  PORADNA   MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že dětská poradna v obci se 

bude konat 3. , 10. a 31. května.  Dne 10. května včetně očkování 
proti obrně (lžičku s sebou). 

 

KLUB  ŽEN RYBÍ zve  své  členky  na  tradiční  setkání,  a  to  v  úterý  15.  května                        
  v 18:00 hod.  v přísálí Besedy. 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se  bude  konat  v  pondělí  7. května  v  přísálí  Besedy  v  době  
                                             od   9:30 – 10:00 hod. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se  bude  konat  v pondělí  21. května . 
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OČK OVÁNÍ  K RÁL ÍKŮ  
 

 Očkování králíků (stáří min. 6 týdnů !) proti moru a myxomatóze 
bude prováděno v odpoledních hodinách ve dnech 23. a 24. května. Cena za jedno  
očkování je 15 Kč. Chovatelé, kteří mají zájem o očkování, se mohou nahlásit na obecním úřadu 
do pondělí 21. května.  
 

RANČER SKÝ  D EN 
 

 Chovatelé a příznivci koní ve spolupráci se Svazem chovatelů koní Nový Jičín a ostatními 
občany zvou všechny příznivce na spoluúčast při organizování  RANČERSKÉHO  DNE 
v sobotu 30. června 2007. Přivítáme místní spolky - hasiče, sportovce, zahrádkáře …, aby se 
mohli podílet na této velké akci - různé nabídky služeb pro návštěvníky (ve své režii) nebo 
uspořádání vystoupení nebo kulturních, sportovních a různých soutěží pro děti i dospělé … 
 Příznivci nechť se nahlásí u paní Dagmar Honešové na obecním úřadu nebo tel. 556 760 181, 
mobil 603 854 657. 
 
  Věříme, že společně připravíme pro občany naší obce  
  a návštěvníky  pěknou a zajímavou akci. 
  Těšíme se na spolupráci.  
 
 Pan Karel Honeš vyzývá všechny, kteří mají zapůjčené stoly s lavicemi jezdeckého klubu,        
aby je urychleně vrátili (v jakémkoliv stavu) do oplocenky UNIMO buňky za Fojtstvím, aby se 
mohly opravit a nachystat na Rančerský den. Nezapomeňte upozornit i své sousedy                        
(ne všichni odebírají zpravodaj). Svoz stolů s lavičkami lze dohodnout s Liborem Havrlantem, 
Rybí 142. 

Na dobrou spolupráci se těší a děkují pořadatelé. 
 

PRODE J  LET NIČEK  

  
 Ve středu  9. května  bude u Fojtství v době od 16:00 – 18:00 hod. pořádán prodej letniček,                   
muškátů, petůněk, voskovek … za příznivé ceny. 
 

PODĚK OVÁNÍ 

 
   Starosta obce Petr Skalka děkuje žákům a učitelkám místní základní školy,                       
kteří v úterý 24. dubna na oslavu DNE  ZEMĚ nasadili 250 stromků v obecním lese. Současně 
děkuje členům  Mysliveckého sdružení Rybí  za přípravu k výsadbě a vysázení 2 500 stromků. 
 
 Starosta obce Petr Skalka děkuje všem, kteří přispěli na humanitární sbírku pořádanou                      
ve čtvrtek 26. dubna v budově kina ve spolupráci s Klubem žen Rybí a Občanským sdružením 
Diakonie Broumov. Současně děkuje paní Kalíškové a paní Blažkové za řízení sbírky v kině. 
 
 Jiří Kelnar, člen kulturní komise, děkuje všem, kteří v pátek 13. navštívili KASÍNO LAS 
RYBŇAS  a vytvořili pravou hráčskou atmosféru. Poděkování patří také týmu „Za obzor“ DDM 
Kopřivnice pod vedením Dana Brchela za profesionální spolupráci.  
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B L A H O P Ř  E  J E M E  
 

   Především dobré zdraví, spokojenost a radost v kruhu rodinném 
    přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
  Paní Č e r n á Adéla 81  let 
  paní J a n á č k o v á Božena 75  let 
  pan H o l u b Petr 70  let 
  paní K v i t o v á Cecilie 70  let. 
Milé maminky, 
přijměte jménem mým i mužské části nového zastupitelstva obce k Vašemu svátku –                       
DNI  MATEK  srdečné blahopřání.    

 Petr Skalka, starosta 
  

PŘI JÍ MACÍ  ZK OU ŠKY  NA  ZÁ KLA DNÍ  U MĚL ECK OU  ŠK OL U 
 
 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí informuje: 
pobočka hudebního oboru působí v Základní škole Rybí již 12 let. V současné době nabízíme 
výuku hry na tyto nástroje: 
 sopránová, zobcová a altová flétna vyučující - Jakub Baran, Mgr. 
 housle vyučující - Markéta Melčáková 
 klavír vyučující - Svatava Pargačová 
 akordeon, el.klávesy vyučující - Jana Vyvialová 
 violoncello vyučující - Petr David. 
 Žáci naší školy vystupují na školních koncertech i na koncertech mimo školu, účastní se 
různých soutěží, každý mimořádný talent je veden svým učitelem ke studiu na střední umělecké 
škole. 
 Zájemce o studium na naší škole zveme k přijímacím zkouškám, které se budou konat 
v Základní škole Rybí  každé pondělí, úterý a středu v měsíci květnu, a to  vždy v době                  
od 14:30 – 16:30 hod. 

 

PROSBA  O  P OMOC  A  POC HOPE NÍ 
 
 V tomto jarním období dochází v přírodě k velkým obměnám. Je to čas námluv a zrodu nové 
populace zvěře. Aby toto všechno proběhlo úspěšně, to jediné, co se od nás - lidí- požaduje,                 
je klid a ohleduplnost v chování v přírodě. Bohužel stupňující se motorismus, turistický ruch                
a v neposlední řadě zákonem chránění predátoři toto nezaručují. Svůj podíl, zejména na drobné 
zvěři, mají i přírodou volně pobíhající psi. Ne každý si uvědomí, že pouze psí pach odradí 
mnohdy zaječici vrátit se k mladým zajíčkům, kteří pak uhynou; vyplašená na hnízdě sedící 
bažantí slepice se již nevrátí. A přitom je to majitelem psa sotva postřehnutelné. 
 Obracíme se proto na naše spoluobčany – majitele psů, aby respektovali zákonem daná 
ustanovení a zejména v tomto období nenechávali své čtyřnohé miláčky přírodou volně pobíhat    
a vodili je pouze po vyhrazených pěšinách. 
 Věřte, že myslivecké sdružení vynakládá velké úsilí i finanční prostředky na zachování                      
a zvýšení stavu drobné zvěře, která vždy naší přírodou oplývala a patří do ní. Proto věříme                        
i ve vaší pomoc a pochopení. Děkujeme !!      

Myslivecké sdružení Rybí 
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KNIHY  VČER A, D NE S  A  ZÍT RA 
 
(Příspěvek studentky z naší obce - A.K.) 
 

 Přečtete si raději dobrou knihu nebo kouknete dobrý film. Myslíte si, že mají knihy šanci 
přežít další tisíciletí? Přestože všeobecná četba knih klesá na úkor zlepšující se kvality filmů a 
způsobu jejich naservírování divákovi, dobrá kniha se dle mého názoru neztratí. Knihy vznikaly 
již tisíce let před Kristem, od pouhých obrázků symbolizujících jisté místo či činnost po kněžské 
modlitební říkanky, poté jednoduché dopisy, papyry a nakonec kolem roku 1455 první tištěný 
výtisk Bible Guttenbergovým knihtiskem. Málokdo ví, že tento objev byl roku 2001 v BBC 
zvolen vynálezem tisíciletí. S rozkvětem knih vzrůstala gramotnost a s tím i inteligence. Bohužel 
s rozvojem tiskovin přestalo platit, že je papež garantem pravdy a došlo k náboženským revoltám 
a cenzurám. Kromě tohoto vynálezu se samozřejmě musím zmínit i o Nobelově ceně                            
za literaturu, kterou dostal Jaroslav Seifert roku 1984. Tohle vítězství má ovšem hořkosladkou 
příchuť. Věděli jste, že byl pan Seifert pozván na předávací ceremonii do Švédska, ale tehdejší 
socialistický systém mu nepovolil vycestovat ze země a peněžní obnos předávaný spolu 
s vyznamenáním byl zkonfiskován. Jeho poezie, která byla vždy zpěvná a okouzlena ženami                   
a přírodou, dostala pesimistický bilanční tón, ten samý, který Seifert použil při sbírce „Zhasněte 
světla“, kde komentuje Mnichovskou zradu. V současnosti je nejvíce diskutovanou knihou 
Brownova „Šifra mistra Leonarda“, hlavně díky necitlivému přístupu k církvi. Přes množství 
nepřesností a nepravdivých informací se stala „Šifra“ bestsellerem minulého roku. Bestsellerem 
v České republice jsou „Četnické humoresky 1.“ od Jana Cézara. V dětské literatuře vede již 
několik let Harry Potter, jehož další díl se má objevit na pultech knihkupectví již koncem 
letošního roku. 
Snad každý alespoň částečný čtenář někdy přečetl knihu „jedním dechem“. Je tento zážitek 
srovnatelný s hodinou a půl koukání na televizi? Jen málo, proto se budu snažit v každém 
měsíčním vydání zrecenzovat jednu knihu z místní knihovny. A možná i vy podlehnete kouzlu 
literatury. 
 
Výzkumy a výsledky sociologických průzkumů: 
1. U poutavé knihy se spálí o 12% méně kalorií, než u poutavého filmu. 
2. 8% lidí dalo jméno svému dítěti podle literární postavy.  

Podle filmové pouze 3%. 
3. Lidé, kteří četli od útlého věku mají lepší slovní zásobu a komunikaci  

s okolím, než lidé ostatní. 
4. Kniha zvětšuje schopnost koncentrace. 
5. Kniha podporuje obrazotvornost, fantazii, logiku a schopnost dedukce. 
6. Kniha snižuje pravděpodobnost výskytu depresí, ale zvyšuje riziko schizofrenie. 
 
 
 

MARIE TEREZIE   
(Heinz Rieder) 

 
O autorovi: Heinz Rieder (1911-1995) se narodil v Mödlingu u Vídně. Vystudoval filozofii, 
historii a germanistiku. Do roku 1973, kdy odešel do důchodu, byl vedoucím městské knihovny 
ve Vídni. Byl členem Rakouského svazu spisovatelů a vydal řadu prací z oblasti historie a 
literární vědy. Napsal i několik rozhlasových her a povídek a knih pro děti. 
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Stručná charakteristika: kniha slouží jako obraz jedné z nejznámějších a nejnadanějších vládkyň 
Evropy. Marie Terezie jako manželka žijící v harmonickém svazku se zástupcem nedůležitého 
evropského rodu, ovšem ve svazku přetékajícím oboustrannou  náklonností. Matka 16 dětí,  
matka svého lidu po celých 40 let, nádherná žena se vkusem a vášní pro jízdu na koni. Kniha se 
také zamýšlí nad vojenskými i politickými problémy té doby a situací u habsburského dvora. 
Ústřední postavou je samozřejmě Marie Terezie, ale autor se také zaměřuje na jejího manžela 
Františka Štěpána a významné potomky Josefa II., Leopolda a Marii Antoinettu. Dílo je doplněno 
jmenným rejstříkem, soupisem použité literatury, rodokmenem a seznamem dětí Marie Terezie 
s datem narození i úmrtí, popřípadě se jmény manželů či manželek. Cílem knihy bylo 
pravděpodobně nastínit události týkající se vlády Marie Terezie, událostí jí předešlých i 
následujících a také vykreslení samotného charakteru této ženy. Záměr byl splněn, přestože kniha 
neoplývá detaily.  
Rozdělení knihy: kniha je rozdělena na 3 části. První (str. 11 – 65) obsahuje 8 kapitol, které 
pojednávají o situaci v habsburské monarchii před vládou Marie Terezie, jejím mládí, 
korunovaci, začátcích, manželství a Františku Štěpánovi. Druhá část (str. 69 – 105) má pouze                 
3 kapitoly zabývající se jejím charakterem, Sedmiletou válkou a dobách míru. Poslední Třetí část 
(str. 109 – 162) si vzala na paškál hlavně výše zmiňované potomky císařovny, jejího 
celoživotního soka Fridricha II. a také její smrt. Strany 163 – 170 jsou věnovány jmenným a 
časovým rejstříkům, soupisu literatury a rodokmenu. 
Vnitřní a vnější popis: Vnější vzhled je docela ucházející a vzhled tištěných stránek také.                 
Styl psaní je jednoduchý, čtivý a docela zábavný. Nejsou použita slova odborného rázu, tudíž 
nemá problém ani úplný laik nezabývající se tématikou v knize obsaženou. Pravopis je také na 
vysoké úrovni, několik málo chyb je akceptovatelných. Nicméně absolutně neakceptovatelné je 
neustálé opakování autorových pocitů a sympatií k osobě, o níž tento spis pojednává a také 
opakování antipatií k osobám jiným. Autor nepsal knihu objektivně, nechal se unést 
subjektivními dojmy tak mocně, že to je citelně patrno v každé kapitole. Což mohu                           
ve 3 náhodně vybraných úryvcích doložit: 
§ „tato kniha pojednává o člověku hodném lásky“ str. 5 
§ „Nakonec i ji, jejíž tužby i jednání byly bez poskvrny, pošpinila doba, jako všechny, kdo se 
museli brodit bahnem dějin. Jedno však o sobě, mohla prohlásit - udělala vše pro zmírnění 
nespravedlnosti své doby.“ str. 7 
§ „…Josef nezdědil velkodušnost své matky…“ str. 115 
Obrazová příloha je dostačující, když vezmeme v potaz zpracování knihy. Je použit lesklý, 
kvalitní papír. Všechny obrázky jsou doprovozeny komentářem. Jsou použity fotografie obrazů 
jak Marie Terezie, tak i jiných osob, o kterých jsou v knize zmínky, dále fotografie Schönbrunnu, 
otisknutí originálního dopisu Marie Terezie a mince s reliéfem císařovnina profilu. Celá 
obrázková příloha je černobílá, což na její kvalitě nijak neubírá. Autor použil hlavně prameny 
písemné (originální korespondenci), ale také hmotné (samotný park Schönbrunnu). Jeho vyložení 
citací je správné, překladem do českého jazyka nemůžeme znát doslovné znění, nicméně základní 
pointa je stejná. (informace porovnávány s knihou  „Dcery Marie Terezie“ Friedrich 
Weissensteiner, Ikar). ¨ 
 
Subjektivní zhodnocení: pokud čte čtenář knihu bez úmyslu dozvědět se detailní informace, je tato 
kniha vynikající. Nejkvalitněji je napsáno pár kapitol o nejslavnějších potomcích Marie Terezie. 
Na straně 122 začíná kapitola „Josef vzdorující…“, jedná se samozřejmě o Josefa II. Na poměrně 
malém poli (tj. 10 stran) se povedlo autorovi vykreslit Josefův charakter, život i několik 
politických skutků. Pár řádků je věnováno i jeho první manželce Isabelle Parmské, která pro 
Josefa velmi znamenala. Jejich manželství bylo krátké a Isabella trpěla duševní poruchou a navíc  
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byla lesbicky zamilována do Marie Kristiny neboli Mimi, sestry Josefa. Neméně zajímavé je také 
povídání o jeho druhé manželce, Marii Josefě Bavorské, kterou Josef psychicky týral a později i 
Marie Terezie uznala, že jejich manželský svazek byl obrovskou chybou. Kapitola věnovaná 
Leopoldovi je podstatně kratší a také méně čtivá, celá je věnována Leopoldově mládí a sporu 
s Josefem. Asi nejlépe zpracovanou, a také doloženou, považuji Marii Antoinettu. Během svého 
života si čile dopisovala se svou matkou, tudíž jsme velmi dobře informováni o jejich vztahu, o 
některých politických situacích nebo o stavu francouzského dvora. Jedinečné jsou také rady 
matky, aby dcera dospěla k naplnění manželství. Citace dopisu Marie Antoinetty 30. 8. 1777 (str. 
140)  „Jsem na vrcholu štěstí. Už osm dní je mé manželství zcela naplněno. Důkaz byl opakován 
a včera ještě důkladněji, než poprvé.“  Tato citace je nejen jistým oživením literatury faktu, ale 
dává nám možnost utvořit si vlastní úsudek. Nicméně bych kapitole o Marii Antoinettě vytkla 
neúplnost faktů týkajících se revoluční situace ve Francii a popravy Antoinetty či jejího manžela, 
které jsou z historického hlediska významnější. 
 

 
 
 

NEJ E N  PR O  NAŠ E  ST UDE NT Y  
 
  
Už je tu opět zkouškové období a blíží se konec studií.  
Přejeme všem studentům, aby zkoušky, které na ně čekají, zvládli tak jak si přejí …  
Všem držíme palce!!  
 
 
 Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Když se studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu                  
a  naplnil ji až po povrch kameny. Potom se zeptal  studentů, zda si myslí, že je nádoba plná? 
Studenti s ním souhlasili, že je. Potom profesor vzal krabičku s kamínky a vysypal je do nádoby                              
s kameny, zatřásl nádobou a samozřejmě, že kamínky popadaly  mezi kameny. Profesor se zeptal 
znovu: „Je teď nádoba plná?“ Studenti se pousmáli a souhlasili, že je. 
Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Samozřejmě písek 
vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Teď už byla nádoba opravdu plná. Potom profesor 
řekl: „Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba. Kameny znázorňují 
důležité věci ve vašem životě - jako jsou vaše rodina, partner, zdraví, děti..., všechno, co je tak 
důležité, že kdyby jste toto ztratili, bylo by to velmi zničující. 
Kamínky znázorňují ostatní, méně důležité věci. Například vaše zaměstnání, dům, auto...                        
A písek je všechno ostatní. Drobnosti. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane  vám 
žádné místo pro kameny. To stejné platí v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti                                  
- materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité. Věnujte pozornost 
rozhodujícím věcem ve vašem životě. Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera tancovat... 
Vždy budete mít čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit.... 
Dejte si záležet na kamenech (věci, na kterých vám skutečně záleží). Určete si své cíle.                           
To ostatní jsou jen kamínky a písek. Hodně štěstí. Doufám, že se vám to podaří.“  
 
 Pak přistoupil student a ptá se profesora: „Myslíte, že nádoba už je plná?“                            
Profesor připustil, že ano. Student vzal půllitr piva a vlil ho do nádoby. Pivo se vsáklo do písku. 
Ponaučení? Na pivo se vždycky místo najde!! 
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Informace pro občany  
Novojičínska 

 
            
                                          

     
 

Dopravní nehody za první čtvrtletí letošního roku 
 

Na silnicích okresu Nový Jičín klesla nehodovost oproti loňskému roku o sedmnáct 
procent. Alarmující je ale fakt, že o 71 procent vzrostl počet dopravních nehod, které byly 
způsobeny pod vlivem alkoholu.   

Na silnicích Novojičínska došlo do 31. března letošního roku k 583 dopravním nehodám, 
při nichž zahynuly dvě osoby, třináct osob bylo zraněno těžce a 59 lehce.    

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006  je počet dopravních nehod nižší o 121, což 
činí pokles o 17%. Policisté zaznamenali pokles u smrtelných úrazů o tři úmrtí, u zranění 
těžkých pak vzrostl o 7 a u lehkých pak rovněž vzrostl o 20 osob.  
    

Přehled nejčastějších příčin dopravních nehod první tři měsíce letošního roku: 
   příčina 2007  2006  +/-  %  
 nedání přednosti  69 59  10  17  
 nesprávné předjíždění  14 10   4  40 
 rychlost  122  184  -62  -34 
 nesprávný způsob jízdy  337  400  -63  -16 

  
Za první tři měsíce letošního roku zaznamenali novojičínští policisté 36 dopravních 

nehod, které byly způsobeny pod vlivem alkoholu. Ve stejném období minulého roku jich bylo 
o patnáct méně, což činí nárůst    o 71 % !!!  

 
Dopravní nehodovost za první tři měsíce letošního roku na silnici I/48 - průtah okresem  

Nový Jičín:   
   2007 2006  +/-  %  
 počet dopravních nehod  55 109  -54  -50  
 usmrceno  0 2  -2  -100  
 těžká zranění  1 2  -1  -50  
 lehká zranění  5 5  0  0 
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  Za měsíc březen letošního roku došlo na silnici I/48 k jednadvaceti dopravním nehodám,                  
při kterých byly pouze dvě osoby zraněny lehce a jedna těžce. Ve srovnáním s březnem 
minulého roku policisté zaznamenali o 18 dopravních nehod méně, což činí pokles o 46 %.  
 

Přijímací řízení k Policii České republiky 
 

V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. upozorňujeme všechny případné zájemce o přijetí do 
služebního poměru příslušníka PČR na změnu v obsazování míst: 
     Případný zájemce má možnost: 
1)  sledovat na Internetu na adrese: 
     http://www.mvcr.cz/anonce/sluzmista/index.html 
     databázi “Volná místa-první přijetí (nábor nováčků)“ 

V případě zveřejnění volného místa u Okresního ředitelství PČR v Novém Jičíně má  
     možnost zaslat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru k PČR OŘ NJ na     
     konkrétní volné místo na adresu:    PČR Okresní ředitelství 
                                                             Sv. Čecha 11 
                                                             741 01   Nový Jičín 
     (Výběrové řízení probíhá v Novém Jičíně , pří zdárném ukončení nástup služby v     
     okrese NJ).  
     Informace na telefonním čísle 974735400, 974735401. 
2) zúčastnit se výběrového řízení u správy hl. města Prahy (v případě    
    zdárného ukončení nástup služby v Praze, podmínky ubytování apod. sdělí  
    pracovníci personálního pracoviště v Praze –  
    tel. 974822702, 974822709). 
 

Jak jednat s lidmi pod vlivem alkoholu,  
drog nebo silných emocí? 

 
Je dobré včas rozpoznat známky hrozící agrese. Útoku často předchází nadávky, agrese 

vůči předmětům, neklid, upřený oční kontakt a nezvyklé přibližování se.  
Velmi vhodné je udržovat bezpečnou vzdálenost (alespoň delší než délka natažené paže), 

aby se nezvyšovala vztahovačnost agresora, a tak se neprovokoval útok. Navíc je to lepší i 
z hlediska sebeochrany, jinak řečeno, útočník na vás snadno nedosáhne.  

Kromě vzdálenosti je třeba pamatovat i na další složky  mimoslovní komunikace, např. 
hovořit klidným, hlubším a tišším hlasem, vyvarovat se prudkým gest a pohybů, které by si 
dotyčný mohl vykládat jako útok. Intoxikovaný nebo rozrušený člověk je citlivý mimoslovní 
komunikace. 

Slovní sdělení by mělo být jednoduché, srozumitelné a jednoznačné. To zvyšuje naději, 
že mu protějšek porozumí.  

Doporučuje se také oslovovat dotyčného agresora jménem, pokud ho však známe. 
Neznámé osobě je vhodné vykat.    

Nebezpečnou situaci je lépe rychle ukončit. Takový Jan Žižka bitvu u Sudoměře 
nevyhrál, jak se někdy mylně traduje. Legendární vojevůdce tehdy chytře utekl nechávaje za 
sebou v bahně se patlajícího nepřítele.  

Přítomnost dalších osob riziko agresivního jednání snižuje, není proto rozumné se sám 
vydávat do nebezpečných končin.  
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Prosím, abyste si uvedená doporučení dobře zapamatovali. Vzhledem k rostoucí spotřebě 
alkoholu v České republice jsou stále aktuálnější.  

 
Rady pro bezpečné chování chodců a cyklistů 

v silničním provozu 
 
Chodci 
-  silnice, pokud je u ní chodník, není místo pro chůzi 
-  na silnici, kde chodník není, nesmím jít po straně ve směru jedoucích  
 vozidel, vždy jdu tak abych viděl přijíždějící vozidla a řidiči vozidel viděli mne 
-  nepřecházím mezi zaparkovanými vozidly, vždy použiji přechod pro chodce; před vstupem 

do vozovky se rozhlédnu na obě strany, nevstupuji těsně před přijíždějící vozidlo 
- pokud není v blízkosti přechod, podchod nebo nadchod, vyberu si přehledné místo k 

přecházení, kde mne mohou řidiči vidět a já mám dobrý rozhled, zastavím se rozhlédnu na 
obě strany a rychle, nikoli zbrkle přejdu silnici. 

-  do vozovky i na přechodu pro chodce nevstoupím bez rozhlédnutí a zbrkle 
-  bezpečné místo pro přecházení není na nepřehledném úseku silnice, například za zatáčkou a 

tam, kde mám zakrytý výhled 
-  silnice a zábradlí u ní není místo pro hry 
-  tmavé, nevýrazné oblečení není vhodné pro pohyb v silničním provozu 
-  nedobíhám zbrkle autobus nebo tramvaj, a to i tehdy když hodně pospíchám 
-  na cestu do školy si nechám vždy dostatek času; spěch vede k riskování v silničním provozu 
-  na nástupním ostrůvku tramvaje nebo autobusu se nepošťuchuji s kamarády; když chci přejít 

na chodník nikdy do vozovky nevstoupím bez rozhlédnutí 
-  na přechodu pro chodce se semaforem nechodím na červenou; i když jdu na zelenou, vždy 

se rozhlédnu než vstoupím do vozovky. 
 
Cyklisté 
-  při jízdě na jízdním kole vždy dodržuji dopravní předpisy, jedu po pravé straně silnice,                

při změně směru jízdy dám včas a viditelně znamení rukou 
-  na silnici nezávodím a silnici nepoužívám jako místo pro trénink bikrosu 
-  nejezdím na kole, které je ve špatném technickém stavu, nemá předepsané osvětlení a dobře 

fungující brzdy 
-  nikdy nejezdím bez cyklistické přilby 
-  nevynucuji si přednost před motorovými vozidly a neohrožuji svoji jízdou ostatní účastníky 

silničního provozu. 
Zdroj. www. mvcr.cz 

 

Malá nehoda. Kdy volat policii? 
 

Škoda při malé dopravní nehodě do padesáti tisíc korun dovoluje, aby se její řešení 
obešlo bez přítomnosti policistů. Kdy je však lepší policii zavolat?   

Stojíte na křižovatce a čekáte, až na semaforu padne zelená. Najednou zezadu přijde rána. 
Řidič za vámi nedobrzdil – jedna z nejčastějších dopravních nehod. Jak při podobných 
drobných bouračkách postupovat? Jaká rizika hrozí poškozenému a jaké tresty viníkovi? 
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V první fázi je důležité prohlédnout si důkladně následky srážky. Hlavně v zimě, kdy se 
brzy stmívá, můžete na zašpiněném autě snadno přehlédnout, že není jen promáčknutý 
nárazník. Časté jsou drobné posuny například blatníku, zavěšení nárazníku či pátých dveří. Do 
auta pak může zatékat nebo může jít špatně zavřít kufr. 
 
 
Kolik stojí bouračka? 

Poznat jestli škoda dosáhla 50 tisíc korun, přitom nemusí být příliš snadné. Hodně závisí 
na značce a typu automobilu. Pokud budete mít u Škody Fabia poničený nárazník, masku, 
rozbité jedno světlo, s opravou se do 50 tisíc korun vejdete. Ve chvíli, kdy se poničí kapota 
nebo páté dveře, bývá hůř. Náraz už je tak silný, že se obvykle poničí i nosné části, což na první 
pohled není vidět, pak už se i s prací a lakováním nových dílů přes 50 tisíc většinou dostaneme. 

Časté je i odření dveří či poškození zpětných zrcátek při popojíždění na parkovištích, i 
tady se až na luxusní vozy bez  policie neobejdete. Oprava odřených či mírně promáčknutých 
dveří by se u většiny aut měla vejít do 10 tisíc korun. Horší je to, pokud se musí vyměnit, to jen 
u Fabie vyjde na 15 tisíc korun. Uražené zpětné zrcátko u Škody Super představuje investici do 
5 tisíc korun, u fabie asi 3500 korun. Ostražití musí být majitelé aut s xenonovými světly. 
Zatímco na výměnu běžného světla u Škody Octavia by mělo stačit 5 – 6 tisíc, u výměny 
xenonů ceny na 15 tisících obvykle začínají. Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat 
nehodě, při níž vám druhý vůz z boku narazí do kola. Zatímco na výměnu a lakování blatníku 
by mělo stačit 15 tisíc korun, při nárazu do kola hrozí, že se poničí náprava, na to je 50 tisíc 
málo. 
 
 
Špatný odhad se nevyplatí! 

Co se však stane, když škodu na autě špatně odhadnete, policii ke zdánlivě drobné 
nehodě nezavoláte a technik v servisu vám sdělí, že oprava bude stát více než 50 tisíc korun? 
V takovém případě se majitel vozidla vystavuje riziku, že dostane méně, než požaduje. 
Případně můžeme část škody vymáhat na viníkovi, přestože za normálních okolností by 
náklady na opravu kryla jeho zákonná pojistka. Samozřejmě se může stát, že klient škodu 
neúmyslně špatně odhadne. Pokud, ale zjistíme, že hranice 50 tisíc korun je překročena 
dvojnásobně, řešíme to individuálně, může dojít i na krácení pojistného. 
 
 
Kdy nevolat polici? 

Řidiči mají povinnost k nehodě zavolat policii v případě, že škoda na některém z aut 
nebo i převážených věcech přesáhla částku 50 tisíc korun, dále pak při zranění osob nebo 
poškození něčího majetku. To znamená například ve chvíli, kdy poničené auto patří leasingové 
společnosti, je firemním vozem nebo, když některý z automobilů poškodil dopravní značku, 
svodidla nebo plot.  Policii je třeba zavolat i tehdy, jestliže z auta na silnici vyteče olej. 

Bloková pokuta tisíc korun, ve správním řízení dva a půl až pět tisíc korun, tři trestné 
body a při opakování stejného přestupku během 12 měsíců ztráta řidičského průkazu na 1 měsíc 
až půl roku. I takový trest hrozí za nehodu se škodou do 50 tisíc korun ve chvíli, kdy k nehodě 
zavoláte policii. 
Obzvlášť v takových chvílích se vyplatí přemýšlet, zda policisty k malé nehodě vůbec volat. 
Bourající řidič se totiž vyhne trestu a jedinou jeho ztrátou tak bude odebrání slevy z povinného 
ručení, z něhož se následky bouraček hradí. Tak lze vidět nehodu z pohledu viníka. Co ale oběť 
s poničeným vozem? Má trvat na zavolání policie? 
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Malé nehody – příklady z praxe 
Je to větší jistota, ale problémům se dá předejít tím, že účastníci po nehodě sepíši co se 

vlastně stalo, i kdyby pak druhý den po nehodě viník tvrdil, že všechno se odehrálo jinak, je 
pod popisem nehody podepsán. Změna jeho výpovědi by pak byla brána jako účelová a ve 
správním řízení by s největší pravděpodobností neměla šanci na úspěch. 

 
 

Záznam o nehodě pomůže 
Co by na záznamu o dopravní nehodě mělo být? Především datum, čas, a místo, kde se 

odehrála. Pak jména, adresy a telefony účastníků či případných svědků. Oba řidiči by si měli 
také předat čísla povinného ručení. Chybět nesmí registrační značky vozidel. Důraz je třeba 
věnovat co nejpřesnějšímu popisu toho, co se na silnici vlastně stalo a co bylo příčinou nehody. 
Nic nezkazíte ani nákresem. Samozřejmostí je popis poškození vozidel, který by měl být 
ukončen tak, aby již nic jiného nešlo připsat. Zabrání se tím tomu, aby některý z účastníků mohl 
cokoliv dalšího dopsat. Ke správnému zaznamenání dopravní nehody pomůže formulář, který 
svým klientům zdarma nabízejí pojišťovny. Vyplatí se ho pořád vozit v autě.  
K větší jistotě pomůže i nafocení aut, třeba i mobilním telefonem.  
 
 
Když neznáme viníka 

Nastat může i situace, kdy viník bouračky z místa nehody odjede nebo odmítá prokázat 
svoji totožnost. Odjetí od nehody je časté na parkovištích u nákupních center či na sídlištích. 
Škodu však poškozenému nikdo nezaplatí. Oprava se totiž hradí z povinného ručení viníka, a 
pokud ten je neznámý, není z čeho platit. Pomoci mohou jen svědci, kteří by nečestného řidiče 
viděli a zaznamenali si registrační značku jeho vozu. Pak už by bylo věcí policie, zda se mu 
vinu podaří prokázat.  

Jestliže je viník u nehody přítomen, a přesto má snahu odjet bez toho, aniž by se problém 
snažil vyřešit, poškozenému opět pomůže zapsání údajů o autě, zapamatování si vzhledu řidiče 
a především výpověď dalších svědků. 

Na podobné situace pamatuje i zákon, který řidič, jenž odmítne prokázat voji totožnost 
nebo opustí místo nehody, trestá pokutou až do výše pět tisíc korun a třemi trestnými body. 
Spáchá-li stejný přestupek dvakrát během roku, přijde o řidičský průkaz až na jeden rok.  

K malé dopravní nehodě se škodou do 50 tisíc korun volat policii nemusíte. Někdy se to i 
vyplatí. Když se obejdete bez přítomnosti policistů, nehodu co nejdůkladněji zdokumentujte. 
Vyplatí se i její nafocení například telefonem.  
 
 
Kdy volat policii? 
Když škoda na autech nebo dalším majetku přesáhne 50 tisíc korun. 
Když dojde ke zranění účastníků nehody. 
Když se některý z účastníků odmítne dohodnout, podepsat sepsanou dohodu o nehodě nebo se 
snaží z místa nehody odjet. 
Když je účastníkem nehody řidič v autě, které není jeho. Případně řidič ve firemním voze či 
v automobilu, který vlastní leasingová společnost. 
Zdroj. www. novinky.cz                 Zpracoval: 

nprap. Zbyněk Tomšík 
                                                                                                                             tiskový mluvčí 

                                                                                                                            OŘ PČR Nový Jičín 
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INFORMACE  PRO  PODNIKATELE: 
 

Vážení přátelé, podnikatelé, výrobci, obchodníci.  
Město Nový Jičín a Pojišťovna GENERALI, oblastní kancelář Nový Jičín 

si Vás dovolují pozvat, jako vystavovatele, k účasti na  
 

VIII.  VELETRHU  NOVOJIČÍNSKA, 
 

který se uskuteční už tradičně v prostorách Zimního stadionu v Novém Jičíně, 
a to ve dnech  

sobota 16. června a neděle 17. června 2007 od 9.00 do 18.00 hod. 
 

Loňského ročníku se zúčastnilo přes 100 vystavovatelů z celého našeho regionu 
a celková účast byla cca 12.000 návštěvníků. V letošním roce připravujeme veletrh              

už tradičně s Pravou Českou poutí Rádia Čas a navíc bude doplněna                                      
o Oblastní soutěž v požárním sportu.  

Stejně jako v loňském roce Vám budou poskytnuty prostory ZDARMA. 
Přihlášku k účasti na VIII. ročníku Veletrhu můžete získat: 
 osobně v Informačním centru, ul. Úzká 27, Nový Jičín nebo 

na Živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín. 
Ke stažení na www.novy-jicin.cz 
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FOTBALOVÉ  VÝSLEDKY 
15.4. dorost Rybí - Sedlnice 1 :    2 
 muži Rybí - Fulnek B 1 :    8 
21.4. dorost Příbor - Rybí 2  :   2 
 muži Stachovice - Rybí 3  :   2 
28.4. benjamínci Rybí - Odry 2  :  16 
29.4. žáci Rybí - Trojanovice I 3  :  1  
 dorost Rybí - Odry 0  :  5 
 muži Rybí - Veřovice 1  :  1 
  1.5. benjamínci Štramberk - Rybí 7  :  1  
 
 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
 
PÁ   4.5. 16:30 benjamínci Nový Jičín - Rybí 
SO   5.5. 12:30 žáci Kopřivnice B - Rybí 
    16:30 muži Štramberk - Rybí 
NE   6.5. 14:00 dorost Vlčovice-Mniší - Rybí 
ÚT   8.5. 10:00 žáci Hostašovice - Rybí 
SO 12.5. 10:00 benjamínci Rybí - Pustějov 
NE 13.5. 10:00 žáci Vlčovice-Mniší - Rybí 
  14:15 dorost Rybí - Jeseník n.O. 
  16:30 muži Rybí - Jeseník n.O. 
SO 19.5. 10:00 benjamínci Rybí - Kopřivnice 
NE 20.5. 10:00 žáci Rybí - Straník 
  14:15 dorost Rybí - Jakubčovice B 
  16:30 muži Rybí - Žilina 
PÁ 25.5. 16:30 benjamínci Studénka - Rybí 
SO 26.5. 14:15 dorost Suchdol n.O. - Rybí 
NE 27.5. 10:00 žáci Trojanovice-Bystré  - Rybí 
  16:30 muži Starý Jičín - Rybí 
 
 
 
     

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 5/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  4. 5. 2007  v  počtu 320 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.                            
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí. 

                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 


